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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
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                                     V-S PSYKOTERAPIA- JA PERHEPALVELUT OY 

                                     Y-TUNNUS:  3176403-8 

                                     KOTIKUNTA: Lieto 

                                     0405786756 

                                     psykoterapia.perhepalvelut@gmail.com 

                                     www.psykoterapiajaperhepalvelut.fi 

Toimintayksikkö:       

                                    Puutarhakatu 12b 25 

                                    20100 Turku 

                                    Postiosoite: 

                                    Airikinportti 4A1 

                                    21410 Vanhalinna 

 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA PALVELUT 

 

Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy tarjoaa laadukasta perhe- ja paripsykoterapiaa sekä 

avohuollon lastensuojelun palveluita kunnan sosiaalityön tueksi. Perhe- ja 

paripsykoterapiapalveluja on tarjolla yksityisille asiakkaille. 

Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy:n toiminta-ajatus pohjautuu moniammatilliseen 

perheterapeuttiseen ja systeemiseen työskentelyyn, jossa perhe nähdään oman 

elämän asiantuntijana. Työskentelyn tavoitteena on tukea lapsiperheitä yksilöllisesti, 

mailto:psykoterapia.perhepalvelut@gmail.com
http://www.psykoterapiajaperhepalvelut.fi/
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kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti. Työnohjaus tapahtuu kunkin asiakasperheen 

ympärille kootuissa moniammatillisissa tiimeissä. 

Psykoterapia- ja perhepalveluiden henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveydenhuolto alan 

ammattilaisista. 

Psykoterapia- ja perhepalveluiden tavoitteena on tukea terapiaan hakeutuvien 

perheitä psykoterapian keinoin yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti. Psykoterapian 

suuntauksena on voimavarakeskeinen ja systeeminen perhe- ja paripsykoterapia. 

 

Työtämme ohjaavat arvot: 

➢ avoimuus 

➢ luotettavuus 

➢ ihmisarvoinen ja oikeudenmukainen toisen kohtaaminen 

➢ kunnioittaminen 

➢ vastuu ja välittäminen 

➢ yhteistyökyky ja palvelualttius 

➢ luovuus ja kehitysmyönteisyys  

➢ työntekijöiden hyvinvointi 

 

Palvelut: 

Psykoterapia- ja perhepalvelut tuottaa perhe- ja pariterapiapalveluita sekä avohuollon 

lastensuojelun tukipalveluita kunnan sosiaalitoimen asiakkaille. 

Tuotettavat palvelut ovat perhe- ja pariterapiaa psykoterapiaan hakeutuville asiakkaille 

sekä yksilöllisiä kotiin vietäviä perheen tarpeita kohtaavia palveluja. Tuotettavat 

palvelut ovat yksilöllisiä, kotiin vietäviä perheiden tarpeet kohtaavia. Työskentelyn 

lähtökohtana ovat perheiden yksilöllisiin tarpeisiin suunnitellut palvelut vahvalla 

ammattitaidolla ja erityisosaamisella sekä kohtaamiseen perustuvalla työotteella. 

Työskentely perustuu vankkaan sosiaali- ja terveyshuollon osaamiseen ja kokemukseen 

yhdistettynä monipuoliseen erityisosaamiseen. 

Psykoterapia- ja perhepalvelut haluavat omalta osaltaan olla uudistamassa 

lastensuojelun sosiaalipalveluiden järjestelmää ja tukea perheitä tavoitteellisesti 

heidän omassa toimintaympäristössään. Psykoterapia- ja perhepalvelut ovat oman 

alansa monitaito-osaajia ja työryhmä kootaan palvelupyynnön ympärille 

täsmäosaamista tarjoten. Psykoterapia- ja perhepalveluiden toiminta on tavoitteellista 

ja pohjautuu eettisesti toteutettuun ammatilliseen työskentelyn ja arvokkaaseen 

ihmisen kohtaamiseen. 
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Psykoterapia- ja kuntoutuspalvelut: 

➢ systeeminen ja voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapia 

➢ uusperheneuvonta 

➢ sosiaalinen kuntoutus 

Kotiin vietävät avohuollon lastensuojelun tukipalvelut: 

➢ moniammatillinen perhekuntoutus 

➢ perhearviointi 

➢ vanhemmuudenarviointi 

➢ tehostettu perhetyö 

➢ terapeuttijohtoinen perhetyö 

➢ valvotut vaihdot sekä valvotut ja tuetut tapaamiset 

➢ kriisiperhetyö 

➢ muut konsultaatio- ja asiantuntijapalvelut 

 

Toiminta-alue: 

Lounais-Suomen kunnat 

ASIAKKAAN OSALLISUUS JA ASIAKASLÄHTÖISYYS 

Suunnitelmallisuus: 

Perhetyön osalta työskentely tapahtuu kunnan sosiaalityöntekijän laatiman 

asiakassuunnitelman pohjalta. Työskentelyn tavoitteet asetetaan yhdessä perheen ja 

sosiaalityöntekijän kanssa perheen tarpeiden pohjalta, joita tarkennetaan 

säännöllisesti työskentelyn aikana. 

 

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 

Psykoterapia- ja perhepalvelut Oy noudattaa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta 

laadukasta ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava kunnioittavasti 

niin että hänen ihmisarvoaan, vakaumusta tai yksityisyyttä ei loukata. 
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Asiakkaan osallisuus: 

Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset tarpeet ja mielipide, toivomukset, 

etu sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Asiakas on keskeisessä roolissa 

osana työskentelyä, työskentelyn suunnitelma ja asetetut tavoitteet laaditaan yhdessä 

asiakkaan kanssa. Psykoterapia- ja perhepalveluissa palveluiden yhteistä 

kehittämistyötä pyritään tekemään yhdessä asiakkaiden kanssa ja kerättyjen 

asiakaspalautteiden pohjalta. 

Asiakkaiden osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Asiakasta ohjataan antamaan palautetta koko työskentelyn ajan. Työskentelyn 

päätyttyä asiakkaalle (perheelle/lapselle tai nuorelle) lähetetään palautelomake, joka 

on mahdollista palauttaa nimettömänä. Lisäksi kerätään palautetta kuntien palveluiden 

tilaajilta jokaiseen toimeksiantoon liittyen työskentelyjakson päättymisen myötä. 

Palautteita huomioidaan palveluiden, prosessien ja omavalvonnan kehittämisessä. 

 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  

Palautteen kerääminen  

Palautetta työskentelystä kerätään sekä asiakasperheiltä että palveluita tilaavilta 

sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta. Työskentelyn päätyttyä perheelle, lapselle ja/tai 

nuorelle lähetetään palautelomake, joka on mahdollista palauttaa nimettömänä. 

Tilaaville sosiaalityöntekijöille lähetetään työskentelyjaksojen päättyessä 

tyytyväisyyskysely. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Palautelomakkeet ohjautuvat palvelujohtajalle, joka vastaa palautteenkäsittelystä, 

koonnista ja tilastoinnista. Saapuneet palautteet käsitellään johtoryhmässä ja 

määräajoin tiimipalavereissa. Palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita 

palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, 

terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta 

palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan 

vastaava, edellytetään palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on 

tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Yhteistyöstä ja tiedonkulusta sovitaan kunkin 

toimeksiannon yhteydessä tilaajan sekä asiakkaan / asiakasperheen kanssa ja sitä 

toteutetaan lain ja asetusten mukaisesti. 

 

ASIAKASTURVALLISUUS  

Dokumentointi ja asiakastietojärjestelmä  

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 4§ mukaisesti kirjataan sosiaalihuollon 

järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta 

tarpeelliset ja riittävät tiedot. Dokumentoinnissa käytetään hyvää ja selkeää suomen 

kieltä ja kirjaukset tehdään asiakasta kunnioittaen. Kirjaukset asiakastietojärjestelmään 

(nappula-järjestelmä) tehdään tapahtuman jälkeen viivytyksettä. Työskentelystä 

kirjataan sekä käynti- ja yhteydenpitokohtaiset asiakaskertomusmerkinnät että 
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säännölliset väliraportit ja yhteenvedot palvelun tilaajalle. Psykoterapia. ja 

perhepalveluilla on oma kirjallinen dokumentointiohje henkilöstölle. 

Asiakastietojärjestelmänä käytettään Internetpohjaista Nappula-

asiakastietojärjestelmää, johon kullakin työntekijällä on henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasanat ja jossa asiakastietojen näkyvyydet on tarkasti rajattu 

niin, että vain tietyn asiakkaan asiassa työskentelevät työntekijät näkevät hänen 

tietonsa. 

