
       Yhteisellä tiellä 

              -Opas vanhemmalle- 



Hyvä vanhempi, 

 lapsen sijoitushetki on raskas vanhemmalle,  

mutta se voi myös mahdollistaa vaikeassa elämäntilanteessa paljon hyviä 
asioita, sekä lapsellesi että sinulle.  

Lapsen sijoittaminen on pysäytys, joka voi olla mahdollisuus muutokseen. 
Yhteiseen työskentelyyn motivoituminen on tärkeää lapsen onnistuneen 

sijoituksen kannalta.  

Lapsen huostaanoton ja sijoituksen tavoitteena on aina perheen 
jälleenyhdistäminen. 



Lapsesi on sijoitettu pienryhmäkoti VillaSyliin, joka on VillaNutun 

erityisyksikkö. Yhdessä etsimme tien, jota lapsesi kanssa olette valmiita 

kulkemaan. Samalla autamme lastasi sopeutumaan yhteiskuntaan ja sen 

erilaisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin.  

Olemme kotimainen perheyritys, jolla on yhteiskunnallinen yritys –merkki. 

Merkillä haluamme kertoa tekevämme yhteiskunnallisesti tärkeää työtä.  

Uskomme eläinten hoitavaan vaikutukseen. Meillä on kotieläimiä, joiden 

hoitoon ja kasvatukseen lapsesi pääsee osallistumaan ja yhdessä 

opettelemme ottamaan vastuuta elävästä olennosta. Lapselle on usein 

helppoa näyttää tunteitaan lemmikkien kanssa toimiessaan. Meillä 

lapsellasi onkin mahdollisuus myös omaan lemmikkieläimeen.  

Puhuminen  auttaa  aina 

Vuoropuhelu ja ratkaisukeskeisyys 
Rajat  on  rakkautta 

Huolenpito, yhteiset säännöt ja turvallisuus 

Ei  oppi  ojaan  kaada 

Opiskelu turvaa itsenäisen elämän 

Tulla  nähdyksi  ja  kuulluksi 

Yksilöllisesti ja osallistaen 

Perhe  ja  ihmissuhteiden  jatkuvuus 

Tavoitteena perheen jälleenyhdistäminen 

Usko  unelmiin 

Ne kantavat eteenpäin 

YHTEISET ARVOMME 



Lapsesi omat lähtökohdat ovat tärkeässä asemassa meillä VillaSylissä. 

Tavoitteenamme on saattaa nuoresi itsenäiseen elämään ja tukea 

vastuulliseen aikuisuuteen kasvamisessa.  

Arvostamme arkea. Teemme arjesta arvokasta kokemuksilla omista ja 

yhteisistä onnistumisista pienissä, tavallisissa arjen asioissa. Huumori ja 

yhdessä toimiminen muiden lasten ja aikuisten kanssa vahvistavat lapsesi 

kehitystä ja yhteisöllisyyden syntymistä. 

Lapsellasi on yksilöllinen päiväjärjestys, jota rytmittävät esim. lukujärjestys 

ja harrastukset. Lapsesi saa viikkorahaa, joka maksetaan pääsääntöisesti 

suoraan hänen tililleen kerran kuukaudessa. Viikkoraha on 51 € 

kuukaudessa. Lapset tekevät yhdessä kotitöitä ja oppivat samalla arjen 

taitoja ja tietoja. Hoitamalla kotieläimiä lapsesi oppii ottamaan ja myös 

kantamaan vastuuta.  

NÄIN MEILLÄ TOIMITAAN... 



Lapsesi kasvatus perustuu  yhdessä perheen kanssa laadittuun yksilölliseen 

hoito-, kuntoutus- ja kasvatussuunnitelmaan, jolla on tavoite.  Lapsestasi 

pidetään huolta ja taataan turvallinen ympäristö. Joskus lapsen elo ja arki ei 

suju ongelmitta ja virheitäkin sattuu.  Opetamme lastasi ottamaan vastuuta 

tekemisistään vastuunportaiden avulla. Emme usko ylhäältä päin saneltujen 

rangaistusten toimivan yhtä tehokkaasti kuin sen, että lapsi itse ottaa 

vastuun omista tekemisistään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otamme jokaisen lapsen vastaan omana persoonanaan. Lapselle parasta 

kuntouttavaa toimintaa on hoitava arki ja avoin vuorovaikutus lapsen, hänen 

perheensä ja ohjaajien välillä. Samana pysyvät arjen toiminnot ja rutiinit 

luovat turvallisuutta. Jokainen lapsi on arvokas ja tärkeä omana itsenään. 

Uskomme lapsen kykyihin ja keskitymme jokaisen taitoihin ja toiveisiin.  



Sinun ja lapsesi suhde on ainutlaatuinen. Vanhemmuutesi erilaisine 

vaiheineen on elinikäistä, eikä se pääty lapsen sijoittamiseen kodin 

ulkopuolelle. 

Sinun ei tarvitse jakaa vanhemmuuttasi, eikä luovuttaa sitä kokonaan pois, 

vaan toteutamme vanhemmuutta rinnakkain, kumppaneina. 

Lastensuojelulain mukaan sijoituksen tavoitteena tulee aina olla perheen 

jälleenyhdistäminen. Tätä tavoitetta täytyy pitää yllä ja tehdä 

konkreettiseksi niin lapselle kuin vanhemmillekin laadituissa 

asiakassuunnitelmissa. (LsL §30) 

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on suuri muutos niin lapselle 

itselleen kuin myös sinulle vanhempana. Sijoituksesta aiheutuva erotilanne 

herättää teissä molemmissa monenlaisia tunteita, joiden käsittelemiseen 

olisi hyvä saada tukea, esimerkiksi vertaistukiryhmissä. Ihmiset reagoivat 

uuteen, muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Reaktiot ovat kenelle tahansa 

ihmiselle luonnollisia, eikä niitä tarvitse piilotella.  

VANHEMMUUS JA TUNTEET... 



Vanhempana saatat kokea voimattomuutta, häpeää ja syyllisyyttä. Nämä 

tunteet voivat vaikeuttaa yhteydenpitoasi lapseen. Yhteydenpitosi on tärkeää 

ja säännöllisellä yhteydenpidolla autat lastasi sopeutumaan muutokseen ja 

annat hänelle tunteen jatkuvuudesta ja turvallisuudesta. Lapsesi tietää, ettet 

ole hylännyt häntä. 

Lisätietoa suuren elämänmuutoksen herättämistä yleisistä tunteista ja 

reaktioista  

http://www.voikukkia.fi/materiaalit/tietoa-ja-tukea-vanhemmille/oppaita-ja-

esitteita 



Sinun voi olla vaikea ymmärtää lapsesi reaktioita muuttuneeseen 

tilanteeseen. Hän käy läpi neljä eron vaihetta VillaSyliin asettuessaan. 

Reaktiot ovat täysin normaaleja, eikä lapsesi voimakkaista reaktioistaan tai 

reagoimattomuudestaan huolimatta ole lakannut välittämästä sinusta. 

Eniten voit auttaa lastasi pitämällä yhteyttä. Niin lapsellasi kuin sinulla 

itselläsikin on oikeus kaikkiin tunteisiin.  

 

LAPSESI ERON VAIHEET 

Järkytysvaiheen tai ”kuherruskuukauden” aikana lapsesi... 

 on vaikea uskoa tapahtunutta 

 ei  osoita reaktioita 

 on ylikiltti 

 voi  oireilla fyysisesti (ruokahaluttomuutta, ylensyömistä, oksentelua 
tai vuoteenkastelua) 

 

Lapsesi oirehdinta saattaa sinusta näyttää siltä, ettei lapsestasi huolehdita 

VillaSylissä. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Lapsen ylikiltteys puolestaan voi 

saada sinut tuntemaan, että työntekijät pärjäävät lapsesi kanssa paremmin 

kuin sinä. Ensimmäinen eronvaihe voi kestää lapsellasi muutamista päivistä 

muutamaan viikkoon. 

