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MUUTOSTA JA VOIMAA! 

Mistä on lähdetty, mihin on tultu ja mihin ollaan – ehkä – menossa?



Mistä on lähdetty?

Systeemi voi unohtaa, miksi on olemassa. 

Kokemustieto kertoo systeemin / 

palveluiden toimivuudesta. 

Outi Hietala, 12.12.2017 Kouvola
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RAY 
Vaikuttavaa! -
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RAY:n Paikka 
Auki -
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Yhdessä Koettua 
– 100-vuotias 
Suomi 
sijoitettujen 
lasten silmin
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kirja

Voima Vaikuttaa! 
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2. Palkattu 
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MITÄ ON YHDESSÄ 
SAATU AIKAISEKSI?
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Voima Vaikuttaa! 
-verkosto 
Oulussa
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Lisää 
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palkataan
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Juhlafoorumi -
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alaista ja 

monipuolista 
yhdessä tekemistä.



JOKAISEN AKTIIVISEN 
NUOREN TAKANA ON 
AKTIIVINEN AIKUINEN.

Kokemusasiantuntijuuden 

arvoperustana on nuorten 

näkeminen osaavina ja 

ajattelevina toimijoina 

taustastaan riippumatta. 

Jokaisen nuoren kokemuksella voi 

kehittää lastensuojelutyötä. 

Nuorten näkemykset, kokemukset ja 

ajatukset ovat laaja-alaisia ja koeteltuja. 

Näkymätön voi tulla näkyväksi.

Kun osallisuus ja kokemusasiantuntijuus 

lastensuojelussa on valittu yhdeksi 

toimintakulttuurin muutostekijäksi, tulee 

se ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti.

Näin kokemustieto tulee tunnistetuksi ja 

tunnustetuksi arvokkaana osana 

lastensuojelua.

Jokainen lapsi ja nuori on 
hyvä kokemusasiantuntija!



OSALLISUUS ON 
PERUSOIKEUS 
– KOKEMUSASIAN-
TUNTIJUUS MAHDOLLISUUS 

Kokemusasiantuntija on   

henkilö, joka kehittää 

lastensuojelua omien 

kokemuksiensa pohjalta ja 

hän tietää, mihin hänen 

kokemustaan käytetään.

Käsitteiden 
määritteleminen.

Lasten ja nuorten 

kokemusasiantuntijuuden perustana ovat 

osallisuus ja tasa-arvo.

Kokemusasiantuntijuus on aina 

mahdollisuus, sillä lähtökohtaisesti 

jokainen lapsi ja nuori voi toimia kokemus-

asiantuntijana. Hän on oman asiansa 

asiantuntija. 

Osallisuus omissa asioissa on lasten ja 

nuorten perusoikeus, mutta se ei 

kuitenkaan tee heistä kokemusasian-

tuntijoita. 

Kokemusasiantuntijaksi nuori muuttuu 

siinä vaiheessa, kun hänen kokemustaan 

sovelletaan ja hyödynnetään laajemmassa 

mittakaavassa. 



KOKEMUSTIETOON PERUSTUVA 
KEHITTÄMISTYÖ ON  ELÄMÄN-
TARINOISTA KUMPUAVAA 
KEHITTÄMISTYÖTÄ.

Kertoessaan omasta 

elämästään nuori avaa 

jotain hyvin oleellista ja 

tärkeää. 

Kokemustiedon avulla päästään kiinni 

ilmiön tunnemaailmaan. 

Kokemusasiantuntijuus on yhdessä jonkin 

ilmiön tunnustelemista (Päivi Känkänen 2017).

Ollaan tekemisissä usein 

ääriolosuhdekokemusten kanssa.

Ratkaisukeskeisyys apuna kehittämistyössä. 

Eettiset pelisäännöt suojelevat nuorta. On 

mietittävä, mitä kokemustiedolla tehdään, 

miksi sitä halutaan kuulla, mihin sitä 

käytetään ja mitä nuori itse siitä hyötyy?

Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus ei saa 

kasvattaa lapsen ja nuoren taakkaa 

entisestään. On kiinnitettävä huomiota 

toiminnan eettisyyteen (Onni Westlund 2018).

Eettinen tietoisuus 
suojaa.



Mihin on tultu?

Manifesti:

Kaikilla lastensuojelussa pitää olla mahdollisuus kokea 

kokemusten jakamisen voima. 

Mikko Oranen, Valoa näkyvissä II, 10.9.2015



KIRAHVIT 3-5 -VUOTIAAT

Hanke 2017-2019

• Yhteistyökumppanit

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

SOS-lapsikylä

Nuorten ystävät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Uusia avauksia pienten lasten kokemusmaailman 
tavoittamiseen

TULEVAISUUDESSA

0-2 vuotiaat ja 10-13 vuotiaat



SALAPOLIISIT 

lapset lastensuojelua tutkimassa 
ja kehittämässä

• Salapoliisitoiminnassa esi- ja alkuopetusikäiset 
(noin 6-10-vuotiaat) lapset miettivät yhdessä 
aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, 
asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään 
liittyviä asioita. 

