
PERHEKOTI OTTO-ONNIN RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 

Perheko' O*o-Onnissa on tehty monipuolinen riskikartoitus. Yleises' perhekodin riski'lanteita 
ehkäistään ylläpitämällä turvallista ja hyvää ilmapiiriä, jossa keskusteluyhteys toimii.  

Ennalta määritellyt yksi=äiset riskit, niitä ehkäisevät toimenpiteet ja todennäköisyysarvio 
 
  Tilanteen kuvaus               Ehkäisevät toimenpiteet                                                 Todennäköisyys 1-7 

Väkivalta'lanteen uhka Perhekodin pienestä koosta johtuen jokaisen 
lapsen/nuoren käy*äytymistä pystytään 
seuraamaan ja mahdollisia väkivalta'lanteita 
ennakoimaan. Tarvi*aessa lapsi/nuori ohjataan 
omaan 'laan rauhoi*umaan ja huolehditaan, e*ei 
hän satuta itseään tai toisia. Mahdolliset 
väkivalta'lanteet selvitetään jälkikäteen aina 
puhumalla.  
 
Perhekodin lapset/nuoret saavat käy*ää terä- tai 
ampuma-aseita (kuulapyssyt) vain valvotus'. 

      

          4.

Äkillinen sairaskohtaus 
tai tapaturma

Perhekodin henkilökunta on saanut 
ensiapukoulutuksen.

          
          3. 

Lapsen/nuoren 
kohtaaman 
epäasiallisen kohtelun 
kohtaaminen

Perhekodin pienestä koosta johtuen välit jokaiseen 
lapseen ovat hyvin luo*amukselliset ja 
keskusteluyhtey*ä ylläpidetään. Perheko' on 
myös tarvi*aessa yhteydessä kouluun ja muihin 
kodin ulkopuolisiin tahoihin. Tarvi*aessa lapsi/
nuori ohjataan ammaKlaisten hoitoon.

   
          2.

Psyykkinen ensiapu Huolehditaan, e*ei lapsi/nuori satuta itseään tai 
muita. Ohjataan lapsi/nuori väli*ömäs' 
psyykkiseen hoitoon.  
 
Psyykkisen hoidon tarve kartoitetaan jo lapsen/
nuoren sijoitus'lanteessa.

           6.

Vaaratapahtuma 
lääkehoidossa

Perhekodille on laadi*u erillinen 
lääkehoitosuunnitelma 

           7.

Paloturvallisuusuhka Perhekodille laadi*u erillinen pelastussuunnitelma 
           5. 



 

Perhekodissa pyritään ennakoivaan riskienhallintaan, jota noudatetaan he' sijoituksen alkaessa. 
Perheko' O*o-Onni ei lähtökohtaises' ota vastaan päihteiden käy*äjiä eikä lapsia/nuoria, jotka 
ovat 'ede*äväs' väkivaltaisia. Perhekodissa on laadi*u Hyvän kohtelun suunnitelma, joka on 
laadi*u yhdessä lasten/nuorten kanssa ja on kaikkien nähtävillä. Jokainen perhekodissa asuva tai 
työskentelevä on sitoutunut suunnitelman toimeksi panoon. Toiminnan keskiössä on kaikkia 
kunnioi*ava, yhdenvertainen, ikätasoinen ja itsemääräämisoikeu*a vahvistava toiminta ja käytös. 

Perhekodin piirissä esille nousevista epäkohdista keskustellaan avoimes' yhdessä. Epäkoh'en 
esille nostamiseen on mahdollisuus lapsilla/nuorilla itsellään, heidän vanhemmillaan ja 
läheisillään, sosiaalityöntekijöillä sekä muilla verkostoon kuuluvilla yhteistyötaholla ja perhekodin 
työntekijöillä.  
 
Mikäli Perhekodissa havaitaan epäkoh'a, niihin puututaan väli*ömäs'. Riski'lanne tai sen uhka 
otetaan aina vakavas' ja se hoidetaan väli*ömäs'. Vakavammasta 'lanteesta raportoidaan 
sijoitetun lapsen/nuoren sosiaalityöntekijälle ja huoltajille sekä käynnistetään mahdollises' 
tarvi*avat jatkotoimenpiteet. Tilanteissa huomioidaan sosiaalihuollon henkilökunnan 
ilmoitusvelvollisuus (sosiaalihuoltolaki§ 48, § 49). 

Liikenneturvallisuuteen 
lii*yvät riskit

Perhekodissa huolehditaan liikennekasvatuksesta. 
Liikkumisvälineistä pidetään jatkuvas' huolta ja 
huolehditaan, e*ä asianmukaisia turvavarusteita 
käytetään. Siirtymistä ja kulkuneuvoista sovitaan 
etukäteen lasten/nuoren kanssa. 

           
           1.


