


TAUSTAT

Kokemustieto: 
• Koulukodeissa olevien nuorten haastattelut ja nuorten 

kanssa työskentelyt sekä Valtion koulukotien ohjaajien 
näkemykset.

• THL:n kouluterveyskysely 2019
• Kehittämistyöhön on otettu mukaan myös Pohjolakodin 

(OmaPoko-kehittämishanke 2019-20) sekä muiden 
sijaishuollossa asuvien/asuneiden nuorten ajatuksia 
esim. Pesäpuu ry:n kautta.

Ammatillinen / teoreettinen tietopohja:
• YK:n lapsen oikeuksien sopimus, lastensuojelulaki ja 

rikoslaki. 
• Väkivaltatietoinen ja traumainformoitu työote

• STM 2020: Väkivallaton lapsuus -
toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisystä 2020−2025

• Traumaterapiakeskus 2019: Vakautumisopas 
terapeuteille ja traumatisoituneille

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys
• Osallisuus ja toimijuus nuoren hyvinvoinnin 

vahvistajina
• Positiiviset tunnetaidot ja muutosmyönteisyys
• Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja 

palautekulttuurin edistäminen

Oma Boxi –työvälineen taustalla on ARJEN OSALLISUUDEN 
TYÖKALUT - valtion koulukotien ja Pesäpuu ry:n yhteinen 
kehittämisprosessi vuosina 2019-2020. Tarkoituksena oli 
luoda osallistava prosessi, jossa ei tuoda valmista vaan 
kehitetään uutta yhdessä. Näin syntyi Oma Boxi. 



Oma Boxi sisältää:
• Mustan tukevan boxin – musta laatikko
• Oma Boxi -logotarran 
• 3 pakkaa, 65 korttia:

• Ohjaajapakka
• Lastensuojelutietous
• Duunia & hommia

• Nuoren Oma Boxi –vihon + logotarran

• Tulostetaan ilmaiseksi Pesäpuun verkkokaupasta
 Nuoren osallisuusmatriisin 
 Passit

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi 
uudenlainen arjen osallisuuden työväline: 
Oma Boxi – nuoren ja omaohjaajan väliseen 
työskentelyyn.



TAVOITTEET

TIEDON SAAMINEN 
Kortteihin kuuluvien tehtävien avulla nuori saa tietoa eri 
asioista sekä taitoja omaan elämäänsä.

YMMÄRTÄMINEN
Oman elämän ymmärtäminen on yksi muutoksen 
moottori. 

Oma Boxi –työväline on tarkoitettu nuoren ja hänen 
omaohjaajansa väliseen vastavuoroiseen 
vuorovaikutukseen.

TUTUSTUMINEN
Tutustuminen luo pohjan luontevalle vuorovaikutukselle.  

TAITOJEN SYVENTÄMINEN
Arvostavan ja toivoa herättävän kohtaamisen kautta 
taidot vahvistuvat. 

• Boxissa olevat kortit ovat esisijaisesti tarkoitettu 
nuoren ja hänen omaohjaajansa väliseen 
vuorovaikutukseen. Kortteja voi soveltaa myös esim. 
sosiaalityöntekijän tapaamisiin tai perhehoidossa 
olevien nuorten kanssa työskentelyyn. 

• Korttien kuvituksesta vastaa Riikka Ahlfors ja 
graafisesta ilmeestä Lahja Kallinen.



TIETO

TEHTÄVÄT

VERTAISUUS

KESKUSTELU

Psykoedukaatio
• Psyykkinen hyvinvointi

 Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen tiedon avulla
• Toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitäminen

 Uusien asioiden oppiminen 
 Asioille tulee ymmärrystä ja sitä kautta myös nimi

Kuntouttava vuorovaikutus
• Asioiden puheeksi 

ottaminen
• Empatian vahvistaminen
• Vastavuoroista, 

ammatillisesti johdettua
• Yhteinen ihmettely ja 

pohdinta
• Nykyisyydessä olevien  

haasteiden käsitteleminen

Toiminnallisuus
• Nuori voi itse tuunata laatikon ja vihon 

omannäköisekseen. 
• Pääsee harjoittelemaan tärkeitä asioita 

turvallisesti
• Taitojen ja valmiuksien oppimista
• Elämäntaitojen (uudelleen) opettelemista

Nuorilta nuorille
• Kortit on kehitetty pääosin 

nuorten kokemustiedon pohjalta. 
• ”En ole yksin.”
• Toisen nuoren ajatuksia on 

helpompi ottaa vastaan

ELEMENTIT



Kuinka lähden käyttämään
Oma Boxi kortteja arjen työssä?

