SÄRKISEN PERHEKODIN
LAATU/
OMAVALVONTASUUNNITELMA

Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot
Särkisen perhekoti on vuonna 2008 perustettu Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston valvoma ammatillinen perhekoti. Kotimme kuuluu ammatillisten
perhekotien liittoon. Perhekotivanhemat asuvat yhdessä sijoitettujen lasten kanssa
eläen normaalia lapsiperheen arkea iloineen ja suruineen.
Kotimme sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Vimpelissä, osoitteessa Sääksjärventie 9,
62800 Vimpeli (puh: Tiina: 040-5196399, Hannu: 0400-866523) e-mail.
tiinasarkinen@gmail.com, kotisivut: www.sarkisenperhekoti.net.
Olemme toimineet perhehoitajina noin 18 vuotta. Tiina on koulutukseltaan
sosionomi(AMK)/ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja lisäksi
merkonomi, perhepäivähoitaja ja koulunkäynninohjaaja. Hän on suorittanut myös
kasvatustieteen ja psykologian perusopinnot. Hannu on lasten ja nuorten
erityisohjaaja sekä insinööri. Vanhemmat ovat olleet myös sijais-ja adoptioperheille
tarkoitetussa Pride-valmennuksessa. Perhekodissa työskentelee lisäksi ulkopuolista
henkilökuntaa. Tällä hetkellä työntekijöitä on kolme: Heidi Sorvari (TM), Susanna
Koskela (sair.hoitaja, AMK) ja Ulrika Sillanpää (lähihoitaja). Kiireapulaisena ja
kesälomittajana
työskentelee
perheen
oma
poika,
Janne
Särkinen
(lastentarhanopettaja-opiskelija). Ulkopuolinen henkilökunta takaa sen, että lapsille
on aina paikalla tuttu aikuinen ja vanhemmilla on mahdollisuus joskus viettää vapaaaikaa. Vanhempien sijaisena toimivat tarvittaessa perheen omat lapset tai isän sisaret,
jotka ovat lapsille tuttuja.
Toimitilat
Koulukiinteistöstä omakotitaloksi remontoitu talo:
Asuinkerros: (huoneistoala n. 400m2 + 75 m2)
- yhdeksän makuuhuonetta, joista seitsemän lasten, kaksi aikuisten käytössä.
- keittiö ja ruokailutila
- olohuone
- kodinhoitohuone
-viisi wc:tä, joista kahdessa suihkukaappi
- sauna + kylpyhuone
- kaksi eteistä
- toimistohuone

- erillinen huoneisto mm. lasten ja heidän läheistensä tapaamisia varten tai myöhemmin
mahdollisesti itsenäistymisasunnoksi aikuistuville nuorille.
Kellarikerros: (n. 190m2)
- harrastus ja kuntoilutila
-sauna ja kylpyhuone
- pannuhuone
- varastotiloja
Tilat tarkastettu terveystarkastajan toimesta 2014.

