Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma 2020

Toimenpiteet lasten ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, tukemiseksi
ja ylläpitämiseksi

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin työskentelytavoissa noudatetaan aina Lastensuojelulain
keskeisiä periaatteita. Kasvatustyössä pyritään avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön
niin lasten, heidän läheisten kuin yhteistyötahojensa kanssa. Lapsen kanssa pyritään
sopimaan tutustumiskäynti Konkari-kotiin ennen sijoitusta. Tutustumiskäynnillä lapselle
annetaan perustietoja Konkari-kodista, talon tavoista ja toiminnasta sekä mahdollisuus
tutustua Konkari-kodin tiloihin ja omaan huoneeseensa. Lisäksi tutustumiskäynnillä pyritään
järjestämään lapselle ja hänen läheisilleen mahdollisuus tavata lapsen tuleva omaohjaaja.
Lapselle laaditaan yksilöllinen suunnitelma lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijoituksen
alussa esitietojen ja asiakassuunnitelman pohjalta. Asiakassuunnitelmaneuvotteluun
osallistuvat lapsen ja hänen vanhempiensa/ huoltajiensa lisäksi sijoittavan kunnan
sosiaalityöntekijä ja lastensuojelulaitos Konkari-kodin työntekijä.

Lapsella ja hänen

perheellään on oikeus osallistua häntä koskeviin neuvotteluihin ja lapsen sekä hänen
perheensä mielipide tulee kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Konkari-kodissa lapsen hoito ja
kasvatus

perustuu

aina

yksilölliseen

lapsen

tarpeista

lähtevään

hoito-

ja

kasvatussuunnitelmaan. Suunnitelman ja tavoitteiden laatimiseen osallistuu omaohjaaja,
Konkari-kodin johtajat, lapsi itse sekä hänen huoltajansa. Hoito- ja kasvatussuunnitelma
tarkistetaan aina tarvittaessa ja vähintään jokaisessa asiakassuunnitelmaneuvottelussa.
Kaikilla lastensuojelulaitos Konkari-kodin työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus koskien lapsia
ja heidän perheidensä asioita.
Konkari-kodissa lapsi pääsee osalliseksi häntä koskeviin asioihin ja hänellä on oikeus tietää
itseään koskevista suunnitelmista ja päätöksistä. Lapsella on mahdollisuus määritellä omia
tavoitteitaan ja arvioida omaa etuaan yhdessä sosiaalityöntekijänsä kanssa. Lapsella on
mahdollisuus osallistua perhetapaamisiin / huoltajatapaamisiin, kuitenkin ikä ja kehitystaso

sekä yksilöllinen tilanne huomioiden.

Konkari-kodissa lasten mielipiteet huomioidaan

päivittäin ja lapset vaikuttavat Konkari-kodin toimintaan.
Konkari-kodissa lapsella on käytössään oma huone, johon avain on vain lapsella ja
henkilökunnalla. Lapsella on mahdollisuus sisustaa huoneensa mieleisekseen. Lapsella on
oikeus ylläpitää tärkeitä sosiaalisia suhteita, kuitenkin huomioiden lapsen turvallisuus ja
suotuisa kehitys. Konkari-kodissa kunnioitetaan lapsen kulttuuritaustaa, uskonnollista
vakaumusta ja seksuaalista suuntautumista. Lapsen mielipide huomioidaan Konkari-kodin
yhteisten retkien, toiminta-/teemapäivien suunnittelussa, ruokalistan laatimisessa yms.
Konkari-kodissa lapset päättävät itsenäisesti käyttövarojensa käytöstä ja vaikuttavat heitä
koskeviin hankintoihin (esim. vaate, hygienia, harrastus). Lapsi osallistuu myös mahdollisten
juhlapäiviensä suunnitteluun ja hänen toiveensa tarjoilun suhteen huomioidaan. Konkarikodissa

järjestetään

ennalta

suunniteltuja

ryhmätoimintoja.

Lapsilla

on

vaikutusmahdollisuus Konkari-kodin ryhmien määrään ja aihe-alaan.
Konkari-kodissa pyydetään asiakaspalautetta ja kehittämisehdotuksia sijoitetuilta lapsilta,
heidän huoltajiltaan ja sijoittavan kunnan edustajilta. Tämän lisäksi lapsia, huoltajia ja
sijoittavan kunnan edustajaa (yleensä lapsen sosiaalityöntekijä) kannustetaan suullisen
palautteen antamiseen osana tavallista vuoro-vaikutusta. Kaikki palautteet arkistoidaan ja
käsitellään työyhteisökokouksessa. Annettujen palautteiden pohjalta työyhteisökokouksessa
mietitään kehittämistoimenpiteitä toiminnan laadun kehittämiseksi.
Mikäli lapsi ja/tai hänen läheisensä kokee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti tai
loukkaavasti, siihen puututaan välittömästi ja asiaa ryhdytään selvittämään. Epäasiallinen ja
loukkaava käyttäytyminen käsitellään asianosaisten kanssa. Mikäli on tarvetta, pyydetään
ulkopuolinen sovittelija mukaan. Asia ja tilanne käsitellään myös sosiaalityöntekijän ja
vanhempien kanssa. Myös Konkari-kodin henkilökunta ilmoittaa välittömästi johtajille, jos
he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai epäkohdan uhkia palveluiden toteuttamisessa.
Ilmoituksen tulee perustua lapsen huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.

Työyhteisössä

pohditaan toimenpiteitä, joilla vastaava tapahtuma voitaisiin ehkäistä ja nämä toimenpiteet
kerrotaan myös lapselle, hänen vanhemmilleen ja sosiaalityöntekijälle. Epäkohdalla
tarkoitetaan esim. asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, lapsen kaltoinkohtelua ja
toimintakulttuuriin sisältyviä lapselle vahingollisia toimia. Mikäli epäkohtaa ei saada

poistettua,

on

asiasta

ilmoitettava

aluehallintovirastoon.

Ilmoitusvelvollisuutta

hyödynnetään Konkari-kodin toiminnan kehittämisessä.

Aikaajoin minulle puhutaan kuin 14-vuotiaalle. Välillä puhutaan oikeinkin.
Välillä kysytään multa asioita ja välillä taas ei.
-poika 17 vuotta
Tuntuu, että kohdellaan ikätasoon nähden oikein
-poika 16 vuotta
Välillä tuntuu kuin puhuttaisiin pikkulapselle, muutoin kohdellaan ihan OK.
-poika 17 vuotta

Konkari-kodin menettelytavat

Konkari-kodissa sekä Konkari-kodin avohuollon yksikössä työskentelee 18 hoito- ja
kasvatustyönohjaajaa, Konkari-kodin johtaja ja kasvatusjohtaja. Konkari-kodissa hoito- ja
kasvatustyössä työskentelevillä on alalle sopiva sosiaali- tai terveysalan koulutus.
Tavoitteena on luoda sitoutuneiden työntekijöiden kanssa pysyviä, vakituisia työsuhteita.
Konkari-kodissa lapselle tarjotaan yksilöllistä huolenpitoa ja turvaa selkeällä ja säännöllisellä
arjella, jota ohjaa päiväohjelma. Konkari-kodissa on kirjalliset, yhdessä henkilökunnan
kanssa laaditut kasvatus- ja toimintatapaohjeet. Säännöt on selvitetty lapsille ja säännöt
ovat kaikkien nähtävillä. Myös päiväohjelma on kaikkien nähtävillä. Lapsi saa turvallisten
aikuisten ja kasvatuksellisen ympäristön lisäksi tarvittaessa myös ulkopuolista tukea
kasvuunsa esimerkiksi nuorisopsykiatrian poliklinikalta.
Konkari-kodin johtaja tai kasvatusjohtaja nimeää jokaiselle lapselle sijoituksen alkamisesta
lähtien omaohjaajan, joka vastaa kokonaisvaltaisesti lapsen suunnitelmallisesta hoidosta ja
kasvatuksesta

yhteistyössä

asuinyksikön

johtajan

ja

kasvatusjohtajan

kanssa.

Omaohjaajajärjestelmällä pyritään korostamaan yksilöllisyyttä ja vastaamaan lapsen
henkilökohtaisiin kehitystarpeisiin.
Perhetyö on osa lapsen kokonaisvaltaista hoitoa ja kasvatusta Konkari-kodin sijoituksen
aikana. Perhetyö on pääasiassa omaohjaajajohtoista. Omaohjaaja käy tekemässä
kotikäynnin jokaisen lapsen luona ennen ensimmäistä kotilomaa. Omaohjaajan tavoitteena
on luoda lapsen huoltajaan toimiva suhde ja jakaa lapsen huoltajan kanssa kasvatusvastuuta
tukien samalla lapsen ja hänen huoltajansa vuorovaikutusta.
Konkari-kotiin

sijoitettaessa

heti

sijoituksen

alussa

jokaiselle

lapselle

tehdään

tuloterveystarkastus Porin perusterveydenhuollossa ja lapselle tarjotaan kaikki hänen
tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut. Ensisijaisesti käytetään kunnan järjestämiä julkisia
palveluja. Konkari-koti huolehtii lapsen kuljetuksista lääkäriin / tutkimuksiin ja ohjaaja on
lapsen pyynnöstä läsnä vastaanotolla. Kaikista lapsen terveydenhuoltoon liittyvistä asioista
tiedotetaan viipymättä lapsen huoltajille. Lapselle varattu lääkäriaika ilmoitetaan
vanhemmille/huoltajille, jotta he voivat halutessaan osallistua lääkärin vastaanotolle lapsen
suostumuksella.

Konkarissa saa vaikuttaa omiin asioihin
-poika 17 vuotta
Tarpeen mukaan saa apua
-poika 16 vuotta

Lapsen hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen
valvonta ja huolenpito

Konkari-kodin kasvatustyössä pyritään avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön niin
lasten, heidän läheistensä kuin yhteistyötahojen kanssa. Lapsen hoito ja kasvatus perustuu
hoito- ja kasvatussuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä lapsen, lapsen huoltajien sekä

sosiaalityöntekijän kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on yksilöllinen ja perustuu lapsen
tarpeisiin.
Konkari-kodissa

jokaisella

suunnitelmallisesta

hoidosta

lapsella
ja

on

omaohjaaja.

kasvatuksesta

Omaohjaaja

yhteistyössä

muun

vastaa

lapsen

Konkari-kodin

henkilökunnan kanssa. Omaohjaaja on lapsen oma luotettava aikuinen, joka on perehtynyt
lasta koskeviin asioihin ja pyrkii luottamussuhteeseen lapsen kanssa. Omaohjaaja ja lapsi
viettävät aikaa yhdessä ja käyvät lapsen kehitystä ja kasvua tukevia keskusteluja. Yhteinen
tekeminen ja yhteiset keskusteluhetket ovat tavoitteellisia ja niillä pyritään löytämään
vaihtoehtoja esimerkiksi lapsen haastavalle käyttäytymiselle. Lasta autetaan tunnistamaan
oman käyttäytymisensä syy-seuraussuhteet sekä löytämään yhteistyössä rakentavia
toimintatapoja.
Omaohjaajan kanssa vietetty aika ja yhteiset keskustelut ovat lapsen tarpeista lähtevä,
tärkeä terapeuttinen osa Konkari-kodin hoito- ja kasvatustyötä. Omaohjaaja ja lapsi
suunnittelevat yhdessä yhteistä tekemistä lapsen kiinnostuksenkohteiden mukaan. Yhteinen
tekeminen ja yhdessä vietetty aika auttavat ammatillisen tunnesuhteen luomisessa. Hoitoja kasvatustyön onnistumiseksi Konkari-kodin ohjaajat käyttävät tarvittaessa apunaan myös
ulkopuolisten tahojen tukea, kuten psykologin tai nepsy-valmentajan (neuropsykiatrinen
valmennus) konsultaatiota.
Lapsen omaohjaaja pitää säännöllisesti yhteyttä huoltajiin ja pyrkii kulkemaan lapsen ja
hänen perheensä rinnalla etsien yhdessä keinoja tukea vanhemmuutta, arkisen elämän
hallintaa ja perheen sisäistä vuorovaikutusta. Lapsen sijoituksen alkuvaiheessa omaohjaaja
tapaa lapsen perheen. Perhetapaamisen tavoitteina on selvittää lapsen perhetilanne, tukea
vanhemmuutta ja osallistaa vanhempia lapsen arkeen. Perhetapaamisen yhteydessä
omaohjaaja

toteuttaa

kotikäynnin

perheen

kotiin.

