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Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta ja terveystoimesta työskentelevät yhdessä poliisiasemalla. Satakunnassa toimii kaksi ankkuritiimiä (Porissa ja Raumalla),
joiden toimintaa pilotoidaan nyt koko maakunnan alueella. Pilotti on osa
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus-hanketta (TulSote).
Ankkuri-toiminnan tavoitteina ovat:
1. Varhainen puuttuminen alaikäisen rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren
asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukainen sekä tarkoituksenmukaiseen avun ja tuen
piiriin ohjaaminen.
2. Nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
3. Sisäisen turvallisuuden lisääminen monialaisella yhteistyöllä.
Ankkuritiimin työnjako on seuraava: Sosiaalityöntekijä vastaa sekä alaikäisten rikoksentekijöiden, että perheväkivaltaa koskevista lastensuojeluilmoitusten käsittelystä, sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista ja lastensuojelutarpeen selvittämisestä. Sosiaalityöntekijän vastuulla
ovat arvioinnin lisäksi myös tarvittavat kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet.
Ankkuritiimin sosiaaliohjaaja toimii sosiaalityöntekijän työparina lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja lapsen palvelutarpeen arvioinneissa. Ankkuritiimin sairaanhoitaja arvioi asiakkaan psyykkistä vointia sekä päihteiden
käyttöä ja mahdollista hoidon ja tuen tarvetta. Sairaanhoitaja osallistuu
työskentelyyn niin alaikäisten rikoksentekijöiden ja rikoksen uhriksi joutuneiden asioissa kuin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissakin.
Pilotissa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alue tulee osaksi
Porin Ankkuritiimiä. Ankkuritiimin työntekijät työskentelevät Porin Perusturvassa ja käyttävät PoSan puolesta tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon
toimivaltaa PoSan asiakkaiden osalta.
Työskentelyssä syntyvät tiedot merkitään PoSan rekisterinpitäjänä ylläpitämiin asiakastietojärjestelmiin SosiaaliEfficaan ja Lifecareen, joihin Ankkuritiimin työntekijöillä on tarvittavat käyttöoikeudet. Sairaanhoitaja käyttää ja
kirjaa terveydenhuollon tietojärjestelmään, sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja sosiaalihuollon tietojärjestelmään.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus valtuuttaa Ankkuritiimissä työskentelevät sosiaalityöntekijät,
sosiaaliohjaajat ja sairaanhoitajat käyttämään PoSalle kuuluvaa sosiaali- ja
terveydenhuollon toimivaltaa tarvittavin osin edellä kuvatun mukaisesti sekä tätä tehdessään käyttämään PoSan rekisterinpitäjänä ylläpitämiä asiakastietojärjestelmiä SosiaaliEfficaa ja Lifecarea, joihin heille annetaan tarvittavat käyttöoikeudet.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) valtuuttaa Ankkuritiimissä työskentelevät sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja sairaanhoitajat käyttämään PoSalle kuuluvaa sosiaali- ja
terveydenhuollon toimivaltaa tarvittavin osin esittelytekstissä kuvatun
mukaisesti,
2) valtuuttaa toimialueen johtajan hyväksymään asianosaisille käyttöoikeudet PoSan rekisterinpitäjänä ylläpitämiin asiakastietojärjestelmiin;
SosiaaliEffica ja Lifecare.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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