• Lapset itse pääsevät toiminnan kautta mukaan 
myös konkreettiseen kehittämistyöhön, sillä 
heidän näkemyksiään kokemusasiantuntijoina 
hyödynnetään tuotettaessa materiaalia 
lastensuojelutyön tueksi.



Kehittäjäryhmät Veturit

VOIMA 

VAIKUTTAA! -

verkosto

Koulutetut 

kokemusasiantuntijat

Nuorten foorumi / 

Nuorten päivä

Vertaisarvijoitsijat

TOIMINTA PALAUTUU 

YKSITTÄISEN LAPSEN JA 

NUOREN HYVÄKSI. 

Työntekijät

MUUTOSVOIMAA - kohti nuorten 

kokemusasiantuntijuutta 

lastensuojelussa -opas

Salapoliisit

Sijaishuollossa 

kasvavat ja 

kasvaneet lapset ja 

nuoret

Kirahvit



VOIMA VAIKUTTAA! 
–Nuorten kokemusasiantuntijoiden verkosto

Yhteiset tekemisen paikat:
2013 Valoa näkyvissä I, Säätytalo
2015 Valo näkyvissä II, Säätytalo
• VERKOSTO SYNTYY 

2016 
• 1. Verkostotapaaminen Tampere
• Nuorten KÄRKIfoorumi (STM, LAPE)
• Verkosto mukana LAPE-muutostyössä
• Työntekijäkokemusasiantuntijat Valtiollisessa 

anteeksipyyntötilaisuudessa

2017 
• Maakunnalliset LAPE-muutostyöt 
• Voimatarinat lastensuojelussa –tarinakirja (2016-17)

• Luovutettiin presidentti Sauli Niinistölle 7.4.2017

• Yhdessä Koettua –Suomi 100 vuotta tapahtumakokonaisuus
• Verkostotapaaminen Pori 

2018
• Julkiset Fb-sivut 
• Itsemäärämisoikeus lastensuojelussa -kehittämistyö (STM)
• Mentorointipäivät Tampere ja Helsinki
• Verkostotapaaminen Oulu



Puheenvuorot

Nuorten foorumit / 

Nuorten päivät

MITÄ 
IHMISET 
NÄKEVÄT?

Vertaisarviointi

Veturointi

Elämäntarinan jakaminen 

Vertaistapaamiset

Ryhmien vetäjät / 

mahdollistajat: 

Tuki, apu ja resurssit

Usko, tasa-arvoisuus ja 

toivo

Minifoorumit

Veritas per umbras



Mihin ollaan – ehkä – menossa?

Suomalaiset ovat tarinankertoja kansaa.

Se perinne elää meissä. Kerrotaan kokemuksistamme. 

Kerätään ne talteen yhteiseksi pääomaksi.

Helena Inkinen, Yhdessä Koettua 2017



Iso kuva: Helppoa, 
nopeaa ja 
yksinkertaista? Sitä ei 
ole tarjolla. 

LASTEN JA NUORTEN VOIMAANTUMINEN
• Ymmärretään laajasti toiminnan vaikuttavuus ja merkittävyys 

yksittäisten ihmisen elämässä.

• Lähdettävä siitä, mitä kokemusasiantuntijuus nuorille antaa. 

Mitä he hyötyvät?

• Lapsilla ja nuorilla on ainutlaatuinen asiantuntijuus omasta 

hyvinvoinnistaan, jos ja kun he saavat ajan ja tilan sen 

jakamiseen. 

• Eettinen tietoisuus siitä, mitä ollaan tekemässä

1.



Iso kuva: Digitalisaatio
vahvistuu, mutta ihmisen 
tarve toiseen syvenee.   

VERTAISUUS – NUORET NUORILLE
• Ihmiset hakeutuvat vertaisten pariin. ”Vertaiset tietävät 

paremmin.”

• Vertaisuudesta nousevat kokemusasiantuntijuuden roolit 

vahvistuvat 

• Nuoret kehittäjäryhmien vetäjinä

• Voima vaikuttaa! –verkosto vahvistuu – samalla vahvistuu 

yhteinen vaikuttaminen.   

2.



Iso kuva: Ymmärretään 
kokemustiedon 
hyödyllisyys tukitoimissa. 

• Kehittämistehtävissä ja / tai työntekijänä ammattilaisten 

rinnalla

• Koulutettuna ammattilaisena (stt, psykologi, sosionomi 

jne) 

• Tulkkina työntekijän ja nuoren välillä

• Tasa-arvoisena asiantuntijana työryhmissä

• Vastuu vs. tuki

KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN ROOLIT 

LAAJENEVAT3.



Iso kuva: Ihminen 
ihmiselle.

• Vaikuttaa sanoihin, termeihin, tekoihin, kohtaamisiin 

• Vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja rakenteisiin

• Vaikeidenkin yhteiskunnallisten haasteiden ymmärrys 

syvenee

INHIMILLISEMPI JA HUOLTAPITÄVÄMPI 

LASTENSUOJELU 4.



”Jokainen haluaa 

tulla kuulluksi ja 

hyväksytyksi.

Saada oman 

paikan toisten 

sydämessä.”

- Katriina -

Kiitos! 

Helena Inkinen

Asiantuntija

helena.inkinen@pesapuu.fi

Pesäpuu ry


