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1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen Y-tunnus 2187280-1 

Asemantie 30, 03101 Nummela. Puh 09 4258 2000 
 
Toimintayksikön nimi: Perhekeskus/ Kasvun ja hyvinvoinnin palvelut 
 
Toiminnasta vastaavat: 
Perhekeskus, palvelupäällikkö Kirsi Hatanpää  
Lähiesihenkilö, johtava terapeutti Tom Dahlqvist 
 

 
 

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

2.1. Toiminnan kuvaus 
 

Kasvun- ja hyvinvoinnin palvelut tuottavat lakisääteisiä monipuolisia lasten, nuorten ja per-
heiden palveluita. Palveluita ovat eri ammattilaisten tutkimukset, kuntoutusjaksot, tera-
piajaksot, sekä muut hoidolliset interventiot. 
Kasvun- ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen kuuluvat: 
Puheterapeutit 
Toimintaterapeutit 
Alle kouluikäisten psykologit 
Koulupsykologit 
Hope-sairaanhoitajat 
Perheneuvola 
Nuorisoasema 
Ankkuri-toiminnan psykiatrinen sairaanhoitaja 

 

2.2. Toiminta-ajatus 
 

Perustehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, oppilashuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaisia 
palveluita vihtiläisille ja karkkilalaisille lapsille, nuorille ja perheille. 
 
Toimintaa ohjaavia lakeja ovat: 

Terveydenhuoltolaki 
Oppilashuoltolaki 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 
Mielenterveyslaki 1116/1990 
Päihdehoitolaki 
Terveydenhuoltolaki 
SHL-laki 
Lastensuojelulaki 

 
Lisäksi toiminnassa on otettava huomioon ja toimittava seuraavan lainsäädännön mukaan 

Laki sosiaalihuollon asiakirjoista 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä käsittelystä 

Pelastuslaki 
Työturvallisuuslaki 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
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2.3. Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
PTKY Karviaisella on yhteiset määritetyt arvot, jotka ohjaavat myös kasvun- ja hyvinvoin-

nin palveluita.  
 
Karviaisen arvot ovat 
 
Myönteisyys 

• Toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa 
• Ystävällinen/asiallinen palvelu 
• Arvostetaan omaa ja toisten tekemää työtä 

 
Uudistuminen 

• Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen 
• Innovatiivisuuden arvostaminen 
• Tietojärjestelmien ja tekniikan hyödyntäminen 
• Alan kehityksen seuraaminen ja siinä mukana oleminen 

 

Oikeudenmukaisuus 
• Kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon/palveluun 
• Taloudellisten resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen 
• Henkilöstön ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu 

 
Vastuullisuus 

• Hyväksyttyjen toimintamallien noudattaminen 

• Oman työn tarkoituksen muistaminen 
• Taloudellisuus ja palveluvastuu 
• Ympäristönäkökohtien huomioiminen toiminnassa 

 
Asiakaskeskeisyys 

• Asiakkaan osallisuus 
• Asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
• Prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien 

 
Asiakaskeskeisyyden merkitys korostuu tehostetussa asumispalvelussa, jossa asiakas saa 
tukea tarvittaessa ympärivuorokautisesti omaan kotiinsa.  
 
Asiakaskeskeisyys näkyy seuraavasti 
 
Asiakkaan osallisuus aktiivisena toimijana:  

  
 Asiakas on läsnä itseään koskevissa päätöksentekotilanteissa tai hän on tietoi-

nen hänen asioitaan koskevien asioiden käsittelystä. Jos päätöksenteko –oi-
keutta asiakkaalla on rajoitettu esimerkiksi edunvalvonnan tai laajennetun 
edunvalvonnan keinoin, asiakasta kuullaan hänen asioitaan koskevassa pää-
töksenteossa ja hänellä on kuulemisen kautta mahdollisuus vaikuttaa omien 
asioidensa hoitoon. 

 Kaikissa Perhekeskus-palveluissa toiminnan tavoitteena on asiakkaan osallisuu-
den tukeminen ja lisääminen. Asiakkaiden kanssa keskustellaan aktiivisesti ja 
avoimesti heidän asioistaan, osallistavalla työotteella, heidän oikeuksistaan ja 
vastuuseen liittyvistä asioista.  

 
Prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien 
 

 Asiakkaalle pyritään luomaan tuki hänen tarpeistaan lähtien yksilöllisesti. Asia-
kasprosessien sisällä tehdään yksilöllisiä ratkaisuita ja tuen muotoja. 
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3. RISKIENHALLINTA 
 

Toiminta ja riskien hallinta perustuu suunnitelmiin, jotka on tehty työn tueksi erityisesti 

sellaisissa asioissa, joissa nähdään eniten riskejä asiakasturvallisuuden sekä työntekijöiden 
turvallisuuden kannalta. Tällaisia suunnitelmia ovat lääkehoitosuunnitelma, palo- ja turval-
lisuussuunnitelma, yksintyöskentelyohjeet sekä perehdytyssuunnitelma. Jokaisen työnteki-
jän kanssa käydään perehtymisvaiheessa läpi toimintaa ohjaavat suunnitelmat, joihin työn-
tekijät sitoutuvat ollessaan töissä yksikössä.  
 
Toiminnan riskejä arvioidaan mm. toimipistekohtaisessa palo- ja pelastussuunnitelmassa, 
johon on määritelty vaarojen ja riskien kartoituksista. Haipro –vaara ja haittatapahtumien 
raportointijärjestelmä on käytössä asiakas- ja työturvallisuusilmoituksissa. Asiakaspalaut-
teet, muistutukset sekä itse havaitut epäkohdat välitetään lähiesimiehelle.  
 
Työsuojelu on lakisääteistä ja siihen liittyy ennaltaehkäisy olennaisesti. Organisaatiossa on 
käytössä varhaisen puuttumisen malli, työpaikkaväkivallan hallinnan opas ja päihdeohjelma 
sekä toimintaohje epäasiallisen kohtelun käsittelyyn. Oppaat löytyvät Klaarista kohdasta 

työsuojelu. Uuden työntekijän perehtyminen työturvallisuuteen on tärkeä osa-alue. Pereh-
dytysvastuu on lähiesimiehillä. 
 
Karviaisen Tasa –arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa (2017-2020) on määritelty Laki 
naisten ja miesten välisestä tasa –arvosta sekä Yhdenvertaisuuslain mukaiset tavoitteet ja 
toimenpiteet tasa –arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi (Klaari: ). Tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelma 
 

Esimies vastaa yhdessä tiimien sekä työsuojelun kanssa siitä, että yksikön riskien ja vaaro-
jen arviointi on ajan tasalla ja päivitetty vuosittain. Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti 
vuosittain tai aina tarvittaessa. Esimies vastaa riskin suuruudesta ja toimista asian korjaa-
miseksi. Riskien arviointilomakkeelle on koottu työpaikalla olemassa olevat riskit sekä toi-
menpiteet niiden välttämiseksi.  
 
Yksikössä tapahtuneista vaaratilanteista sekä ”läheltä piti” -tilanteista tehdään aina kirjalli-
nen ilmoitus heti tilanteen tapahduttua intrasta löytyvään HaiPro - ohjelmaan (työntekijä 
tekee ilmoituksen) sekä henkilöstölle tapahtuneista vaaratilanteista lisäksi vakuutusyhtiöön 
(esimies tekee vakuutusyhtiölle ilmoituksen), mistä tallennettu ilmoitus lähtee automaatti-
sesti työsuojelupäällikölle sekä työsuojeluvaltuutetulle.  Rekisteröidyt tapahtumat ja riskit 
tunnistetaan ja analysoidaan työyksikkötasolla tiimipalavereissa. 
 
Organisaatio järjestää henkilöstölle ensiapukoulutuksia ja alkusammutusharjoituksia sään-

nöllisesti.  
Tietosuojariskien hallitsemiseksi henkilöstön on suoritettava tietoturvakurssi.  
 