Toiminta-ajatus
Haluamme keskittyä toiminnassamme pääasiassa pitkäaikaisesti sijoitettaviin lapsiin,
joille ei sovellu laitossijoitus, mutta jotka tarvitsevat kuitenkin vahvaa vanhemmuutta.
Kotiimme ovat tervetulleita myös erityistä tukea tarvitsevat lapset. Haluamme tarjota
lapsille kodin, jossa on pysyviä ihmissuhteita, vanhemmuutta sekä ammatillisuutta.
Tavoitteenamme on luoda lapsiin aito kiintymyssuhde ja antaa lapsille kokemus
oikeasta perheestä, johon kuuluu äiti, isä ja sisarukset. Lapset voivat kasvaa
kodissamme aikuisiksi asti tai tilanteen mukaan palata omaan kotiinsa tai vaihtaa
muihin yksiköihin, jos se osoittautuu lapsen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi.
Perustehtävänämme on hoitaa ja kasvattaa ammatillisessa perhehoidossa kuntien
sosiaalilautakuntien huostaan ottamina tai avohuollon tukitoimena perhekotiin
sijoittamia lapsia siten, että lapset kokevat olevansa turvassa ja rakastettuja.
Tavoitteita
Tavoitteenamme on antaa lapsille huolenpitoa, hoitoa ja kasvatusta kokopäiväisesti
kotona olevien vanhempien ja tarvittaessa paikalla olevan ammatillisesti pätevän
henkilökunnan toimesta. Tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen kuntouttaminen,
johon pyrimme antamalla lapsille turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet,
vuorovaikutussuhteiden opettelua, ennakoitavuutta ja rutiineja, myönteisten ja
kielteisten tunnetilojen jakamista, lasten tasapainoista kehitystä tukevaa aikuisuutta,
aikuisia, jotka ovat psyykkisesti ja fyysisesti lasten saatavilla.
Toimintamuotojamme ovat mm.
lasten tunnetaitoja vahvistavat ohjatut
toimintatuokiot, retket ja matkat. Vietämme paljon aikaa myös mökillämme
Lappajärven rannalla. Lemmikkieläimet (kaksi koiraa) ovat myös tärkeä osa
arkeamme. Käytämme työssämme empaattista lähestymistapaa, jossa korostuu
yksilöllisyyden huomioiminen. Tärkeää meille on myös positiivinen, lasten ja

perheiden omia voimavaroja arvostava ratkaisukeskeinen työote. Pyrimme tekemään
rakentavaa, ammatillista yhteistyötä biologisten perheiden ja sosiaalitoimen ym.
yhteistyötahojen kanssa. Apuna työssämme käytämme jokaiselle lapselle laadittavaa
henkilökohtaista hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, joka tarkistetaan vuosittain.
Arvoja
Tärkeitä arvoja kodissamme ovat lähimmäisen kunnioittaminen – ketään ei tahallaan
loukata sanoilla eikä teoilla, vaan arvostamme ja kunnioitamme toinen toisiamme.
Rehellisyys – pyrimme puhumaan totta kaikissa asioissa ja tilanteissa ja olemaan
rehellisiä myös tunteissamme. Erilaisuuden hyväksyminen - kaikki ovat saman arvoisia
vaikka olisivat erilaisia. Tasa-arvoisuus – kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja
reilusti samojen periaatteiden mukaisesti jokaisen omat edellytykset huomioon
ottaen. Aitous ja avoimuus – olemme kaikki aidosti oma itsemme omine tunteinemme
ja hyvine ja huonoine puolinemme. Puhumme kaikista asioista ja tunteista avoimesti
kunkin lapsen oman tason mukaan. Samaa avoimuutta noudatamme myös
yhteistyössä lasten perheiden ja sosiaalitoimen kanssa. Haluamme antaa lapsille
vahvan psykologisen vanhemmuuden mahdollistaman oikeuden lapsuuteen.
Hoito- ja kasvatusperiaatteita
Tärkeimpänä kasvatusperiaatteena on, että lapset saavat olla lapsia. Aikuiset ovat
aikuisia ja sukupolvien välinen raja on perheessämme tärkeä. Aikuiset huolehtivat
arjen ennakoitavuudesta ja rutiineista ja ovat sekä psyykkisesti että fyysisesti lasten
saatavilla koko ajan. Tästä seuraa lapsille turvallisuuden tunne siitä, että aikuiset
pitävät asioista huolta ja lapset saavat keskittyä leikkiin ja lapsena olemiseen.
Meille on tärkeää myös lasten yksilöllisyyden huomioiminen jokaisen lapsen kohdalla.
Tähän pyrimme ottamalla kasvatuksessamme huomioon lapsen erityistarpeet sekä
yksilöllisen luonteen ja tavan suhtautua asioihin.
Haluamme tarjota lapsille onnistumisen kokemuksia ja iloa leikin, erilaisten ohjattujen
toimintojen ja retkien kautta sekä antamalla lapsille mahdollisimman paljon
positiivista palautetta ja hellyyttä itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi.
Vastuun ottaminen omasta hoito-eläimestä on lapsille merkittävä osa
eheytymisprosessia.
Rajojen ja sääntöjen opetteleminen kunkin ikä- ja kehitystason mukaisesti auttavat
lasta pikkuhiljaa sopeutumaan sääntöihin myös kodin ulkopuolella.