 

 

Asiakastietojen käsittely ja tietosuoja  

Kaikki asiakastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tiedot 

kirjataan sähköisesti asiakastietojärjestelmä Nappulaan. Paperimuodossa olevat 

asiakirjat säilytetään asiakaskohtaisesti kansioissa, lukittavassa kaapissa. Asiakastietoja 

ei missään tilanteessa siirretä henkilöltä toiselle tai Psykoterapia. ja perhepalveluilta 

tilaajalle sähköpostitse. Kunnat toimivat pääasiallisina rekisterinpitäjinä asiakkaitaan 

koskien. Psykoterapia- ja perhepalveluilla on tilapäinen osarekisteri sillä ajalla, kun 

asiakas on yrityksen palveluiden piirissä. Asiakassuhteen päättyessä kaikki asiakirjat 

toimitetaan kuntaan rekisteröitäväksi ja arkistoitavaksi. Asiakkaalla on oikeus nähdä 

omia tietojaan sekä pyytää niihin korjauksia. Koska palvelun tilannut kunta toimii 

pääasiallisena rekisterinpitäjänä, ohjataan asiakirjapyynnöt kunnan käsiteltäväksi ja 

mahdolliset korjaukset ja asiakirjojen luovuttaminen kuuluvat myös heille. Yrityksen 

tietosuojavastaavana toimii palvelujohtaja Rosemary Rokki. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet  

Rekrytoinnin perusperiaatteena on taata henkilöstön moniammatillisuus ja soveltuva 

kokemus Psykoterapia- ja perhepalveluiden tuottamiin palveluihin ja asiakkaiden 

tarpeisiin liittyen. Psykoterapia- ja perhepalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota 

myös uusien työntekijöiden sopivuuteen osaksi Psykoterapia- ja perhepalveluiden 

työyhteisöä. Tämä tukee toimivaa ja sujuvaa yhteistyötä asiakastyössä ja palvelee täten 

myös asiakkaiden etua. Rekrytoiduilta henkilöiltä edellytetään rikosrekisteriotteen 

esittämistä (lasten kanssa työskentely). Lisäksi heidän ammatillinen pätevyytensä 

tarkistetaan laillistettujen ammattinimikkeiden osalta JulkiTerhikistä. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta  

Henkilöstön perehdyttämiseen on laadittu strukturoitu suunnitelma sekä 

perehdytyskansio. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on 

velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä perehtyä ammattitoimintaansa 

koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että 

ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja hänellä on oltava 

mahdollisuus ammattitaitonsa kehittämiseksi tarpeelliseen täydennyskoulutukseen. 

(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä § 5 ja Laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä § 18.) Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan suunnitelmallisesti 
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ja säännöllisesti. Psykoterapia- ja perhepalvelut järjestävät yhteisiä, koko henkilöstölle 

suunnattuja koulutustilaisuuksia. Täydennyskoulutuksellisia tarpeita ja yleislinjoja 

määritetään johtoryhmässä käytössä olevan tiedon (tilauksissa toistuvat tarpeet, 

Psykoterapia- ja perhepalveluiden yleiset palveluiden kehittämisen suuntaviivat, 

kehityskeskustelut) pohjalta ja tarvittaessa ohjataan henkilöstöä hakeutumaan 

soveltuviin koulutuksiin ja/tai järjestetään koulutusta itse. 

 

 

 

RISKINHALLINTA  

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat  

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 

epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit 

voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, 

vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit 

ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että 

työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja 

heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä 

epäkohtia? Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat Riskien hallinnasta vastaa 

toimitusjohtaja sekä työryhmien vetäjät. Fyysiset riskit kartoitetaan aloituspalaverissa. 

Työtä tehdään pääsääntöisesti pareittain. Asiakkaita tavataan yksin vain 

poikkeustapauksissa. Tietosuojan osalta riskit on minimoitu, koska henkilötiedot ovat 

ainoastaan Nappulajärjestelmässä, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. 

Paperiset asiakirjat ovat lukitussa kaapissa palvelujohtajan luona. - Mahdollisia riskejä 

kartoitetaan aina uusien asiakkuuksien alussa. - Tunnistettuihin riskeihin puututaan 

välittömästi. - Työn tavoitteiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti yhdessä 

perheen ja tilaajan kanssa ja raportit toimitetaan vastuusosiaalityöntekijälle 

kuukausittain. 