SINISET KORTIT –LASTENSUOJELUN PAIKKA JA OIKEUDET
• Tietouden vieminen nuorille heidän oikeuksistaan.
• Esimerkkikortteja, joista voi aloittaa.

VIHREÄT KORTIT –OMAOHJAAJATYÖSKENTELY
• Kuinka käytän kortteja uuden nuoren kanssa?
• Entä jo tutun nuoren kanssa?

PUNAISET KORTIT –DUUNIA& HOMMIA
• Kuinka lähteä viemään korttien teemoja nuorten tietoon?



TUTUSTU KORTTEIHIN OMAN ELÄMÄNTARINASI KAUTTA 

Näin pystyt hyödyntämään kortteja paremmin. 

• Voit saada ymmärrystä siitä, miten joistakin asioita on helpompaa 
puhua kuin toisista. 

• Voit löytää sanoja ja tapoja, miten asioista on hyvä puhua juuri sinun 
nuoresi kanssa. Näin nuori ymmärtää kortin sanoman paremmin. 

• Saat kosketuksen siihen, millaisista lähtökohdista ja arvoista käsin 
käsittelet asioita. 

• Otamme mielellämme vastaan palautetta työskentelystäsi nuorten 
kanssa. 

Onnea matkalle! 



LASTENSUOJELUPAKKA

1. YK:n lapsen oikeuksien sopimus
2. Oikeudet ja velvollisuudet 
3. Osallisuus
4. Sosiaalityöntekijä
5. Oma sosiaalityöntekijä
6. Pärjään palaverissa 
7. Avo- ja sijaishuolto
8. Huostaanotto
9. Rahat & varat
10. Hatkassa
11. Rajoitustoimenpiteet
12. Rikos & rangaistus
13. Jälkihuolto
14. Nuorelle

Edetään 
numerojärjestyksessä. 
Kortit täydentävät 
toisiaan. 



LASTENSUOJELUPAKKA

Yhteisökeskustelu työntekijöiden kesken oikeuksista
• Toteutuvatko lasten oikeudet sijaishuoltopaikassamme?
• Kuinka itse edistän niitä?
• Toimimmeko työyhteisönä samalla tavalla/tasapuolisesti?
• Onko jotain missä voimme kehittyä?

Tiedon lisääminen lapsen oikeuksista nuorille
• Kortin 1. oikeuksien läpikäynti nuorten kanssa. 
• Uuden nuoren kanssa heti sijoituksen alussa.

Keskustelu: Mitkä ovat nuorten mielestä tärkeimpiä oikeuksia ja 
kuinka ne toteutuvat?



LASTENSUOJELUPAKKA

Kortti nro 4 Sosiaalityöntekijä on sinua varten.
• Mitä muita oikeuksia sijaishuollossa olevalla nuorella 

on?
• Pohditaan kortin pohjalta myös sosiaalityöntekijän 

roolia nuoren sijoituksen aikana.

Tietoisuus sosiaalityöntekijästä
• Onko nuorella sosiaalityöntekijän yhteystiedot?
• Onko nuoren ja sosiaalityöntekijän kahdenkeskiset 

tapaamiset toteutuneet?

Kortti nro 11 Rajoitustoimenpiteet
• Uuden nuoren kanssa on hyvä tutustua rajoitustoimenpiteisiin 

ennakkoon.
• Jo sijaishuollossa olevan nuoren kanssa rajoitustoimenpiteitä 

voi kerrata ja keskustella mahdollisista kokemuksista. 
• Rajoitustoimenpiteistä puhuminen lisää avoimuutta, 

keskustelevaa kulttuuria ja luo turvallisuuden tunnetta. 

Kortti nro 8 Huostaanotto
• Sijoituksen ja huostaanoton 

perusteet voivat mennä nuorelta 
ohitse. Kortissa olevat kysymykset 
ovat tärkeitä ja niihin voi palata 
useamman kerran sijaishuollon 
aikana. 

• Näistäkin kysymyksistä voi jutella 
nuoren lähipiirin kanssa. 



OHJAAJAPAKKA
Minä
• Minä
• Millainen olen?
• Minun käyttöohjeeni
• Omat jutut ja harrastukset
• Lempiasioita
• Arvot meissä
• Unelmat

Omaohjaaja
• Omaohjaaja
• Omaohjaajan kanssa
• Omaohjaajatyön välitsekkaus

Minun tarinani
• Elämäntarina
• Verkostokartta, sukupuu ja elämänjana
• Vireystila
• Tunteet
• Rakkaus 
• Rajat 
• Rauhoittuminen



OHJAAJAPAKKA

Uuden nuoren kanssa

TUTUSTUMINEN
TAVOITTEIDEN 
ASETTAMINEN

SUUNNITELMAN 
TEKEMINEN

MINÄ /MINUN KÄYTTÖOHJEENI/
MILLAINEN OLEN?/OMAT JUTUT/ 
LEMPIASIOITA

• Tutustuminen on 
molemminpuolista, 
muista kertoa myös 
itsestäsi. 

• Kuinka usein vietämme 
omaohjaaja-aikaa?

• Milloin käymme läpi Oma 
Boxi –kortteja?

• Osallistuuko 
työskentelyyn useampi 
omaohjaaja? 

• Mitkä ovat nuoren 
toiveet? Nuoren toiveiden 
huomiointi.

• Mitä kortteja käymme läpi 
seuraavalla kerralla?

Käytä apunasi osallisuusmatriisia! 
Se on ilmaiseksi tulostettavissa 
Pesäpuun verkkokaupasta Oma Boxi –
työvälineen kohdalta.  



MILLAINEN SUHDE 
MEILLÄ ON?

MITÄ OHJAAJA JO 
TIETÄÄ?

SUUNNITELMAN 
TEKEMINEN

OHJAAJAPAKKA

Tutun nuoren kanssa

MINÄ /MINUN KÄYTTÖOHJEENI/
MILLAINEN OLEN?/OMAT JUTUT/ 
LEMPIASIOITA

• Ohjaaja tai nuori 
haastattelee. Voitte myös 
arvata toistenne 
vastauksia.  

• Olemmeko työstäneet 
oikeita asioita?

• UNELMAT/ARVOT/
• MENNEISYYS/RAJAT

• Välitsekkaus, miten meillä 
menee?

• Tutustutaan korttien 
teemoihin. Mistä asioista 
meidän pitäisi vielä puhua? 
Valitkaa molemmat 
teemakortteja. 

• Mitä kortteja käymme läpi 
seuraavalla kerralla?

Käytä apunasi osallisuusmatriisia! 
Se on ilmaiseksi tulostettavissa 
Pesäpuun verkkokaupasta Oma Boxi –
työvälineen kohdalta.  



OHJAAJAPAKKA

Vireystila
• Vireystilan tunnistaminen tärkeää, jotta arki sujuu. 

Omaan vireystilaan voi myös vaikuttaa. 

• Vireystila vaikuttaa ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen 
toimintavalmiuteen, tunteiden säätelyyn ja 
ajatukseen siitä, millainen minä olen. 

1. Keskustelu nuoren kanssa vireystilan merkityksestä.

2. Oman kehon kuuntelun harjoittelu:
• Oletko väsynyt/energinen/keskittynyt..?
• Kuinka olet nukkunut?
• Mitä olet tänään syönyt?

3. Tietoisuus siitä, millainen olo minulla on ja 
mihin pystyn tänään?

• Ajattelenko johdonmukaisesti ja pystynkö 
keskittymään?

• Pystynkö kestämään kohonnutta vireyttä ja 
käsittelemään sitä?

• Kykenenkö olemaan kiinnittyneenä nykyhetkeen?

4. Miten muutan vireystilani?



DUUNIA & HOMMIA

Yhdessä ja yksin
• Yhteinen tekeminen
• Yritetään tulla toimeen
• Myönteinen palaute
• Aikuinen on sinua varten
• Ystävä
• Yksin
• Ikävä
• #some

Arjen rutiinit
• Mun arki 
• Mun huone
• Kouluarki 
• Ammatti 

Tsempparit
• Askel kohti unelmia
• Mahdollisuus!?

Terveys
• Terveys
• Mielenterveys
• Seksuaaliterveys
• Seurustelu 
• Uni
• Päihteet

Väkivaltatietoisuus
• Turvallisuus
• Oikeudenmukaisuus
• #Some ja seksuaalinen häirintä
• Miten tunnistan väkivallan?
• Väkivallan eri muodot. 
• Apua väkivaltaan

• Ei
• KYLLÄ
• TAUKO
• NUOREN OMA KORTTI



DUUNIA & HOMMIA

Pienryhmäkeskustelut
• Onko ohjaajalla teemoja, joista voisi keskustella 

pienryhmässä esimerkiksi omien nuorten kanssa?
• Mitä tietoa nuoret tarvitsevat? 

Väkivalta/päihteet/seksuaaliterveys…

Keskustelut oman nuoren kanssa
• Anna omalle nuorelle tehtäväksi valita teema, josta hän 

haluaisi keskustella kanssasi kahden kesken.

Yhteisön osallistaminen

Yhteisiä keskusteluaiheita 
• Onko laitoksen sisällä teemoja, joista pitäisi puhua 

yhdessä, esim. nuorten välinen seurustelu, rajojen 
asettaminen (mitä kerron ja kenelle), #Some..