Palvelut
- Lapsen kokonaistilanteen arviointi yhteistyössä vanhempien, sosiaalityöntekijöiden,
psykologien, koulun ym. Yhteistyötahojen kanssa.
- Vuosittaiset hoito- ja kasvatussuunnitelmat.
- Lapsen perushoito, turvallisuus, läheisyys, rajat, läsnäolo, yhdessä eläminen, matkat,
koulunkäynnin tukeminen, kotiopetus tarvittaessa, harrastusten tukeminen,
sosiaalisen elämän tukeminen.
- Verkostoyhteistyö, yhteisöllisyys, lapsen suhteiden tukeminen biologiseen sukuun ja
muihin läheisiin, tuetut/valvotut tapaamiset.
- Jälkihuolto.
PALVELUKUVAUKSET:
SUUNNITELTU/PITKÄAIKAINEN LAPSEN SIJOITTAMINEN
Sosiaalityöntekijän yhteydenoton jälkeen kartoitetaan tilanne tarkkaan sen suhteen,
pystymmekö vastaamaan meille kysytyn lapsen tarpeisiin, soveltuuko uusi lapsi
meillä jo olevien lasten ryhmään ja onko lähellä lapsen tarvitsemat palvelut ja
tukimuodot saatavilla, esim. löytyykö hänelle sopiva koulu/luokka. Kun olemme
saaneet lapsesta mahdollisimman kattavat taustatiedot, sovimme sosiaalityöntekijän
kanssa tutustumiset lapsen ja hänen läheistensä kanssa ja alamme valmistella meillä
asuvia lapsia uuden perheenjäsenen tuloon. Varaamme lapselle tarvittavat
lääkärintarkastukset ym. sekä olemme yhteydessä kouluun.
KIIREELLISET SIJOITUKSET
Pystymme vastaamaan kiireelliseen sijoituksen tarpeeseen välittömästi, koska meillä
on koko ajan joku aikuinen kotona ja kaikki perheessämme töissä olevat henkilöt ovat
sitoutuneet noudattamaan joustavia työaikoja, jotka muokataan aina tilanteeseen
sopiviksi.
Noudamme lapsen/lapset meille sosiaalityöntekijän ilmoittamasta paikasta mihin
vuorokauden aikaan tahansa tai olemme vastassa sosiaalityöntekijän tuodessa
lapsen/lapset meille.
Lapsen/lasten tilanteesta riippuen toimenpiteet suunnitellaan jokaisen kohdalla
erikseen sosiaalitoimen suunnitelman mukaisesti.

