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1. Hyvän kohtelun tunnusmerkkejä: 

 

- aito läsnäolo ja välittäminen 

- ole paikalla ja kuuntele lasta 

- anna lapselle huomiota, hyväksyntää ja rakkautta 

- kannusta ja anna positiivista palautetta 

- mahdollista kiintymyssuhteiden syntyminen ja turvaa niiden säilyminen. 

 

Kunnioittava ja toiset huomioonottava kanssakäyminen 

- Kunnioita toisen mielipiteitä ja huomioi ne. 

 

Oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu 

- Kohtele kaikkia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

 

Turvallisuuden tunteen kokeminen 

- Lohduta ja turvaa, keskustele ja tue. 

- Luo turvalliset säännöt ja kasvua tukevat rajat. 

 

 

 



  
 

 

Lasten arjesta huolehtiminen ja perushoidon turvaaminen 

- Turvaa lapsen henkiset-, fyysiset- ja sosiaaliset puitteet. 

- Tue ikätasoisen elämäntaitojen opettelua ja vastuunottoa. 

 

Lasten oikeuksien puolustaminen ja toteuttaminen 

- Kerro lapsille heidän oikeuksistaan. 

- Tue lasten oikeuksien toteutumista aina kun se on tarpeen. 

 

2. Itsemääräämisoikeus ja sen vahvistaminen 

 

Itsemääräämisoikeus 

- Lapsi voi määrätä omista asioistaan ikä- ja kehitystason mukaisesti. 

- Kuuntele, keskustele, tue ja ohjaa tarvittaessa. 

 

Liikkumisvapaus 

- Lapsella on vapaus liikkua perhekodin ulkopuolella ikätasoisesti ja sovitusti. 

 

Oikeus koskemattomuuteen 

- Turva lapsen oikeus koskemattomuuteen kaikissa tilanteissa. 



  
 

 

Läheisten tapaaminen 

- Lapsella on oikeus saada tavata hänelle läheisiä ihmisiä. 

- Tue lasta yhteydenpidon pitämisessä läheisiin ihmisiin. 

 

Oikeus saada tietoa omasta tilanteestaan 

- Lapselle kerrotaan häntä koskevista asioista, päätöksistä ja toimista. 

- Kerro lapselle asioista ikätasoisesti, varmista että lapsi ymmärtää oikein. 

 

Oikeus osallistua itseään koskeviin päätöksiin ikä- ja kehitystaso huomioiden 

- Anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. 

- Opasta ja tue lasta tekemään häntä koskevia päätöksiä. 

- Mahdollista lapsen osallistuminen häntä koskeviin palavereihin. 

- Avaa ja peruste lasta koskevat päätökset hänelle. 

 

Oikeus yksityisyyteen ja omaan rauhaan 

- Jokaisella lapsella on oma huone, jossa hän voi olla omassa rauhassa. 

- Anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa oman huoneen sisustukseen. 

 

 



  
 

 

3. Osallisuus  

 

Toiminta ja tekeminen 

- Järjestä tekemistä ja toimintaa: pelit, leikit, harrastukset, kotitöissä auttaminen. 

- Pyydä lapsia toimintaan mukaan. 

- Kannusta lapsia osallistumaan, myös omatoimiseen ja itsenäiseen tekemiseen. 

- Kehu ja anna arvostusta lapselle. 

 

Vaikuttaminen 

- Kysy lasten mielipiteitä ja ota niitä huomioon. 

- Mahdollista lapsen vaikuttaminen niin omiin kuin yhteisiin asioihin. 

   keinot: keskustelut, palaverit, yhteisesti sovitut säännöt ja käytänteet. 

 

 Osallisuuden tunne 

 - Mahdollista osallisuuden tunteen luominen lapselle: 

    Ilmapiiri, osallistuminen, vaikuttaminen, kuuluminen johonkin. 
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