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AVOTYÖ ON NUORTA VARTEN 
 
Mikä ihmeen avotyö? 
 

”Sain paljon apua ja yksin ei ois selvinny. Äitikin oli rennompi, kun 
mulla oli järkevä aikuinen tukena. Avotyöntekijä takoi järkeä mun 
kaaliin ja sai mut huomaan et oonkin pohjimmiltaan hyvä tyyppi joka 
osaa vaikka mitä.” 

 
”Mun tilanne oli tosi huono ja mut ajateltiin sijoittaa. Sit tuli 
avotyöntekijä ja kurssi kääntyi. Hyvin menee nykyisin. ” 

 
Avotyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Avotyö on 
erityisesti nuorta varten. Työskentelyn avulla tuetaan myös 
vanhempia. Tarkoituksena on tukea koko perheen hyvinvointia 
ja arjessa jaksamista. 
Käytännössä avotyö on keskustelua, tukea ja ohjausta nuoren 
elämään liittyvistä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, jotka 
mietityttävät nuorta ja perhettä. 
Avotyö on perheen kotona tai perheen lähiympäristössä 
tapahtuvaa työskentelyä. 

 
Miten avotyö käytännössä toimii? 
 

”Sain tsemppausta ja tukea, ja mua ymmärrettii eikä vaa syytetty 

kaikesta. Sen ansiosta aloin miettii asioita ja otin ja niskasta kii itteeni 

ja nii alko elämä sujuu.” 

”Avotyö opetti, että vaikeista aiheista voi puhua kauniisti ja toista 

kunnioittavasti.” 

”Sain apuu, porukat samoin. Kiva kun työntekijä tuli mun luo eikä 

mun tarttenu mennä johonki kälysee toimistoo.” 

Aloituspalaverissa määrittelemme yhdessä perheen ja 

sosiaalityöntekijän kanssa avotyön yksilölliset tavoitteet. 

Tapaamme nuoren tai perheen kanssa kerran viikossa tai 

tarvittaessa useammin. Tapaamiset kestävät noin tunnin. 

Työskentelemme yhdessä keskimäärin puoli vuotta.  

Työskentelyn kesto sovitaan yhdessä, tilanteen mukaan. 

Avotyössä teemme usein yhteistyötä nuoren verkoston kanssa. 

Osallistumme esimerkiksi koulu- ja hoitopalavereihin nuoren ja 

huoltajan suostumuksella. 

Lisäksi sinun on hyvä tietää… 

 

# Avotyö edellyttää lastensuojelun asiakkuutta. 

# Meillä on vaitiolovelvollisuus. 

# Meillä on myös ilmoitusvelvollisuus ja huolta herättävät 

asiat on kerrottava perheen sosiaalityöntekijälle. 

# Avotyön tapaamiset ovat useimmiten koulupäivien ja 

työpäivien ulkopuolella. 

 
Avotyön tiimi 
 

Lotilan nuorisokodin johtaja on yksikkömme esimies. Avotyön 

tiimissä työskentelee viisi sosiaaliohjaajaa ja käytössämme 

on myös psykologin palvelut.   

Toimipaikkamme sijaitsee Lotilan nuorisokodin yhteydessä 

Keljonkankaalla osoitteessa Lotilanmutka 3, 40530 

Jyväskylä. 

 

 