Pääasiallisena tehtävänä perhekodilla on turvata lapsen/lasten sen hetkinen tilanne ja
huolehtia lapsen arjen sujumisesta mahdollisimman tavallisena kriisistä huolimatta.
Yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa suunnitellaan lapsen/lasten tilanteeseen sopivista
jatkosuunnitelmista ja esim. yhteydenpidosta vanhempiin ja sukulaisiin.
SIJOITUS AVOHUOLLON TUKITOIMENPITEENÄ
Avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettu sijoitus on lyhytaikainen ja siihen saattaa
liittyä tuen tarpeen arviointia enemmän kuin huostaan otetun lapsen kohdalla.
Lääkärintarkastuksista ym. tukitoimenpiteistä sovitaan sosiaalitoimen kanssa erikseen.
Kaikkien lasten hoito on meillä kuntouttavaa.
Yhteydenpitoa vanhempiin/muihin läheisiin on mahdollisesti enemmän kuin
huostaan otetulla lapsella. Kotiinpaluuta suunnitellaan ja se otetaan lapsen arjessa
koko ajan huomioon. Vanhemmilla on tarvittaessa mahdollisuus esim. yöpyä lapsensa
luona kodissamme siihen erikseen varatuissa tiloissa.
Pääasiallinen tehtävämme on huolehtia lapsen arjen sujumisesta turvallisesti ja tukea
lasta sen hetkisessä elämäntilanteessa.
Koulunkäynti voidaan hoitaa tilapäisesti perhekodin toimesta kotiopetuksena
yhteistyössä lapsen koulun kanssa.
Asiakastyön sisällön omavalvonta
Perushoito ja -kasvatus
Lapsen hoivan ja huolenpidon sekä läheisyyden ja turvallisuuden tarpeet
huomioidaan perhekodin arjessa päivittäin. Säännölliset ruokailut, lepo, puhtaus,
itsestä ja omista tavaroista huolehtiminen, perheyhteisön jäsenenä toimiminen,
toisten huomioon ottaminen, hyvät tavat ja niiden merkitys sekä oikean ja väärän
ymmärtäminen ovat meille tärkeitä perushoitoon ja -kasvatukseen liittyviä asioita.
Yhteydenpito biologisiin vanhempiin ja muihin läheisiin
Yhteydenpidosta sovitaan asiakassuunnitelmassa yhdessä vanhempien ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Osana kasvatukseemme liittyy olennaisesti yhteistyö
lapsen biologisen perheen kanssa, koska se vahvistaa lapsen tunnetta hyväksytyksi
tulemisesta ja siitä, että aikuiset yhdessä pitävät huolta hänen asioistaan ja myös
biologiset vanhemmat välittävät hänestä ja hänen kasvatuksestaan, vaikka hän ei
asukaan vanhempiensa luona. Jos yhteistyö ei jostakin syystä ole mahdollista, tätäkin
asiaa käsitellään lapsen kanssa avoimesti ja lapsen kehitystason mukaisella tavalla.
Biologiset vanhemmat ovat lapsen ainutkertaiset vanhemmat ja siksi heistä pyritään

puhumaan lapselle mahdollisimman kunnioittavasti vaikkakin totuudenmukaisesti.
Lapsen yhteydenpitoa myös muihin sukulaisiin/läheisiin tai sisaruksiin pyritään
tukemaan. Lapsen vanhemmat ja muut läheiset ovat tervetulleita kotiimme sovituille
tapaamisille ja kuljetamme lapset myös muualla järjestettäviin tapaamisiin.
Ravitsemus
Lapsen ruokailutottumukset, makumieltymykset ja mahdolliset ruokarajoitteet ja
niiden syyt otetaan huomioon kuukausittaista ruokalistaa laadittaessa. Ruoka
valmistetaan monipuolisista ja terveellisistä raaka-aineista mahdollisimman alusta
alkaen itse. Mahdollisuuksien mukaan lapsia otetaan mukaan ruuanvalmistukseen ja
leivontaan. Koko perhe ruokailee yhdessä ja lapsille opetetaan hyvät ruokailutavat.
Koulunkäynti
Kullekin lapselle etsitään hänelle parhaiten soveltuvat ratkaisut oppivelvollisuuden
suorittamiseen sekä ammatillisen koulutuksen tai lukion läpikäymiseen.
Oppivelvollisuuden suorittamista koskevat päätökset ja järjestelyt sekä
henkilökohtaisen opetussuunnitelman keskeiset tavoitteet ja sisällöt määrittelevät
kunkin lapsen koulunkäyntiä. Tarvittaessa lapselle voidaan antaa tilapäisesti
kotiopetusta.
Harrastukset ja liikunta
Jokaiselle lapselle pyritään lähialueen tarjonnasta löytämään hänelle soveltuva ja
kehitystarpeita vastaava harrastus esim. liikuntaan, kuvataiteisiin, musiikkiin tai
teatteriin liittyen.
Yleinen sosiaalisuus
Lapsen sosiaalisia taitoja kehitetään ja tuetaan opettelemalla yhdessä perheen kanssa
erilaisia sosiaalisia tilanteita, kuten kaupassa käyntiä, kyläilyä, matkailua, retkeilyä jne.
Tuetaan myös lapsen kaveruussuhteita mahdollistamalla kavereiden vierailut lapsen
luona ja päinvastoin.
Taloudenhoito ja rahankäyttö
Opetetaan lapsia ikätasoisesti huolehtimaan arjen askareista ja rahankäytöstä esim.
antamalla lapsille omia vastuutehtäviä, jotka liittyvät kodin yhteisiin arjen töihin,
kuten roskien vientiin, tiskaamiseen, oman huoneen siivoamiseen jne. sekä opetetaan
lapsille rahankäyttöä ja sen suunnittelua antamalla omaa käyttörahaa iän mukaisesti
laissa määritelty määrä.

