
SUU NJÄRV

SOSIAALIPALVELUJ EN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

Palveluntuottaja

Kunta

Nimi: Siilinjärven kunta
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0172718-0

Toimintayksikön nimi
Lastensuojelupalveluiden yksikkö

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Postiosoite: Siilinjärven kunta, Lapsiperheiden sosiaalipalvelutja lastensuojelu, PL 5, 71801 Siilinjärvi

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan;
Lastensuojelupalveluiden yksikössä vastataan sosiaalihuoltolain (lapsiperheiden sosiaalipalvelut) sekä lastensuoje
lulain (lastensuojelupalvelut) mukaisten palveluiden järjestämisestä Siilinjärveläisille lapsiperheille. Palveluita järjes
tetään alle 1 8-vuotiaille lapsillelnuorille sekä heidän perheilleen.

Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa hakemuksesta tai kun muulla tavoin vireille tullutta asiaa ryhdytään käsittelemään tai
henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. Sosiaalipalveluiden järjestäminen perustuu tarpeellisessa laajuudessa tehtyyn
sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin. Sosiaalihuollon asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon asia
kasasiakirjaan merkitään tiedoksi, että sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole perustetta.

Lisäksi lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työryhmässä vastataan toimeentulotukilain mukaisesta täydentävän ja eh
käisevän toimeentulotuen käsittelystä lapsiperheiden osalta.

Lastensuojelussa asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa, että:
1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka
2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja
3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon asiakkuudessa voi olla alle 18-vuotias lapsilnuori. Lastensuojelun sijais
huollon asiakkuudessa ovat Siilinjärven kunnan huostassa olevat Iapsetlnuoret. Lastensuojelun jälkihuollossa oleva
nuori voi olla lastensuojelun asiakkuudessa 21 -vuotiaaksi saakka.
Toimintayksikön katuosoite
lsoharjantie 6, SI, A-rappu, 4 krs

Postinumero Postitoimipaikka
71800 Siilinjärvi
Toimintayksikön vastaava esimies Puhelin
Va. lastensuojelupäällikkö Katja Rautiainen 0447401688
Sähköposti
katja.rautiainen@siilinjarvi.fi
Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät
Kati Kantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Minna Pitkänen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)

Toiminta-ajatus
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee,
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-,
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenteiveys-ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädökslin.

Mikä on yksikön toiminta-ajatus?
Yksikössä järjestetään sosiaalihuoltolakiin perustuvat lakisääteiset sosiaalihuollon palvelut siilinjärveläisille lapsiper
heille. Sosiaalihuollon toteuttamisen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta;
vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta;
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turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävätja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edis
tävät toimenpiteet; edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuol
lossa; parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä tavoitteiden to
teuttamiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 1 30112014 1 §.)

Yksikössä järjestetään lastensuojelulakiin perustuvat yksilö- ja perhekohtaiset avohuollon palvelut, sijaishuolto Sii
linjärven kunnan huostassa oleville lapsille sekä jälkihuollon palvelut jälkihuolto-oikeuden piiriin kuuluville lap
sillelnuorille. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen
ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 41712007 f). Lain mukaan lastensuojelun
on tuettava vanhempia, huoltajiaja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa
ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia (Lastensuojelulaki 3).

Arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot lIIttyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia
käytännön työstä nousevlin kysymyksIIn. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien
asettamiseenja keinoihin saavuttaa ne.

Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami
sessa.

Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?
Luotettavu us: Toiminta on en nakoitavaa, jatkuvuutta tu rvaavaa ja tasavertaista sekä oikeuden mukaista.
Avoimuus: Työskentely perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja sovittuun suunnitelmaan, jotka työstetään kunnioittavassa
vuorovaikutuksessa jokainen yksilöllisesti huomioiden ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.
Asiakaslähtöisyys: Tavoitteena on tunnistaa oi kea-ai kaisesti asiakkaan tarpeet ja rakentaa palvelut asiakkaan tarvetta
vastaavaksi. Tärkeää on, että asiakas kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi.
Kehityshakuisuus: Työskentely niin asiakastyössä kuin työyksikössäkin on tavoitteellista ja toimintaa kehittävää.

Yksikössä on kunnioittava ja kuunteleva työote sekä periaatteina ammatillisuus ja perhekeskeisyys. Lapsen etuun ja
osallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

RISKINHALLINTA (4.1.3)
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin
hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapIIri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän
omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen lIIttyviä epäkohtia.

