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MONNI-hanke ja UP2US-hanke järjestivät syksyn 2021 aikana kolme erilaista 

Nuorten foorumia. Tämä raportti on koostettu Pirkanmaalla 30.10.2021 

järjestetystä foorumista, jonka aiheena oli erilaiset kohtaamiset lastensuojelussa 

sekä lastensuojelun yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 

Nuorten foorumit ovat Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimin kehittämä nuorilta 

nuorille suunnattu työskentelymalli, joka toimii sekä vertaistukena että 

vaikuttamisen välineenä. Foorumeiden työskentelytapa on ratkaisu- ja 

voimavarakeskeinen. Ideana on ottaa nuoret aktiivisesti mukaan kehittämään 

lastensuojelun käytäntöjä. Kokemustiedolla, yhteisellä jakamisella ja 

yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lastensuojelutyössä ja 

palvelujärjestelmässä ei tulevaisuudessa toistettaisi aiempia virheitä, vaan 

vahvistettaisiin jo toimivia hyviä käytäntöjä sekä luotaisiin yhdessä uusia. 

Foorumeita järjestetään vuosittain eri puolella Suomea. Halutessasi voit tutustua 

muihin Nuorten foorumeiden raportteihin Pesäpuun verkkosivujen 

materiaalipankista. 

Tampereella pidettyyn foorumiin osallistui viisi 15–25-vuotiasta sijaishuollossa 

asuvaa tai asunutta nuorta. Nuorten foorumissa tuotettua tietoa hyödynnetään 

suoraan MONNI-hankkeen ja Pesäpuun tekemässä kehittämistyössä ja sitä 

välitetään systemaattisesti lastensuojelun työntekijöiden ja päättäjien tietoon. 

 

 

Päivän kulku 

 

Foorumi alkoi järjestäjien tervetulosanoilla ja päivän ohjelman esittelyllä. 

Kävimme yhdessä läpi mistä Nuorten foorumissa on kyse, miksi se järjestetään 

ja mihin sieltä kerättyä tietoa käytetään. Päivän agendan ja ohjelman esittelyn 

jälkeen sovimme yhteisistä pelisäännöistä, jotta jokaisella olisi turvallinen olo 

osallistua foorumiin. Tarjolla oli alkuun myös pientä aamupalaa. 

Käytännön asioiden läpikäymisen jälkeen jatkettiin yhteiseen tutustumiseen, 

jossa hyödynnettiin apuna Pesäpuu ry:n Arvot meissä -kortteja. Jokainen sai 

valita itselleen tärkeän arvon ja esittäytyä sitä kautta muille. Kävimme läpi 



esittäytymiskierroksen, jonka aikana jokainen kertoi oman nimensä, ikänsä ja 

mistä oli tullut foorumiin sekä esitteli valitsemansa Arvot meissä -kortin. 

Tutustumisesta siirryttiin ensimmäiseen työskentelyosuuteen, jonka aiheena oli 

erilaiset kohtaamiset. Työskentely sisälsi itsenäistä pohdintaa sekä yhteistä 

keskustelua hyvistä ja huonoista lastensuojeluun liittyvistä kohtaamisista. 

Ensimmäisen työskentelyosuuden jälkeen pidettiin lounastauko, jonka jälkeen 

osallistujat jakautuivat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä osallistui 

lastensuojeluun liittyvään tutkimushaastatteluun, ja toiset puolestaan jatkoivat 

työskentelyä lastensuojelun ja muiden toimijoiden yhteistyöhön liittyen. Näiden 

tehtävien jälkeen kokoonnuimme yhteen kahvitauolle. 

Nuorten foorumi päättyi yhteiseen fiiliskierrokseen, jossa käytiin läpi 

osallistujien tunnelmat ja ajatukset päivästä. Lisäksi MONNI-hankkeen työntekijä 

kertoi, mitä kuuli nuorilta päivän aikana ja muistutti mihin päivän aikana tuotettu 

tieto viedään eteenpäin. Lopuksi kerättiin foorumista anonyymi palaute 

verkkolomakkeen avulla. Nuoret saivat päivään osallistumisesta kiitokseksi 

pienet muistamiset. 

Nuorten foorumin työskentelyä oli ohjaamassa Pesäpuu ry:n 

kokemusasiantuntija sekä kaksi työntekijää. Suunnitteluun osallistui hankkeiden 

työntekijöiden lisäksi ryhmä kokemusasiantuntijoita. Näin voitiin varmistua siitä, 

että foorumi oli nuorten näköinen ja siinä keskityttiin oikeisiin asioihin. 

