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- Yhteistyö lasten, lasten vanhempien, 
sosiaalityöntekijöiden, koulujen ja 
harrastusten kanssa on mennyt todella hyvin

Helposti lähestyttävää etäpalvelua 
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“Digitaalisuus ja 
digitaaliset palvelut 
ovat tänä päivänä 
termejä, joilta ei pääse 
piiloutumaan, vaikka 
yrittäisi.”

“Oli tutustumisia, 
tapaamisia ja vihdoin 

tammikuussa oli kaikki 
valmista. Luvat seitsemän 
paikkaiselle ammatillisen 
perhekodin toiminnalle 

saatiin 4.1.2019”
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tavallista 

arkea”
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Digitaalisuus ja digitaaliset palvelut 
ovat tänä päivänä termejä, joilta 

ei pääse piiloutumaan, vaikka yrittäisi. 
Digitaalisten palvelujen hyödyntämi-
nen on jo monilla aloilla arkipäivää ja 
tulevaisuudessa välttämätöntä meidän 
jokaisen arjessa. Parhaimmillaan ne 
tuovat joustavuutta arkeen ja mah-
dollistavat palveluiden hyödyntämistä 
virka-aikojen ulkopuolella oman 
tarpeen mukaisesti ja matalalla kyn-
nyksellä. Nykynuoriso on medialuku-
taitoisempaa kuin koskaan aiemmin ja 
peruskoulun jokaisella luokkatasolla 
uuden opetussuunnitelman perusteiden 
(2014) mukaisesti on mukana yhtenä 
laaja-alaisen oppimisen osana tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen (L5). 
Meille aikuisille totutteleminen digi-
taalisten palveluiden käyttöön saattaa 
olla haasteellisempaa, mutta murros 
palvelukulttuurissa on jo alkanut, eikä 
loppua ole näkyvissä.

Valtiovarainministeriö antoi 
tammikuussa 2018 linjauksen 

sähköisen asioinnin ja digitaalisten 
palveluiden ensisijaisuudesta, jossa 
lausutaan vuoden 2022 tavoitetilasta, 
että viranomaiset ovat velvoitettuja 

”tarjoamaan saavu-
tettavia ja laadukkaita 
digitaalisia palveluja 
ensisijaisena vaihtoeh-
tona” ja ”järjestämään 
aina asiakkaalle mah-
dollisuuden käyttää 
sähköistä kanavaa”. 
Myös yritykset, yhteisöt 
ja muut elinkeinotoi-
mintaa harjoittavat ovat 
velvoitettuja käyttämään 
digitaalisia palveluja 
asioinnissa ja viestinväl-
ityksessä, vaikka yksity-
ishenkilölle taataan 

vapaus valita.  Vuosi 2022 on jo kulman 
takana ja tavoitetilan saavuttaminen 
asettaa paineita sekä viranomaisille että 
yrityksille kehittää ja muokata palvelu-
kuvaansa niin, että digitaaliset palvelut 
ovat todella saavutettavia ja laaduk-
kaita, kuten valtiovarainministeriö on 
linjannut. Meillä Metsäkoto Oy:ssä 
digitaalisten palveluiden kehitystyö on 
ollut käynnissä jo vuosikymmenen ja 
sai toden teolla tuulta purjeisiinsa, kun 
vuonna 2018 alkoi Porukat.fi- mobiil-
isovellus hanke. 

Saavutettavuus ja helppous ovat nyky-
ajassa nousseet entistä tärkeämpään 

rooliin kotiin tuotavissa palveluissa. 
Nuoret ovat tottuneita median käyttäjiä 
ja oma puhelin tuo parhaimmillaan 
tukea ja turvallisuutta. Oulun kau-
pungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja 
Ebrand Group Oy toteuttivat kyselyn 
13-29 -vuotiaiden Suomessa asuvien 
nuorten sosiaalisen median palveluiden 
käyttämisestä, josta ilmeni, että kyse-
lyyn vastannut keskiverto 18,9-vuotias 
nuori käyttää Internetiä 31-40 tuntia 
viikossa eli noin täyden työviikon 
verran ja 97 % nuorista käyttää sosiaa-
lisen median sisältöjä älypuhelimella.  

Mobiililaite voi toimia tiedonlähteenä, 
yhteytenä perheeseen, ystäviin ja vi-
ranomaisiin, tylsyyden turruttajana, 
henkilökohtaisen ilmaisun välineenä tai 
vaikkapa paperipainona puhumattakaan 
kaikista nykyajan puhelinten lisäominai-
suuksista. 

Me haluaisimme tuoda älylait-
teelle uudeksi ominaisuudeksi 

luotettavan ammattilaisen, johon saa 
yhteyden niin halutessaan. Sovelluksen 
nimi Porukat kuvastaa tavoitettamme 
luoda yhteys luotettavaan aikuiseen, 
joka auttaa etsimään vastaukset mieltäsi 
vaikuttaviin kysymyksiin, jos ei itse niitä 
tiedä. Aikuiseen, joka on aina taustal-
la auttamassa, mikäli tarvitset apua ja 
joka vastaa aina. Aikuiseen, jolta kehtaa 
kysyä, kun ei tiedä miten lamppu vaih-
detaan, tai mitä tehdään, kun lompakko 
on varastettu tai kun ei vain pääse ylös 
sängystä ja mikään ei kiinnosta ja miksi 
Lidlin pulloista ei saanutkaan panttia, 
kun ne vei Prismaan. Arjen huolet ovat 
kullakin omanlaisensa ja pienetkin asiat 
kasvavat suuriksi ongelmiksi, jos niille 
ei tehdä mitään. Saavutettavuudella 
pyrimme madaltamaan kynnystä hakea 
apua myös pieniin arjen ongelmiin, jot-
ka kuitenkin vaikuttavat kokonaishyvin-
vointiin. Kuten valtionvarainministeriön 
linjauksesta oli nähtävillä, ei yksityishen-
kilön tarvitse koko elämäänsä hoitaa 
digitaalisesti, mutta sähköiset palvelut 
henkilökohtaisen kohtaamisen lisänä 
auttavat palveluntarvetta ja tarjontaa 
kohtaamaan toisensa tarkoituksenmu-
kaisesti. 