Yksikössä on vartiointipalvelun kanssa tehty sopimus ennalta sovituista vartiointikäyn-
neistä, ja lisäksi henkilöstöllä on käytössään henkilöhälytinjärjestelmät, joista hälytys oh-
jautuu vartiointipalveluun. Tarvittaessa henkilöstö voi tilata lisäkäyntejä vartiointipalvelulta 
ennaltaehkäisevästi. 
 

3.1. Riskien tunnistaminen 
 

Epäasiallisen kohtelun, häirinnän, syrjinnän ja työsyrjinnän ehkäisemiseksi sekä poista-
miseksi työpaikoilta toimitaan epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyohjeen mukaan, ohje 
löytyy intrasta. Organisaatiossa on myös toimintaohje työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja koh-
taamisen hallintaan. Toimintaohjeet käydään läpi uusien henkilöiden perehdytyksessä ja niitä 

kerrataan tarvittaessa tiimipalavereissa. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://karviainen.sharepoint.com/:w:/r/Tyosuojelu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b050F855E-AB58-4C2E-A27F-D33ABB512AB8%7d&file=Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelman%202017-2020.doc&action=default&mobileredirect=true
https://karviainen.sharepoint.com/:w:/r/Tyosuojelu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b050F855E-AB58-4C2E-A27F-D33ABB512AB8%7d&file=Tasa-arvo-_ja_yhdenvertaisuussuunnitelman%202017-2020.doc&action=default&mobileredirect=true
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3.2. Riskien käsitteleminen 
 
Läheltä piti-tilanteet ja haittatapahtumat tuodaan ilmi lähiesimiehelle välittömästi ja tilan-

teen mukaan niitä käsitellään työyhteisössä tai yksilökohtaisesti. Lisäksi ilmoitus haitta- ja 
vaaratapahtumista tehdään Haipro-ohjelmaan, johon ne dokumentoidaan ja esimies käsit-
telee työyhteisön tiimipalaverissa ilmoitukset ja niihin liittyvät toimenpiteet. 
 
Asiakkaan/huoltajan kanssa keskustellaan aina silloin, kun haittatapahtuma koskee asia-
kasta.  
 

3.3. Korjaavat toimenpiteet 
 
Edellä mainitut tilanteet käydään läpi työryhmän, esihenkilön ja mahdollisesti tarvittavien 
ulkopuolisten tahojen (esim. työsuojelu) kesken. Työryhmän pohdinnan pohjalta tehdään 
mahdolliset tarvittavat muutokset, miten pyritään ennaltaehkäisemään tällaisia tapahtumia 
ja miten toimintaa kehitetään, jotta riskit minimoidaan vastaisuudessa. Toimintatapoja ja –
ohjeistuksia muutetaan tarvittaessa. 

 

3.4. Muutoksista tiedottaminen 
 
Esihenkilö tiedottaa yhteisissä tiimipalavereissa muutoksista ja tarvittaessa tiedottaa myös 
muita yhteistyötahoja muutoksista. Tiimimuistiot ovat koko työyhteisön luettavissa kysei-
sen tiimin -verkkokansiossa. Tarvittaessa esihenkilö tekee toimintaohjeisiin muutokset ja 
työyhteisössä yhdessä sovitaan muutoksista työskentelytavoissa. Muutosten vaikutuksia 
arvioidaan tiimipalavereissa. 
 
 

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

4.1. Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelman tekemiseen osallistetaan tiimien jäsenet. Omavalvontasuunnitel-
man päivityksestä vastaavat esihenkilöt. 
 

