
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 kotiko-
kouksissa käydään läpi sääntöjä ja muistutetaan sovituista toimintatavoista, sekä annetaan parannusehdo-
tuksia.  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 kanssa harjoi-
tellaan 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.   

Lasten turvallisuus rajoitustilanteessa
Rajoitukset ovat yksilöllisiä. Jos joku lapsista käyttäytyy uhkaavasti tai agressiivisesti tai joudutaan kiinnipito-
tilanteeseen yleisissä tiloissa, muut lapset poistuvat paikalta mieluiten omaan huoneeseen, jotta voidaan taata 
kaikkien turvallisuus. Mikäli jonkun liikkumavapautta joudutaan rajoittamaan, saavat muut lapset liikkua 
vapaasti.  Käytössä ei ole mitään yhteisöllisiä rajoituksia. Yksiköissä, joissa rajoitustoimenpiteitä on käytössä, 
on henkilökunta suorittanut turvallisuuskoulutuksen, jossa opastetaan miten rajoitustoimenpiteitä käytetään 
turvaten sekä rajoitettavan että rajoittajan turvallisuus. 

Henkilökunnan turvallisuus rajoitustilanteessa 
Ennakointi ehkäisee uhkatilanteiden syntymistä. Metsäkoto Oy:n yksiköissä tehdään riskienkartoitus, jota 
päivitetään tarvittaessa. Lisäksi käytössä ovat uhkatilanneraportit ja outo-oloraportit, joiden avulla pyritään 
tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään riskitilanteita. Henkilökunta on suorittanut turvallisuuskoulutuksen 
sekä EA1-koulutuksen. Molemmat päivitetään säännöllisesti.  



Rajoitusten käyttö
Rajoitustoimenpiteiden käyttöön joudutaan turvautumaan vain,  jos lapsi toiminnallaan vaarantaa oman tai 
toisten terveyden tai turvallisuuden. Tavoitteena on, ettei rajoitustoimenpiteitä tarvitsisi käyttää. Rajoitustoi-
menpiteitä ei käytetä rangaistuksena.  Metsäkoto Oy:n yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on eritelty ja 
kuvattu kussakin yksikössä käytössä olevat lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet. 

Rajoitusten käytön jälkeen
Rajoitusten käytön jälkeen omaohjaaja tai toiminnanjohtaja on yhteydessä sosiaalitoimeen ja huoltajiin/van-
hempiin. Lapsen kanssa käydään yhdessä läpi tilanneanalyysi läsnä olleiden ohjaajien kanssa ja tätä kautta on 
mahdollisuus nähdä tilanne kaikkien kannalta ja pystytään ennakoimaan tulevaisuutta sekä oppimaan uusia 
asioita käyttäytymisestä. Jokaisen näkökulma tilanteeseen on yhtä tärkeä, ja tavoitteena on ymmärtää omaa 
käyttäytymistä ja sen vaikutuksia muihin. Analyysin loppuvaiheessa mietitään yhdessä, miten ensi kerralla 
voidaan toimia toisin, jotta lopputulos olisi kaikille parempi ja rajoitustoimenpiteitä ei tarvittaisi ollenkaan. 

Lasten muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuudet
Lapsi voi antaa palautetta arjen toiminnasta toiminnanjohtajalle, omaohjaajalle tai muille ohjaajille arjessa tai 
viikottaisissa kotikokouksissa.  Palautetta kerätään sähköisesti palautelomakkeella vähintään kerran vuodes-
sa. Palautetta saa antaa suullisesta ja kirjallisesti.  
Mikäli lapsi tai hänen läheisensä haluaa tehdä kantelun, on omavalvontasuunnitelmassa esitelty prosessin 
etenemistä ja nimetty henkilöt aluehallintovirastossa, joihin voi olla yhteydessä ja miten sekä linkit ja net-
tisivut, joiden kautta löytyy lisätietoa. Omavalvontasuunnitelma on esillä yksikön yleisissä tiloissa. Apua ja 
lisätietoa  saa myös ohjaajalta.


