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YHTEISKEHITTÄMISEN
VOIMAA!
Kiitos, kun olit mukana!

Vietimme yhdessä päivän Turun tyttöjen talolla työskennellen.
Kokoonnuimme yhdessä noin kolmenkymmenen jälkihuollon
työntekijän ja lastensuojelun ammattilaisen sekä kuudentoista
lastensuojelun kokemusasiantuntijan kanssa pohtimaan ja
tutkimaan yhteiskehittäen unelmien jälkihuoltoa. Jälkihuollon
ikäraja tulee nousemaan 25 ikävuoteen, joka antaa paljon
mahdollisuuksia työntekijöille ja nuorille luoda jotain aivan
uutta!

Lupauksemme mukaan kaikki lähtivät päivästä mukanaan
ämpärikaupalla uusia ideoita ja odottaen, koska seuraava
tapahtuma pidettäisiin! Muistutuksena olemme
koonneet päivän aikana tulleet ideat ja unelmat yhteen, jotta

Vinkki!
Käy nuoren kanssa
kahdestaan päivässä
kootut ajatukset läpi ja
pohtikaa yhdessä mitä
ajatuksia ne teissä
herättävät. Puuttuuko
teidän mielestä jotain
olennaista? Onko joku
pointti sellainen, mistä
olette eri mieltä?
Yhteiskehittämistä voi
hyödyntää myös suorassa
asiakastyössä ja
esimerkiksi tämän
kaltaisen harjoituksen
kautta voitte yhdessä
tutkia jälkihuoltoa koskevia
asioita ja kehittää yhteistä
työskentelyänne sen
avulla.

voit palata niiden äärelle milloin vain ja saat mahdollisuuden
jakaa yhdessä luomiamme ideoita eteenpäin työkavereillesi.

Päivää oli yhdessä järjestämässä Auta Lasta ry:n Veturointitoiminta, Nuorten Ystävät ry, Osallisuuden aika ry,
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, Pesäpuu ry ja Turun kaupungin
jälkihuolto.

Yhteistutkimisen
periaatteet
•Suhteessa
tapahtuvaa toimintaa
•Vapaaehtoisuus
•Voimaantuminen
•Tasavertainen
ja avoin asiantuntijuus
•Luottamus
ja tunteminen
•Yhteistoiminta
•Yhteissuunnittelu
•Vaikuttaminen
•Eettisyys

Millainen on unelmien jälkihuollon
sosiaalityöntekijä?
Unelmien jälkihuollon sosiaalityöntekijällä on
kuulevat korvat. Hän on
Inhimillinen
tavoitettavissa ja kuulee mitä nuorella on
Unelmien jälkihuollon
sanottavaa
sosiaalityöntekijällä pitäisi
olla riittävästi aikaa
On kiireetön
nuorelle
Tavoitettavissa
Unelmien
jälkihuollon sosiaalityöntekijä
on läsnä, ei pelkää ja uskaltaa
kysyä
vaikeitakin asioita nuorelta

Sinnikäs, ei luovuta nuoren
Unelmien
suhteen
jälkihuollon
sosiaalityöntekijällä
pitäisi olla
enemmän
taloudellista valtaa
ja mahdollisuuksia
tehdä
joustavasti
päätöksiä

Olisi tavoitettavissa whatsapilla,
jolloin on helpompi lähestyä. Kaikki
eivät pysty puhumaan
puhelimessa tai on
koulussa/töissä keskellä päivää,
eikä pysty soittoajalla soittamaan

Tilat, joissa tavataan
olisivat
asiakasyställiset

Huolehtii omasta
jaksamisesta

Unelmien jälkihuollon
sosiaalityöntekijä on
avoin ja perustelee
päätökset
Ei takerru vanhoihin
juttuihin, näkee
nuoren tässä ja nyt

Unelmien
jälkihuollon
sosiaalityöntekijä
ottaa myös joskus
itse yhteyttä
nuoreen

Nuoren oikeuksien
valvoja – tasavertaisuus
nuorten kesken, mutta
toisaalta
kuitenkin nuoren
yksilöllinen
huomioiminen

Unelmien jälkihuollon
sosiaalityöntekijä kohtaa
nuoren kuin ihminen
ihmisen. Hänellä on
sosiaalista pelisilmää ja hän
ymmärtää nuorten
maailmaa

Sosiaalityöntekijä ja
ohjaaja tekevät työparina
töitä – tämä enemmän
näkyväksi nuorelle

Aito ja läsnä oleva

Millainen on unelmien jälkihuollon
ohjaaja?

