
TEEM
A

Vaikuttamisen  
polkuja

T
e

k
s

T
in

 j
ä

r
je

s
T

ö
je

n
 T

u
o

T
T

a
m

a
s

T
a

 m
a

T
e

r
ia

a
l

is
T

a
 T

o
im

iT
T

i  
 K

ir
s

i-
M

a
r

ja
 N

u
r

M
iN

e
N

 k
u

v
a

T
 K

a
tj

a
 t

ä
h

jä

leikkiä ja  
läsNäoloa 

lapset ja nuoret vaikuttavat lastensuojelun kehittämiseen paitsi puhumalla myös leikkimällä  
ja valokuvaamalla. aikuisten on vain annettava heille mahdollisuus, rohjettava tutustua  

ja suostuttava opetettavaksi.

 Eetu ja Evelii-
na ovat mukana 
SOS-Kehittäjänuo-
rissa. Ammattilaiset 
saavat nuorilta ar-
vokasta tietoa, kun 
nuoret otetaan mu-
kaan kehittämiseen.

SOS-Kehittäjänuoret on SOS-Lapsikylän oma las-
tensuojelun kokemusasiantuntijaryhmä. Sen 
jäsenet ovat 12–20-vuotiaita lapsikylissä asu-
via nuoria, jotka haluavat kehittää lastensuoje-

lua ja sijaishuoltoa sekä lisätä lasten ja nuorten mahdol-
lisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Ryh-
mä perustettiin vuonna 2016, ja mukana on tällä hetkellä 
noin 20 nuorta.

Koko SOS-Kehittäjänuorten ryhmä kokoontuu muu-
taman kerran vuodessa, mutta näiden tapaamisten lisäksi 
nuoret tapaavat eri projekteissa ja tapahtumissa pienem-
mällä porukalla. Samoin nuorilla on käytössä aktiivinen 
Whatsapp-ryhmä. Toimintaa vetävät SOS-Lapsikylän oh-
jaajat, mutta sen sisällöstä päättävät nuoret.

– Ajatus SOS-Kehittäjänuorten ryhmän perustami-
seen ja toimintaan tuli nuorilta itseltään. Nuoret lähtivät 
miettimään, mitä asioita he haluaisivat lastensuojelussa 
muuttaa. Pohdinnan tuloksena syntyi kiertue, jossa nuo-
ret kouluttivat lastensuojelun ammattilaisia. Ammattilais-
ten kiertueen pohjalta syntyi idea ammattikorkeakoulujen 
sosionomiopiskelijoille suunnatusta koulutuskiertueesta, 
joka järjestettiin viime vuonna, kertoo kehittäjänuorten 
toimintaa vetävä ohjaaja Johannes Jahnukainen Tam-
pereen lapsikylästä.

Juuri tällaiset kiertueet sekä monenlaiset tapahtumat, 
kuten foorumit, seminaarit, kokoukset ja ammattilaisille 
suunnatut kehittämispäivät ovat iso osa SOS-Kehittäjä-
nuorten työtä. 

– Kehittämispäivien tarkoitus on saattaa sosiaalialan 
ammattilaiset kasvokkain lastensuojelun kokemusasian-
tuntijoiden kanssa.

Kehittämispäivissä sosiaalityöntekijät ovat yhdessä 
nuorten kanssa pohtineet muun muassa yleisimpiä nuor-
ten sosiaalityöntekijöille esittämiä kysymyksiä. Yhdessä 

on myös mietitty, miten nuoret haluavat, että heille kerro-
taan asioista sekä pohdittu sosiaalityöntekijöiden tehtäviä 
ja lapsen suhdetta omaan sosiaalityöntekijäänsä.

– SOS-Kehittäjänuoret ovat rohkaisseet työntekijöi-
tä tutustumaan asiakkainaan oleviin nuoriin, sillä silloin 
nuoren kanssa pääsee paremmin samalle aaltopituudelle. 
Nuoren on myös helpompi puhua työntekijälle, joka on oi-
keasti kiinnostunut nuoresta ja hänen asioistaan, tiivistää 
ohjaaja Ari Koskela Punkaharjun Lapsikylästä.

Hyviä fiiliksiä kaikille
Kun nuori pääsee kertomaan aikuiselle avoimesti oman 
näkökantansa, molemminpuolinen ymmärrys lisääntyy. 

– Jos aikuinen vain sanelee asiat eikä kuuntele, nuori 
rupeaa helposti vastustamaan. Lähdin mukaan SOS-Ke-
hittäjänuoriin, koska haluan viedä eteenpäin nuorten 
asiaa. Minut on sijoitettu, ja olen kiitollinen siitä, että 
olen saanut niin hyvän sijaisperheen. Haluaisin, että myös 
muut saisivat elää hyvissä fiiliksissä, kertoo ryhmässä mu-
kana oleva Joonas.

Joonas on ollut toiminnassa mukana pian kaksi vuotta. 
– Olen saanut kavereita ja oppinut paljon. Olemme 

kiertäneet kertomassa sosiaalityöntekijöille, miten sijoi-
tettujen nuorten kanssa kannattaisi toimia. Nuoria kan-
nattaa kuunnella, sillä he usein ajattelevat asioita aikuisia 
monipuolisemmin. 

Myös SOS-Kehittäjänuorissa mukana olevan Evelii-
nan mielestä ryhmän toiminta tarjoaa arvokasta tietoa 
lastensuojelulle.

– Kehittäjänuoret osaavat katsoa asiakastyötä ja mel-
keinpä koko järjestelmää aivan toiselta kantilta kuin las-
tensuojelun ammattilaiset. Mielestäni on siksi tärkeää, 
että heidät saadaan mahdollisimman kattavasti projek-
teihin ja työskentelyyn mukaan.
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Tällä hetkellä Eveliina opiskelee sosionomiksi. Hänen 
aikomuksenaan on jatkaa lastensuojelun parissa SOS-Ke-
hittäjänuorissa toimimisen jälkeenkin.

– Tärkeimpiä asioita ovat lasten ja nuorten huostaan-
ottoon liittyvän kielteisen leiman poistaminen, sosiaali-
työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutusten huomiointi sekä 
asiakkaan kohtaaminen. Kaiken lähtökohta on lisäresurs-
sien saaminen lastensuojeluun. Näin ennaltaehkäisyyn 
voidaan panostaa nykyistä enemmän, ja valvonnasta tu-
lisi laadukkaampaa. Lisäksi sosiaalityöntekijät tarvitsisi-
vat paremmat työolosuhteet sekä enemmän aikaa tavata 
asiakkaita ja paneutua heidän asioihinsa.

Anni on ollut SOS-Kehittäjänuorissa mukana alusta asti.
– Nuoret kokevat etenkin sosiaalityöntekijöiden vaih-

tuvuuden haasteena, ja perutut tapaamiset harmittavat. 
Lisäksi nuoret toivovat, että lastensuojelun ammattilai-
set kuuntelisivat heidän mielipiteitänsä. Kaikki nuoret 
eivät pysty kertomaan asioista kasvotusten, ja tämä olisi 
sosiaalityöntekijöiden tärkeä ottaa työssään huomioon. 
Hyvä sosiaalityöntekijä kuuntelee ja on aidosti läsnä, tä-

tä viestiä haluaisimme viedä sosiaalialan ammattilaisille, 
painottaa Anni.

Ei pelkkää puhetta
Myös ihan pienet lapset voivat olla mukana kehittämäs-
sä perhehoitoa ja vaikuttamassa siihen omien kykyjensä 
mukaan. Pesäpuu ry:n Kirahvityössä on mukana 3–5-vuo-
tiaita kehittäjäkavereita. 

– Kokemusasiantuntijuus ei ole vain puhumaan ja esil-
läoloon kykenevien etuoikeus. Pienten lasten kehittäjäka-
veruus on erilaista kuin kouluikäisten, nuorten tai aikuis-
ten juuri sen vuoksi, että puhetta on vähemmän. Lapset 
voivat kuitenkin tehdä näkyväksi omia kokemuksiaan ja 
ajatuksiaan esimerkiksi erilaisten taidemenetelmien, ku-
ten valokuvauksen keinoin. Valokuvaus on innostanut lap-
sia ja sopii myös niille, jotka eivät puhu paljon, kuvailee Pe-
säpuun kehittämispäällikkö Sari-Anne Paaso. 

Jotta pienet lapset saadaan innostumaan kehittämis-
työstä, täytyy myös perhehoitajat saada mukaan ja sitou-
tumaan toimintaan.

– Sijaisvanhemmat ovat kaivanneet uusia välinei-
tä ja menetelmiä etenkin erilaisten asioiden puheek-
si ottamiseen. Samalla he ovat mahdollistaneet lasten 
osallistumisen. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä 
suurempi on aikuisten rooli lapsen toimijuuden mah-
dollistajana. 

Ammatillista leikkiä
Osana kehittämistyötä lapset loivat yhdessä aikuisten 
kanssa Kirahvi Mainion, joka asuu elefanttiperheessä ja 
ikävöi välillä vuorilla asuvia kirahvivanhempiaan. 

– Lasten ajatukset ja kokemukset lastensuojelusta on 
kirjoitettu osaksi tarinoita. Toivommekin, että kirjat kos-
kettavat lapsia ja auttavat sekä lapsia että aikuisia erilais-
ten teemojen käsittelyssä, kuten millaista on asua sijais-
perheessä, mikä pelottaa ja mistä tulee turvallinen olo tai 
miten käsitellä ikävää ja kaverisuhteisiin liittyviä tuntei-
ta, sanoo kehittämispäällikkö Hanna Särkiö.

Kirahvityö eli lastensuojelun kehittämistyö yhdessä 
lasten kanssa on kansainvälisestikin ainutlaatuista. 

– Lapset ovat omalla innokkuudellaan ja spontaaniu-
dellaan osoittaneet, että he haluavat olla mukana, jos saa-
vat siihen mahdollisuuden, korostaa Paaso.

Kirahvityö on myös opettanut aikuisille sanattoman 
viestinnän tärkeyttä ja lapsen kohtaamista lapsen toivo-
malla tavalla. 

– Lapset ovat opettaneet paljon myös leikin merkityk-
sestä, ja olemmekin kehittäneet lasten avulla ammatillista 
leikkiä sosiaalityön menetelmäksi lapsen kohtaamiseen. 
Meille tärkeintä on ollut havaita, miten pienten kehittäjä-
kaveruus edellyttää ennen kaikkea aikuisia, jotka suostu-
vat lasten opetettaviksi, pystyvät sietämään epävarmuutta, 
ovat valmiita luopumaan omasta kontrollista ja ovat herk-
kiä lasten aloitteille riippumatta omista suunnitelmista. 
Halu kuunnella ja ymmärtää myös pieniä lapsia on kaikis-
ta tärkeintä, tietää Paaso.

Mielipiteet selville
Kirahvityö jatkuu yhteistyössä lasten, perhehoitajien ja 
eri kumppanien kanssa. 

– Uutena sisältönä aloitamme tänä vuonna lyhytaikai-
sen perhehoidon kysymyksiin paneutumisen ja lähdemme 

miettimään pienen lapsen mielipiteen selvittämisen kysy-
myksiä yhdessä lasten ja perhehoitajien sekä ammattilais-
ten kanssa. Järjestämme Kirahvikoulutuksia perhehoita-
jille ja lastensuojelun ammattilaisille lapsen kanssa työs-
kentelystä ja lapsille omia kehittäjäryhmiä tai -päiviä sekä 
Kirahvi Mainion synttäreitä, Paaso ja Särkiö kertovat. 

KiinnostuitKo? Lue lisää www.pesapuu.fi > toiminta > 
lapset ja nuoret kehittäjinä 

tilaa sos-kehittäjänuoret kouluttamaan! sos-Kehittäjä-
nuoret tarjoavat toiveiden mukaan teemoitettua työpaja-
työskentelyä, koulutusta sekä yhteiskehittämispäiviä. Ky-
sy lisää: johannes.jahnukainen@sos-lapsikyla.fi. 

Kehittäjänuoret haluavat ennen kaikkea parantaa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten asemaa. Eveliina haluaa toimia eri-
tyisesti sen puolesta, että lasten ja nuorten huostaanottoon liittyvä kielteinen leima saataisiin poistettua. Sosiaalityöhön tar-
vittaisiin myös lisää resursseja. 

Lapset ovat omalla innokkuudellaan ja spontaaniudellaan osoittaneet, 
että he haluavat olla mukana, jos saavat siihen mahdollisuuden.

Pesäpuun Kirahvityössä mukana olevat 3–5-vuotiaat kehit-
täjäkaverit ovat innostuneet valokuvauksesta, jolla he teke-
vät omia kokemuksiaan lastensuojelusta näkyviksi.
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Minut on sijoi-
tettu, ja olen 
kiitollinen siitä, 
että olen saa-
nut niin hyvän 
sijaisperheen. 
Haluaisin, että 
myös muut  
saisivat elää hy-
vissä fiiliksissä.
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