Työskentelyä dokumentoitiin kirjallisesti MONNI-hankkeen työntekijän 

toimesta. Kirjaaminen tapahtui avoimesti, jolloin jokaisella oli mahdollisuus 

tarkistaa päivän aikana kirjauksia ja muokata niitä. Lisäksi kirjaamista tehtiin 

yhdessä esimerkiksi ajatuskarttoja ja post it -lappuja hyödyntäen. 

 

 

Nuorten ajatuksia erilaisista kohtaamisista 

 

Jokainen sai kirjata yhteiseen ajatuskarttaan kokemuksiaan hyvistä ja huonoista 

kohtaamisista. Apukysymyksinä tehtävässä oli: kuka kohtasi, missä, miten ja mitä 



kohtaamisesta seurasi. Itsenäisen pohdinnan ja kirjaamisen jälkeen kävimme 

yhteistä keskustelua aiheesta. 

Hyviä kohtaamisia nuoret kertoivat olleen tällaisten henkilöiden kanssa: 

 

 

Kuvassa mainittujen henkilöiden lisäksi moni nuori mainitsi eläinten 

merkityksellisyydestä. Eläinten kanssa kohtaamiset ovat tuntuneet hyviltä ja 

niistä on saattanut tulla ystäviä. Eläimet saattavat olla edelleen mukana 

elämässä, vaikka itse asuisikin eri paikassa. Eläimille on voinut jutella ja niitä on 

ollut kiva päästä rapsuttelemaan. Siinä hetkessä, kun ihmiset ovat tuntuneet 

pelottavilta, eläimet ovat auttaneet käsittelemään tunteita ja tuoneet turvaa. 

 ”Kriisiperheessä oli koira, joka on vieläkin tärkeä ja jonka muistaa.”  

”Hienoa, että esimerkiksi laitoksissa työntekijöillä on ollut eläimiä 

mukana.” 

        äiti                                    lääkäri 

                  perhekodin äiti                          asianajaja 

                     sijaisperhe                                   poliisi 

      perhekoti                 opettajat 

                 sijaisvanhemmat         ajo-opettaja 

              laitoksen muut nuoret                  vertaiset 

               laitoksen ohjaajat          työkaverit 

             laitoksen harjoittelija                     naapuri 

          sosiaalityöntekijä                tuntematon henkilö 

                 perhetyöntekijä                          Krista Kiuru 

                     jälkihuolto                  



Kun kysyttiin, missä hyviä kohtaamisia oli tapahtunut, nuoret mainitsivat kodin, 

sijaisperheen, lastensuojelulaitoksen, perhekodin ja kriisiperheen. Näiden lisäksi 

hyviä kohtaamisia oli tapahtunut nuorisopsykiatrian hoitoneuvottelussa, 

asiakassuunnitelmaneuvottelussa, koulussa, ajo-opetuksessa, työpaikalla, 

järjestötoiminnassa tai satunnaisissa tilanteissa. Yksi nuori kirjoitti poliisin kanssa 

kohtaamisesta näin:  

”Lapsena, noin 2–4-vuotiaana, oli poliisin kanssa tekemisissä, kun 

poliisi tuli kotiin. Poliisi puki päälle, halasi, istui lasten kanssa 

poliisiautossa ja sanoi, että toivottavasti nähdään vielä.” 

Hyvien kohtaamisten piirteiksi muodostui kuunteleminen, tukeminen, 

välittäminen ja päätöksissä huomioon ottaminen. Moni nuori kertoi, että hyviin 

kohtaamisiin liittyi kuunteleminen. Se, että on tullut kuulluksi omana itsenään ja 

on voinut kertoa oman mielipiteen, on ollut tärkeää. Kuunteluun linkittyy myös 

ymmärretyksi tuleminen. Kuuntelua on osoittanut esimerkiksi se, että kohtaaja 

on ollut hiljaa, katsonut silmiin, ollut läsnä, pyytänyt mukaan keskusteluun ja 

kysynyt kysymyksiä. Lisäksi on tuntunut hyvältä se, kun on myönnetty, ettei osaa 

auttaa, mutta voi kuitenkin kuunnella. Toinen esimerkki hyvästä kohtaamisesta 

on ollut se, kun työntekijä on kuunnellut nuorta eikä pelkästään hänen äitiään. 

