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Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n X-ketju antaa 
tunnustuksen kolmelle lastensuojelun sijaishuollon työtä edistäneelle 
taholle. 
 
Osana Care Day'n eli sijaishuollon juhlapäivän 2021 juhlintaa Pesäpuu ry:n  
X-ketju-hanke haluaa muistaa turvallisen sijaishuollon puolesta työskenteleviä ja 
sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden auttajia. Tunnustuksella on 
tarkoitus nostaa esille henkilöitä ja tahoja, jotka ovat ansiokkaasti ja tarmokkaasti  
tehneet sijaishuollon edistämistyötä. 
 
 
1. Visa Koiso-Kanttila ja Huostassa-dokumenttisarjan työryhmä 
Visa Koiso-Kanttila on Huostassa-audiodokumenttisarjassa tuonut rohkeasti esille sijaishuollossa 
tapahtuvaa kaltoinkohtelua ja antanut äänen vaiennetuille tarinoille. Dokumenttisarja on herättänyt 
keskustelua ja toivoa, siksi se on 2020-luvun taitteen yksi tärkeimmistä puheenvuoroista. Samalla kun  
Visa Koiso-Kanttila on dokumentissaan tuonut esille karuja kokemuksia, on hän puolustanut lapsuutta ja 
lapsuuteen kuuluvaa herkkyyttä ja rakkautta.   
Tunnustus kuuluu myös kaikille niille rohkeille nuorille ja lastensuojelun työntekijöille, jotka jakoivat omat 
tarinansa ja kokemuksensa Huostassa-audiodokumenttisarjan kautta. 
 
Huostassa-audiodokumenttisarjan käsikirjoitus ja ohjaus: Visa Koiso-Kanttila 
Haastateltavat nimimerkein: Punahilkka, Marsupilami, Lumikki, Tuhkimo, Pirre & Hansu  
Äänisuunnittelu Janne Laine, musiikki & sävellys Lau Nau, tuottaja Sakari Silvola, Yleisradio. 
Huostassa-audiodokumenttisarjan jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areena Audiossa: 
https://areena.yle.fi/audio/1-50674127 
 
2. Kokemusasiantuntija Severi Novala  
Severi Novala on ollut perustamassa X-ketjua ja toiminut kokemusasiantuntijana koko hankkeen ajan. 
Kokemustiedon avulla Severi on osallistunut aktiivisesti X-ketjun vertaisryhmätoimintaan sekä sen 
kehittämiseen. Severi on jo ennen X-ketjun perustamista antanut huomattavan panoksensa sijaishuollon 
kehittämiselle tuoden julkisesti esiin ongelmia lastensuojelulaitosten ja koulukotien historiasta, ja 
synnyttänyt sitä kautta keskustelua myös tämän päivän sijaishuoltopaikoista ja kasvatusmetodeista. 
 
3. Menneisyysselvitys-tutkijaryhmä  
STM, Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. 
Pirjo Markkola, Kirsi-Maria Hytönen, Antti Malinen, Paula Salenius, Janne Haikari, Marjo Kuronen ja 
Johanna Oksanen. 
 
 



Tutkimusryhmä on ansiokkaasti avannut lastensuojelun historiaa ja tuonut esiin epäkohtia ja tietoa lasten 
kaltoinkohtelusta vuosien 1937–1983 aikana. Tutkimustieto mahdollistaa uusien rakenteiden ja käytäntöjen 
luomisen, joiden avulla voidaan välttää lastensuojelun sijaishuollossa aiemmin tehtyjä virheitä ja kehittää 
lastensuojelua paremmaksi. Selvityksessä esiin tulleet karut kokemukset ovat edelleenkin ajankohtaisia. 
Selvityksessä oman tarinansa kertoneet henkilöt ovat kertoneet, miten kunnioittaen ja arvostaen 
tutkimusryhmä on heitä kohdannut, ja kuinka se on rohkaissut heitä hakemaan tukea myös X-ketjun 
toiminnoista. Menneisyysselvitys on antanut X-ketjun työlle tärkeän pohjan.  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74821/Rap_2016_22.pdf?sequence= 
 
 
Turvallisen sijaishuollon puolesta 
X-ketju hanke  
 
X-ketju-hankkeessa työskennellään lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden 
tueksi. Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneet täysi-ikäiset ja 
heidän läheisensä. X-ketjun kohderyhmään kuuluvat myös sijaishuollon toimijat ja muut yhdyspintojen 
ammattilaiset sekä nykyhetken käytäntöihin vaikuttavat päättäjät ja poliitikot.  
X-ketju-hanke on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke. 
 
X-ketju-hankkeen päävisiona on väkivallattoman sijaishuollon turvaaminen, jotta jokaisella lapsella ja 
nuorella olisi turvallinen ja hyvä olla sijaishuoltopaikassaan. X-ketjun tavoitteena on kehittää ja tarjota 
tukimuotoja lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille henkilöille. Tukimuotoina ovat 
erilaiset vertaistuen, ammatillisen avun ja itseavun muodot.  
 
Tavoitteena on myös ehkäistä sijaishuollossa tapahtuvaa kaltoinkohtelua tunnistamisen ja käytäntöjen 
muuttamisen avulla. Tavatessa kaltoinkohtelua kokeneita ja kuullessa heidän tarinoitaan, pystytään 
tunnistamaan ja tuottamaan tietoa sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta. Kokemustieto otetaan 
osaksi X-ketjun kehittämistyötä. Kaltoinkohtelua ennaltaehkäistään kouluttamalla ammattilaisia 
tunnistamaan väkivaltaisia käytäntöjä ja tehdään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jolla pyritään 
uudistamaan lastensuojelua, jottei kaltoinkohtelua enää tapahtuisi sijaishuollossa.  
https://pesapuu.fi/toiminta/turvallinen-sijaishuolto/turvallisen-sijaishuollon-puolesta-x-ketju-hanke/ 
 
Pesäpuu ry on vuonna 1998 perustettu ja vuonna 1999 rekisteröity lastensuojelun kehittämisyhteisö. 
Toimintamme on yleishyödyllistä ja sitä tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella. Visiomme 
on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. 
 
Lisätiedot: 
Johanna Barkman, johanna.barkman@pesapuu.fi, p. 040 514 4855 
Anu Flinck, anu.flinck@pesapuu.fi, p. 044 538 7621 
 
 
 