Kohtelee nuoria
yksillöllisesti, tuen
tarpeet voivat olla
erilaisia

Auttaa myös kotiaskareissa
Kyky olla läsnä, aito
kohtaaminen ja
kuuntelu

Tunneälykkyys,
palataan vaikeaan
aiheeseen
myöhemmin

Inhimillinen
Työskentely voisi alkaa jo hieman
ennen jälkihuoltoa sijaishuollon aikana
On kiireetön, kuuntelee ja perustelee

Tavoitettavissa ja joustava. Toimitaan aina
nuoren tarpeiden mukaisesti

On luotettava ja antaa
aikaa tutustua myös
itseensä

Huomioi nuoren lähiverkoston ja
suhteen vanhempiin

Muistuttaa nuorta hoidettavista ja
tärkeistä asioista

Sinnikäs
Optimaalisesti olisi
sama, kuin
sijaishuollossa,
jolloin tutustutaan
jo sijaishuollon
aikana

Etsii yhdessä nuoren kanssa tietoa, jos ei itse tiedä

Sanoittaa toimintaansa ja
varmistaa, ettei tule
väärinymmärryksiä

Omaa sopivan
määrän asiakkaita,
jotta jokaiselle olisi
riittävästi aikaa

Tukee innostumista ja omien
vahvuuksien etsimistä. Auttaa
CV:n, työhakemuksien ja
kouluhakujen kanssa. Ei muistuta
vain toimeentulotuesta

Opettaa, mitä on
itsenäisyys, myös
tunnetasolla

Omaa kaupungin
luottokortin, joka
mahdollistaisi
esimerkiksi kahville
tai elokuviin menon

Kertoo ja muistuttaa, että jälkihuoltoon on
oikeus VAIKKA nuori olisikin siitä ensin
kieltäytynyt

Sosiaalityöntekijä ja
ohjaaja tekevät työparina
töitä – tämä enemmän
näkyväksi nuorelle

Aito ja läsnä oleva

Tekee yhdessä asioita myös ilta-aikaan. Esimerkiksi
menee leffaan yhdessä nuoren kanssa

UNELMIEN JÄLKIHUOLTO
ENNEN JÄLKIHUOLTOA
Tutustuminen jälkihuollon tiloihin, työntekijöihin ja oikeuksiin hyvissä ajoin
Verkostojen aktvioiminen ja tehdään suunnitelmallista itsenäistymistyötä
Unelmien etsimistä ja luomista nuoren kanssa
Hidas siirtyminen, mahdollisuus yökyläilyyn laitoksessa
Käydään läpi, millaista tukea on tarjolla ja määritellään nuoren omat
tavoitteet
Tehdään selväksi jälkihuollon sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan roolit

JÄLKIHUOLLON AIKANA
Nuori mukana vaikuttamassa, millaista tukea tarvitsee ja haluaa
Ohjaaja ja nuori tekevät yhdessä konkreettisia asioita
Tukea talouden ja arjen hahmottamiseen ja suorittamiseen
Autetaan nuorta löytämään tukiverkko ja ylläpitämään sitä
Autetaan nuoren itsetunnon ja identiteetin löytämisessä ja rakentamisessa
Tarjotaan aktiviteettejä ja vapaa-ajan toimintaa, luodaan avoin paikka myös
hengailulle ja kokkailulle yhdessä
Jatkuva palautteen kerääminen nuorelta myös asiakkuuden aikana!
Luodaan unelmia tulevaisuuteen ja pohditaan mitä tapahtuu JH:n jälkeen
Jos tarvetta aikuissosiaalityöhön, se mukaan jouhevasti jo jälkihuollon aikana

JÄLKIHUOLLON JÄLKEEN
Selkeä ja suunniteltu päätös
Tarjotaan mahdollisuus käydä läpi nuoren haluamia asioita esim. sijoitusta
Tarjotaan tietoa mistä saa apua, jos sitä tarvitsee
Käydään läpi, mitä ihmissuhteelle tapahtuu, kun työsuhde loppuu
Nuorella oltava kokemus, että hän pärjää omillaan jälkihuollon päätyttyä
Jälkihuollon jälkeen nuoren tulisi olla vahvan identiteetin omaava
kansalainen, joka tuntee vaikuttamismahdollisuutensa ja oikeutensa

Lopuksi

Tämän tuotoksen ovat tuottaneet yhdessä
jälkihuollon
kokemusasiantuntijat
ja
jälkihuollon ammattilaiset. Ole yhteydessä
meihin, jos sinulla herää kysymyksiä tai
palautetta!

Auta Lasta ry:n Veturointi -toiminta
Nuorten Ystävät ry Turun avopalvelut
Osallisuuden aika ry
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry
Pesäpuu ry
Turun kaupungin jälkihuolto

Tilaisuuden mahdollisti:

