
1. Tunnistan toimivat ihmissuhteet 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
perustaksi ja vahvistan niitä 
määrätietoisesti. 

2.1.2023
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2. Tuen lasten ja nuorten
kiinnittymistä
vertaisryhmiin ja 
yhteisöihin.

1/2/2023



3. Pysäytän kiireen. Raivaan 
säännöllisesti tilaa yhteisille 
leirinuotioille lapsen, nuoren 
ja läheisten sekä tarvittaessa  
verkoston kanssa. 

2.1.2023
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4. Kohtaan lasten, nuorten ja 
läheisten identiteettien 
moninaisuutta ja eroja 
kunnioittavasti. 

Tuen tietoisesti ja sensitiivisesti 
lasten ja nuorten myönteistä 
identiteettiä ja toimijuutta. 

Luon turvallista tilaa 
erilaisuudesta puhumiselle. 
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5. Toimin ammattiroolissani tietoisena 
siitä, miten käytän valtaa. Huolehdin 
osallisuudesta sekä lasten, nuorten ja 
läheisten kuulemisesta. 
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6. Huolehdin, että 
työyhteisössä tärkeäksi 
tunnistetut arvot näkyvät 
konkreettisesti omassa 
työssäni.  Pyydän 
asiakkailta palautetta 
omasta toiminnastani. 
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7. Koetan nähdä lasten, nuorten ja 
perheiden tilanteita pintaa syvemmältä 
kuuntelemalla huolellisesti 
lasten, nuorten ja läheisten ajatukset, 
toiveet ja elämänkokemukset. 

Etsin yhdessä lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa ratkaisuja heidän tilanteisiinsa ja 
tuen tarpeisiinsa. 

7
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8. Yritän tietoisesti päästää irti oire- ja 
diagnoosikeskeisestä puheesta ja  viedä 
keskusteluja kohti hyvää tulevaisuutta ja 
voimavarojen tunnistamisa. 
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9. Uskallan olla inhimillinen ja 

läpinäkyvä suhteessa asiakkaisiin ja 

kollegoihin. 

Hyväksyn itselleni virheet ja 

epätäydellisyyden ja teen näille tilaa 

omassa työyhteisössäni. 

2.1.2023
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10. Pysähdyn tietoisesti 
kuuntelemaan ja katsomaan 
asioita uusin silmin
erilaisissa kohtaamisissa 
asiakkaiden
kanssa. 

Arvostan omaa osaamistani, mutta
yritän olla avoin toisten 
näkemyksille.
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