4.2. Omavalvontasuunnitelman seuranta 
 

Perhekeskuksen omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosikellon mukaisesti vuosittain tai 
tarpeen mukaan, jos toiminnassa tapahtuu muutoksia. Tällaisia muutoksia voivat olla esi-
merkiksi asiakasturvallisuuteen liittyvät asiat tai yksikön tuottaman palvelun olennaiset 
muutokset. Lisäksi omavalvontasuunnitelman tarkastelu ja päivitys on ajankohtaista tilan-
teissa, joissa huomataan, että yksikön toimintasuunnitelmien noudattamisessa on olennai-
sia ongelmia (esim. palo- ja turvallisuussuunnitelma). 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta on jatkuvaa tarkkailua. Vastuu omavalvontasuunnitel-

man noudattamisesta ja seurannasta kuuluu kaikille työntekijöille ja esihenkilöille. 
 

4.3. Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Omavalvontasuunnitelma tallennetaan sähköisesti yksikön perehdytysmateriaaliin (sähköi-
nen kansio), organisaation sisäiseen verkkoon (Klaari) sekä Karviaisen www-sivuille.   
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5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

5.1. Palvelutarpeen arviointi 
 
Asiakkaan palvelun tarve kartoitetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan sekä hänen verkos-
ton kanssa. 
 
Asiakkaan palvelutarvetta arvioidessa on tärkeää ottaa asiakkaan viranomaisverkosto 
(esim. hoitotaho, sosiaalityö) mukaan arviointiin ja asiakkaan niin halutessa myös asiak-
kaan läheiset. 
 

5.2. Palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 

Jokaisen asiakkaan työskentelyssä lähtökohtana on palvelutarpeen arviointi sekä suunni-
telma, jonka pohjalle työskentely rakennetaan. 

 

5.3. Asiakkaan kohtelu 

5.3.1 Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 

Sosiaalihuollon asiakaslain 4 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun. Asi-
akkaan ollessa tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus 

toimintayksikön vastuuhenkilöille /tai johtavalle viranhaltijalle. 
 
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 10§:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa 
tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus 
terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Perhekeskuksessa toteutetaan sekä sosiaali-
huoltolain että terveydenhuoltolain alaista toimintaa. 
 
Muistutusmenettelyssä on syytä korostaa, että asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata 
selvittämään heidän asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esimiesten kanssa heti, kun 
ongelma ilmenee. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, toimintayksikön henki-
lökunnan ja sosiaaliasiamiehen/potilasasiamiehen on autettava asiakasta ongelmien 
selvittelyssä ja tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. 
 
Asiakaspalautteet, muistutukset sekä itse havaitut epäkohdat välitetään lähiesihenki-
lölle mahdollisimman pian. Esihenkilö käy läpi ilmoitukset ja ne käsitellään tiimeissä 
sekä johtoryhmässä. 
 
Asiakkaan tahdosta riippuen on mahdollista pyytää mukaan asiakkaan läheinen kun 
epäasiallisesta kohtelusta, haittatapahtumasta tai vaaratilanteesta keskustellaan. 
 
Työyksikössä on käytössä epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuva toimintamalli ja kai-
kista epäkohdista tai epäasiallisesta käyttäytymisestä tehdään ilmoitus esihenkilölle. 

 
Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hyvää laatua ja laadun kehittä-
mistä. 
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5.4. Asiakkaan osallisuus 

5.4.1 Asiakkaiden osallistuminen laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Palautteen kerääminen 
 
Asiakkailla/ huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta esimiehille ja työntekijöille. Pa-
lautelaatikot sijaitsevat sekä Kympin sisääntuloaulassa että perheneuvolan käytävällä, 
niihin on mahdollista antaa palautetta anonyymisti.  

 
Palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

 

5.5. Asiakkaan oikeusturva 
 

Muistutuksen vastaanottaja  
Perhekeskus, palvelupäällikkö  
PL 114 03101 Nummela puh. 044-7114076 etunimi.sukunimi(a)karviainen.fi  
 
Potilasasiamies   
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sai-
raanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Potilaan/ asiakkaan hoito/ palvelut on järjestet-
tävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja/tai yksityi-
syyttään loukata. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, ak-

tiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.  
 
Potilasasiamiehen tehtävänä on  

• neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  
• ohjata ja avustaa potilasta muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen te-

kemisessä   
• tiedottaa potilaan oikeuksista   
• toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi   

• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä perusturvakuntayhtymä Karvi-
aisen alueella.  

 
Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Poti-
lasasiamiehen tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei 
myönnä etuuksia eikä toimi potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat 
maksuttomia. 
 
Yhteystiedot:  
Potilasasiamies Jenni Henttonen Puhelin: 040-833 5528  

maanantai 12.00-15.00 tiistai, keskiviikko, torstai 9.00-12.00 

Sähköposti: potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi  

Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen väylä, ja siksi sen käyttöä ei voida suo-

sitella arkaluonteisten tietojen lähettämiseen.  

Postiosoite: Sosiaalitaito Potilasasiamies Sibeliuksenkatu 6 A 2 04400 Järvenpää  

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa. 
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Sosiaaliasiamies 
 
Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-

keuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallis-
tumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituk-
sena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamukselli-
suutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. 
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestä-
mässä sosiaalihuollossa.  
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on  

 
• neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  
• avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä  
• tiedottaa asiakkaan oikeuksista  
• toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys 

vuosittain kunnanhallitukselle  

 
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaali-
asiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä 
etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmal-
lisissa tilanteissa.   
 
Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, 

terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.  
 
Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito – Socialkompetens palveluk-
sessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Sosiaaliasiamies palvelee seuraavien kuntien asi-
akkaita: Hyvinkää, Karkkila, Lohja, Mäntsälä, Pornainen, Siuntio, Vihti.  
 
Sosiaaliasiamies Clarissa Peura 

Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen puhelimitse  0400 277 087. 

Tavoitettavissa puhelimitse seuraavasti: ma 12-15 ti, ke, to 9-12  

Myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön  .  

Sosiaaliasiamiehellä on käytössään myös Suomi.fi-palvelu tietoturvallista viestintää varten.  

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.  

Postiosoite: Sosiaalitaito, Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää  

Lisätietoja: www.sosiaalitaito.fi  

 

5.6. Potilasvahinkoepäilyt ja tapaturma- tilanteet  
 

Potilas/ asiakasvahingot ja tapaturmat kirjataan HaiPro:hon sekä tarvittaessa vakuutusyh-
tiöön ilmoitus ja asiakastietoihin tietenkin. Asiakkaat voivat olla yhteydessä niin halutes-
saan potilas/sosiaaliasiasiamieheen, joka ohjaa mm. potilasvahinkoilmoituksen tai muistu-
tuksen teossa. 
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6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

6.1. Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta  
 

Karviaisen palvelujen perustarkoitus on tukea asiakkaita suoriutumaan itsenäisesti, omia 
voimavarojaan hyödyntäen. Karviaisen palveluita tarvitaan tukena siten, että asiakas sel-
viytyy kuormittavista elämäntilanteista taas eteenpäin. 

 

6.2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa  
 

Asiakkaalta kysytään lupa yhteistyöhön muiden verkostotoimijoiden kanssa ja tarvittaessa 
ollaan mukana asiakkaan tukena. Toimimme arvostavasti verkostoissa toimivien ammatti-
laisten kanssa, yhteisten asiakkaiden tukena. 
 

 

7. ASIAKASTURVALLISUUS 

7.1. Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimi-

joiden kanssa 
 
Perhekeskuksessa on turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti. 
Käytössä on suunnitelman mukaiset vastaavien tekemät turvallisuuskävelyt. Uudet työnte-
kijät perehtyvät suunnitelmaan ja osallistuvat turvallisuuskävelyyn. Palotarkastus yksikössä 

tehdään säännöllisesti.  

