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1 Esipuhe 
 
Kuvaus perhetukikeskuksesta 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa toimii kaksi ympärivuorokautista yksikköä. Vastaanottoyksikkö Täh-
telä: ympärivuorokautinen lastensuojelun sijaishuolto, 7 paikkaa 0-17 vuotiaille lapsille. Päivystysperheyk-
sikkö Päivölä: ympärivuorokautinen päivystysperhesijoituksia tukeva yksikkö 0-17 vuotiaille lapsille. Lap-
set sijoitetaan päivystysperheisiin. Päivölässä koordinoidaan maakunnallista päivystysperhepankkia, joka 
on Turun ja sijaishuoltoyksikkö Tammen kuntien yhteisessä käytössä. Kaikki alueen päivystysperhesijoi-
tukset koordinoidaan Päivölässä ja tuki sijoitukselle annetaan sijoittavasta kunnasta.  
 
Perhetukikeskuksen sijainti 
Sijaitsee Mäntymäen sairaala-alueella, Vähäheikkiläntie 5.  
 
Perhetukikeskuksen henkilöstö 
Tähtelä: 1 vastaava ohjaaja, 2 sairaanhoitajaa, 6 ohjaajaa, 2 lastenhoitajaa 
Päivölä: 1 vastaava ohjaaja, 1 sairaanhoitaja, 6 ohjaajaa, 1 lastenhoitaja,1 yöhoitaja 
Perhetukikeskuksen yhteinen henkilökunta: 1 johtaja, 1 laitosapulainen, 1 vastaava kokki 
 
Perhetukikeskuksessa työskentelee myös 1½ sosiaalityöntekijää (tukipalvelut yksiköstä), 1 psykologi 
(psykologiset palvelut yksiköstä) ja osa-aikainen laitoshuoltaja (Kaareasta). 
 
Kuvaus työskentelyprosesseista 
Tähtelä-yksikköön ja Päivölä-yksikön päivystysperheisiin sijoitetaan lapsia kiireellisen sijoituksen tai avo-
huollon sijoituksen päätöksellä tai huostaan otettuna joko suoraan omasta kodista, perhehoidosta tai toi-
sesta lastensuojelulaitoksesta sosiaalipäivystyksen tai avohuollon sosiaalityöntekijän toimesta.  
 
Sijoitusprosessiin liittyvät vaiheet 
 
Tähtelä-yksikkö: 

1. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä tai avohuollon sosiaalityöntekijä tekee päätöksen lapsen 
sijoittamisesta Tähtelään. Sosiaalityöntekijät ja mahdollisuuksien mukaan vanhemmat saattavat 
lapsen Tähtelään.  

2. Lapselle ja vanhemmille esitellään tilat, osaston käytännöt ja säännöt. Lapsen kanssa käsitellään 
sijoitustilannetta ja sijoituksen kulkua ikä- ja kehitystason mukaisesti. Vanhemmat saavat osaston 
esitteen ja he allekirjoittavat suostumuskaavakkeen, jossa sovitaan yhteydenpidosta eri yhteistyö-
tahoihin. 

3. Lapselle varataan lakisääteinen lääkärin tulotarkastus Mäntymäen terveysasemalta. 
4. Perheen asioista vastaava avohuollon sosiaalityöntekijä ja Tähtelän sosiaalityöntekijä sopivat ver-

kostopalaverin ajankohdan. Palaverissa avohuollon sosiaalityöntekijä asettaa sijoitukselle tavoit-
teet, joiden mukaisesti henkilökunta työskentelee lapsen ja perheen kanssa. Sijoituksen aikana 
lapsen yhteydenpitoa vanhempiin ja muihin läheisiin tuetaan. Tähtelän henkilökunta huolehtii tar-
vittavasta yhteydenpidosta eri viranomaisiin lapsen asioissa. 

5. Tarvittaessa ennen lapsen kotilomia tai kotiutumista tehdään kotikäynti perheen kotiin. 
6. Sijoituksen päätyttyä Tähtelän henkilökunnan kokoama yhteenveto sijoituksesta käydään läpi van-

hempien ja mahdollisuuksien mukaan myös lapsen kanssa. 
 
 
Päivölä-yksikkö: 
 
 

1. Avohuollon sosiaalityöntekijä tai sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä (Turku tai Sijaishuoltoyk-
sikkö Tammen kunta) ottaa yhteyttä Päivölä-yksikköön ja antaa tiedot sijoitettavasta lapsesta ja 
hoidon tarpeesta. Yhteistyössä arvioidaan lapsen mahdollista sijoitusta päivystysperheeseen. 

2. Sosiaalityöntekijä antaa tarvittavat tiedot lapsesta ja Päivölän työntekijä välittää tiedot päivystys-
perheeseen. 

3. Sosiaalityöntekijä voi viedä lapsen suoraan päivystysperheeseen tai tuoda Päivölään, josta päi-
vystysperhe noutaa lapsen. 
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4. Turun sijoituksissa lapselle, perheelle ja päivystysperheelle määritellään omaohjaajatyöpari. Oma-
ohjaaja soittaa sijoituksesta seuraavana päivänä päivystysperheeseen kysyäkseen kuulumisia ja 
sopii päivystysperheen kanssa soittoajat vanhempien yhteydenpitoa varten. Vanhemmat voivat 
soittaa lapselle tai kysyä päivystysperheeltä lapsen kuulumisia. Muiden kuntien sijoituksista ilmoi-
tetaan sijaishuoltoyksikkö Tammen sosiaalityöntekijälle, jolloin sijoituksen tukena ovat Tammen 
työntekijät tai sijoittavan kunnan työntekijät. 

5. Omaohjaaja soittaa lapsen vanhemmille ja kertoo lapsen sijoituksen kulusta ja antaa päivystysper-
heen prepaid-numeron sekä sopii soittoajat. Lisäksi sovitaan ensimmäinen lapsen ja vanhemman 
tapaaminen Päivölään sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän tai lapsen asioista vastaavan sosi-
aalityöntekijän ohjeistuksen mukaisesti. 

6. Ensimmäisellä tapaamisella vanhemmille annetaan Päivölän esite, jossa kerrotaan yksikön toimin-
nasta sekä esitellään Päivölän tilat.  Vanhemmat allekirjoittavat suostumuskaavakkeen, jossa so-
vitaan mm. miten Päivölästä saadaan olla yhteydessä eri tahoihin.  

7. Perhe ja sukulaiset voivat tavata lasta yhteisesti sovitun mukaisesti.  
8. Päivystysperheisiin sijoitetuille lapsille tehdään lakisääteinen lääkärin suorittama tulotarkastus heti 

sijoituksen alussa.  
9. Mahdollisimman pian lapsen sijoituksen alettua pidetään verkostopalaveri. Päivölän ohjaajat ilmoit-

tavat ajan vanhemmille ja päivystysperheelle. Palaveriin osallistuvat lapsen asioista vastaava so-
siaalityöntekijä, Vähäheikkilän perhetukikeskuksen sosiaalityöntekijä, omaohjaaja, tarvittaessa 
muu perhetukikeskuksen henkilökunta esim. psykologi sekä tarvittaessa lapsen ja/tai vanhemman 
hoitokontaktin tai muun yhteistyötahon työntekijä.  

10. Tavattuaan lasta ja perhettä Päivölän henkilökunta jatkaa työskentelyn suunnittelua yhdessä per-
heen kanssa viikoittain lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän määrittelemien tavoittei-
den/toimeksiannon mukaisesti. Lapsen tapaamiset vanhempien kanssa järjestetään Päivölän ti-
loissa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän määrittelemien ohjeiden mukaisesti.  

11. Omaohjaajatyöpari tukee biologista perhettä ja päivystysperhettä sijoituksen ajan säännöllisillä 
omaohjaajatunneilla ja kotikäynneillä. 

12. Päivystysperhesijoituksen aikana toteutettava työskentely suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen 
lapsen ja perheen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.   

13. Sijoituksen edetessä/loppupuolella järjestetään uusi verkostopalaveri, jossa arvioidaan lapsen asi-
oista vastaavan sosiaalityöntekijän määrittelemien tavoitteiden/toimeksiannon toteutumista ja/tai 
jatkosuunnitelmaa. 

14. Sijoituksen päätyttyä Päivölän työryhmän kokoama yhteenveto sijoituksen ajalta käydään läpi van-
hempien ja mahdollisuuksien mukaan myös lapsen kanssa. 