Oman työn arviointi
Lasten oman palautteen lisäksi puhelinkeskustelut lasten vanhempien ja muiden
läheisten sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa, keskustelut lasten terapeuttien ja
opettajien kanssa sekä lasten hoidosta vastaavan työtiimin väliset keskustelut ja
asiakaskyselyt auttavat meitä kehittämään perhekodin työtä vastaamaan lasten
tarpeisiin mahdollisimman hyvin.
Hygieniakäytännöt
Toimintayksikön siivouksesta ja pyykkihuollosta vastaavat kaikki perhekodissa
työskentelevät aikuiset omalla työvuorollaan. Jätehuolto toteutetaan lajittelemalla
jätteet asianmukaisesti. Infektiotautien ehkäisemiseksi käytetään yleisiä
toimintaohjeita: käsien pesu/desinfiointi, riskiryhmien ja henkilökunnan
influenssarokotukset. Kaikilla perhekodilla työskentelevillä on suoritettuna
hygieniapassi.
Sairaudenhoito, lääkehoito ja terveydenhuolto sisältäen fyysisen ja psyykkisen tuen
tai hoidon tarpeen
Perhekodissa huolehditaan lapsen yleisestä fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta
huomioiden sairastetut taudit, saadut rokotukset ja muut tehdyt toimenpiteet,
fyysinen kasvu ja kehitys, hampaiden kunto sekä kuulo ja näkö. Mahdolliset fyysisten
tai psyykkisten rajoitusten aiheuttamat terapian tai erityishoitojen tarpeet sekä
lääkitykset otetaan huomioon lapsen hoitoa suunniteltaessa.
Perhekodille on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidon toteuttamisesta vastaa
sairaanhoitaja Susanna Koskela. Vakinaisella henkilökunnalla on lääkeluvat sekä
suoritettuna ensiapukurssi.
Asiakastietojen käsittely
Kaikkia henkilötietoja säilytetään lukollisessa kaapissa tai salasanan takana yhdellä
tietokoneella. Tietoja luovutetaan ainoastaan lasten asioista vastaaville
sosiaalityöntekijöille. Tiedot hävitetään tietokoneelta ja paperit luovutetaan lapsen
sosiaalityöntekijälle, kun lapsi lähtee pysyvästi perhekodista. Tietosuojavastaava on
Tiina Särkinen.
Lapsen asiat raportoidaan vähintään puolivuosittain vastaaville sosiaalityöntekijöille
ja lasten vanhemmille asiakassuunnitelman yhteydessä. Nappula- järjestelmään
kirjattuja raportteja luovutetaan tarvittaessa sosiaaliviranomaisille. Jokaiselle lapselle
laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma vuosittain.

