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               LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS 

Lapsella on oikeus 

Erityiseen suojeluun ja hoivaan 

Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista 

Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan 
päätöksentekoon 

 

Sopimukseen liittyy neljä yleistä periaatetta 

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia 

Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa 

Lapsella on oikeus hyvään elämään 

Lapsen näkemykset on otettava huomioon 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Muutto lastenkotiin 
 

Tutustumiskäynnillä henkilökunta kertoo sinulle ja läheisillesi 
lastenkodistasi. Silloin voit vapaasti kysyä kaikesta, mikä sinua 
askarruttaa. Yleensä tutustumiskäynnillä sovitaan muuttopäiväsi ja voit 
kertoa, mitä toiveita sinulla on muuttoon ja tulevaan asumiseesi liittyen. 
 
Muuttopäivänä sinua odottaa lastenkodissa oma huone, johon voit 
rauhassa asettua. Tarvittaessa me autamme sinua muutossa ja voit 
myös pyytää läheisiäsi avuksesi. Muutto on aina jännittävä kokemus, 
joten anna itsellesi aikaa sopeutua uuteen paikkaan. Myös me 
lastenkodissa varaamme sinulle aikaa. 

 
 
 
Elämää lastenkodissa 
 

Lastenkoti on nuorten ja aikuisten yhteisö, jossa jokaisella on oma 
tärkeä paikkansa. Tärkeää on, että kaikessa toiminnassa pyritään 
ottamaan muut (toiset nuoret, työntekijät ja vieraat) huomioon ja 
kohtelemaan toisia niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan – lämpimästi, 
hyväksyvästi ja kunnioittavasti. Jokainen vastaa omalta osaltaan 
lastenkodin ilmapiiristä ja siitä, että lastenkodissa on hyvä ja turvallista 
asua. Kaikenlainen henkinen ja fyysinen väkivalta on kielletty.  

 
Lastenkodissa hyväksymme sinut ehdoitta omana itsenäsi. Tuemme 
sinua nuoruuteen ja kasvamiseen liittyvissä asioissa ja erityisesti niissä 
asioissa, jotka ovat tällä hetkellä vaikeita. Yhdessä sinun, huoltajiesi ja 
sosiaalityöntekijäsi kanssa asetamme tavoitteita, teemme suunnitelmia 
ja arvioimme missä mennään. Kokoonnumme säännöllisesti 
tapaamisiin keskustelemaan yhdessä sinun elämässäsi tärkeiden 
ihmisten kanssa. Sinulla on myös oikeus tavata sosiaalityöntekijääsi 
kahden kesken.  
 
Arkielämän taitoja harjoittelet vaiheittain. Itsenäisyytesi ja vastuusi 
lisääntyvät sitä mukaan, kun itsestä huolehtimisen taitosi karttuvat.  

 
 
Huolenpito 
 

Lastenkodissa huolehdimme sinun perustarpeistasi ja hyvinvoinnistasi. 
Paikalla on aina aikuisia, joiden puoleen voit kääntyä kaikissa 
asioissasi. Sinulla on omaohjaaja, joka huolehtii sinun asioistasi ja 
työskentelee sinun tukenasi.  Omaohjaajasi kanssa voit pohtia 
elämääsi ja vaikeitakin asioita ja tunteita. Hyvinvoinnin kannalta on 
tärkeää myös se, että päivärytmi on riittävän säännöllinen. Ruokaa on 



tarjolla säännöllisesti, ja sovimme yhdessä tulemisistasi ja 
menemisistäsi. Yöt on rauhoitettu nukkumista varten. 
 
Lastenkodissa asuessasi huolehdimme sinusta myös taloudellisesti 
(LSL 55 §, käyttövarat). Ruoan, perushygieniatuotteiden ja 
mahdollisten terveydenhoitokulujen lisäksi kustannamme tarvitsemasi 
vaatteet ja tuemme harrastuksiasi mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi 
saat lastenkodista henkilökohtaiseen käyttöön rahaa (yleensä viikko- 
tai kuukausiraha), jonka voit käyttää haluamallasi tavalla.  
 
