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Tervetuloa töihin 
 

Tervetuloa töihin Turun 

aikuissosiaalityön yksikköön! 

Tämä perehdytysopas on tarkoitettu 

Turun aikuissosiaalityön uusille 

työntekijöille. Perehdytysoppaaseen on 

koottu perehdytysvaiheessa tarvittavia 

tietoja uudesta työpaikasta ja sen toiminnasta. Perehdytysopas on luotu uuteen 

työpaikkaan ja työtehtäviin perehtymisen tueksi ja siihen voi myös tarpeen tullen 

palata. Lisätietoa perehdytyksestä saa Turun kaupungin intranetistä MeTkusta. 

Tämän oppaan on tarkoitus olla hyödyksi myös perehdyttäjälle ja toimia 

perehdyttämisen apuvälineenä ja muistilistana.  

Perehdyttäminen on prosessi, jossa otetaan huomioon työntekijöiden ja työpaikan 

tarpeet. Työntekijällä on oikeus perehdytykseen ja riittävästä perehdyttämisestä 

säädetään työturvallisuuslaissa. Perehdyttäminen on lakisääteistä ja työnantajan 

velvollisuus.  

Hyvä perehdytys edistää työtyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja hyvää työilmapiiriä 

sekä lisää työn tekemisen mielekkyyttä, osaamista ja turvallisuutta. Lisäksi 

onnistunut perehdytys voimistaa työntekijöiden sitoutumista ja motivoituneisuutta 

kasvattaen tehokkuutta ja tuottavuutta heijastuen positiivisesti asiakastyöhön ja 

asiakastyytyväisyyteen. 

Työntekijän lähin esimies vastaa perehdyttämisestä, sen suunnittelusta, 

toteuttamisesta ja valvonnasta. Esimies voi delegoida perehdytyksen jollekin 

työyhteisön jäsenelle tai jakaa sen työyhteisön sisällä, mutta vastuu säilyy silti 

esimiehellä. Perehdytys on kuitenkin kaksisuuntaista: työntekijällä on myös oma 

vastuunsa perehdytysprosessissa. Työntekijän tehtävä perehtyvänä osapuolena on 

ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoa. Onnistunut perehdytys on vuorovaikutusta 

uuden työntekijän ja työnantajan välillä.  

On tärkeää, että perehdytyksestä voi antaa suullista palautetta. Perehdytyksen 

seurantaa voidaan suorittaa perehdytettävän itsearvioinnilla tai perehdyttäjä voi 

arvioida, miten perehdytys on edennyt. Perehdyttämiseen tulisi kuulua 

perehdytyskeskustelut perehdyttäjän ja uuden työntekijän välillä, jotta molemmat 

osapuolet ovat perillä perehdytyksen etenemisestä ja palautetta voidaan antaa 

molempiin suuntiin. 

 

https://tyo.turku.fi/henkilosto/perehdytys/Sivut/default.aspx
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Viiden askeleen menetelmä luo pohjan perehdyttämisen kokonaisuudelle ja sen 

suunnittelulle. Työturvallisuuskeskuksen oppaassa jaetaan perehdytys 

valmistautumiseen, opetukseen, mielikuvaharjoitteluun, taidon kokeiluun ja 

harjoitteluun sekä opitun varmistamiseen. Voit hyödyntää viiden askeleen 

menetelmää perehdytysprosessissa oman työhön perehtymisen tukena tai uuden 

työntekijän perehdyttämisessä. Menetelmään on myös hyvä palata perehdytyksen 

suoritettua, sillä se mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja reflektoivan oppimisen ja 

vahvistaa perehdytystä. 

Antoisaa perehdytysaikaa ja onnea uuteen työhön! 
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Organisaation, yksikön ja toiminnan esittely 
 

 
 

Organisaatiokaaviot 
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Aikuissosiaalityön yksikön vastuu- ja toiminta-alue 
Aikuissosiaalityön yksikkö tarjoaa sosiaalipalveluja 18 vuotta täyttäneille 

turkulaisille, joiden taloudessa ei asu alaikäisiä lapsia. Sosiaalityö on 

tukena, kun elämäntilanne on kuormittava, asiakas toivoo muutosta 

elämäänsä tai asiakkaan haasteet ovat kasautuneet eikä asiakas ole itse 

varma, miten pääsisi eteenpäin. 

 

Aikuissosiaalityön tilat 
Aikuissosiaalityön yksikkö sijaitsee Sosiaalikeskuksessa, osoitteessa 

Linnankatu 23, 20100 Turku, 5. kerroksessa. Kahvi-/taukotila jaetaan 

samassa kerroksessa sijaitsevien muiden yksiköiden, eli lastensuojelun 

jälkihuollon ja sijaishuollon kanssa. Kerroksesta löytyy lisäksi vahtimestarin 

vastaanottotiski, erilliset WC-tilat henkilökunnalle ja asiakkaille, postihuone 

postin lähettämistä ja vastaanottamista varten sekä arkistohuone, josta 

löytyy osa toimistotarvikkeista ja kaappeja vaatesäilytykseen. 

Aikuissosiaalityön toimistotarvikkeita säilytetään lisäksi toimistosihteerin 

työhuoneessa, joka sijaitsee samassa kerroksessa. 

 

Yksikön henkilökunta ja työnjako 
Aikuissosiaalityön yksikön tiimit ja asiakasjako löytyy aikuissosiaalityön 

yhteystiedoista. 

 

Työntekijöiden työnkuvat ja keskeiset tehtävät 
Työn- ja tehtävänkuvat on laadittu erillisille dokumenteille. Omaa 

toimenkuvaasi koskevan kuvauksen saat tiedoksi esimieheltäsi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/sosiaalityo/aikuissosiaalityo
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/toimistosihteerit/yhteystiedot/Forms/AllItems.aspx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/toimistosihteerit/yhteystiedot/Forms/AllItems.aspx
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Asiakastyö 
 

 

Asiakastyön prosessi ja toimintaohjeet 
 

Työvaiheet asiakastyössä: 

→ Ohjaus ja neuvonta (pelkkä ohjaus ja neuvonta ei johda 

asiakkuuteen) 

→ Asiakkuuden alkaminen 

→ Palvelutarpeen arvio 

→ Palveluiden suunnittelu 

→ Palveluiden toteuttaminen 

→ Palvelujen seuranta ja arviointi 

→ Asiakkuuden päättyminen 

 

Asiakkuuden prosessi on esitetty kiteytetysti ao. kuviossa. Tarkempia  

kuvauksia asiakasprosesseista ja työskentelystä sen eri vaiheissa löytyy  

yhteisistä toimintaohjeista. Toimintaohjeet luettavissa DoTkussa. 

 

Systeeminen työote 
Systeeminen työote on kuvattu yleisellä tasolla toimintaohjeissa.  

 

Aikuissosiaalityön kontekstissa systeemisyys: 

→ Tuo työn ytimeen vuorovaikutuksen ja ihmissuhdetyön sisällöt.  

→ Aikuissosiaalityötä tehdään monitoimijaisessa tiimissä, johon 

kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja konsultoiva 

sosiaalityöntekijä (johtava sosiaalityöntekijä), toimistosihteeri ja 

konsultoiva psykiatrinen sairaanhoitaja.  

→ Lisäksi asiakastyössä verkosto kootaan asiakkaan ympärille 

asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.  

→ Systeemisyys tuo aikaisempaa selkeämmin monialaisuutta ja 

menetelmällisyyttä aikuisten kanssa tehtävään työhön.  

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/Sosiaalityontoimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/Sosiaalityontoimintaohjeet/Lastensuojelun%20ja%20Sosiaalityön%20yhteiset%20ja%20yleiset%20toimintaohjeet.docx
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Kirjaaminen 
Sosiaalityössä kirjaaminen on osa asiakastyötä. Kirjaaminen tekee 

asiakasprosessin näkyväksi; se on välttämätöntä arvioinnin, suunnittelun 

ja päätösten tekemiseksi ja luo edellytykset työn laadun ja vaikuttavuuden 

seurannalle. Asiakkaalle kirjausten sisältö voi vaikuttaa asiakkaan 

kokemukseen ja parhaimmillaan herättää toiveikkuutta ja lisätä asiakkaan 

ymmärrystä omasta tilanteesta.  Kirjaaminen ei ole asiakastyöstä irrallista 

vaan osa asiakkaan prosessia ja muutoksen tukemista.  

 

Sitä, miten, mitä ja milloin kirjataan, säätelee laki sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista. Lisäksi sosiaalihuoltolaissa on määritelty esimerkiksi 

palvelutarpeen ja asiakassuunnitelman sisältämiä tietoja. Asiakastietojen 

käsittelyyn liittyviä säännöksiä on lisäksi henkilötietolaissa ja hallintolaissa. 

 

Aikuissosiaalityön asiakastyö kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään. 

 

Teknisiä ohjeita Effica-kirjaamiseen on Dotkussa. 

Tukea kirjaamiseen voit saada esim. THL:n oppasta.  

 

 

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus 
Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset käsitellään aikuissosiaalityössä, mikäli 

ilmoitus on tehty raskauden alkuvaiheessa (yli 3kk ennen laskettua aikaa). 

Lisätietoa toimintaohjeissa.   

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/effica/ohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://www.julkari.fi/handle/10024/79866
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/Sosiaalityontoimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx
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Työsuhdeasiat 
 

Työsuhdeasiat käydään työ-/virkasuhteen alussa läpi esimiehen kanssa. Esimies informoi mm. 

työehtosopimukseen liittyvistä asioista. Alla olevaa listaa työsuhdeasioista voi käyttää 

perehdyttämisen tukena ja merkitä tarkistuslistaan, kun on saanut aiheeseen perehdytyksen 

tai aiheeseen perehdyttänyt uuden työntekijän. 

     

   MUISTIINPANOJA / LISÄTIETOA: 

 Työsopimus / Virkamääräys   

 Verokortti 

 Palkkaus  

 Palkanmaksu 

 Avaimet ja avainkortti 

 SoTe-ammattikortti  

 Henkilökortti  

 Salassapitolomake 

 Tietoturvalomake 

 Palkattomat vapaat 

 Talkoovapaat 

 Loma-asiat 

 Bussi- ja taksikortit  

 Oman auton käyttö 

 Työtodistukset 

 

https://dvv.fi/sote-ammattikortti.
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Työhyvinvointi 
• Perehdyttäminen vaikuttaa työtehtävien hallinnan kautta työntekoon, joka 

puolestaan vaikuttaa työhyvinvointiin. 

• Työhyvinvoinnin huomiointi on tärkeää, sillä se voidaan nähdä työntekijän ja 

työyhteisön henkisenä vahvuutena ja mahdollisuutena kokea onnistumista työssä. 

• Työhyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista. Sen tulisi 

kohdistua kokonaisvaltaisesti henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön ja 

johtamiseen. 

• Työntekijän työhyvinvointia turvaavat ja säätelevät seuraavat lait.  

→ Työturvallisuuslaki 

→ Työterveyshuoltolaki 

→ Työsopimuslaki 

→ Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

→ Tasa-arvolaki 

→ Työsuojelun valvontalaki 

→ Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

→ Työaikalaki 

→ Vuosilomalaki 

→ Työeläkelaki 

→ Ammattitautilaki  

→ Tapaturmavakuutuslaki 

• On tärkeää tiedostaa, että työhyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttaa työn 

sisällön ja työntekijän lisäksi myös työilmapiiri, työyhteisö, johtaminen sekä itse 

organisaatio. 

• Hyvä työilmapiiri ja toimiva työyhteisö näkyy työntekijöissä työnilona, hyvänä 

mielenä ja innostuksena. 

• Työyhteisön sekä yksilön työhyvinvointia tukevat työpaikan toimivat ihmissuhteet ja 

mahdollisuus osallistua yhteisen työelämän kehittämiseen. 

• Työntekijöiden keskinäinen ystävällisyys, avunanto ja luottamus kannattelee 

työyhteisöä ongelmien yli ja vahvistaa työhyvinvointia. 

• On tärkeää muistaa, että työhyvinvointi ei ole pysyvä lopputulos, vaan prosessi, joka 

muotoutuu työuran mukana ja jota tulee aktiivisesti työstää. 

• Työhyvinvointi on työn hallintaa ja stressin määrän tulisi olla kohtuullista. 

• Työntekijä on hyvinvoiva työyhteisössä, jossa on sopivasti haasteita, mahdollisuus 

oppia ja kehittyä, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja josta saa arvostusta ja 

tukea. 

• On tärkeää etsiä työn imua, jossa työ innostaa, motivoi ja tuottaa iloa. 

• Työntekijän saadessa onnistuneen perehdytyksen, työtehtävät ovat selkeät ja 

työhön sitoutuminen, siitä suoriutuminen ja työhyvinvointi kasvavat. 

• Työhyvinvointia tukevat ohjelmat MeTkussa: Työ lisää hyvinvointia, Henkilöstö 

voimavarana sekä Tyky-toiminta. 

• Työhyvinvointiin liittyvistä asioista tulisi puhua työyhteisössä matalalla kynnyksellä. 

Askarruttavissa asioissa voi olla yhteydessä työterveyshuoltoon tai lähiesimieheen. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=työturvallisuuslaki
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780743?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Työterveyshuoltolaki
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=työsopimuslaki
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20yhteistoiminnasta%20yrityksissä
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1986/19860609
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060044
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20yksityisyyden%20suojasta%20työelämässä
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190872?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=työsuojelun%20valvonta
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050162
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191468?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Työeläke
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19881343?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ammattitautilaki
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150459?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Tapaturmavakuutuslaki
https://tuas365-my.sharepoint.com/personal/johanna_heinonen_edu_turkuamk_fi/Documents/Opinnäytetyö/•%09https:/tyo.turku.fi/henkilosto/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/Sivut/default.aspx
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Työterveyshuolto ja työturvallisuus 
 

 

Työterveyshuolto 
Turun Työterveystalon yleinen ajanvarausnumero:                          

02 267 9000 ma-to 7.45-15.45, pe 7.45-15.15 (myös takaisinsoitto). 

Poissaolokäytännöt 
Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa esimiehelle klo 8.00 mennessä joko viestillä tai 

soittamalla. Omalla ilmoituksella saa olla poissa kolme päivää 

(koronapoikkeustilanne: yksi viikko), sen jälkeen tarvitaan työterveyshoitajan tai 

lääkärin todistus. 

Lapsen akuutin sairauden vuoksi saa olla hoidon järjestämiseksi poissa enintään 

neljä päivää, joista kolme on palkallisia (viikonlopun päivät lasketaan mukaan). 

Muista poissaoloista tulee sopia esimiehen kanssa hyvissä ajoin. 

Työtapaturmat 
Ilmoita asiasta esimiehellesi ja kirjatkaa vahinkoilmoitukset. LähiTapiola palvelee 

tapaturma-asioissa ma-pe klo 8–16 puh. 09 453 3666.  

Omien tietojen salaus 
Sosiaalityön luonteen vuoksi työntekijä voi halutessaan harkita tietojen 

luovuttamisen kieltämistä oman yksityisyytensä suojaamiseksi. 

Työturvallisuus 
Turvallisuusopas, vahtimestarin turvallisuuskierros ja muita toimintaohjeita 

turvallisuuteen liittyviin tilanteisiin MeTkun turvallisuussivustolta.  

Vaara- ja uhkatilanteet 
Uhkatilanne voi tulla eteen kenelle tahansa. Se voi tapahtua fyysisesti, sähköisesti 

verkon kautta tai puhelimitse. Käy ensin tilannetta läpi esimiehesi kanssa. Kaikista 

uhka- ja vaaratilanteista tulee ilmoittaa turvallisuus- ja riskienhallintayksikölle. Myös 

mahdollisiin uhkatilanteiden jälkipuinteihin voi pyytää apua.   

https://tyo.turku.fi/henkilosto/tyoterveyshuolto/sivut/default.aspx
https://tyo.turku.fi/henkilosto/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_ja_tyoturvallisuus/sivut/default.aspx
https://dvv.fi/tietojen-luovuttamisen-kieltäminen
https://tyo.turku.fi/turvallisuus/hatatilanteet/Sivut/dafault.aspx
https://tyo.turku.fi/turvallisuus/hatatilanteet/Sivut/dafault.aspx
https://tyo.turku.fi/turvallisuus/hatatilanteet/Sivut/Uhkaustilanne.aspx
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Tietojärjestelmät 
Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin haetaan esimiehen ja toimistosihteerin kautta. 

 

MeTku 
Turun kaupungin intranet (organisaation sisä-/lähiverkko), jota käytetään 

organisaation sisäiseen viestintään. MeTku avautuu Turun kaupungin 

tietokoneilla automaattisesti Internet Explorer -sovelluksen etusivulle.  

DoTku 
Turun kaupungin sisäinen dokumenttikirjasto MeTkun sisällä.  

Outlook 
Sähköposti- ja kalenterijärjestelmä. Asiakastietoja lähettäessä käytössä 

suojattu sähköposti. Suojatun sähköpostin käyttöoikeudet yksikön 

toimistosihteeriltä. 

Effica 

Effica-asiakastietojärjestelmän käyttöön järjestetään erillistä koulutusta. Lisäksi 

kirjallisia ohjeita järjestelmän käyttöön löytyy DoTkusta.  

SAP HR 
Henkilöstöhallinnon järjestelmä. Käyttöön saa opastusta esimerkiksi yksikön 

toimistosihteeriltä. SAP HR -järjestelmän kautta haetaan koulutuksiin ja 

ilmoitetaan poissaoloista. SAP SF:ään pääset kirjautumalla työkoneellasi 

edu.turku.fi -etusivun SAP SF-painikkeesta tai suoraan tästä. Älä käytä 

kirjautumiseen Internet Explorer selainta. 

TYP 
Työllistymistä edistävä monialainen asiakaspalvelujärjestelmä (TE-palvelut, 

kunnat ja Kela).  

Kelmu 
Sosiaalitoimelle tarkoitettu Kelan etuustietopalvelu. 

Väestötietojärjestelmä (VTJ) 
Mikäli sinun täytyy tarkistaa asiakkaan tietoja väestörekisteristä, käänny 

toimistosihteerin puoleen.  

Verkkoneuvotteluvälineet 
Aikuissosiaalityössä verkkoneuvottelusovelluksina käytetään Skype for 

Businessia ja Microsoft Teamsia. 

https://tyo.turku.fi/
http://dotku.turku.fi/
https://outlook.office.com/
https://tyo.turku.fi/hyvinvointi/effica/ohjeet/Forms/Allitems.aspx
https://edu.turku.fi/
https://performancemanager.successfactors.eu/login?company=kuntientieP2
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/monialainen-yhteispalvelu
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-toimeentulotuki-etuustietopalvelu-kelmu
https://dvv.fi/vaestotietojarjestelma
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Sääntöjä ja sopimuksia 
 

Omavalvontasuunnitelma 
Löytyy aikuissosiaalityön DoTkusta. 

 

Salassapito- ja tietoturva-asiat 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annetuissa laeissa. Salassapito- ja tietojenluovutuskäytännöt ovat 

usein lakiin perustuvia. Aikuissosiaalityön sisäisiin tietoturvakäytäntöihin 

perehdytystä saa yksikön esimieheltä ja toimistosihteeriltä. 

 

Sosiaalinen media 
WhatsApp-sovelluksen käyttö asiakastyössä on sallittua. Aikuissosiaalityöllä ei 

toistaiseksi ole käytössä omia Facebook tai Instagram-sivuja. Sosiaalisen 

median muistilista DoTkussa. 

 

Oman puhelimen käyttö työaikana 
Oman puhelimen käyttö ei saa häiritä työtehtäviä. Välttämättömät puhelut ja 

viestit voi hoitaa. 

Lounas 
Lounastauko on 30 min, ei sisälly työaikaan. Kahvitauko on 12 min, 1–2 kertaa 

työpäivässä työtilanteen mukaan. Mikrotaukoja suositellaan pidettäväksi. 

Tupakointi 
Turun kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2015 lähtien. Tupakointi ei siis ole 

sallittua työaikana eikä työnantajan omistamissa tai hallinnoimissa tiloissa, 

ulkoalueilla tai kulkuneuvoissa. Kielto koskee myös harjoittelijoita. Työaikaan 

kuulumattomalla ruoka- tai lepotauolla sekä myös virka- ja työehtosopimusten 

mukaisilla, työaikaan luettavilla kahvitauoilla tupakointi on sallittua, mutta vain 

siihen erikseen osoitetuilla paikoilla.  

https://dotku.turku.fi/yhteiset/matriisitoiminnot/viestintä/Sosiaalisen_median_ohjeet/Sosiaalisen%20median%20muistilista.aspx
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Päivittäiset rutiinit 
 

Puhelinaika 
Aikuissosiaalityön yksikössä sosiaalityöntekijät noudattavat yleistä 

puhelinaikaa, joka on arkisin klo 9–10. Sosiaaliohjaajille ei ole määritelty 

erillistä puhelinaikaa.  

Postit 
Postiliikenne hoidetaan aikuissosiaalityön yksikössä sijaitsevan postihuoneen 

kautta, missä on erilliset lokerot työntekijöille osoitetulle postille sekä yleiset 

lokerot lähtevälle sisäiselle ja ulkoiselle postille. Lähtevän postiliikenteen 

lokerot tyhjennetään kahdesti päivässä. Työntekijät vastaavat itse 

asiakaspostin lähettämisestä (esim. ajanvarauskirjeet ym.). 

Faksi 
Käytössä on sähköinen faksaus. 

Päivystys 
Työntekijöiden kesken on jaettu päivystysvuoroja yllättävien poissaolojen 

varalta. Joka päivä jollakin työntekijällä on päivystysvuoro. Esimies vastaa 

tarvittaessa päivystettävien tehtävien jakamisesta.  

Päivystysrinkejä on kaksi: toinen sosiaalityöntekijöille ja toinen 

sosiaaliohjaajille. Sosiaalityöntekijän päivystysvuoro on koko päivän. 

Päivystävä sosiaalityöntekijä hoitaa poissaolevan sosiaalityöntekijän 

puhelinajan ja asiakasvastaanotot.  

Sosiaaliohjaajan päivystysvuoro on aamupäivän. Päivystävän sosiaaliohjaajan 

tehtävänä on perua tai siirtää poissaolevan sosiaaliohjaajan 

asiakasvastaanotot, sekä tarvittaessa vastaanottaa poissaolijan puhelimeen 

tulleet soittopyynnöt ja tekstiviestit. 

Palaverit 
Tiimipalaverit tiimien kesken viikoittain. Lisäksi yksikköpalaveri koko yksikön 

kesken myös viikoittain. Esimies on läsnä kaikissa näissä palavereissa. 

 

Kalenterimerkinnät 
Yhteinen ohje kalenterin käyttöön ja kalenterimerkintöihin löytyy DoTkusta. 

 

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/ohjeet/Outlook%20ajanvaraus%20ohje.pdf.
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Olennaiset palvelukokonaisuudet 
 

Sosiaalityön alkupalvelut  
Palveluohjaus ja -neuvonta, uusien asiakkaiden alkuarviot ja etuuskäsittely. 

Kartoitetaan asiakkaan tilanne puhelimitse, chatin kautta tai Linnankadun 

infopisteessä. 

Aikuissosiaalityön omat palvelut 
 

Sosiaalityö  
Sosiaalityöntekijän työssä arvioidaan asiakkaan palvelujen tarvetta ja 

tehdään suunnitelmallista sosiaalityötä mm. toimistotapaamisina, 

kotikäynteinä, verkostotyönä ja puheluina. Sosiaalityöntekijä myös 

dokumentoi ja tekee päätöksiä. 

Sosiaaliohjaus 
Sosiaaliohjaaja auttaa asiakasta hyödyntämään omia voimavarojaan, jotta 

tämä saavuttaisi yhdessä suunnitellut tavoitteensa. Työtä toteutetaan mm. 

toimistotapaamisina, verkostotapaamisina, puheluina, kotikäynteinä ja 

muussa asiakkaan toivomassa paikassa. 
 

