
SUHDE LAPSEEN

Muista, että olet edelleen lapsesi van-
hempi. Olet lapsesi vanhempi niin sijoi-
tuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Sama 
koskee kaikkia lapsen läheisiä. 

Läheisverkoston kartoittamisen avulla 
voidaan huolehtia lapsen tärkeiden ih-
missuhteiden jatkuvuudesta. Lapsen lä-
heiseksi kokemia henkilöitä voivat olla 
muutkin kuin sukulaiset, esimerkiksi 
kummit, naapurit ja hoitajat.  Samalla 
voidaan miettiä mitkä ihmissuhteet tuke-
vat myös vanhempaa. 

Olet tärkeä lapselle. Se miten suhtaudut 
sijoitukseen ja sijoituspaikkaan vaikuttaa 
lapsen sopeutumiseen. Kannusta lasta 
nauttimaan elämästä.

Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, jonka perhettä 
koskettaa lapsen tai nuoren sijoitus kodin ulko-
puolelle.

Tunnet ehkä joutuneesi tuntemattomalle maaperäl-
le yksin. Me saman kokeneet vanhemmat olemme 
koonneet tähän ohjeita ja neuvoja. Ne ovat tueksi ja 
avuksi sijoituksen aiheuttamaan kriisiin.

Haluamme välittää Sinulle toivonkipinän sisimpääsi 
ja uskoa siihen, että elämä kääntyy parhain päin.

TUKI JA HUOLENPITO ITSESTÄ

Huostaanotto/sijoitus on aina kriisi. Krii-
sissä olevan ihmisen on vaikea sisäistää 
uutta. Voi olla hyvä etsiä luotettava tuki-
henkilö. Sopiva ihminen voi löytyä omista 
läheisistäsi tai esimerkiksi seurakunnan 
tai kriisikeskuksen kautta. Tukihenkilöstä 
voit kysyä myös sosiaalityöntekijältä. 

Tukihenkilön kanssa kannattaa ennen pa-
laveria miettiä, mitkä asiat haluat ottaa 
esille ja mihin kysymyksiin haluat vas-
tauksia. Voit ottaa tukihenkilön mukaan 
palavereihin. Jälkikäteen voi olla avuksi 
käydä yhdessä läpi palavereissa esiin tul-
leita asioita ja saada keskusteluapua. 

Tukihenkilösi nimi ja yhteystiedot: 

Niin lapsesi kuin sinun itsesikin kannalta 
on tärkeää pitää huolta omasta jaksa-
misestasi. Riittävä lepo ja kunnon ruoka 
auttavat jaksamaan. Sinulla on lupa myös 
elää ja tehdä asioita, jotka tuottavat hy-
vää oloa sinulle. Liikunta, luonto, käsi-
työt, mikä se on juuri sinulle?



ASIAKASSUUNNITELMA

Asiakassuunnitelma on sopimus, jonka 
mukaan kaikkien osapuolien tulisi toi-
mia. Kun tavoitteet ja käytännön asiat on 
kirjattuna ylös, on yhteistyön tekeminen 
helpompaa. Asiakassuunnitelmaneuvot-
teluissa on tärkeää, että kaikki osapuolet 
ovat mukana ja saavat sanoa mielipiteen-
sä. Mahdolliset eriävät mielipiteet kirja-
taan ylös.

• Asiakassuunnitelma on lastensuojelun 
asiakkaan oikeus.

• Lapsen asiakassuunnitelmaan kirjataan 
mm. sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet, 
tapaamisten ja yhteydenpidon järjestä-
minen ja muita käytännön asioita.

• Vanhemmalle tulee laatia oma asiakas-
suunnitelma vanhemmuuden ja kuntou-
tumisen tukemiseksi.

• Asiakassuunnitelma tulee päivittää aina 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa.

• Asiakassuunnitelman toteutuminen tu-
lisi tarkistaa säännöllisesti ja aina tarvit-
taessa.

Tärkeää on, että omalta osaltasi pidät 
kiinni suunnitelmasta huolehtimalla ta-
paamisista ja muista sovituista asioista.

Asioilla on 
tapana 

järjestyä.

YHTEYDENPITO 

Lastensuojelun tehtävä on tukea lapsen 
lisäksi vanhempia, huoltajia ja muita 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaa-
via ihmisiä. Lapsen huostaanottoon tai 
sijoitukseen liittyy monia vaiheita. Sosi-
aalityön lisäksi on myös muita tukipalve-
luita. Hae apua. Kysy neuvoa rohkeasti ja 
usein.

Täytä avoimet kohdat yhdessä sosiaali-
työntekijän kanssa. Huom: henkilöt ja 
yhteystiedot voivat vaihtua! Käytä lyijyky-
nää.

• Lapsen asioista vastaavan sosiaali-
   työntekijän nimi ja yhteystiedot: 

• Sijaishuoltopaikan/-perheen 
   nimi ja yhteystiedot:

• Yhteydenpito lapseen:

 
          Miten?

          Milloin?