Asiakkaan ja omaisten osallistuminen
Lapset osallistuvat oman arkensa suunnitteluun koko ajan. Omaisten mielipiteitä
kysellään puhelinkeskustelujen ja tapaamisten yhteydessä.
Toiminnan ja tulosten mittaaminen
Pyrimme toiminnassamme sen mittaamiseen ja arviointiin neljän osaprosessin osalta:
sijoitusprosessi, hoito- ja kasvatusprosessi, sijoituksen päättämisprosessi,
jälkihuoltoprosessi, perhekodin asiakastyön tulokset.
Mittarit ovat asioita, joita seuraamme systemaattisesti perhekodin arjessa.
Arviointikysymysten avulla pohdimme, olemmeko ko. vaiheessa onnistuneet.
Olemmeko voineet saavuttaa prosessille asettamamme tavoitteet. Näin voimme
perhekodilla suorittaa omaa arviointia ja kehittää työtämme tavoitteita vastaavaksi.
Sijoitusprosessi
Mittarit:
- onko lapsesta saatu riittävät tiedot
- onko esitietokaavakkeen kysymyksiin vastattu
- onko sijoittajakunta saanut tarvitsemansa tiedot perhekodista ja tutustunut
paikan päällä
- onko perhe ollut tutustumassa perhekotiin ja onko heidän kysymyksiinsä
vastattu
- ovatko lapsi ja perhe selvillä huostaanoton syistä
- hyväksyvätkö osapuolet sijoituksen perhekotiin
Arviointikysymykset:
- millä tavoin perhekoti on panostanut lapsen tuloon
- ovatko puitteet kunnossa ja riittävät resurssit
- olemmeko arvioineet lapsen sopivuutta muuhun lapsiryhmään
- miksi tämä lapsi on sopiva perheeseen
- ovatko sosiaalityöntekijät/vanhemmat /omaiset samaa mieltä sijoittamisesta
perhekotiin
- mitä on sovittu

- mitä ongelmia vanhempien/omaisten taholta voidaan odottaa
- miten lapsi käsittää sijoituksen ja sen syyt
Hoito- ja kasvatusprosessi
Mittarit:
- onko saatujen tietojen pohjalta ollut mahdollista laatia lapselle yksilöllinen
hoito- ja kasvatussuunnitelma
- onko lapselle saatu hänen tarpeitaan vastaava toimia ja tukea antava verkosto
(koulu, harrastukset, hoidollinen tuki jne.)
- toimiiko yhteistyö perheen/omaisten kanssa
- onko lapsella ollut sama sosiaalityöntekijä koko prosessin ajan
- onko tiedotuksessa perhekodin, sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen
kanssa ollut ongelmia
Arviointikysymykset:
- millä tavoin lapsen perhe on tukemassa lapsen hoito- ja kasvatusprosessia
perhekodissa
- onko heidät saatu sitoutettua lapsen kasvatukseen ja hoitoon
- toimiiko yhtenevä linja
- millä tavoin lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan perhekodissa
- onko tarvittu erityistoimenpiteitä – mitä?
- millä tavoin sovitut asiakassuunnitelmapalaverit ovat toteutuneet
- millä tavoin perhekodin henkilökunta on saanut luotua suhteet lapseen ja
perheeseen
- ovatko suhteet luottamukselliset ja avoimet
- millä tavoin omaa työtä on arvioitu prosessin aikana
Sijoituksen päättämisprosessi
Mittarit:
- onko sijoituksen päättämisestä tehty erillinen suunnitelma ja päätös

- onko eri osapuolia (perhekoti, vanhemmat, koulu jne) kuultu tai informoitu
sijoituksen päättämisestä
- onko tehty jälkihuoltosuunnitelma
Arviointikysymykset:
- millä tavoin lasta/nuorta on valmisteltu sijoituksen päättämiseen
- millä tavoin on kartoitettu lapsen/nuoren kanssa tehdyn työn tuloksia (es.
asiakaskyselyt)
- miten eri yhteistyötahot kokevat sijoituksen päättämisen
- miten lapsi/nuori kokee asian
Jälkihuoltoprosessi
Mittarit:
- onko jälkihuoltoprosessi edennyt suunnitelmien mukaisesti
- onko nuoren elämänhallinnassa ongelmia, joita hän ei kykene hallitsemaan
- onko nuoren kanssa yhteistyö jälkihuollon aikana ollut mutkatonta
- onko nuorelle selvillä tarvittavat ja saatavat tukipalvelut
Arviointikysymykset:
- mitä tavoitteita on saavutettu
- mitkä tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta
- millaista yhteistyö sosiaalitoimen ja vanhempien kanssa on ollut jälkihuollon
aikana
- millä tavoin nuoren edistymistä on arvioitu
- miten perhekoti on arvioinut omaa työtään jälkihuoltoprosessissa
Perhekodin asiakastyön tulokset
Mittarit:
- onko sijoitus tapahtunut yhdessä paikassa
- onko lapsen kasvu ja kehitys ollut tyydyttävää
- onko lapsen vanhempien kanssa voitu tehdä yhteistyötä

- onko yhteistyö sosiaalitoimen kanssa ollut sitoutunutta
- onko perhekoti arvioinut omaa työtään prosessien eri vaiheissa
Arviointikysymykset:
- millä tavoin parantanut/heikentänyt lapsen/nuoren tilannetta
- miten lapsi/nuori kokee sijoituksensa perhekotiin
- miten perhekotiyhteisö on kokenut sijoituksen
- millä tavoin perhekodin toiminta-ajatus ja perustehtävä ovat näkyneet
prosessissa
- miten oman työn arvioinnissa on onnistuttu
- miten ja millaista palautetta on kerätty ja saatu
- mihin toimenpiteisiin saatu palaute on johtanut
Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet
Koulutuksen ja kokemuksen kautta perhekodin henkilökunta tunnistaa normaalit
kodin vaaratilanteet.
Aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvät tilanteet
Henkilökunta hallitsee koulutuksensa ja kokemuksensa kautta erilaisia lasten
aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisen menetelmiä. (esim. kiinnipito,
yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu jne.)
Mahdolliseen perhekodin ulkopuolelta tulevaan aggressiiviseen käyttäytymiseen
varaudutaan sopimalla yksityiskohtaisesti ko. tilanteessa toteutettavista
menettelytavoista. (Sovitaan vastuualueet: avun hälyttäminen, lapsista vastaaminen,
tilanteen rauhoittaminen jne.)
Tietoturvan riskit
Pyritään minimoimaan tietoturvan riskit säilyttämällä lasten tiedot yhdessä paikassa
ja yhdellä tietokoneella lukon/salasanan takana.
Tietoja luovutetaan ainoastaan lapsen asioista vastaaville sosiaaliviranomaisille.
Kaikesta tehdään kirjaukset Nappula-järjestelmään.

Henkilökunta allekirjoittaa salassapitositoumuksen, joka velvoittaa pitämään kaikki
saadut tiedot salassa nyt ja myöhemmin.
Asiakasturvallisuus
Kodin tilat ovat turvalliset ja tarkoituksenmukaiset pienten lasten asumiseen.
Kulunvalvontalaitteita ei tällä hetkellä tarvita.
Asiakkaan asema ja oikeudet
Asiakassuunnitelma, hoito- ja kasvatussuunnitelma
Puolivuosittain laaditaan sosiaalityöntekijän ja lapsen vanhempien kanssa yhdessä
asiakassuunnitelma. Vuosittain laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen hoito- ja
kasvatussuunnitelma. Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan päivittäin ja huomiot
kirjataan raporttivihkoon ja Nappula-järjestelmään, josta tiedot sitten kootaan
kausikoosteeseen tai hoito- ja kasvatussuunnitelmaan.
Hoito- ja kasvatussuunnitelma on osa dokumentointia. Se on myös muistiväline
perhekodin väelle. Se konkretisoi asiakassuunnitelmassa asetetut tavoitteet arjen
tasolle. Se on työväline toimittaessa yhteistyökumppaneiden kanssa sekä myös
suunnitelmallinen työkalu lapsen hoidon ja kasvun edistämiseksi. Kirjalliseen
suunnitelmaan on helppo palata ja siitä voi jokainen lapsen kanssa työskentelevä
tarkastaa yhdessä sovittuja linjauksia. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on lapsen
kokonaistilanteen myötä elävä ja muuttuva. Sitä tarkistetaan vuosittain.
Lähtökohtana on lapsen tulovaiheessa esitietolomakkeeseen kerätyt tiedot, havainnot
elämästä perhekodissa, koulussa ja muualla. Eri yhteistyöverkostoihin kuuluvilta,
viranomaisilta (sosiaalityöntekijät, terapeutit, erikoissairaanhoidon edustajat, koulun
edustajat) ja biologisen perheen jäseniltä sekä lapselta itseltään saadut ja kerätyt
tiedot ja havainnot keskusteluissa, puhelimessa ja tapaamisissa kootaan hoito- ja
kasvatussuunnitelmassa yhteen. Viranomaisilta pyydetään tarvittaessa lausunto
lapsen tilanteesta sekä kehitys- ja tuen tarpeista.
Sosiaalityöntekijän yhteydenoton jälkeen kerätään mahdollisimman kattavasti tietoa
lapsesta ja hänen taustastaan esitietolomakkeelle ja pyydetään tarvittavat lausunnot.
Näin saadaan kuva siitä, mitä tuettavia/vahvoja alueita lapsella on ja mihin tulee
kiinnittää erityistä huomiota.
Kun lapsi on muuttanut perhekotiin havainnoilla ja keskusteluilla saadaan lisätietoa.
Tarvittaessa ollaan yhteydessä erityisasiantuntijoihin ja vanhempiin. Tarkkailemalla,
havainnoimalla ja yhdessä elämällä saadaan kokonaiskuvaa lapsesta. Perhekodissa
työskentelevät aikuiset muodostavat kukin oman käsityksensä lapsesta ja yhdessä

keskustellen tiedot tarkentuvat. Huomioita kirjataan Nappula-järjestelmään ja näistä
kirjauksista ja keskusteluista muodostuu hoito- ja kasvatussuunnitelma.
Kun lapsi on kotiutunut perheeseen, tietoja päivitetään ja muutoksia, kasvua ja
kehitystä seurataan ja tuetaan tarpeen mukaan. Asiantuntijoiden huomiot ja
suositukset ovat hoito- ja kasvatussuunnitelman pohjana.

Särkisen perhekodin hoito- ja kasvatussuunnitelma
Suunnitelman vastuuhenkilö:
Suunnitelman laatijat:
Päiväys:
Lapsen nimi:
Henkilötunnus:
Tullut perhekotiin:
Lapsen taustakokemukset:
Biologinen perhe:
Sukulaisia, ystäviä:
Sosiaalityöntekijä:
Tutkimukset, diagnoosit, terapiat:
Terveys:
Erityisen hoidon/ tuen tarve:
Harrastukset:
Päivähoito/koulu:
Tapaamiset:
Ilon aiheita:
Huolenaiheita:
Tilannekatsaus osa-alueittain:
Motoriikka ja liikkuminen:
Kommunikaatio ja vuorovaikutus:
Itsestä huolehtiminen ja perushoidon tilanteet:
Sosiaalinen toiminta, tunne-elämä ja leikki:
Kognitiiviset taidot:
Tavoitteet: (miten tavoitteet on saavutettu, mitä muutetaan)
Menetelmät ja keinot, vastuuhenkilöt:
Arviointi ja suunnitelman tarkistaminen:
Päiväys ja allekirjoitukset:
Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Särkisen Perhekodissa käytettävät rajoittamiskeinot tarkoittavat kasvatuksellisia
menetelmiä, ei varsinaista rajoittamista, josta päätöksen tekee aina
sosiaaliviranomainen.
Oikeusturva
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on asiakaslain 23§:n
mukainen oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle
viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään
järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle.
Rekisteriseloste liitteenä.
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain, seuraavan kerran 2018
Vimpelissä 15.03.2018
Tiina Särkinen
toimitusjohtaja/äiti
Särkisen perhekoti Oy