Lähteet
Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/
perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten 
sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja 
läsnäolo (2019). Toteutus: Ebrand Group Oy & 
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. 
https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/
Valtiovarainministeriön linjaus 29.1.2018 
”Sähköisen asioinnin ja digitaalisten 
palveluiden ensisijaisuus https://
vm.fi/documents/10623/1645697/
Muistio+Strategiaistunto/cf16f950-b4c2-4048-
9336-357167fd4faa/Muistio+Strategiaistunto.
pdf/Muistio+Strategiaistunto.pdf

Vt. Toimitusjohtaja Taru Heinikangas
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DIGITAALISET PALVELUT TUOVAT 
JOUSTAVUUTTA 
PALVELUTARJONTAAN

PERHEKODIN ALKUTAIVAL

Perhekodin isä ja toiminnan-
johtaja
Janne Huhtala

Muutimme perheemme 
kanssa Kellahdelle 

syyslomalla 2018 ja sen jälkeen 
onkin ollut vauhdikasta touhua. 
Omille lapsillemme löysimme 
kavereita ja harrastuksia 
jo ensimmäisellä viikolla. 
Kyläläisiin oli helppo tutustua. 
Kävimme kokeilemassa 
pesistä, jalista, pianon soittoa, 
yleisurheilua, brasialaista 
jujitsua ja montaa muuta 
lajia. Osa harastuksista tuli 
jäädäkseen. 

Syksyn aikana kannettiin 
paljon tavaroita ja tehtiin 

kotiimme joitakin muutostöitä, 

jotta se sopisi paremmin 
pienille lapsille. Huoneita 
kunnostettiin ja tehtiin pientä 
pintaremonttia. Alkutalvi 
tutustuttiin taloon ja Metsäkoto 
Oy:n muihin työntekijöihin, 
perehdyttiin työtapaan ja 
viestintään. Ohjaajamme 
Anna ja Leo tulivat mukaan 
helmikuussa. He olivat 
aikasemmin olleet samassa 
talossa töissä, joten he opastivat 
aluksi paljon sen ylläpidossa. 

Tarkastuksia, suunnitelmia 
ja tavoitteita. Lumitöitä. 

Jouluaattonakin oli paperitöitä. 
Kaikki hahmoteltiin ja kirjattiin 

ensin paperille, ennen kuin 
perhekoti pääsi aluilleen. Oli 
tutustumisia, tapaamisia ja 
vihdoin tammikuussa oli kaikki 
valmista. Luvat seitsemän 
paikkaiselle ammatillisen 
perhekodin toiminnalle 
saatiin 4.1.2019 ja aloimme 
jännityksellä odottaa lapsia. 

Maaliskuu meni 
harrastuksissa, koulussa, 

tapaamisissa ja palavereissa. 
Huhtikuussa perhekodin paikat 
olikin jo täynnä.  Yhteistyö 
lasten, lasten vanhempien, 
sosiaalityöntekijöiden, koulujen 
ja harrastusten kanssa on 
mennyt todella hyvin. Vain se, 
että ammatillinen perhekoti 
Metsäkoto on Metsäkoto Oy:n 
nimikkoyksikkö, on aiheuttanut 
jonkin verran viivytyksiä postin 
kulussa.

Syksyn koulun alkuun 
mennessä meiltä on 

kotiutunut jo viisi lasta, joten 
toiminta on edennyt tosi 
hyvin. Lapset ovat  toimineet 
hyvin yhdessä ja porukka 
on viihtynyt.  Palautteet 
lapsilta, vanhemmilta ja 
sosiaalityöntekijöiltä ovat olleet 
pelkkää hyvää. 

Perhekodin porukka on 
hitsautunut hyvin yhteen ja 

siitä osoituksena valtoimenaan 
iltaisin tulevat naurun remakat. 
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Paljon jäätelöä, uimista, 
kalastamista ja ulkoilua. Siitä 
oli perhekodin kesä tehty. 

Monenlaista muutakin 
siihen mahtui, käytiin 
S ä r k ä n n i e m e s s ä , 

Porisperessä, Pori Jazzeilla ja Suomi 
Areenassa. Ostettiin metrilakua ja 
hattaraa ja käveltiin ulkona paljain 
varpain. Puettiin päälle shortsit 
tai hame ja hellehattu ja lotrattiin 
aurinkorasvalla.

Saatiin paljon uusia kavereita 
kesäleireiltä ja peliturnauksista. 
Pelattiin kuplafutista ja 

pienempiä harmitti, kun he olivat 
liian lyhyitä pelaamaan. Kokeiltiin 
kuplia kuitenkin väliajalla ja 
törmäiltiin sinne tänne. Syötiin taas 
hattaraa ja poppareita eikä meinattu 
syödä kunnon ruokaa lainkaan.

Oli meillä paljukin, siellä 
pulikoitiin melkein joka ilta 
ja haettiin naapuristakin 

lapset sinne polskimaan. Ja taas 
saatiin uusia kavereita. Hypittiin 
trampoliinilla ja keppihevosilla 
esteratoja sekä leikittiin hiekkakasalla 
ja vesileikkejä. Nostettiin uusi 
leikkimökki paikalleen ja maalattiin 
se sateenkaaren väreihin. Laitettiin 
siihen maakatto ja vitsailtiin, että 
laitetaan sinne katolle pässi syömään 
ruohoa.

Käytiin uimassa Yyterissä, 
Lyttylässä ja Noormarkussa. 
Pidettiin uinti- ja 

sukelluskisoja ja harjoiteltiin uimaan. 
Koottiin pihalle teltta ja nukuttiin 
siellä yö jos toinenkin. Vietiin sinne 
paljon tavaroita, peittoja ja tyynyjä 
eikä maltettu millään tulla pois.

Tehtiin hommiakin. Ajettiin 
nurmikkoa ruohonleikkurilla 
ja jyrsimellä ja paikattiin 

jalkapallokentän aukkoja. Kannettiin 
multaa ja hiekkaa ja saatiin siitä 
vähän taskurahaa. Tehtiin kyllä vähän 
uusiakin kuoppia, kun etsittiin matoja 
onkimista varten.

Juhannuksen aikoihin istutettiin 
perunoita ja nostettiin niitä maasta 
loppukesästä. Laitettiin päälle tilliä 

ja voita ja ajateltiin, ettei sen parempaa 
kesäruokaa voi olla.

Käytiin monta kertaa läheisellä 
ratsutallilla katsomassa hevosia 
ja poneja. Annettiin niille 

ruohoa ja siliteltiin. Ratsastettiinkin 
muutaman kerran, yhtenä päivänä 
kaatosateessakin. Oltiin sitä mieltä, 
että hevosista Romeo on komein ja 
paras.