         Yhteydenpidosta sovitaan 
         seuraavan kerran:



TALOUDELLINEN TILANNE 

Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle saattaa 
vaikuttaa perheesi taloudelliseen tilan-
teeseen. Lapsilisät maksetaan jatkossa 
sijoituspaikkaan, samoin mahdolliset 
elatus- ja vammaistuet. Useimmat lapsi-
korotukset  lakkaavat tai ne maksetaan 
sijoittavalle taholle. Näistä muutoksista 
huolehtii sosiaalityöntekijä. 

Lapsen sijoituksen myötä muuttuu talo-
udessasi asuvien määrä. Tämä vaikuttaa 
asumis- ja toimeentulotukeesi. 

Muistettavaa: 
Asumistuen tarkistushakemus 
Kelalle

Vaikka lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuo-
lelle, vanhempien elatusvelvollisuus ei 
lakkaa. Tulojen mukaan laskettava hoito-
kustannusten korvaus voidaan periä mo-
lemmilta vanhemmilta.

Sijoituksen aikana vanhemman ja lapsen 
tapaamisia tulee tarvittaessa tukea ra-
hallisesti. Tapaamisista aiheutuvien mat-
kakulujen lisäksi voidaan lapsen kotona 
viettämältä ajalta maksaa luonapitokor-
vausta. Näistä asioista päättää sosiaali-
työntekijä. Ne on hyvä sopia asiakassuun-
nitelman teon yhteydessä.

MITÄ VOI TEHDÄ JOS ASIAT 
EIVÄT SUJU

Jos sinusta tuntuu, etteivät lastensuoje-
luun liittyvät asiat suju niin kuin pitäisi, 
pyri keskustelemaan ensisijaisesti oman 
sosiaalityöntekijäsi tai hänen esimie-
hensä kanssa asian korjaamiseksi. Jos 
tämä ei tuota tulosta,  voit pyytää apua 
oman alueesi sosiaaliasiamieheltä, jon-
ka yhteystiedot saat sosiaalityöntekijäl-
täsi tai löydät kunnan nettisivuilta. 

Sinulla on myös mahdollisuus tehdä 
asiassasi muistutus lastensuojeluyksi-
kön vastuuhenkilölle tai kantelu alue-
hallintovirastoon, jos asiat eivät muu-
ten ratkea. Muistutuksen tai kantelun 
tekemiseen saat neuvoja sosiaaliasia-
mieheltä. 

Oman alueesi sosiaaliasiamiehen 
yhteystiedot: 

MUISTILISTA: 

• Hanki kansio, johon järjestät kaikki lap-
sen sijoitukseen liittyvät paperit.

• Merkitse kalenteriin kaikki tärkeät päi-
vämäärät, kellonajat, lapsen tapaamiset 
ja henkilöiden nimet sekä tapaamispai-
kat. 

• Muista syödä, nukkua ja peseytyä. 
Huolehdi itsestäsi.

• Muista myös iloita ja tehdä asioita, jot-
ka tuovat hyvää mieltä.

• Varaa itsellesi keskusteluaika jonkun 
sellaisen ammattilaisen kanssa, jolle voit 
kertoa tilanteestasi.

• Keskustele tarvittaessa lääkärin kanssa 
jaksamisestasi.  

• Kerro tilanteestasi luotetulle läheiselle. 

• Tietoa kriisistä ja henkisestä selviyty-
misestä: www.punainenristi.fi/hae-tu-
kea-ja-apua 



Arvosta sitä, miten olet selviytynyt 
elämäsi vaikeuksista.
Näe kohtaamasi vaikeudet koettelemuk-
sina,
jotka ovat kasvattaneet sinua ihmisenä.
Huomaa sisäiset ja ulkopuolellasi 
olevat voimavarat,
sillä niitä on enemmän kuin arvaatkaan.
 
Arvosta edistystäsi ja onnistumisiasi
ja kiinnitä huomiota niihin merkkeihin,
jotka puhuvat sen puolesta, että olet 
oikealla tiellä.
Ole tietoinen siitä, mitä elämältä 
haluat ja tulevaisuudelta toivot.
Toiveilla on taipumus toteutua,
mutta mikään tuuli ei ole otollinen laival-
le, jolla ei ole päämäärää.
Usko, että ansaitset hyvän tulevaisuuden.
Ja mitä raskaampi menneisyytesi on ollut, 
sitä paremmalla syyllä.
Ole armollinen itsellesi ja muista että et 
ole yksin: sinapinsiemeniä kannattaa etsiä, 
vaikkei niitä löydäkään.
 
                                             Ben  Furman

Teoksesta ”Ei koskaan liian myöhäistä saada 
onnellinen lapsuus”  (WSOY, 2010)
www.benfurman.com
                             

APUA JA TUKEA:

• Valtakunnallinen kriisipuhelin: 01019 5202
• Ev. lut. kirkon palveleva puhelin: 01019 0071
• Alueesi sosiaalipäivystys: 

• Muita paikallisia auttavia tahoja: 

• Lisää auttavia tahoja: 
   www.apua.info, www.tukinet.net

• Lisää tietoa lastensuojelusta: 
   www.ensijaturvakotienliitto.fi/asiaa_
   lastensuojelusta ja www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/
   lastensuojelunkasikirja 
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