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
 

Toimintayksikön nimi 
Vähäheikkilän perhetukikeskus 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Turku 
Vähäheikkiläntie 5, 20700 Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Perhe- ja sosiaalipalvelut, sijaishuollon laitoshoito (Tähtelä), perhehoito (Päivölä). Asiakkaina avohuollon tu-
kitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut ja huostassa olevat, 0-17 vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. 
Vastaanottoyksikkö Tähtelä 7 paikkaa, päivystysperheissä on paikkoja vaihteleva määrä.   

Toimintayksikön katuosoite 
Vähäheikkiläntie 5 

Postinumero 
20700 

Postitoimipaikka 
Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
johtaja Katriina Alho 

Puhelin 
040 169 4991 
 

Sähköposti 
katriina.alho@turku.fi 

 

mailto:katriina.alho@turku.fi
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3 Toiminta-ajatus, arvot ja periaatteet 
 

Toiminta-ajatus 
Turun kaupunkistrategian mukainen toiminta-ajatus on asiakkaana olevien lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäiseminen yhteistyössä mm. koulutoimen, erikoissairaanhoidon ja vapaa-aikatoimen kanssa. 
 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksen toiminta-ajatus on tukea kriisissä olevaa perhettä ja taata lapselle turvalli-
nen arki sekä toimia lapsen äänenä ratkaisun löytämiseksi perheen tilanteeseen.  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa ja toimivat kriteereinä arjen valintatilanteissa.  
 
Turun kaupunkistrategian mukaisia arvoja ovat:  
Asukas- ja asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus, Uudistuminen ja yhteistyö. 
Hyvinvointitoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja.  
 
Arvojen pohjalta on luotu hyvinvointitoimialan toimintaa ohjaavat periaatteet: 
1) Turkulaisten hyvinvointi on meille tärkeintä 
2) Olemme rohkeita ammattilaisia 
3) Kannamme vastuumme tulevaisuudesta 
4) Toimintamme perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen 
5) Toimimme kumppanuudesssa turkulaisten hyväksi 
 
Kaupunkitasoinen strateginen sopimus ohjaa arvoja ja toimintaperiaatteita: 

- Avoimuus ja läpinäkyvyys 
- Tasavertaisuus ja asiakkaan kunnioittaminen 
- Ihmisarvo ja tasa-arvo 
- Oikeudenmukaisuus 
- Luottamus, mm. vaitiolovelvollisuus, lapsen yksityisyyden kunnioittaminen, osallistaminen ja 

osallisuus, vastuullisuus 
- Lapsilähtöisyys, lapsen kuuleminen  

 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksen arvot ja toimintaperiaatteet ovat: 
 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

- työskentely on lapsilähtöistä ja kaikkia asiakkaita kunnioittavaa 
- lapset hoidetaan ja kasvatetaan hyvin 
- lapsia kohdellaan yksilöllisesti ja heitä kuunnellaan ja kannustetaan osallistumaan 
- teemme työtä lapsen parhaaksi yhdessä huoltajien ja muun lapsen läheisverkoston kanssa 
- tuemme huoltajia yhteistyöhön ja ylläpitämään suhdetta lapseensa   
- työskentely perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen eri tahojen kanssa 
- toimimme eri viranomaistahojen kanssa yhteistyössä lapsen parhaaksi 

 
       
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

• ammatillisuus: henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan ja päivitetään lisä- ja 
täydennyskoulutusten sekä säännöllisen työnohjauksen ja konsultaatiomahdollisuuden avulla 

• työtä ohjaavia lakeja noudatetaan 

• kaikki asiakasperheet saavat yksilöllistä ja räätälöityä kuntouttavaa perhetyön palvelua 

• toimimme kestävän kehityksen mukaisesti 

• asiakasperheitä kohdellaan oikeudenmukaisesti 

• työskentely pohjautuu asiakkaiden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun 
 

Uudistuminen ja yhteistyö 
- henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan ja päivitetään lisä- ja täydennyskoulutuksen 

sekä työnohjauksen ja konsultaatiomahdollisuuden avulla 
- henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 
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- toimintaa kehitetään asiakaspalautteen perusteella ja henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa 
työtään tekemällä aloitteita työyksikössä esimiehelle tai Turun Hyvinvointipalveluiden aloitepalvelun 
kautta 

- toimimme yhteistyössä kaikkien lapsen elämään kuuluvien tahojen kanssa 
- teemme yhteistyötä Turun kaupungin muiden perhe- ja sosiaalipalveluiden yksiköiden kanssa  

 

 

4 Riskinhallinta 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
Asiakas- ja potilasturvallisuus ja omavalvonta perustuvat riskinhallintaan. Riskinhallinnan toimenpitei-
den avulla pyritään ennakoimaan, tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä 
tekijöitä.  
 
Turun kaupungilla on ohjeistukset mm. seuraaviin tilanteisiin: 
Ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen 
Päihdeasioiden käsittelyopas 
Seuraamukset rikkomuksista työtehtävistä 
Turun kaupungin väkivaltariskit hallintaan 
Uudelleenjärjestelyt työkyvyn muuttuessa 
Ohje koskien tutkintapyynnön tekemistä ja rikosperusteisen vahingonkorvauksen vaatimista 
Menettelyohja Turun kaupungin palvelunkäyttäjiin kohdistuvasta epäasiallisesta kohtelusta  
 
Sosiaalihuoltolaki 48 §  
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaa-
lipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Edellä tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta 
vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkoh-
dan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoi-
tettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
 
Seuraavien ohjelmien ja suunnitelmien avulla varmistetaan asiakasturvallisuutta ja minimoidaan 
riskejä: 

- Turvallisuusopas, turvallisuusselvitys, pelastussuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma  
- Turvallisuuskoulutus 3 vuoden välein 
- Alkusammutuskoulutus 3 vuoden välein 
- Ensiapukoulutus 3 vuoden välein (vähintään5 %:lla) ja muilla vähintään hätäensiapukoulutus. 
- LOVE / miniLop 5 vuoden välein 
- Työpaikalla turvallisuusvastaava tai – ryhmä 
- Turvanapit käytössä ja kotikäyntikännykkä. Niiden toimivuus tarkistetaan kuukausittain.   
- Perehdytys; työntekijöiden perehdyttämisestä huolehditaan pitämällä perehdytysmateriaalit 

ajan tasalla ja uudelle työntekijälle määritetään perehdyttäjä, apuna on perehdytyspassi. 
- Työtapaturmien ilmoittamismenettely 
- Vaara- ja uhkatilanneselvitys tehdään, kun kyseessä on työntekijään kohdistuva vaara- ja uh-

katilanne. 
- Haipro-ohjelman kautta tehdään potilas-/asiakasturvallisuusilmoitus, kun kyseessä on asiak-

kaaseen kohdistuva poikkeama. Ne raportoidaan säännöllisesti hyvinvointitoimialan asiakas- ja 
potilasturvallisuusneuvottelukuntaan. 

- Turvallisuuskävelyt järjestetään säännöllisesti kaupungin turvallisuusvastaavan kanssa.  
 
Riskien tunnistaminen 
Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti. Havaituista epäkohdista tulee 
ilmoittaa omalle esimiehelle ja ne käsitellään tarvittaessa työpaikkakokouksissa. Akuuteissa tilanteissa 
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5 Omavalvontasuunnitelman laatiminen 
 

 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
Lastensuojelun johtaja, perhetukikeskuksen johtaja, lähiesimiehet ja henkilökunta osallistuvat omaval-
vonnan suunnitteluun.  
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa perhetukikeskuksen johtaja, puh. 040 169 4991. 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain henkilökuntakokouksessa, johtajan ja hänen nimeä-
mänsä työryhmän toimesta.  
 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
Perhetukikeskuksen omavalvontasuunnitelma on nähtävillä perhetukikeskuksen pääeteisen ilmoitus-
taululla, Turun kaupungin nettisivuilla ja Turun kaupungin dokumenttienhallintajärjestelmässä (Dot-
kussa). 
Omavalvontasuunnitelma esitellään tulotilanteessa lapselle ja hänen vanhemmilleen.  
 
 

 

jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on välittömästi ilmoitettava suoraan huoltomiehelle tai muulle tarvit-
tavalle taholle. Epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit kootaan puolivuosittain toimistopäällikön toimesta 
ja ne käsitellään työpaikkakokouksissa.  
 
Riskien käsitteleminen 
Yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti- tilanteet seuraavasti: 

- henkilö täyttää vaara- ja uhkatilanne -ilmoituksen, toimittaa sen keskustelua varten esimiehel-
leen, esimies lisää lomakkeeseen toimenpide-ehdotuksen. 

- lomake toimitetaan työsuojeluun ja esimiehen esimiehelle. 
- esimies käsittelee vaara- ja uhkatilanne -ilmoituksen henkilön ja muun henkilökunnan kanssa, 

mietitään vaihtoehtoisia tapoja ennaltaehkäistä tilanteita ja tarvittaessa toimintatapoja/ miten 
ympäristöä muutetaan. 

- vakavassa vaara- ja uhkatilanteessa yksikköesimies on heti yhteydessä omaan esimieheensä. 
- yli 15-vuotiaan aiheuttaman vaara- ja uhkatilanteen osalta arvioidaan tutkintapyynnön tekemi-

nen. 
- esimies järjestää tarvittavat kriisikokoukset työterveyshuollon ja mahdollisesti muun ryhmän 

kanssa. Työnohjaus otetaan mukaan tarvittaessa.  
- työntekijä ohjataan tarvittaessa työterveyshuoltoon. 
- työntekijä täyttää Haipro -ilmoituksen, joka siirtyy esimiehelle. Esimieskäsittelyn jälkeen se siir-

tyy vastuuhenkilöille. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
Henkilökunta tiedottaa toimintatapojen akuuteista muutoksista suullisesti ja/tai kirjallisesti esimiestä ja 
muuta henkilökuntaa.  
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6 Asiakkaan asema ja oikeudet Tähtelässä ja päivystysperheissä: 

Lapsen oikeudet sijaishuoltopaikassa 
Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus hänelle tärkeisiin, turvallisiin ja läheisiin ihmissuhtei-
siin.  Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Yhtey-
denpito voi tapahtua vierailuin, puhelimitse, postitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, ja 
siitä sovitaan lapsen ja läheisten osalta verkostopalaverissa. Päivystysperheisiin sijoitetut lapset voivat 
tavata läheisiään päivystysperheyksikkö Päivölän tiloissa. Yhteydenpidosta päättää lapsen asioista 
vastaava sosiaalityöntekijä. Mikäli yhteydenpidosta ei päästä sopimukseen tai siitä tulee osapuolten 
kesken erimielisyyttä, yhteydenpidon rajoittamisesta tehdään päätös.   
 
Lapsella on oikeus tavata sosiaalityöntekijänsä kahden kesken ja lapsella on oikeus saada tietoa 
omasta tilanteestaan. Lapsella on mahdollisuus saada oman sosiaalityöntekijän yhteystiedot sijoituk-
sen aikana. Lapsi voi, ikä- ja kehitystaso huomioiden, osallistua itseään koskeviin palavereihin ja sosi-
aalityöntekijä sopii lapsen kanssa yhteydenpidosta sijoituksen aikana.  
 
Lapsella on oikeus yksilölliseen taustaansa perustuen ylläpitää ja harjoittaa kulttuurisia ja uskonnollisia 
tapojaan sijaishuoltopaikassa huomioiden muiden sijoitettujen lasten kulttuuriset ja uskonnolliset taus-
tat ja loukkaamattomuuden. Nuorella on oikeus yksilölliseen seksuaaliseen suuntautumiseen huomioi-
den muiden nuorten yksilöllisyyden ja koskemattomuuden.   
 
Sijoituksen aikana lapsella on oikeus hyviin ja lämpimiin ihmissuhteisiin, omien tunteiden osoittami-
seen, hyvään hoitoon ja huolenpitoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä fyysisen ja henkisen it-
semääräämisoikeuden loukkaamattomuuteen.  
 
Käyttövarat 
Kodin ulkopuolelle sijoitetulla lapsella on oikeus käyttövaroihin sijoituksen aikana. Vuosittain tarkaste-
taan käyttövarojen määrä, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa. Käyttövaran suuruus määritellään iän 
mukaan: alle 8 v. / 8-11 v. / 12–14 v. ja yli 15 v. Käyttövaroja ei ole tarkoitettu opiskeluun tai harrastuk-
siin liittyvien menojen kattamiseen. Lista lapselle luovutetuista käyttövaroista liitetään asiakastietojär-
jestelmään, josta se on myös lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän saatavilla. Lapsen koulun-
käyntiä, opintoja ja harrastuksia tuetaan taloudellisesti sijoituksen aikana yksilöllisen tarpeen mukaan. 
 
Koulun käyminen ja opiskelu 
Lapsella on sijaishuollon aikana oikeus koulun käyntiin ja opiskeluun. Tähtelässä ja päivystysperheissä 
tuetaan lapsen koulunkäyntiä huolehtimalla säännöllisestä päivärytmistä ja tukemalla lasta koulutehtä-
vissä. Tarvittaessa lapselle haetaan koulukuljetusta sijoituksen ajaksi. 
 
Hoito- ja kasvatussuunnitelma 
Hoito- ja kasvatussuunnitelma tehdään kaikille sijoitetuille lapsille. Suunnitelman tekemiseen osallistuu 
lapsi ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti sekä vanhemmat, tarvittaessa muut läheiset ja omaohjaaja. Mi-
käli lapsi tai vanhemmat eivät osallistu hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen, omaohjaaja kertoo 
heille suunnitelmassa sovitut asiat. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen sijoituksen ai-
kana tarvitseman hoidon, huolenpidon ja tukitoimien määrää ja laatua. Tarkoituksena on kuvata miten 
lapsen tarpeisiin vastataan sijoituksen aikana toteuttaen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 
asettamia sijoituksen tavoitteita ja turvaten lapsen hyvä kohtelu. 
 
Vastaanottoyksikkö Tähtelän arki 
Tähtelän arkea rytmittää vahvasti säännöllinen päiväjärjestys, joka luo kriisissä olevalle lapselle turval-
lisuutta ja ennakoitavuutta. Lisäksi omaohjaajat tekevät lapsen ja mahdollisuuksien mukaan vanhem-
pien kanssa viikko-ohjelman. Viikko-ohjelmassa suunnitellaan lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden 
esimerkiksi harrastusmenot, kavereiden tapaamiset sekä vanhempien ja muiden läheisten vierailut. 
Tähtelään sijoitetut lapset voivat liikkua perhetukikeskuksen ulkopuolella yhdessä lapsen asioista vas-
taavan sosiaalityöntekijän kanssa sovitun mukaisesti. Perhetukikeskuksen ulko-ovet on lukittu ulkoa-
päin, mutta lukitus ei estä ulospääsyä. Lapsia ohjataan ja tuetaan viettämään vapaa-aikaansa turvalli-
sesti. 
 
Lasten riittävää ravitsemuksen tasoa tuetaan säännöllisten ruokailujen avulla. Tähtelässä ruokailut on 
rytmitetty seuraavasti: aamupala klo 6.30–9.00, lounas klo 11.00, välipala klo 13.30, päivällinen klo 
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16.00, iltapala klo 18–19. Lasta ohjataan monipuoliseen ja terveelliseen ruokavalioon. Ravitsemuste-
rapeutti on tarkastanut Tähtelän ruokalistat. Lapset saavat d-vitamiinilisää suositusten mukaisesti. 
Tähtelässä noudatetaan tv-ohjelmien, elokuvien, videoiden ja pelien kohdalla asetettuja ikärajoja. Las-
ten riittävästä levosta ja unesta huolehditaan. Lapsen oman puhelimen käytöstä sovitaan yksilöllisesti 
yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.  
 
Vanhemmat ja lapsen läheiset voivat viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa Tähtelässä sovittuina ai-
koina. Vanhempia kannustetaan vierailemaan mahdollisimman paljon. Jokaisen sijoitetun lapsen ti-
lanne on erilainen, tämä huomioiden omaohjaajat ja muu työryhmä toteuttavat Tähtelässä perhetyötä 
vanhemmuutta tukien ja ohjaten. Perhetyön toteutuksesta sovitaan yksilöllisesti lapsen asioista vas-
taavan sosiaalityöntekijän sijoitukselle asettamien tavoitteiden mukaisesti. 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen  
Perhetukikeskuksen kasvatus- ja hoitohenkilöstö tukee asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja kannus-
taa lasta itsenäisten valintojen tekemisessä esim. vaatetukseen, ruokavalioon ja vapaa-ajan viettämi-
seen liittyen. Tähtelässä ja päivystysperheissä ei rajoiteta lapsen mahdollisuutta määrätä itseensä liit-
tyvistä normaaliin arkeen liittyvistä asioista silloin kun niistä ei ole haittaa lapsen iänmukaiselle kas-
vulle ja kehitykselle tai muille sijoitetuille lapsille. Lapset osallistuvat ikänsä ja kykyjensä mukaisesti 
itseään koskeviin palavereihin. Tähtelässä pidetään säännöllisesti lastenkokouksia. Tähtelässä jokai-
sella lapsella on oma huone, jonka sisustamiseen voi vaikuttaa. Lapsen yksityisyyttä ja omaa rauhaa 
kunnioitetaan.  
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja rajoitustoimenpiteiden käyttäminen Tähte-
lässä 
Lapsen itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on kyse silloin, kun toimenpiteellä joudutaan puuttu-
maan joihinkin perustuslain lapselle turvaamiin perusoikeuksiin, kuten hänen liikkumisvapauteensa tai 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa. Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa lastensuojelulain mu-
kaisia rajoitustoimenpiteitä (62, 63, 65–70 §) voidaan kohdistaa vain Tähtelään kiireellisesti tai huostaan 
otettuna sijoitettuihin lapsiin. Mikäli lapsen avohuollon sijoituksen aikana tulisi tarvetta käyttää lasten-
suojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä, Tähtelän henkilökunta on viipymättä yhteydessä lapsen asi-
oista vastaavaan tai sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijään, joka arvioi kiireellisen sijoituksen tar-
peen. 
 
Tavanomainen kasvatus sisältää siihen liittyvien hyväksyttävien rajojen asettamisen, valvonnan ja huo-
lenpidon lapsen iän, kehitystason, kulttuuritaustan sekä muiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  Itse-
määräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään aina lastensuojelulain mukaisesti vaadittava 
päätös. Kiinnipitotilanteista tehdään erillinen selvitys laitoksen johtajalle. Rajoittamistoimenpiteiden käy-
töstä annetaan tieto myös lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 
 
Rajoitustoimenpiteiden käyttö selvitetään lapselle ymmärrettävällä tavalla. Rajoitustoimenpiteiden käy-
tön yhteydessä muiden lasten turvallisuudesta huolehditaan muun muassa eri tiloja käyttämällä. Hoito- 
ja kasvatustyötä tekevät työntekijät ovat käyneet turvallisuuskoulutuksen tilanteiden ennakointiin. Uu-
det työntekijät perehdytetään ennakointiin ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön. 
 
Rajoittamistoimenpiteet kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton aikana Tähtelässä 
Perhetukikeskuksen johtaja on delegoinut Tähtelän työntekijöille oikeuden tehdä lastensuojelulain 65, 
66, 67, 69 ja 70§ mukaisia päätöksiä. 
 
Yhteydenpidon rajoittaminen (Lastensuojelulaki 62§) 
Kiireellisen sijoituksen ja huostaanottopäätökseen perustuvan sijoituksen aikana lapsen ja vanhem-
man välisestä yhteydenpidosta päätetään asiakassuunnitelmatapaamisessa. Mikäli lapsen, vanhem-
man ja sosiaalityöntekijän näkemys tapaamisten toteuttamisesta eriävät toisistaan, tulee kyseeseen 
yhteydenpidon rajoittaminen. Päätöksessä on mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus koh-
distuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. Yhteydenpi-
don rajoitus on lopetettava heti, kun se ei enää ole 62 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeelli-
nen. 
 
Perhetukikeskuksen johtaja voi päättää lyhytaikaisesta, enintään 30 vuorokautta kestävästä, yhtey-
denpidon rajoittamisesta. Kiireellisen sijoituksen yhteydessä yhteydenpidon rajoittamista koskevan 
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päätöksen voi valmistella ja vahvistaa sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. Pidempiaikaisen enin-
tään yhden vuoden kestävän rajoittamispäätöksen voi valmistella lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä. 
 
Aineiden ja esineiden haltuunotto (Lastensuojelulaki 65§) 
Jos lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta tai tällaisen aineen käyttöön 
erityisesti soveltuvia välineitä, ne on otettava laitoksen haltuun. Samoin on otettava laitoksen haltuun 
lapsella olevat aineet tai esineet, jotka on tarkoitettu lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittami-
seen. Haltuunoton voi tehdä laitoksen johtaja tai laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva 
henkilö. Asiasta on viipymättä ilmoitettava johtajalle tai hänen määräämälleen hoito- ja kasvatushenki-
lökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka tulee tehdä haltuunotosta päätös, jollei omaisuutta palauteta. 
 
Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (Lastensuojelulaki 66§) 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ai-
netta tai tällaisen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä, on suoritettava henkilöntarkastus. Sa-
moin on otettava suoritettava henkilökatsastus, jos lapsella epäillään olevan aineita tai esineitä, jotka 
on tarkoitettu lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen. Tarkastuksen tekee laitoksen joh-
taja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tarkastus on 
tehtävä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan toisen henkilön läsnä ollessa, jollei erityi-
sestä syystä muuta johdu. Tarkastuksen tekijän ja siinä läsnä olevan henkilön on oltava lapsen kanssa 
samaa sukupuolta, jollei kyseessä ole terveydenhuollon ammattihenkilö.  
 
Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. Lähetysten luovuttamatta jättäminen (Lastensuojelu-
laki 67§) 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ai-
netta tai tällaisen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä, aineita tai esineitä taikka lapsen olin-
paikka on sijaishuollon tarkoituksen toteuttamiseksi kiireellisesti selvitettävä, saadaan hänen käytös-
sään olevat tilat tai hallussaan oleva omaisuus tarkastaa. Tarkastamisesta päättää ja tarkastamisen 
tekee laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva 
henkilö. Tarkastaminen on tehtävä lapsen ja laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan toi-
sen henkilön läsnä ollessa. Lapsen käytössä olevat tilat tai hallussa oleva omaisuus voidaan kuitenkin 
erityisestä syystä tarkastaa myös lapsen tai toisen henkilön läsnä olematta. Lapselle tulee selvittää 
tarkastuksen syy.  
 
Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oikeus erityisestä syystä tehdä päätös siitä, että 
lapselle tarkoitettu viesti on jätettävä kokonaan tai osaksi toimittamatta tai muu lähetys kokonaan tai 
osaksi luovuttamatta lapselle, jos viestin tai lähetyksen sisällön voidaan olosuhteet kokonaisuutena 
huomioiden perustellusti arvioida vakavasti vaarantavan lapsen tai toisen henkilön henkeä, terveyttä, 
turvallisuutta tai kehitystä. Lähetys on viipymättä toimitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityön-
tekijälle päätöksentekoa varten. 
 
Kiinnipitäminen (Lastensuojelulaki 68§) 
Kiinnipidon toimintatavat Turun kaupungin lastensuojelulaitoksissa: 

• Kiinnipitoon turvaudutaan vain tilanteessa, kun lapsi on vaaraksi itselleen tai muille eikä muita 

toimintatapoja ole käytettävissä.  

• Kiinnipidon voi suorittaa vain kiinnipitoon koulutuksen saaneet henkilöt tai tarvittaessa koulu-

tuksen saaneen henkilön ohjauksessa. 

• Kiinnipidon suorittanut työntekijä tekee kiinnipidosta kirjaukset lapsen asiakastietoihin.  

• Kiinnipidon suorittanut työntekijä ilmoittaa kiinnipidosta mahdollisimman pian omalle esimiehel-

leen ja lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 

• Mikäli yksikön esimies suorittaa kiinnipidon, tulee hänen ilmoittaa siitä mahdollisimman pian 

lastensuojelun johtajalle ja lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ja toimittaa kiinnipi-

dosta erillisen kirjallisen selvityksen. 

• Esimiehelle tehdään erillinen, kirjallinen kuvaus tapahtuneesta, esimerkiksi kopioidaan asia-

kastietojärjestelmään tehty kirjaus ja printataan se erilliselle paperille. 

• Kiinnipidossa pyritään siihen, että tilanteessa on aina paikalla toinen hoitohenkilöstöön kuuluva 

henkilö.  
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• Kaikki kiinnipitotilanteessa mukana olleet tekevät aina vaara- ja uhkatilanneilmoituksen. 

• Lastensuojelulaitosten henkilökunnalle järjestetään koulutusta, joka antaa toimintamalleja en-

nakoida tilanteita ja välttää kiinnipitotilanteita. 

• Jokainen yksikköön tuleva työntekijä perehdytetään kiinnipitotilanteiden toimintatapoihin.  

• Harjoittelijoina toimivat henkilöt eivät voi suorittaa kiinnipitoja. Sijaiset perehdytetään työhönot-

totilanteessa kiinnipitojen tekemiseen.  

• Harjoittelijoina olevien henkilöiden työskentely osastolla, jossa on vaara ennakoimattomille ti-

lanteille, tulee arvioida erityisellä huolella ja vastuuhenkilön tulee olla tietoinen vastuustaan 

suhteessa harjoittelijaan.  

• Kiinnipitotilanne on aina purettava keskustelemalla kiinnipidossa olleen lapsen kanssa. Lapsen 

kanssa sovitaan, miten vastaavassa tilanteessa tulisi jatkossa toimia, jotta kiinnipitoon ei pää-

dyttäisi. 

 

Kirjaukset kiinnipitotilanteesta: 

• Kirjausten tulee olla tarkkoja. Kiinnipitotilannetta johtanut henkilö kirjaa tilanteen asiakastieto-

järjestelmän. 

• Tilanteessa mukana olleet lukevat kirjauksen läpi. Jos he haluavat lisätä/korjata jotain, he teke-

vät uuden kirjauksen omilla tunnuksilla ensimmäisen kirjauksen perään. 

• Tilanteet kuvaillaan tarkasti, kuka oli paikalla, missä kukin seisoi, mitä teki ja miten tapahtumat 

etenivät. 

• Tarkka kirjaaminen on tärkeää hoidollisista syistä ja osapuolten oikeusturvan kannalta. 

 

Liikkumisvapauden rajoittaminen (Lastensuojelulaki 69§) 
Rajoituspäätöksellä voidaan määräajaksi asettaa kielto poistua laitoksen alueelta, laitoksesta tai tie-
tyistä laitoksen tiloista. Liikkumisvapauden rajoittamispäätöksen aikana lapsella on oikeus osallistua 
opetukseen normaalisti. 
 
Laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö 
voi päättää yhteensä enintään seitsemän vuorokautta kestävästä rajoittamisesta. Tätä pidemmästä 
yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä rajoittamisesta tekee päätöksen lapsen asioista vas-
taava sosiaalityöntekijä. Asiasta on ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle pää-
töksen tekemistä varten. Rajoittamista ei saa määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen 
hoito ja kasvatus välttämättä edellyttää. Toimenpide on myös lopetettava heti, kun se ei enää ole vält-
tämätön. Liikkumisvapauden ja yli 30 vrk kestävän yhteydenpidon rajoittamispäätöksen yhteydessä 
sosiaalityöntekijä järjestää lapselle ja läheiselle hallintolain mukaisen kuulemisen. 
 
Eristäminen (Lastensuojelulaki 70§) 
Eristämisestä tekee päätöksen laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatus-
henkilökuntaan kuuluva henkilö. Eristämisen tulee tapahtua laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstön 
jatkuvan huolenpidon alaisena. Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymi-
sensä perusteella on vaaraksi itselleen tai muille taikka jos eristäminen on muusta erityisen perustel-
lusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Eristämistä ei saa il-
man uutta päätöstä jatkaa yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia. Eristäminen on lopetettava heti, kun se ei enää 
ole välttämätöntä. 

Kun lapsi on määrätty eristettäväksi, on samalla määrättävä, kenen tehtävänä on huolehtia lapsen tur-
vallisuudesta. Lapsen olosuhteet eristämisen aikana on järjestettävä niin, että lapsi saa riittävän huo-
lenpidon ja hoidon sekä mahdollisuuden keskustella hoitajan kanssa. Eristämistä voidaan välittömästi 
jatkaa uudella päätöksellä, jos eristämisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Edellytyksenä on li-
säksi, ettei lapsen hoitoa ole edelleenkään tarkoituksenmukaista tai mahdollista järjestää muulla ta-
valla. Tällöinkään eristämisen pisin kokonaisaika ei saa ylittää 48 tuntia. 
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Ennen eristämisen jatkamista koskevan päätöksen tekemistä on lapselle suoritettava lääkärintarkas-
tus, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Tarvittaessa lääkärintarkastus tulee suorittaa myös eristämi-
sen alkaessa tai eristämisen aikana. Lääkärintarkastusta varten lapselle tulee varata aika omasta ter-
veyskeskuksesta tai pyytää lääkäriä käymään lastensuojeluyksikössä.  

Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan hen-
kilön tulee viipymättä ilmoittaa eristämisestä tai sen jatkamisesta lapsen asioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle.  

Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen. Vaikutus asiakassuunnitelmaan sekä hoito- ja kasvatus-
suunnitelmaan (Lastensuojelulaki 74§) 
Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan on asianmukaisesti kirjattava käyttämänsä rajoitustoimenpiteet. 
Kirjaamisen tulee sisältää rajoitustoimenpiteen kuvaus, toimenpiteen peruste ja kesto, toimenpiteestä 
päättäneen, sen käytännössä toteuttaneen ja siinä läsnä olleen henkilön nimi sekä tarvittaessa erityi-
nen syy. Lisäksi on mainittava toimenpiteen mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. 
Kirjaamisessa on myös mainittava, miten lasta on kuultu ennen rajoittamistoimenpiteestä päättämistä 
tai sen toteuttamista ja lapsen mielipide asiasta. 
 
Asiakkaan kohtelu  
Lapsen kohtelu sijoituksen aikana ei saa olla alistavaa eikä lapsen ruumiillista koskemattomuutta tai 
fyysistä tai henkistä itsemääräämisoikeutta saa loukata ilman lastensuojelulaissa ilmeneviä perustel-
tuja syitä. 
  
Työntekijän kohtelu työpaikalla asiakkaan taholta 
Mikäli lapsi tai hänen läheisensä kohdistaa epäasiallista käyttäytymistä, uhkaa tai väkivaltaa henkilö-
kuntaan, tilanteeseen puututaan välittömästi yksikön toisen työntekijän tai esimiehen toimesta. Lapsi ja 
hänen läheisensä puhutellaan tilanteessa. Rikosoikeudellisessa vastuussa olevan henkilön osalta arvi-
oidaan tutkintapyynnön/rikosilmoituksen tekeminen poliisille. Hyvinvointitoimialan ja konsernihallinnon 
lakimiehet antavat ohjeistusta työntekijälle, mikäli rikosilmoitus johtaa oikeudenkäyntiin. Turun kaupun-
gilla on ohjeistus näitä tilanteita varten.  
 
Asiakaspalautteen kerääminen ja asiakkaiden osallistuminen perhetukikeskuksen omavalvon-
nan kehittämiseen 

• Asiakkailla on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti turku.fi sivustolla, kirjallisesti 
perhetukikeskuksen palautelaatikkoon sekä sanallisesti suoraan henkilökunnalle.  

• Vuosittain tehdään erillinen asiakastyytyväisyyskysely.  

• Asiakkailta saatu palaute huomioidaan osana perhetukikeskuksen laadun arviointia ja kehittä-
mistä. Palautteet käsitellään henkilökuntakokouksessa sekä laitoksen johtajasta ja vastaavista 
ohjaajista koostuvassa johtotiimissä.  

 
Palautteen käsittely 
Lastensuojelulaitosten esimieskokouksessa käsitellään asiakaspalautetta säännöllisesti. Kehitämme si-
jaishuoltoa koko ajan ja asiakkaiden kuuleminen on tärkeä osa sitä.  
 
Lastensuojelulaki velvoittaa kunnallisten tai alueellisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien teke-
miseen ja suunnitelmien käsittelyyn kunnanvaltuustossa vähintään kerran valtuustokauden aikana. 
Suunnitelman on tarkoitus ohjata lastensuojelun kehittämistä, siihen varattavia resursseja ja niiden koh-
dentamista sekä määrittää työn painopisteet.  
 
Asiakkaan oikeusturva 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toteuttaa tehtävässään sijaishuoltopaikan valvontaa ja huo-
lehtii lapsen oikeusturvan toteutumisesta. Tarvittaessa lapselle haetaan lastensuojelun edunvalvoja. 
Lapsella ja huoltajalla on mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen tai tehdä muistutus tai va-
litus kohtelustaan. Asiakkaalle selvitetään päätösten tekemisen yhteydessä oikaisuvaatimuksiin liittyvät 
käytännöt. 
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Muistutukseen vastaaminen 
Perhetukikeskuksen johtaja Katriina Alho, lastensuojelun johtaja Eira Virolainen tai palvelualuejohtaja 
Sirpa Kuronen vastaavat muistutuksiin. Muistutukset lähetetään kirjallisina Hyvinvointitoimialan kirjaa-
moon. 
 
Mikäli asiakkaan tekemässä muistutuksessa kiinnitetään huomiota yksikön toiminnan laatupoikkea-
maan, tehdään siitä asianmukaiset ilmoitukset (vaara- ja uhkatilanneilmoitus/Haipro) ja käsitellään 
osana riskienhallintaprosessia.  
 
Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Sari Huusko p.02 2626171 / 040 8372013, puhelinajat ma – to 10.00 – 12.00. 
 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuk-
sen tekemisessä ja tiedottaa oikeuksista. Hän toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteutta-
miseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Hän antaa selvityksen tehdyistä 
muistutuksista / kanteluista kaupunginhallitukselle. 
 
Muistutus tehdään asiallisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. Muistutus tehdään 
vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeelle, joka on sähköisessä muodossa. Muistutuksena käsitellään 
palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi tulkita sellaiseksi. Muistutus tehdään lai-
toksen johtajalle. Se toimitetaan kirjaamoon kirjallisena. 
Palvelualuejohtaja vastaa siihen kirjeitse kohtuullisessa ajassa (enint.1 kk). 
 
Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), 
Lounais-Suomen aluehallintavirastoon (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. 
 
Kantelu ja muistutus kirjataan Hyvinvointipalveluiden asiakirjan hallintaohjelma JoutseNettiin, hallinnon 
toimistosihteeri ohjaa asiakirjan yksikön esimiehelle, lastensuojelun johtajalle ja palvelualuejohtajalle. 
Laitoksen johtaja selvittää tapahtumien kulun, pyytää lausunnon asianosasisilta työntekijöiltä ja vastaa 
kirjallisesti kanteluun. Kantelu käsitellään lastensuojelulaitoksessa esimiehen toimesta ja toimitetaan 
lastensuojelun johtajalle.  
 
Muistutuksen tavoiteaika käsittelylle on enintään 1 kk. 
 
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja palvelut löytyvät osoitteesta: www.kuluttajaneuvonta.fi. 
 
 

 

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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8 Palvelun sisällön omavalvonta 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
Tähtelä-yksikköön ja päivystysperheisiin sijoitetuille lapsille laaditaan yksilölliset hoito- ja kasvatussuun-
nitelmat. Työskentely suunnitellaan yhdessä perheen kanssa lapsen asioista vastaavan sosiaalityönte-
kijän määrittelemien tavoitteiden/toimeksiannon mukaisesti. 
 
Ravitsemus 
Tähtelä-yksikössä noudatetaan säännöllistä ruokailurytmiä. Ravitsemusterapeutti on tarkastanut Täh-
telän ruokalistat. Tarkempi kuvaus kohdassa ”Tähtelän arki” (sivu 9). 
Päivystysperheisiin sijoitettujen lasten ravitsemuksesta vastaa päivystysperhe. 
 
 
Hygieniakäytännöt 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa on käytössä hyvinvointitoimialan hygieniaohjeistus, mm. käsidesit 
ja käsipaperit ovat käytössä. Epidemia-aikana ja tarvittaessa on käytössä tiiviimpi kosketuspintojen puh-
distus, tarvittaessa otetaan yhteyttä hygieniahoitajaan. Vastaanottoyksikkö Tähtelässä lapsia autetaan 
ja ohjataan omatoimiseen hygieniasta huolehtimiseen ikä- ja kehitystason mukaisesti.  
 
Terveyden- ja sairaanhoito 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksen terveyden- ja sairaanhoidosta ja siihen liittyvästä suunnittelusta vas-
taa perhetukikeskuksessa työskentelevät sairaanhoitajat. Jokainen työntekijä vastaa työvuorossaan 
asiakkaiden hoidosta ja ohjauksesta ja tarvittaessa konsultoi sairaanhoitajia, asiakkaan hoitavaa tahoa 
tai TYKS yhteispäivystystä. 
 
Sijoitettujen lasten terveyden- ja sairaanhoidon toteutumisesta vastaa Tähtelän ja Päivölän hoito- ja 
kasvatushenkilöstö ja päivystysperheisiin sijoitettujen lasten osalta myös päivystysperheet. 
 
Tähtelä-yksikköön ja päivystysperheisiin sijoitettaville lapsille tehdään lääkärin tulotarkastus, jossa kar-
toitetaan lapsen kokonaisvaltainen terveystilanne. Lapsia kannustetaan terveyden- ja sairaanhoidon 
asioiden itsenäiseen hoitamiseen (mm. ajanvaraus, lääkärikäynnit) oman ikä- ja kehitystasonsa mukai-
sesti.   
 
Lasten terveyden- ja sairaanhoito toteutetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. Kiireettömissä 
asioissa ollaan yhteydessä terveyskeskukseen ja kiireellisissä tapauksissa tarvittaessa TYKS yhteis-
päivystykseen. Lapsella ennen sijoitusta olleiden hoitokontaktien (perusterveydenhuolto ja erikoissai-
raanhoito) jatkumisesta huolehditaan ja tarvittaessa ohjataan uusien tukitoimien piiriin. Pitkäaikaissai-
raiden lasten terveyttä seurataan ja edistetään yhdessä lapsen omien hoitavien tahojen kanssa sekä 
huolehditaan voimassa olevien kuntoutusmuotojen toteutumisesta. 
 
Lasten hammashoidosta huolehditaan noudattamalla hammashoidon yleisiä ohjeita tarkastuskäyn-
neistä ja huolehditaan tarvittavien jatkohoitotoimenpiteiden toteutumisesta sijoituksen aikana. Lasten 
suuhygieniasta huolehditaan säännöllisellä hampaiden pesulla, noudattamalla ruokarytmiä ja xylitol-
tuotteiden käytöllä. 
 
Perhetukikeskuksen henkilökunta seuraa myös yksiköissä vierailevien omaisten vointia ja tarvittaessa 
keskustelee huolestaan ja ohjaa tarvittavan hoidon piiriin. 
 
Yksiköissä on esillä yleinen hätänumero ja yksikön osoitetiedot. Hätätilanteissa ja äkillisissä kuole-
mantapauksissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Henkilökunnan kanssa pidetään kriisipalaveri 
ja tilanne käydään kokonaisvaltaisesti läpi yksikön toimintaohjeiden mukaisesti ja huolehditaan tarvitta-
vista jatkotoimenpiteistä. Tilanne käydään huolellisesti läpi myös asiakkaan omaisten kanssa ja huo-
lehditaan omaisten riittävän tuen saannista. 
 
Lääkehoito 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksen lääkehoitosuunnitelma kattaa Tähtelä ja Päivölä yksiköiden lääke-
hoidon. Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään kerran vuodessa ja ne vahvistaa ehkäisevän terveyden-
huollon ylilääkäri.  
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Yksiköiden lääkehoidosta vastaavat esimiehet sekä koulutuksen saaneet sairaanhoitajat ja ohjaajat. 
Tähtelässä vuorossa oleva työntekijä vastaa lapsen lääkehoidon toteutumisesta. Annetut lääkkeet kir-
jataan Effica-asiakastietojärjestelmään. Henkilökunta suorittaa lääkeosaamiskoulutuksen, joko LOVE:n 
tai miniLopin 5 vuoden välein. Sairaanhoitajakoulutuksen saaneilla tulee olla rokotuslupa ja PKV-koulu-
tus käyty kahden vuoden välein.  
 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
Tiedonkulku ja yhteistyö asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa toteutetaan 
muun muassa moniammatillisissa verkostopalavereissa, palavereissa, puhelinkontaktein, omaohjaa-
jan mukana ololla asiakkaan kontrollikäynneillä eli verkostoitumalla lapselle tärkeiden yhteistyötahojen 
kanssa avoimesti ja perhettä kunnioittaen ja heidän kanssaan yhteistyössä toimien. Vanhemmalta 
pyydetään erillinen lupa, jos lapsen asiassa konsultoidaan esim. erikoissairaanhoitoa.  
 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
Kaupunkitasolla on määritelty ulkopuolisten hankintojen kilpailutuksista. Lapsen / perheen sosiaali-
työntekijä vastaa muista hankinnoista / palveluista (terapia, tukihenkilö jne.). 
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9 Asiakasturvallisuus 
 

 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua asiakasturvallisuudessa havaitsemiin epäkohtiin ja tie-
dottaa niistä muulle henkilökunnalle ja esimiehelle. Yksikköön on laadittu turvallisuusopas ja -suunni-
telma, joihin on koottuna (asiakas) turvallisuuteen liittyvät asiat. 
 
Turvallisuusoppaassa on näkyvissä työyksikön perustiedot:  

• rakennus, asiakkaat, henkilökunta ja vierailijat  

• Millaiset fyysiset tilat ovat, ketkä siellä työskentelevät ja keitä siellä vierailee, kuka ulkopuolinen 
mahdollisesti käyttää tiloja 

 
Turvallisuusohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden aiheut-
tamat seuraamukset.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus; miten ennaltaehkäistään tuli-
palojen syntyminen (paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tulipalon syttyessä 
(hälytys, evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahingot. 
 
Palosammutuskoulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille. Jokainen työntekijä 
suorittaa alkusammutuskoulutuksen kolmen vuoden välein.   
Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti. Poistumissuunnitelma ja pelastussuunnitelma on tehty 
yksiköissä. 
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten vartiointi, hälytys ja turvahälyttimet on ohjeistettu ja niistä 
on laadittu kirjalliset ohjeet yksiköissä. Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen asiakasperheen tai 
ulkopuolisen henkilön aiheuttamassa vaaratilanteessa.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassa pidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toimintaohjeet). 
Toiminta-ohjeet ja koulutus sähkö-, vesi-, ym. ongelmien sattuessa eli kiinteistöturvallisuus. 
 
Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa on turvallisuusopas, pelastussuunnitelma ja turvallisuusvastaava 
ja -ryhmä. Paloilmoitusjärjestelmä on automaattinen. Hyvinvointitoimialan organisaatiossa on oma tur-
vallisuussuunnittelija, joka kouluttaa henkilökuntaa säännöllisin välein sekä koordinoi eri tahojen yhteis-
työtä. Yksiköt käyttävät vartiointipalveluja tai poliisia tarvittaessa. 
 
Henkilöstö  
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Tähtelä: 1 vastaava ohjaaja, 2 sairaanhoitajaa, 6 ohjaajaa, 2 lastenhoitajaa 
Päivölä: 1 vastaava ohjaaja, 1 sairaanhoitaja, 6 ohjaajaa, 1 lastenhoitaja,1 yöhoitaja 
Perhetukikeskuksen yhteinen henkilökunta: 1 johtaja, 1 laitosapulainen, 1 vastaava kokki 
 
Perhetukikeskuksessa työskentelee myös 1½ sosiaalityöntekijää (tukipalvelut yksiköstä), 1 psykologi 
(psykologiset palvelut yksiköstä) ja osa-aikainen laitoshuoltaja (Kaareasta). 
 
Esimies vastaa vuorojen henkilöstövoimavarojen riittävyydestä. Sijainen pyritään aina saamaan pois-
saolijan tilalle. 
 
Tyky-toimintaan on oikeus niillä työntekijöillä, jotka ovat yhtäjaksoisesti hoitamassa palvelussuhdet-
taan vähintään 4kk kalenterivuoden aikana. Kaupungin tulee myös olla ensisijainen työnantaja. Tyky-
toiminta toteutetaan käyttörannekkeen avulla. Rannekkeeseen on ladattu pisteitä, joilla työntekijä voi 
ostaa lippuja Turun kaupungin omissa kulttuuri- ja liikuntapaikoissa. 
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Työhyvinvointia tuetaan kannustamalla työntekijöitä taukoliikuntaan. Taukoliikunnan tavoitteena on en-
naltaehkäistä päivittäisissä työrutiineissa toteutuvien yksipuolisten työasentojen aiheuttamia lihasjänni-
tyksiä sekä näistä aiheutuvaa lihasväsymystä. Kaupungin kaikissa henkilökohtaisissa ja yhteiskäyttöi-
sissä tietokoneissa on käytössä taukoliikuntaohjelma Break Pro.  

Henkilöstö voimavarana – ohjelmassa työhyvinvointi on yksi kolmesta strategisesta painopistealu-
eesta. Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee olla osa työpaikan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. 
Työhyvinvoinnin luomiseen ja kehittämiseen osallistuvat kaikki, työhyvinvoinnista ovat vastuussa 
kaikki organisaatiotasoon tai tehtävään katsomatta. 
 
Työhyvinvoinnin mittarina käytetään Työterveyslaitoksen toimesta toteutettavaa Kunta 10 kyselyä, 
joka toteutetaan joka toinen vuosi (2016, 2018, 2020). Kyselyn tulokset käsitellään ja analysoidaan ja 
niiden perustella palvelualueella ja toimialalla tehdään suunnitelma työhyvinvoinnin parantamiseksi.  

Työkyvyn hallintamalli on varhaisen välittämisen toimintatapa, jota käyttämällä havaitaan työntekijän / 
työyhteisön työn tekemiseen liittyvät ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimiehen 
tehtävä on puuttua välittävällä otteella systemaattisesti ongelmallisiksi koettuihin asioihin, ettei yksilön 
tai työyhteisön työkyky / työhyvinvointi vaarannu.  
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Työhyvinvointikeskusteluiden ja työhön paluun tuki – keskustelujen avulla esimies käy työntekijän 
kanssa läpi työhön liittyviä riskitekijöitä ja tekee suunnitelma tarvittaessa yhdessä työterveyshuollon 
kanssa työhyvinvoinnin tukemiseksi.  
 
Työntekijällä on aina asiakastyöhön liittyvässä kriisitilanteessa tai muutoin olla yhteydessä Työterveys-
huollon työterveyshoitajaan, työterveyslääkäriin tai psykologiin. Työterveyshuolto on tarvittaessa mu-
kana työelämän muutoksen ja työntekijän tukemiseen liittyvissä keskusteluissa. Työterveyshuolto to-
teuttaa yksiköihin tarvittaessa työpaikkaselvityksen, jonka avulla työyhteisö saa apua vaikeiden asioi-
den käsittelemiseen. Työpaikkaselvityksen tekemiseen osallistuvat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja 
ja työterveyspsykologi.  
 
Työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet 
Työntekijät voivat vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja esittää yksikön tiimipalavereissa kehittämisehdo-
tuksia. Kaupunkitasoisesti työntekijät voivat tehdä aloitteita, jotka otetaan käsittelyyn konsernihallin-
nossa ja ohjataan käsiteltäviksi palvelualueelle ja yksikköön. Yksikön esimiehen tehtävänä on edistää 
henkilöstön osallistumista oman työnsä kehittämiseen ja suunnitteluun. Yksiköissä pidetään säännölli-
siä kehittämispäiviä.  
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
Sijaisia ja vakituisia työntekijöitä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemukseen 
ja kiinnostukseen. Hakijat haastatellaan esimiehen toimesta. Kelpoisuuslaki määrittää kelpoisuusvaati-
mukset. Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan tutkinto- ja työtodistukset sekä lasten kanssa työskentele-
vien rikosrekisteriote ja todistus terveystilasta.  
 
Sijaisena voidaan käyttää myös alan opiskelijoita ja sijaisten käytössä pyritään käyttämään sijoitetuille 
lapsille/asiakkaille tuttuja työntekijöitä. Hoidon laatu ja asiakasturvallisuus turvataan uusien työntekijöi-
den riittävällä perehdyttämisellä yksikön työtapoihin ja huolehtimalla riittävästä henkilökuntamäärästä.  
 
Yksikön henkilökunnan rekrytointia ohjaavat seuraavat periaatteet: 

- Henkilökunta rekrytoidaan Kunta Rekryn kautta. 
- Vakansseihin vaadittavia kelpoisuusehtoja noudatetaan. 
- Avoimet vakanssit pyritään täyttämään mahdollisimman pian. 
- Rikosrekisteriotteet vaaditaan yli 3 kk työsopimuksilla olevilta. 
- Pyritään käyttämään tuttuja sijaisia, ensisijaisesti kelpoisuusehdot täyttäviä, mutta myös alan 

opiskelijoita. 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
Perhetukikeskuksen jokaisessa yksikössä on perehdytyskansio, joka päivitetään säännöllisesti. Uuden 
työntekijän avuksi on laadittu myös perehdytyspassi, joka on apuna perehdytysvaiheessa. Vuorossa 
oleva työntekijä on velvollinen perehdyttämään uutta työntekijää. Jokainen työntekijä lukee ja allekir-
joittaa työasemien, tietoliikenneverkon ja tietojärjestelmien käyttäjäsitoumuksen saadakseen järjestel-
mien käyttöoikeudet työsuhteen alkaessa. Tietoturva- ja tietosuoja ohjeet löytyvät Turun kaupungin 
digitaaliselta työpöydältä (Metkusta). Uudet työntekijät perehdytetään asiakastietojärjestelmään. Tieto-
huoltopäiviä on säännöllisesti. Jokainen henkilökuntaan kuuluva tekee vuosittain Tietoturvakoulutuk-
sen (Navisec), josta tulostetaan todistus hyväksytystä suorituksesta. 
 
Hyvinvointitoimialalla on oma koulutuskalenteri, josta jokainen työntekijä voi valita itselleen tarpeellisen 
koulutuksen. Työntekijä osallistuu koulutukseen esimiehen hyväksynnällä ja täydentää esimiehen 
kanssa omaa osaamisprofiiliaan henkilökohtaiseen SapHr-osioon. Henkilökunnan kouluttautumiselle ol-
laan avoimia.  
 
Toimitilat 
Tähtelässä kaikki tilat henkilökunnan toimistotilaa lukuun ottamatta ovat lasten käytössä. Jokaisella lap-
sella on oma huone, jonka sisustukseen lapsi voi vaikuttaa. Lapset osallistuvat oman huoneen siivoami-
seen sekä pyykkien pesuun ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapset saavat käyttää perhetukikeskuksen 
yhteisiä tiloja (saunatilat, olohuone, eteinen) henkilökunnan kanssa sovitun mukaisesti. 
 
Päivölässä on kaksi henkilökunnan toimistotilaa, jotka eivät ole asiakkaiden käytössä. Asiakkaiden käy-
tössä on yhteinen oleskeluhuone sekä neljä huonetta perheiden tapaamistiloina. 
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Perhetukikeskuksen hallintopäädyssä sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat, johtajan, sosiaalityönteki-
jän ja psykologin työhuoneet sekä laitoskeittiö. Keittiöllä on oma omavalvontasuunnitelma.  
 
Laitosapulaiset vastaavat tilojen siivouksesta.  
 
Teknologiset ratkaisut 
Perhetukikeskuksessa on henkilöturvallisuusjärjestelmä, johon sisältyy kannettavat turvarannekkeet. 
Hälytys menee vartijalle ja talon toiselle osastolle. Järjestelmä testataan säännöllisesti kerran kuukau-
dessa. Talossa on käytössä automaattinen palohälytysjärjestelmä. Kiinteistöhuolto vastaa laitteiston 
testaamisesta ja huollosta. Perhetukikeskuksessa on kameravalvonta ulko-ovilla ja pääeteisessä. 
 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
Tähtelään sijoitetun lapsen tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytönohjauksen ja huollon osalta 
tehdään yhteistyötä terveydenhuollon henkilöstön kanssa ja noudatetaan heiltä saatuja ohjeita. Tähte-
län omista laitteista ja tarvikkeista (esimerkiksi verenpainemittari) vastaa Tähtelän sairaanhoitajat. Käy-
tössä olevista rikkoutuneista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaarati-
lanneilmoitukset Haipro-ohjelman kautta. 
 
 

 

9 Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

 
Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 
Työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen ja vaitiolositoumuksen. Jokainen työntekijä kirjautuu 
omalla roolillaan/ tunnuksillaan asiakastietojärjestelmään. Kirjauksen allekirjoittanut henkilö vastaa kir-
joittamastaan tekstistä. Lokitietoja tarkistetaan säännöllisesti. Työsuhteen alussa työntekijä allekirjoit-
taa käyttäjäsitoumuksen. Tietosuojakoulutus ja – testi suoritetaan vuosittain (Navisec-koulutus). 
 
Sosiaalipalvelujen rekisteriseloste on julkisesti nähtävissä turku.fi sivuilla: http://www.turku.fi/tietosuoja, 
kohdassa Aikuis- ja lapsiperhesosiaalityön rekisteri. 
 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Sari Järvinen, Hyvinvointitoimialan tietosuojavastaava 
050 595 5028 
 

 

10 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 

 

Paikka ja päiväys 
 
Turku 3.2.2021 

Allekirjoitus 
 
Johtaja Katriina Alho 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
http://www.turku.fi/tietosuoja
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Hyvän kohtelun suunnitelma - Tähtelä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tähtelässä ulkoillaan päivittäin ja ulkoiluihin pukeudutaan säänmukaisesti. Päivittäistä arkirytmiä rytmit-

tävät ruokailut, ruokailuissa syödään monipuolisesti ja terveellisesti, kannustaen lasta itsenäisiin valintoi-

hin. Tähtelään sijoitetut lapset ja nuoret valitsevat vapaa-ajan tekemisissä ja leikeissä itse omien toivei-

den sekä ikä- ja kehitystason mukaisia tekemisiä, kuten leikkejä ja iltafilmin. Viikko-ohjelmaan sisällyte-

tään lapsen ja nuoren omien toiveiden mukaisia harrastuksia sekä muuta iän- ja kehitystason mukaista 

tekemistä. Ohjaajan kanssa yhdessä tekemällä opitaan arjen taitoja. Yhteisissä lastenkokouksissa sovi-

taan yhdessä asioista ja niissä sovitaan myös yhteisistä toimintatavoista, joilla kaikki lapset voivat kokea 

olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi. Lasten yksityisyyttä ja omaa rauhaa kunnioitetaan. 

 

 

”saa valita, ottaako suolakurkkua” 

 

Lapsen hyvä hoito ja kasvatus Tähtelässä on lasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan tukevaa, kun-

nioittavaa sekä keskustelevaa. Lasta kasvatetaan kunnioittamaan itseään ja toisiaan sekä kohtelemaan 

kaikkia kunnioittavasti ja tasavertaisesti.  Lapsen turvallisuuden ja huolenpidon turvaamiseksi arjessa 

asetetaan kasvatuksellisia rajoja, kuten käyttäytyminen sisätiloissa tai kotiintuloajat. Kasvatuksellisten 

rajojen toteumista valvotaan ja niistä keskustellaan nuorten kanssa. Kasvatukselliset rajat asetetaan yk-

silöllisesti, iän ja kehitystason mukaisesti lapsen riittävän ja iänmukaisen huolenpidon takaamiseksi. 

Yksilöllisyys ja iänmukaisuus ilmenevät esimerkiksi lasten ruutuajassa, nukkumaanmenoajassa ja puhe-

limen käyttöajassa. Turvallisuudesta huolehtimisen vuoksi Tähtelässä ei juosta sisällä ja lasten kanssa-

käymistä toisten kanssa valvotaan, jotta kaikkien turvallisuus ja koskemattomuus säilyvät. 

 

      ”vaikka aidan yli kiipeämistä aikuinen saa valvoa, ettei sitä tehdä, siinä voi sattua vahinko” 

 

 

Rajoitustoimenpiteitä käytettäessä toimitaan niin, etteivät toiset lapset joudu vaaraan, eikä heidän tar-

vitse nähdä ja mahdollisimman vähän myös kuulla. Tämä toteutetaan ottamalla toinen tila tai tyhjentä-

mällä tila muista lapsista. Aikuiset ovat lasten kanssa ja suojaamassa heitä. Tilanne tehdään myös ai-

kuisille turvalliseksi. Aikuiset ovat saaneet turvallisuuskoulutusta tilanteiden ennakointiin ja heitä on 
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tarpeeksi paikalla. Lisää aikuisia saadaan apuun Päivölästä pyytämällä. Tarvittaessa käytetään hälytys-

painiketta, jota kaikki aikuiset käyttävät ja hälytyksellä saadaan paikalle aikuisia Päivölästä sekä lisäksi 

vartija. 

”pitää pyytää anteeksi” 

 

Laissa kerrotaan rajoitustoimenpiteistä, näitä rajoitustoimenpiteitä voidaan kohdistaa Tähtelässä kii-

reellisesti sijoitettuihin tai huostassa oleviin lapsiin. Rajoitustoimenpiteet rajoittavat lapsen itsemäärää-

misoikeutta ja niistä tehdään lastensuojelulain mukainen päätös, joista voi myös valittaa. Kiinnipidosta ei 

tehdä päätöstä, mutta siitä tehdään selvitys laitoksen johtajalle.  

Lakiin on kirjattu seuraavat itsemääräämisoikeutta rajoittavat asiat, joista voidaan päätös tehdä, mikäli 

lasta ei voida kasvatuksellisin rajoin pitää turvassa: 

 

Yhteydenpidon rajoittaminen 

Aineiden ja esineiden haltuunotto 

Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus 

Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. 

Lähetysten luovuttamatta jättäminen 

Kiinnipitäminen 

Liikkumisvapauden rajoittaminen  

Eristäminen 

 

Mikäli rajoitustoimenpiteitä on jouduttu käyttämään, käydään niitä myöhemmin läpi kaikkien niitä näh-

neiden ja kuulleiden kanssa. Vaikka toisten lasten asioista eivät aikuiset Tähtelässä puhukaan, kuullaan 

kuitenkin kaikkien tuntemukset asiaan liittyen. Myös osallisten mahdollisesti saamat vammat tarkaste-

taan. Rajoituksista tehdään myös päätökset ja kiinnipidosta tilanneselostus. Kirjaamisessa selviää ku-

vaus rajoituksesta ja peruste, miksi se on tehty. Asianosaisten henkilöiden nimet tulevat kirjatuiksi ja 

myös mielipide kirjataan. Myös lapsen kanssa keskustellaan asiasta ja tehdään Haipro-ilmoitus. 

 

Sijoitus- ja rajoittamispäätökset käydään läpi lasten ja nuorten kanssa iän mukaisesti. Samalla lapsille 

kerrotaan mahdollisuudesta kannella tai hakea muutosta päätöksiin. Sijoituspäätöksissä on mukana 

myös tiedoksisaantitodistus, jonka allekirjoittamalla nuori todistaa saaneensa päätöksen tiedokseen. 

 

 

 
 


