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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)
Palveluntuottaja: Kuopion kaupunki
Nimi: Mäntyrinteen perhetukikeskus

Kunnan nimi: Kuopio

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0171450-7

Kuntayhtymän nimi: Perusturvanpalvelualue, lapsiperhepalvelut
Sote -alueen nimi: Pohjois-Savo

Toimintayksikön nimi

Mäntyrinteen perhetukikeskus
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

-

-

-

-

Vesala, Lastentie 5, 70620 Kuopio, yksikön vastaava ohjaaja Arja Saapunki-Sihvonen, puh. 044
7183234, arja.saapunki-sihvonen@kuopio.fi ja Mäntyrinteen perhetukikeskuksen johtaja Sari Räsänen, puh. 044 718 5813, sari.k.rasanen@kuopio.fi
Perhekriisiyksikkö, Lastentie 5, 70620 Kuopio, yksikön vastaava ohjaaja Hannele Itkonen, puh. 044
718 3391, hannele.itkonen@kuopio.fi, ja Mäntyrinteen perhetukikeskuksen johtaja Sari Räsänen, puh.
044 718 5813, sari.k.rasanen@kuopio.fi
Toukola, Lastentie 1 C, 70620 Kuopio, yksikön vastaava ohjaaja Ari Timonen, puh. 044 718 1359,
ari.timonen@kuopio.fi, ja Mäntyrinteen perhetukikeskuksen johtaja Sari Räsänen, puh. 044 718 5813,
sari.k.rasanen@kuopio.fi
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö, os. Kaartokatu 9 A 1 4 krs 70620 Kuopio, yksikön vastaava ohjaaja
Marko Huuskonen, puh. 044 718 1625, marko.huuskonen@kuopio.fi, ja Mäntyrinteen
perhetukikeskuksen johtaja Sari Räsänen, puh. 044 718 5813, sari.k.rasanen@kuopio.fi

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Vesala,
- lastensuojelulaitos, (pääasiassa) alle 13-vuotiaat lapset, seitsemän asiakaspaikkaa
Perhekriisiyksikkö,
- lastensuojelulaitos, kuusi perhepaikkaa
Toukola,
- lastensuojelulaitos, 13-17-vuotiaat lapset, seitsemän asiakaspaikkaa (joista yksi itsenäistymisasunto)
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö,
- lastensuojelulaitos; 13-17-vuotiaat lapset, seitsemän asiakaspaikkaa ja tarvittaessa yksi varapaikka
lyhytaikaisesti käytössä

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)
Mikä on yksikön toiminta-ajatus?

Tuotamme lastensuojelulain mukaisia avo- ja sijaishuollonpalveluja lapsille sekä tuemme heidän perheitään kasvatustyössä. Lisäksi selvittämme ja arvioimme lastensuojelun tarpeessa olevan lapsen sekä hänen perheensä
elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Sijoituksen aikana yksiköt vastaavat lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta
sekä toimivat tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen ja muun tarvittavan tukiverkoston sekä viranomaisverkoston
kanssa.
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?

Mäntyrinteen perhetukikeskuksen missio eli tarkoitus on tarjota lapsille ja heidän perheilleen ammatillista ja laadukasta avo- ja sijaishuollon palvelua asiakaslähtöisesti, luotettavasti ja kunnioittavasti. Annamme lapsille heidän
kasvuaan ja kehitystään tukevan turvallisen ympäristön ja ihmissuhteet yksilöllisyyden huomioon ottaen. Toiminnan tavoitteena on lapsen ja asiakasperheen hyvinvointi ja elämänhallinta. Tuemme lasta ja hänen perhettään
myönteiseen muutokseen elämäntilanteessa.
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Toimintaamme ohjaavat Kuopion kaupungin strategiassa (Kuopio 2030) asetetut yhteiset arvot. Kuopion arvot on
puettu toimintatavoiksi: Kuopiolainen toimintatapa on ”lupa tehdä toisin”. Toimimme avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten.

3 RISKINHALLINTA (4.1.3)
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

- Kuopion kaupungin työkyvyn tukemisen toimintamalli (Kuopion kaupunki, yhteistyötoimikunta 19.4.2018 § 17)
- Kuopion kaupungin päihdeohjelma (2014)
- Kuopion kaupungin ohjeistus työpaikkaväkivallan uhkaan varautumisesta (Kuopion kaupunki, yhteistyötoimikunta 22.4.2015 § 17)
- Kuopion kaupungin riskienhallintaopas (Kuopion kaupunki 2004)
- Kuopion kaupungin työsuojelun toimintaohje
- Kuopion kaupungin työtapaturmat toimintaohje: ohjeet työmatka- tai työtapaturman sattuessa
- Kuopion kaupungin ohje häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla
(Kuopion kaupunki, Kaupungin yhteistyötoimikunta 4/2018)
- Kuopion kaupungin tietoturvastrategia ja ohjeet
- Kuopion kaupungin lapsiperhepalveluiden toimintaohje riskejä- ja uhkatilanteita varten
- Kuopion kaupungin perehdytysmalli
- Wpro-ilmoitusmenettely ja uhkaavien tilanteiden käsittely
- Wpro riskienarviointi
- henkilökunnan turvallisuuskoulutus (turvakortti, Navisec Flex (tietoturvakoulutus) Avekki -koulutus
- hygieniapassi
- työ- ja asiakasturvallisuus: lukitut ulko-ovet, ovipuhelimet, kameravalvonta, viranomaisyhteistyö (vartijapalvelu,
poliisi, ensihoito) ja ohjeistukset. Sopimus vartijapalvelun käytöstä. Sovittu vartijan yökierto Mäntyrinteen kampuksella ja Kaartokadun yksikön alueella (vartijan soitto yksiköihin ja yksikön turvallisuuden varmistus).
- asiakastyön sovitut toimintatavat: riskitilanteiden ennakoiminen, työparityöskentely
pelastautumisharjoitukset 1 krt/ vuosi
- ensiapuvälineet yksiköissä ensiapuvalmius (tarvikkeet, välineet, ea-taitoiset henkilöt ja tieto miten toimittava tapaturman/ sairastumisen vuoksi nopean avun saamiseksi
- ensiapukoulutus (kolmen vuoden välein)
- palo- ja pelastussuunnitelma
- palotarkastus säännöllisin väliajoin (palotarkastus kesällä 2020)
- turvakävely 1 krt/ vuodessa tai tarvittaessa
- MiniLop -lääkekoulutus ja vastuut (kolmen vuoden välein)
- työterveystarkastukset ja työpaikkaselvitykset (viiden vuoden välein tai toimintojen muuttuessa)
- yksiköiden riskien arviointi (päivitys v. 2020)
- hyvinvointiparitoiminta
- asiakassuunnitelmat
- lastensuojelun asiakirjat
- yksikkökohtaiset työnohjaukset 1krt/ kk ja vastaavien ohjaajien työnohjaus 1 krt/ kk
- säännölliset, yksikkökohtaiset henkilöstökokoukset
Kuopion kaupungin toimintamallit löytyvät Kuhasta (Kuopion kaupungin internetsivustoilta)

Riskien tunnistaminen
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Henkilöstö ilmoittaa yksikön vastaavalle ohjaajalle ja/ tai esimiehelle havaitsemansa epäkohdat, riskit tai vaarat.
Työntekijä tekee Wpro -ilmoituksen. Ilmoituksesta yksikössä tehdään esimiehen johdolla riskien arviointianalyysia.
Kuopion kaupungin Tietoturvaohje –tietoturvapoikkeamat ja toiminta poikkeamatilanteissa.
Henkilökunnan on Sosiaalihuoltolain (1301/2014 48§) mukaisesti ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle
henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan
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sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. (Lomake liitteenä omavalvontasuunnitelmassa). Mikäli epäkohtaa tai ilmeisen
epäkohdan uhkaa ei korjata välittömästi, on siitä tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle
Riskien käsitteleminen

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Työntekijöiden vastuulla on saattaa tapahtumatieto johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu ko. tapahtumasta keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakas ohjataan hakemaan korvauksia tai tekemään muistutus tarvittaville
viranomaistahoille (sosiaaliasiamies, aluehallintovirasto, Valvira).
Vastuu riskinhallinnasta ja kehittämisestä on esimiehellä ja turvallisuusvastaavalla. Työntekijöiden vastuulla on
toimintaohjeisiin perehtyminen, ohjeiden noudattaminen sekä mahdollisen haittatapahtuma tiedon välittäminen
yksikön vastaavalle ohjaajalle ja esimiehelle.
Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan WPro järjestelmään. Järjestelmän kautta tieto menee myös
työsuojeluvaltuutetulle. Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään yksiköiden henkilöstöpalavereissa ja
esimiehen kanssa käytävässä keskustelussa, joskus myös työnohjauksessa. Tarvittaessa käytetään työterveyshuollon palvelua tilanteiden purkamiseen. Mikäli uhkatilanne vaatii muutoksia toimintatavoissa, muutokset saatetaan tietoon henkilökunnan kokouksissa. Perehdyttämisohjelmaa päivitetään tarvittaessa.
Todetut epäkohdat pyritään korjaamaan välittömästi käyttäen tarvittaessa myös tukipalveluita (esim. Istekki, Securitas, poliisit).
Korjaavat toimenpiteet
Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?

Tehdään WPro-ilmoitukset sekä päivitetään turvallisuusohjeita muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaisesti. Havaitut epäkohdat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään yksiköiden henkilöstöpalavereissa, käydään läpi poikkeamaan
johtaneita syitä ja laaditaan suunnitelma tarvittavien epäkohtien poistamiseksi.
Muutoksista tiedottaminen
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

Muutoksista tiedotetaan yksiköiden tiimeissä ja akuuteissa tilanteissa sähköpostitse ja päivittäisraporteilla. Muutoksista tiedotetaan myös tarvittavia tahoja, kuten asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Omavalvontasuunnitelma laaditaan perhetukikeskuksen johdon ja henkilökunnan yhteistyönä.
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Heli Pärnänen/ sosiaalityön päällikkö
Sari Räsänen/ perhetukikeskuksen johtaja
Perhetukikeskuksen vastaavat ohjaajat, yksiköiden ohjaajat ja laitoshuoltajat
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Heli Pärnänen, sosiaalityön päällikkö, p. 044 718 8420
Sari Räsänen, johtaja, p. 044 718 5813
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)
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Omavalvonta suunnitelma päivitetään aina, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen
liittyviä oleellisia muutoksia. Suunnitelma päivitetään myös silloin, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia.
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Omavalvontasuunnitelma käydään läpi yksiköiden henkilöstöpalaverissa vuosittain ja päivitetään suunnitelma
tarvittavilta osin. Omavalvontasuunnitelma päivitetään myös silloin, kun toiminnot muuttuvat.
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksiköiden ilmoitustaululla ja Kuopion kaupungin Mäntyrinteen perhetukikeskuksen internet -sivustolla.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)
4.2.1 Palvelutarpeen arviointi
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista. Palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan
ja hänen omaisensa, läheisensä ja muun tarvittavan verkoston kanssa. Tarvittaessa arviointi tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Arvioinnin lähtökohtana on lapsen ja vanhempien näkemykset tilanteesta ja tuen tarpeesta.
Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen
sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Asiakkaan palvelun tarve kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään (laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaalihuoltolaki).
Sijoituksen alussa pidetään asiakassuunnitelmaneuvottelu. Asiakassuunnitelmaneuvotteluun osallistuvat lapsen
vanhemmat, lapset (ikätaso huomioiden), sosiaalityöntekijät, perhetukikeskuksen ohjaaja (omaohjaaja) ja muut
tarvittavat perheen yhteistyötahot. Suunnitelmassa arvioidaan lapsen ja perheen tuen tarvetta ja miten tuen tarpeeseen pystytään vastaamaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen ja vanhempien näkemykset tuen tarpeesta. Neuvottelussa tehdään suunnitelma siitä, millä aikavälillä tavoitteet pyritään toteuttamaan.
Sijoituksen aikana asiakassuunnitelmapalavereja järjestetään sovituin väliajoin riippuen sijoituksen luonteesta ja
sijoituksen kestosta. Asiakassuunnitelmaa tarkennetaan sijoituksen aikana. Apuna palvelutarpeen tarkentamisessa, arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa ovat keskustelut, havainnointi, haastattelulomakkeet ja muut toiminnalliset välineet. Asiakassuunnitelmassa päivitetään lapsen/ perheen tavoitteita ja sovitaan lapsen/ perheen
arkeen liittyvistä asioista, kuten kotilomista/ kotiharjoittelusta. Lapsen asioista ja sijoituksen aikaisista huomioista
pidetään säännöllisesti yhteyttä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa puhelimen, effica-asiakastietojärjestelmän tai sähköpostin kautta.
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Lapsen vanhemmat ja lapsi ovat mukana asiakassuunnitelman teossa. Lapset osallistuvat neuvotteluihin ikätaso
ja kehitys huomioon ottaen. Myös muiden läheisten osallistuminen neuvotteluun on mahdollista vanhempien suostumuksella.
Perhekriisiyksikössä vanhemmat (lapset ikätaso huomioon ottaen) osallistuvat asiakassuunnitelmaneuvotteluun.
Tavoitteita arvioidaan ja asetetaan yhdessä ohjaajan ja perheen kanssa kuntoutuksen aikana ja tehdään päivä- ja
viikkokohtaiset suunnitelmat.
4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Lapsen päivittäinen hoito- ja henkilökohtainen suunnitelma on kirjattu Effica -asiakastietojärjestelmään, jota pidetään ajan tasalla ja päivitetään. Asiakastietojärjestelmään kirjataan lapsen vointi ja päivittäinen toiminta sekä voinnissa tapahtuvat muutokset.
Perhetukikeskuksen yksiköissä järjestetään sijoituksen aikana asiakassuunnitelmaneuvotteluja sekä verkostopalavereita yhteistyössä tarvittavan viranomaisverkoston kanssa. Neuvotteluissa tarkennetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?
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Hoito- kasvatus- ja palvelusuunnitelmaa käydään läpi viikoittain työyksikön tiimeissä. Omaohjaaja tarkentaa suunnitelmaa lapsen / perheen kanssa käytävissä omaohjaajakeskusteluissa. Suunnitelma kirjataan Efficaan, joista
työntekijät käyvät lukemassa tietoja päivittäin. Lisäksi tiedon kulku varmistetaan päivittäisillä raporteilla vuoron
vaihtumisten yhteydessä ja tapahtumat kirjataan myös Effican päivittäisraporttiin. Asiakkaan asioista vastaava
sosiaalityöntekijä pääsee katsomaan lapsen tietoja yhteisestä Effica-asiakastietojärjestelmästä.
4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §)
Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Asiakassuunnitelmaa täydennetään hoito- ja kasvatussuunnitelmalla (ei perhekriisiyksikkö) yhteistyössä lapsen
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsen kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa varten kuullaan myös lapsen huoltajia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta. Hoito- ja
kasvatussuunnitelma konkretisoi asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet arkipäivän tavoitteiksi ja kuvaa yksityiskohtaisemmin sen, miten yksikössä vastataan lapsen tarpeisiin ja turvataan lapsen hyvä kohtelu. Suunnitelmaa
seurataan, päivitetään ja tarkistetaan suhteessa arjen sujumiseen sekä asiakassuunnitelmaan.
Hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjataan toteutuneet rajoitustoimenpiteet. Rajoitustoimenpiteen käytön yhteydessä arvioidaan ja kirjataan käytetyn rajoitustoimenpiteen mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan.
Lisäksi kirjataan se, miten lasta on kuultu ennen rajoitustoimenpiteen toteuttamista ja lapsen mielipide asiasta.
Lapsen kanssa käydään läpi rajoitukseen johtanutta tilannetta, rajoituksen tarvetta, perusteita ja toteuttamistapaa
(lapsikohtainen arviointi). Rajoituksen lapsikohtainen arviointi käydään läpi myös lapsen vanhempien kanssa, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta. Lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää tiedotetaan rajoitustoimenpiteistä.
Suunnitelman toteutumista seurataan asiakassuunnitelmaneuvotteluissa ja päivittäisraporteilla. Hoito- ja kasvatussuunnitelma ja asiakassuunnitelmaneuvottelut kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään, josta lapsen asioista
vastaava sosiaalityöntekijä pääsee katsomaan lapsen tietoja.

4.2.2 Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

Jokaisella lapsella on oma huone. Huoneista löytyvät perushuonekalut, ja muutoin lapsi saa sisustaa huonettaan
myös itse. Yksiköissä on omat kaikkia lapsia koskevat yhteiset perussäännöt, joihin lapset ja vanhemmat sitoutuvat sijoituksen alkaessa. Yksiköiden säännöissä painotetaan jokaisen lapsen/ perheen oikeuksia omaan rauhaan,
koskemattomuuteen ja yksityisyyteen sekä salassapitoon muiden lasten/ perheiden asioissa. Lasten normaali arki
(koulu, harrastukset, kaverit jne.) pyritään turvaamaan aina, kun se on mahdollista.
Lasten ja perheiden erilaisia kulttuurillisia taustoja ja uskonnollisia vakaumuksia kunnioitetaan.
Lapsia/ perheitä kannustetaan kertomaan omia mielipiteitään toiminnan suhteen. Toimintaa kehitetään ja tarkennetaan asiakkaiden palaute huomioiden. Omista asioistaan lapsi voi päättää suhteessa ikätasoon ja neuvotteluissa päätettyihin asioihin. Lapsen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa ja asiat ratkaistaan keskustelemalla, yhdessä pohtien ja lapsen mielipide huomioon ottaen. Lapsella on mahdollisuus omannäköiseen ja yksilölliseen
elämään yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa. Lapsen oma mielipide on tärkeää myös oman tilanteen ja jatkotuen selvittämisessä.
Lasten vanhempia tavataan säännöllisesti ja heidän mielipidettään omien lasten asioissa selvitetään sijoituksen
aikana. Asiakkaan mielipiteen kuuleminen ja asiakkaiden osallisuus nähdään olennaisena asiana sijoituksen aikana ja jatkosuunnitelmia tehtäessä.
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Yksiköt (yksin sijoitetut lapset) ovat laatineet hyvää kohtelua koskevan suunnitelman. Sen laatimisessa ja tarkistamisessa on kuultu toimintayksikköön sijoitettuja lapsia ja he ovat osallistuneet suunnitelman tekemiseen. Suunnitelma on jaettu lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja se on nähtävillä yksiköiden ilmoitustaululla. Suunnitelmaa
päivitetään tarpeen mukaan, vähintään vuosittain.
Perhekriisiyksikössä jokaisella perheellä on oma huone. Perheen kanssa käytäessä heidän elämäntilanteeseensa
liittyviä keskusteluja, huomioidaan yksityisyys. Toiminnassa huomioidaan perheen tavat ja henkilökohtaiset ominaisuudet mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan toisenlaiseen käyttäytymiseen, jos tavat ovat perhettä vaurioittavia. Työntekijöillä on tarvittaessa oikeus mennä perhehuoneisiin. Perhekriisiyksikössä vanhemmat allekirjoittavat
asukassopimuksen.
Vanhemmat osallistuvat lastensa hoitoon omien voimavarojensa mukaan ja ovat ensisijaisesti vastuussa lapsensa
hyvinvoinnista. Vanhempia ohjataan, kannustetaan ja vastuutetaan omien asioidensa hoitamiseen.
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?

Jos lapsi on vaaraksi itselleen ja ympäristölleen, yksiköissä toimitaan sijaishuollon rajoittamistoimenpiteitä koskevien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Toteutetut rajoitustoimenpiteet perustuvat aina lastensuojelulakiin.
Rajoitustoimenpiteet toteutetaan mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen. Rajoitukseksi
valitaan lievin mahdollinen toimenpide ja rajoitustoimenpiteen käyttäminen lopetetaan heti, kun sen käytölle ei
ole enää lain mukaisia perusteita. Rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan ja seurataan. Rajoittamistoimenpide kirjataan selkeästi ja tarkasti lapsen tietoihin (effica-asiakastietojärjestelmä). Rajoitustoimenpiteen päätöksen tekijä huolehtii asianosaisten mielipiteen selvittämisestä ja muutoksenhaun tiedottamisesta.
Lasta koskevaa asiakassuunnitelmaa tarkistettaessa arvioidaan lapseen kohdistettujen rajoitustoimenpiteiden tavoitteiden toteutumista ja niiden vaikutusta asiakassuunnitelmaan. Mikäli ilmenee tarvetta asiakassuunnitelman
välittömään tarkastamiseen, yksiköiden hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö ilmoittaa asiasta lapsen
asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.
Perhetukikeskuksessa voidaan tehdä seuraavia lastensuojelulain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä: liikkumisvapauden rajoituspäätöksiä (max 7 päivää kerrallaan), rajoituspäätöksiä henkilönkatsastuksen tekemisestä tai lapsen omaisuuden tai tilojen tarkastamisesta, aineiden tai esineiden haltuunottoa ja omaisuuden tai lähetysten tarkastuksia sekä yhteydenpidon rajoittamispäätöksiä. Lastensuojelulain rajoittamispäätöksiä voidaan kohdistaa ainoastaan kiireellisesti sijoitettuun, huostaanotettuun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä sijoitettuun lapseen. Toimenpiteitä ei saa käyttää, jos lapsi on sijoitettuna avohuollon tukitoimena.
Yhteydenpidon rajoittamispäätöksen tekee laitoksen johtaja 30 vrk asti. Muiden rajoituspäätösten osalta päätöksenteko oikeudet on delegoitu laitoksen johtajan toimesta yksiköiden hoito- ja kasvatushenkilöstölle/ ohjaajille.
Rajoitustoimenpiteistä päätökset tehdään Effica-asiakastietojärjestelmässä.
Asiakkaan asiallinen kohtelu
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos
epäasiallista kohtelua havaitaan?

Henkilökunnan on ShL 48§ mukaisesti ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Lomake löytyy KUHA:sta: https://asi-ointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3705/lomake.htm
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu:
Sosiaalityön päällikkö Heli Pärnänen (Viestikatu 1-3,70600 Kuopio, p. 044-718 8420)
Palveluun tyytymätön voi olla yhteydessä myös Kuopion kaupungin sosiaaliasiamies Antero Nissiseen
(p. 044 718 3308)
Mikäli yksikössä havaitaan epäasiallista käyttäytymistä, on siitä välittömästi kerrottava esimiehelle. Epäasiallinen
kohtelu otetaan esimiehen toimesta käsittelyyn ja tehdään tarvittavat toimenpiteet epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi. Asiaan liittyen ollaan yhteydessä muihin tarvittaviin tahoihin (esim. työsuojelu, työterveyshuolto) ja ohjataan viemään asiaa selvitettäväksi tarvittaviin viranomaistahoihin.
Asiakasta kohdanneesta haitta- ja vaaratilanteesta tiedotetaan henkilökuntaa ja esimiehiä, jotka tekevät tapahtumasta tarvittavat haittailmoitukset ja ohjaavat mahdollisten korvausten hakemisessa.
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Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen
kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Haittatapahtuma käydään läpi asiakkaan kanssa tilanteen vaatimalla tavalla. Tilanteiden käsittely toteutetaan
asiakkaan yksityisyyden suoja huomioiden. Tapahtumaan liittyen arvioidaan ja järjestetään asiakkaan mahdollisesti tarvittavat lisätukitoimet.
4.2.3 Asiakkaan osallisuus
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Palautteen kerääminen
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten
asiakaspalautetta kerätään?

Lapset, omaiset tai muut läheiset osallistuvat omavalvonnan ja laadun kehittämiseen palautteen avulla. Lapsella
ja tämän huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta yksikön toiminnasta kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Palautteen voi antaa suoraan yksiköiden työntekijöille tai lapsen omalle sosiaalityöntekijälle.
Jatkuvaa arviointia tehdään kaikkien asiakasprosessien eri työvaiheissa sekä mm. henkilöstökokouksissa, neuvotteluissa ja verkostopalavereissa. Palautteen pohjalta arvioidaan työn laatua ja pohditaan kehittämiskohteita.
Asiakaspalautetta kerätään jokaiselta sijoituksessa olleelta lapselta ja hänen läheisiltään sekä perheiltä myös palautekyselylomakkeilla. Kysely toteutetaan anonyymisti. Palautekysely toteutetaan sijoituksen tai perhekuntoutuksen loppuvaiheessa. Palautetta kerätään myös yhteistyötahoilta.
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Palautteet tilastoidaan ja käydään henkilökunnan kanssa läpi säännöllisesti toiminnan kehittämiseksi (puolivuosittain). Toimintaa tarvittaessa tarkennetaan saadun palautteen mukaisesti. Systemaattisesti eri tavoin kerättyä palautetta hyödynnetään yksikön toiminnan kehittämisessä.

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät
päätökset tehdään 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. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja
annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.
a)

Muistutuksen vastaanottaja

Sosiaalityön päällikkö Heli Pärnänen (Viestikatu 1-3,70600 Kuopio, p. 044-718 8420)
Muistutus lähetetään kirjaamon kautta: Kirjaamo Perusturva ja terveys, Tulliportinkatu 17 B, 70100 Kuopio
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Antero Nissinen (Tulliportinkatu 34 A, 70100 Kuopio, p. 044 718 3308)
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
-neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanoissa
-avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
-tiedottaa palvelukäyttäjien oikeuksista
-toimia tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelukäyttäjän välillä ja toimia muutoinkin palvelunkäyttäjien
oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
-seurata palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista
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https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
p. 029 553 6901
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan
kehittämisessä?

Sosiaalityön päällikkö Heli Pärnänen (Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio, p. 044-718 8420)
Johtava sosiaalityöntekijä tekee tarvittavat toimenpiteet em. käsittelyn osalta.
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

Neljä viikkoa

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)
4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Kaikille lapsille järjestetään lastensuojelulain mukainen terveystarkastus sijoituksen aikana. Lääkäri tekee lapsille
kokonaisterveydentilan tarkastuksen ja ohjaa lapsen tarvittaessa lisätutkimuksiin ja -hoitoihin. Tarvittaessa lapsi
voidaan viedä myös päivystykseen. Perhekriisiyksikön vanhemmat käyttävät oman alueensa terveydenhuoltopalveluita.
Asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia pyritään edistämään
päivittäisissä toiminnoissa säännöllisellä arjella ja päiväohjelmalla sekä koulunkäynnin ja hyvien ihmissuhteiden
turvaamisella. Perhetukikeskuksen säännölliset arjen rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta ja kasvuympäristön,
jossa eheytyminen hyvinvoinnin eri osa-alueilla on mahdollista. Turvallinen ympäristö ja yhteiset säännöt/rajat
sekä ohjaajien jatkuva läsnäolo edistävät myös lapsen hyvinvointia. Lapsen psyykkistä tilaa/ toimintakykyä arvioidaan laitoksessa sijoituksen aikana ja tarvittaessa lapsi ohjataan psykiatrisen avun piiriin. Asiakassuunnitelmassa ja hoito- ja kasvatussuunnitelmassa kirjataan tarkemmin yksilöllinen tuki toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
edistämiseksi sijoituksen aikana. Lapset jatkavat yleensä omassa koulussa tai päiväkodissa sijoituksen aikana,
tarvittaessa lasta autetaan koulunkäynnissä ja tai uuden koulupaikan löytymisessä sekä tarvittavien tukitoimien
saamisessa arkeen tai koulunkäyntiin. Yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä.
Perhekriisiyksikössä perheen omaohjaaja käy vanhempien ja perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän
kanssa keskustelua lapsen päivähoidon jatkumisesta palvelun aikana. Ratkaisu tehdään yksilöllisesti perheen
tilanteen mukaisesti.
Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

Sijoituksen aikana pyritään turvaamaan lapsen olemassa olevien harrastusten jatkuminen ja tukemaan uusien
harrastusten löytymistä. Sijoituksen aikana kustannetaan lapselle harrastustoimintaa ja tarjotaan harrastusmahdollisuuksia kiinnostusten mukaan (mm. kuntosali, musiikki, taide).
Pienten lasten yksikössä yhteinen ulkoilu on osa päiväohjelmaa. Ulkoilun puitteissa lapsille tulee paljon liikuntaa,
esim. pelaamista, pyöräilyä ja uintia.
Perhekriisiyksikössä vanhempia opastetaan ja aktivoidaan, vanhempien jaksaminen huomioiden, lasten kanssa
ulkoiluun, liikkumiseen ja erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin.
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

Hyvinvointia edistävien tavoitteiden toteutumista seurataan sijoituksen aikana päivittäisraporteilla, asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, omaohjaajakeskusteluissa sekä yhteisissä keskusteluissa vanhempien ja lasten kanssa.
Havainnointia lapsen (ja perhekriisiyksikössä vanhempien) voinnista tehdään koko ajan ja tavoitteita tarkennetaan havaintojen ja keskustelujen perusteella.
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4.3.2 Ravitsemus
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?

Sijoituksen aikana lapsille ja perheille (perhekriisiyksikkö) tarjotaan säännölliset ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala) sekä välipalat. Ruokailujen toteutumista valvotaan ja ohjaajat huolehtivat siitä, että lapsi osallistuu ruokailuun. Lasten syömiseen kiinnitetään huomiota ja lapsia ohjataan ja neuvotaan terveellisiin ruokatottumuksiin. Perhetukikeskuksessa ruokailut sujuvat pääsääntöisesti hyvin. Mikäli yksikössä havaitaan epäkohtia
lapsen ruokailuun/ ravitsemukseen liittyen, mietitään toimiva järjestely ravitsemuksen ja ruokailujen järjestämiseen. Tarvittaessa ravinnon tai nesteen saantia seurataan tarkemmin ruokailu- tai nestepäiväkirjan pitämisellä
Effica järjestelmän kautta sekä hankitaan tukea lapsen ravitsemusasioihin liittyen terveyden huollon kautta. Henkilökunta osallistuu ruokailutilanteisiin (opetusateria).
Lounas ja päivällinen tulevat Servica-ateriapalvelusta, jossa huolehditaan ravitsemuksen monipuolisuudesta ja
terveellisyydestä.
Elintarvikehankinnoissa huomioidaan asiakkaiden ruoka-aineallergiat ja kulttuurin mukainen ruokavalio.
Isompien lasten yksiköissä valmistetaan ruokaa viikoittain myös nuorten kanssa, jotta nuoret kiinnostuisivat ruoanlaitosta sekä oppisivat ruoanlaittotaitoja.

4.3.3 Hygieniakäytännöt
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?

Henkilökunta valvoo lasten henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista ja opastaa (tarvittaessa) lapsia huolehtimaan päivittäisestä puhtaudestaan ohjaten suihkussa käynteihin, hampaiden pesuun, vaatteiden pesuun jne. Lastentien yksiköissä on säännölliset saunapäivät.
Henkilökunta on suorittanut hygieniapassit. Käsihygienia huomioidaan päivittäisissä toiminnoissa ja ruokailuissa
sekä ruoanlaittotilanteissa (mm. käsienpesu -käytäntö, käsihuuhteen käyttö flunssa-aikana, epidemia-aika). Laitoshuoltaja huolehtii yksiköiden siisteydestä ja hygieniasta (viikko-ohjelmat, ohjeistukset) yhdessä ohjaajien
kanssa. Yksiköissä on säännölliset siivouspäivät. Lapset ja perheet osallistuvat oman huoneensa siivoukseen
ikätasonsa ja voimavarojensa mukaisesti ja saavat perehdytystä siivouksen toteuttamiseen. Perhekriisiyksikössä
opastetaan vanhempia huolehtimaan sekä itsensä että lastensa hygieniasta. Perheet huolehtivat oman huoneensa siivouksesta sekä osallistuvat yhteisten tilojen siivoamiseen. Perhekriisiyksikössä vanhemmat huolehtivat
omasta pyykkihuollostaan.
Tartuntalain mukainen rokotussuoja vaaditaan perhekriisiyksiköntyöntekijöiltä.
COVID-19 virukseen liittyen perhetukikeskukselle on tehty ohjeet asiakastyöhön liittyen ja ohjeet henkilökunnalle.
Ohjeissa on noudatettu valtakunnallisia ohjeistuksia COVID-19 suojautumiseen liittyen.
Kaupungin tartuntatautilääkäri antaa kaupungin yksikköä koskevat asiantuntijaohjeet epidemiatilanteissa.

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito
Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen

Lapset käyvät sijoituksen alkaessa lastenlääkärillä kokonaisvaltaisessa terveystarkastuksessa. Pääsääntöisesti
lapsi käyttää oman alueensa terveydenhoitopalveluja. Perhetukikeskus sijaitsee hyvien yhteyksien päässä terveydenhuollon palveluista. Tarvittaessa soitamme neuvoa päivystysnumeroista hoito-ohjeiden ja hoitoon ohjaamisen
osalta. Hammashoito ja terveydenhoidon palvelut järjestetään sijoituksen aikana kaikille niitä tarvitseville lapsille.
Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

Sijoituksen aikana lapsen terveydenhoito jatkuu aiemmin suunnitellulla tavalla tai tarvittaessa hoitoa tarkennetaan. Perhetukikeskuksessa lääkäri tekee lapsille lastensuojelulain mukaisen terveystarkastuksen, jolloin hän
arvioi, onko lapsen hoito oikealla tasolla. Sijoituksen aikana varmistetaan lapsen tarvittavat terveydenhuollossa
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käynnit ja tarvittavien lääkkeiden saaminen. Sijoituksen aikana pidetään säännöllisesti yhteyttä tarvittaviin hoitotahoihin.
Perhekriisiyksikössä vanhemmat ottavat päävastuun itsensä ja lastensa terveydestä ja saavat siihen ohjaajilta
tukea ja neuvontaa. Lääkkeet säilytetään perhekuntoutuksen lukitussa lääkehuoneessa. Muissa yksiköissä lääkkeet säilytetään yksikön kanslian lukitussa lääkekaapissa. Lääkehoidosta vastaa MiniLop- koulutuksen suorittaneet työntekijät. Lääkehoitoa toteutetaan perhetukikeskuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.
Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

Ohjaajien tehtävänä on huolehtia tarvittavien terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden järjestämisestä lapsille sekä
yhteistyöstä hoitotahoihin. Perhetukikeskuksen lääkäri tekee terveystarkastuksen ja mahdollisuuksien mukaan
lapsi voi käydä hänen vastaanotollaan sairastuttuaan.
Perhekriisiyksikössä vanhemmat vastaavat itsensä ja lastensa terveyden- ja sairaanhoidosta ja saavat tarvittaessa ohjaajilta tukea ja neuvontaa. Perhekriisiyksikön asiakkaat käyttävät oman alueensa lääkäripalveluja.
Tarvittaessa ohjaaja on lapsen/ perheen mukana neuvola- ja lääkärikäynneillä.

4.3.5 Lääkehoito
Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Perhetukikeskuksessa on nimetty lääkehoidon vastuuhenkilö, joka koordinoi lääkehoidon koulutusta ja johtajan kanssa yhdessä valvoo lääkehoidon järjestämistä yksiköissä. Jokaisessa yksikössä on lisäksi nimetty lääkehoidosta vastaavaa työntekijä
(1-2 ohjaajaa), jonka vastuulla on lääkehoidon perehdyttäminen uusille työntekijöille. Lääkehoitosuunnitelman
hyväksyy kaupungin terveysjohtaja.
Lääkehoidon osalta yhteistyötä tehdään lapsen hoitotahon kanssa. Samoin perhetukikeskuksen lääkäriä (säännölliset käynnit perhetukikeskuksessa) voidaan konsultoida lääkeasioissa. Farmakologista neuvontaa saadaan
tarvittaessa apteekista.
Yksiköiden lääkehoitoa toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.
Perhetukikeskuksen lääkehoitosuunnitelma noudattaa Kuopion kaupungin lääkehoitosuunnitelman linjauksia ja
ohjeistuksia.
Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?

Yksiköiden MiniLop-lääkehoidon koulutuksen suorittaneet, lääkeluvan omaavat työntekijät, vastaavat yksikössä
lääkehoidosta. Opiskelijat tai sijaiset, joilla ei ole suoritettuna lääkelupia, eivät osallistu yksiköissä lääkehoidon
toteuttamiseen. Ohjaajat päivittävät MiniLop-koulutuksen (lääkeluvat) kolmen vuoden välein.

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelunantajien kanssa toteutetaan?

Lapsen tullessa sijoitukseen selvitetään lapsen ympärillä oleva viranomais- ja hoitoverkosto. Yksiköistä ollaan
sijoituksen aikana yhteydessä tarvittaviin tahoihin puhelimitse sekä kutsumalla verkostoa neuvotteluihin. Lisäksi
yksiköstä osallistutaan terveydenhuollossa tapahtuviin hoitoneuvotteluihin, lapsen lääkärikäynteihin tai asiakaspalavereihin. Lasten asiat kirjataan Effica-asiakastietojärjestelmään, josta sosiaalityöntekijät ja ohjaajat voivat
seurata lapsen sijoitukseen liittyviä asioita. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa pidetään asiakassuunnitelma ym. neuvotteluita, joissa tiedonkulku pyritään varmistamaan. Yhteistyötä toteutetaan myös puhelimitse.
Tiedonkulussa eri yhteistyötahojen kanssa huomioidaan salassapito-määräykset ja GDPR tietosuoja-asetus.
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Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia?

Käytetään sellaisia laadukkaita alihankintapalveluja, jotka ovat luotettavasti varmistaneet sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimukset.

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

Perhetukikeskuksessa on voimassa oleva sähköinen pelastussuunnitelma sekä turvallisuuden hallintaan liittyvä
ohjeistus. Muista turvallisuuteen liittyvistä asioista ilmoitetaan johtajalle ja tarvittaville viranomaistahoille (palo- ja
pelastustoimi, ympäristö- ja terveydenhuolto, tilakeskus, Securitas, poliisi). Palo-ja pelastusturvallisuutta pidetään yllä säännöllisillä koulutuksilla ja harjoituksilla. Henkilökunta on suorittanut ensiapukoulutuksen, turvakortin,
hygieniapassin ja avekki (toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn)
koulutuksen. Perhetukikeskuksella noudatetaan Kuopion kaupungin ohjeistusta työpaikkaväkivallan uhkaan varautumisesta ja riskienhallintaoppaan mukaista toimintaa sekä lapsiperhepalveluiden omaa toimintamallia riskija uhkatilanteissa.
Asiakashuoneissa ja yleisissä tiloissa on turvallisuus- ja poistumisohjeet.
Mahdollisissa uhka- ja vaaratilanteissa toimitaan turvallisuusuhka -tilanteita ennakoiden, kuten käyttämällä vartijapalvelua. Perhetukikeskuksella on käytössä tallentava kameravalvonta ja ovipuhelimet, joiden avulla turvallisuutta voidaan taata asiakkaille ja henkilökunnalle. Perhetukikeskus tekee Lastentiellä yhteistyötä turvallisuus- ja
uhkatilanteissa alueella sijaitsevan Kuopion Turvakodin kanssa.
Perhetukikeskuksella on kaksi nimettyä turvallisuusvastaavaa.
4.4.1 Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettavat lait ja toiminnan sisältö. Lastensuojelulaitoksessa henkilöstön suunnitteluun vaikuttaa lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Toiminnassamme huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen
ja lasten ja nuorten tarvitsemaan huoltoon sekä hoitoon nähden riittävä henkilökuntaresurssi.
Vesala: vastaava ohjaaja, 8 ohjaajaa, joista yksi tekee vain yövuoroa ja osa-aikainen laitosapulainen (50%).
vuoroa. Toinen laitosapulainen käy yksikössä 2 pvää/vko. Aamuvuorossa 1-2 ohjaajaa, iltavuorossa 2-3 ohjaajaa, yövuorossa yksi ohjaaja.
Toukola: vastaava ohjaaja, 8 ohjaajaa ja osa-aikainen laitoshuoltaja (1,5 pvää). Joka vuorossa työskentelee
kaksi ohjaaja, yövuorossa yksi ohjaaja.
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö: vastaava ohjaaja, 9 ohjaajaa ja laitoshuoltaja (3,5 pvää). Vuoroissa työskentelee yhtäaikaisesti vähintään kaksi työntekijää lukuun ottamatta yöaikaa, jolloin paikalla on yksi ohjaaja.
Perhekriisiyksikkö: Vastaava ohjaaja ja 9 ohjaaja, joista yksi tekee vain yövuoroa. Vuoroissa työskentelee yhtäaikaisesti vähintään kaksi työntekijää lukuun ottamatta yöaikaa, jolloin paikalla on yksi ohjaaja. Yksikössä työskentelee laitosapulainen kolmena päivänä viikossa.
Päivällä ja illalla vuorojen vaihtuessa ohjaajia on yksiköissä paikalla usein 3-4.
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Vakituisella henkilöstöllä on kokemusta mm. lastensuojelulaitoksissa työskentelystä, päihdeosaamista, nuorisopsykiatrista- sekä perhetyön osaamista.
Vakituiselta henkilöstöltä vaaditaan rikosrekisteriote, hygieniapassi, tartuntalain mukainen rokotussuoja (perhekriisiyksikkö), ensiapukoulutus ja turvallisuuskorttikoulutus.
Yksiköissä käy sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita suorittamassa harjoitteluaan.
Ohjaajien koulutukset: sosiaali- ja terveysalan soveltuva AMK-tutkinto (esim. sosionomi, sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi), sosiaalialan opistoasteinen koulutus, (esim. sosiaalikasvattaja) ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).
Laitoshuoltajilla on soveltuva puhdistuspalvelualan koulutus.
Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

Etukäteen tiedossa olevat alle kolmen päivän poissaolot (esim. koulutukset, tutkimukset yms.) pyritään huomioimaan yksikön työvuorosuunnittelussa. Henkilökunnan lyhyemmät poissaolot pyritään järjestämään oman yksikön kesken työvuoroja järjestämällä tai käyttämällä sijaisena Mäntyrinteen yksiköiden omaa henkilökuntaa. Sijainen palkataan, mikäli perhetukikeskuksen sisäisillä henkilöjärjestelyillä ei voida taata henkilökunnan riittävyyttä
työvuoroissa. Sijaisjärjestelyissä huomioidaan lain edellyttämä henkilöstömitoitus ja asiakasturvallisuus.
Sijaisina käytetään pääsääntöisesti jo aiemmin perhetukikeskuksella työskennelleitä henkilöitä tai perhetukikeskuksella olleita opiskelijoita. Sijaisten hankkimisessa hyödynnetään myös Kuopion Kuntarekryn sijaishakua.
Kesäloman sijaisuuksissa käytetään myös alalle opiskelevia henkilöitä. Pitemmissä sijaisuuksissa, esim. vanhempainloma, noudatetaan Kuopion kaupungin rekrytointiohjeistusta.
Sijaisjärjestelyistä vastaa laitoksen johtaja.
Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla ja työvuorosuunnittelun jatkuvalla seurannalla suhteessa paikalla olevien lasten hoidon tarpeeseen. Lomia pyritään pitämään tasaisesti läpi
vuoden, jolla ehkäistään pitkäaikaiset lomat ja niiden aiheuttama resurssitarve. Alan opiskelijat voivat olla lisävahvuutena työvuoroissa.
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Perhetukikeskuksella noudatetaan rekrytoinnissa Kuopion kaupungin ohjeistusta täyttölupamenettelyyn ja sisäisen liikkuvuuden periaatteisiin liittyen (Yhteistyötoimikunta 25.10.2018). Kaikki avoimet työpaikat
julkaistaan Kunta-Rekry järjestelmässä. Avoimien sijaisuuksien ja toimien täyttämisen suhteen noudatamme
avoimuutta.
Työhakemuksella ja haastattelulla varmistetaan henkilön soveltuvuus haettavaan tehtävään. Työhaastattelun
toteuttaa laitoksen johtaja yhdessä rekrytoivan yksikön vastaavan ohjaajan kanssa.
Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Hakijoiden soveltuvuus ja ammattitaito työtehtävään varmistetaan työhakemuksen, haastattelun ja viimeiseksi
koeajan perusteella. Lisäksi valituilta vaaditaan rikosrekisteriote sekä puhdas huumeseula (ei puolen vuoden tai
sitä lyhemmissä sijaisuuksissa). Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota myös aiempaan kokemukseen vastaavasta työstä (lastensuojelulaitokset) ja tarvittaessa ollaan yhteydessä aiempiin työnantajiin. Kokemus lastensuojelutyöstä ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen.

Uuden työntekijän tai opiskelijan perehdytykseen sovitaan vastuuhenkilöt, mutta koko yksikön henkilökunta sitoutuu perehdyttämään uutta työntekijää. Perehdyttämisen apuna yksiköissä on käytössä perehdytysrunko ja
yksikkökohtaiset perehdytyskansiot. Perehdytyskansiota päivitetään säännöllisesti. Perehdytyksessä käydään
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läpi Kuopion kaupungin yleiset perehdytysasiat, yksiköiden asiakastyön prosessi, asiakastietojen käsittely ja tietosuoja. Uutta työntekijää perehdytetään yksiköiden omavalvontaan. Uusilta työntekijöiltä otetaan kirjallinen vaitiolositoumus.
Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?

Koko henkilökunnalle on määritelty tietyt pakolliset koulutukset. Kehityskeskusteluissa käydään läpi henkilöstön
koulutustarve. Täydennyskoulutukset perustuvat tehtyyn koulutussuunnitelmaan.
Henkilöstöä kannustetaan hakeutumaan koulutuksiin. Koulutukset voivat olla kaupungin henkilöstökoulutuksia
tai ulkopuolisen tahon järjestämiä, esim. KYS. Räätälöityjä yhteiskoulutuksia suunnitellaan palvelualueella tarpeen mukaan. Säännöllisesti päivitettäviä koulutuksia ovat turvakorttikoulutus (5 vuoden välein), ensiapukoulutus (3 vuoden välein), lääkehoidon koulutus (MiniLop) (3 vuoden välein), tietosuojaan ja tietosuojaan ja -turvaan
liittyvä Navisec Flex -koulus (vuosittain) ja Avekki-koulutus tarpeen mukaan.

4.4.2 Toimitilat
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi:
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät?
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa.
Tilojen käytön periaatteet

Vesala: Yksin sijoitetuilla lapsilla on oma huone. Halutessaan sisarukset voivat olla samassa huoneessa Yhteisiä tiloja ovat olohuone, ruokailutila, leikkitila, askarteluhuone ja pelihuone. WC ja peseytymistilat sijaitsevat käytävällä.
Perhekriisiyksikkö: Perheillä on omat huoneet. Perheet voivat tuoda omia henkilökohtaisia tavaroitaan huoneeseen. WC ja peseytymistilat sijaitsevat käytävällä, kahdessa perhehuoneessa on WC ja suihkutila. Yhteisiä tiloja
ovat keittiö, olohuoneet, leikkihuone, askarteluhuone, kodinhoitohuone sekä eteinen. Parvekkeita on kaksi, joita
hyödynnetään vauvojen nukutukseen.
Lastentie 5:ssa (Vesala ja perhekuntoutus) on lasten ja perheiden käytössä saunatilat ja kuntosali.
Toukola: Nuorilla on omat huoneet, joissa wc ja suihku. Yhteisiä tiloja ovat käytävä, jonka varrella on keittiö,
ruokailutila, olohuone, kodinhoitohuone ja kokoushuone. Lisäksi on ullakko varastotilana ja pohjakerroksessa
sauna ja pyykkitupa.
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö: Nuorilla on käytössä omat huoneet, joissa wc ja suihku. Yhteisiä tiloja ovat
olohuone, keittiö ja harrastehuone.
Yksiköisiä ohjaajilla on käytössä kansliatila ja vastaavilla ohjaajilla on oma työhuone. Yksiköiden yhteiset tilat
ovat kaikkien asiakkaiden käytössä.
Lapsille/ perheille sallitaan yksityisyys omissa huoneissaan. Halutessaan sijoitetut sisarukset voivat olla samassa huoneessa. Lapset voivat sisustaa oman huoneensa mieleisekseen ja tuoda sinne myös omia tavaroita/leluja. Lasten luona voi käydä vieraita, joista sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.
Perhetukikeskuksella on videovalvonta (ulko-ovilla ja eteistiloissa), ovipuhelimet, automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja riittävä sammutusvälineistö.
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

Laitosapulainen ottaa päävastuun yksiköiden yleisten tilojen siivouksesta ja ohjaajat auttavat tarvittaessa. Laitosapulaisen poissa ollessa, ohjaajat ottavat päävastuun siivouksesta. Laitoshuoltajan vuosiloman aikana otetaan
sijainen. Koko henkilökunta huolehtii yksikön viihtyvyyden ylläpitämisestä.
Yksiköissä on viikoittain siivouspäivät. Nuoret siivoavat itse omat huoneensa. Laitoshuoltaja opastaa huoneen
siivoukseen ja avustaa nuorta tarvittaessa. Pienemmät lapset huolehtivat siivouksesta itse ikätaso huomioon ottaen ja ohjaajien avustuksella. Yövuorolainen huolehtii pienten lasten vaatteiden pesusta yön aikana ja lapset
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hakevat itse puhtaat vaatteet kodinhoitohuoneestaan ja vievät kaappiin. Nuoret huolehtivat oman pyykkihuoltonsa (Toukola ja vastaanotto- ja arviointiyksikkö), henkilökunta avustaa huollossa ja auttaa tarvittaessa.
Perheet huolehtivat itse huoneensa puhtaanapidosta, wc-tilojen ja kylpyhuoneiden siivoamisesta sekä pyykkihuollosta. Ohjaajat auttavat tarvittaessa.
Liinavaatteiden ja pyyhkeiden pyykkihuollon hoitaa Sakupe pesulapalvelut.

4.4.3 Teknologiset ratkaisut

Perhetukikeskuksella asiakkaiden/ perheiden turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisella kameravalvonnalla,
ovipuhelimella ja henkilökunnan käytössä olevilla hälytysnapeilla (Vesala, Toukola, Perhekriisiyksikkö). Vastaanotto- ja arviointiyksikössä on kännykkä, joka tekee hälytyksen suoraan vartijapalveluun.
Perhetukikeskuksella on käytössä tallentava kamerajärjestelmä turvallisuuden takaamiseksi ja tarvittaessa tallenteista voidaan varmistaa esim. uhkaavat tilanteet, karkureissut ja rikollinen toiminta. Kamerat kuvaavat ulkoovia (sisääntulo-ovi/ vastaanotto- ja arviointiyksikkö), yleisiä eteistiloja (Lastentie 5) ja yksikkökohtaisesti myös
oleskelu- ja harrastetiloja (nuorten yksiköt). Lastentie 5:ssä kamera kuvaa myös keskeisiä piha-alueita. Kameravalvonnan käytöstä vastaa laitoksen johtaja ja tilakeskus. Tallenteiden käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain
periaatteita.
Perhetukikeskuksessa suojataan asiattomalta pääsyn tallenteisiin sisältyviin tietoihin ja myös kameravalvontajärjestelmän tuottamaan kuvaan ja huolehditaan, että kameravalvontajärjestelmän sisältämiä tietoja ei hävitetä tai
luovuteta vahingossa tai laittomasti. Perhetukikeskus ei ilmaise sivullisille kameravalvontajärjestelmän kautta
saamia ominaisuuksiin, henkilökohtaisiin oloihin tai taloudelliseen asemaan liittyviä tietoja (HenkilötietoL 33 §).
Perhetukikeskus käyttää tallenteita ja kameroiden tuottamaa kuvaa vain niihin tarkoituksiin, joita varten valvontaa suoritetaan. Kuopion kaupungin organisaation osalta kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta,
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten tai onnettomuuksien selvittämisessä, varmistaa ja
lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.
Perhetukikeskus hävittää kameravalvontajärjestelmästä lataamat tallenteet ja tulosteet välittömästi, kun niitä ei
enää tarvitse. Tallenteita säilytetään palvelimella enintään 30 vrk, jonka jälkeen uutta videoaineistoa tallennetaan vanhan päälle, ellei tallenteita ole tarvittu erityisestä, esimerkiksi tutkimuksellisesta syystä tallentaa pidemmäksi ajaksi. Perhetukikeskus ei käytä tai tulosta tallenteita tai kameravalvontajärjestelmän tuottamaa kuvaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti.
Hälytysjärjestelmä toimii Lastentiellä (Vesala, Toukola, perhekriisiyksikkö) yksiköiden sisäisenä hälytyksenä avun
tarpeesta ja kutsuna vartiointipalvelu Securitas:lle. Hälytysjärjestelmä testataan kuukausittain. Kuopion Turvakodin kanssa on sovittu erikseen toimintamallista hälytyksen tullessa toisesta yksiköstä.
ATK-laitteisto on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja ATK laitteiden huollosta vastaa Istekki Oy.
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen
varmistetaan?

Asiakkailla ei ole käytössä henkilökohtaisia turva- ja kutsulaitteita.

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?

Tarvittaessa henkilökunta auttaa tarvittavien apuvälineiden hankinnassa ja huollon järjestelyissä. Käytönohjaus
tapahtuu asiakkaan oman terveydenhuollon palvelun kautta. Apuvälineiden hankinta ja huolto toteutuu apuvälinekeskuksen kautta.

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4,5)
Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?
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Perhetukikeskuksella noudatetaan 25.5.2019 voimaan tullutta tietosuoja-asetusta ja Kaupungin ohjeistusta koskien tietosuojaa ja tietoturvaa. Työntekijä ilmoittaa tietoturvaa koskevista havainnoista tietohallinnon henkilöstölle
tai esimiehelle tilanteissa, joissa epäilee, että tietoturva voi olla vaarantunut. Analysoinnista ja reagoinnista tietoturvapoikkeamaan vastaa tietohallinnon tietoturvapoikkeamatiimi. Kun työntekijä havaitsee tai epäilee tietoturvapoikkeamaa hän ottaa yhteyttä tietohallinnon henkilöstöön, esimieheen ja hänen kauttaan tietohallinnon henkilöstöön tai Istekkiin tilanteissa, joissa epäilyt kohdistuvat oman työaseman tekniseen toimintaan tai epäillään esimerkiksi viruksen olemassaoloa koneella.
Työntekijä dokumentoi vapaamuotoisesti kaiken sen tiedon, jonka hän saa havainnon myötä käyttöönsä. Työntekijä informoi tarvittaessa yksikkönsä henkilöstöä ja tarvittaessa kaikkia yksiköitä. Yksikkö toimii tietoturvapoikkeamatiimin antamien ohjeiden mukaan tietoturvapoikkeaman käsittelyssä. (Kuopion kaupungin ohje: tietoturvaohje – tietoturvapoikkeamat ja toiminta poikkeamatilanteissa)
Jokainen työntekijä allekirjoittaa vaitiolositoumuksen työnsuhteen alussa. Yksiköiden tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt on sovittu lainsäädäntö huomioiden. Jokaisella työntekijällä on omat tunnukset
Effica-asiakastietojärjestelmään. Työntekijät on opastettu järjestelmän turvalliseen käyttöön. Ennaltaehkäisy ja
varautuminen kuuluvat jokaisen työntekijän vastuulle.
Asiakasasioita hoidetaan suojatun sähköpostin kautta.
Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

Työntekijät velvoitetaan opiskelemaan tietoturva-asioita Navisec Flex koulutusympäristössä. Työntekijän on suoritettava ko. tietoturvakoulutus vähintään kerran vuodessa.
Perehdytyksessä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden tietoisuudesta salassapidon ja asiakaskirjausten
suhteen. Uusi työntekijä tai opiskelija allekirjoittaa salassapito ja vaitiolositoumuksen perehdyttyään ensin ko.
asioihin.
Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota tietojen luottamuksellisuuteen ja salassapitoon.
Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Rekisteriseloste on nähtävillä yksiköiden ilmoitustaululla
b)

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Päivi Kupila, puh. 044 718 6103
Yksiköiden tietosuojavastaavat ovat:
Anne Keränen, 044-7183395 (Vesala ja perhekuntoutus)
Marko Huuskonen, 044 718 1651 (Toukola ja vastaanotto- ja arviointiyksikkö)

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja tehdään suunnitelma asioiden tarkentamiseksi/ korjaamiseksi.
Mikäli epäkohtia ilmenee, asioiden käsittely on ohjeistettu joko lainsäädännöllä, Kuopion kaupungin ohjeistuksella,
yksiköiden välisillä tai yksiköiden sisäisillä sopimuksilla. Perhetukikeskuksen yksikössä toimitaan sovittujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimintaa tarkennetaan tarvittaessa ja toiminnassa ilmeisiin epäkohtiin puututaan
välittömästi.
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
Kuopiossa 9.9.2021

Heli Pärnänen
sosiaalityön päällikkö

Sari Räsänen
perhetukikeskuksen johtaja

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

11 LÄHTEET
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA:
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot,
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-82935606b41536a7
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten
asumispalveluiden laatusuositus
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen.
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:
Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf

18

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä
muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca4dd6a85a789b
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71960a9dc2f005

TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen
laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo,
jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma.
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