
Lapsi ja perhe keskiössä

Lastensuojelun laitoshoito
Nuorten kehittäjäryhmä 

   Perhetyö
   Haavin toiminta auttoi
   Helpotettiin koulunkäyntiä
   Tukiperhe
   Tukihenkilö 

   Jatkuva seulominen 
   vaikka seulat negatiivisia
   Annettaisiin aikaa puhua 
   omaan tahtiin asioista, 
   mikä painaa

   Ongelmiin olisi pitänyt puuttua heti 
   niiden ilmetessä
   Kysyä minulta suoraan, kuinka asiat ovat
   Että joku olisi puuttunut tilanteeseen ja 
   kysynyt minulta, kun olin vielä lapsi

Mitä hyvää? Mitä huonoa? Mitä jäin kaipaamaa?
Tukea ennen sijaishuoltoon tuloa: KOKEMUKSIA

Kysyä ja kuunnella nuoren mielipide sijaishuoltopaikasta ja päästä tutustumaan laitokseen

Ajatuksia sijaishuoltoon siirtymisestä

Tärkeää, että 

pääsisi heti 

oikeaan paikkaan, 

eikä joutuisi 

vaihtamaan 

laitosta

Ikävät asiat sijaishuoltoon siirtymisessä

”Alamäki 
alkaa 

sijoituk-
sesta”

Sijaishuolto-
paikan muutokset 

olleet raskaita, 
aiheuttanut 

surua ja 
välinpitämät-

tömyyttä

Siirrot 
laitoksesta 

toiseen 
aiheuttanut 

”laitos-
kierteen”

Ettei annet-
taisiin 

turhia lupauksia 
ja toiveita, koska 

sitten joutuu 
pettymään

Nuorten 
”tasapäistä-

minen”  tuntui 
epäreilulta 
ja ikävältä 

Nuorten kokemuksia kuulemisesta 
ja kehittämisehdotuksia

Enemmän tietoa, ei tulla vain hakemaan
Tutustuminen laitokseen avohuollon tukitoimenpiteenä
Vaikuttaminen asioihin tärkeää, talon yhteiset palaverit, 
omaan ”rapsaan” osallistuminen

Minkälainen on hyvä sosiaalityöntekijä?
Puhuu suoraan
On ymmärtäväinen
Luotettava
Ottaa nuoren mielipiteet ja jutut huomioon
Antaa useampia mahdollisuuksia
Tarjoaa apua koko perheelle
Tietää, minkälaista apua ja tukea nuori tarvitsee

Vaikuttavan laitoshoidon periaatteet ja 
kriteerit – suhteissa rakentuva hyvinvointi

Hyvä ohjaaja tykkää työstään 
ja haluaa auttaa
Hyvä ohjaaja puhuu ja on 
nuorten kanssa
Hyvä ohjaaja ei syyllistä
Uusi työtekijä esittäytyy
Turvallisuuden tunnetta tuo 
ohjaajat, säännöt ja rajat
Tärkeää aikuisen luottamus 
nuoreen
Itselle tärkeät ohjaajat 
pysyisivät töissä

Yksikön rakenne ja 
turvallisuus

Hoidon sisältö ja 
toimijuus

Opettajan ja ohjaajan välinen 
yhteydenpito tärkeätä
Joustavaa opetusta
Yksikön oma koulu
Viikko-ohjelmat ahdistaa
Terapeuttista tekemistä
   -Kirjoittaminen
   -Kävely
   -Piirtäminen
   -Legojen rakentaminen
Kun tulee uusia kesätyön-
tekijöitä on hyvä että 
saadaan sanoa ettei ole 
liian päällekäyviä 
ja painostavia
On tilaa raivota & hermota

Kuntoutuminen ja 
myönteinen minäkuva

Vertaisryhmiä vanhemmille
Perhetyö tärkeää
Yhteisökokoukset 
säännöllisesti
Omaohjaaja ymmärtää 
parhaiten
Pidemmistä hatkareissuista 
lyhyt pysäytys
Tehdään yhdessä mukavia 
asioita
Paljon tekemistä ja saa 
tehdä erilaisia asioita

Oikeudet ja valvonta
Nuoret tunsivat vaihtelevasti oikeauksistaan 
lastensuojelun asiakkaina. 
Nuoret tiesivät olevansa oikeutettuja 
mm. viikkorahaan ja ruokaan
Yhteydenpito läheisiin ja omaan sosiaalityöntekijään 
koettiin hyvänä
Nuorisokodin valvonnasta nuorilla ei ollut tietoa; 
keneen voi ottaa yhteyttä, jos asiat nuorisokodissa eivät ole hyvin
Tarkastuskäyntejä ei oltu nähty tai niistä kuultu
Nuoret ajattelevat yksiköiden johtajien olevan vastuussa valvonnasta
Nuorista olisi hyvä, että he olisivat tarkastuskäynnin 
yhteydessä paikan päällä

Mikä on parasta 
nuorisokodissa, 
jossa asut

*Saa olla 
rauhassa

*Ohjaajat ja tehdään 
yhdessä asioita

*Ryhmähenki auttaa 
jaksamaan

*Pleikkari ja hyvä ruoka
*Ei ole ovet lukossa, saa 

kulkea vapaammin

”Ne on rajattomia rakkaita joka tapauksessa”  (sijoitetun nuoren äiti27.9.2018)

Mitä terveisiä 
päättäjille tai 
aikuisille?