Tavoitteena

on

saavuttaa

luottamuksellinen yhteistyösuhde huoltajien kanssa, jossa aikuiset yhdessä toimivat lapsen
parhaaksi.
Konkari-kodissa jokaisella lapsella on oma lukittava huone, johon vain lapsella ja
henkilökunnalla on avain. Toisessa yksikössä WC- ja peseytymistilat ovat erikseen tytöille ja
pojille. Toisessa yksikössä lasten huoneissa on wc- ja suihku. Lapsella on oikeus ylläpitää
tärkeitä sosiaalisia suhteita, kuitenkin huomioiden lapsen turvallisuus ja suotuisa kehitys.

Lävistysten

ja

tatuointien

kohdalla

huomioidaan

niiden

ottamiseen

tarvittavat

suostumukset. Lapsi on itse vastuussa omassa huoneessaan säilyttämistään omista
henkilökohtaisista tavaroistaan. Halutessaan lapsella on mahdollisuus antaa arvotavarat
(rahat, korut, avaimet) henkilökunnan säilytettäväksi. Lapsen omaisuuden suojelemiseksi
voidaan yksilöllisellä sopimuksella säilyttää omaisuutta myös henkilökunnan valvonnassa,
jolloin tavarat säilytetään lukitussa tilassa lapsen nimikoidussa laatikossa.
Säännöllisillä nukkumaanmeno- ja heräämisajoilla huolehditaan lapsen riittävästä levon
saannista. Yövuorossa oleva ohjaaja tekee tarkastuskäynnin lapsen huoneeseen joka yö.
Mikäli lapsi tuo toistuvasti esiin univaikeuksia, havaitaan häiriöitä hänen unensaannissaan
tai lapsi on normaalia väsyneempi, selvitellään unihäiriön mahdollisia syitä ja ohjataan lapsi
tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiselle avun saamiseksi. Mikäli yöunta häiritsee
esim. pelikonsolit ja niillä pelaaminen, voidaan erikseen sopia pelikonsolin poistamisesta
lapsen huoneesta. Omaohjaaja huolehtii ja opastaa lapsen vaatteiden ja hygieniatuotteiden
hankinnasta lapsen tarpeen mukaisesti. Konkari-kodissa huolehditaan, että lapset
pukeutuvat asiallisesti ja sään mukaisesti.
Lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, harrastuksiin ja viriketoimintaan joko itsenäisesti ja/tai
yhdessä hoito- ja kasvatustyönohjaajan ohjauksessa. Konkari-kodissa panostetaan lasten
harrastustoimintaan. Pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi vähintään yksi hänen
itsensä valitsema harrastus Konkari-kodin ulkopuolelta. Lasta tuetaan pitkäjänteiseen
harrastamiseen. Konkari-kodin lapsilla on mahdollisuus käydä luistelemassa sekä
talvikaudella laskettelemassa läheisessä laskettelurinteessä. Lisäksi toiminnallisuudessa
hyödynnetään Porin tarjoamia muita harrastemahdollisuuksia.
Konkari-kodissa järjestetään myös ennalta suunniteltuja ryhmätoimintoja. Ryhmällä on
vastuuohjaajat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan yhdessä lasten kanssa. Lasta
tuetaan käymään ryhmässä säännöllisesti. Lapsille järjestetään myös virkistystoimintaa
leirien muodossa. Leirin sisältö suunnitellaan sekä lasten yksilöllisten tavoitteiden että
lapsiryhmän hoito- ja kasvatustyön tavoitteiden pohjalta. Leirillä lapsi saa mahdollisuuksia
omien ja ryhmän rajojen kokeilemiseen turvallisissa olosuhteissa sekä leireillä vastataan
lasten elämyshakuisuuden tarpeisiin. Lisäksi Konkari-kodissa järjestetään päiväretkiä.

Hoito- ja kasvatustyönohjaajat tekevät tiiviisti yhteistyötä lapsen koulun kanssa ja seuraavat
lapsen opintojen edistymistä. Lasta tuetaan pitämällä yhteyttä hänen kouluunsa ja
seuraamalla hänen opintojensa edistymistä. Lapsen omaohjaaja on yhteydessä opettajaan
sekä tarvittaessa opiskelijahuollon henkilöstöön.
Vanhempain- ja kotiväeniltoihin osallistuu mahdollisuuksien mukaan lapsen omaohjaaja,
joka myös tukee huoltajia mukaan tekemään yhteistyötä koulun kanssa. Myös lasten
huoltajien toivotaan osallistuvan vanhempien- ja kotiväeniltoihin. Lasta tuetaan opintojen
suorittamisessa ja mahdollisten oppimisongelmien selvittämisessä. Tarvittaessa opetusta
voidaan väliaikaisesti toteuttaa myös Konkari-kodissa lapsen oman opettajan antamien
ohjeiden mukaisesti.
Konkari-kodissa on laadittu päiväjärjestys, jossa on määritelty mm. ruokailuajat. Tilanteiden
mukaan näistä ruokailuajoista voidaan joustaa. Hoito- ja kasvatustyönohjaaja osallistuu
esimerkkiruokailijana ruokailuun. Konkari-kodissa on oma iso keittiö, jossa henkilökunta
valmistaa ruokaa. Lisäksi Konkari-kodissa on muitakin keittiötiloja, joissa lasten kanssa
voidaan yhdessä harjoituttaa ruuanlaittotaitoja.
Konkari-kodissa hankitaan ja valmistetaan ruoka itse ja ruuanvalmistukseen osallistuvat
kaikki hoito- ja kasvatustyönohjaajat. Mahdollisiin ruokavalioon ja muihin syihin perustuviin
vaatimuksiin pystytään Konkari-kodissa vastaamaan ja erityisruokavalioita noudatetaan
tarkasti.

Tarvittaessa

lapselle

laaditaan

ruokapäiväkirja

ja

jokaisen

lapsen

ruokailutottumuksia havainnoidaan. Ruokalistaa suunniteltaessa otetaan huomioon
monipuolinen, terve ruokavalio ja lasten toiveet.
Konkari-kodissa lapsi huolehtii omien vaatteidensa pesusta vähintään kerran viikossa
henkilökunnan avustuksella. Konkarin yhteiskäytössä olevien liinavaatteiden ja pyyhkeiden
pesusta huolehtivat hoito- ja kasvatustyönohjaajat. Lisäksi lapsi huolehtii oman huoneensa
siisteydestä ja on velvollinen tekemään viikkosiivouksen. Hygieniakäytännöistä ja
siivouksesta on laadittu omat ohjeistukset. Kaikki lasten- ja nuorten kodinhoidon siivoustyöt
tehdään yhdessä hoito- ja kasvatustyönohjaajan kanssa.

Omaohjaaja voisi kysellä ja antaa tietoa enemmän vielä esimerkiksi
itsenäistymisbudjeteista, mutta olen kuitenkin saanut tietoa ihan hyvin.
-poika 17 vuotta
Aikuisia on liikaa, mutta ei liian vähän (viittaus ilmeisesti ohjaajien
vaihtuvuuteen)
-poika 17 vuotta
Vaikka sijoituksen aikana omaohjaaja vaihtunut kolmesti, ei se ole paha.
-tyttö 16 v.

Yksikössä olevien lasten turvallisuudesta huolehtiminen rajoitusten käytön yhteydessä

Konkari-kodissa työskentelee ammattitaitoista henkilökuntaa. Lisäksi henkilökuntaa
koulutetaan asiakasturvallisuuden edistämiseksi. Ensisijaisesti Konkari-kodissa pyritään
avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön lapsen kanssa. Rajoitustoimenpiteiden käyttöä
Konkari-kodissa harkitaan tarkasti ja pohditaan yhdessä työryhmän kanssa vaihtoehtoisia
toimenpiteitä ennen rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Rajoitustoimenpiteitä käytetään
Konkari-kodissa vain kun se on välttämätöntä ja lain vaatimat edellytykset täyttyvät.
Rajoituspäätöksestä
yhteisymmärrykseen

keskustellaan

aina

rajoituspäätökseen

lapsen

kanssa

johtaneista

ja

keskustelussa

tapahtumista

ja

pyritään

perusteista.

Keskusteluissa selvitetään lapsen mielipide ja pyritään löytämään vaihtoehtoisia
toimintamalleja vastaavien tilanteiden varalle

yhdessä lapsen kanssa.

Riskien

minimoimiseksi teräaseet, lääkkeet ja vaaralliset pesuaineet säilytetään lukituissa tiloissa
lukituissa kaapeissa
Rajoituspäätöksestä keskustellaan aina niin, että läsnä tilanteessa ei ole muita Konkari-kotiin
sijoitettuja lapsia. Tällä turvataan sekä rajoituspäätöstä koskevan lapsen yksityisyys, että
muiden Konkari-kotiin sijoitettujen lasten turvallisuus. Tilanteessa on aina läsnä vähintään
kaksi Konkari-kodin työntekijää. Lisäksi Konkari-kodissa on samalla hetkellä vähintään yksi
työntekijä, joka huolehtii muista paikalla olevista lapsista.
Rajoitustoimenpiteitä käytettäessä henkilökunta arvioi miten rajoitustoimenpiteen käyttö
vaikuttaa yksikön muiden lasten, työntekijöiden ja rajoitustoimenpidettä koskevan lapsen
turvallisuuteen. Tarvittaessa työntekijämäärää lisätään.

Koen oloni turvalliseksi täällä ja ihan hyvin on huolehdittu turvallisuudesta
täällä.
-poika 17 vuotta
Yleisesti olo on tosi turvallinen.
-poika 17 vuotta

Konkari-kodissa

paikalla

olevien

henkilöiden

turvallisuudesta

huolehtiminen

rajoitusten käytön yhteydessä ja tilanteissa, joissa saattaa läsnä olla väkivallan uhka

JuSa-Kodit Oy on laatinut lastensuojelulaitos Konkari-kotiin turvallisuus- ja toimintaohjeet
sekä ohjeistuksen uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Myös riskikartoitus on laadittu. Ohjeistukset
ja suunnitelmat käydään jokaisen työntekijän kanssa läpi ja mahdollisista riskitilanteista
keskustellaan. JuSa-Kodit Oy:n henkilökunnan on toimittava työ- ja turvallisuusohjeiden
mukaisesti ja tarvittaessa käytettävä turvallisuusvälineitä ja tarvittavia suojaimia. Koko
henkilökunnan

velvollisuutena

on

huolehtia

turvallisuusvälineistä

ja

suojaimista

asianmukaisesti. Riskitilanteista, sattuneista vaaratilanteista ja tapaturmista tulee ilmoittaa
heti Konkari-kodin johtajille.
Konkari-kodissa kirjataan kaikki väkivallan uhka- ja väkivaltatilanteet erikseen Haiprojärjestelmään.

Jos

vaaratilanne

edellyttää

kirjallista

raportointia,

kuten

kiinnipitotilanteeseen johtanut väkivallan uhka, tehdään ohjeistuksien mukainen kirjaus ja
toimitetaan se asiaan kuuluville henkilöille. Kaikki Haipro -järjestelmään kirjatut läheltä piti tilanteet käydään läpi työryhmän kanssa. Läpikäymisen avulla pyritään estämään niiden
toistuminen ja ennaltaehkäisemään vastaavien tapausten syntyä. Esille tulleet epäkohdat
puidaan ja mietitään kehittämisratkaisuja sekä sovitaan mahdollisista korjaavista
toimenpiteistä ja aikatauluista. Välittömiin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään heti tilanteen
niin vaatiessa.
Konkari-Kodissa on aina henkilökuntaa paikalla. Ovet ovat aina lukossa ulkoa sisäänpäin..
Konkari-kodissa on käytössä kulunvalvontalaitteita sijoitettujen lasten ja henkilökunnan
turvallisuuden parantamiseksi. Kulunvalvontalaitteena on liiketunnistimella tallentava
kameravalvonta ulko-ovella, kellarin ulko-ovella sekä Annalan yksikön hätäuloskäynnille
johtavalla käytävällä sekä päätyovella. Valvontakameran laitteet ja monitori sijaitsevat
Puistolan yksikön henkilökunnan toimistotilassa. Kulunvalvontalaitetta huoltaa tarvittaessa
laitteen huollosta vastaava yritys. Kulunvalvontalaitteet ovat sijoitettuina niin, että niistä ei
ole mahdollista nähdä lasten huoneisiin eikä saniteetti ja – ruokailutiloihin.

Henkilöstön turvallisuustietoutta lisäämällä ja kouluttamalla pyritään tunnistamaan ja
minimoimaan riskit. Järjestettäviä koulutuksia ovat muun muassa väkivallan preventiot,
ensiapukoulutukset, työturvallisuus ja turvallinen hoitotyö-koulutus, alkusammutuskoulutus
sekä hygieniapassi. Riskitilanteita pyritään ennakoimaan esim. henkilökuntavahvuutta
lisäämällä ja huolehtimalla ulkopuolisten ohjaamisesta pois tilanteista. Vaarallisimpia ovat
tilanteet, joissa ei osata ennakoida väkivallan mahdollisuutta. Mahdollisuuksien mukaan
uhkaaviin tilanteisiin ei mennä yksin. Kun uhkaava tilanne on ohi, pyritään mahdollistamaan,
että työntekijä voi käydä läpi tapahtunutta. Riskien minimoimiseksi teräaseet, lääkkeet ja
vaaralliset pesuaineet säilytetään lukituissa tiloissa lukituissa kaapeissa.
Konkari-kodissa lasten keskinäisiin tilanteisiin puututaan päivittäisessä kasvatustyössä.
Mikäli lasten kesken ilmenee uhkailua, kiusaamista tai väkivaltaa, puututaan siihen tiukasti
ja asia selvitellään välittömästi. Konkari-kodin henkilökunta pyrkii aina mahdollisissa
uhkaavissa tilanteissa turvaamaan Konkari-kotiin sijoitetut lapset sekä muut Konkari-kodissa
mahdollisesti paikalla olevat henkilöt.
Koen oloni turvalliseksi täällä, ei pelkoa.
-poika 17 vuotta
On turvallinen olo
-poika 16 vuotta

Rajoitusten toteuttaminen ja käyttö Konkari-kodissa
Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallisuus on määritelty laissa. Lapsen perusoikeuksiin
puututtaessa

tehdään

rajoitustoimenpiteistä

lain

edellyttämät

päätökset.

Rajoitustoimenpiteitä ei koskaan toteuteta yksin ja rajoitustoimenpiteen tarve arvioidaan
aina yhdessä työryhmän ja sosiaalitoimen kanssa.
Lapsen,

lapsen

huoltajien

ja

hoitohenkilökunnan

kesken

sekä

aina

hoito-

ja

kasvatussuunnitelmaa laadittaessa mietitään tapauskohtaisesti tavoitteita ja keinoja, joilla
pyritään vähentämään rajoitustoimenpiteiden tarvetta.
Lastensuojelulaitos Konkari-kodissa joudutaan toisinaan rajaamaan yksilön vapauksia
lastensuojelulain määrittämien rajoitustoimenpiteiden puitteissa lapsen kasvun ja
kehityksen turvaamiseksi. Kaikki toiminta on hoidon ja kasvatuksen kannalta perusteltua ja
lapsen

edun

mukaista.

Rajoitustoimenpiteitä

ei

käytetä

Rajoitustoimenpiteen välttämättömyys arvioidaan aina yksilöllisesti.

rangaistuksena.
toteutetaan aina

lapsen ihmisarvoa kunnioittaen ja tilanteessa huomioidaan lapsen yksilöllinen tilanne,
sukupuoli sekä kulttuuri- ja uskonnollinen tausta. Rajoituksen aikana huolehditaan lapsen
perustarpeista ja yksilöllisistä tarpeista. Konkari-kodissa arvioidaan jatkuvasti rajoituksen
välttämättömyyttä ja rajoitus lopetetaan heti, jos rajoittaminen ei ole enää välttämätöntä ja
käyttöön otetaan lievemmät tilanteeseen soveltuvat keinot.
Rajoitustoimenpiteestä ja siihen johtaneista syistä kerrotaan aina lapselle ja lapsen
huoltajille. Rajoitustoimenpiteet kirjataan Nappulan raportointitietojärjestelmään ja
päätökset, kirjaukset ja kuulemiset tehdään lain edellyttämällä tavalla. Lapselle annetaan
mahdollisuus

mielipiteensä

ilmaisuun

rajoitustoimenpiteestä

hänen

ikäänsä

ja

kehitystasoaan vastaavalla tavalla ja lapsen mielipide rajoitustoimenpiteestä kirjataan
tarvittaviin asiakirjoihin. Lapsen mielipidettä rajoitustoimenpiteeseen selvitettäessä Konkarikodin työntekijä pyrkii ilmaisemaan lapselle, että hänen mielipiteensä on tärkeä ja hänellä
on vapaus ilmaista itseään. Työntekijä pyrkii tekemään keskustelutilanteesta rauhallisen ja
neutraalin. Lapselle selvitetään myös mielipiteen selvittämisen tarkoitus. Lapsen mielipide
rajoitustoimenpiteestä on lapsen oma eikä työntekijä voi johdattelevilla kysymyksillä siihen
vaikuttaa. Tarkentavia kysymyksiä voi kuitenkin esittää lapselle tarvittaessa.

Rajoituksista on hyvin aina kerrottu. Ei valittamista.
-poika 17 vuotta
Rajoitukset ovat olleet reiluja
-poika 17 vuotta
Minua ei tarvitse rajoittaa
-poika 16 vuotta
Tällä tavalla se on rajoituksissa mennytkin
-tyttö 16 vuotta

Konkari-kodin toimintatavat rajoitusten käytön jälkeen
Konkari-kodissa arvioidaan rajoituksen käyttöä yhdessä lapsen kanssa jo rajoitusta
toimeenpantaessa jos mahdollista. Rajoituksen käyttö arvioidaan lapsen kanssa välittömästi,
kun hän ymmärtää asian merkityksen jos rajoituksen toimeenpanon yhteydessä rajoitusta ei
ole voitu arvioida yhdessä lapsen kanssa. Arvioinnissa käydään läpi tilanne, joka johti
rajoitukseen, rajoituksen käytön tarve ja perusteet, rajoituksen toteuttamistapa sekä
rajoituksen

toteuttamiseen

osallistuneiden

työntekijöiden

toiminta,

rajoituksen

vaikuttavuus sekä muutoksenhakuoikeus ja oikeussuojakeinot.
Rajoituksen arvioinnin tarkoituksena on arvioida sekä työntekijöiden että lapsen toimintaa
yhdessä ja yhteistyötä rakentaen. Tavoitteena Konkari-kodissa on rajoitusten arvioinnin
avulla ehkäistä vastaavien tilanteiden toistumista. Rajoituksen käytön arvioinnissa lapselle
kerrotaan myös mistä hän saa apua rajoituksen muutoksenhakuun tai kantelun tekemiseen.
Tiedot annetaan lapselle ymmärrettävästi ja tietoja antaessa huomioidaan lapsen ikä ja
kehitystaso.
Konkari-kodissa rajoitustoimenpiteet kirjataan ja rajoitustoimenpiteestä tehdään aina
erillinen päätös. Päätöksessä on kirjattuna kuvaus rajoitustoimenpiteestä, sen toteutuksesta
ja mahdollisista muista samanaikaisista rajoituksista. Lisäksi päätökseen kirjataan
rajoituksen perusteet ja rajoituksen kesto. Päätökseen kirjataan myös rajoituksesta
päättänyt henkilö, käytännössä rajoituksen toteuttanut henkilö ja rajoitusta toteutettaessa
läsnä olleet henkilöt. Päätökseen kirjataan lisäksi kuvaus vaikutuksesta lapsen hoito- ja
kasvatussuunnitelmaan sekä lapsen kuulemisen tapa ja lapsen mielipide.
Lapsen kanssa käydään läpi rajoituspäätös ja lapsi allekirjoittaa rajoituspäätöksen ja
rajoituspäätös annetaan kirjallisena lapselle. Lapsi voi halutessaan säilyttää kirjallisen
päätöksen itsellään tai antaa Konkari-kodin säilytettäväksi kansioon, missä voidaan lapsen
niin halutessa säilyttää myös muita hänen virallisia papereitaan. Kirjallinen rajoituspäätös
annetaan myös lapsen huoltajille ja lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Lapsen
vastaavalle

sosiaalityöntekijälle

ja

huoltajille

ilmoitetaan

lapseen

kohdistuvasta

rajoitustoimenpiteestä ja rajoituksen lapsikohtaisesta arvioinnista viipymättä, esimerkiksi
puhelimitse, ja kirjallinen päätös lähetetään postitse varsinaisen ilmoituksen jälkeen.

Rajoituksista kerrottu hyvin ja jälkikäteen myös kaikki mennyt hyvin. On
toimittu reilusti.
-poika 17 vuotta
Ei valittamista
-poika 17 vuotta
Ihan todenmukaisesti kerrottu miten asiat menee
-tyttö 16 vuotta