”Henkilö on minulle edelleen kuin perhettä, vaikka puhuminen on 

ollut aina vaikeaa, hänelle pystyin, eikä aina edes tarvinnut 

puhua.” 

Tukeminen ja välittäminen on näyttäytynyt nuorille mm. arvostuksena, 

empatiana, turvallisuutena, luottamuksena, lohduttamisena, ymmärryksenä, 

huomioon ottamisena, avoimuutena ja auttamisena. Lisäksi nuoret mainitsivat 

leikit, ulkoilun ja pelailun. Toisaalta tuki ja välittäminen on voinut olla sitä, että 

on nähnyt toivoa, tukenut unelmoimista ja jaksanut kannatella. Välittämisen 

kokemus on saattanut syntyä siitä, että henkilö on jäänyt läsnä olevaksi omaan 

elämään ja häntä voi nähdä edelleen. Tai henkilöllä on vastaavia kokemuksia 

kuin itsellä, jolloin on ollut jotain yhteistä jaettavaa. Yksi nuori kirjoitti hyvästä 

kohtaamisesta näin:  

”Lohdutti, kun itkin. Oli tukena, kun oli paha olla.” 



Nuoret kertoivat hyvien kohtaamisten yhteydessä siitä, miten erilaiset 

työntekijät ovat ottaneet huomioon päätöksissään ja toiminnassaan. Eräs nuori 

kuvasi tätä näin:  

”Sinällään neutraali kohtaaminen, mutta sosiaalityöntekijä pysyi 

lähes koko ajan samana ja tiesi asiani ja osasi suhtautua hyvin 

asiakaspalaverijännitykseeni.”  

Muita esimerkkejä vastaavista kokemuksista on se, miten työntekijä on toiminut 

nuoren toiveiden mukaan, ollut aktiivinen, pitänyt lupaukset, ottanut nuoren 

elämäntilanteen tai menneisyyden huomioon ja toiminut nuoren ja hänen 

perheensä hyväksi. Lisäksi työntekijän roolista ja sitoutumisesta on kertonut se, 

miten on kohdannut kuin omaa perhettään, ilman työntekijästatusta tai on 

jäänyt työajan jälkeenkin juttelemaan. Yksi nuori kirjoitti työntekijän hyvästä 

kohtaamisesta sen, että työntekijä antoi nuorelle hyvän kodin ja perheen. 

Kun keskityttiin siihen, millaisia asioita hyvistä kohtaamisista oli syntynyt, esiin 

nousi hyvä fiilis, luottamuksen syntyminen, ystävyys, lähentyminen sekä 

turvallinen ja hyväksytty olo. Perheen kohdalla vuorovaikutus on parantunut tai 

on syntynyt tunne siitä, että asuu perheessä. Lisäksi on voinut muodostua tunne 

siitä, ettei ole yksin, itsestä välitetään tai on saanut vertaistukea.  

”En olisi pystynyt olemaan ilman toisia nuoria. Toiset nuoret ovat 

olleet tukena ja vertaistukena, koska ovat kokeneet saman. Heille 

on voinut puhua ja avautua. Ovat olleet ikään kuin isosiskoina ja-

veljinä.” 

Nuoret kertoivat myös siitä, miten on hyvän kohtaamisen jälkeen osannut 

purkaa omia fiiliksiä paremmin tai olla enemmän oma itsensä. Kohtaamiset ovat 

mm. tuoneet itseluottamusta, itsevarmuutta, hyväksyntää omaa itseä kohtaan, 

mahdollisuuden toteuttaa omia unelmiaan ja kokemuksen siitä, että on oppinut 

ja kasvanut hyville tavoille. Kohtaamisen jälkeen on voinut seurata erilaisia 

toimintoja tai päätöksiä nuoren asioiden eteen, kuten apua kokeisiin ja 

koulutehtäviin, huostaanotto, tukea arkeen, oireiden tai mielipiteen huomioon 

otto.  



”Olin osastolla ja huonossa kunnossa, niin opettaja sanoi, että ei 

anna tehtäviä, jotta voin keskittyä paranemiseen.” 