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamallajo ennalta ne krilttiset työvaiheet, joissa toiminnalle
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval
vonnan osa-alueille.

Riskinhallinnan työnjako
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisestaja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on rIIttävästi tie
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa sIItä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja.
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtienja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktIIvisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustasonja -riskien arviointIIn, omavalvon
tasuunnitelman laatimiseenja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallistenja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut
tamiseenja kehittämiseen.

Omavalvontasuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja riskien arviointien päivitykseen osallistuu koko työryhmä.
Esimies huolehtii asioiden viemisestä työryhmien käsittelyyn sekä turvallisuusvastaavien nimeämisestä. Jokainen
työntekijä on vastuussa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten esille nostamisesta ja esimies vastaa niiden käsitte
lystä.

Asiakastyöhön liittyvät työprosessit on mallinnettu ja kuvattu; kriittiset työvaiheet on tunnistettu ja osana toiminnan
ohjausta pidetään yllä käsikirjaa, johon kasataan tietoa mm. prosessinhallintaan ja työnjaon kysymyksiin liittyen.

2



Riskien tunnistaminen
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskitja kriittiset työvaiheet tunnistetaan.

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamatja riskit?
Havainnoista keskustellaan esimiehen ja työyhteisön kanssa. Esimies vastaa havaintoihin reagoimisesta, havainnon
tekijä havaintonsa tuomisesta esimiehen tietoon. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan vastuullisen ja tavoit
teellisen toimintakulttuurin ylläpitämisestä.

Sosiaalihuoltolain 48—49 mukaisesti sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on ilmoitettava viipymättä toiminnasta
vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiak
kaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaali
huollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Ilmoituksen tehneeseen
henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.
Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen
epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Aluehallintovirasto tai sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi
ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään.

Riskien käsitteleminen
Haittatapahtumienja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu nliden kirjaaminen, analysointija raportointi. Vastuu riskinhallin
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajaila, mutta työntekUöiden vastuulla on tiedon saattami
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan
korvausten hakemisesta.
Miten yksikössä käsitellään haiffatapahtumatja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?
Yksilöhuollollisissa asioissa haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet käsitellään asianomaisten henkilöiden kanssa.
Esimies osallistuu haittatapahtuman/läheltä piti-tilanteen käsittelyyn. Yksilöhuollon työskentelyprosessia korjataan
välittömästi, kun tarve havaitaan. Virheelliseen hallintopäätökseen tehdään itseoikaisu.

Käytössä on WPro-järjestelmä turvallisuusilmoitus/uhka- ja vaaratilanteiden sekä haitta- ja läheltä piti-tilanteiden ra
portointiin ja käsittelyn seurantaan. Käsittely tapahtuu työpaikkaväkivallan ehkäisyä ja turvallisuusilmoitusta koske
vien toimintaohjeiden mukaisesti (turvallisuusilmoituksen täyttö, toimitus esimiehelle; keskustelu, jatkokäsitte
lyn/tuen tarpeen arviointi ja edelleen raportointi työsuojeluvaltuutetulle sekä työhyvinvointipäällikölle).
Korjaavat toimenpiteet
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta
menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjauksetja -ilmoitukset.
Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?
Tilanteita/tapahtumia koskevat havainnot tuodaan välittömästi esimiehen tietoon. Tilanteen käsitellään välittö
mästi/mahdollisimman pian asiaan kuuluvien henkilöiden kesken. Esimies arvioi toimintakäytäntöjen tai prosessien
muuttamisen tai tarkistamisen tarpeen. Mahdollisista asioista, joihin on syytä kiinnittää huomiota, tiedotetaan työnte
kijöitä keskustelemalla ja/tai sähköpostitse sekä käsittelemällä asiat työpaikkakokouksessa/työryhmäkohtaisissa tii
meissä.
Muutoksista tiedottaminen
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun
nalle ja muille yhteistyötahoille?
Yksikön työpaikkakokouksessa, tarvittaessa erillisellä muistiolla/tiedotteella yksikön ulkopuolisille tahoille.

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

Yksikköön onlaadittu turvallisuussuunnitelma, joka on esillä yksikössä ja käydään läpi vähintään vuosittain työpaik
kakokouksessa. Suunnitelma on esillä yhteisissä tiloissa ja tulostettu jokaiseen työhuoneeseen. Työryhmästä on ni
metty turvallisuusvastaavat.