Kullakin perheellä on omat perinteensä ja tapansa, ja näin on myös 
lastenkodilla. Juhlien ja perinteiden vietoista keskustelemme yhdessä, 
ja osan perinteistä luovat nuoret itse.  Lastenkodissa vietämme yleisiä 
juhlapyhiä ja syntymäpäiviä ja juhlimme myös erilaisia saavutuksia ja 
merkkitapahtumia. Teemme myös yhteisiä retkiä.   

 
 
Lapset/ nuoret 

 
Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Kaikille on yhteistä se, 
että he eivät voi syystä tai toisesta asua kotona vanhempiensa kanssa. 
Syyt ovat yksilölliset ja kunkin henkilökohtaiseen elämään liittyviä. 
Jokainen päättää itse, mitä haluaa tilanteestaan muille kertoa. 
Henkilökunta ei puhu sinun asioistasi toisille lapsille.   
 
Voit tutustua muihin talon lapsiin oman halusi ja aikataulusi mukaan. 
Oma huoneesi on sinua varten ja siellä saat viettää aikaa rauhassa 
ilman muiden läsnäoloa. Lastenkodissa kohtaat erilaisia lapsia ja 
joidenkin kanssa voi syntyä pitkäaikaisiakin ystävyyssuhteita. Erilaisuus 
voi synnyttää myös ristiriitoja, mutta pyrimme ne aina selvittämään. On 
tärkeää, että kaikki tulevat toimeen keskenään. Lastenkodissa asutaan 
muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Tästä johtuen pidemmän 
aikaa lastenkodissa asuvat näkevät useampia muuttoja. 

 
 
Rajoitustoimenpiteet 

 
Jos lastenkodin toimintatavat ja sopimukset eivät riitä takaamaan sinun 
tai muiden turvallisuutta, voimme huolehtia sinusta 
rajoitustoimenpiteiden (LSL 11 luku Rajoitukset sijaishuollossa 61 §) 
avulla. Rajoitustoimenpiteet eivät ole rangaistus, vaan keino pysäyttää 
sinut yhdessä pohtimaan, miten voimme parhaiten tukea kasvuasi ja 
kehitystäsi.  

 
Elämä lastenkodin ulkopuolella 

 
Muutto lastenkotiin on iso muutos elämässäsi, mutta moni asia pysyy 
kuitenkin ennallaan.  
Perhe on tärkeä, ja haluamme tukea perheenjäsenten välistä yhteyttä. 
Mahdollisuuksien mukaan voit käydä kotona ja läheisesi ovat 
tervetulleita vierailemaan lastenkodissasi. Perheen ja muiden läheisten 
kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää myös siksi, että sinulla olisi 
itsenäistä elämää aloittaessasi tukenasi vahva läheisverkosto.  
 



Koulu pysyy lähes aina samana, ja koulunkäynti onkin usein keskeinen 
osa elämää. Voit tavata kavereitasi ja myös kutsua heitä kylään. 
Lastenkodissa tutustumme mielellämme ystäviisi. 

 

 
 
 
Opinnot ja työ 
 

Lastenkodissa asumisen aikana on usein ajankohtaista miettiä tulevaa 
ammattia ja hakeutua jatko-opintoihin. Jos et pääse haluamaasi 
opiskelupaikkaan, voit hakea erilaisille työllistämiskursseille, 
työharjoitteluun tai töihin. Suunnittelemme yhdessä sinun kanssasi, 
mikä voisi olla tilanteeseesi paras ratkaisu ja autamme sen 
toteutuksessa. Opintojasi tuetaan tarvittaessa myös taloudellisesti.  

 
 
 

Muutto lastenkodista  
 

Muutto lastenkodista on jälleen iso muutos elämässäsi. Teemme 
yhdessä suunnitelman jatkosta sinun ja läheistesi kanssa. Mietimme 
millaista tukea tulet tarvitsemaan ja mihin voit muuttaa. Vaihtoehtoja on 
useita: asumisharjoittelu, tukiasunto, opiskelija-asunto, joku muu 
itsenäinen asumismuoto tai muutto takaisin kotiin.  
 
Huostaanotto päättyy viimeistään silloin, kun täytät 18 vuotta. Tämän 
jälkeen sinulla on mahdollisuus jälkihuollon (LSL Jälkihuolto Luku 12 § 
75) palveluihin siihen asti, kunnes täytät 21 vuotta.  

 

 
 
 
 
 