Kelkka-toiminta (sosiaalinen kuntoutus) 
Kelkka-toiminnan sosiaaliohjaajat järjestävät sosiaalisen kuntoutuksen 

ryhmätoimintaa sosiaalityön asiakkaille. Tavoitteena on aktivoida asiakkaita 

toimintaan kodin ulkopuolella. Asiakkaille on tarjolla ryhmiä erilaisin teemoin; 

tavoitteena voi olla paremman arjen saavuttaminen, päihteettömyyden 

tukeminen tai vaikkapa työelämävalmiuksien kohentaminen.   
 

Välitystili 
Välitystilipalvelu kuuluu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 28 §:n mukaisiin 

sosiaalipalveluihin. Välitystilillä tarkoitetaan raha-asioistaan huolehtimaan 

kykenemättömän asiakkaan etuuksien perintää toistaiseksi 

sosiaaliviranomaisille käytettäväksi asiakkaan perustarpeiden 

turvaamiseksi. Välitystilipalvelu perustuu aina asiakkaan suostumukseen. 

Ohjeita palveluntarpeenarviointiin ja sen käynnistämiseen Sosiaalityön 

toimintaohjeista.  

Ostopalvelut 
Aikuissosiaalityön ostopalveluita ovat ammatillinen tukihenkilö, kotiin vietävä 

kuntoutus sekä ryhmätoiminta. Kuvaukset palveluista ja niiden kriteereistä ja 

sisällöistä DoTkusta.   

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuen-neuvonta-ja-ajanvaraus
https://www.turku.fi/toimipaikat/kelkka-toiminta
https://www.turku.fi/palvelut/sosiaalinen-kuntoutus
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/Sosiaalityontoimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/Sosiaalityontoimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/aikuissosiaalityon_tukipalvelut/Opas%20aikuissosiaalityön%20SHL-mukaisista%20tukipalveluista.pdf
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Muut palvelut 
 

Työllistäminen  
o Kuntouttava työtoiminta 

o Työkokeilu 

o Palkkatukityö 

o TYP-palvelut 

o TE-toimisto 

Kuntoutuspalvelut (Kela)  
o Ammatillinen kuntoutusselvitys  

o Ammatilliset kuntoutuskurssit  

o Nuorten ammatillinen kuntoutus  

o Nuotti-valmennus (esite)  

 

Päihdeongelmat 
o Päihdehuollon laitoskuntoutus, Moniammatillinen päihdetiimi 

o Päihdehuollon asumispalvelut, Parvi-tiimi 

o Päihdehuollon tuettu asuminen 

 
A-klinikka 

Selviämisasema 

Katkaisu- ja vieroitushoitoyksikkö 

Nuorten palvelut (ent. nuorisoasema)  

Vastaanottokäynnit 

Ryhmätoiminta 

 

Mielenterveyden haasteet 
o Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen 

 

Asuminen ja asunnottomuus 
o Asunnottomien sosiaalityö 

o Asumisneuvonta 

o Asumis- ja päihdepalvelut 

o Ensisuoja Sillankorva 

o Orikedon palvelukeskus  

o Sirkkalan päiväkeskus 

https://www.suomi.fi/palvelut/tyollistymista-edistava-monialainen-yhteispalvelu-typ-ylitornion-kunta/6ba0238c-f289-4c3a-b76d-b2b672e9aa9f
https://www.te-palvelut.fi/
https://www.kela.fi/kuntoutusselvitys
https://www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuskurssit
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Nuortenkuntoutus/c2bce7ff-1dcb-4269-b092-232e8653c0ec
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-palvelukuvaukset-taydentava-ohje-nuotti-valmennus
https://www.kela.fi/documents/10180/9587577/Kela_nuotti_esite_verkko.pdf/49044f0c-0a91-46c3-b073-c67df6a5f030
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/psykososiaaliset_palvelut/asumisjapaihde/moniammatillinenpaihdetiimi/Ohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/psykososiaaliset_palvelut/asumisjapaihde/moniammatillinenpaihdetiimi/PARVItiimi/Forms/AllItems.aspx
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-8
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/selviamishoitoasema-turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/vieroitushoitoyksikko-turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/nuorten-ja-perheiden-palvelut-turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/a-klinikka-turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/a-klinikka-turku
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/avohuollon_sosiaalityo/Sosiaalityontoimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/tukea-aikuisille/asumisen-tuki-ja-0
https://www.turku.fi/paihde-ja-asumispalvelut-9989
https://www.turku.fi/toimipaikat/sillankorva
https://www.turku.fi/toimipaikat/orikedon-palvelukeskus
https://www.turku.fi/toimipaikat/sirkkalan-paivakeskus
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Toimeentulo ja taloudelliset vaikeudet 
 

Harkinnanvarainen toimeentulotuki käsitellään sosiaalityön alkupalveluissa, 

perustoimeentulotuki kelassa. 

o Sosiaaliturva 

o Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki  

o Sosiaalinen luotto 

o Kela 

o Perustoimeentulotuki 

o Työttömyysetuudet 

o Työttömyyskassat 

o Eläkevakuutuslaitokset, yksityisvakuutus 

o Seurakunnat 

o Talous- ja velkaneuvonta 

o Ulosotto 

 

 

Kriisitilanteet, perhe- ja lähisuhdeväkivalta 
  

Turun ensi- ja turvakoti    Turun turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista suojaa sekä 

naisille että miehille silloin, kun kotiin ei voi jäädä. 

Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa mihin 

vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. 

SPR:n Nuorten turvatalo Turvatalot auttavat vuorokauden ympäri ja tarjoavat  
  nuorelle turvallisen yösijan ja keskusteluapua.  

Turun kriisikeskus Turun kriisikeskus tarjoaa lyhytaikaista tukea ja apua 

kriisistä selviytymiseen. Kriisikeskuksen asiakkaaksi 

pääsee ilman lähetettä ja käynnit ovat maksuttomia. 

MARAK-työryhmä  MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin 

ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä. 

MARAK kokoaa alueella toimivat uhrin auttamiseksi 

työskentelevät viranomaiset ja järjestötahot yhteen ja 

koordinoi uhrille annettavaa tukea. 

 

 

 

https://www.kela.fi/suomen-sosiaaliturva
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/tuet-ja-etuudet/taydentavan-ja-ehkaisevan
https://www.turku.fi/sosiaalinen-luototus
https://www.kela.fi/
http://www.kela.fi/toimeentulotuki
https://www.kela.fi/tyottomat
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html
https://ulosottolaitos.fi/fi/
https://tuentu.fi/
https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/nuortenturvatalot/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/vakivallan-ehkaisy/lahisuhdevakivalta/marak
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Yhteistyökumppanit 

 

Muut sosiaalityön yksiköt 

    
 

   
Lapsiperhesosiaalityön yksiköt 

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yksiköt 

Lastensuojelun sijaishuolto 

Jälkihuolto 

Asumis- ja päihdepalvelut 

→ Sillankorva-ensisuoja 

→ Orikedon palvelukeskus 

→ Sirkkalan päiväkeskus 

Vanhuspalvelut 

Vammaispalvelut 

Sosiaalipäivystys 
 

Perusterveydenhuolto 
Terveysasemat  

Mielenterveys ja päihdetiimi 

Kotihoito 

Yhteispäivystys 

 

Erikoissairaanhoito (avo- ja osastohoidon yksiköt) 
 

Tyksin Psykiatrian toimialue 
Akuuttipsykiatria 

Mielialahäiriöt 

Neuropsykiatria 

Psykoosit  

Riippuvuuspsykiatria 

Vanhuspsykiatria 

 

 

 

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/sosiaalityo/lapsiperheiden-sosiaalityo
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/huoli-lapsesta-ja-nuoresta/lastensuojelu
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalityo/lastensuojelun-sijaishuollon-sosiaalityo
https://www.turku.fi/palvelut/jalkihuolto
https://www.turku.fi/toimipaikat/asumis-ja-paihdepalvelut
https://www.turku.fi/toimipaikat/sillankorva
https://www.turku.fi/toimipaikat/orikedon-palvelukeskus
https://www.turku.fi/toimipaikat/sirkkalan-paivakeskus
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut
https://www.turku.fi/palvelut/vammaisten-palvelut
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/sosiaalipaivystys
https://www.turku.fi/terveysasemat
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys-ja
https://www.turku.fi/palvelut/kotihoito
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hatatilanteet-ja-paivystys
https://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sivut/default.aspx
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Kolmannen sektorin toimijoita 
 

Vamos 

Monitori 

Ohjaamo 

A-kilta 

Monipalvelukeskus Tsemppi  

Fingerroosin säätiö  

Seurakunnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hdl.fi/vamos/
https://www.turku.fi/monitori
https://www.turku.fi/ohjaamo
https://www.turun-a-kilta.fi/
http://www.tsemppi.net/index.html
https://fingerroos.net/
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FAQ: Kymmenen usein kysyttyä kysymystä 
 

1. Miten uusi asiakas tulee aikuissosiaalityöhön? 

Asiakkaasta voi tulla SHL-huoli-ilmoitus 

sosiaalipäivystykseen tai asiakas voi itse olla yhteydessä 

alkupalveluihin ja pyytää aikaa. Alkupalveluissa arvioidaan 

sosiaalityön tarvetta ja tarvittaessa ohjataan 

aikuissosiaalityöhön. Välitystiliä tai päihdehuollon 

laitoskuntoutusta hakevat voivat soittaa ja varata ajan 

oman alueen sosiaalityöntekijälle. 