Käveltiin monta kertaa 
Jätskiautolle ja ostettiin niin 
paljon jätskiä, että pakastin ei 

meinannut enää jaksaa jäähdyttää. 
Tykättiin siitä jätskistä sen verran 
paljon, että siellä Jätskiautolla piti 
käydä kesken kaiken tätä juttua 
tehdessäkin. Niitä jäätelöitä syödessä 
voi vielä maistaa kesän ja miettiä, että 
kyllä meillä vaan oli hyvä kesä.

Kaikkien lasten kesämuistelmat 
yhteen keräsi,
perhekodin ohjaajat 

Anna ja Leo

T O I M I N TA

“Tehtiin hommiakin. Ajettiin nurmikkoa 
ruohonleikkurilla ja jyrsimellä ja paikattiin 

jalkapallokentän aukkoja.”

Metsäkodon pihatielle 
käännytään 

auringonkukkapellon 
jälkeen. Ensimmäiseksi 
vastaan ajelee Metsäkodon 
ohjaaja ruohonleikkurin 
kyydissä. Suuren piha-alueen 
ruohonleikkuuseen tarvitaankin 
vähän järeämpää leikkuria. Pihan 
edustalla makoilevat polkupyörät 
toivottavat tervetulleeksi ja 
kesken jääneet leikit odottavat 
lapsia välipalalta takaisin ulos. 

Lapset ja aikuiset istuvat 
yhdessä ruokapöydän ääressä, 

jolta löytyy lapulle listattuna 
kesän retkiä. Yhdessä on ehditty 
käydä monessa paikassa ja niistä 
on kirjoitettu ylös muistoja. 
Kesän aikana ehdittiin käydä 
mm. huvipuistossa, kalassa ja 
mökkireissulla.  

Kotona ollessa lasten tämän 
hetken lempileikkeihin 

kuuluvat Schleichit. “Meillä on 
täällä ratsastuskoulu ja talo jossa 
on jääkaappi.” Tallialueelta löytyy 
myös laitumet, hevosklinikan 
auto ja sairaskarsina. Pihalla 
leikitään keppihevosilla ja niille 
on rakennettu oma hyppynarulla 
aidattu tarha. “Kepparileikki on 
nyt vähän jäänyt, kun koulut 
alkoi”. Sen sijaan lapset kertovat 
harrastavansa vapaa-ajallaan 
yleisurheilua, pesäpalloa ja 
voimistelua. Lapset ovat juuri 
eilen olleet Hippo-kilpailussa ja 
osallistuneet pituushyppyyn ja 
juoksuun. 

Metsäkodon pihamaalle 
on rakennettu 

keppihevosaitauksen lisäksi 
uusi leikkimökki. Valkoisen 
pohjamaalin päälle on piirretty 
kirkas sateenkaari ja ikkunoiden 
koristeeksi kuvioitu kukkasia. 
Katoksi on tehty turvekatto, johon 
odotetaan kasvavan nurmikko. 
Leikkimökin kuistilta on mukava 
katsella omalle jalkapallokentälle. 
Vähän matkan päästä, mökin 

Ammatillinen perhekoti

AMMATILLINEN PERHEKOTI METSÄKOTO
vierestä löytyy frisbeegolfin 
maalikori, jonka verkot kilisivät 
niihin osuttaessa. 

Perheen pienin lapsi on 
herännyt päiväunilta 

ja palannut etupihalla 
odottavien ämpärileikkien 
pariin. Sekoittamalla vettä ja 

hiekkaa saadaan ämpäriin 
mielenkiintoinen sekoitus, 
joka saa puolitoistavuotiaan 
jakamattoman huomion. 
Perhekodin ohjaaja auttaa 
ämpäreiden kanssa, 
vaikkei näin lämpimänä 
päivänä haittaa pieni veden 
loiskuminen. 

Kun perheen lapset 
soittelevat ja laulelevat 

musiikkihuoneessa, 
vanhemmat ja ohjaajat 
järjestävät sisällä paikkoja 
uusille huonekaluille. 
”Tässä on sulle uusi 
sänky” esitellään lapselle, 
kun hän käy kysymässä 
mitä aikuiset puuhaavat. 
Lapsia muistutetaan, että 
illalla on vielä pesispeli ja 
kysellään onko läksyt tehty. 
Seuraavassa hetkessä taas 
kaikki lapset ovat omissa 
puuhissaan ja aikuiset jatkavat 
päiväaskareitaan.
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Koulutus alkaa 13.2.2020
klo 12-14

DKT-toimintamallien käyttö 
lastensuojelun arjessa (3 op)

Koulutus alkaa 24.10.2019- 31.3.2020

Koulutus lisää trauman kohdanneiden 
ihmisten kanssa työskentevien henkilöiden 
ymmärrystä traumatyöhön ja antaa 
työvälineitä arkeen. Opiskelu painottuu 
työparin kanssa tehtäviin ohjattuihin 
käytännön tehtäviin arjessa.

K O U L U T U K S E T

Traumatyö arjessa 
koulutus (5op)

Koulutuksen vastuuhenkilö
Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), 
psykoterapeutti (VET)

Ilmoittautumiset
toimisto@metsakoto.fi

Koulutuksen hinta on 400 €/hlö (+alv 24 %)

Koulutuksen vastuuhenkilö
Sirpa Heinikangas KL, sh (AMK), psykoterapeutti (VET)

Ilmoittautumiset
toimisto@metsakoto.fi

Koulutuksen hinta on 700 €/hlö (+alv 24 %)

Koulutukset soveltuvat ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa 
järjestöissä toimiville. Opiskelu suoritetaan pääsääntöisesti 
verkko-opiskeluna. Kurssin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat 
kontaktikertoja, jolloin yhteisesti käydään läpi kurssin sisältöä. 

Koulutuksen runko:
• prosessit, käsitteet, suunnitelma, 

trauman vaikutukset käyttäyty-
miseen

• traumatyöntekijä arjessa
• trauman hoito tramakeskeisen 

kognitiivisen käyttäytymistera-
pian mallin mukaan

• toipumisen ja pitkittymisen 
tunnusmerkit

• yhteenveto, prosessin päätös.

Dialektinen käyttäytymisterapian 
toimintaperiaatteissa keskeistä 
on hyväksynnän ja muutoksen 
yhdistäminen toimivaksi, lapsen 
kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi.  

• DTK:n tavoitteet
• haitallisen käyttäytymisen 
muutostarve
• ongelmanratkaisutaitoihin 
painottuvat tavat
• käyttäytymisanalyysi
• ristiriitaisuuksien kohtaaminen ja 
käsittely



”Itsenäistyvän tukena”
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Porukat.fi projekti aloitettiin 
keväällä 2018 tavoitteena 

päivittää avohuollon itsenäsityville 
nuorille suunnatut Metsäkoto Oy:n 
palvelut digiaikaan. Laitoksista 
itsenäistyvät nuoret tarvitsevat 
tukea ja ohjausta itsenäisen elämän 
aloitukseen. Kehitetty sovellus 
tuo kaivattua matalankynnyksen 
palvelua avohuollon nuorille.

Projektiin haettiin tukea 
ELY-keskuksen rahoituksen 

kautta. Näin mahdollistettiin 
kehityshankkeen toteutuminen ja 
saatiin leveämmät hartiat projektin 
läpivientiin.

Toteutuksesta vastasivat 
projektipäällikkö Juho Seppä, 

teknisestä toteutuksesta vastannut 
Marko Heinikangas ja graafisen 
suunnittelun toteutti Satu Halmela. 
Lisäksi mukana sisältöä tuottamassa 
workshop-päivillä olivat Metsäkoto 
Oy:n sosiaalialan ammattilaiset, 
jotka mahdollistivat laadukkaan ja 
ammattilaisen otteella tehdy sisällön 
sovelluksen pelilliseen osuuteen.

Projektin alussa lähdettiin 
rakentamaan laajempaa 

kokonaisuutta, joka kattaisi sekä 
verkkosivut, että mobiilisovelluksen. 
Projektin aikana tarkennettiin 
tavoitetta ja päätettiin ensin keskittyä 
sovelluksen valmiiksi saattamiseen. 
Verkkosivuston kehitys päätettiin 

Helposti lähestyttävää etäpalvelua 
Porukat.fi

Juho Seppä – Porukat.fi projekti ja sovellus 2019

siirtä tulevaisuuteen, mutta chat-tuki 
tehtiin sen puolesta jo valmiiksi, 
sillä sivusto tuki sovelluksen chat-
ominaisuutta.

Projektin lopussa keväällä 
2019 sovellus saatiin 

beta-kehitysvaiheeseen. 
Sovellukseen luotiin pelillinen 
kehittymisympäristö, jossa nuori 
voi harjoittaa aihealueittain hänelle 
tärkeitä elämänhallinnan alueita ja 
näkee kehittymisensä näiden osa-
alueiden osalta. Lisäksi mukana 
on materiaalia erilaisia elämän 
hallinnan tilanteita varten Metsäkoto 
Oy:n tuottamana. Toisena tärkeänä 
ominaisuutena on chat, jonka 
kautta nuori voi ottaa yhteyttä 
sosiaalialan ammattilaiseen. Monet 
palvelut tarjoavat vapaaehtoisten 
kautta chat-palvelua, mutta meidän 
palvelustamme saa suoraan yhteyden 
ammattilaiseen, joka ymmärtää ja 
osaa tulkita avohuollon palveluita 
kaipaavia nuoria sekä heidän 
nimenomaisia haasteitaan.

Nyt eletään syksyä 2019 
ja sovellukseen tehdään 

päivityksiä ja parannuksia 
ennen laajempaa käyttöönottoa. 
Metsäkodon oma sisäinen 
testiryhmä käyttää sovellusta ja 
palautteen perusteella sovellusta 
tullaan kehittämään jatkuvasti 
tulevaisuudessa, jotta se palvelee 
entistä paremmin kohderyhmäänsä.

D I G I M A A I L M A

Vaikka varsinainen projekti 
on päättynyt, aiomme 

jatkossa kehittää toimintaamme 
ja palvelujamme edelleen entistä 
paremmiksi. Digitaalisten 
palveluiden elinkaaren aikana 
palvelut vaativat jatkuvaa 
kehittämistä asiakkaiden palautteen 
perusteella. Se on myös Metsäkoto 
Oy:n lähtökohta sovelluksen 
jatkokehityksessä, jotta voimme 
tuottaa mahdollisimman laadukkaita 
palveluita asiakkaillemme.
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*Nimet muutettu.

Paula
Niittykoto Vt. toiminnanjohtaja

Metsäkoto Oy on aloittanut perhetukikeskuksen 
palveluiden kehittämisen digitaaliseen ympäristöön. 

    Sovelluksen osa-alueet:
    • Arkitaidot
    • Asiointitaidot
    • Sosiaaliset taidot
    • Tunnetaidot

• Tavoitettavuus ajasta tai paikasta riippumatta
• Varmistetaan, ettei aikuistuva nuori jää yksin
• Tuki tutussa ja mielekkäässä ympäristössä

Chat

Pelillistetty 
oppiminen 

Metsäkoto Oy Porukat-mobiilisovelluksen kehitystiimi koostuu yrityksen omasta henkilökunnasta. 
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Tarve mobiilisovellukselle ja 
verkossa toimiville palveluille on 
suuri, sillä vaikka tietoa erilaisista 
elämänhallintataidoista on tarjolla, 
se ei ole ollut nuorille luontevassa 
muodossa. Porukat.fi -palveluiden 
avulla luodaan matalan kynnyksen 
sosiaalipalveluita, kun nuoret 
aikuiset saavat tukea ongelmiinsa 
arjessa pärjäämiseen omalla 
älylaitteella. 

JATKUVAN TUEN PALVELU

• Nuori itse päättää ajan ja paikan
• Kysymyksen voi laittaa heti, kun se 

tulee mieleen
• Toimii ohjaajan työkaluna 24/7

Perhetukikeskus Porukat.fi:stä tuotamme kunnille ja perheille avohuollon tukitoimina muun 
muassa perhekuntoutusta, perhetilanteen arviointia, kotona tehtävää perhekuntoutusta/per-
hetyötä sekä jälkihuoltoa. Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheiden jaksamista arjessa 
ja antaa heille käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla tulevaisuuden arki on helpompi.

Jälkihuolto
    • tukikäynnit nuoren asunnolla
    • vuokra-asumiseen liittyvät asiat
    • tuki asioiden hoitamisessa, ohjaaminen ja 
opastus 
    • keskustelutuki
    • tukeminen ja ohjaaminen arjen tilanteissa, 
sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ihmissuhteissa 
sekä yhteiskuntaan sopeutumisessa
    • tarvittaessa ohjaaja osallistuu palavereihin 
(asu-palaveri, lääkäri, hoitokokoukset yms.)
    • yhteydenpito nuoren asioista vastaavan so-
siaalityöntekijän ja muiden tarvittavien tahojen 
kanssa (mm. koulu)
    • raportoinnit ja kirjaukset, kuukausittainen 
kooste sosiaalityöntekijälle

Henkilökohtainen apu
Perhetukikeskus järjestää myös ammatillisen tukihenkilön palveluja sekä yksilökuntoutusta asiakkaan 
kotona tarpeen mukaan.

ENNALTA EHKÄISEVIÄ TUKIPALVELUJA LAPSIPERHEILLE

Perhetyö
    •  tehdään lapsi näkyväksi
    •  turvataan lapsen psyykkisen, fyysinen ja 
sosiaalisen kasvun ja kehityksen mahdollisuus 
perheessä
    •  tuetaan vanhemmuutta ja perheen sisäistä 
vuorovaikutusta lapsen tarpeiden näkökulmasta
    • tuetaan ja kannustetaan perheitä omatoi-
misuuteen ja vastuunottoon itsestä ja omasta 
perheestä
    • arvioidaan ja tuetaan vanhempien valmiuksia 
toimia vanhempana
    • arvioidaan perheen palveluntarvetta ja tarvit-
tavien tukitoimien kokonaisuutta. 

Tavoitteena lasten huostaanoton ehkäiseminen 
tai vastaavasti perheen intensiivinen tukeminen 
valmistauduttaessa huostaanottoon ja huostaan-
oton purkuun. 

Metsäkoto Oy on aloittanut Perhetukikeskus Porukat.fi:n palveluiden kehittämisen 
digitaaliseen ympäristöön tukemaan palveluiden saatavuutta ajasta ja paikasta 

riippumatta. 

Perustoiminta painottuu 
• lapsiperheisiin
• jälkihuoltonuoriin
• odottaviin ja vastasynnyttäneisiin äiteihin ja heidän lapsiinsa ja puolisoihinsa
•  henkilöihin, joilla on arjen hallinnassa vaikeuksia
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KUPLAFUTISTURNAUS 2019

Vuosi sitten heinäkuussa järjestettiin Metsäkoto 
Oy:n kymmenenvuotissyntymäpäivän kunniaksi 

Kuplafuristurnaus, johon kutsuttiin lähialueen 
lastensuojelulaitokset ja muut lasten kanssa työskentelevät. 
Silloin joukkueita turnaukseen osallistui viisi  ja tiukan 
finaalin jälkeen palkintopokaali muutti Metäskodon 
perheryhmäkotiin. Turnaus sai paljon hyvää palautetta ja 
sille toivottiin jatkoa. 

Tänä vuonna turnaus järjestettiin samassa 
paikassa eli nimikko yksikkö Metsäkodon omalla 

jalkapallokentällä, mutta tämän vuoden erotuksena oli, että 
vuoden vaihteessa sinne olivat muuttaneet ammatillisen 
perhekodin asukit. Pelaajat pääsivätkin ennen pelejä 
tankkaamaan talon tarjoilluilla. Paikalle oli tapahtumaa 
varten hankittu popkorni- ja hattarakone. Lisäksi oli 
leivottu masaliisaa eli mokkapaloja. 

Kun herkut oli syöty, siirryttiin kentän reunalle, jossa 
tuomari kävi säännöt läpi. Peli on kontaktilaji, jossa 

pelaajat törmäilevät toisiinsa. Törmäysten ja taklausten 

seurauksena kuplan sisällä turvassa olevat pelaajat 
lentelevät komeiden volttien saattelemina. Kuplat on 
täytetty ilmalla ja ne ovat jättimäiset, läpinäkyvät, 
pallon muotoiset pehmusteet, jotka suojaavat pelaajia 
ilmalennoilta ja törmäyksiltä. Tänä vuonna joukkueita oli 
kuusi kappaletta ja kaikista pienimmille osallistujille oli 
varattu omaa temppuiluaikaa. 

Kupla on raskas kantaa ja sen sisällä kesähelteellä 
tulee hiki, mutta turnaukseen osallistuneilta lapsilta 

tuntui riittävän hyvin energiaa koko päiväksi. Pelit olivat 
melko tasaisia, mutta perheryhmäkodin lapset joutuivat 
luovuttamaan mestaruutensa sijoittumalla toiseksi. 
Voittajajoukkue iloitsi voitostaan erityisen riemuissaan, 
sillä he olivat viime vuonna sijoittuneet turnauksessa 
viimeiseksi. Pokaali poistui kentältä Poika saunoo 
-kappaleen siivittämänä, mutta joukkue lupasi tuoda 
kiertopalkinnon takaisin ensi vuoden turnaukseen, jolloin 
taas miteltäisiin siitä kuka vie himoitun pokaalin kotiin.

O P P I M AT E R I A A L I T

SISÄLTÖ:
• Perusasioita, jotka parantavat viestintää sosiaali-

sessa tilanteissa
• Juttelutaidot
• Kysyminen, avun tai neuvon pyytäminen
• Itsen ja muiden esitteleminen
• Itsestä kertominen
• Kohteliaisuuden sanominen ja vastaanottaminen
• Mukaan meneminen
• Ohjeiden antaminen ja noudattaminen
• Jämäkkyys, itse ja toisen puolustaminen ja 

kieltäytyminen
• Anteeksipyytäminen

Tulemme toimeen! Sosiaalisia tilannekuvia nuorille 
-vihko tarjoaa kuvallista materiaalia sosiaalisten 
tilanteiden harjoitteluun nuorille, joilla on syystä tai 
toisesta haasteita toimia toisten kanssa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa.

Sisällön on tuottanut psykologi Sanna Heinikangas ja 
sen on kuvittanut sekä taittanut Emmi Sydänmaa.
Lehteä voi tilata yksittäin tai useamman kappaleen 
erissä. Lehden hinta on 10€/kpl + postituskulut

Voit tilata Tulemme toimeen! So-
siaalisia tilannekuvia nuorille-vihon 
laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
toimisto@metsakoto.fi. Kirjoita 
viestiin nimesi, osoitteesi ja kuinka 
monta kappaletta haluat tilata. 
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Kiemurainen asfalttitie vie 
Lassilan vanhalle kyläkoululle, 

jossa viimeiset yhdeksän vuotta on 
toiminut lastensuojelulaitos Rinnekoto. 

”Me ollaan kerran koulumatkalla 
nähty autosta ilves”, kertoo 

Rinnekodon vastaava ohjaaja. Lapset 
luettelevat, että ovat nähneet ketun, 
kauriin ja karhun. 

”Se karhu oli kyllä hirvi”, korjaa yksi 
ohjaajista, kun lapset kuvailevat 

onkireissulla kaukaa kallionpäältä 
tuijottanutta eläintä. Rinnekodon väki 
käy ongella ja uimassa ”Lassilan joen 
merellä”. Tosu, yksi lapsista, kertoo että 
joesta saa kirjolohta, haukea, ahventa ja 
särkeä, mutta yleensä saalis palautetaan 
takaisin veteen. Rinnekodon 
olohuoneessa jutellaan maaseudun 
ihmeistä vielä lisää, kuten miten yhtenä 
päivänä seurattiin metsäkoneiden 
työskentelyä lähimetsässä ja siitä 
kun viereiseltä pellolta kantautuivat 
emostaan vieroitettavien vasikoiden 
äänet. Sitten siirrytään muistelemaan 

puumajaa, jonka isot pojat rakensivat. 
Maja oli rakennettu laudanpätkistä ja 
sinne oli  kuljettu tikapuilla. Pohditaan 
vielä lopuksi, että ehkä ensi kesänä 
rakennetaan uusi. 

Hermanni ajelee pihalla rc-
autolla ja kertoo, että sillä 

pääsee lujaa isolla pihamaalla. Hän 
kertoo, että pihalla voi myös pelata 
kirkonrottaa ja peiliä muiden lasten 
kanssa. Sisällä pelataan lautapelejä. 
”Muuten mun mielestä on kiva auttaa 
ohjaajia ja touhuta yhdessä”. Hermanni 
kertoo, että on auttanut esimerkiksi 
remonttitöissä ojentamalla oikeita 
työkaluja ja että tykkää ylipäätään 
osallistua talon töihin. 

”Myös matonpesupaikka löytyy 
ihan vierestä ja siellä on käyty 

pesemässä mattoja”, kertoo ohjaaja. 

Kesällä tehtiin myös pyöräretkiä 
ja muita reissuja Rinnekodon 

ulkopuolella. Esimerkiksi yhtenä 

päivä vierailtiin Herra Hakkaraisen 
talossa ja Merikarvialla järjestettiin 
leiriviikko merenrannalla olevalla 
mökillä. Uimaan ei mökillä uskallettu, 
kun merenlahden vesi oli niin kylmää. 
Nyt syksyllä on palattu takaisin koulun 
tuomiin aikatauluihin, kun aamuisin 
kuljetaan perus- ja ammattikouluun. 

”Kehut lapsille, että ovat heränneet 
ja joka aamu kouluun lähteneet. 

Täällä on aikaiset herätykset, kun 
matka kouluun on pidempi.”  Tosulla 
oli tänään koulussa levyraati ja siellä 
oli kuunneltu Billie Eilishia. Hän 
kertoo, että myös soittaa bändissä ja 
treenaa Rinnekodon bändihuoneessa 
rumpujen soittoa.  

“Voisko muuten tänään mennä 
soittamaan?” Tosu kysyy 

ohjaajalta haastattelun lomassa. Hän 
harrastaa myös pyörien korjausta ja on 
ohjaajien mukaan oikea pyöräexpertti. 

”Eilen juuri sain neljä uutta 
maastopyörää ja yhden 

mummiksen projektiksi”. Pyörät on 
hankittu rikkinäisinä ja ne korjataan 
ja kunnostetaan käyttökelpoisiksi.  
Koulun jälkeen on iltaisin aikaa 
harrastuksille ja kotilomille lähdetään 
viikonloppuisin. 

”Syksy on tällaista tavallista arkea”, 
kuvailee vastaava ohjaaja. Syksystä 

lapset eivät keksi omasta mielestään 
mitään erikoista kerrottavaa, mutta 
talvea ja lunta odotetaan jo nyt innolla. 

Kangaskoto on toiminut Metsäkoto 
Oy: toisena lastensuojelun 
erityisyksikkönä kohta kaksi 
vuotta. Kangaskoto perustettiin 
erityisesti lapsille, joilla on 
erityishoitoa vaativia ongelmia, 
kuten neuropsykiatrisia vaikeuksia 
tai mielenterveysongelmia. 
Kangaskodon toiminnanjohtaja 
on ollut mukana Metsäkoto Oy:n 
toiminnassa alusta asti, kun vuonna 
2008 perustettiin ensimmäinen 
lastensuojelulaitos Metsäkoto.  
Työmenetelminä Kangaskodossa 
käytetään lapsen osallisuutta tukevia 
ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä 
työmenetelmiä. Kangaskoto sijaitsee 
omakotitaloalueella, josta on lyhyt 

matka keskustaan kouluille ja 
harrastuksiin. Sen takapihalta aukeaa 
pieni havumetsä, jonka pienet polut 
kutsuvat lapsia leikkimään. 

Kangaskodon itsenäistymisasunnot 
on tarkoitettu yli 18 -vuotiaille. 
Tarvittaessa esteetön kulku laitoksen 
puolelle. Nuori voi sijoittua 
Kangaskodon itsenäistymisasuntoon 
myös toisesta laitoksesta, 
perhehoidosta tai omasta kodistaan. 
Itsenäistymisharjoittelun aikana 
nuorelle räätälöidään hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukainen 
tuki.

Sovittaessa:
    • nuorta opastetaan elämän ja 
yhteiskunnan eri osa-alueilla
    • nuorelle järjestetään ohjausta erilaisissa 
arkielämän ja käytännön asioissa

Itsenäistymisasunnot ovat viihtyisiä 
yksiöitä omalla sisäänkäynnillä, 
keittopisteellä sekä wc/suihkutiloilla. 
Ne sijaitsevat lähellä Kankaanpään 
keskustaa, lähellä kouluja ja 
harrastusmahdollisuuksia. 
Asunnoista on esteetön kulku 
lastensuojelulaitoksen puolelle. 
Kangaskodon henkilökuntaan kuuluu 
sosionomeja (AMK), psykiatrisia 
sairaanhoitaja ja lähihoitajia.
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Itsemääräämisoikeutta 
tukee lapsen mahdollisuus 

osallistua arjen suunnitteluun. 
Lasta opastetaan huomioimaan 
omia oikeuksiaan, kuten 
fyysistä koskemattomuuttaan 
ja kunnioittamaan myös 
muiden yksityisyyttä ja 
oikeuksia. 

PALAUTTEEN 
ANTAMINEN

Metsäkoto Oy:n yksiköissä 
on käytössä sähköiset 

palautekyselyt. Ne on toteutettu 
yli 12- ja alle 12-vuotiaille 
erillisillä kyselyillä. Jos lapsella 
ei ole mahdollisuutta tai 
halua käyttää omaa laitetta, 
voidaan lomakkeet  tulostaa. 
Lisäksi lapsi voi kirjoittaa 
vapaamuotoisia kirjeitä 
ohjaajille tai antaa palautetta 
suullisesti. Alle kouluikäisillä 
tai muusta syystä luku- ja 
kirjoitustaidottomilla lapsilla on 
mahdollisuus antaa palautetta 
hymynaamojen muodossa 
aikuisen avustamana.

Palautetta pyydetään ja 
otetaan vastaan myös lapsen 

läheisiltä ja yhteistyöverkostolta 
sekä jatkuvana palautteena, 
että erikseen lähetettävinä 
palautekyselyinä.   

 PALAUTTEEN 
KÄSITTELY

Sähköinen palaute tulee 
kootusti viestintävastaavalle, 

joka ohjaa palautteen oikean 
yksikön toiminnajohtajalle. 
Palautteet käsittelee yksikön 
toiminnanjohtaja, jonka 
alustuksella ne käydään läpi 
työyhteisöpalavereissa ja 
toiminnanohjausryhmässä. 
Yhteisten päätösten perusteella 
toimintakäytäntöjä muutetaan 
palautteen perusteella tarpeen 
mukaan. Toiminnanjohtaja 
vastaa palautteiden 
keräämisestä, muutosten 
kirjaamisesta ja toteuttamisesta. 

 GAS = GOAL 
ATTAINMENT 
SCALING

Metsäkoto Oy:n 
yksiköissä on käytössä 

GAS-tavoitejärjestelmä, 
jonka avulla määritetään 
asiakkaan tavoitteet. 
Tavoitteiden toteutumista 
voidaan tarkastella yksilö- 
tai ryhmätasolla tilastollisia 
menetelmiä hyväksikäyttäen. 
GAS-menetelmä on 
lähtökohdaltaan aina 
asiakaslähtöinen. Tavoitteen 
tunnistaminen perustuu 
ohjaajan ja lapsen ja sekä lapsen 
tilanteen kokonaisvaltaiseen 
selvittämiseen. Lapsi on oman 
elämänsä asiantuntija, mutta 
tavoitteen tarkka tunnistaminen 
ja määrittäminen edellyttää 
hyvää ammattitaitoa.  
Tavoitteille asetetaan realistinen 
aikataulu ja määritellään 
selkeä muutoksen indikaattori 
viisiportaisella asteikolla.

 VIIKOTTAISET 
LASTENPALAVERIT 

JA KOTIKOKOUKSET

Metsäkoto Oy:n yksiköissä 
järjestetään viikottain 

lastenpalaveri tai kotikokous, 
jossa lapset saavat esittää 
toiveita tulevasta viikosta. 
Palaverissa sovitaan seuraavan 
viikon ohjelma, tehdään 
tulevan viikon ruokalista,  
sovitaan kaveripäivät ja 
keskustellaan muista menoista 
sekä ajankohtaisista asioista. 
Palavereissa varataan aikaa aina 
lasten toimintaehdotuksien, 
palautteen tai muiden ajatusten 
kuuntelemiseen. Palaveriin 

osallistuva ohjaaja kirjaa ylös 
tapaamisessa esille nousseet 
asiat. 

 
HENKILÖKOHTAISET 
KESKUSTELUT

Omaohjaaja on 
vahvasti läsnä lapsen 

jokapäiväisessä elämässä. 
Arjessa pidetään teehetkiä 
ja tehdään yhdessä ruokaa 
ikätason ja kiinnostuksen 
mukaan. Pienten lasten 
kanssa käydään esimerkiksi 
leikkipuistossa. Yhteisten 
toimien ohessa lapset voivat 
jakaa ajatuksiaan ja toiveitaan 
arjesta sekä antaa samalla 
palautetta. Lapsen ikätason 
ja voimavarojen mukaisesti 
voidaan sovitusti pitää myös 
pelkälle puhumiselle pyhitettyjä 
omaohjaajakeskusteluja. 

 OMAOHJAAJAILTA

Kerran kuukaudessa 
varataan aikaa lapselle ja 

omaohjaajalle, jolloin he voivat 
viettää yhdessä aikaa lasten 
toiveiden ja kiinnostuksen  
mukaisesti ikätaso huomioiden, 
esimerkiksi käymällä syömässä, 
elokuvissa, leikkipuistossa, 
kävelyllä, kuntosalilla, 
pelaamassa biljardia tai 
vaikka pelaamalla lautapelejä. 
Omaohjaajailtojen sisältö on 
lapsen ja omaohjaajan yhteisesti 
sopima ja räätälöidään 
lapsen tarpeisiin ja toiveisiin 

vastaavaksi realiteettien 
puitteissa.

 
OMA HUONE JA 
YHTEISET TILAT

Kaikilla lapsilla on oma 
huone. Oman huoneen 

sisustukseen voi vaikuttaa ja 
muokata sitä mieleisekseen 
esimerkiksi valitsemalla tapetin 
tai seinän maalin värin. Myös 
yleisissä tiloissa on esillä 
muun muassa lasten tekemiä 
piirustuksia ja käsitöitä sekä 
lasten ottamia kuvia, joista 
on tehty tauluja. Lapselta 
pyydetään suostumus töiden 
esille laittamiseen. Yksi 
suosittu luovuuden muoto on 
jääkaappimagneettien uudelleen 
järjesteleminen jääkaapin 
oveen.  

 
JUHLAT JA 
TAPAHTUMAT

Lapset osallistuvat omien 
syntymäpäiviensä 

suunnitteluun. Arjessa 
huomioidaan eri kulttuurien 
juhlat yksikössä asuvien 
lasten kulttuuritaustan 
mukaisesti. Metsäkoto Oy:ssä 
järjestetään vuosittain lasten 
toivomia kaikkien yksiköiden 
yhteisiä tapahtumia, kuten 
kuplafutisturnaus. Lisäksi 
jokaisella yksiköllä on omia 
tapahtumia, kuten retkiä 
huvi- ja seikkailupuistoihin, 
mökkeilyä ja kalaretkiä.

Lapsilla on mahdollisuus 
ideoida uusia tapahtumia, 

mm. biljarditurnaus on 
syntynyt lasten toiveesta. 
Yksiköihin on tilattu kesäisin 
palju lasten toiveesta.  Lapsilla 
on myös mahdollisuus 
osallistua Metsäkoto Oy:n 
KOTOsanomat lehden 
tekemiseen. 

 
VALVONTA JA 
HUOLENPITO

Metsäkoto Oy:n yksiköissä 
on omat yhteisesti sovitut 
säännöt, joita kaikki 
noudattavat. Sääntöjä 
muokataan ja uudistetaan 
tarpeen mukaan. Lapset 
osallistuvat sääntöjen 
kehittämiseen. Lasten 
palavereissa ja kotikokouksissa 
käydään läpi sääntöjä ja 
muistutetaan sovituista 
toimintatavoista, sekä 
annetaan parannusehdotuksia.  
Yhteisiä sääntöjä ovat 
muun muassa herääminen 
sovittuna aikana, ruokailuajat, 
televisio-ohjelmien ja pelien 
ikärajat, kotiintuloajat, 
nukkumaanmenoajat, 
kavereiden vierailuajat ja 
siisteyden ylläpito. Yhdessä 
suunniteltu ja jäsennelty 
arki luo turvaa ja auttaa 
ennakoimaan. 

Metsäkoto Oy:n 
kaikissa yksiköissä on 

käytössä psykoterapeuttinen 
työmenetelmä ja lasten 

Hyvää kohtelua

O S A L L I S U U T TA 
M A H D O L L I S TA V AT 
T O I M I N TA M A L L I T
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kanssa harjoitellaan tunteiden 
tunnistamista, sietämistä 
ja yksilöllisiä menetelmiä 
oman tilan hallintaan. Näin 
pyritään välttämään tilanteiden 
kehittymistä pisteeseen, joissa 
rajoitustoimenpiteitä tarvitaan. 
Hyvä keskusteluyhteys 
omaohjaajan kanssa auttaa 
tasapainottamaan arkea ja myös 
ohjaajat tunnistavat paremmin 
muutokset lapsen mielialassa.   

 

Rajoitukset ovat yksilöllisiä. 
Jos joku lapsista käyttäytyy 

uhkaavasti tai agressiivisesti tai 
joudutaan kiinnipitotilantee-
seen yleisissä tiloissa, muut lap-
set poistuvat paikalta mieluiten 
omaan huoneeseen, jotta voi-
daan taata kaikkien turvallisuus. 
Mikäli jonkun liikkumavapautta 
joudutaan rajoittamaan, saavat 
muut lapset liikkua vapaasti.  
Käytössä ei ole mitään yhtei-
söllisiä rajoituksia. Yksiköissä, 
joissa rajoitustoimenpiteitä 
on käytössä, on henkilökunta 
suorittanut turvallisuuskoulu-
tuksen, jossa opastetaan miten 
rajoitustoimenpiteitä käytetään 
turvaten sekä rajoitettavan että 
rajoittajan turvallisuus. 

 HENKILÖKUNNAN 
TURVALLISUUS 
RAJOITUSTILANTEES-
SA
 

Ennakointi ehkäisee uhkati-
lanteiden syntymistä. Met-

säkoto Oy:n yksiköissä tehdään 
riskienkartoitus, jota päivitetään 
tarvittaessa. Lisäksi käytössä 
ovat uhkatilanneraportit ja 
outo-oloraportit, joiden avulla 
pyritään tunnistamaan ja ennal-
taehkäisemään riskitilanteita. 
Henkilökunta on suorittanut 
turvallisuuskoulutuksen sekä 
EA1-koulutuksen. Molemmat 
päivitetään säännöllisesti.  

L A S T E N  T U R V A L L I S U U S 
R A J O I T U S T I L A N T E E S S A

T O I M I N TA M A L L I T

 
RAJOITUSTEN 
KÄYTTÖ

Rajoitustoimenpiteiden käyt-
töön joudutaan turvautu-

maan vain,  jos lapsi toiminnal-
laan vaarantaa oman tai toisten 
terveyden tai turvallisuuden. 
Tavoitteena on, ettei rajoitus-
toimenpiteitä tarvitsisi käyttää. 
Rajoitustoimenpiteitä ei käyte-
tä rangaistuksena.  Metsäkoto 
Oy:n yksiköiden omavalvon-
tasuunnitelmissa on eritelty 
ja kuvattu kussakin yksikössä 
käytössä olevat lastensuojelulain 
mukaiset rajoitustoimenpiteet. 

 RAJOITUSTEN KÄY-
TÖN JÄLKEEN

Rajoitusten käytön jälkeen 
omaohjaaja tai toiminnan-

johtaja on yhteydessä sosiaali-
toimeen ja huoltajiin/vanhem-
piin. Lapsen kanssa käydään 
yhdessä läpi tilanneanalyysi 
läsnä olleiden ohjaajien kanssa 
ja tätä kautta on mahdollisuus 
nähdä tilanne kaikkien kannalta 
ja pystytään ennakoimaan tule-
vaisuutta sekä oppimaan uusia 
asioita käyttäytymisestä. Jokai-
sen näkökulma tilanteeseen on 
yhtä tärkeä, ja tavoitteena on 
ymmärtää omaa käyttäytymistä 
ja sen vaikutuksia muihin. Ana-
lyysin loppuvaiheessa mietitään 
yhdessä, miten ensi kerralla 
voidaan toimia toisin, jotta lop-
putulos olisi kaikille parempi ja 
rajoitustoimenpiteitä ei tarvit-
taisi ollenkaan. 

 
LASTEN MUUTOK-
SENHAKU- JA 
KANTELUMAHDOLLI-
SUUDET

Lapsi voi antaa palautetta 
arjen toiminnasta toimin-

nanjohtajalle, omaohjaajalle 
tai muille ohjaajille arjessa tai 
viikottaisissa kotikokouksissa.  
Palautetta kerätään sähköisesti 
palautelomakkeella vähintään 
kerran vuodessa. Palautetta saa 
antaa suullisesta ja kirjallisesti.  

Mikäli lapsi tai hänen lä-
heisensä haluaa tehdä 

kantelun, on omavalvontasuun-
nitelmassa esitelty prosessin 
etenemistä ja nimetty henkilöt 
aluehallintovirastossa, joihin 
voi olla yhteydessä ja miten sekä 
linkit ja nettisivut, joiden kautta 
löytyy lisätietoa. Omavalvonta-
suunnitelma on esillä yksikön 
yleisissä tiloissa. Apua ja lisätie-
toa  saa myös ohjaajalta.
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