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Esipuhe
Lapsille on lastensuojelussa ja kaikkialla muuallakin tärkeää tulla nähdyksi 
ja kuulluksi omana itsenään. Aikuisten tulee tarjota turvallinen ja kutsuva 
tila lapsille omien näkemysten ilmaisemiseen ja varmistaa, että kaikki lap-
set voivat halutessaan osallistua. Jotta lapsilla olisi ääni, on lapsille oltava 
tarjolla riittävästi tietoa häntä koskevasta asiasta ja tukea oman näkemyk-
sen muodostamiseen. Aikuisten on varmistettava, että lasten näkemykset 
viestitään taholle, jolla on velvollisuus kuunnella ja oikeus tehdä päätöksiä. 
Lasten tulee saada myös tietää mitä vaikutuksia heidän näkemyksillään oli.

Olemme tällä kampanjalla ja julkaisulla halunneet antaa lapsille mahdolli-
suuden saada äänensä kuuluviin ja osallistua vaikuttamistyöhön laadukkaan, 
heitä auttavan ja heidän tarpeisiin vastaavan lastensuojelutyön puolesta.

Kiitos erityisesti kaikille lapsille, jotka halusivat antaa ajatuksensa ja mie-
lipiteensä tähän julkaisuun ja siten vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja 
heidän hyvinvointiinsa. Kiitos myös kaikille aikuisille, jotka mahdollistivat 
lasten osallistumisen kampanjaan. Kiitos Tasavallan Presidentti Sauli Nii-
nistölle, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle sekä julkaisun muille 
asiantuntijakirjoittajille vastauskirjeistä sekä palautteesta lapsille. Vas-
tauskirjeistä välittyy, että lapsista halutaan pitää hyvää huolta ja heidän 
mielipiteitään pidetään arvokkaina turvallisen lapsuuden mahdollistami-
seksi. Kiitos myös Pesäpuun Lasten tiimille julkaisun ja kampanjan koordi-
noinnista.

Pesäpuu tulee lapsista huolta pitävien kumppaniaikuisten välityksellä vies-
tittämään lapsille takaisin, että heidän ajatuksensa on koottu tähän julkai-
suun ja että tätä tullaan levittämään laajasti aikuisille, jotka päättävät las-
ten hyvinvointiin ja lastensuojeluun liittyvistä asioista. 

Toivomme, että tämä julkaisu luetaan tarkkaan ja lasten toiveet otetaan 
vakavasti. Pyrimme järjestönä muiden kampanjassa olevien tahojen kanssa 
varmistamaan, että lapsilta saatu arvokas tieto välittyy teoiksi ja toimin-
naksi lasten arjessa.

Jari Ketola, 
toiminnanjohtaja  
Pesäpuu ry
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Kampanjan innostunut vastaanotto kertoo, että lasten äänen kuuluminen 
osana vaikuttamistyötä nähdään tärkeänä. Aikuiset todella halusivat mah-
dollistaa pienten lasten äänen kuulumista! 

Kortteja palautui yhteensä 122 kappaletta. Nuorimmat kampanjaan osal-
listuneet olivat 3-vuotiaita. Vaikka alun perin asetimme yläikärajaksi 12 
vuotta, niin saimme kortteja myös nuorilta, joiden tärkeät vastaukset on 
liitetty osaksi kampanjaa ja julkaisua. Vanhin postia meille lähettänyt on 
16-vuotias. 

Osa lapsista lähetti meille piirustuksen. Kaksi kortin lähettänyttä lasta ei 
halunnut vastauksiaan osaksi julkaisua. Kaikissa korteissa ei ole mainittu 
lapsen ikää. Muutamassa kortissa oli lapsen tunnistetietoja, ne on poistet-
tu. Tähän julkaisuun on koottu kaikkien niiden lasten vastaukset, jotka an-
toivat luvan julkaisemiselle.

Lapset ovat saaneet tietoa kampanjasta ja sen tarkoituksesta korttitilauk-
sia tehneiden aikuisten välityksellä (liitteet 2 ja 3). Tarvittaessa aikuinen on 
myös auttanut lasta kirjoittamaan vastauksen postikorttiin. 

Vuoropuhelun syntymiseksi olemme pyytäneet asiantuntijoita ja päättä-
jiä vastaamaan lasten lähettämiin ajatuksiin. Myös Tasavallan Presidentti 
Niinistö halusi lähettää julkaisuun oman tervehdyksensä. Lukiessasi las-
ten vastauksia myös sinä voit miettiä, mitä haluaisit lapsille sanoa tai mitä 
konkreettista voit tehdä, “että olisi mahdollisimman hyvä olla lapsien.”

Susanna Kalliola  
& Sari-Anne Paaso 
Pesäpuu ry

�apsilla on asiaa  
– kuun�elemmeko heitä?

Valtakunnallinen Lasten oma vaikuttamiskampanja on merkittävä kannan-
otto lastensuojelun asiakkaana olevien pienten lasten osallisuuden puoles-
ta. Heillä on sanottavaa. 

Yhä edelleen pienten lasten ääni jää aikuisten varjoon. Varjoon jäävät myös 
erilaiset haavoittuvassa asemassa olevat ja marginaalissa olevat lapsiryh-
mät, johon pienet lastensuojelun asiakkaina olevat lapset kuuluvat. Heidän 
äänensä tulisi kuitenkin kuulua, joka päivä - poikkeuksetta. 

Olemme tällä kampanjalla ja julkaisulla halunneet antaa lapsille mahdolli-
suuden saada äänensä kuuluviin ja osallistua vaikuttamistyöhön laadukkaan, 
heitä auttavan ja heidän tarpeisiin vastaavan lastensuojelutyön puolesta. 

Kysyimme 3-12-vuotiailta lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa asiakkaana 
olevilta lapsilta “Miksi lastensuojelun työntekijän on tärkeä tavata ja kuun-
nella lapsia?” Kuten vastauksista voidaan havaita ja lukea, on lapsilla paljon 
tärkeää sanottavaa omasta hyvinvoinnistaan sekä lastensuojelun palvelu-
jen sisällöstä ja laadusta.

Lapsille on tärkeää, että lastensuojelun työntekijät tuntevat lapsen ja kuun-
televat lasten mielipiteitä. Silloin aikuisten on helpompi tietää mitä juuri yk-
sittäinen lapsi tarvitsee ja mitä asioita hän kantaa sydämessään.

Vastausten kirjo antaa positiivisen ja monipuolisen kuvan lastensuojelutyös-
tä. Lapsille lastensuojelu on heitä arvostavia ja heitä kuuntelevia aikuisia.

Tämän julkaisun luettuaan kukaan tuskin voi sanoa, ettei pienetkin lapset 
olisi kykeneviä ilmaisemaan ajatuksiaan, mielipiteitään ja toiveitaan.

Kampanjan toteutuksesta:

Lapsille esitetty kysymys pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman konk-
reettiseksi ja pienemmillekin ymmärrettäväksi. Lapset saivat vastata kysy-
mykseen kirjoittamalla tai piirtämällä vastauspostikorttiin, joita sai tilata 
Pesäpuusta. Korttitilauksia tulikin paljon. Mukaan kampanjaan lähti 40 eri 
toimijaa eri puolilta Suomea.
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REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING
Föreningen Pesäpuu ry arbetar för att utveckla barnskyddet i Finland. 
Organisationen har frågat barn varför det är viktigt att de som jobbar 

inom barnskyddet träffar barn och lyssnar på dem. Svaren  
har sammanställts i den här publikationen.

Tack, alla barn, för era värdefulla svar och tankar. I svaren finns vissa åter-
kommande teman, såsom behovet av trygghet, råd och hjälp och behovet 
av en vuxen som är närvarande. Barnen upplever att det känns bra och 
tryggt när det finns någon som lyssnar. Att lyssna och att ställa frågor är 
att bry sig. Ni barn har gett oss vuxna mycket att läsa och tänka på.

Vi måste lyssna på barnen. Varje barn behöver omsorg och en trygg livs-
miljö. Det är vi vuxna som ska ge barnen vägkost för ett gott liv. Var och en 
av oss kan göra något. Ibland kan ens egen insats kännas liten, men ändå 
kan just den vara till stor hjälp. Vi ska komma ihåg att alla mår bättre av att 
ingen mår dåligt.

Vi har nu levt under exceptionella förhållanden i över ett år. Vi kommer att 
klara också det här, men visst har situationen satt djupa spår i våra liv. En 
del familjer har inte påverkats särskilt mycket, men andra kan ha det svårt. I 
en tid som den här är det särskilt viktigt att lyssna på barnen och att finnas 
där för dem. Att se sig omkring och hjälpa där man kan.

Jag vill tacka Pesäpuu ry och era samarbetspartner för den här viktiga 
kampanjen och för det värdefulla arbete ni gör för barn och unga.

Sauli Niinistö
Republikens president 

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry on kysynyt lapsilta 

Miksi lastensuojelun työntekijän on tärkeä tavata ja kuunnella lapsia? 
Vastaukset on koottu tähän julkaisuun.

Kiitos teille kaikille lapsille tärkeistä vastauksistanne ja ajatuksistanne. 
Vastauksissa toistuvat muun muassa tarpeet turvallisuudesta, neuvojen ja 
avun saamisesta sekä aikuisen läsnäolosta. Lapset kokivat kuuntelemisen 
helpottavan ja tuovan turvallisemman olon. Kuunteleminen ja kysyminen 
ovat välittämistä. Te lapset toitte paljon luettavaa ja ajateltavaa meille 
aikuisille.

Lapsia on kuunneltava. Jokainen lapsi tarvitsee huolenpitoa ja turvallisen 
elinympäristön. Meidän aikuisten tehtävä on taata lapsille hyvän elämän 
eväät. Jokainen voi olla tässä toimijana. Joskus teko voi tuntua itsestä pie-
neltä, mutta juuri se voikin auttaa ratkaisevasti. Muistetaan, että meidän 
kaikkien on parempi olla, ellei kenenkään ole paha olla. 

Olemme nyt yli vuoden eläneet poikkeuksellista aikaa. Tästäkin tilantees-
ta kyllä selvitään, mutta vaikutukset elämiseemme ovat olleet moninaisia.  
Toisiin tilanne ei ole juuri vaikuttanut, toisissa perheissä voi olla hyvin vai-
keaa. Tässä ajassa on erityisen tärkeää kuunnella lapsia ja olla läsnä.  
Katsoa ympärilleen ja auttaa. 

Kiitän Pesäpuu ry:tä ja yhteistyökumppaneitanne tärkeän kampanjan jär-
jestämisestä ja arvokkaasta työstänne lasten ja nuorten hyväksi.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
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“Miksi lastensuojelun  
�yöntekijän on tärkeä tavata ja 

ku�nnella lasta?”
Lasten vastauskortteja saimme yhteensä 122 kappaletta.  

Kaksi lasta ei halunnut korttiaan julkaistavaksi.  
Lasten vastaukset on jaoteltu kuuteen teemaan. 

 · Koska lapset ovat tärkeitä
 · Jotta työntekijä oppii tuntemaan lapsen ja lapsi saa  

kertoa kaikesta mistä haluaa 
 · Jotta kuulee lasten toiveet ja mielipiteet 

 · Jotta lapset saavat apua 
 · Koska se on lastensuojelun työntekijöiden työtä 

 · Koska se on kivaa!

�ASTEN VASTAUKSET



13

Siksi, kun lapset on tärkeitä, niitä pitää suojella ettei lapsia pakoteta tekemään 
pelottavia asioita. Lapset saa puhua omat asiat eikä niin, että aikuiset saa päättää.  

Vai saako vaan aikuise päättää kaikki asiat. 

12

Koska lapset ovat 
tärkeitä 

Lasten kohtaaminen ja kuunteleminen kertoo arvoista.  
Jokainen lapsi lastensuojelussa on tärkeä omana itsenään.  
Lasten arvostaminen näkyy konkreettisina tekoina: lapsille 
annettuna aikana ja heidän kohtaamisensa arvostamisena.
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Siksi, että lapset on yhtä tärkeitä! Ja sossujen on tärkeä kuulla mitä mieltä lapset 
on asioista ja kuulla miten menee eskari, koulu, päiväkoti ja on tärkeä että lapsia 

kuunnellaan ja on tärkeä että lapsilla on hyvä olo! 
Koska se olen minä! 

3 v

Siksi. On tärkeetä. 
3 v

Lapsia täytyy kuunnella, koska lapsissa on tulevaisuus. Lapsen/nuoren 
mielenterveys on tärkeää, joten aikuisten kannattaa tukea. Lapsia ja 
nuoria kannattaa tukea yleiseltä painostukselta. Tukihenkilöt ovat 

tärkeitä lapsille ja nuorille. Nuorien mielipidettä kannattaa kuunnella. 
Kaikkia kannattaa kuunnella! 

13 v

Sit tietää mitä sille lapselle on tapahtunut. Sit tiedetään mitä lapsi haluaa 
kertoa. Kun mun asiat kirjoitetaan ylös, se tuntuu tärkeältä. Se tarkoittaa 

että mä oon tärkeä. Jos ne ei kuuntelis, ne ei tuntisi meitä. 
7 v 
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Me olemme tuntevia pieniä ihmisen alkuja ei vain paperilla.  
Lapsen mielipidettä asioissa kuulaan. Huom. haluan oman hevosen.  

Toteutakaa toiveeni.



19

Kiitos haastattelusta. Tärkeä tavata koska välillä on tärkeää tavata ihmisiä ja kuulla 
kuulumisia ja lapisien asioita. Pitää kuunella että olisi mahdollisen hyvä olla lapsien.   

8 v

18

Jotta työntekijä oppii 
tuntemaan lapsen ja  

lapsi saa kertoa kaikesta  
mistä haluaa 

Lastensuojelussa työntekijällä on etuoikeus olla kuuntelemassa 
mitä lapsi haluaa kertoa. Joskus ne ovat arjen tärkeitä kuulumisia, 

välillä sydämen murheita tai lapsen elämäntilanteeseen liittyviä 
tunteita. Työntekijä ei voi oppia tuntemaan asiakkaana olevaa 

lasta, jos ei tapaa lapsia, ole lasta varten ja anna lapsille 
mahdollisuutta puhua ja tulla kuulluksi.
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Esim: koska lapsella voi olla jotain mielen päällä ja sen voi sitten kertoa 
lastensuojelijoille tai vaikka sen takia, että nähdään miten lapsilla menee 

et mitä niille kuuluu tai mitä se on tehnyt? 
12 v

Sosiaalityöntekijä oppii tuntemaan minut.

No, koska työntekijän pitää päättää kaikki asiat. Että voi tehdä asioita. 
Koska sit se tuntee mut. 

8 v

Että ne tietää enemmän asioista. 

Että sossut tietää miten koulussa sujuu. 
10 v 

Jos on tärkeää asiaa pitää kuunnella. 
13 v

Että meille ei tule paha mieli. Että he tietää että meillä on asiaa. 
6 v

Koska sitten ne tietää. Lapsiakin pitää kuunnella. 
5 v

Kuulee, miten lapsella on mennyt.

Moi kaikille! Jos lapsella on asiaa niin lapsea on kuunneltava. Ja terveisiä!  
14 v
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Koska lapset voivat kertoa faktaa. Lapsella voi olla hyvä idea. 
9 v

Siksi, että last.suoj. työntekijä ois tiennyt mitä tapahtui (ent. 
sijaisperheessä) niiden olisi pitänyt uskoa, mitä mummoni on puhunut. 

8 v

Kuulee lapsen ajatukset. 
12 v 

Hyvä tietää lapsen ajatuksia. Suojella lasta. Tietää onks kaikki hyvin. 
12 v 

On hyvä juttu, kun lapsi saa sanoa mitä kuuluu. 
7 v

Kysyy kuulumiset ja koska on tärkeä kuunnella lapsien riitoja ja murheita. 
Että jos on joku kiireellinen niin voi soittaa. Se on tärkeetä.  

5 v
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Että me voidaan sanoa  mitä me ollaan tehty.  
6 v

Lapsi voi sanoa sossulle kysymyksensä. Sossu voi vaikuttaa lapsen viihtyvyyteen.  
Sossulle voi myös (melkein) aina soittaa.  

9v 
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Äitiä ikävä. Jos lapsella on jokin hätä pitää työntekijän kuulla se.  
Siksi, koska se on niiden työ.

Jos mulla on tärkeitä kysymyksiä, vaikka miksi isi on kuollut. Jos on 
vaikka mielen päällä jotain. 

8 v

Jota ne tietää mitä kuuluu. 
7 v

Siks. En tiedä. Et se tietää, onko kaikki hyvin. 
4 v

En tiedä enkä ole tavannut sosiaalityöntekijääni.  
Siksi koska ois kiva, jos ne kuuntelis. 

9 v

On tärkeää siksi, koska tää on lasten paikka.
7 v 
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On tärkeää, että lastensuojelun työntekijä tapaa lasta jotta lapsi saa kertoa jos hänellä 
on jotain huolia tai haluaa kertoa jotain ja ilmaista mielipiteitään.  

Voiks seuraa mua instagramissa?
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Vaikea kysymys. Tykkään olla kavereiden kanssa. 
 7 v

Koska me sanotaan mitä on tapahtunut täälä talossa. Kiva ja ei kiva.  
Ja sossu myös pätä asioista jo se ei tiedä meidän mielipided.  

10 v



32 33
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Että lasten mielipide kuullaan ja että se saadaan kirjoitettua se mielipide. 
Että lapset tietää, että niitä kuunnellaan.

34

Jotta kuulee lasten 
toiveet ja mielipiteet  

Lastensuojelussa kaikilla lapsilla on oikeus ilmaista omat 
mielipiteensä ja toiveensa. Tätä oikeutta ei ole rajattu pois 

pieniltäkään lapsilta. Lapset itse pitävät asiaa myös erittäin 
tärkeänä. Miten muuten työntekijä voisi tietää mitä lapsi itse 

asioista ajattelee?
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Että tietävät mitä lapselle kuuluu. Mitä lapset tarvitsevat.  
6 v

Koska on tärkeää kuunnella lasten huolia ja murheita, lisäksi lasten 
toiveilla voi olla vaikutusta myös tulevaisuuteen. Ja lasten tulee tuntea 

olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi oli lapsi sitten missä vaan.  
Lisäksi lapsea voidaan auttaa tunteiden käsittelyssä. 

10 v

Haluisin et sossu kuuntelis et haluun kotiin kokonaan. 
10 v

Että sossu soittaisi mulle joka päivä.  
Silloin se tietäis et haluun kotiin kokonaan. 

10 v

Pitää huomioida lasten/nuorten toiveet. 
15 v

Omasta mielestäni on hyvä että he tapaavat ja kuuntelevat koska  
siten lapset pystyvät tuomaan omat näkemykset, toiveet yms esille.  

Jos lapsi esittää toiveen esim. jostain kavereiden näkemisestä yms. on 
työntekijöiden silloin helpompi toteuttaa ja tehdä asioita jotka olisivat 
kaikille mieliksi tällöin lapsille tulee parempi fiilis sossuista ja munki 

ikäiset sais paremman kuvan sossuista ja olis myötämielisempiä. 
13 v

Jos haluaa olla enemmän kotona. 
10 v

Että lapsi voi kertoa, että haluaa olla enemmän kotona.  
Voi kertoa, jos on paha mieli. 

6 v

No varmaa siks et penskojenki mielipiteet tulis jotenkin esille. 
16 v 

Esim. Jos on laitoksessa ni sillo sossu kuuntelee jos kiusataan tai 
hakataan ja sillo ne voi vaihtaa toiseen paikkaan. 

15 v
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Että työntekijä kuulee lapsen mielipiteen niin lapsi voi vaikuttaa asioihin.  
11 v 
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Jos lapsella on paha mieli ja jos lapsi ei halua muuttaa kotii.  
Jos ette suostu mun vaatimuksiimi.  

11 v

Koska lapsella voi olla tärkeää asiaa ja sossu voi vaikuttaa siihen : 
koulunkäynti; paremman perheen valinta. 

10 v

Haluan olla enemmän kotona. Jos harmittaa joku asia. 
8 v

Siksi että tietää toisen mielipiteet.

Löytyisi tekemistä välillä. Saataisiin ideoita. 
12 v

Koska sitten voi saada omia toiveita läpi käytäntöön. 
12 v

Että ne tietää, että mitä minä haluan. 
7 v 



43

Sosiaalityöntekijä tukee ja autta lapsia toteuttamaan toiveita.  
8 v

42

Jotta lapset saavat apua 
Kun lapsi tulee kohdatuksi ja kuunnelluksi, fokusoituu 

työntekijällekin lapsen yksilöllinen avun tarve. Lapset haluavat 
tulla autetuiksi ja voida hyvin. On aina tärkeä selvittää, mitä 

juuri kyseinen lapsi tarvitsee ja toivoo, sillä avuntarpeet 
ovat moninaiset, eikä kukaan lapsi halua jäädä apua vaille. 

Lastensuojelun ydintehtävä on auttaa. 
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Että tietää mitä pitäisi tehdä ja saa kivoja tehtäviä. 
8 v

Koska se voi helpottaa lapsen oloa.

Lapsia pitää kuunnella koska niitä voi auttaa.  
Kuuntelemalla tiedetään missä pitää auttaa.

Voi auttaa jos on jokin asia huonosti. Voin kysyä omista asioista jotka 
mietityttää. Minusta tuntuu että sosiaalityöntekijä välittää minusta. 

Auttanut minua että elämä on “parempaa” esim. Harrastuksilla.

Jotta he voivat auttaa lapsia. Se on heidän työ. 
9 v

Se on tärkeää jotta lasta voidaan auttaa hänelle tärkeissä asioissa. 
Minulle oli tärkeää saada uusi puhelin ja en olisi saanut sitä ellen olisi 

tavannut sosiaalityöntekijääni. Voin kertoa hänelle mielipiteeni eri 
asioihin liittyen. Haluaisin mennä ulkomaille oppimaan kieltä ja toivon 

sosiaalityöntekijältäni rahoitusapua siihen, koska se ei ole halpaa. 
Lastensuojelun työntekijän on tärkeää tavata ha kuunnella lapsia, 

koska hän näkee lapsen todellisen tilanteen ja saa lapseen yhteyden 
henkilökohtaisesti, koska monikaan lapsi ei välttämättä soita esim. omalle 

sosiaalityöntekijälle jos jokin ei mene oikein tai tarvitsee jotain. 
14 v

Koska ne voivat auttaa lapsia. Jos haluaa tietää esim. Sukulaisista.  
Ja haluavat tietää lapsilta kuulumiset. 

Tärkeä tavata lapsia, koska se auttaa vaikka jos on asiat mennyt huonosti 
niin työntekijät auttaa, että tulisi parempi tulevaisuus. Työntekijät eivät 

voi tietää mitä lapset ajattee, jos lapset ei kerro.  
12 v 

Halusi tavata meidät, kuulla meidän kuulumiset. Voisi auttaa meitä.
6 v

Hej, få hjälp, må bätrre än vad man mår då.  
11 år
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Haluaa auttaa lapsia ja perhettä. 
8 v 

Jotta lapsilla olisi kaikki hyvin ja auttaa lapsia. On tärkeää, että  
lapselta kysytään asioita. Kysytään kaikenlaisia tärkeitä asioita. 

Koska ne auttoivat löytämään perheen. Koska jutellaan kuulumisia. 
9 v

Sen takii koska sen tarvii välil hoitaa mua. 
6 v

Että voi tutustua aikuisiin ja kuunteleminen että  
osaat kaiki säännöt että opit kaikea mitä on täällä. 

10 v

Ettei jää ilman aamupalaa ja iltapalaa. Ja aikuisenkin pitäisi määrätä lasta. 
6 v

Kun ne on mut lähettänyt tänne niitten kyllä täytyy kuunnellakin.  
Sit ne tietää missä mulla on hyvä olla. 

6 v 



48 49

För atta barnen ska må bra. För att min mamma är lite sjuk.  
9 år

On tärkeää tietää jos lapsella on jokin hätä.  
9 v
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Jotta aikuinen osaa ja tietää miten auttaa.  
11 v 
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Jotta lapselle tulee turvallinen olo, kun saa puhua aikuisen kanssa, joka kuuntelee.  
Heippa Herra Niinistö! 

9 v
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Sosiaalityöntekijä järjestää tapaamisia.  
7 v

54

Koska se on 
lastensuojelun 

työntekijöiden työtä 
Lasten tapaaminen ja kuunteleminen on lastensuojelun 
työntekijöiden työtä. Se on nähty niin tärkeäksi, että se 
on erikseen mainittu lastensuojelulaissa. Lastensuojelun 

työntekijöillä on paljon lakisääteisiä tehtäviä ja velvollisuuksia, 
joiden tavoite on suojella ja auttaa lapsia, varmistaa, että heidän 

kaikki oikeutensa toteutuvat ja että jokainen lapsi saa hänelle 
kuuluvaa huolenpitoa.
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Koska voi tavata.  
7 v (Mäyrä Salapoliisi)

 
Det är deras jobb.Man kan säga hur man känner. Att socialarbetare  

kan hjälpa. Man kan spela kort tillsammans. 
7 år

Sallako? Missä on Salla? Tuleeko Salla meille? Kiva leikitään kaverin kaa. 
Leikitään poneilla. Kirjoita ponit. Missä Salla on? 

4 v

Työn tekiä käy pelaamassa ja auttamassa läksyissä ja kotitöissä.

Se auttaa kotiläksyissä ja selvittää asioita ja ymmärtää mitä sanoo. 
12 v

En mä tiiä. Mä en oo siellä töissä. Että se tietää ku se haluu tietää.  
Että ne voi hoitaa mun asioita. 

8 v 
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Koska sosiaalityöntekijä on työntekijä.  
5 v
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Se on kivaa tavata sitä. Se on jännää tavata se. Se on outoa myös.  
Se oli hauska leikkiä sen kaa.  

4 v

62

Koska se on kivaa! 
Lastensuojelun työntekijät ovat lasten mielestä kivoja. Lasten 

mielestä on kivaa nähdä ja viettää aikaa työntekijöiden kanssa. 
Työntekijätkin kertovat usein, että lasten tapaaminen on 

lastensuojelutyössä parasta ja antoisinta.  On tärkeää vaalia ja 
korostaa myös kaikkea sitä hyvää ja tärkeää, jota lastensuojelutyö 

ja lastensuojelun työntekijät merkitsevät lapselle.
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Koska se on kivaa ja sama työntekijä on nähnyt myös äidin. 
7 v

Että niillä ei tuu mua ikävä. Ne on niin kivoja. Ne on hyviä puhumaan. 
7 v
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Tykkään niistä.

Hänen kanssaan on kivaa ja hän kuuntelee lapsen huolia. Hän näkee että lapsi voi hyvin. 
Olen 9v. Ainiin hän kuulee miten koulussa menee.
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Se on hauskaa olla iskän kanssa ja äidin kanssa. On hauska olla iskän kanssa.  
On kiva olla perhetyöntekijän kanssa.  

3 v
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Oikeuksien to�euttamiseeen 
tarvitaan ihmisiä

Lämmin kiitos kaikista korteista, kirjeistä ja piirustuksista. Niiden viestit ker-
tovat tärkeistä asioista, joita meidän aikuisten on toteutettava. Jokaisella 
lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Jokaisella lapsella on oikeus 
omiin mielipiteisiin ja toiveisiin. Meidän aikuisten tehtävänä on kuunnella 
lapsia. Yksi tärkeä aikuinen on lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Hän on si-
nua varten. Hänelle voit kertoa, miten sinulla menee, mitä toiveita sinulla on 
tai mikä sinua ilahduttaa tai huolettaa. Kiitos siitä, että lähetit vastauksesi. 
Oikein hyvää kesää ja jatkoa sinulle!

Lasten viesteissä tulee vahvasti esille toive siitä, että lastensuojelun työnte-
kijät kuulevat ja kuuntelevat lapsen mielipiteitä ja toiveita: ”Jotta saisi tie-
tää lapsen mielipiteen” tai ”Että tietävät, mitä lapselle kuuluu”. Lapset eivät 
toivo mitään ylimääräistä. Lapset toivovat tulevansa kuulluiksi ja nähdyik-
si, kuten jokainen meistä. Lastensuojelun työntekijät eivät voi tuntea lasta, 
hänen tilannettaan ja tarpeitaan, jos lapsen omia näkemyksiä ei kuultu.  
Lapsen aito kuunteleminen on välttämätöntä. Kysymys ei ole muodollisuu-
desta tai lain kirjaimen täyttämisestä, vaan lastensuojelutyön ytimestä. 
Lasten viesteissä esitetty toive lastensuojelun työntekijän tapaamisista ja 
kuuntelemisesta kertoo, että asiassa on vielä paljon parannettavaa. 

Lapsen oikeus tulla kuulluksi ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
on turvattu perus- ja ihmisoikeutena. Mitkään oikeudet eivät toteudu it-
sestään. Eivät edes erityisen tärkeät oikeudet, kuten lapsen kuuleminen.  
Oikeuksien toteuttamiseen tarvitaan ihmisiä. Esimerkiksi se, paljonko las-
tensuojelun sosiaalityöntekijällä on lapsia asiakkaana, vaikuttaa siihen, mi-
ten usein ja millä tavoin yhteydenpito lapsen kanssa tapahtuu. 

Lastensuojelua toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen 
mielipiteisiin ja toivomuksiin. Lapsen näkemykset ja toivomukset eivät ole 
automaattisesti kenenkään tiedossa, vaan ne saadaan selville luottamuk-
sellisissa kohtaamisissa, vuorovaikutuksessa, jolle on oltava riittävästi ai-
kaa. Tämä on luettavissa myös lasten viesteistä: ”…turvallisempaa puhua 
jollekin, jolle on luotettava puhua ja helppo puhua.” Ongelmana on, että 
yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on usein vastuullaan liian paljon 
lapsia. Myös työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Luottamuksellinen vuoro-
vaikutussuhde ei rakennu liian harvoissa ja lyhyissä tapaamissa alati vaihtu-
vien työntekijöiden kanssa. Lapsen kuunteleminen ja aito kohtaaminen on 
välttämätöntä, jotta lastensuojelutyössä voidaan onnistua.  

Esa Iivonen 
johtava asiantuntija  
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

AIKUISTEN 
VASTaUSkIrJEE�
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�ikuisten on mahdollis�ettava 
lasten äänen kuuluminen

Kiitos teille kaikille lapsille ja nuorille, jotka lähetitte kortin, kirjeen tai piirus-
tuksen. Miksi lastensuojelun työntekijän on tärkeä tavata ja kuunnella lap-
sia? Se on periaatteessa yksinkertainen kysymys, mutta aina sen vastauk set 
eivät tunnu olevan aikuisille selviä. Siksi meidän aikuisten on äärimmäisen 
tärkeää saada kuulla ajatuksianne, jotta osaamme jatkossa toimia vii-
saammin. Teidän vastauksistanne nousi esiin monta tärkeää asiaa, joita 
tulee edistää, jotta lapsen oikeus osallisuuteen toteutuu paremmin lasten-
suojelussa. 

Jokaisen lapsen on saatava vaikuttaa ja osallistua itseään koskeviin pää-
töksiin. Omissa vastauksissaan lapset osoittivat, miten tärkeää on saada 
jutella ja keskustella oman sosiaalityöntekijän kanssa henkilökohtaisista 
asioista. Tämä on myös lapsen oikeus. Lapsella on oikeus saada tietoa, ker-
toa mielipiteensä ja olla osallinen omassa elämässään ja arjessaan. Meidän 
aikuisten velvollisuus on yhdessä huolehtia siitä, että tämä myös toteutuu.

Jokainen meistä haluaa olla osallisena ja kertoa vaikeistakin ajatuksistaan, 
kunhan ilmapiiri on turvallinen ja luottamuksellinen. Myös lapset ja nuoret 
haluavat ilmaista itseään ja vaikuttaa asioihin, kunhan siihen on tarjol-
la mahdollisuus ja välineitä. Suomeen on vuoden 2020 aikana valmistunut 
parlamentaarisen komitean tekemä ensimmäinen kansallinen lapsistrate-
gia. Lapsistrategian tavoitteena on varmistaa, että YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimuksessa turvattuja oikeuksia edistetään aktiivisesti. Strategia 
perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin ja sen visiona on aidosti lapsi- ja 
perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Yhtenä keskeisenä 
tavoitteena strategiassa on edistää ja vahvistaa lapsen oikeutta osallisuu-
teen.

Kansallisen lapsistrategian visiona on sellainen Suomi, jossa kaikkien las-
ten ajatuksille ja näkemyksille on tilaa. Strategia kehittää välineitä tähän 
työhön, sillä jokaisen lapsen ääni on tärkeä ja arvokas ja ansaitsee tulla 
kuulluksi. Meidän aikuisten on yhdessä mahdollistettava yhteiskunta, jos-
sa lapsen oikeudet toteutuvat ja lasten ääni kuuluu – myös lastensuojelun 
piirissä. Ihan aluksi voimme vaikka syventyä tähän kirjaan koottuihin lasten 
ajatuksiin. 

Johanna Laisaari 
kansallisen lapsistrategian pääsihteeri  
Valtioneuvoston kanslia

�apset ovat halli�ukselle tärkeitä
Kiitos kaikille teille lasten omaan vaikuttamiskampanjaan kirjoittaneet 
tärkeistä kirjeistänne! Pidän erittäin tärkeänä lasten, nuorten ja perheiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana ministerinä saada viestejä ja ter-
veisiä suoraan lapsilta ja nuorilta. Ne auttavat meitä kehittämään lainsää-
däntöä ja sote-palvelujen ohjausta siten, että voimme huomioida teidän 
näkemyksiänne entistä paremmin. 

Tällä hallituskaudella kehitämme lasten, nuorten ja perheiden palveluja 
monella tavalla. Osana sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa kehitetään var-
haisen vaiheen ja matalan kynnyksen palveluja. Lastensuojelun monialai-
sen kehittämisen tavoitteena on edistää lastensuojelun asiakkaana olevien 
lasten ja nuorten oikeutta laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen 
tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lasten-
suojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. 
Lastensuojelun kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja 
nuorten osallisuuden vahvistamiseen. On tärkeää muistaa, että lastensuo-
jelussa ai-kuisilla on velvollisuus auttaa lapsia ja nuoria. Heidän on voitava 
kertoa asioistaan aikuisille, jotka he itse kokevat turvallisiksi.

Lastensuojelussa lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on kes-
keinen asema sen varmistamisessa, että lapsella on asiat hyvin ja hänen 
etunsa toteutuu mahdollisimman täysimääräisesti. Sosiaalityöntekijöillä 
tulee olla riittävästi aikaa, jotta he voivat kuulla lapsia ja nuoria. Olemme 
hallituksena sitoutuneet säätämään ylärajan sille, kuinka monta lasta las-
tensuojelun sosiaalityöntekijällä voisi olla asiakkaana. Hallitusohjelmaan 
on kirjoitettu tavoitteeksi, että vuonna 2022 sosiaalityöntekijällä voisi olla 
enintään 35 ja myöhemmin 30 lasta asiakkaa-naan. 

Lapset ovat minulle ministerinä ja meille hallituksena erittäin tärkeitä. 
Olemme julkaisseet ensimmäisen maamme kansallisen lapsistrategian 
23.2.2021. Sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuk-
sia kunnioittava Suomi. Lapsistrategia perustuu perus- ja ihmisoikeusso-
pimuksiin. Lasten oikeus osallistua ja vaikuttaa asioihin on strategiassa ja 
siihen liittyvässä työssä erittäin keskeinen asia.

Helsingissä 31.3.2021

Krista Kiuru
perhe- ja peruspalveluministeri
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�apsen oikeus tulla kuul�ksi  
on otettava vakavasti

Vietin juuri kaksi yötä vauvan kanssa, joka opetteli seurassani nukkumaan. 
Toisin kuin oletin, hän ei juurikaan itkenyt. Sen sijaan hän tarkasteli minua 
yön pimeydessä suurin, kysyvin silmin. ”Nyt on yö ja nyt nukutaan,” kuiskutin. 
”Kaikki maailman pienet vauvat nukkuvat, ja kaikki on ihan hyvin,” selitin. 
Kuin ihmeen kautta hän sulki aina silmänsä ja nukahti. Tuntui, että siellä yön 
pimeydessä, kaikessa hiljaisuudessa, ymmärsimme toisiamme täydellisesti. 

Mietin tätä kohtaamista lukiessani viestejä, joita kymmenet lastensuojelun 
piirissä olleet lapset olivat kirjoittaneet. Päällimmäinen toive lastensuojelun 
työntekijöille liittyi nimittäin kohtaamiseen ja läsnäoloon. Työntekijöiden ta-
paamista pidettiin tärkeänä, jotta hänelle voisi kertoa omista toiveistaan, 
murheistaan ja ideoistaan. Jotta voisi tehdä yhdessä asioita ja tulla tutuk-
si. Jotta saisi puhua ja tulla kuulluksi, jolloin auttaminenkin olisi helpompaa. 
Jotta voisi kysyä tärkeitä kysymyksiä, kuten miksi isä on kuollut. Lasten ym-
märrys työntekijän tehtävästä oli selkeä: lastensuojelun työntekijä oli autta-
nut löytämään uuden perheen tai päättänyt, ettei lapsi saa asua mammalla. 

Lapsen oikeus tulla kuulluksi on otettava vakavasti. Se on yksi YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteista ja koskee siten kaikkia lapsen elä-
mänalueita ja kaikkea lapsiin liittyvää yhteiskunnallista toimintaa. Kuule-
minen ei kuitenkaan yksin riitä. Etenkin lastensuojelun kautta sijaisperheisiin 
tai lastenkotiin sijoitetut lapset ovat erityisessä asemassa, koska yhteiskun-
ta on ottanut vastuun heidän huolenpidostaan ja kasvatuksestaan. Tämä 
vastuu tuo mukanaan velvollisuuden kohdata, olla läsnä ja aidosti tutustua 
lapseen ja hänen arkeensa. Tämä edellyttää, että työntekijöillä on riittä-
västi aikaa tehdä tätä elintärkeää työtä.

Kohtaaminen ja läsnäolo vaatii aikaa ja luottamusta, mutta myös aitoa ha-
lua ymmärtää toista. Uskallusta katsoa silmiin, kuunnella vaikeita kysymyk-
siä ja kertoa rehellisesti, mistä oikein on kysymys – miksi äiti ei ole tässä tai 
miksi isä on kuollut. 

Siispä lopuksi, rakas lukija – olet sitten lapsi tai aikuinen – haluan todeta, 
että meidän on parannettava lastensuojelun työntekijöiden mahdollisuuk-
sia olla läsnä lasten elämässä. Jotta yksikään lapsi ei vastaisi kysymykseen 
”Miksi työntekijän on tärkeä tavata ja kuunnella lasta?” kuten 9-vuotias 
joutui vastaamaan: ”En tiedä enkä ole tavannut sosiaalityöntekijääni. Siksi 
koska ois kiva, jos ne kuuntelis.”

Haluan kiittää kaikkia lapsia hienoista ja koskettavista viesteistä – olen pai-
nanut mieleeni ne kaikki.

Kevätauringon säteistä

Maaliskuun 22. päivänä 2021

Elina Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutettu 

�apsen oikeus olla turvassa ja 
väkivallalta s�ojassa

Kiitos kirjeistänne! Me sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa mielenkiinnolla luimme viestejänne. Haluamme 
lainsäädännöstä ja kansallisesta ohjauksesta vastaavina kuunnella teitä 
lapsia ja nuoria. 

Kaikilla lapsilla on oikeus olla turvassa ja väkivallalta suojassa. Lasten suo-
jaamisen tehtävä kuuluu aikuisille. Myöskin lastensuojelussa aikuisten pitää 
kuunnella lasta ja varmistaa, että hänen asiansa ovat hyvin. Lastensuoje-
lun laatusuositukseen onkin kirjattu, että lastensuojelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten turvallisuuden 
varmistamiseen ja lapselle tulee turvata oikeus ilmaista oma mielipiteensä. 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa lapsen edun arvioinnis-
ta ja toteutumisesta. Lastensuojelupalvelujen järjestämisvastuussa olevien 
kuntien tehtävänä puolestaan on huolehtia, että lapsen asioista vastaavil-
la sosiaalityöntekijöillä on mm. riittävästi työaikaa käytettävissään lapsen 
tilanteeseen paneutumiseen, ratkaisujen pohtimiseen ja käsittelyyn sekä 
lastensuojelun toimenpiteiden vaikutusten arviointiin yhdessä lapsen ja lä-
heisten kanssa.

Väkivallan vastaista työtä tehdään Suomessa monin tavoin. Meillä on vuo-
sille 2020–2025 kohdentuva Väkivallaton lapsuus –toimenpidesuunnitel-
ma, jonka toimeenpano- ja viestintäsuunnitelma valmistuu keväällä 2021. 
Suunnitelmaan sisältyy mm. useita toimenpiteitä lastensuojelun sijaishuol-
losta ja Barnahus-hankkeeseen (2019–2023) liittyen. Tällaisia ovat esimer-
kiksi väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden tuen ja hoidon kehittäminen 
sekä sisällön että koordinaation osalta. Lisäksi varmistetaan lapsiystä-
välliset kohtaamiset ja tilat kaikille lapsille, joita kuullaan oikeudellisessa 
kontekstissa. Hankkeessa myös pyritään viranomaisyhteistyön kautta ly-
hentämään rikosilmoituksesta tuomioon kuluvaan aikaa. Barnahus-mallin 
ytimessä on yhdessä toimiminen: ammattilaiset yhdessä miettivät miten 
lasta voidaan parhaiten auttaa.

Kaikille lapsille haluamme vielä sanoa: Jos koet sinua satuttavia, ikäviä 
asioita, on tärkeää kertoa tapahtuneesta luotettavaksi kokemallesi aikui-
selle. Sinulla on oikeus saada apua ja aikuisten velvollisuus on auttaa sinua. 
Tutkimusten pohjalta on olemassa monenlaisia tapoja auttaa. Suurin osa 
lapsista, joilla on ollut vaikeita kokemuksia, tuntevat olonsa paremmaksi, 
kun he ovat saaneet apua ja hoitoa.

Helsingissä 19.3.2021

Marjo Malja 
sosiaalineuvos  
sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Hoikkala 
neuvotteleva virkamies  
sosiaali- ja terveysministeriö

Ulla Korpilahti 
kehittämispäällikkö  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taina Laajasalo 
johtava asiantuntija  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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�astensuojel�n perustehtävä on 
a�ttaa lasta hädässä

Ihmisarvon kunnioittaminen on ammatillisen auttamistyön ytimessä sosi-
aali- ja terveysalalla. Sitä sanotetaan ammattien eettisissä koodistoissa eri 
tavoin, mutta aina palataan jokaisen yksilön ainutkertaiseen arvoon ihmi-
senä. On kuitenkin mahdollista, että opittujen tapojemme  ja kulttuurimme 
vuoksi mielessämme on enemmänkin aikuinen kuin lapsi ihmisarvosta pu-
huttaessa. Etenkin ihmisarvoon läheisesti liittyvää itsemääräämisoikeutta 
tulkitaan varsin usein aikuisten oikeudeksi tai nähdään, että lasten itse-
määräämisoikeus on ikäsidonnaista. Siksi 15-vuotiaalla lapsella olisi ikään 
kuin enemmän itsemääräämisoikeutta kuin 5-vuotiaalla.

Näitä asioita mietin, kun luin lasten pohdintoja siitä, miksi lastensuojelun 
työntekijän on tärkeä tavata ja kuunnella lasta. Riippumatta iästä lapsilla 
on näkemys lastensuojelun työntekijästä ja kuulluksi tulemisesta. Jokainen 
sanottaa asiaansa eri tavoin. Viestejä lukiessa on selvää, että pienen lap-
sen viesti eroaa teini-ikäisten viestistä mutta erilaisuus ei tarkoita sitä, että 
jompikumpi niistä olisi tärkeämpi kuin toinen. Jokaisella viestillä on arvonsa 
niin kuin jokaisella viestin kirjoittajalla on arvonsa. Työntekijöiden – samoin 
kuin meidän lukijoiden – tehtävänä on asettua kuulemaan jokaisen viestiä 
kertomistavasta riippumatta.

Ja kyllähän työntekijät kuulevat ja kuuntelevat. Mikään vuorovaikutusti-
lanne ei kuitenkaan ole täydellinen eikä ammattilainenkaan ole vapaa siitä, 
etteikö ymmärtäisi jotakin väärin tai olisi jossakin tilanteessa epäherkkä. 
Mutta sitähän varten on vuorovaikutus: siinä voidaan korjata, täydentää, 
palata aiempaan ja luoda luottamusta ja uskallusta kertoa ja kysyä ja pu-
hua aroistakin asioista. Lastensuojelun tapaamiset eivät voi koskaan olla 
keskenään samanlaisia, sillä 5-vuotiaan kanssa kuullaan ja kuunnellaan eri 
tavoin kuin 15-vuotiaan kanssa. Kummallekin tapaamiselle on oltava edel-
lytykset. Ihmisarvo lastensuojelussa ei kuitenkaan kilpisty vain kohtaami-
seen, kuulemiseen ja kuuntelemiseen vaan se edellyttää sitä, että lapsen 
lapsuutta kuormittavat tekijät poistetaan tai niitä ainakin lievennetään. 
Lapsen auttaminen lapsen hädässä on vääjäämättömän osuva kiteytys 
lastensuojelun tehtävästä.

Kiitos lapsille siitä, että sanoititte lastensuojelun perustehtävän niin, että 
kukaan ei voi epäillä sen tärkeyttä.

Tarja Pösö
Sosiaalityön professori 
Tampereen yliopisto 

On tärkeää, et�ä työntekijä  
t�ntee lapsen

Kiitos teille kaikille lapsille, jotka vastasitte tähän kysymykseen! Vastauk-
senne olivat todella koskettavia ja ennen kaikkea oikeaan osuvia. Miten tär-
keää onkaan, että työntekijä tuntee lapsen riittävän hyvin, jotta voi tehdä 
viisaita päätöksiä lapsen parhaaksi. 

Lapsen oikeus osallisuuteen on turvattu Lapsen oikeuksien sopimuksessa 
ja perustuslain 6 §:ssä. Lapsella on oikeus saada tietoa häntä koskevista 
asioista ja toimenpidevaihtoehdoista, sekä saada vaikuttaa omiin asioihin-
sa ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. 

Lastensuojelussa työskennellään lapselle äärimmäisen tärkeiden, jopa 
elintärkeiden, asioiden parissa. Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja 
lastensuojelun tehtävänä on varmistaa lapsille mahdollisimman hyvät ja 
turvalliset kasvuolot. Lapsille tärkeitä asioita ovat omat vanhemmat, sisa-
rukset ja muut läheiset, koti, mahdollisesti lemmikkieläimet. Muita tärkei-
tä asioita ovat koulu, kaverit, harrastukset ja mielekäs vapaa-aika. Kuten 
lapset vastauksissaan toivat esiin, on hänen asiassaan päätöksiä tekevän 
työntekijän tärkeää tuntea riittävän hyvin lapsen mieltymykset, toiveet ja 
unelmat. Ilman tätä tietoa ei ole mahdollista tehdä lapsen hyvinvointia ko-
konaisvaltaisesti huomioivia päätöksiä. 

Lastensuojelussa ollaan tekemisissä isojen päätösten ja valintojen kanssa. 
Ovatko lapsen olosuhteet sellaiset, että ne tukevat hänen kasvuaan ja kehi-
tystään? Päätös esimerkiksi lapsen huostaanotosta ja sijoittamisesta kodin 
ulkopuolelle on merkittävä ratkaisu, jolla puututaan lapsen ja perheen yk-
sityisyyden suojaan. Toisaalta päätöksellä – tai sen tekemättä jättämisel-
lä – voi olla kauaskantoisia seurauksia lapsen tulevaisuuden kannalta. Las-
tensuojelussa käytetään merkittävää valtaa yhteiskunnan heikommassa 
asemassa olevien henkilöiden suojelemiseksi ja tähän vallankäyttöön liittyy 
suuri vastuu. Tunnenko riittävän hyvin lapsen elinolot ja toiveet? Tiedänkö 
millaiset asiat tekevät lapsen onnelliseksi ja mistä hän saa turvaa? Voiko 
lapsi luottaa siihen, että tehdyt ratkaisut ovat hänen parhaakseen?

Lapseen tutustumiseen ja luottamussuhteen rakentamiseen vaaditaan ai-
kaa ja kiireettömyyttä. Kiireettömät kohtaamiset vaativat tuekseen riit-
täviä resursseja: riittävästi työntekijöitä, koulutusta, hyvää johtamista ja 
hyvät työolot. Näihin seikkoihin on mahdollista vaikuttaa muun muassa val-
tion talousarviossa ja lisämäärärahojen kohdentamisessa. 

Vantaalla 29.3.2021

Saana Pukkio
va. palvelupäällikkö 
Vantaan kaupunki 
Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu
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kaikilla lapsilla on oike�s 
osallistua

Oikeus osallistua, kertoa näkemyksensä ja vaikuttaa itseään koskeviin 
asioihin on perustavanlaatuinen perus- ja ihmisoikeus, joka koskee lapsia 
yhtä lailla kuin aikuisia. Me aikuiset otamme tämän toisinaan jo itsestään-
selvyytenä, ja unohdamme, että yhteiskunnassa on ryhmiä, joille osallisuus 
ja vaikuttaminen ei ole itsestään selvää. Lasten osallisuuden esteenä niin 
lastensuojelussa kuin muissakin ympäristöissä on usein aikuisten puutteelli-
nen tietämys eri ikäisten lasten kyvystä osallistua tai osallisuuden vaikutuk-
sista lapsiin tai virheellinen ymmärrys osallisuusoikeuksista ylipäänsä.  

Vaikuttamiskampanjan lapset toivat kuitenkin oivaltavasti esille sekä osal-
lisuusoikeuksien keskeiset elementit että niiden merkityksen. Kuten lapset 
totesivat, lapsi itse on useimmiten paras tietolähde kertomaan siitä, mitä 
vahvuuksia ja uhkia hänen elämäänsä mahdollisesti kohdistuu. Lasten kuu-
leminen on siten tärkeää paitsi lapsille, myös sosiaalityöntekijöille; ilman 
tiivistä ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta lapseen, sosiaalityönte-
kijä voi vain luulla tietävänsä, mitä lapselle kuuluu. Osallisuus on kuitenkin 
tärkeä itsessään, riippumatta siitä, mikä vaikutus sillä on lopputulokseen. 
Yksi kampanjaan osallistuneista lapsista kiteytti asian hienosti: ”Kun mun 
asiat kirjoitetaan ylös, se tuntuu tärkeältä. Se tarkoittaa, että mä oon tär-
keä.” Oikeus osallistua ikää ja kehitystasoa vastaavasti omaa elämäänsä 
koskeviin asioihin, vaikuttaa keskeisesti lapsen oikeuteen kasvaa ja kehittyä 
täyteen potentiaaliinsa. Jokaisella aikuisella on velvoite tukea lasta tässä 
kehityksessä ja yksikin kohtaaminen lapsen kanssa voi tästä näkökulmasta 
olla merkityksellinen. 

Vaikka osallisuus on tärkeä itseisarvo, se ei oikeudellisesti kuitenkaan tyh-
jenny lapsen kuulemiseen tai mielipiteen selvittämiseen. Lasten näkemyk-
sillä tulee olla myös vaikutusta lasten asioissa: ”Että työntekijä kuulee lap-
sen mielipiteen niin lapsi voi vaikuttaa asioihin”. Tämä ei aina tarkoita, että 
sosiaalityöntekijä tai muu aikuinen voisi toimia lasten näkemysten mukai-
sesti. Jos näkemykset joudutaan sivuuttamaan, lapselle on kuitenkin perus-
teltava tämän ymmärtämällä tavalla, miksi näin on tehty. Joskus aikuisen 
on hyvä pysähtyä myös sen äärelle, että lapsille ovat usein tärkeitä erilaiset 
asiat kuin aikuisille. Niitä ei pidä sivuuttaa siksi, ettei aikuinen koe niitä ti-
lanteessa tärkeiksi. 

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua ja aikuisilla on velvollisuus kuulla ja kuun-
nella lasta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muita haavoittuvammassa 
asemassa oleviin, kuten sijoitettuihin lapsiin. Myös tästä vaikuttamiskam-
panjan lapsilla oli aavistus: ”Kun ne on mut lähettänyt tänne niitten kyllä 
täytyy kuunnellakin”. 

Virve Toivonen, 
professori  
Itä-Suomen yliopisto

lapsen ääni pitää  
saada kuuluviin

Lastensuojelun asiakasperheiden aikaa ja voimavaroja hukataan oikean 
avun piiriin pääsyä jonottaessa, ruljanssi alkaa alusta työntekijöiden vaih-
tuessa, riskitiedot eivät kulje eri viranomaisten välillä ja mikä pahinta – lapsi 
ja hänen lähipiirinsä eivät tule aidosti kuulluksi. Lapsi on oman elämänsä 
asiantuntija ja osaa kyllä kertoa hänelle tärkeistä, merkityksellisistä asiois-
ta. Aikuisilla pitää olla aikaa kuunnella lasta. 

