UUDENMAAN KUNTIEN VALVONTAKÄYNTILOMAKE
Lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut / laitoshoito
Perustiedot
Tarkastuksen ajankohta:
Tarkastuskäynnin peruste:
☐ Suunnitelmallinen ohjaus- ja valvontakäynti
☐ Lupatarkastus
☐ Muutoslupa
☐ Epäkohtailmoitukseen perustuva käynti
Tarkastuskäynnille osallistuneet:
Nimi
Tehtävänimike

Yksikkö

Kunta/Kaupunki

Palvelun tuottaja:
Nimi:
Yhteystiedot:
Yksikkö:
Nimi:
Y-tunnus:
Perustamisvuosi:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Yksikön palvelumuoto:
Toimintayksikön osastojen lukumäärä:
Aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä asiakaspaikkojen lukumäärä:
Yksikön vastuuhenkilö
Nimi:
Yhteystiedot:
Koulutus:
Yksikössä viimeksi suoritetut tarkastukset
Sijaintikunnan tarkastus
Pelastusviranomaisten tarkastus
Terveysviranomaisten tarkastus
Aluehallintoviraston viimeisin tarkastus
Työsuojelupiirin tarkastus
Ohjaus- ja valvontakäynti, mikä kunta / taho?
Lääkehoitosuunnitelma päivitetty
Omavalvontasuunnitelma päivitetty
Ohjeet sisäisen ja ulkoisen uhan varalle päivitetty
Lääkehoidosta vastaava lääkäri:
Käytössä oleva asiakastietojärjestelmä:
Muuta huomioitavaa:

pvm

Henkilöstö ja toimintaedellytykset
Tarkastuksen kohde

Laatukriteeri

Vakuutukset
- todistus vakuutuksista

Toiminnan vastuuvakuutus
Lasten tapaturmavakuutus

Vastuuhenkilö
- koulutustodistukset,
työsopimukset

Vähintään amk-tason tutkinto
ja vähintään 2 vuoden
kokemus lastensuojelun avotai sijaishuollosta

Henkilökunta
- koulutustodistukset,
työsopimukset

Osaamisen ylläpito

Tilat

Riittävä johtamistaito, koulutus
tai käytännön kokemus
Työsopimukset on tehty
kaikille
Koulutustodistukset, Hoito- ja
kasvatustehtävissä olevasta
henkilökunnasta vähintään
50%:lla on amk-tason alan
tutkinto tai entinen vastaava
opintotasontutkinto
Henkilökunnassa vähintään
kahdella on vähintään kahden
vuoden kokemus
lastensuojelun sijaishuollosta
Hoitosuhde on 1:1
laitoshoidossa ja 1:1,3
vaativassa laitoshoidossa
Rikosrekisteriotteet on
tarkastettu ja tarkastuksista
pidetään rekisteriä
Henkilöstö on allekirjoittanut
salassapitovakuutuksen
Henkilökunnassa on sekä
miehiä että naisia
Henkilökunnalle on järjestetty
työnohjaus, johon kaikki
osallistuvat
Yksiköllä on
täydennyskoulutussuunnitelma
Jokaiselle lapselle on riittävän
suuri ikkunallinen oma huone
Yksikössä on eristys-/
rauhoittumishuone
Yksikössä on kameravalvonta,
josta on asianmukainen
rekisteriseloste

Kyllä

Ei

Lisätietoja

Miten ja kuka:

Tarkennus:
Työnohjaaja:
Ohjauksen frekvenssi:

Missä tiloissa? Entä
monitorit?

Hoidon ja kasvatuksen sisältö
Yksikön asiakasprofiili
(koko yksikön sekä
osastoittainen, mikäli eroja)
Hoidon viitekehys
Hoito - ja kasvatus
menetelmät ja niiden
toteuttaminen
Lapsen ja aikuisen
kahdenkeskisen ajan
mahdollistaminen
Lapsen hoidon arvioinnin
rakenne
(vaikuttavuus)
Lapsen käyttövarat, määrä ja
maksamiskäytännöt

Pvm ja yksikön johtajan allekirjoitus

Tarkastaja täyttää:
Käynnin yhteenveto
Muilta
valvontaviranomaisilta
saatu palaute

Yksikköön sijoitettujen
lasten
vastuusosiaalityöntekijöiden
antama palaute
Yksikköön sijoitettujen
lasten antama palaute

Yksikön vahvuudet

Yksikön kehittämistarpeet

Epäkohdat

Lyhyt yhteenveto valvontaja ohjauskäynnillä
keskustelluista asioista:
Muuta huomioitavaa /
seurattavat asiat
Muistion kirjasi
Yksikön kommentit
yhteenvedosta, päiväys

