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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 

Oulunkaaren kuntayhtymä 
Kunnan nimi 

Pudasjärvi 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Alaikäisenä yksin tulleet maahanmuuttajalapset 
Sijaintikunta 

Pudasjärvi 

Sijaintikunnan yhteystiedot 

Pudasjärven perheryhmäkoti 

Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi 

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 

Oulunkaaren kuntayhtymä/Pudasjärven perhepalvelut 
Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

1006538-5 

Toimintayksikön nimi 

Pudasjärven perheryhmäkoti/Postila 

Toimintayksikön postiosoite 

Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi 

Postinumero 

93100 
Postitoimipaikka 

Pudasjärvi 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 

vs. perheryhmäkodin johtaja Mirka Kelahaara 
Puhelin 

040-826 6615 

Postiosoite 

Rahtimiehentie 14 

Postinumero 

93100 
Postitoimipaikka 

Pudasjärvi 

Sähköposti 

mirka.kelahaara@oulunkaari.com 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta 
(yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

       
 

Muutosluvan myöntämisen ajankohta 

      

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 

      
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 

      

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 

      

 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden lasten/nuorten perheryhmäkodin 

tarkoituksena on tarjota mahdollisuus pidempiaikaiseen asumiseen Pudasjärvellä. Toiminta 

perustuu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ja Pudasjärven kaupungin tekemään sopimukseen 

pakolaisten vastaanottamisesta. Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää toiminnan sopimuksen 

mukaisesti. Perheryhmäkodilla on noin 13-17 vuotiaita nuoria, asiakaspaikkoja on 7. 

Perheryhmäkodilla taataan nuorille turvallinen ja yksilöllinen kasvualusta. 
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Arvot ja toimintaperiaatteet 

Perheryhmäkodin perustehtävänä on tarjota alaikäisenä yksin tulleille lapsille/nuorille koti, jossa 

he voivat kasvaa turvallisesti, aikuisten ohjauksessa. 

 

Tavoitteena on tukea ja ohjata nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytämään 

itselleen yksilöllisen polun elämässä eteenpäin. Tavoitteena on myös elämänhallintaan ja arkeen 

liittyvien taitojen oppiminen. Perheryhmäkodin tavoitteena on, että nuorilla olisi ainakin yksi 

säännöllinen harrastus.  

 

On tärkeää, että nuoret kotoutuvat Pudasjärvelle ja he pystyvät luomaan kaveri- ja 

ystävyyssuhteita sekä osallistumaan paikkakunnan tarjoamiin toimintoihin ja palveluihin 

joustavasti. Päivittäisessä toiminnassa huomioimme nuoren kulttuuri - ja uskontotaustan.    

 

Nuorille pidetään perheryhmäkotiin tullessa alkuinfo, jossa käydään läpi mm.  perheryhmäkodin 

toimintaperiaatteet ja sovitut säännöt. Nämä tarkistetaan nuoren kanssa tarvittaessa huomioiden 

nuoren ikä, kehitystaso sekä elämäntilanne. Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaajapari, jotka 

perehtyvät nuoren asioihin syvemmin. 

 

Yhteistyö mm. koulun ja edustajien kanssa on keskeinen osa toimintaamme ja ohjaajat hoitavat 

nuoren koulunkäyntiin kuuluvat asiat, Hopsit, Wilma-kirjaukset jne. 

 
Päivittämissuunnitelma 

Toimintaa tarkastetaan ja päivitetään jatkuvasti ja tarvittaessa, vähintään vuoden välein. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetty 19.3.2015.  

Päivitetty muuton jälkeen 28.12.2015 

Päivitetty 16.6.2016 

Päivitetty 29.8.2016 

Päivitetty 5.12.2016 

Päivitetty 8.3.2018 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 

Mirka Kelahaara, vs. johtaja 

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi. mirka.kelahaara@oulunkaari.com, puh. 040-826 6615 

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 

Mirka Kelahaara, vs. johtaja 

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 

Henkilökunta osallistuu omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Uusi työntekijä 

perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan. 
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4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään 
palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)  

 

