Tiimi
Lastensuojelutiimi

Lapsiperheiden palvelujen tiimi

Oulunkaaren perhepalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelutehtäväkohtaiset tiimit
Palvelutehtävä
Osallistujat
Asiat
Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata erityistä
suojelua tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus
turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen
kehitykseen.

Tiimin vetäjä:
Perhepalveluiden palveluesimies Leena
Mämmi-Laukka

Tiimissä käsitellään pääasiassa lastensuojeluun liittyviä asioita. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja. Tiimi toimii myös ajankohtaisten
asioiden tiedotuskanavana.

Osallistujat:
sosiaalityöntekijät sosiaaliohjaajat

Tiimissä käsiteltäviä asioita mm.
- seurataan lastensuojelun määräaikojen toteutumista sekä asiakasmääriä
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakunnan päätökset jne.
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakirjamalleja
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittäminen (esim. Pro Consonan kirjaamiskäytänteet)
- koulutustarpeet

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on tukea lapsiperheitä ja vanhemmuutta
sekä edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä.

Tiimin vetäjä: Perhepalveluiden palveluesimies
Leena Mämmi-Laukka

Tiimissä käsitellään pääasiassa sosiaalihuoltolain mukaisia, erityisesti lapsiperheille suunnattuihin palveluihin liittyviä asioita.

Vara/tukivetäjä neuvolapalveluiden esimies
Anne Leppälä-Hast

Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa työntekijöille tukea asiakasasioissa liittyviin ratkaisuihin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja.

Osallistujat: sosiaalityöntekijät + sosiaaliohjaajat, palveluohjaajat
sekä käsiteltävistä asioista riippuen lastenvalvojat, perheneuvolan
psykologit, koulukuraattorit

Tiimi toimii myös ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana.
Tiimissä käsiteltäviä asioita mm:
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakunnan päätökset jne.
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakirjamalleja
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittäminen (esim. Pro Consonan kirjaamiskäytänteet)
- Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiakkuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta/
myönnettävistä palveluista.
- koulutustarpeet

Muuta
Lastensuojelutiimissä ei käsitellä asiakasasioita.
Lastensuojelutiimin lisäksi
on lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa käsitellään
erikseen sellaiset asiakasasiat, joissa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tarvitsee asiantuntijaryhmän tukea/ konsultointia.

Perheoikeudellisten palveluiden tiimi

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on turvata lasten
oikeus huoltoon ja elatukseen, turvata puolisoiden oikeus elatukseen sekä tukea perheitä adoptioasioissa ja
ristiriitatilanteissa.

Tiimin vetäjä:
Perhepalveluiden palveluesimies Leena
Mämmi-Laukka
Osallistujat: Lastenvalvojat

Tiimissä käsitellään lastenvalvojien tehtäviin liittyviä
asioita. Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa
työntekijöille tukea asiakasasioissa liittyviin ratkaisuihin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja
ja prosesseja. Tiimi toimii myös ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana
-

Työikäisten ja päihdepalveluiden tiimi

Työikäisten palvelut: Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena
on tukea työikäisiä asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekö vähentää eriarvoisuutta
Päihdehuolto: Sosiaalihuollon palvelutehtävä,
jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä
ja siihen liittyviä haittoja
sekä parantaa päihteiden ongelmakäyttäjien
ja heidän läheistensä
toimintakykyä ja turvallisuutta

Tiimin vetäjä:
Perhepalveluiden palveluesimies Kristiina Okkonen
Osallistujat: sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja päihdetyöntekijät

ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakunnan päätökset jne.
työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakirjamalleja
yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittäminen
Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiakkuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta
koulutustarpeet

Tiimissä käsitellään sekä työikäisten että päihdepalveluihin liittyviä asioita. Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa työntekijöille tukea asiakasasioissa liittyviin
ratkaisuihin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja. Tiimi toimii myös ajankohtaisten
asioiden tiedotuskanavana.
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakunnan päätökset jne.
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakirjamalleja
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittäminen
- Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiakkuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta
- koulutustarpeet

Perheoikeudellisten tiimi voi
kokoontuu yhdessä lapsiperheiden palveluiden tiimin kanssa, ja tarvittaessa
erikseen.