Riskienarviointi tehdään säännöllisesti/työpaikkatarkastuksen yhteydessä.

Yksikössä noudatetaan kunnan epäasiallisen käyttäytymisen ja työpaikkaväkivallan ehkäisyä koskevaa ohjetta; ohje
on esillä yhteisissä työtiloissa ja se käydään läpi työpaikkakokouksissa vähintään vuosittain.

Tietosuoja- ja tietoturva-asioissa noudatetaan voimassaolevan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan mukaisia toiminta-
malleja ja vastuunjakoa.

Em. ohjeet ovat osa uuden työntekijän perehdytysmateriaalia.
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Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
Koko työryhmä
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:
Lastensuojelupäällikkö p. 0447401688

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päiviifämisestä?
Päivitetään tarvittaessa ja käydään läpi työpaikkakokouksessa vuosittain. Omavalvontasuunnitelman käsittely on
merkifty työpaikkakokouksen vuosikelloon.
Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?
Kunnan nettisivuilla www.siiliniarvi.fi sekä toimintayksikön ilmoitustaululla (odotustila).

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)
Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaanja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laihisen edustajansa
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaanja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittä
misessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuu
det. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivi
nen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuukslin lIIttyvät
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan — mitä mittareita arvioinnissa käytetään?
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä on noudatettava, mitä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä säädetään.

Palvelutarpeen kiireellisyys arvioidaan heti yhteydenoton saapuessa ja päätös palvelutarpeen arvioinnin käynnistä
misestä tehdään 7 vuorokauden kuluessa yhteydenoton saapumisessa. Kiireellisten palvelujen saaminen turvataan
välittömillä toimenpiteillä.

Palvelutarpeen arviointi toteutetaan monitoimijaisessa yhteistyössä asiakkaan asiassa mukana olevan verkoston
kanssa. Työvälineinä käytetään verkostoyhteistyön lisäksi erilaisia lomakkeita ja haastattelumenetelmiä, jotka vali
taan tilannekohtaisesti.

Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa lapsella, nuorella tai perheenjäsenellä

O hakemuksesta tai
O kun muulla tavoin vireille tullutta asiaa ryhdytään käsittelemään tai

O kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa, että:
O lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka
O lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja
O lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?
Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan sekä hänen verkos
tonsa kanssa. Lapsi tavataan palvelutarpeen arvioinnin aikana henkilökohtaisesti.
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunni
telmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleenja kuntoutumiseile asetetut tavoitteet.
Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa ja
jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.

Miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia
asioita.
Miten palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?
Palvelu- tai asiakassuunnitelma perustuu tarpeellisessa laajuudessa tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Arviointia teh
täessä on asiakkaalle selvitettävä hänen oikeutensa sekä velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen to
teuttamisessajajärjestämisessä, samoin kuin muut seikat joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava
siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Arviointia toteutettaessa kunnioitetaan asiakkaan
itsemääräämisoikeutta sekä otetaan huomioon toiveet, mielipiteet sekä tarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten
ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Arvioinnin toteutu
mista seurataan säännöllisesti vastuutyöntekijän taholta ja tarkempi suunnitelma seuraamisen toteutumisesta mää
ritellään asiakassuunnitelmassa.
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?
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Palvelutarpeen arvioinnissa on mukana ne tahot, joiden palveluita asiakas tarvitsee. Palvelutarpeen arvioinnissa mää
ritellään yhteistyö, vastuut ja tiedonsaantioikeus.

4.2.1 Hoito-ja kasvatussuunnitelma (L5L 30.5 §)
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään tarvittaessa erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää las-
tensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito-ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitse-
man hoidon ja huollon sisältää, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty saishuollon tarkoituksesta ja sen
tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen
hoidonja huolenpidonjärjestämistä. Hoito-ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksilapsen asioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle sekä lapsen huoltajille.
Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?
Hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan yhteistyössä asiakkaan ja hänen asioissaan
mukana olevan yhteistyöverkoston kesken.