Asiakkailta saadaan palautetta suullisesti muun muassa hoito- ja kasvatussuunitelmien teon ja 

päivittämisen yhteydessä. Edustajat antavat suoraan palautetta ja ne huomioidaan toiminnan 

kehittämisessä. Nuoret voivat ehdottaa mm. ruokalistaan toiveita keittiössä olevaan lomakkeeseen 

ja ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Myös harraste- ja retkitoiveita nuoret voivat 

esittää, ja ne huomioidaan toiminnan suunnittelussa.  
Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

Keittiössä on palautelaatikko johon kuka tahansa perheryhmäkodilla kävijä voi jättää halutessaan 

palautteen, joko nimellä tai nimettömänä. Palautelaatikon anti käydään läpi kuukausipalavereissa.  

Esille tulleet toimenpide-ehdotukset käsitellään ja tarvittaessa muutetaan/kehitetään 

toimintamalleja.  

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

 Kerran kuukaudessa nuorten kanssa pidetään kehittämispalaveri, jossa palautteet ja ideat 

käydään läpi ja toimintaa suunnitellaan niiden pohjalta. Esim. retki- ja harrastuskohteet. Nuorille 

on näkyvissä kuukaudeksi kerrallaan virikekalenteri, josta näkyy jokaiselle päivälle suunniteltu 

ohjelma. Nuorten keskuudesta valitaan v.2018 virikevastaava, joka osallistuu nuorten 

aktiviteettien suunnitteluun yhdessä ohjaajien kanssa.   

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

Asiakaspalautteen keräämistä ja kirjaamista kehitetään vuoden 2018 aikana em. lisäksi 

pyytämällä palautetta sähköisesti mm. koululta. 

 
5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan 
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan 
kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, 
käsittelystä ja tiedottamisesta 

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti 

Olemme huomioineet turvallisuuden mm. pitämällä teräaseet ja veitset säilytyksessä niin, että 

niillä ei pystytä aiheuttamaan välitöntä vaaraa kenellekään.  Asiakasturvallisuussuunnitelma on 

päivitetty viimeksi 25.1.2018. 

Paloturvallisuussuunnitelma on tehty ja se on tarkistettu palotarkastajan toimesta 3.7.2013. Palo- 

ja pelastussuunnitelma on päivitetty huhtikuussa 2017. 

Mahdollisia riskejä on kartoitettu asiakasturvallisuussuunnitelman yhteydessä ja niihin on 

laadittu toimintaohjeet sekä vastuualueet.  
Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

Asiat käsitellään työyhteisössä palavereissa ja niistä tehdään myös ilmoitus Haipro-järjestelmään. 

Tarvittaessa olemme yhteydessä myös työterveyshuoltoon. Tilanteen niin vaatiessa, asia käsitellään 

myös nuorten kanssa yhteisessä palaverissa. Tilanteen niin vaatiessa järjestetään 

jälkipuintitilaisuus mahdollisimman pian asian läpikäymiseksi.   

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 

Epäkohdan esille tullessa asia otetaan käsittelyyn ja korjataan asianmukaisesti. Haiprohon tulleet 

ilmoitukset käsitellään kuukausipalavereissa ja tarvittaessa heti epäkohdan tullessa.  
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Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

Henkilöstölle tiedotetaan korjaavista toimenpiteistä yhteisissä palavereissa sekä 

raportointiohjelma Nappulan kautta tarvittaessa. Yhteistyökumppaneille johtaja ilmoittaa 

tarvittaessa toimenpiteistä ja siihen liittyvistä asioista. 

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 

 
6. HENKILÖSTÖ 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- 
ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)   

Perheryhmäkodissa on töissä johtaja, vastaava ohjaaja, viisi ohjaajaa. Lastensuojelulain 58-60§:n 

mukaisesti puolet ohjaajista ovat amk-tasoisia ja puolet koulutasoisia.  

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

Avoimet paikat ilmoitetaan kuntarekryn kautta ja ne ovat näkyvillä myös työvoimahallinnon 

sivuilla. Lyhytaikaisia sijaisia haetaan myös tarvittaessa kuntarekryn kautta. Kaikilta tarkistetaan 

opintotodistukset sekä vaaditaan rikosrekisteriote. Lastensuojelulain 58-60§:n mukaisesti puolet 

ohjaajista ovat amk-tasoisia ja puolet koulutasoisia. Henkilöstöltä edellytetään rekisteröitymistä 

Julkisuosikki- rekisteriin.   
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) 

Perheryhmäkodille on laadittu perehdyttämiskansio ja siinä määritellään perehdyttäjät ja 

perehdyttämisen vastuualueet.  