 

2. Miten asiakkaat jakautuvat tiimien kesken? 

Tiimit on jaettu postipiirien mukaan Eteläiseen, Läntiseen ja 

Pohjoiseen. Asiakkaat on jaettu tiimien sisällä 

sosiaalityöntekijöille sukunimen alkukirjaimen mukaan. 

Jokaisessa tiimissä on kaksi sosiaaliohjaajaa, joille 

asiakkaat jakautuvat paikkatilanteen mukaan.  

 

3. Millainen sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työnjako on? 

Sosiaalityöntekijä on vastuutyöntekijä ja sosiaaliohjaaja 

lähityöntekijä, joka tapaa asiakasta asiakassuunnitelmassa 

määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.  

 

4. Mitä jos asiakas jättää tulematta ajalle? 

Yritetään tavoitella. Varataan uusi aika. Jos useita 

käyttämättömiä aikoja, niin lähetetään asiakaskirje ja 

tarvittaessa päätetään asiakkuus, jos asiakasta ei tavoiteta.  

 

5. Kuinka paljon sosiaalityöntekijällä tai sosiaaliohjaajalla on 

keskimäärin asiakkaita? 

Sosiaaliohjaajalla on keskimäärin 20–33 asiakasta, 33 

määritelty maksimimääräksi yhdelle sosiaaliohjaajalle. 

Sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin 70–100 asiakasta per 

työntekijä.  
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6. Kuinka usein asiakkaita tavataan? 

Sosiaaliohjaajat tapaavat asiakkaita 2–4 viikon välein ja 

sosiaalityöntekijät tapaavat asiakkaita noin 3 kuukauden 

välein, tarvittaessa harvemmin tai useammin työtilanteen ja 

asiakkaan akuutin tarpeen mukaan. 

 

7. Mitä kautta päihdekuntoutusta ja tuettua asumista haetaan?

 Päihdetiimissä käsitellään asiakkaiden  

päihdekuntoutushakemukset ja Parvitiimissä tuetun 

asumisen hakemukset päihteiden käytön perusteella tukea 

hakevien osalta. Sosiaalityöntekijä varaa ajan Dotkusta 

käsittelyyn ja esittelee asiakkaan asian moniammatilliselle 

tiimille. Mielenterveysperustaista tuettua asumista haetaan 

suoraan asumispalveluiden kautta lääkärin lähetteellä, 

mukaan tarvitaan myös toimintakykyarvio. 

 

8. Miten Kelkan sosiaalisen ryhmäkuntoutuksen ryhmiin ohjaudutaan? 

Kelkkaa ohjaa kaksi Kelkkatoiminnan omaa 

sosiaaliohjaajaa. Kohderyhmä 18–65-vuotiaat sosiaalityön 

asiakkaat, ohjautuvat ryhmiin sosiaalityöntekijän kautta. 

Ryhmään ei voi hakeutua suoraan ottamalla yhteyttä  

Kelkan sosiaaliohjaajiin.  

 

9. Miten ajanvaraukset tehdään kalentereihin? 

Sosiaalityöntekijä voi varata yhteisiä aikoja tai 

verkostotapaamisia ohjaajan kalenteriin. Ohjaaja ja 

sosiaalityöntekijä varaavat omille asiakkailleen tulevia 

aikoja itse omiin kalentereihinsa. Myös alkupalveluista 

varataan suoraan aikoja sosiaalityöntekijälle uusille 

asiakkaille.  

 

10. Mistä ja miten asiakkaita siirtyy? 

Asiakkaita voi siirtyä tiimien sisällä muuton tai 

nimenmuutoksen takia tai asiakkaita voi siirtyä 

aikuissosiaalityöhön myös muualta kuten 

lapsiperhesosiaalityöstä tai asumis- ja päihdepalveluista. 

Asiakkaita voi siirtyä myös pois aikuissosiaalityöstä muihin 

palveluihin. 
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Perehdytyssuunnitelma 
Liitteenä perehdytyssuunnitelma, jota voidaan käyttää perehdyttämisen tarkistuslistana. 

Perehdyttäjä voi olla esimies, perehdytysvastaava tai perehdytys voidaan jakaa työntekijöiden 

kesken. Jos perehdyttäjiä on useita, vastuu ja vastuualueet tulee olla selkeästi jaetut. 

 

 

 

 
AIHE 

 
PÄIVÄMÄÄRÄ 

 
PEREHDYTTÄJÄ 

 
Organisaation, yksikön ja toiminnan 
esittely 
 

  

 
Asiakastyö  
(prosessi, systeeminen työote, 
toimintaohjeet) 

 

  

 
Työsuhdeasiat 
 

  

 
Työhyvinvointi 
 

  

 
Työterveyshuolto ja poissaolokäytännöt 
 

  

 
Tietojärjestelmät 
 

  

 
Säännöt ja sopimukset 
 

  

 
Päivittäiset rutiinit 
 

  

 
Olennaiset palvelukokonaisuudet 
 

  

 
Yhteistyökumppanit 
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