LAPSESI TUNTEE JA REAGOI... 



Vastaanpanemisen vaiheen aikana lapsesi... 

 Voi saada raivonpuuskia ja käyttäytyä huonosti 

 Voi olla vihainen kaikkia kohtaan, myös itseään 

 Voi olla surullinen ja itkuinen 

On tärkeää, että jatkat yhteydenpitoasi lapseen huolimatta 

hänen käyttäytymisestään. Vaihe kestää useita kuukausia.  

 

Epätoivon vaiheen aikana lapsesi... 

 luopuu vastarinnasta 

 surullisuus korostuu 

 ei ole kiinnostunut esim. koulunkäynnistä 

 saattaa taantua varhaisemmalle ikätasolle 

     

Voit auttaa lastasi kertomalle, että pidät hänestä sellaisena kuin hän on ja 

vierailemalla säännöllisesti hänen luonaan. Vaihe voi kestää useita kuukausia. 

 

Sopeutumisvaiheen aikana lapsesi... 

 ei toivu erosta, mutta sopeutuu tilanteeseen 

 alkaa voida paremmin 

 mielenkiinto koulunkäyntiin, harrastuksiin ja ystäviin palaa 

 tulee paremmin toimeen sinun ja muiden aikuisten kanssa 

Kestää vähintään yhdeksän kuukautta päästä sopeutumisvaiheeseen. 



Luottamus edistää hyvää vuorovaikutusta meidän välillämme. 

Molemminpuolinen avoimuus puhuttaessa vaikeistakin asioista 

unohtamatta hyvien asioiden jakamista on tärkeää.  

On tärkeää, että annat luvan lapsellesi asettua sijaishuoltoon ja 

mahdollisuuden ottaa vastaan sijaishuoltoa.  

Lapsesi sijoituksen alussa teemme yhdessä erilaisia sopimuksia mm. 

yhteydenpidosta, tapaamisista ja kotilomista. Sinulla on oikeus ja 

mahdollisuus tuoda esille sopimuksia laadittaessa itsellesi tärkeitä seikkoja, 

joita haluat kirjattavan sopimuksiin. On erittäin tärkeää, että pidät kiinni 

yhteisesti sovituista sopimuksista. Jos et esimerkiksi pääse paikalle 

sovittuun tapaamiseen, on reilua ilmoittaa ja sopia uudesta tapaamisesta. 

Näin lapsellesi välittyy tunne, että välität ja haluat tavata.  

YHDESSÄ TEHDEN... 



Nimeämme lapsellesi kaksi oma-ohjaajaa, joilla on päävastuu hänen 

hoidostaan ja kasvatuksestaan. Lapsesi viettää viikoittain aikaa 

omaohjaajansa kanssa ja yhdessä he voivat käydä vaikka vaateostoksilla. 

Lapsesi saa kuukaudessa 40 € vaaterahaa. Lapsesi omaohjaaja pitää yhteyttä 

myös sinuun ja on mukananne asiakassuunnitelmapalavereissa. 

Sinä saat yhteyden VillaSyliin puhelimitse päivittäin mihin aikaan tahansa, 

tarvittaessa yölläkin. Voit soittaa meille myös lapsesi ollessa kotilomilla. 

Lapsellasi voi olla oma kännykkä käytössään ja hän voi soittaa sinulle myös 

talon puhelimesta. Lapsesi kotilomien aikana sinulle maksetaan 14 € 

vuorokaudessa ruokarahaa. 

Yhteistyötämme VillaSylissä voidaan kuvata yhteen hiileen puhaltamisena. 

Tavoitteena työskentelyssämme on, että perheenne jälleenyhdistyisi, mikäli 

se on lapsen edun mukaista. 



 Lastasi ei jätetä tyhjän päälle 

 Vapaaehtoinen tuki, joka on säädetty lastensuojelulaissa 

 Lapsesi siirtyy jälkihuollon piiriin, kun sijaishuolto lakkaa tai hän täyttää 

18 vuotta 

 Jälkihuoltoon on myös oikeus, kun lapsen sijoitus avohuollon 

tukitoimena on kestänyt vähintään puoli vuotta 

 Jälkihuoltosuunnitelma laaditaan asiakaskohtaisesti 

 Kun lapsi muuttaa takaisin kotiin, jälkihuolto koskee koko perhettä. 

Tarvittaessa vanhemmille on tarjolla esim. parisuhdeterapiaa 

 Jälkihuoltoon voi palata, vaikka aluksi kieltäytyisikin 

 Oikeus jälkihuoltoon päättyy lapsesi täyttäessä 21 vuotta 

 

Jälkihuolto on lapsellesi merkittävä taloudellinen tuki. Hänen ei esim. tarvitse 

ottaa opintolainaa vaan hänelle kustannetaan koulukirjat ja 

opiskelutarvikkeet. Tämä kuitenkin edellyttää, että lapsesi sitoutuu 

jälkihuoltoon.  

JÄLKIHUOLTOON... 



Tarjoamme lapsellesi aina mahdollisuuden jälkihuoltoon. Kirjaamme yhdessä 

tavoitteet jälkihuollolle yksityiskohtaisesti jälkihuoltosuunnitelmaan. Tuemme 

lapsesi itsenäistä arkea ja motivoimme häntä opiskeluun ja tavoitteenamme 

onkin aina turvata opintojen loppuun saattaminen.  

Käytäntömme on, jos vain mahdollista, että lapsesi jälkihuolto-ohjaajana 

toimii sijoituksen aikainen omaohjaaja. On lapsen edun mukaista, että häntä 

ohjaa jo entuudestaan tuttu ohjaaja, joka on läsnä lapsen arjessa 

tapaamisten, puheluiden ja viestien kautta.  

Jälkihuolto-ohjaajansa kanssa lapsesi harjoittelee yhdessä arjen taitoja, kuten 

ruoanlaittoa ja siivousta. Ohjaaja voi olla lapsesi mukana eri virastoissa 

asioidessa, lääkärikäynneillä ja terapioissa, ja yhdessä he voivat käydä myös 

esim. uimassa ja ratsastamassa. Yhdessä etsimme lapsesi voimavaroja ja 

vahvuuksia sekä suunnittelemme hänen tulevaisuuttaan. 

NÄIN ME SEN TEEMME... 



ONNISTUMISEN KOKEMUKSIA 

Erityisluokalta lukioon 

Kukaan  meidän peruskoulun päättäneistä ei ole jäänyt ilman 

jatko-opiskelupaikkaa 

Mutistipojasta stipendin-saajaksi 

8-luokan todistuksen keskiarvo 5,5 korotettiin 9-luokalla 7,7 

Kuntouttavan Villis-arjen jälkeen kotiin 

”Kiitos! Sain kotiin takaisin ihanan pojan, jolla 

on itsetuntokin kehittynyt” 

(Äiti, pojalla ADHD, Villiksessä 1 vuosi.) 

”Saimme takaisin ihanan tytön!”  

(Mummo ja pappa, lapsenlapsi 13 

vuotta, Villiksessä 1 vuosi.) 

”Tekemänne työ oli arvokasta, nyt 

ymmärrän rajojen tärkeyden.” 

(Tyttö, Villiksessä 3 vuotta.) 



LINKKIVINKIT 

www.pesapuu.fi 

Lastensuojelun erityisosaamisen keskus 

www.voikukkia.fi 

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia 

www.lskl.fi 

Lastensuojelun keskusliitto 

www.mll.fi 

Mannerheimin lastensuojeluliitto 

www.sosiaaliportti.fi 

Sivuilta löytyy opas jälkihuollossa olevien nuorten vanhemmil-

le, jonka on tehnyt Sanna Kivinen. 

 

 



VILLANUTTU Oy 

Ilmakankaantie 90, 

92430 Paavola 

Puh: 050 911 1884 

villis@villanuttu.fi 

www.villanuttu.fi 

Facebook/VillaNuttu 
Päivystys 24/7 

puh. 050 911 1884 