Vammaispalvelutiimi

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa
sekä ehkäistä ja poistaa
vammaisuudesta johtuvia esteitä.

Tiimin vetäjä:
Perhepalveluiden palveluesimies Tuula Tolkkinen sekä vara/tukivetäjä
erityisryhmien asumispalveluvastaava Tanja
Heikkilä
Osallistujat:
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät + sosiaaliohjaajat, erityisryhmien
asumispalveluvastaava,
työ- ja päivätoiminnan
vastaava ohjaaja.

Vammaispalvelutiimissä käsitellään erityisesti vammaispalvelulain ja kehitysvammalain piiriin kuuluvia
asioita yhdessä tiiminä.
Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa työntekijöille tukea vammaispalveluasioihin liittyviin haasteellisiin ratkaisuihin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja.
Tiimi toimii myös ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana.
Tiimissä käsiteltäviä asioita mm.
-

Iäkkäiden palveluiden
tiimit eli toimintayksiköt
(Vanhuspalvelut)

Sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta.

Toimintayksikön vetäjä:
Kotihoidon palveluesimies
Osallistujat:
Kotihoito (3 tiimiä)
Kuntouttava päivätoiminta (2 toimintayksikköä)
Säännölliset kuukausipalaverit koko porukalla

seurataan vammaispalveluita koskevien määräaikojen toteutumista
ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakunnan päätökset jne.
käydään läpi uudet vammaispalveluita koskevat
oikeusratkaisut
työstetään vammaispalveluita koskevia ohjeita,
kriteereitä, lomakkeita, asiakirjamalleja
yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittäminen (esim. pro Consonan kirjaamiskäytänteet)
Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiakkuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta/
myönnettävistä palveluista.
Koulutustarpeet

Vanhuspalvelut järjestävät ja tuottavat kaikki iäkkäiden
palvelutehtävään kuuluvat sosiaalipalvelut.
Päivittäiset asiat, asiakaskohtainen hoiva ja huolenpito,
työn ohjaus ja organisointi sekä suorittaminen eri kohteissa.
Ennalta ehkäisevä työ ja kotona asuvien iäkkäiden tukeminen.

Kuntoutuksen osalta toimintaa ollaan kehittelemässä
säännöllisemmäksi, pidetään yhteisiä palavereita
asiakasasioiden linjauksiin.
- yhteisistä toimintatavoista
sopiminen
- yhteistyö kuntouttavan
päivätoiminnan ja fysioterapian kanssa asiakasasioissa

ja viikottain tiimipalaverit.

Toimintaan liittyvät asiat, asiakastyön linjaukset, yleinen toiminnan ohjaus, henkilöstöasiat, talouteen liittyvät asiat.

SAP-ryhmä
Vetäjä: palveluohjaaja/Sap-listan ylläpitäjä

Asiakaskohtaiset tiimipalaverit, palveluiden vähentäminen, päättäminen tai lisääminen sekä omahoitaja-asiat.

Osallistujat:
Vanhustyön eri yksiköiden edustajat, terveyspalveluista osaston lääkäri, tarvittaessa sosiaalityöntekijä tai fysioterapeutti.

Selvittäminen, arvioimen ja palveluohjaus, hakemusten
käsittely ja mahdolliset sijoittamispäätökset. Avopalvelut tulee olla kartoitettuna ennen sijoitusta.

Tehdään Yhteistyötä perhepalveluiden kanssa
vammaispalveluissa sekä
lapsiperheiden kotipalveluissa.
- Asiakaskohtaisia yhteisiä
kotikäyntejä ja verkostopalavereita, joihin osallistuvat eri yksiköiden ja palvelualojen toimijat.
Lapsiperheiden osalta on
tehty toimintalinjausyhteistyötä.
Tukipalveluja tuottavan
kunnallisen liikelaitoksen
kanssa pidetään puolivuosittain palavereita, joissa
kehitetään ja arvioidaan yhteistyötä ja palveluja. (ateriapalvelut).

