MENTOROINTISOPIMUS
(Päivitetty 10.2.2021)

Sopijapuolet
1.Kunta

Mentorointitoiminnan järjestämisestä vastaava kunta

Mentoritoiminnasta vastaava työntekijä

2.Mentorit

3.Aktori (t)

4.Sopimuksen voimassaoloaika
5.Palkkio ja kustannusten korvaaminen

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Mentori 1

Puhelinnumero

Mentori 2

Puhelinnumero

Aktori 1

Aktori 2

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Aktori 1

Aktori 1

Aktori 2

Aktori 2

€/60 min./ohjattava henkilö tai pariskunta.

Mentorille maksetaan palkkio

€ x 60 min. sopimuksen voimassaolo aikana sisältäen yllämainitut työskenPalkkiota maksetaan yhteensä
telytavat sopimus- ja päätöstapaamiset mukaan luettuina.
Mentorille ja aktorille korvataan matkakustannukset tapaamisiin julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla
€/km.

6.Mentoroinnin tavoitteet

7.Työskentelytapa,
määrä/tiheys,
kesto ja paikka

Välitapaamisen ajankohta (tarvittaessa):
Lopetuspalaverin ajankohta:

8.Vaitiolovelvollisuus
ja salassapito

Mentori sitoutuu noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja tietojen hyväksikäyttökieltoa.
(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 15§)

Aktorilla on lupa puhua salassa pidettävistä ja yksityisyyden suojan piiriin kuuluvista asioista. Lapsen asioista
vastaavan kunnan sosiaalityöntekijä on kysynyt luvan lapsen vanhemmilta ja/tai huoltajalta sekä tarvittaessa
myös lapsen ja aikuisten perhehoidettavalta henkilöltä tai tarvittaessa hänen edunvalvojaltaan.
Lupa kysytty:

/

20

Keneltä lupa on kysytty?

9.Päiväys ja allekirjoitukset

Luvan kysyneen työntekijän nimi:
Paikka ja aika:

Mentoritoiminnasta vastaava työntekijä

Mentori
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10. Välitapaaminen
(tarvittaessa):
työskentelyn arviointi ja tavoitteiden mahdollinen tarkistaminen
11. Mentoroinnin
päättäminen

Aktori
Yhteenveto tapaamisesta:

/

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 15§

20

Mentoritoiminnasta vastaava työntekijä

Mentori

Aktori
Mentorointiprosessin arviointi ja jatkosuunnitelma:

Aktori

/

Perhehoitolaki 12§

Aktori

20

Mentoritoiminnasta vastaava työntekijä

Mentori

Aktori

Aktori

Koulutus ja tuki
Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta vastaa toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla perhehoitajalle annettavasta
tarvittavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä perhehoitajaksi aikovalle henkilölle annettavasta ennakkovalmennuksesta. Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on nimettävä jokaista hoidettavaa varten vastuu
työntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä riittävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijä.
Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Lastensuojelulaki 25§

Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei
saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan
sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai
tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan toimeksiannosta tai sen lukuun taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai
sen nojalla annetusta luvasta muuta johdu. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta itseään.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muitakin kuin häntä itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asiakkaan tiedonsaantioikeus on perustunut.
Ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuoltolaki 48§

Jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä
viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka
hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä: 1) sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito; 2) opetustoimi; 3) nuorisotoimi; 4) poliisitoimi; 5) Rikosseuraamuslaitos; 6) palo- ja pelastustoimi; 7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja; 8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä; 9) seurakunta; 10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus; 11) hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö; 12) koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö; 13) Tulli; 14) rajavartiolaitos; 15) ulosottoviranomainen; 16) Kansaneläkelaitos (9.12.2016/1111)
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on
tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu:
1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai
2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta (30.12.2014/1302)
Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään (20.5.2011/542).
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on 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.
Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan.
Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