 

Työntekijä, joka kohtaa työssään riskitilanteen tai normaalista työtilanteesta 

poikkeavan tilanteen, on velvollinen ilmoittamaan siitä palvelujohtajalle 

mahdollisimman pian ensin suullisesti ja myöhemmin kirjallisesti. Poikkeamaraportit 

käsitellään johtoryhmän kokouksissa ja tiimeissä.  

Riskien tunnistaminen  

Henkilökunta ilmoittaa ohjeistetusti havaitsemistaan epäkohdista, laatupoikkeamista ja 

riskeistä palvelujohtajalle tai toimitusjohtajalle. Henkilökunta ilmoittaa tietoon tulleista 

epäkohdista asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa tai ilmeisistä epäkohdan uhista 

Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisesti. Ilmoitus käsitellään ja sen johdosta toimitaan saman 

lain 49 § mukaisesti.  

Riskinhallinnan työnjako Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan 

ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa 
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turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen 

on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen 

asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. 

Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat 

turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja 

turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Palvelujohtaja johtaa sekä 

valvoo omavalvontaa - työryhmien johtajat vastaavat ryhmän omavalvonnasta Riskien 

tunnistaminen Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja 

kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 

 

 

Korjaavat toimenpiteet 

Johtoryhmä määrittää tarvittaessa välittömät korjaavat toimenpiteet. Johtoryhmä 

antaa yleiset toiminnanmuutoksiin liittyvät ohjeistukset (tiedotus sähköpostitse ja/tai 

tiimipalavereissa). 

Työn tavoitteiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti yhdessä perheen kanssa ja 

raportit toimitetaan vastuusosiaalityöntekijälle kuukausittain. Riskinhallinnan työnjako 

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä 

siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että 

toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on 

myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja 

turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko 

henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, 

omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden 

toteuttamiseen. Palvelujohtaja johtaa sekä valvoo omavalvontaa - työryhmien johtajat 

vastaavat ryhmän omavalvonnasta Riskien tunnistaminen Riskinhallinnan prosessissa 

sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 

Työntekijöille järjestetään säännöllistä työnohjausta. Työnohjaus tapahtuu kunkin 

asiakasperheen ympärille kootuissa moniammatillisissa tiimeissä. 

 

HENKILÖ- JA TILAAJAREKISTERIT  

Henkilö- ja tilaajarekisteriohje  

Psykoterapia- ja perhepalveluiden henkilöstö- ja tilaajarekisteri löytyvät osoitteesta: 

www.psykoterapiajaperhepalvelut.fi  henkilökunta täydentää ja ylläpitää tietojaan itse 

ko. rekisterissä. Tilaajiamme olemme informoineet ja informoimme asiasta 

nettisivuillamme ja sähköpostilla. Tilaajarekisteri on tärkeä yhteistyömme ja 

kumppanuutemme vuoksi sekä hyödyllinen koulutuksiin ja markkinoinnillisiin 

tarkoituksiin. Tilaajilla on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä tai muokata tietojaan, 

joko tekemällä pyynnön järjestelmässä tai pyytämällä poistoa osoitteesta 

psykoterapia.perhepalvelut@gmail.com 

http://www.psykoterapiajaperhepalvelut.fi/
mailto:psykoterapia.perhepalvelut@gmail.com
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Rekisteriä pääsee katsomaan ja hyväksymään muutokset Psykoterapia- ja 

perhepalveluilla ainoastaan johto. 

 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat Palvelujohtaja ja yrityksen johtoryhmä. Muuta 

henkilöstöä otetaan mukaan omavalvonnan suunnitteluun tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaan. Omavalvontasuunnitelman seuranta Omavalvonta 

tarkistetaan säännöllisesti tarpeen mukaan, vähintään vuosittain. Palvelujohtaja ja 

johtoryhmä vastaavat omavalvontasuunnitelman päivittämisestä. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus  

Omavalvontasuunnitelma on tulostettuna toimipaikassa ja perehdytyskansiossa, sekä 

Internetissä yrityksen kotisivuilla. Lisäksi omavalvontasuunnitelma lähetetään kuntiin 

(1/2021), joissa palveluja tuotetaan. 

 

  

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

Liedossa 4.7.2021, päivitetty toimitilan osalta 15.10.2021 

Rosemary Rokki 

Toimitusjohtaja 
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