7.2. Henkilöstö 

7.2.1 Kasvun- ja hyvinvoinnin henkilöstö 

 
Kasvun ja hyvinvoinnin palvelut:  

1 Johtava terapeutti 

Perheneuvola: 3 sosiaalityötekijää/ perheneuvojaa ,4 psykologia, ostopalvelu lastenpsy-
kiatri 1 krt/ vko  

Terapia- ja psykologipalvelut: 2 toimintaterapeuttia, 5 puheterapeuttia, 8 psykologia, 2 
hoidollispedagogista sairaanhoitajaa, Ankkurin psykiatrinen sairaanhoitaja  

Nuorisoasema: 2 psykiatrista sairaanhoitajaa 

Tukipalvelut: 1 palvelusihteeri 

 

7.2.2 Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

Ohjeistus on laadittu henkilöstöoppaaseen, joka löytyy intrasta. Palvelusuhteeseen otta-

mista määrittelee talousarviossa hyväksytty henkilöstösuunnitelma ja siihen perustuva 
vakanssien määrä. Vakanssin tullessa avoimeksi noudatetaan tarveharkintaa. Työsuh-
teisten vakituisten tehtävät laitetaan aina hakuun vähintään Karviaisen nettisivuille 
ja/tai kuntarekry.fi ja/tai mol.fi. Muista hakuun liittyvistä asioista päättää se, joka työn-
tekijän valitsee.  
 
Henkilökuntaa rekrytoitaessa tulee palkkauspäätöksen tekijän varmistua hakijan henki-
löllisyydestä, henkilön työ- ja opintohistoriaan liittyvien todistusten alkuperäisyydestä 
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riittävällä tavalla ja henkilön oikeudesta harjoittaa ammattiaan. Tarkistus tehdään (asi-
anmukaisesta) viranomaisrekisteristä (Valvira, Terhikki-rekisteri). Sosiaalihuollon hen-
kilöstön pätevyys on tarkistettava siitä yliopistosta/ammattikorkeakoulusta, josta päät-

tötodistus on saatu kunnes myös sosiaalialan pätevyydet löytyvät viranomais-rekiste-
ristä. Mikäli oikeus harjoittaa ammattia ei ole tarkistettavissa viranomaisrekisteristä, tu-
lee se varmistaa alkuperäisistä todistuksista. Pätevyyden tarkistaminen viranomaisre-
kisteristä tai alkuperäisistä todistuksista tulee dokumentoida (tarkistamispvm)  ESS-
ohjelmassa tehtävään virkamääräyksen tai työsopimuksen lisätietoja kohtaan. 
 
Myös ostopalvelusopimusten perusteella työhön otettavan osalta varmistutaan niin 
ikään oikeudesta harjoittaa ammattia sekä sopimuksia solmittaessa tulee edellyttää, 

että palvelun tuottaja hoitaa asianmukaisesti luvat/ilmoitukset valvontavelvollisille vi-
ranomaisille. 
 
Lisäksi suositellaan myös soitettavaksi henkilön aiemmalle työnantajalle henkilön suos-
tumuksen saamisen jälkeen. 
 
Selvitetään työntekijän mahdolliset sidonnaisuudet eli omistaako hän, onko hän halli-

tuksen jäsen tai työskenteleekö hän organisaatiossa, jolta Perusturvakuntayhtymä Kar-
viainen ostaa tai voisi ostaa tuotteita tai palveluja. 
 
Palkkaus- tai ostopalvelupäätöksen tekijän tulee myös ottaa huomioon päätöstä tehdes-
sään mahdollinen organisaation sisällä oleva tieto palkattavasta työntekijästä tai osto-
palvelun suorittajasta. 

 

7.2.3 Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 
 

Uuden työntekijän ja opiskelijan tullessa nimetään hänelle perehdyttäjä, jonka mukana 
hän alkuun   työskentelee. Karviaisen yleiset asiat perehdyttää lähiesihenkilö. Käytössä 
on perehdytyslista, jossa on eriteltyinä perehdytysasiat. Uusi työntekijä tai opiskelija 
perehtyy listan mukaisesti eri osa-alueisiin kuten kirjaaminen, tilastointi, muut käytän-
teet. Perehdytettävä huolehtii itse, että saa perehdytykset ja allekirjoitukset vastuu-
työntekijöiltä perehdytyslistaansa. 
 

Työnanatajalla on koulutusvelvoite, jonka lisäksi arvioidaan henkilökohtainen täyden-
nyskoulutustarve sekä yksikön kokonaisosaamiseen liittyvät koulutukselliset tarpeet. 

 

7.3. Toimitilat 
 

Kasvun- ja hyvinvoinnin palvelujen  työtilat sijaitsevat Kympissä, Ojakkalantie 10, 03100 Num-
mela, sekä Karkkilan sote-asemalla, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila. 
 

7.4. Teknologiset ratkaisut 
 

Vastaanottohuoneissa on hälytinjärjestelmät. Hälytys menee suoraan vartiointiliikkeeseen 
sekä Karkkilassa Karkkilan vartiontipalveluun. Kympin parkkipaikalla ja sisääntuloaulassa 
on asennettu valvontakamera. Tietosuojarekisteri on luettavissa www-sivuilta ja kamera-
valvonnasta ilmoitetaan kameravalvonnan merkeillä ja ainoastaan esimies voi perustellusta 
syystä valvontanauhoja katsella.  
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7.5. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 

Yksikössä on verenpainemittari käytössä. Se huolletaan ja kalibroidaan huolto-ohjelman 
mukaisesti.  
 

Lisäksi toimintaterapiatilassa on toimintaterapiavälineistöä, joiden kuntoa seurataan sään-
nöllisesti. 
 
 

8. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 
 
Uusi työntekijä suorittaa kuukauden kuluessa työsuhteen alusta tietosuoja kurssin. Esihen-
kilö vastaa asiakastietojärjestelmien tunnusten tilaamisesta ja poistamisesta. Työntekijöillä 
on henkilökohtaiset ammattikortit, joilla kirjaudutaan ohjelmaan. 
 
Karviaisen potilas/asiakas asiakirjojen tietosuojaohje on saatavilla Karviaisen www-sivuilla.  
Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja 
luottamuksen turvaamista.  Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuk-
sien säilyminen aina, kun henkilötietoja käsitellään.   
 
”Me Karviaisessa tahdomme ja lupaamme käsitellä henkilötietoja säädöstenmukaisesti ja 
rekisteröityjen oikeuksia kunnioittaen.  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilöä 
taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tun-
nistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koske-
viksi.”  

 
25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uu-
den tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien 
henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Voimaan 
tullut muutos ei lisää merkittävästi sääntelyn määrää sosiaali- ja terveydenhuollolle, koska 
toimialalla on jo ennestään ollut kattava tietosuojasääntely.  

 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei myöskään edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- ja 
tietosuojaselosteen laatimista. Asetuksen mukaan rekisteröityjä täytyy kuitenkin infor-
moida ymmärrettävässä ja tiiviissä muodossa henkilötietojen käsittelystä. Vanhat rekisteri- 
ja tietosuojaselosteet tullaankin korvaamaan informointiasiakirjoilla.  
 
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään Karviaisessa. 
Tämä mahdollisuus tietojen tarkastamiseen on ollut olemassa jo ennen tietosuoja-asetusta 
eli tässä suhteessa mikään ei oikeastaan muutu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtai-
sen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla var-
mennetulla asiakirjalla. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhtey-
dessä / tietoja luovutettaessa. Puhelimitse tai sähköpostilla tulleita tarkastuspyyntöjä ei voi 
käsitellä.  
 
Karviaisen tietosuojavastaava on Katariina Lahti p. (09) 4258 2531 

 
 

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Yksikön perehdytyssuunnitelma on päivitetty vuoden 2022 aikana. Riskien arvioinnissa ja 
kartoituksen yhteydessä on laadittu oma aikataulu.  
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10. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain lähiesimiehen ja omavalvontavastaavien 
toimesta. Koko työryhmä on vastuussa siitä, että omavalvontasuunnitelmaa noudatetaan.  
 

 

 