Huonoja kohtaamisia nuoret kertoivat olleen tällaisten henkilöiden kanssa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtaamiset olivat tapahtuneet esimerkiksi asiakassuunnitelmaneuvottelussa, 

muussa tapaamisessa, lastensuojelulaitoksella, yövuoron aikana, 

kiinnipitotilanteissa, päihdepalveluissa, terveyskeskuksessa, koulussa, 

päiväkodin pihassa tai verkossa. 

”Esim. Suomi24:lla oli foorumi, jossa koko kylä haukkui nuoria. He 

provosoivat, josta seurasi nuorilla vihaa ja katkeruutta koko kylää 

kohtaan ja he alkoivat käyttäytyä huonosti. Ikään kuin itseään 

toteuttava ennustus.” 

Huonot kohtaamiset syntyivät nuorten mukaan vähättelystä, lupausten 

pettämisestä, provosoinnista, eriarvoisesta kohtelusta, väkivallasta, 

ylimielisyydestä, ristiriitaisuudesta, ymmärryksen puutteesta, kiireestä, 

kohtaamattomuudesta, ammattitaidon puutteesta, kyseenalaistamisesta tai 

laitoksen työntekijä           päihdetyöntekijä 

                      sijaiset           psykologi 

                       yökkö         psykiatri 

             laitoksen nuoret            lääkäri 

         äiti                             sairaanhoitaja 

                    sijaisperhe            järkkäri 

     sosiaalityöntekijä              naapuruston lapset 

               opettaja                kaverin vanhemmat 

                 koulukuraattori         kiusaajat 

            TE-toimiston työntekijä                suomi24 

                     poliisi 

 



haukkumisesta. Taustalla on voinut olla myös kohtaavan henkilön omat 

mielenterveyden haasteet. Ikävien käsitteiden käyttäminen toistui monen 

nuoren kokemuksessa. Esimerkiksi nuorten vanhempia on haukuttu erilaisilla 

nimityksillä tai sitten on haukuttu nuoren omaa ulkonäköä. Tähän kokemukseen 

on liittynyt se, että on kerrottu, miten nuoren pitäisi meikata, että voi mennä 

kouluun. 

”Laitoksessa oli ohjaaja, joka provosoi tahallaan nuoria tilanteissa, 

jotka olivat herkkiä nuorille. Muutkin ohjaajat lähtivät tähän 

mukaan. Ohjaaja huusi ja tuli lähelle. Tämä ohjaaja sai ihmisiä 

rikkomaan tavaroita ja käymään toistensa päälle. Myöhemmin 

tilanteista tehtiin nuoren syy, että ”miksi vaan haukut ohjaajia?”. 

Tämä tietty ohjaaja tuli aina paikalle ja kaikkiin keskusteluihin. 

Nuorille tuli fiilis, että parempi olisi vain jäädä omaan huoneeseen 

aina, ettei mitään tapahtuisi. Alkoi vihaamaan ohjaajaa ja tuli LVR, 

jos sanoit ohjaajalle jotain. Tähän keksittiin syitä, että nuori olisi 

muka itsetuhoinen jne.” 

Kielenkäyttöön liittyen nuoret toivoivat, että työntekijät kiinnittäisivät huomiota 

siihen, että he käyttäisivät tervettä tilannetajua ja sellaisia käsitteitä, jotka eivät 

ole leimaavia tai vähätteleviä. Voi olla mukavaa, ettei kieli esimerkiksi 

sijaishuoltopaikassa ole niin virallista, mutta toisaalta jotkut vitsit tai huumoriksi 

tarkoitetut heitot voivat satuttaa. Nuoret huomauttivat, miten sanat luovat 

todellisuutta eikä vitsin varjolla voi sanoa mitä tahansa. Etenkin 

seksuaalissävytteiset, epäasialliset tai nuoria loukkaavat jutut eivät kuulu 

lastensuojeluun, etenkään ammattilaisten suunnalta sanottuna. Nuoret 

totesivat viisaasti, että aikuiset ovat aina vastuussa keskustelusta: lapsista pitäisi 

puhua kunnioittavasti sijaishuoltopaikassa. 

Nuorista on tuntunut pahalta lisäksi se, jos on otettu esille asioita, joista nuori ei 

itse halua puhua. Tai vaihtoehtoisesti se, ettei ole keskusteltu asiasta nuoren 

kanssa, vaikka se koskisi häntä itseään. Varsinkin päätöksenteko ilman nuoren 

mielipiteen huomioimista on tuntunut ikävältä. Kirjausten perusteella tehdyt 

oletukset turhauttavat. Se, ettei ole tuntenut omista asioista vastaavaa 

työntekijää on tuottanut hankaluutta. Joskus on myös jäänyt olo, että raha on 

ratkaissut eikä toiminnassa tai päätöksissä ole otettu huomioon riittävällä tavalla 



muita näkökulmia. Yhtä nuorta on jäänyt mietityttämään, onko oma 

sosiaalityöntekijä menehtynyt vai johtuiko hänen lähtönsä muista syistä. 

Nuorelle ei ollut kerrottu asiasta, vaikka työntekijä oli ollut nuorelle tärkeä ja 

nuori oli tietoinen hänen sairaspoissaoloistaan. Useampi nuori mainitsi, että 

poliisin on koettu kohdistavan epäluottamusta ja ennakkoluuloja lastensuojelun 

asiakkaita kohtaan. Myös muut tahot ovat olleet ennakkoluuloisia tai liittäneet 

oletuksia nuoriin. 

”Poliisi syytti rikoksesta vain, koska oli laitoksesta, vaikka ei ollut 

mitään tekemistä asian kanssa.” 

”Sä oot pärjännyt tosi hyvin taustaasi nähden.” 

Nuorten kokemusten mukaan huonoista kohtaamisista seurasi epäluottamusta, 

turvattomuutta, pelkoa, epätoivoa, pahaa oloa, traumoja, ahdistusta, 

epätietoisuutta, vihaa, arvottomuutta tai katkeruutta. Edellä kuvattujen 

tunteiden lisäksi huonot kohtaamiset ovat voineet johtaa eri osapuolien 

kannalta negatiiviseen toimintaan, kuten valehteluun, vetäytymiseen, 

vähättelyyn, syyttelyyn, suuttumiseen, tavaroiden rikkomiseen, kiusaamiseen, 

ilkivaltaan tai väkivaltaan. Lastensuojelun osalta näistä kohtaamisista on voinut 

seurata rajoitustoimenpiteitä tai esim. ennakoivia kiinnipitoja. Päätökset eivät 

ole aina olleet perusteltuja tai niissä ei ole otettu nuoria yksilöllisesti huomioon. 

”Sijaisperheessä oli samat säännöt kaikille, laitosmaista. Minuun ei 

luotettu, vaikkei ollut aihetta epäluottamukseen. Esimerkiksi 

nukkumaanmenoajat olivat samoja kaikille, vaikka toinen oli pieni 

lapsi ja toinen 17-vuotias.” 

Nuoret kertoivat lisäksi siitä, miten asiat ovat jääneet ratkaisematta, on 

menettänyt luottamuksen ammattilaisiin, on syntynyt motivaation puutetta tai 

masennus on vahvistunut entisestään. Muutama nuori kuvasi sitä, miten ei ole 

enää halunnut puhua tai ei ole uskaltanut kertoa omista ajatuksista rehellisesti, 

vaikka olisi halunnut. 

”Ei kiinnostanut lopettaa päihteilyä, kun tapaamisista tuli vaan 

paha mieli.” 



Pahimmillaan on syntynyt tunne siitä, ettei kukaan välitä, tai ei ole enää jaksanut 

hakea apua, vaan on yrittänyt itsemurhaa tapahtumien seurauksena. Useampi 

nuori oli kokenut mielenterveyden haasteiden ohittamista ja sitä, ettei olla 

kuultu nuoren hätää. Esiin nousi myös haasteet kiintymyssuhteissa, mistä on 

voinut seurata erilaisia ongelmia, kuten vaikeutta luottaa muihin. Huono 

kohtaaminen on voinut vaikuttaa lisäksi siihen, että yhteistyösuhde on 

katkennut ammattilaisen kanssa. 

”Kaikilla meillä on huonoja päiviä.” 

”Masennus on vain ohimenevä tunne.” 

Työskentelyosuuden lopuksi syntyi keskustelua vielä erityisesti lastensuojeluun 

liittyen. Ihmetystä herätti lastensuojelun käytännön kokemusten ja tavoitteiden 

välinen ristiriita: lastensuojelussa pyritään auttamaan lapsia, mutta silti nuoret 

ovat kohdanneet lastensuojelussa asiatonta ja epäammattimaista käytöstä. 

Tällainen käytös ei lisää luottamusta työntekijöitä tai järjestelmää kohtaan. 

Nuoret toivoivat, että kaikki lapset ja nuoret kohdattaisiin hyvin. 

 

 

Yhteistyö lastensuojelun ja muiden toimijoiden kanssa 

 

Erilaisten kohtaamisten käsittelyn jälkeen työskenneltiin yhteistyön äärellä. 

Pohdimme yhdessä sitä, miksi yhteistyö lastensuojelun ja muiden toimijoiden, 

kuten koulun, terveydenhuollon ja nuorisopsykiatrian, välillä on tärkeää. 

Työskentelyn apuvälineenä käytimme miksi-kysymysten sarjaa. Alkuun jokainen 

kirjasi yksittäisille post it -lapuille vastauksia edellä esitettyyn kysymykseen 

yhteistyön merkityksestä. Sen jälkeen käsittelimme vastauksen kerrallaan ja 

koitimme selvittää kysymyksen taustalla olevia juurisyitä.  

Miksi-kysymyksen esittäminen on hyödyllistä, jotta voidaan lisätä ymmärrystä 

siitä, miksi toimitaan tietyllä tavalla tai mihin kannattaisi kiinnittää enemmän 

huomiota. Taustasyiden ymmärtäminen lisää työn merkityksellisyyden 

kokemusta, kun voi nähdä oman työn vaikutuksia eri tavalla. Pysähtyminen 



juurisyihin voi laajentaa omaa ymmärrystä ja tuoda uusia näkökulmia, sillä usein 

saatetaan tottua tekemään asiat tietyllä tavalla ja voi olla vaikeaa huomata tai 

korjata omaa tekemistä. Miksi-kysymysten sarjat auttoivat nostamaan esiin 

tärkeitä ja kaikkein oleellisimpia asioita, jotka on hyvä välillä palauttaa mieleen. 

Nuorten vastauksissa on paljon sellaista viisautta, jonka äärelle on hyvä 

ammattilaisina pysähtyä. Tässä esimerkki kysymysketjusta, jossa on ideana kysyä 

yhteensä viisi miksi-kysymystä. 

Miksi yhteistyö lastensuojelun ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää?  

➔ Jotta eri osapuolet tulevat huomioiduksi. 

Miksi on tärkeää, että eri osapuolet tulevat huomioiduksi? 

➔ Jotta saadaan tilanteesta kokonaisvaltainen kuva. 

Miksi on tärkeää, että saadaan tilanteesta kokonaisvaltainen kuva? 

➔ Että osataan auttaa oikealla tavalla ja osataan tehdä oikeita 

ratkaisuja. 

Miksi on tärkeää, että osataan auttaa oikealla tavalla? 

➔ Että osataan korjata oikea asia ja apu menee perille. 

Miksi on tärkeää osata korjata oikea asia? 

➔ Ettei niin tapahtuisi enää koskaan, vaan voidaan välttyä 

vastaavanlaisilta tilanteilta tulevaisuudelta ja osataan tehdä 

oikeita asioita. 

Yksi juurisyy lastensuojelun yhteistyön merkityksessä on siis se, että voidaan 

välttyä vastaavilta tilanteilta tulevaisuudessa ja osataan tehdä oikeita asioita. 

Apuun liittyen nuoret löysivät myös juurisyyn ”että ongelmat eivät etene liian 

pitkälle, ja ettei niitä ole vaikea korjata”. Näihin liittyen keskusteltiin siitä, miten 

yhteistyö mahdollistaa sen, ettei kukaan jää yksin, vaan eri osapuolet tulevat 

huomioiduiksi, kohdatuiksi ja kuulluiksi, jolloin asioista ei tule 

ylitsepääsemättömiä.  

Yhteistyö mahdollistaa myös asioiden oikeanlaisen käsittelyn: osataan auttaa 

oikealla tavalla, tehdä oikeita ratkaisuja ja välttää väärinkäsityksiä. 

Ammattilaisten riittävä tieto ja ymmärrys tilanteesta sekä kokonaisvaltaisen 

kuvan muodostaminen edellyttävät yhteistyötä. Nämä puolestaan helpottavat 

sitä, ettei asiakkaan tarvitse kertoa toistuvasti asioita uudelleen, mikä voi olla 

raskasta. Yksi juurisyy muodostuukin siitä, että yhteistyön kautta voidaan lopulta 

vaikuttaa siihen, että asiakas on vastaanottavainen apua kohtaan.  



