
2018 Asiakasratien tuotos - toteutettu Turun kaupungin lastenkodeissa



Lukijalle tiedoksi

Me raatiohjaajat saimme noin vuosi sitten tehtäväksemme perus-
taa, Turun kaupungin lastensuojelun sijaishuollon laitoshoitoon, 
asiakasraadin. Kuunneltuamme nuoria ja perehdyttyämme asian-
tuntijoiden johdolla asiaan, totesimme tehtävän annon olevan mo-
nitahoinen. Puhuimme isosta asennemuutoksesta, johon nuorten 
tulee saada totutella. Kulunut vuosi on ollut kaikille osapuolille erit-
täin antoisaa opettelua osallisuuden ja lapsen oikeuksien nimissä.

Alussa mietimme, että miten saisimme asiakasraatiryhmätoi-
minnasta jatkumon ja niin turvallisen ryhmän, että se vastaisi 
tarkoitusta. Kehittelimme sabluunan, jonka avulla käynnistimme 
lastenkoteihin raatitoimintaa. Olemme kuluneen vuoden aikana 
työstäneet lastenkotien pikkuraadeissa lasten ja nuorten kanssa 
esimerkiksi seuraavia teemoja:

- Lapsen osallisuus ja oikeudet
- Millainen on hyvä lastenkoti
- Millainen on hyvä ohjaaja
- Mitä turvallisuus tarkoittaa
- Miten ohjaaja voi olla apuna turvallisuuden tunteen lisääjänä

Tämä tuotos, Lastenkoti lasten silmin, on syntynyt asiakasraatita-
paamisissa kerätyn aineiston pohjalta. Tästä käy ilmi, että lapsilla 
ja nuorilla on erittäin vahva näkemys turvallisesta lastenkodista. 
Toivommekin, että tähän vihkoseen kootut ajatukset tavoittaisivat 
mahdollisimman monen aikuisen, joka on kosketuksissa sijais-
huollon kanssa. Asiakasraadista nousevat asiat ovat kaikkien 
yhteisiä asioita.



Lyhyesti tiivistettynä asiakasraatitoiminnassa on kyse lasten ja 
nuorten oikeuksista ja osallisuudesta, sekä sijaishuollon kehittä-
misestä palvelun käyttäjiä kuunnellen. Haluamme antaa vaikut-
tamisen mahdollisuuden heille, jotka ovat parhaita asiantuntijoita 
omaan elämään ja arkeen liittyvissä asioissa. Samalla lapset ja 
nuoret saavat mahdollisuuden harjoitella kansalaisuustaitoja ja 
aikuiset saavat mahdollisuuden osoittaa arvostusta lasten aja-
tuksille. Raatitoiminta tekee lapset ja heidän tilanteensa näky-
väksi ja saattaa aikuiset vastuuseen omasta toiminnastaan.



Asiakasraati

Mikä asiakasraati on?

Asiakasraati on kehitetty osallisuuden ja vaikuttamisen lisää-
miseksi Turun kaupungin lastenkodeissa. Raadissa lapset 
pääsevät anonyymisti kertomaan mielipiteensä, vaikuttamaan 
ja osallistumaan lastenkodin ja kaupungin toimintaan, sekä 
kyseenalaistamaan ja kehittämään. Raati kokoontuu omassa 
talossa noin 4–6 kertaa vuodessa ja lisäksi pidetään 1–2 ker-
taa raatitapaaminen, johon osallistuu kaikista lastenkodeista 
lapset ja raatiohjaajat. Ensimmäisen vuoden aikana on pidet-
ty myös ohjaajaraateja, joihin on osallistunut raatia vetäneet 
ohjaajat. 

Miksi se on kehitetty?

Asiakasraati on kehitetty sitä varten, että kaikki saavat ää-
nensä kuuluviin. Raati on turvallinen paikka puhua asioista, 
jotka askarruttavat ja lapsi/nuori pääsee samalla vaikuttamaan 
omiin asioihin ja tulevaisuuteensa. Lapset ovat kaiken tekemi-
sen ja toteuttamisen keskiössä, joten on tärkeää, että he itse 
pääsevät kertomaan mikä on toimivaa, ja mikä taas ei.

Ketkä ovat osallistuneet raatiin?

Asiakasraatiin osallistuu lastenkodin sisällä 2–8 lasta/nuorta, 
joihin voi sisältyä myös jälkihuollon asiakkaita, eli entisiä las-
tenkodin asukkaita. Näin saadaan perspektiiviä myös siihen, 
mikä on jäänyt positiivisesti mieleen ja mitä asioita voidaan 
esimerkiksi arjessa parantaa. Raateihin osallistuu myös kak-
si ohjaajaa, jotka pysyvät samoina, vaikka nuoret saattavat 
vaihdella.

 



Lasten ajatuksia aikuisille

”Turvallisuus käsite liitetään usein fyysiseen turvallisuuteen, 
mutta se tuo turvallisuuden tunnetta, kun tietää miten toimia ja 

tietää pärjäävänsä, jos jotain tapahtuu.”

”Aina ollessaan töissä tai sillon kuin vaan ehtii, niin pyrkisi 
antamaan pienen hetken hoidettavalleen, vaikka tavallisten aska-
reiden ohessa, jotta nuorella olisi matala kynnys kertoa asioista, 

jotka vaivaavat ja vahvistaisi luottamusta omahoitajaan, joka taas 
lisää turvallisuuden tunnetta, kun nuori kokee et hoitaja on 
oikeesti nuoren puolella ja on kiinnostunut tämän asioista.”

Yllä muutama nuoren ajatus turvallisuuden tunteesta ja siitä, 
miten sitä voidaan lisätä lastenkodissa. Seuraaville sivuille on 
koottu lisää eri-ikäisten lasten ja nuorten arvokkaita ajatuksia 
laadukkaan ja turvallisen sijaishuollon kehittämisen tueksi. 



Osallisuus ja lasten oikeudet 

Mitä sinulle tulee mieleen sanayhdistelmistä

a. lapsen/nuoren osallisuus

- nuortenkokoukset
- mieleen tulee miten paljon lapsi tai nuori haluaa vaikuttaa
- kysytään kaikesta
- miten lapsi/nuori voisi vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin,   

 että häntä aidosti kuunnellaan
- lapset saavat osallistua lastenkodin yhteisiin päätöksiin     

 erittäin hyvin (lapsia kuunnellaan)
- tekee asioita, jos pyydetään esim. kotitöissä



      b. lapsen oikeudet

- kaikilla on mahdollisuus oppia ja käydä koulua
- lapsilla on mahdollista elää mahdollisimman 
  normaalia elämää, ainakin meidän yksikössä 
  (hauska sana XD)
- lapsella on erityisiä oikeuksia sijaishuollon aikana: 
  laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja tarpeita vastaavaan   

 sijaishuoltopaikkaan, oikeus hyvään kohteluun, oikeus  
 saada tietoa omasta tilanteesta

-  yksityisyys, koskemattomuus
-  kuinka paljon/vähän lapsilla on oikeuksia
-  jossakin maassa pakotetaan lapset töihin, niitä ei 
   kuunnella että haluaako ne kouluun vai mitä ne haluaa    

  tehdä

Mitä toivomuksia, ajatuksia sinulla on raatitapaamisten suhteen?

- kaikkiin lastenkoteihin saisi ottaa eläimiä
- toivon että tapaamisissa tulleet mielipiteet vaikuttaisivat
  toimintaan
- lisää rahaa toimintaan, lisää retkiä
- tapaamiset johtaisivat todellisiin muutoksiin, ettei jää pel- 
 käksi tekemisen meiningiksi, eikä tapaamisten tavoite ole  
 silotella vaan lastensuojelun kiiltokuvaa
- toivon leppoisaa ja avointa menoa
- olisi kiva jos saa herkkuja



  - olisi hyvä jos ei olisi pakko puhua kaikkien kuullen, saisi 
    puhua vain silloin kun haluaa koska on vaikea puhua tunte 
    mattomien seurassa

Mitä muuta haluat aiheesta sanoa?

- paljon herkkuja kokouksiin
- asun Turun parhaassa lastenkodissa



Hyvä lastenkoti

- siellä on mahdollisuus ruokaan ja nukkumapaikkaan
- siellä on mahdollisuus tehdä asioita
- siellä on mahdollisuus rahan käyttöön
- siellä on poreallas ja hyvät ohjaajat
- siellä on leppoisa ja rauhallinen ympäristö
- siellä on trampoliini
- siellä on ymmärrettävät ja perustellut säännöt
- siellä yritettäisiin opettaa lasta jo varhaisessa vaiheessa 
  käyttämään puhelinta itsenäisesti (esim. yön)
- siellä on piha-alue



Lastenkoti ei ole hyvä jos…

- sillä on huono sijainti
- siellä on kylmät huoneet talvella ja liian kuumat kesällä
- se on liian sokkeloinen
- siellä kirjoitetaan LVR:iä (joskus hyvä)
- siellä on liian tiukat säännöt (joskus)
- siellä joutuu joskus johtajan puheille
- siellä on liian vähän vapautta
- siellä on huonot yleisessä käytössä olevat tavarat
- siellä ei ole mitään piha-aktiviteetteja
- siellä on huonoa ruokaa ja siellä ei ole trampoliinia

Uuden nuoren tullessa taloon, mitä hyvässä lastenkodissa tulisi 
huomioida?

- uusi nuori saattaa olla ujo ja ei ehkä uskalla syödä heti kaikkien   
  kanssa yhdessä ruokapöydässä, niin sen ei tarttis heti syödä  
  kaikkien muitten kanssa samaan aikaan
- että pystyy vaikuttaa oman huoneen järjestykseen
- mukava vastaanotto ohjaajilta ja nuorilta kun tulee uutena
- kun uusi nuori tulee hänen pitäisi päästä vaikuttamaan huoneen 
  sisustukseen
- ohjaajien pitää olla mukavia ja keskustelevaisia



Millainen ympäristö ja ilmapiiri tulee hyvässä lastenkodissa olla?

- hyvässä lastenkodissa on mukavat ohjaajat jotka kuuntelee   
  ja osaa olla rennosti. Siellä on mukavat nuoret. Täällä on  
  turvallista olla kun on kamerat ja hälytykset
- lastenkoti on rauhallisessa paikassa eikä missään 
  keskustassa missä on paljon ihmisiä
- näyttää normaalilta talolta ja ei ole lastenkoti-kylttiä
- hyvässä lastenkodissa on kotitekoista ja hyvää ruokaa
- pitää olla hyvä ilmapiiri ja nuoret tulee toimeen toistensa    
  kanssa
- lastenkodista tekee hyvän ohjaajat jotka ovat mukavia ja    
  rentoja
- talon pitää näyttää normaalilta asunnolta
- hyvää ruokaa ja aikuiset juttelee

Muita huomioita, jotka tekevät lastenkodista hyvän

- vaaterahan pitäisi olla ainakin 200 euroa enemmän
- itsenäistyminen ajoissa ja yksilökohtaisesti
- asioiden järjestelyssä ei saisi mennä niin kauan
- oma huone ja toimivat tilat, kodinomaisuus
- lastenkodille pitäisi saada oma auto!
- ei liian kireä tunnelma
- jutteluhetket
- piha on jees
- hyvä sosiaalinen tunnelma
- hyvä ryhmähenki ja aktiviteetit
- ulkomaanmatkat lastenkotilapsille ja leipägrilli





Hyvä ohjaaja

Millainen on hyvä ohjaaja?

Vakaa aikuinen (huom. ei välttämättä vakava), seikkailunhalui-
nen, iloinen, positiivinen, kannustava, ei liian tiukka mut kuitenkin 
tiukka, tykkää ruuasta, huumorintajuinen, antaa helposti rahaa, 
opettavainen, hauska, hyvä leikkimään piilosta, sosiaalinen, 
urheilullinen, monitoiminen, omanlainen huumorintaju, pitää huol-
ta, uskaltaa nähdä vaivaa että saa kaikki ympärillään iloisemmak-
si, musikaalinen, omanlainen tyyli, puhelias, antaa rauhaa ja ym-
märtää kun on vaikeuksia, luotettava, erityinen, huolehtii omasta 
terveestä elämästä, osaa huolehtia pienemmistä ja vanhemmis-
ta, haluaa parasta kaikille, ihana persoona, on kiltti ja joustava, 
yrittää pitää kiinni sovituista 
aikatauluista, yleisesti yrittää, 
ottaa asiat tosissaan, on 
perehtynyt lapsen asioihin, 
ei tuomitse,   



elämänkokemusta eikä vain koulutusta, omaa hyvän tunneälyn, 
vähän lepsu, keskusteltaessa nuoren kanssa tulisi puhua myös 
ohjaajan omasta elämästä ja kokemuksista, antaa lapselle rau-
han olla omassa huoneessaan, ei paheksu tai vähättele nuorta, 
kiltti ja kuuntelee, ohjaa nuorta oikeassa ja väärässä, tuo ilmi että 
on silti tukena vaikka nuori törppöilee, pitää kyllä pystyä luotta-
maan, muistaa asioita.



Ohjaaja ei ole hyvä, jos......

- on liian tiukka
- on ärsyttävä
- ottaa väärällä tavalla nuoren kertomat asiat
- käyttää valtaa väärin
- kyselee liikaa, joka on välillä ärsyttävää
- syyttää nuorta automaattisesti ilman, että on kysynyt ”oletko   
  tehnyt?”



Turvallisuus

Turvallisuutta on:

- se, että ovet ovat aina lukossa
- että on oikeus yksityisyyteen
- että on aikuisia ympärillä
- se, että on palohälyttimet ja että on ehjät kaapit, jotteivat      
  ovet tipu päähän
- se, ettei ole teräaseita kaikkien käytettävissä/nähtävissä
- jos olisi palosprinklerit katossa
- jos olisi villaverhot / muuten paloturvalliset tekstiilit
- yleinen siisteys; ei voi kompastua tavaroihin, kun on siistiä
- ympäristö
- Suomi, läheiset ihmiset, puhuminen, ohjaajan ei pidä pelätä    
  tai näyttää pelkoa
- itselle tuo turvallisuutta minä itse, äiti, puhelin, poliisi, 
  työvaatteet, koti, eläimet
- ohjaaja olisi luotettava, vahva, eikä pelkäisi



- heijastin tuo turvaa, aikuiset, läheiset, kaverit, poliisi
- turvallisuus = läheiset ihmiset, aikuiset, kamerat, hälytykset,   
  on aina joku kenelle voi soittaa, poliisit, valot/valoisuus, 
  lukitut ovet yöllä, Suomi, luottamus ihmisiin
- ohjaajaan voi luottaa ja sille voi puhua tai soittaa, kun 
  pelottaa
- ohjaajan pitää olla paikalla, kun pelottaa
- että omissa huoneissa on lukot
- tutut ohjaajat ja omaohjaajat
- talossa aina joku paikalla
- joku huo-    
  lehtii
- tunnemme      
  muut lapset
- luotettavuus
- mukavat
  ohjaajat
- tuki



Ilmapiiri vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen

- Ilmapiiri missä kaikki (asukkaat tai henkilökunta) kunnioittasi toi-
siaan yksilöinä eikä nälvittäisi ja ”vitsailtais” niin et saattaa vahin-
gossa satuttaa toista vaa muistettas, että lastenkodin asukkailla 
usein saattaa olla ns. suojakilpi, jota he koittavat näyttää muille, 
mutta on oikeasti herkkä sisältä.

- Rauhallinen ja turvallinen, ei esimerkiksi tarvitse pelätä muiden 
lasten raivokohtauksia (ettei tarvitsisi joutua näkemään niitä eikä 
pelkäämään muita asukkaita/nuoria)

- Jotenkin et nuoret tuntis et he vetävät yhtä köyttä, eivätkä ole 
yksin tai ainoita, jotka ovat vaikeassa elämäntilanteessa. Itse 
pitäisin hauskana esim. nuoret vs aikuiset peleistä.

- Ilman tietoista päätöstäkään hoitaja näyttää mallia nuorelle, 
joten on tärkeää, et hoitajatkin pyrkii kiinnittää puheisiinsa huo-
miota. Esimerkiksi moraalisissa asioissa ja miten hoitaja puhuu 
kollegoistaan tai muista ihmisistä. Etenkin, koska lastenkodin 
henkiökunta saattaa olla nuoren ensimmäinen kunnollinen malli 
aikuisesta, jolloin nuori alkaa ymmärtää mitä aikuisuus oikeesti 
on ja saa nähdä jotain parempaa mitä kohti tavoitella, kuin jotain 
huumeluolassa elämistä esimerkiksi.

- Lastenkoti, jossa on hoitajina erilaisia persoonia, on minusta 
todella mahtava asia nuoren kannalta. 



Aikuisten velvollisuus on kohdata ja kuulla lasta. Hänelle tulee 
antaa tietoa sekä mahdollisuus ilmaista omat kerrottavansa. 
Joskus lasten kertoma ei ole aikuiselle mieluista, mutta se ei tee 
asiasta yhtään vähemmän tärkeätä. Nämä asiat mielessä raati-
toiminta jatkaa matkaansa…



Turun kaupungin hyvinvointitoimiala