Väkivalta ja sen uhka pitää uskaltaa ottaa puheeksi kaikissa palveluissa, 
moniammatillista riskinarviointia (MARAK) on käytettävä ja koko perhe on 
ohjattava oikean avun piiriin. Ylisukupolviset mielenterveys-, päihde- ja vä-
kivaltaongelmat ovat hoidettavissa ja sukupolvien synkkä kierre on katkais-
tavissa. Mutta ensin ne on tunnistettava. Jonkun on puhallettava peli poikki 
ja sanottava että nyt riittää. Yhteiskunnan turvaverkon on toimittava ja 
vaikuttavaan lastensuojelutyöhön on oltava riittävät resurssit.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sanoi jo vuosia sitten: Hyväkään laki ei 
riitä, jos teoriat eivät siirry käytäntöön. 27-kohtainen Lastensuojelun laa-
tusuositus julkaistiin vuonna 2014 ja sen periaatteina ovat asiakkaiden ih-
misarvo ja perusoikeudet, lapsen etu, vuorovaikutus, vastuulliset päätökset 
ja toimintakultturi kaikessa lastensuojelutyössä. Työntekijöiden määrä sekä 
työjärjestelyt on todettu keskeisiksi lastensuojelun laatuun vaikuttaviksi te-
kijöiksi useissa eri selvityksissä.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisessa kas-
vuympäristössä. Meidän aikuisten on varmistettava, että lasten oikeudet 
toteutuvat kaikissa tilanteissa - lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuk-
sia. Lasten ja nuorten on saatava enemmän tietoa omista oikeuksistaan ja 
päästävä aidosti vaikuttamaan heitä koskeviin päätöksiin. 

Mirka Soinikoski
Kansanedustaja
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Valtakunnallinen lasten oma vaikuttamiskampanja käynnistyy 
laadukkaan ja lapsia kuulevan lastensuojelun puolesta 

Lapsilla on paljon tärkeää sanottavaa omasta hyvinvoinnistaan sekä lastensuojelun palvelujen sisällöstä ja laadusta. 
Silti pienet lapset eivät välttämättä saa ääntään riittävästi kuuluviin tai heidän äänensä hukkuu monesta syystä.  

Kaikenikäisillä lapsilla on oikeus tulla kohdatuksi ja kuulluksi. 
Kampanjan aikana kerätään lasten terveisiä lastensuojeluasioista päättäville aikuisille.

Miten kampanja toteutetaan?
Keräämme 3–12-vuotiailta lastensuojelun asiakkaana olevilta lapsilta terveisiä postikortteihin.

Tavoitteena on koota vähintään 101 korttia, joissa lapset saavat kertoa ajatuksiaan miksi lapsia on 
tärkeä tavata ja kuunnella lastensuojelussa. 

Miten sinä voit aikuisena olla mukana mahdollistamassa 
lasten osallistumisen kampanjaan?

• Tilaa meiltä kampanjaa varten painettuja postikortteja ja ohjeet lasten osallistumiseen.
• Kortit tilataan osoitteesta toimisto@pesapuu.fi

• Lähetä kortit meille vastauskuoressa tammikuun 2021 loppuun mennessä.
• Järjestämme pandemian salliessa keväällä vaikuttamistilaisuuden Pikku Parlamentissa.

• Korttien viesteistä kootaan julkaisu ja vaikuttamismateriaalia.

Kiitos, kun autatte meitä viemään
lasten tärkeitä viestejä päättäjille!

Lisätietoa:
Susanna Kalliola 

susanna.kalliola@pesapuu.fi 
Pesäpuu ry Lastensuojelun kehittämisyhteisö

�IITTEET
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Kirje lapselle

Heippa!

Aikuiset haluaisivat tietää lasten ajatuksia siitä, miksi lastensuojelun 
työntekijän on hyvä tavata ja kuunnella lapsia. 

Voisitko auttaa meitä? Olisi tosi kiva!

Tämän kirjeen mukana saat kortin, johon voit kirjoittaa vastauksesi itse. 
Voit myös pyytää aikuiselta apua. Saat myös piirtää, jos haluat.  

Laita korttiin ikäsi, mutta ei nimeä. 

Kortit postitetaan meille ja me teemme niistä vihkon, johon laitetaan lasten 
vastaukset. Lasten ajatuksia voidaan julkaista myös internetissä. Kerromme 
sinun ja muiden lasten vastukset aikuisille, jotka miettivät miten lapsia olisi 

hyvä auttaa. Vihko jaetaan myös kansanedustajille, jotka tekevät Suomessa 
isoja päätöksiä esimerkiksi kuvassa näkyvässä eduskuntatalossa. 

Olemme tosi iloisia, jos vastaat kortissa olevaan kysymykseen. Tiedämme, 
että kaikki lapset ovat hyvin viisaita ja että sinullakin on paljon sanottavaa. 

Odotamme jo kovasti vastaustasi!

Terkuin,
Susanna ja Sari-Anne Pesäpuusta

Ohjeet aikuiselle
⬤ Kun tapaat lasta kerro hänelle kampanjasta liitteenä 

olevan lasten kirjeen avulla.

⬤ Kampanjaan voivat osallistua kaikki alle 12–vuotiaat 
lastensuojelun asiakkuudessa olevat lapset. 

 ⬤ Kysy haluaako lapsi osallistua tähän tärkeään kampanjaan.  
Motivoi lasta, mutta anna lapselle mahdollisuus myös olla osallistumatta.

⬤ Näytä lapselle kortti ja lue kortin kysymys. Tarkenna kysymystä tarvittaessa.

⬤ Lapsi voi itse kirjottaa haluamansa vastauksen korttiin.  
Jos lapsi ei osaa tai halua kirjoittaa, niin kirjoita lapsen vastaus sanasta sanaan. 

Tarkista lapselta, että kirjoititko oikein tai haluaisiko hän lisätä vielä jotakin.  
Lapsi saa myös halutessaan piirtää korttiin. Ethän ohjeista lasta vastaamaan 

mitään tiettyä, vaan anna lapsen itse päättää mitä vastaa.  
Kaikki vastaukset ovat hyviä. 

⬤ Korttiin laitetaan lapsen ikä, mutta ei nimeä.

⬤ Postita kortti meille vastauskuoressa tammikuun 2021 loppuun mennessä. 

⬤ Kerro lapselle vielä, että postitat kortin.

⬤ Käytämme lapsen kirjoittamia kortteja vaikuttamistyössä erilaisissa 
some-kanavissa ja kokoamme niistä julkaisun päättäjille.

⬤  Kiitä ja kehu lasta osallistumisesta.



Eduskunnan lapsen puolesta -ryhmä

Tähän julkaisuun on koottu 120 lastensuojelun asiakkaana 
olevan lapsen terveisiä lasten asioista päättäville, 

lastensuojelua kehittäville ja toteuttaville aikuisille.  
Lapset saivat osallistua omaan vaikuttamiskampanjaan 

lähettämällä postikortteja, kirjeitä ja piirustuksia ja vastata 
kysymykseen miksi heistä on tärkeää, että lastensuojelun 

työntekijät tapaavat ja kuuntelevat lapsia.

Julkaisussa on myös eri alojen asiantuntijoiden kirjoituksia 
lasten viestien herättämien ajatusten pohjalta. 

Julkaisun luettuaan kukaan ei voi väittää, etteikö pienilläkin 
lapsilla olisi sanottavaa.

Seuraava askel on aikuisten. Tarvitaan lisää konkreettisia 
tekoja laadukkaan lapsia kuuntelevan lastensuojelun 

mahdollistamiseksi ja lasten auttamiseksi.

YHTEISTYössä:


