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Salapoliisit tutkivat  
lastensuojelua

Vario tutki gradussaan Pesäpuu 
ry:n Salapoliisi-toimintaa, jonka 
tarkoituksena on kehittää las-

tensuojelua yhdessä sijaishuollon asiak-
kaina olevien lasten kanssa. Salapoliisi-
ryhmässä 5–9-vuotiaat lapset käsittelivät 
lastensuojelun teemoja Mäyrä-käsinuken 
avulla. Salapoliisien tehtävä oli neuvoa ja 

auttaa Mäyrää, joka ei voi asua syntymä-
kodissaan.

Toiminta haluttiin tarkoituksella pitää 
yleisellä tasolla. Ohjaajat eivät tienneet 
lasten taustoja, jotta vääriltä tulkinnoil-
ta vältyttäisiin. Liian aroista tai henkilö-
kohtaisista asioista puhumista haluttiin 
välttää. Tärkeintä toiminnassa oli se, että 

työskentely tapahtui leikin kautta ja tuotti 
lapselle iloa ja voimaantumisen tunnetta.

– Ryhmän ohjaajat yllättyivät siitä, mi-
ten paljon lapset osaavat puhua myös vai-
keista asioista, kun työskentelytavat ovat 
ikätasolle sopivia. Salapoliisit esimerkik-
si rakensivat auttamiskoneita, joilla voi 
vaikka matkustaa eri kotien välillä tai 
kuunnella biologisten vanhempien pu-
hetta, kertoo Vario.

Leikeissä tiivistyi se, mikä oli lapselle 
tärkeää. Asioita oli helpompi käsitellä, 
kun lapset saivat projisoida kokemuksi-
aan Mäyrään.

Pesäpuu ry:ssä työskentelevä Pipsa Vario tutki pro gradu  
-tutkielmassaan lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina  
olevien lasten näkemyksiä lastensuojelusta. Yhdeksästä  
lapsesta koostuva Salapoliisi-ryhmä auttoi Mäyrää, joka ei voi 
asua syntymäkodissaan.

Salapoliisi-ryhmän lapset kertoivat Mäyrälle, että ihan hyvin sillä voi olla kahdet vanhemmat.
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Paikka molemmille vanhemmille

Salapoliisi-ryhmän lapset puhuivat lähei-
sistään paljon. Ikävä biologisia vanhempia 
ja sukulaisia kohtaan nousi monen koh-
dalla esiin, oli lapsi sitten ollut sijoitukses-
sa kauan tai vähän aikaa. Kuitenkin sekä 
biologiset vanhemmat että sijaisvanhem-
mat olivat lapselle hyvin tärkeitä, heillä oli 
vain eri roolit. 

– Kerhon vetäjätkään eivät aina tien-
neet, tarkoittiko lapsi vanhemmista pu-
huessaan sijaisvanhempia vai biologisia 
vanhempia. Ryhmäläiset kertoivat Mäy-
rälle, että sillä voi ihan hyvin olla kaksi 
kotia ja kahdet vanhemmat. Lapsen sydä-
messä vanhemmuudet eivät riitele, Vario 
huomauttaa.

Lapset määrittelivät lastensuojelun po-
sitiiviseksi asiaksi: sen tehtävä on auttaa 
lasta ja tuoda turvaa. Osalla lapsilla oli 
negatiivisia kokemuksia sosiaalityönteki-
jöistä, jotka eivät kuuntele lasta tai perus-
tele päätöksiä.

– Lapset ovat mestareita havainnoi-
maan ja kuuntelemaan aikuisia. He saatta-
vat miettiä paljonkin sijoitukseen liittyviä 
asioita hiljaa itsekseen ja täydentää puut-
tuvia yksityiskohtia mielessään. Vaikkei 
aikuisella olisikaan valmiita vastauksia, 
lapsen kanssa voi esittää yhdessä kysy-
myksiä ja pohdiskella. Kun lapsi kysyy, 
aikuisen pitää tarttua hetkeen ja vastata. 
Pienelläkin lapsella on tarve tulla kuulluk-
si ja ymmärtää itseään koskevia päätöksiä, 
Vario painottaa.

Läheiset mukaan toimintaan

Salapoliisi-toiminnan aikana huomattiin, 
että myös lapsen läheisten mukanaolo oli-
si tärkeää. Takana on nyt kokemus yhdestä 
kerhomuotoisesta ja yhdestä päivän mit-
taisesta foorumista, jossa lapsella on ollut 
mukana itselleen tärkeä läheinen. Lasten 
ja läheisten yhteistä toimintaa on kehitetty 
yhdessä Pesäpuu ry:n Lähemmäs-projek-
tin kanssa.

– Salapoliisi-ryhmä tai -foorumi voi 
vahvistaa lapsen ja läheisen tärkeää suh-
detta ja olla monella tapaa merkityksel-
linen. Tapaamisissa lapset saavat viettää 
turvallista aikaa läheistensä kanssa työstä-

en samalla eri teemoja, esimerkiksi ikävää 
ja sen helpottamista. Olemme ymmär-
täneet toiminnan olevan eettisesti kes-
tävämpää, kun lapsen rinnalla on tuttu 
aikuinen, jonka kanssa lapsi voi yhdessä 

jatkaa asioiden käsittelyä myös salapoliisi-
toiminnan päätyttyä, toteaa Vario. 

Jatkossa on tarkoitus mallintaa Salapo-
liisi-työskentelyä ja koostaa lapsille suun-
nattu opaskirja lastensuojelusta. Varion 
mukaan työskentelytapa on herättänyt 
paljon mielenkiintoa. Toiveissa onkin, et-
tä jonain päivänä Salapoliisi-työskentely 
olisi arkea sosiaalityössä.

Ryhmäläisten läheisten mukaan lapset 
juttelevat Mäyrästä edelleen kotona, vaikka 
ryhmätoiminta on päättynyt. Parissa tapa-
uksessa lapsi on itse alkanut keskustella tee-
moista kotona ja kokenut esimerkiksi pala-
veritapaamisiin menemisen helpommaksi. 

– Salapoliisi-toiminta on vahvistanut 
käsitystä, että lapsilla on todella paljon 
arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää 
lastensuojelun kehittämiseen, painottaa 
Vario. 

Lisätietoja: Sari-Anne Paaso (sari-anne.
paaso@pesapuu.fi) ja Pipsa Vario (pipsa.
vario@pesapuu.fi)

Pipsa Varion pro gradu -tutkielma ”Lastensuo-
jelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla” 
– Kokemusasiantuntijalapset hyvinvointia ja 
lastensuojelua tutkimassa on tilattavissa Pesä-
puu ry:n verkkokaupasta osoitteesta  
http://verkkokauppa.pesapuu.fi/. 
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Auttamiskoneen (yllä) 
ominaisuuksia
• Yhdistämislanka: yhdistää kaksi  

ihmistä ystäviksi
• Auttaa syömään
• Keittää ruokaa ja pesee pyykkiä
• Sillä on silmät, jotta näkee missä 

lapset on
• Antenni, joka ottaa viestin biologisten 

vanhempien jutuista, jos Mäyrä haluaa 
tietää, miten niillä menee

• Alus, jolla matkustetaan kotien välillä
• Siellä sisällä voi nähdä vanhemmat, 

kun siellä on taikapeili
• Nappulaa painamalla kuulee  

positiivisia asioita
• Postilaatikko: ikävää voi helpottaa 

lähettämällä postikortin
• Laatikko, josta tulee rakkautta ja hyviä 

muistoja
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