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta  
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen 
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)  

Perheryhmäkodin toiminnassa noudatetaan Oulunkaaren kuntayhtymän yleisiä periaatteita 

esimerkiksi sairaspoissaolojen kohdalla, tarvittaessa käytössä varhaisen tuen malli.  

Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

Henkilöstön koulutussuunnitelma on tehty vuodeksi kerrallaan.  

 
7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön 
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten 
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  

Jokaisella perheryhmäkodilla asuvalla nuorella on käytössään oma huone, huoneet ovat n. 10-14 

m2. Perheryhmäkoti kalustaa huoneen sängyllä, kirjoituspöydällä, tuolilla, verhoilla, matolla ja 

petivaatteilla.  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326


avi21u1  5/13 

Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, 
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) 

Yhteisiä tiloja ovat keittiö, ruokasali, olohuone, saniteettitilat, sauna, pesuhuone sekä 

pyykinhuoltotilat. Perheryhmäkodissa on käytössä myös ompeluhuone, pelihuone ja vierashuone 

(yksiö yläkerrassa). Saunaa lämmitetään tarpeen mukaan.   

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

Perheryhmäkodin tilat ovat avarat ja valoisat. Olohuone on kodikas ja siellä vietetään paljon 

aikaa iltaisin pelaamalla, katsomalla televisiota, olemalla tietokoneella jne. Nuorten vieraat voivat 

yöpyä vierashuoneessa tai sovitusti nuoren huoneessa.  

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 

Nuoret täyttävät astianpesukoneen ruokailujen jälkeen. Jätteet lajitellaan. Ohjaajat huolehtivat 

päivittäisestä yleisten tilojen siivouksesta ja nuoret siivoavat omat huoneensa viikoittain.Nuoret 

pesevät itse pyykkinsä. Nuoret siivoavat yhteisistä tiloista käyttämänsä wc- tilat viikoittain.   

Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta 
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 

Kiinteistöhuolto Riekki huolehtii kiinteistönhoidosta osittain ja päävastuu on vuokranantaja Juha 

Tenhusella. Terveystarkastaja on tarkastanut tilat 31.8.2015. Vuokranantaja vastaa kiinteistöön 

kuuluvista huolloista ja korjauksista. 

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Perheryhmäkodissa on lukollinen lääkekaappi, jossa säilytetään asiakkaiden lääkkeet. Käytössä on 

myös lukollinen ensiapukaappi.  

Vastuuhenkilön yhteystiedot 

Lääkehuollosta vastaavat ohjaaja/lähihoitaja Irja Korhonen puh. 040-826 6624 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaisia 
hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 
§:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 
 
Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf  

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 

Tiloja huolletaan kaupungin teknisen toimen osalta tarvittaessa. 

 
8. ASIAKASTURVALLISUUS 
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Asiakasturvallisuusvastaava, Mirka Kelahaara, vs. johtaja, puh. 040-826 6615 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

Perheryhmäkodin asiakasturvallisuus on varmistettu niin, että ohjaaja on aina paikalla. Ohjaajilla 

on käytössään hälytysjärjestelmä, jonka avulla tarvittaessa saa apua vartijalta. Ohjaajilla on 

käytössään matkapuhelimet ja nuorilla on omat henkilökohtaiset puhelimet. Vartija käy myös 2x 

yössä varmistamassa tilanteen, yövalvojan ollessa paikalla.Kiinteistöhuolto tarkistaa 

palohälyttimet kerran kuukaudessa.  Haasteena asiakkaiden kielitaito.   
Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 

Perheryhmäkodilla on sopimus vartiointiliikkeen kanssa. Hälyttimet tarkistetaan vartijan ja 

yövalvojan toimesta kerran kuussa ja hälyttimet ladataan joka yö.  

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden 
varmistus, jne.) 

