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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Hämeenlinnan kaupunki Y-tunnus 0146921-4  

Psykososiaalisen tuen palvelut/Uppsala-talon perhekeskus 

 

Birger Jaarlin katu 33, 13100 Hämeenlinna 

Turuntie 3, 2.krs, 13130 Hämeenlinna 

Turuntie 7, 13130 Hämeenlinna 

13100 Hämeenlinna  

Palvelut 

Psykososiaalisen tuen palvelut sisältävät tukipalveluita lapsiperheille 

 palvelutarpeen arviointi 

 lapsiperheiden kotipalvelu 

 sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö 

 kasvatus- ja perheneuvonta 

 lapsiperheiden sosiaalityö  

 nuorisoikäisten tukipalvelu Toppari 

 Perhekuntoutus 

Lisäksi Ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden puhe- ja toimintaterapia 

 

Perhe ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen 

Puhelin 040 7746626   

sähköposti marika.paasikoski@hameenlinna.fi 

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Lapsiperheiden kotipalvelu (oman tuotannon lisäksi) 

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (oman tuotannon lisäksi) 

Perheneuvolan erikoislääkärin konsultaatio 

mailto:marika.paasikoski@hameenlinna.fi
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Ostopalvelujen tuottajat 

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajiksi listautuneet yritykset 

Perhetyössä kilpailutetut yritykset 

Perheneuvolan erikoislääkärin palvelut Terveystalo OY 

 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

 Palveluntuottajiin pidetään yhteyttä tapaamisin, sähköpostilla ja puhelimitse. 

 Palveluntuottajien kanssa on puitesopimus, johon on kuvattu palvelun laatuvaati-

mukset ja käytetyn henkilöstön koulutusvaatimukset 

 Palvelut aloitetaan tekemällä tilaus, jossa on kuvattu tarvittavan palvelun tavoit-

teet ja sisältö. Palvelutuottajat raportoivat ostetuista palveluista asiakaskohtai-

sesti kuukausittain. 

 Palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman.  

 Tarjoaja ja sen alihankkijat täyttävät tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset vaatimuk-

set. 

 

Alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

x  Kyllä  Ei 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Toiminta-ajatus 

Psykososiaalisen tuen palveluiden ja ennaltaehkäisevien palveluiden toiminta-ajatuksena 

on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempia heidän vanhem-

muudessaan. Tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia ja auttaa heitä selviämään 

erilaisista vaikeuksista tarpeenmukaisilla palveluilla.  

Tarvittavat palvelut määritellään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä yhdessä perheen 

kanssa. Palveluista tehdään suunnitelma ja tavoitteet asetetaan yhdessä perheen 

kanssa. Työskentelyn vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti. 
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Perheille tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia, kotipalvelua, 

perhetyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, nuorisoikäisten tukipalvelu Topparin palve-

luita sekä sosiaalityötä. 

Palvelut tuotetaan perhekeskustoimintamallin mukaisesti. Samassa toimipisteessä sijait-

sevat oppilashuollon erityispalvelut ja puhe- ja toimintaterapia, johon ohjaudutaan 

omista verkostoista. Verkostoyhteistyö neuvolaan, varhaiskasvatukseen, perusopetuk-

seen, lastensuojeluun ja aikuisten palveluihin on tiivistä.  

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Toiminnassa toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin arvoja: yhdenvertaisuus, yhteisölli-

syys, luovuus, rohkeus, palveluhenkisyys, asukaslähtöisyys, kestävä elämäntapa. 

Toimintakäytänteissä korotuvat asiakaslähtöisyys, lapsilähtöisyys, vuorovaikutuksen avoi-

muus, dialogisuus ja ihmisten kunnioittaminen kaikissa palveluissa. Perhekeskustoimin-

taa kehitetään systeemisen mallin suuntaan. 

 

3.  OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

 

RISKIENHALLINTA 

 Hämeenlinnan kaupunki on määritellyt työsuojeluun liittyvät ohjeet, nimennyt työ-
suojeluhenkilöstön, tehnyt henkisen väkivallan ja häirinnän käsittelyohjeet sekä si-
säilmaongelmien toimintamallin.  

 Käytössä ovat työturvallisuusjärjestelmä WPro ja työyhteisösovittelu.   

 Työyksiköissä tehdään säännöllisesti riskienarviointia ja tilanteita pyritään ennakoi-
maan. Riskienarviointi on päivitetty syksyllä 2020.  

 Uppsala-talossa on oma yhteinen turvallisuussuunnitelma. Perhekuntouksen tiloissa 
on isännöitsijän tekemä turvallisuussuunnitelma ja Topparin tiloissa Linnan kehi-
tyksen turvallisuussuunnitelma. 

 Riskeistä raportoidaan kerran vuodessa tarkastustoimelle osana sisäisen valvonnan 
toimintaa. 

 

Riskien tunnistaminen 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatu-

poikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvolli-

suus? 
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 Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä WPro – riskienhallintaohjelma, jonka kautta 
työntekijät voivat tehdä työturvallisuusilmoituksia. Ilmoitukset tulevat käsiteltä-
väksi esimiehelle ja ne menevät tiedoksi työsuojeluvaltuutetulle ja työhyvinvointi-
päällikölle. Työturvallisuusilmoituslomake löytyy Hämeenlinnan kaupungin intra-
netistä  

 Työntekijä voi ottaa havaitsemansa epäkohdat puheeksi esimiehen kanssa tai lait-
taa asiasta sähköpostia esimiehelle.  

 Yksikön tiimeissä käsitellään yhdessä asiakastyöhön liittyvien turvallisuusriskien 
ratkaisemista.  

 Erityisen haastaviin asiakastapaamisiin varaudutaan etukäteen ja niitä varten on 
tehty erillinen turvallisuussuunnitelma.  Tarvittaessa tapaamisissa voidaan käyttää 
vartijaa 

 Yksiköissä on käytössä hälytysnapit, joiden kautta voi hälyttää apua. Hälytys kuuluu 
käytävällä olevista näytöistä ja lisäksi hälytys lähtee Securitaksen vartijoille. 

 Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, epäkoh-
dasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa il-
moitetaan sähköisellä lomakkeella tai keskustelulla esimiehen kanssa. 

 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja 

riskit? 

 Asiakkaat voivat ottaa asioita esille tapaamisissa työntekijöiden kanssa. Työnteki-

jät myös kysyvät työn laatuun koskevia seikkoja asiakkailta 

 Asiakas voi ottaa yhteyttä esimieheen 

 Asiakas voi tehdä muistutuksen 

 Asiakas voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamie-

helle 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne doku-

mentoidaan? 

 Riskien tunnistamista ja niiden hoitamista käsitellään palveluissa säännöllisesti. 
Riskien arviointi tehdään WPro järjestelmään.  

 Uhkaavien ja väkivalta- sekä sopimusrikkomustilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden 
kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu valvonnasta on kaupungilla ja riskin-
hallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, 
mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Käsittelyyn 
kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen 
kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut tilanne, asiakasta 
tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.  



 
 

6 
 

 Henkilöstölle on tehty lisäksi erillinen ohjeistus suhtautumisesta vihapuheeseen. 
Siinä ohjeistetaan, miten toimia, jos työntekijä tai kollega tai alainen joutuu viha-
puheen kohteeksi.  

 Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä WPro – riskienhallintaohjelma, jonka 

kautta työntekijät voivat tehdä työturvallisuusilmoituksia. Ilmoitukset tulevat kä-

siteltäväksi esimiehelle ja ne menevät tiedoksi työsuojeluvaltuutetulle ja työhy-

vinvointipäällikölle. 

 

 

Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Selvitetään tilanne ja tapahtumien kulku sekä mietitään ne toimenpiteet, joilla voidaan 

jatkossa välttyä vastaavalta. Tarvittaessa tehdään ohjeistus, joka tiedotetaan kaikille.  

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-

taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

 Asioista tiedotetaan yksiköiden tiimeissä ja tarvittaessa henkilökohtaisesti tai kir-

jallisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. Osa ohjeista ja asiakirjoista löytyy myös 

yhteisistä teamskansioista. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja, yksiköiden esimiehet ja työnjohdolliset esimiehet 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Marika Paasikoski-Junninen puh 040 7746626 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
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Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

 Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain alkuvuodesta arvioitaessa edelli-

sen vuoden toteutumista. 

 Lisäksi omavalvontasuunnitelma päivitetään, jos toiminnassa tapahtuu palvelun 

laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Psykososiaalisen tuen palvelut, Puhe- ja toimintaterapia/Uppsala-talon perhekeskus, Bir-

ger Jaarlin katu 33, 13100 Hämeenlinna 

Perhekuntoutus Polku, Turuntie 7, 13130 Hämeenlinna 

Nuorten tukipalvelu Toppari, Turuntie 3, 2. krs, 13130 Hämeenlinna 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan? 

 Lapsiperheiden palveluissa palvelutarpeen arviointi on keskitetty omaan yksik-

köönsä, jossa työskentelee sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä psykiatrinen 

sairaanhoitaja. Myös muista palveluista osallistutaan tarvittaessa palvelutarpeen 

arviointiin. 

 Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä ja saatetaan loppuun ilman aihee-

tonta viivytystä. Vireillepanot käsitellään seitsemän vuorokauden kuluessa ja arvi-

oinnin on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa. 

 Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa ja tarvit-

taessa monialaisessa yhteistyössä.  

 Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen tarkoituksen mukai-

sia haastattelun apuvälineitä, kuten erilaisia lomakkeita 

 Lasten tapaamisissa käytetään lapsen ikätasolle sopivia menetelmiä, esimerkkeinä 

erilaiset lomakkeet ja kortit.  

 Palvelutarpeen arviointien määrää ja laissa määriteltyjen määräaikojen toteutu-

mista seurataan säännöllisesti 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen ar-

viointiin? 
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 Palvelutarpeen arviointi tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.  

 Kutsutaan asianosaiset ja tarvittaessa heidän muut omaisensa ja läheisensä vara-

tulle ajalle. Työskentely sisältää myös kotikäyntejä. 

 Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja 

nuorten osallisuuteen. Lapsia tavataan sekä yhdessä vanhempien kanssa, että erik-

seen.  

 Arvioinnin päätyttyä asiakkaille lähetetään kirjallinen yhteenveto palvelutarpeen ar-

vioinnista. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seu-

rataan?  

 Suunnitelma tehdään aina, jollei se jostain syystä ole tarpeeton (tilapäinen ohjaus 

ja neuvonta, tilapäinen tuentarve). 

 Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja se kirjataan asiakastieto-

järjestelmään. Siihen kirjataan työskentelyn tavoitteet, keinot ja seuranta. 

 Suunnitelmasta annetaan kopio asiakkaalle ja sen toteutumista seurataan palve-

luissa tai pitämällä asiakkaaseen yhteyttä ja varaamalla suunnitelman seurantaa 

varten tapaamisaika. 

 Palvelusuunnitelmaa päivitetään työskentelyn edetessä tai jos on tarpeen muuttaa 

suunnitelmaa. 

  Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten 

asiakaan näkemys tulee kuulluksi?  

 Asiakkaan kanssa on useimmiten tehty palvelutarpeen arviointi. Suunnitelma teh-

dään aina asiakkaan kanssa yhdessä. 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja 

toimii sen mukaisesti? 

 Omatyöntekijä tiedottaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisia toimijoita suunnitel-

masta ja suunnitelma kirjataan asiakastietojärjestelmään.  

 Asiakastietojärjestelmässä huomioidaan suunnitelman näkyvyys asiakkaan proses-

sissa työskenteleville.  

 Jos asiakkaalla on yhtä aikaa eri palveluita, pyritään siihen, että suunnitelma teh-

dään yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. 
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 

yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yk-

silölliseen ja omannäköiseen elämään? 

 Sosiaalihuollon palvelut ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia 

 Asiakkaat osallistuvat sekä palvelutarpeen arviointiin, että palvelusuunnitelman 

tekemiseen itse. Tavoitteet ja työskentelyn sisällöt lähtevät asiakkaiden tarpeista 

ja asiakkaat vaikuttavat niihin itse.  

 Lapsia tavataan ja he vaikuttavat asioihinsa ikätasonsa mukaisesti 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksi-

kössä on sovittu ja ohjeistettu? 

 Psykososiaalisen tuen palveluissa koko toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöi-

syys, motivointi ja asiakkaiden kuulluksi tuleminen 

o tämä kuulu kaikkien tiimien toimintaperiaatteisiin. 

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Yksiköissä ei käytetä rajoittavia välineitä. 

Tulleet lastensuojeluilmoitukset selvitetään asiakkaiden mahdollisesta vastustuksesta 

huolimatta. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-

lista kohtelua havaitaan?  

 Palvelut perustuvat asiakkaan tarpeista lähtevään asiakasta kunnioittavaan toi-

mintaan.  Asiakkaiden kanssa käydään keskustelua työskentelyn etenemisestä. 

 Asiakkailta kerätään säännöllisesti palautetta asiakaskyselyin. 

 Tyytymättömiä asiakkaita kehotetaan olemaan yhteydessä yksikön esimieheen tai 

tekemään muistutus tai kantelu. Osaan päätöksiä voi hakea muutosta ja heitä oh-

jataan siihen. 

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiak-

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

 Keskustellaan asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa 

joko puhelimitse tai kasvotusten.  



 
 

10 
 

 Kirjallisista palautteista keskustellaan asianomaisen viranhaltijan tai työntekijän 

kanssa ja häneltä pyydetään kirjallinen selvitys, jonka perusteella asiakkaalle laa-

ditaan kirjallinen vastaus. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on 

olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittä-

mistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, 

on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämi-

sessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa 

huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omaval-

vonnan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

 Asiakkaiden kanssa arvioidaan yhdessä työskentelyn etenemistä ja hyötyjä osana 

asiakasprosessia. 

 Asiakaspalautetta voi antaa asiakaspalautejärjestelmässä, johon tulleisiin viestei-

hin vastataan joko puhelimitse tai kirjallisesti suoraan järjestelmässä.  

 Lisäksi vähintään kerran vuodessa tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Osassa pal-

veluita palautetta kerätään lisäksi yksittäisen perheen palveluprosessin aikana ja 

päätteeksi. 

 Valmisteilla on tekstiviestipalautejärjestelmä, jossa palautteen kerääminen ta-

pahtuu automaattisesti. 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

 Tulokset käydään läpi palveluyksiköissä ja huomioidaan palvelun ja toimintojen 

kehittämisessä. Jos jostain saadaan huonoa palautetta, erityisesti sitä asiaa muu-

tetaan. 

 

Asiakkaan oikeusturva 
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Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yk-

sityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset teh-

dään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. 

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä 

muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen 

voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistu-

tuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vas-

taus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottajina toimivat perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja ja yksiköiden 

esimiehet. 

Marika Paasikoski-Junninen, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja, lapsiperheiden sosiaa-

lityön ja Topparin virkavastuullinen esimies  

Elina Laakkonen, palvelutarpeen arvioinnin esimies 

Maarit Kiviluoto, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön esimies 

Tuulikki Räisänen, perheneuvolan esimies 

Tuula Syväterä, Topparin työnjohdollinen esimies 

Liisa Jormalainen, perhekuntoutus Polun esimies 

Sari Tuomivaara, puhe- ja toimintaterapian esimies 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Satu Loippo, puh 050 5996413 

Pääsääntöisesti ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

satu.loippo@pikassos.fi 

Pikassos Oy/Loippo, Satu 

Åkerlundinkatu 2 A, 3.KRS 

33100 TAMPERE 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa sosiaalihuollon asiak-

kaita ja heidän omaisiaan lakien soveltamiseen ja asiakkaiden oikeuksiin liittyen. Sosiaa-

liasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa. Palvelu on asiakkaille maksuton. 
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Potilasasiamiehen tehtävänä on ohjata potilaita / asiakkaita, heidän omaisiaan sekä 

henkilöstöä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.  

Puhelinajat: ma, ke ja pe klo 9-11 

Tiina Ketola-Mäcklin 036293204 

Anja Piispanen 036293204 

 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Valtakunnallinen Kuluttajaneuvonta 

puh: 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15) 

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/  

 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-

tellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

 Muistutukset, kantelut ja valvontapäätökset merkitään diaariin.  

 Kirjallisista palautteista keskustellaan asianomaisen viranhaltijan ja työntekijän 

kanssa ja pyydetään kirjallinen selvitys, jonka perusteella asiakkaalle laaditaan 

kirjallinen vastaus. 

 Tullut palaute käsitellään yleisellä tasolla myös ko. Yksikössä 

 Tavoiteaika muistutusten käsittelylle  

Lapsiperheiden palveluissa 30 vuorokautta. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäi-

seen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Lasten palve-

lujen laatua on kuvattu THL:n ylläpitämässä Lastensuojelun laatusuosituksessa. 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 

toimintakykyä sekä osallisuutta? 

 Kaikkien sosiaalihuollon palveluiden ja omavalvontasuunnitelman palveluyksiköi-

den perustehtävänä on yo. asioiden edistäminen hiukan painottuen palvelun sisäl-

lön mukaisesti.  

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
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 Lapsiperheiden sosiaalityössä tuetaan taloudellisesti lasten ja nuorten harrastus-

toimintaa. Tavoitteena on, että lapsilla on mahdollisuus ainakin yhteen mielui-

saan harrastukseen. 

 Ryhmätoiminnassa käytetään liikuntaa, kulttuuria, taidetta, käsityötä välineinä 

tavoitteiden toteuttamisessa. 

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-

voitteiden toteutumista seurataan? 

 Lapsen tai perheen suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista seura-

taan arvioimalla tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa.  

 Asiakkaan luvalla pyydetään tarvittaessa palautetta tilanteen edistymisestä myös 

muilta asiakkaan kanssa toimivilta tahoilta (päiväkoti, koulu ym.). 

Ravitsemus 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

 Palveluissa ei ole ruokahuoltoa lukuun ottamatta ryhmätoimintoja, joissa joskus 

tarjotaan ruoka tai välipalaa. 

 Perhekuntoutus Polun intensiivijakson aikana tarjotaan aamupala ja lounas, jonka 

asiakkaat itse valmistavat työntekijöiden kanssa. 

 Allergiat ym. otetaan huomioon. 

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden 

tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden 

hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

 Aiemmin ko. palveluissa ei ole ollut erityisiä hygieniakäytäntöjä, mutta Covid-19 

pandemian myötä käytänteet on luotu. 

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

 Asiakkaille ja työntekijöille on annettu ohjeet hyvästä käsihygieniasta, hihaan ys-

kimisestä, turvaväleistä ja maskien käytöstä. 

 Yksikössä on tarjolla käsidesiä ja maskeja 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 Yksikön siivouksesta huolehtii kaupungin ulkopuolinen toimija Palmia. 

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon 

toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

 Covid-pandemian myötä on laadittu ohjeet. 
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Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

 Monialainen yhteistyö on perhekeskustoimintamallin ydintoimintaa ja se ulottuu 

myös Uppsala-talosta neuvolaan, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, tervey-

denhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin 

sekä järjestöihin. 

 Tavoitteena on toimia “yhteinen asiakas - yhteinen suunnitelma”- mallin mukai-

sesti 

 Yhteistyötä toteutetaan monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa säännönmukaisesti 

asiakkaan luvalla. Yhteistyökäytänteitä ovat myös erilaiset palaverit, erilaiset kir-

jalliset asiakirjat ja asiakastietojärjestelmät. 

 Lisäksi on sovittuja työryhmiä (nepsytyöryhmä, lasten kuntoutustyöryhmä) sekä 

monialaisia toimintamalleja (itsesäätelytoimintamalli). 

 Tietyissä eri laeissa määritellyissä tilanteissa asiakastietoja voidaan saada ja an-

taa salassapitosäännösten estämättä. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoi-

den kanssa? 

 Palveluilla on oma turvallisuussuunnitelmansa,  

 Yksiköihin on nimetty turvallisuusyhdyshenkilöt ja erilaisia harjoituksia järjeste-

tään. 

 Hälytysjärjestelmää testataan säännöllisesti 

 

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaat-

teet 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

 Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi: 1 palveluyksikön esimies, 2 sosiaalityön-

tekijää, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 palvelukoordinaattori, 4 sosiaaliohjaajaa 

 Lapsiperheiden kotipalvelu: 7 lähihoitajaa 

 Varhaisen tuen perhetyö: 1 palveluesimies, 13 perhetyöntekijää 
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 Nuorisoikäisten tukipalvelu Toppari: 2 psykiatrista sairaanhoitajaa, 2 sosiaalioh-

jaajaa, 1 psykologi 

 Perheneuvola: 1 johtava perheneuvoja, 1 johtava psykologi, 5 psykologia, 4 per-

heneuvojaa 

 Lapsiperheiden sosiaalityö: 3 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja, 1 palvelusih-

teeri 

 Perhekuntoutus Polku: 1 yksikön esimies, 1 toimintaterapeutti, 5 ohjaajaa 

 Puhe- ja toimintaterapia: 4 puheterapeuttia, 2 toimintaterapeuttia 

 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

 Sijaisia palkataan pidempien poissaolojen (perhevapaat, pitkät sairauspoissaolot, 

virkavapaat) ajaksi. Lyhytaikaisiin poissaoloihin sijaiset eivät suurelta osin sovellu, 

koska työ perustuu asiakkaan ja työntekijän väliseen tuntemiseen ja luottamuk-

seen. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 Uppsala-talon perhekeskuksessa palveluiden tuottaminen tapahtuu yhteistyössä, 

jolloin palveluiden saatavuudesta ja henkilöstön riittävyydestä huolehditaan yh-

teisen asiakasohjauksen avulla. 

 Prosesseja on määritelty määrämittaisiksi, asioissa joudutaan tekemään priori-

sointia. 

 Lakisääteisten määräaikojen toteutumisen ja asiakas- sekä päätösmääriä seura-

taan. 

 Viimeisten vuosien aikana on tehty esityksiä myös lisävakansseista ja niitä on 

myös saatu.  

 Ajoittain on vaikeuksia tiettyjen henkilöstöryhmien saatavuudessa (sosiaalityönte-

kijät, psykologit) ja näiden osalta on kehitetty rekrytointia. 

  Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi si-

ten, että lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

 Työtä aikataulutetaan ja kalenteroidaan, monissa yksiköissä esimies ei osallistu 

asiakastyöhön ja työaikaa käytetään lähiesimiestyöhön. 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilös-

tön määrä? 

 Uppsala-talossa on kaksi palvelusihteeriä. Heillä on kummallakin oma tehtäväku-

vansa, jotka pohjautuvat siihen, missä töissä tarvitaan eniten palvelusihteerin tu-

kea. 

 Palvelusihteerityötä täydennetään palkkatukityöllä. 
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 Avoinna olevat toimet/virat laitetaan julkiseen hakuun.  

 Tehtäviin on määritelty kelpoisuusehdot, joita noudatetaan. Laki sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 

 Ehdokkaat haastatellaan ja kelpoisuuden ohella arvioidaan työntekijän soveltu-

vuutta. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 

työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

 Soveltuvuutta arvioidaan rekrytoitavan haastattelulla ja työkokemuksen arvioin-

nilla.  

 Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään rikosrekisteriotteen toimittamista. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 

omavalvonnan toteuttamiseen.  

 Käytössä on perehdytyssuunnitelma ja perehdyttäjän muistilista. Perehdyttämi-

sestä sovitaan etukäteen ja sille sovitaan kalenteriin ajat. Yksiköissä on omat pe-

rehdytyskansiot. 

 Asiakastietojärjestelmän perusopetus sovitaan järjestelmän pääkäyttäjän kanssa 

ja järjestelmän syvällisempi opastus tapahtuu yksiköissä.  

 Uudet työntekijät ovat alkuvaiheessa usein kokeneemman työntekijän työparina 

tai kokenut työntekijä on mukana asiakkaan tapaamisessa. 

 Työntekijöitä rohkaistaan kysymään (vielä pitemmänkin ajan päästä). 

 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

 Vuosittain tehdään koulutussuunnitelma. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallis-

tua koulutuksiin. Palkallisten koulutuspäivien määrä on etukäteen määritelty. 

 Maksullisten koulutuspäivien lisäksi on mahdollista osallistua maksuttomiin koulu-

tuksiin (käyttää ylimääräisiä päiviä). 

 Uppsalatalossa järjestetään myös itse koulutusta ja osaamisen jakamiselle on 

luotu rakenteita. 
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 Sovitusti voidaan tukea työntekijän osallistumista pidempään koulutukseenkin 

myöntämällä tukea koulutusmaksuihin ja myöntämällä palkallisia koulutuspäiviä 

ja maksamalla matkakustannuksia. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä 

ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-

aalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimin-

tayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei 

ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seu-

rauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poista-

miseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintoviras-

tolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkoh-

tiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 

korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn 

alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimen-

piteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkoh-

dista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tie-

dot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 

3 Riskienhallinta). 

 Työntekijä ottaa yhteyttä yksikön esimieheen. Asia selvitetään, sovitaan tarvitta-

vista toimenpiteistä ja ne toteutetaan. 

 Käytössä on myös sähköinen lomake, jota kautta on mahdollista tehdä ilmoitus 

myös nimettömänä. 

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

 Tilat on määritelty toiminnan sisällön mukaisesti.  

 Toimistotyötä voidaan tehdä yhteisissä tiloissa.  

 Asiakastapaamisiin on varattu erillisiä tapaamistiloja. Osa työstä tapahtuu asiak-

kaiden kotona tai muissa toimintaympäristöissä. 

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkai-

suja yksiköllä on käytössään? 

 Työntekijöillä on sähköinen kulunvalvonta.  
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 Asiakastapaamisissa on käytössä hälyttimet. Työntekijöitä on ohjeistettu lataa-

maan työpuhelimeen 112-sovellus. 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-

vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

 Laitteita testataan säännöllisesti ja mahdollisista puutteista reklamoidaan palve-

lutuottajalle. 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Palvelusihteeri Laila Mäkinen puh 050 5090716 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 Uppsala-talossa ei käytetä terveydenhuollon laitteita tai tarvikkeita. 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

seen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluon-

teisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin 

henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä 

tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakas-

työn kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä so-

siaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu 

lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen 

tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötie-

tojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrit-

telee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tar-

koitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 

lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on 

pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaat-

teista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvon-

taviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 lu-

vussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuu-

tetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta 

käsittelystä. 

https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://tietosuoja.fi/etusivu


 
 

19 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksi-

köille viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-

köisestä käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle ase-

tettujen vaatimusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on 

erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa 

yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.  

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, 

kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon 

tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuk-

sen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakir-

joista (254/2015) 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen 

ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussa-

kin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvem-

min asiakirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa 

koskevan määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perus-

tiedoista. 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

 Perehdytyssisältöihin kuuluvat kirjaamiset ja asiakastietojärjestelmät. 

 Uppsala-talossa on kolme koulutettua kirjaamisvalmentajaa 

 Palvelusihteeri Laila Mäkinen on eniten käytetyn järjestelmän Effica YPH:n vas-

tuukäyttäjä, ja häneltä saa teknistä apua. Perheneuvolassa ja perhetyössä on li-

säksi omat vastuukäyttäjät Sannan Varjonen ja Elina Ternola. Puhe- ja toimintate-

rapian potilastietojärjestelmä on Lifecare. 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

 Työntekijät on ohjeistettu varaamaan kalenteriin riittävä aika kirjaamisiin joko 

tapaamisen jälkeen tai erillisenä kirjaamisaikana saman viikon aikana. 

 Kirjaamiskäytännöistä sovitaan tiimeissä. 

 Kirjaamisvalmennuksilla tuetaan Kanta-soveltuvaan kirjaamiseen. 

 

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyk-

siä? 

 Kaikissa asiakastietojärjestelmää käyttävissä yksiköissä työntekijät allekirjoittavat 

ennen käyttöoikeuksien saamista salassapit0- ja käyttäjäsitoumuksen, jonka esi-

mies arkistoi.  

https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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 Esimies kertoo kaupungin tietosuojaohjeistuksen sekä säännöllisesti tapahtuvasta 

lokitietojen seurannasta. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

 Henkilön tullessa kaupungin palvelukseen, esimies informoi kaupungin tietoturva-

politiikasta sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksesta. 

 Tietoturvapäällikkö yhdessä kaupungin tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän kanssa 

suunnittelee tietoturva ja tietosuojakoulutukset. 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Tuovi Piirainen, tiedonhallintapäällikkö, puh 050 3780820  

tuovi.piirainen@hameenlinna.fi 
 

Effica YPH pääkäyttäjä Esa Lepola 

Lifecare pääkäyttäjä Sanna Ristolainen 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä x  Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista 

saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtail-

moitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mu-

kaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

 Hälytysjärjestelmän muutostarpeet ja palvelutuottajan vaihtaminen 

 Kirjaamisvalmennusten järjestäminen edelleen 

 Asiakastyytyväisyyspalautejärjestelmä Bisnoden käyttöönotto mahdollisimman 

pian. 
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys       20.1.2021 

Allekirjoitus        Marika Paasikoski-Junninen 