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
ltsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat
tomuuteen ja turvallisuuteen. SIIhen lIIttyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaanja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?
Työskentelyssä keskeisenä periaatteena on oikeudenmukaisuus sekä kunnioittava vuorovaikutus jokainen yksilölli
sesti huomioiden ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Palvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeita vastaaviksi ja niistä käsin.
Lapsen etu ohjaa toimintaa.
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja palveluja toteutetaan lähtökohtai
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuol
lossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus
uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoi
menpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisestija turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Las
tensuojelupalveluiden lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa.

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?
Asiakastyössä työskentely perustuu avoimuudelle ja yhdessä asiakkaan kanssa asetetuille tavoitteille. Sosiaalihuol
tolain sekä lastensuojelulain mukaisia avohuollon tukitoimia järjestetään yli 12-vuotiaan lapsen ja tämän huoltajien
suostumuksella.

Kun lapsen suojelun tarve ja lapsen/huoltajien omat toiveet ja näkemykset tuen tarpeesta ovat ristiriidasta, on lasten
suojelulla velvollisuus puuttua perhe-elämän suojaan järjestämällä myös lapsen tilanteen turvaamiseen liittyviä vii
mesijaisia tukitoimia. Jos lapsi on välittömässä vaarassa, lapselle voidaan järjestää kiireellisesti sijaishuoltona hänen
tarvitsemansa hoito ja huolto. Lastensuojelulain 4O perusteiden täyttyessä lapsi on otettava sosiaalihuollosta vas
taavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto.

Kiireellinen sijoitus ja lapsen huostaanotto on tehtävä lain mukaisin perustein myös tilanteissa, joissa lapsi itse tai
tämän huoltajat toimenpiteitä vastustavat. Myös sijaishuollossa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon asi
akkaan omat näkemykset ja toiveet tilanteestaan. Kiireellinen sijoitus on välitön turvaamistoimenpide, joka on lak
kautettava välittömästi, kun perusteet eivät enää ole voimassa. Sijaishuollon työskentelyssä on otettava huomioon
myös velvoite perheen jälleen yhdistämisestä.

Lapsen tilanteen turvaamiseksi sijaishuollon aikana voidaan lastensuojelulain mukaisin perustein käyttää myös ra
joitustoimenpiteitä, kuten yhteydenpidon tai liikkumisvapauden rajoittaminen.

Pohdittavaksi:
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutlininomaiset käytännöt,
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.)

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekjöiden perehty
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur
vaa.
Asiakkaan kohtelu
Suuri osa asiakkaan sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnis
tunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai
johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään
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Järfestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kIInnittää huomiota ja tarvittaessa
reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan.
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh
dannut haifiatapahtuma tai vaaratilanne?
Asiakasta kohdellaan aina asiallisesti ammattieeftisten periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti hyvää hallintota
paa noudattaen. Asiakkaan mielipide kuullaan ja asiakkaan tarpeisiin pyritään vastaamaan.

Epäasiallinen kohtelu tai vaaratilanne otetaan puheeksi asiakkaan ja esimiehen kanssa. Tapahtunut tilanne käsitel
lään asiakkaan kanssa, jossa sovitaan mahdollisista toimenpiteistä.

Asiakasta ohjataan antamaan yksikköön suullista tai kirjallista palautetta sekä tekemään muistutus tai kantelu tarvit
tavaan viranomaiseen. Asiakastiloissa on esillä kirjalliset toimintaohjeet tilanteisiin, joissa asiakas on tyytymätön
saamaansa palveluunlkohteluun. Myös sosiaaliasiamiehen yhteystiedotja toiminnasta kertova esite on asiakasti
loissa esillä.
Asiakkaan osallisuus
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun,
asiakasturvallisuudenja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiak
kaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.

Palautteen kerääminen
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään?
Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta:
- suullisesti kaikille työntekijöille; myös puhelimitse yksikön esimiehelle
- kirjallisesti työntekijälle, kunnan verkkosivuilla tai asiakasaulan palautelaatikkoon
- vastaamalla sähköiseen tyytyväisyyskyselyyn asiakasaulassa
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä
Miten asiakaspalautella hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?
Palaute käsitellään työpaikkakokouksissa koko työyhteisön kesken. Kehittämistarpeet käsitellään ja toimintaa pyri
tään muuttamaan ja kehittämään palautteen huomioivalla tavalla.