Perheryhmäkodin ohjaajilla on käytössä työvuoron aikana pidettävät hälytysrannekkeet.  

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

Oulunkaaren kuntayhtymässä tehdään jokaiseen yksikköön potilasturvallisuussuunnitelma ja 

käytössä on myös lääkehoitosuunnitelma. Potilasturvallisuussuunnitelma on perheryhmäkodilla 

asiakasturvallisuussuunnitelman nimellä. Paloharjoitukset pidetään kerran vuodessa asukkaiden 

kanssa ja palotarkastus suoritetaan kerran vuodessa palotarkastajan toimesta. 

Infektiosuunnitelma sisältyy asiakasturvallisuussuunnitelmaan.    

 
9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja 
palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta 
päätöksentekoon 

Jokaiselle uudelle nuorelle pidetään alkuinfo tulkkauksen avulla jossa kerrotaan 

perheryhmäkodin toimintaperiaatteet ja muut yleiset asiat. Omaohjaajat laativat nuoren kanssa 

hoito- ja kasvatussuunnitelman. Sosiaalitoimen kautta 17- vuotta täyttäneelle nuorelle tehdään 

myös alkukartoitus sekä kotoutumissuunnitelma Te-toimistossa. Omaohjaaja osallistuu myös 

koulun kanssa tehtävään opetussuunnitelman laadintaan. Tilanteen mukaan myös lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä osallistuu nuoren suunnitelman laadintaan. 
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 

Nuori tuodaan tai tarvittaessa haetaan vastaanottokeskuksesta tai muusta yksiköstä hänen 

siirtyessään perheryhmäkodille. Nuorella on myös mahdollisuus käydä tutustumassa 

perheryhmäkotiin ennen siirtymistä.Nuoren siirtyessä perheryhmäkodille pidetään ennen muuttoa 

siirtopalaveri, jossa mukana on perheryhmäkodin johtaja, omaohjaaja, edustaja sekä 

vastaanottokeskuksen ja kunnan sosiaalitoimen edustajat. 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista. 

Jokaisen nuoren kanssa pidetään tulkkauksia, joissa hänelle kerrotaan tarvittavista asioista. 

Sosiaalitoimistossa sosiaaliohjaaja kertoo nuorelle hänen raha-asioihin liittyvistä asioista. Koska 

nuoret ovat alle 18-vuotiaita, heille on nimetty edustaja ja hän huolehtii nuoren kanssa mm. 

vuokra- asumistuki, passi- ym. virallisia asioita. 
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Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen 
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 

Jokaisella nuorella on oma huone, jonka hän saa sisustaa mieleisekseen. Nuorta kuullaan ja hän on 

osallisena häntä koskevissa päätöksissä, hoito- ja kasvatussuunnitelman teossa, kotoutumiseen 

liittyvissä palavereissa jne. Perheryhmäkodin toimintaperiaatteita ja sääntöjä laadittaessa 

kuullaan myös nuoren mielipide ja ehdotukset. Toiminnassa on puitteet, joiden mukaan 

perheryhmäkodissa toimitaan. Jokaisella on oman huoneen avain. Yksikön ulko-ovet lukittuina 

vain yöaikaan. Salassa pidettävät asiakirjat säilytetään lukollisessa paloturvallisessa 

kassakaapissa. Perheryhmäkodissa keskustellaan itsemääräämisoikeudesta ja siihen kuuluvista 

asioista, nuorten kanssa keskustellaan suomalaisista käytännöistä esim. liittyen 

koskemattomuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen, ohjaajien vaitiolovelvollisuuteen jne. 

Rajoittamistoimenpiteitä ei käytetä.  

  
Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

Nuorten mahdolliset rahavarat ja tärkeät arvotavarat voidaan säilyttää paloturvallisessa, 

lukollisessa kassakaapissa. Edustaja avaa nuorille pankkitilin kun he ovat saaneet passin. Nuorilla 

on itsellään käytössä kuukausittain käyttörahat ja useimmilla on käytössä pankkikortti.  

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

Perheryhmäkodissa ei rajoiteta eikä pakoiteta, koska emme toimi laitosluvalla. Nuoren kanssa 

keskustellaan asioista ja tarvittaessa konsultoimme lastensuojelun sosiaalityöntekijää.  

Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 

Katso edellinen kohta. Kotoutumislain mukaan johtaja voi tarvittaessa suorittaa tai määrätä 

suoritettavaksi huoneen tarkistuksen.  

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Asiasta keskustellaan asianomaisten sekä  perheryhmäkodin johtajan kanssa ja tarvittaessa 

muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa.  Yhdessä sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.  

Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 

Jos nuori jää asumaan Pudasjärvelle, hän siirtyy tuetun asumisen piiriin ja hänelle pidetään 

siirtopalaveri asian tiimoilta. Jos nuori muuttaa pois paikkakunnalta perheryhmäkodista, 

Oulunkaaren sosiaaliohjaaja valmistelee yhdessä perheryhmäkodin ohjaajan kanssa ja siirtää 

asiakkaan tiedot uudelle paikkakunnalle.  

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle 
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). 

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 

Perheryhmäkodin vs. johtaja Mirka Kelahaara, puh. 040-826 6615. Rahtimiehentie 14, 93100 

Pudasjärvi. 
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Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Seppo Niskanen, puh. 010 830 5106 

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 

Mahdollinen muistutus käsitellään perheryhmäkodin johtajan toimesta yhdessä ohjaajien kanssa 

ja siihen annetaan tarvittaessa vastine.  

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 

Raportointi sekä toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laadinta, samoin talousarvion ja 

toteuman esittäminen ja hyväksyntä Ely-keskuksen ja Oulunkaaren kuntayhtymän 

kanssa.Yhteistyö eri tahojen kanssa asiakkaan palveluiden saamiseksi.  

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

      

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 

Perheryhmäkodin toiminta on asiakaslähtöistä ja toimintasuunnitelmaan ja 

asiakasturvallisuussuunnitelmaan on kirjattu ne toimenpiteet, joilla asiakaslähtöisyys tulee esille.  

 
10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN 

Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: 
http://www.valvira.fi/  

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 

Perheryhmäkodissa nuoria kohdellaan tasapuolisesti, huomioiden kunkin nuoren ikä, kehitystaso 

ja vointi. Nuoria tuetaan arjessa monin eri tavoin; säännöllinen vuorokausirytmi, säännölliset ja 

yhteiset ruokailut, yhdessä sovitut toimintaperiaatteet, kotiintuloajat, yhteiset kokoukset, joissa 

suunnitellaan talon toimintaa, esim. retkiä, koulunkäynnin tukeminen ja yhteistyö koulun kanssa, 

yhteistyö edustajien ja eri viranomaisten kanssa, harrastusten tukeminen, sekä nuorten oman 

kulttuurin tukeminen ovat tärkeitä asioita. Terveydenhuolto ja esimerkiksi Oulun 

Diakonissalaitoksen kidutettujen tuen -palvelut ovat nuortemme käytössä ja tuemme nuoria 

pitämään yhteyttä mahdolliseen perheeseensä ja ystäviinsä.   
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 

Perheryhmäkodilla tarjotaan kouluaikana aamupala, päivällinen, iltapala sekä välipalaa 

tarvittaessa. Koulujen loma-aikana tarjotaan myös lounas ja välipala. Urheiluharrastuksiin ja 

retkille annetaan mukaan evästä tai ruokarahaa. Perheryhmäkodissa pidetään tärkeänä, että 

ruoka-ajoista pidetään kiinni ja syödään yhdessä, mutta ruoka-ajoista voidaan joustaa 

harrastusten, terapiakäyntien ym. vuoksi. Ruokailuista huolehditaan myös esim. terapiakäyntien 

aikana niin, että nuorella on mahdollisuus ruokailla reissussa. Iltapala tarjotaan klo. 20.30 ja 

aamupala klo 8-9 kouluaikana. Nuorilla on mahdollisuus syödä yöaikaan nälän yllättäessä mm. 

hedelmiä, leipää jne. Näitä on tarjolla pöydässä jatkuvasti. Ruokalistassa on huomioitu nuorten 

toiveita ja tehdään sellaisia ruokia, joista nuoret pitävät huomioiden kuitenkin terveellinen ja 

http://www.valvira.fi/
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monipuolinen ruoka.    

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/  

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 

Ohjaaja Heli Ojala, puh. 040-826 6624, Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi. 

Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen 
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä 
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) 

Omaohjaajat seuraavat nuoren koulunkäyntiä esim. Wilman kautta ja puhelimitse sekä 

osallistuvat koululla pidettäviin palavereihin. Koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jos nuori 

tarvitsee erityisopetusta, omaohjaaja ja vastaava ohjaaja osallistuvat palavereihin ja 

opetussuunnitelman päivitykseen. Tarvittaessa omaohjaaja pyytää nuorelle mm. tukiopetusta ja 

perheryhmäkodilla annetaan  läksyjentekoapua, käytännössä jokaisena arki-iltana on 

mahdollisuus läksyapuun. Nuorten harrastuksia tuetaan. Heitä kannustetaan osallistumaan 

erilaisiin tapahtumiin.  Nuoret harrastavat mm. jalkapalloa, kuntosalilla käyntiä, uintia. 

Perheryhmäkodilla on sekä sisä- että ulkopelejä, joita pelataan yhdessä. Perheryhmäkodilta 

käydään myös Oulussa esim. elokuvissa, keilaamassa jne. Virikekalenteri ohjaa kuukauden 

toimintaa.  

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta  

Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 

Nuoret käyvät päivittäin suihkussa ja pesevät hampaat aamuin illoin. Nuoret  ostavat halutessaan 

omat hygieniatuotteensa, mutta perheryhmäkodillakin on suihkutiloissa pesuaineita käytössä. 

Käytössä on käsien desinfektioainetta yleisissä tiloissa, kuten keittiössä, wc-tiloissa. Nuoret 

rokotetaan rokotusohjelman mukaisesti ja ohjaajien rokotuksista huolehtii työterveyshuolto. 

Epidemian sattuessa noudatetaan yleisiä annettuja ohjeita. Normaaleissa sairastapauksissa 

perheryhmäkoti on varautunut yleisimmillä käsikauppalääkkeillä, esim. tulehduskipulääkkeet. 

Nuorille on ostettu myös vitamiinitabletteja normaalin ruoan lisäksi. 

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Perheryhmäkodin toimintaa kehitetään enemmän nuoria osallistavaksi ja henkilöstö voi tuoda 

vapaasti kehittämisideoita esille.  

 
11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden 
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan 
seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) 

Nuoret käyttävät normaaleja kaupungin terveyspalveluita. Heille on terveyskeskuksessa nimetty 

oma terveydenhoitaja normaaleja alkutarkastuksia ja terveydenhoitajan käyntejä varten. 

Hammashoito on normaali kaupungin hammashuolto. Terveyskeskuksesta ohjataan normaalisti 

erikoissairaanhoidon piiriin. Tarvittaessa nuoret saavat terapiapalveluita joko terveyskeskuksen 

lähettämänä tai  yksityisiltä palveluntuottajilta lähetteen mukaan. Ely-keskus korvaa terapiasta 

aiheutuvat kustannukset omien säädöstensä mukaisesti. Nuorilla on mahdollisuus saada myös  

Odl:n kidutettujen tuen palveluita. Myös kouluterveydenhuolto kuuluu peruskouluikäisille 

nuorille. Nuorten terveydenhuollosta perheryhmäkodissa vastaa ohjaaja/lähihoitaja Irja 

Korhonen, puh. 040-826 6624. Henkilökunnan terveydenhuollosta vastaa Oulunkaaren 

kuntayhtymän työterveyshuolto.   
Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 

Henkilökunnan terveysasioista vastaa Oulunkaaren työterveyshuolto ja terveyskeskus tarvittaessa. 

Nuoret käyttävät Pudasjärven terveyskeskuksen palveluita. Perheryhmäkodin asioista vastaava 

terveydehoitaja on Aila Rissanen p. 08-58756630. 

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   

Normaalit Pudasjärven terveyskeskuksen palvelut, tarvittaessa lähetteellä Oysiin tai 

terveyskeskuksen kiinnioloaikoina Oulun seudun yhteispäivystys ja kiireelliset, akuutit tilanteet, 

joissa tarvitaan ambulanssia, hoidetaan normaalin käytännön mukaisesti.  

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 

Odl:n Kidutettujen Tuki tarjoaa psykiatrin konsultointia ja terapiapalveluita tarvittaessa. 

Oulunkaaren kuntayhtymän perheneuvola tarjoaa myös sosiaalityöntekijän ja psykologin 

palveluita sekä tarvittaessa perheneuvolassa konsultoi lastenpsykiatri kerran kuussa. 

Mielenterveystoimiston palvelut ovat myös käytössä sekä tarvittaessa Oulun psykiatrinen klinikka.  

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta 
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) 
STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 

Lääkehoidosta vastaavat ohjaaja/lähihoitaja Irja Korhonen puh. 040-826 6624. 

Lääkehoitosuunnitelma on tehty ja sen on hyväksynyt Pudasjärven terveyskeskuksen johtava 

lääkäri Marianne Riekki. Lukollinen lääkekaappi on ohjaajien toimistossa ja avaimet sinne on 

vain ohjaajilla. Lääkkeiden jakoluvalliset jakavat lääkkeet dosetteihin ja ohjaajat antavat ne 

ohjeistuksen mukaisesti nuorelle.  

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

Ohjaaja Irja Korhonen, puh. 040-826 6615, Rahtimiehentie 14, 93100 Pudasjärvi. 

Potilasasiamiehen yhteystiedot 

Seppo Niskanen, puh. 010 830 5104 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
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Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 

Nuoret saavat normaalit terveydenhuollon palvelut Pudasjärven terveyskeskuksesta ja heille on 

nimetty oma terveydenhoitaja. Tarvittaessa erikoissairaanhoitopalvelut Oysista sekä Kidutettujen 

Tuesta. Henkilökunnalle järjestetään kevään 2018 aikana ensiapukurssi. 

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  

Perheryhmäkodilla on käytössä raportointijärjestelmä Nappula, nuoren muuttaessa pois tiedot 

poistetaan Nappulasta ja tulostetaan paperiversiot, jotka säilytetään lukollisessa, paloturvallisessa 

kassakaapissa. Salassapidettävät asiakirjat (terveydenhuollon paperit) säilytetään lukollisessa 

kassakaapissa. Kaikki tietokoneella olevat tiedot ovat salasanojen takana, salasanat vain yksikön 

henkilökunnalla.  

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Mirka Kelahaara puh. 040-826 6615 

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf  
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

Henkilökunta tietää, miten asiapaperit säilytetään ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että tietoihin 

ei pääse muut kuin henkilökuntaan kuuluvat.  

Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi 
toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain 
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois 
lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) 

Osa papereista annetaan nuorelle itselleen hänen täyttäessään 18 vuotta ja loput paperit 

säilytetään lukollisessa kassakaapissa 10 vuotta. Nuoret voivat antaa halutessaan paperinsa 

kassakaappiin säilytettäväksi.   

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 

Tiedonkulku järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa yleensä puhelimitse tai 

henkilökohtaisella käynnillä ja jos sähköpostia käytetään, siinä ei mainita asiakkaan nimeä tai 

henkilötunnusta. Koulun kanssa käytetään suojattua Wilma järjestelmää.  

http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 

Asiakastiedot säilytetään joko lukollisessa kassakaapissa tai nuoren oman kansion paperit 

ohjaajien toimiston kaapissa ja nuori saa ne itselleen täytettyään 18 vuotta. Nuori voi halutessaan 

jättää paperinsa kassakaappiin säilytettäväksi.   

 
13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

Vartiointi ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta.  

Luettelo alihankkijoita 

Pudasjärven Turvapalvelu, Olavi Alatalo puh. 0400-689622 

Kehittämissuunnitelma 

      

 
14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 

Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja tarpeen vaatiessa päivitetään tietoja.  

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 

Perheryhmäkodin henkilökunta kokoontuu kerran vuodessa kehittämispäivälle, jossa 

omavalvontasuunntelma käydään läpi ja päivitetään.  

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä 
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. 

Paikka ja päiväys 

Pudasjärvi 25.1.2018 
Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 

Nimenselvennys       

 
 
 
 
 



avi21u1  13/13 

 
 
 
 
 
 
 


