LASTEN JA NUORTEN PALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

TIEDONKULKU MONIALAISESSA YHTEISTYÖSSÄ
SISÄLTÖ:
•

ASIAKKAAN SUOSTUMUS TIETOJEN PYYTÄMISEEN JA MONIALAISEEN
YHTEISTYÖHÖN

•

TIETOPYYNNÖN LÄHETTÄMINEN JA MONIALAISEN YHTEISTYÖN
KÄYNNISTYMINEN

Lisätietoja: Monialaisen yhteistyön kehittämistiimi, Hyvinkään kaupunki

ASIAKKAAN SUOSTUMUKSEN PYYTÄMINEN

Hyvinkään kaupunki

Huoli lapsen/
perheen
tilanteesta tai
tieto
palvelutarpeesta

Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa

Edellyttääkö
asioiden
hoitaminen eri
toimintayksiköiden
välistä tietojenvaihtoa ja
yhteistyötä?

Kyllä

Ei

Huolehdi, että työskentely
lapsen ja perheen kanssa
jatkuu huolen havainneessa
yksikössä.

Ehditkö pyytää
asiakkaalta
kirjallisen
suostumuksen?

Ei

Ehditkö pyytää
asiakkaalta
suullisen
suostumuksen?

Kyllä

Arkistoi suostumuslomake
asianmukaisella tavalla
muiden asiakastietojen
osaksi

Kerro asiakkaalle, millä tavoin asiassa edetään.
Kirjaa asiakastietojärjestelmiin, millä tavoin
asiakasta on informoitu ja mitä tietoja
ammattilaisten kesken aiotaan pyytää tai vaihtaa.

Lähetä tietopyyntö-lomake
tarpeellisten tietojen
vaihtoa varten

Ei

Kyllä

Keskustele asiakkaan kanssa ja pyydä kirjallinen
suostumus tietopyynnön
lähettämistä/tiedonvaihtoa varten (lomake)

Asiakas antaa kirjallisen
suostumuksen (lomake)

(päivitetty 10/2015)

Asiakas ei anna
suostumusta

Lähetä tietopyyntölomake. Ilman
asiakkaan
suostumusta on
mahdollista vain
välttämätön
tiedonvaihto lain
perusteella

Keskustele asiakkaan kanssa ja
pyydä suullinen suostumus
tiedonvaihtoa varten.

Asiakas antaa
suullisen
suostumuksen

Ole yhteydessä
tietopyynnön
vastaanottajaan
tarpeellisten
tietojen
pyytämistä
varten.

Asiakas ei anna
suostumusta

Ole yhteydessä
tietopyynnön
vastaanottajaan. Ilman
asiakkaan suostumusta
mahdollista on vain
välttämättömien tietojen
vaihto lain perusteella

Hyvinkään kaupunki

TIEDONKULKU/TIEDONVAIHTO

Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa

Vaihe 1: Tiedon pyytäminen

VIHREÄ LINJA

Riittääkö aika
kirjallisen
tietopyynnön
tekemiseen?
Ratkaisevaa on
asiakkaan
asian
kiireellisyys.

Ei

Ota yhteyttä häneen, jolta
tarvitset tietoa (soita tai mene
tapaamaan). Kerro tietopyynnön
tarkoitus ja peruste.

Kyllä

Lähetä tietopyyntö-lomake sille
taholle, jolta tarvitset tietoa.

Tietopyynnön vastaanottaja toimittaa/kertoo sinulle:
Asian tarkoituksen kannalta
a) Tarpeelliset tiedot jos asiakas on antanut suostumuksensa TAI
b) Välttämättömät tiedot jos tilanne on niin vakava, että voit pyytää tietoa suoraan lain nojalla

Tietojen luovuttajan velvollisuutena on arvioida mitä tietoja luovutetaan.
Kulloisenkin tarkoituksen perusteella luovuttaja arvioi, mitkä tiedot ovat kyseisessä tapauksessa
tarpeellisia tai välttämättömiä. Tarpeettomia tietoja ei saa luovuttaa edes suostumuksen perusteella.
Luovutetuista tiedoista tehdään kirjaus asiakastietojärjestelmiin.

Hyvinkään kaupunki
Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa

Vaihe 2: Monialaisen yhteistyön käynnistäminen

VIHREÄ LINJA

Tarvitaanko
asiakkaan asian
hoitamiseen
(tiedonvaihdon
lisäksi)
monialaisen
verkoston
kokoontumista?

Ei

Jatka oman palvelusi
toteuttamista muilta saatujen
tietojen tukemana. Konsultoi
muita jatkossakin tarpeen
mukaan.

Kyllä

Pohdi, mitkä tahot verkostoon
tarvitaan. Kutsu verkosto
koolle. Huomaa kuitenkin, että
ilman asiakkaan suostumusta
voidaan vaihtaa vain
välttämättömät tiedot.

Mieti, miten verkoston työ on valmisteltava. Tee tarvittavat valmistelut.

Miettikää, miten tapaamista koskevat kirjaukset hoidetaan asiakastietojärjestelmiin..

