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Vaasan kaupungin 
sijaishuoltoyksikkö 
Mäntykoti

• Seitsemän paikkainen yksikkö

• Lapset ovat kouluikäisiä

• Tulosyitä ovat mm. koulunkäynti pulmat, 
pulmat perheen sisällä ja mielenterveyteen 
liittyvät haasteet

• Henkilöstöön kuuluu 8 ohjaajaa, 
sairaanhoitaja, johtava ohjaaja, lastenkodin 
johtaja ja kokki



ICDP - Kannustava 
vuorovaikutus –
ohjelmaan 
kouluttautuminen 

• Kaikki kasvatustyöhön osallistuvat 
työntekijämme ovat saaneet tason 1 
koulutuksen vuoden 2016 syksyllä

• Ensimmäinen lastenhuoltoyksikkö Suomessa, 
jossa koko henkilökunta saanut ICDP-
koulutuksen ja ohjelma on käytössä



Johtavan ohjaajan huomiot:

• Ajatellaan lapsista positiivisemmin

• Etsitään hyvää

• Hyvin vähän rajoitustoimenpiteitä

• Tiedostetaan kun tehdään vastoin ICDP-
periaatteita

• Koulutus on lisännyt työyhteisön 
yhteenkuuluvuutta ja työskentelyä kohti 
yhteistä tavoitetta

Miten ICDP - Kannustava 
vuorovaikutus -ohjelma 
näkyy meillä



Ohjaajien kokemuksia 
ICDP -ohjelmasta

“Kun pysähdyt kuuntelemaan opit paljon lapsen
ajatusmaailmasta.”

“Rajoita myönteisellä tavalla – välillä onnistuu välillä
turvautuu “Minä määrään” –taktiikkaan.”

“ICDP-ohjelma on antanut yhtenäisen ajattelumallin
koko Mäntykodin henkilökunnalle”

“Käytännössä todettua: Myönteinen asenne
aikuisessa peilautuu lapsesta takaisin.”



Ohjaajien kokemuksia 
ICDP -ohjelmasta

“Tartu lasten ideoihin –ohje tuo onnistumisia ja iloa
työhön.”

“Olen ymmärtänyt ICDP:n avulla, että en saa asioita
toimimaan, ellen ensin osoita lapselle välittämistä.”

“Hyvä asia, että kaikilla sama ajatusmaailma ICDP:n
avulla.”

“Lapsen huomioonottaminen tavalla tai toisella tuo
parempia tuloksia toimimiseen yhdessä. Kannattaa
kuunnella lasta, hänellä on viisaita ajatuksia.”



Olen oppinut 
sanoittamaan lapsen 
tunteita ja ajattelen 
nykyään ettei mitään 
lapsen tunnetilaa tai 
ajatusta voi vähätellä, 
vaan niistä 
keskustellaan yhdessä.



Perhehoito Vaasassa

- Perhehoidon tiimissä kaksi sosiaaliohjaajaa, 
sosiaalityöntekijä, kehityspsykologian asiantuntija 
ja yksikön johtaja 

- Perhehoidon tiimin tehtävä on valmentaa, 
kouluttaa ja tukea eri tavoin perhehoitajia



ICDP/Kannustava vuorovaikutus –ohjelma perhehoidossa

• Tiimissä perustaso, ohjaajataso ja kouluttajataso

• Tiimin sisäinen implementointi toteutetaan kuukausittain

• Perhehoitajille ICDP-ryhmät vuosittain, kuuluu osaksi perhehoidon tukipalettia

• Ryhmät toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin, yht. h

9ICDP - Kannustava vuorovaikutus 
–ohjelma perhehoidossa

Tiimissä perustaso, 
ohjaajataso ja
kouluttajataso Perhehoitajille ICDP-

ryhmät vuosittain, 
osa perhehoidon 
tukipalettia

Ryhmät toteutetaan 
iltaisin ja viikonloppuisin, 
yht. 14 h
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”Miettii, miten suhtautuu asioihin ja 
miten voisi toimia toisin”

Kokemuksia ICDP-kannustava vuorovaikutus -ryhmästä

”Ajatukset kääntyy eri lailla, näkee 
tilanteita eri kantilta”

”Kiva toteutusmuoto, muut 
ymmärtää”

”Tietous omaa toimintaa kohtaan lisääntynyt ja sitä 
kautta voi muuttaa omaa toimintaansa paremmaksi.”

”Tosi hyödyllinen, herättää paljon ajatuksia 
miten voi soveltaa käytäntöihin”

”On oppinut toimimaan toisin””Sanoittaa, mitä tekee”

”Paljon uusia näkökulmia”

”Oppinut tiedostamaan”



ICDP-ohjelman juurruttaminen 
Vaasan sijaishuollossa

Jatkuva uusien työntekijöiden ICDP -Taso 1 & 2  
kouluttaminen 

MÄNTYKOTI (2017à

Mäntykodin ICDP-ohjaus kerran kuussa (2 tuntia) 
kahdessa ryhmässä Mäntykodilla

PERHEHOITO (2019à
Perhehoitotiimin ICDP-ohjaus kerran kuussa (2 tuntia)
Suunnitteilla: Perhehoitajien ICDP- inspiraatiopäivä 
(kerran vuodessa)

+
• ICDP-inspiraatiopäivä tulosalueen ICDP taso 1 ja 2 

käyneille (kerran vuodessa)
• ICDP-ohjaajien aamupäivätapaamiset (2 kertaa 

vuodessa)



ICDP-ohjauksen sisältö 
Mäntykodilla
TAVOITE: 

Vahvistaa sensitiivisyyttä suhteessa lapsen 
tarpeisiin, tunteisiin ja oikeuksiin ja juurruttaa 
ICDP-ohjelman suhtautumistapaa työkäytäntöihin

• Kultaisten hetkien systemaattinen kerääminen

• YK:n lapsen oikeuksien lapsinäkemyksen 
vahvistaminen

• Positiivisen vuorovaikutuksen ja turvallisen 
suhteen vahvistaminen

• Havainnointikyvyn vahvistaminen; kyky lukea 
lapsen viestejä, tarpeita, tunteita ja motiiveja

• Mentalisaatiokyvyn vahvistaminen

• Kunnioittavan kohtaamisen vahvistaminen
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