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 tyytymättö
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijaile. Muistutuksen voi
tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja
annettava sIIhen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Muistutuksen vastaanottaja
Sosiaali-ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen, PL 5,71801 Siilinjärvi

Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
Sosiaaliasiamies, Antero Nissinen
Puhelin: 044 718 3308
Sähköposti: antero.nissinen(a)kuopio.fi
Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan ke
hittämisessä?
Muistutuksetja kanteluita koskevat viranomaisratkaisut käydään työyksikössä läpi tarvittavassa laajuudessa; sa
massa yhteydessä arvioidaan työskentelyä koskevien toimintaohjeistusten tai prosessien päivittämisen tarve.

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle
Muistutukseen vastataan kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Tavoiteaika on neljä viikkoa.

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)

b) Lasten ia nuorten liikunta- ia harrastustoiminnan toteutuminen

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
Määritellään aina yksiköllisesti laadukkaasti tehdyn palvelutarpeen arvioinnin aikana ja asiakassuunnitelmissa. Tu
kitoimien ja palveluiden vaikuttavuutta ja tavoitteita arvioidaan. Työskentelyssä pyritään monitoimijaiseen arviointiin
ja yhteistyöhön.

6



Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoimintaa on mahdollista tukea taloudellisen tukitoimin sekä ohjauksen ja
neuvonnan keinoin.

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk
seen ja kuntouttavaan toimintaan.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?
Tavoitteiden arvioinnista sovitaan palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmissa.

4.3.2 Ravitsemus

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?
Lapsen riittävän ravitsemuksen tason turvaaminen on osa lapsen perushoitoa, josta huoltajat vastaavat. Lapsen
tarpeita sekä huoltajien kykyä vastata lapsen tarpeisiin arvioidaan osana sosiaalihuollon ja lastensuojelun työsken
telyä. Tarvittaessa tukea moniammatilliseen arviointiin saadaan terveydenhuollon toimijoilta.

Osana kiireellistä sosiaalihuoltoa turvataan yksilöhuollon toimenpitein asiakkaan välttämätön toimentulo, kuten ra
vitsemus ja välttämättömät lääkkeet.

4.3.3 Hygieniakäytännöt

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laadituttoimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta
huolehtimisen lisäksi infektioidenja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen.

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

Yksikön toimitiloissa on säännöllinen siivous. Saatavilla on desinfiointiainetta käsien desinfiointiin. Epidemia-aikana
ei kätellä, josta tiedotetaan asiakkaita opastein asiakastiloissa.

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje.

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuole
mantapauksen varalta.

Tarvittaessa asiakkaita ohjataan tarvitsemiinsa terveydenhuollon palveluihin. Kiireellisissä tilanteissa yhteyttä ote
taan hätäkeskukseen tai päivystykseen; asiakkaan palvelunpääsy pyritään turvaamaan moniammatillisen yhteistyön
keinoin. Asiakkaan terveydentilan seuraaminen kuuluu terveydenhuollon toimijoiden tehtäviin.

Yksikön toimitiloissa on esillä ohjeet ensiavusta ja elvytyksestä sekä ohjeet hätäkeskukseen soittamisesta hätätilan
teissa.

4.3.5 Lääkehoito

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitellävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteullavan yksikön on täytellävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö.

Yksikön lähihoitajilla on suoritettuna lääkehoidon osaamista koskevaa peruskoulutusta. Pätevyyksiä ylläpidetään.
Asiakkaan lääkehoitoon osallistumisen periaatteista asiakkaan kotona annettavissa palveluissa on sovittu osana
työskentelyprosessien kuvauksia.

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?
Lääkehoito ei kuulu yksikön toimintaan.

7



4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja läkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuk
sen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpei
taan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan
tajien kanssa toteutetaan?
Yhteistyötä tehdään asiakkaan kanssa avoimessa yhteistyössä sovitusti. Yhteistyöstä ja asiakkaan antamasta lu
vasta yhteistyöhön tehdään merkinnät sosiaalihuollonllastensuojelun asiakirjoihin.

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille aseteifuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati
muksia?
Ostopalveluja hankitaan vain tilaajavastuulain edellytysten täyttyessä. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien on täy
tynyt ilmoittaa toiminnastaan kunnan alueella. Ilmoituksen- ja luvanvaraisessa toiminnassa luvat tarkastetaan. Kun
n an alueella järjestettävää 1 uvanvaraista toimintaa valvotaan.

Ostopalveluna hankittavista palvelu ista tehdään sopimukset ja lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut on kil
pailutettu. Asiakkaan omatyöntekijällapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa tavoitteiden ja sisällön mää
rittelystä ostopalveluna toteutetuille palveluille. Sosiaalityöntekijä seuraa palvelun toteutumista ja reagoi ensias
teena havaitsemiinsa laatu- tai asiakasturvallisuuspoikkeamiin, joista tiedotetaan myös esimiestä. Tarvittaessa yksi
kön esimies vastaa palvelua koskevasta rekiamoinnista sekä poikkeamiin reagoimisesta. Ostopalvelujen ohjausta ja
valvontaa toteutetaan valvontakäynnein.

ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo-ja
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais
tenja toimijoiden kanssa. Palo-ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisiile. Asiakasturvallisuutta varmis
taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatile edunvalvonnan tarpeessa olevasta hen
kilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa läkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös läkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi
seen.

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?
Yksikössä raportoidaan mahdolliset uhka-ja vaaratilanteet. Yksikössä noudatetaan kunnan palo-ja pelastussuunni
telmia. Esillä on merkinnät hätäpoistumisteistä sekä kartat yksikön tiloista poistumisteineen.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus hakea asiakkaalle edunvalvontaa maistraatilta ja tehdä asiakkaasta
sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia ilmoituksialyhteydenottoja.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä, rakenne ja ammattien harjoittamisen edellytykset ja valvonta
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoi
dossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja Iastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenki
löistä annettu laki, joka tuli voimaan 7.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty hen
kilöstömitoitusja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä rIIppuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä.
Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön rIIttävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu lIIttyen sUaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekUöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitusja hen
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen rlittävyys
varmistetaan.

Toimintayksikössä on monipuolinen ja yksikön asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Henkilöstömitoitusta suunnitel
taessa ja arvioitaessa otetaan huomioon palvelurakenne, palvelujen tuottaminen ja saatavuus sekä henkilöstöön ja
työn organisointiin liittyvät tekijät.
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Sosiaalihuollon ammateissa toimiminen edellyttää koulutuksen ja Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riit
täviä ammattitaito- ja -tietoja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydentilansa ja toimintakykynsä puolesta toimimaan
ammatissaan. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon
ammatillinen osaaminen. Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel
poisuuslaki.
Työnantaja tarkistaa ennen päätöstä palvelukseen ottamista, että palkattavalla henkilöllä on tutkinnon lisäksi myös
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteröinti.

Henkilöstörakenne (vakinaiset):

lastensuojelupäällikkö 1
Sosiaalityöntekijä 11
Sosiaaliohjaaja 2
Perhetyö 7
Kotipalvelu 4

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?
Lapsiperheiden kotipalvelussa työskentelee 2 lähihoitajaa sekä yksi kotipalvelutyöntekijä. Lisäksi perhetyön työryh
mässä työskentelee yksi lähihoitaja. Em. henkilöstö tekee myös asiakkaan huolenpitoon ja hoivaan liittyviä työtehtä
viä asiakkaan kotona.

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaaffeet?
Yli kuuden kuukauden mittaisten työ-ja virkasuhteiden täyttämiseen haetaan täyttölupaa, jonka myöntää kunnan
johtaja.

Sijaiset haastatellaan, opinto- ja työtodistukset tarkistetaan sekä tehtäväkohtaisten vaatimusten täyttyminen arvioi
daan osana sijaisen rekrytointi prosessia.

c) Miten henkilöstövoimavarojen rilifävyys varmistetaan?
Asiakasmääriä seurataan kuukausittaisessa seurannassa.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuusja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee
seen ja osaamiseen lIIttyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää nIIn työn hakijoille kuin työyhteisön
työntekijöille.

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaaffeet?
Rekrytoinnissa noudatetaan henkilöstöhallinnon ohjeistusta ja kunnan toimielimissä hyväksyttyjä periaatteita. Rek
rytoinnissa käytetään ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmää. Hakijan tulee täyttää tehtäväkohtaiset vaatimukset ja
kelpoisuus. Työntekijöitä rekrytoitaessa arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja sekä vuorovaikutustaitoja ja kehittä
mismyönteistä työotetta.

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja
luoteifavuus?
Rikosrekisteriotteet tarkistetaan kaikilta yli 3kk palvelussuhteessa olevilta. Hakijan soveltuvuutta arvioidaan huomi
oiden koulutus, aiempi työkokemus sekä haastattelussa saatu käsitys hakijan valmiuksista tehtävään. Pääsääntöi
sesti pyydetään myös lupa olla yhteydessä suosittelijoihin/aiempaan työnantajaan.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Toimintayksikön hoito-ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhän, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen
ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaislln ja työ
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki
jöiden velvoiisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaanja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden
nyskouluttautuminen.

Sosiaalihuoltolaissa (1307/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48—49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkoh
dasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. llmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on
laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen
henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei nIIn tehdä, ilmoituksen
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön oma valvonnassa on määritelty, miten riskinhalllnnan prosessissa
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epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatIIjärjestämisvastuussa olevan
tahon toimenpiteitä, sIIrretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle.

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttami
seen.
Käytössä on perehdytyssuunnitelma ja perehdytysaineisto. Perehdytyksestä vastaa esimies. Lisäksi uudelle työnte
kijäHe nimetään ns. mentori-työntekijä. Opiskelijalle nimetään vastuuohjaaja.

b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty
ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvon
nassa (katso riskinhallinta)?

Omavalvontasuunnitelma sisältää tiedot velvollisuudesta epäkohtailmoituksen tekemiseen. Ilmoitus tehdään esimie
helle, jonka tulee viipymättä reagoida saamaansa ilmoitukseen arvioimalla mahdollisten toimenpiteiden tarve.

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?
Yksikköön on laadittu koulutussuunnitelma. Täydennyskoulutukseen osallistumiseen rohkaistaan ja huomioidaan
tasapuolisuus.

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 slioitetaan huoneisiin tai
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.

Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi:

- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä onja ketkä nIItä käyttävät?
- Miten asukas (lapsi/nuori! läkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa!asuntonsa sisustukseen
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa.

Tilojen käytön periaatteet
Kyseessä on toimistotilat, joissa ei ole asukashuoneita.

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?
Siivous toteutuu kahtena päivänä viikossa. Suojavaatteiden huolto ja pesu toteutuu ostopalveluna.

4.4.3 Teknologiset ratkaisut

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys-ja kutsulaitteila.
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia
vai eivät, mihin laitteita sUoitetaan, mihin tarkoitukseen nIItä käytetään ja kuka nIIden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan lIIttyvä periaatteetja käytännöt sekä niiden käytön
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekliä.
Asiakkaiden henkilökohtaisia turva-ja kutsulaitteita ei ole yksikössä käytössä.

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Ter
veydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdis
telmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosoin
tlin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoi
toon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume-ja verenpainemit
tarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2070 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden
ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista.

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huol
lon asianmukainen toteutuminen?

Terveydenhuollon laitteita ei käytetä yksikössä.

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)
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Sosiaalihuollossa asiakas-ja potilastiedotovatarkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen häviffämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumusja tietojen käyttätarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis
tereihin kirjattuja asiakas-ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosi
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti
laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilän kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot
ovatpotllastietojaja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisterlin kuin sosiaalihuollon asiakas-
tiedot.

Palveluntuottajan on laadittava sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007)
19 h :n mukainen tietotunvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön lIIttyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, sIItä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirastolle. Laissa säädetään
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen.

Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 70 §),
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkIIötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteräidyn oikeuksista. Laatimalla
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi.

Rekisteräidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa nIIden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus
voidaan esittää tekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista.

Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojenja terveydenhuollon potllasasiakirjatietojen erillisyys. Tie
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan
erillislin asiakirjoihin.

Hallintolaissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolo
velvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi
välttämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.
EI Hallintolaki 434/2003

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään oikeudesta saada tieto viran-omaisten julkisista asiakirjoista sekä
viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja
yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoi
tuksen toteuttamiseksi.
EI Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

Lapsiperheiden sosiaalipalvelutja lastensuojelu vastaavat omassa toiminnassaan syntyneiden potilas/asiakasasiakirjojen re
kisterinpidosta henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietolaissa säädetään henkilörekistereistä, hyvistä henkilötietojen käsitte
lytavoistaja yksityisyyden suojaa turvaavista perusoikeuksista henkilätietoja käsiteltäessä.
EI Henkilötietolaki 523/7999

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetään asiakkaan oikeuksista hänen tietojensa käsittelyssä
ja salassapidossa.
EI Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Laissa sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä säädetään julkisten ja yksityisten sosiaali-
ja terveyspalveluiden asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. Laissa on sää
dökset tietojen salassapidosta, luovutuksesta, arkistoinnistaja asiakkaan oikeuksista saada tietoa omista asiakastiedoistaan.
EI Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 759/2007

Laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja sIIhen lIIttyvistä velvoitteista sosiaa
lihuollossa.
EI Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015

Asiakkaan asioiden hoitoon tai sIIhen llittyvIIn tehtävIIn osallistuvat saavat käsitellä asiakasasiakirjoja vain sIInä laajuudessa
kuin heidän työtehtä vänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät.

Asiakasasiakirjoihin tulee merkitä asiakkaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaa
miseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan rIIttävät tiedot. Merkintäjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa
käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Asiakasasiakirjamerkinnäistä tulee ilmetä tietojen lähde,
jos tieto ei perustu ammattihenkilän omIIn havaintoihin.
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a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädän

töä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?
Työntekijät allekirjoittavat tietosuojaan liittyvät sitoumukset. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset

tunnukset tietojärjestelmiin. Henkilökohtaisia tunnuksia ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakaspaperit säilytetään asian-

mukaisessa arkistoissa. Työntekijät perehdytetään tietosuoja-asioihin ja dokumentointiin tietosuojaa koskevien oh
jeistusten ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Osa työyhteisöstä on käynyt Kansa-koulu kirjaamisvalmennuksen;

työyhteisössä on koulutettu kirjaamisvalmentaja.

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä
ja täydennyskoulutuksesta?

Esimies perehdyttää ja ohjaa ja työntekijä allekirjoittaa kirjallisen sopimuksen

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? J05 yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste,
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?
Rekisteriseloste on nähtävillä ilmoitustaululla asiakasaulassa

c) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Tuija Makkonen, tuija.makkonen@siilinjarvi.fi

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeetja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta

misesta.

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin

hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoituksetja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu

desta rIIppuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskienhallinnankautta saadut kehittämistarpeet tulee saattaa viipymättä esimiehen tietoon. Tar

peille tehdään viipymättä kiireellisyysarvio ja suunnitelma sekä aikataulu kehiifämistoimenpiteiden toteuttamisesta. Toimenpi
teet toteutetaan kulloinkin tarpeelliseksi arvioidussa aikataulussa.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Paikka ja päiväys
Siilinjärvi 12.7.2019

Allekirjoitus

Katj Rauti en, astens o )äällikkö
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK
SIA:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot,
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas 201 2.pdf

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallintaja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali-ja terveydenhuollon
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille

- http://www.stm .fi/c/document library/get ffle?folderld=27651 55&name=DLFE-1 6622.pdf

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus
- http:Hwww.stm .fi/c/document 1 ibrary/qet file?folderld=98821 86&name=DLFE-30055.pdf

STM:n julkaisuja (201 3:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
- http://www.stm .fi/c/document Iibrary/qet file?folderld=651 1 564&name=DLFE-2691 5.pdf

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten
asumispalveluiden laatusuositus

- httjxllwww.stm .fi/c/document library/qet file?folderld=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammais-
ten asumispalveluiden laatusuositus fi.pdf

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen.
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle

- http://www.vtt.fi/files/jjrojects/typorh/opas terveydenhuolto-organisaatioiden vaaratapahtum ista oppi
m iseksi.pdf

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa

tukset-kirjallisuus-kasifteetlvaltakunnallisia-ohieita-ja-suosituksia

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:
- Turvallinen lääkehoito -opas: hftp://www.stm.fihiulkaisuUnayta/ julkaisu/1083030

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ia tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:
- Valviran määräys 4/2010: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays 4 2010 kayttajan vt ilmoitus.pdf

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn
- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: hffp://www.tietosuoia.fl/fihindex/materiaalia/lomakkeeUrekisteri-jatietosuoiaselos

teet.html
- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: hftp://www.tietosuoia.fi/material/at

tachments/tietosuojavaltuuteftu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaatf6JfpsyYNi/
- Henkilotietolaki ia asiakastietojen kasittely yksityisessa sosiaalihuollossa.pdf

- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: hftp://www.sosiaaliportti.fi/FiIe/eefl4blg-bacf-4820-9f6e-
9cc407f1 Oe6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)

TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE:

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