Lisäksi toimivasta yhteistyöstä seuraava avun saaminen vaikuttaa lopulta siihen, 

että yhteiskunnassa ihmiset voivat paremmin, mikä on näin ollen yksi juurisyy 

yhteistyön merkitykselle. Keskustelussa nousi esiin, että lapset ansaitsevat 

parhaan mahdollisen avun, ja jotta lastensuojelu voi toimia, tulee tehdä 

yhteistyötä. Yhteistyö säästää nuorten pohdintojen mukaan rahaa ja muita 

resursseja sekä helpottaa ammattilaisten työtä, jolloin apua riittää kaikille eikä 

tule ylikuormitusta. Yhteistyö myös mahdollistaa eri osapuolten osaamisen 

hyödyntämisen ja palveluiden laadun vahvistumisen. 

Apuun ja ammattilaisiin liittyvien juurisyiden sekä niitä tukevien havaintojen 

lisäksi nuoret tunnistivat lapsia ja perheitä syvällisemmin koskettavia juurisyitä 

yhteistyön merkityksestä. Yksi juurisyy olikin sen, että lapsi pystyy saamaan 

haluamansa elämän, pärjäämään elämässä, menestymään ja toteuttamaan 

unelmiaan. Yhteistyö voi mahdollistaa sen, että lapsi voi elää lapsen elämää ja 

saada paremman tulevaisuuden. Toinen juurisyy tätä koskien oli se, että lapsi 

voisi olla onnellinen, oppia rakastamaan itseä ja muita sekä tietämään mitä 

rakkaus on. Nuoret toivovatkin, että lastensuojelussa painotettaisiin enemmän 

rakkauteen. Kolmas juurisyy liittyy siihen, että pystyisi näyttämään esimerkkiä 

omille lapsille.  

Nämä juurisyyt löytyivät, kun pohdittiin sitä, miten yhteistyö vaikuttaa 

turvallisuuden tunteeseen, perusoikeuksien toteutumiseen sekä siihen, että voi 

olla oma itsensä ja voi voida hyvin. Näiden kautta voi oppia tietämään, miten on 

järkevä toimia aikuisena ja miten on hyvä kohdella muita. Yhteistyön juurisyinä 

löydettiinkin myös se, että ”kaikilla olisi kaikki hyvin ja maailmassa olisi 

vähemmän pahuutta”. 

Juurisyiden selvittämisen jälkeen jatkoimme vielä keskustelua yhteistyöstä ja 

kävimme läpi siihen liittyviä kokemuksia. Yksi yhteistyöhön liittyvä haaste, joka 

nuorilla tuli mieleen, on se, ettei sijaishuoltopaikan henkilökunta ole aina ollut 

hyvä kommunikoimaan keskenään, jolloin viestintä muidenkin tahojen kanssa on 

ollut haastavaa. Tällöin asioita voi jäädä hoitamatta ja nuori saattaa joutua 

ikävään väliin.  

Kommunikaatiota ja yhteistyötä on haastanut esimerkiksi kirjaukset, jotka eivät 

nuorten mielestä ole sisältäneet kaikkia tärkeitä asioita. Toisaalta ohjaajat eivät 

ole aina lukeneet kirjauksia, mistä on syntynyt epäselvyyksiä. Yhteistyö koulun, 

terveydenhuollon ja sosiaalityön kanssa on kärsinyt puutteellisten kirjausten 



takia. Myös työntekijöiden välisen luottamuksen puute on näyttäytynyt nuorille 

haasteena. Tiedonkulku on nuorten mielestä tärkeää ja siihen tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota. Toinen esiin noussut haaste onkin liittynyt siihen, ettei 

yhteen osapuoleen ole saanut yhteyttä. Jos esimerkiksi lääkäriin ei ole saanut 

yhteyttä, nuoren asiat eivät ole tulleet hoidetuiksi. 

Hyvä keskusteluyhteys ja jatkuva yhteistyö ovat olleet asioita, jotka ovat 

edistäneet yhteistyötä koulun, sijaisperheen ja syntymävanhemman välillä. 

Jälkihuoltoon liittyvä hyvä kokemus on syntynyt siitä, kun kaikki ovat olleet 

motivoituneita tekemään töitä ja saavuttamaan tavoitellun päämäärän. Nuori on 

tullut kuulluksi, on ollut hyvä keskusteluyhteys ja nuoreen sekä asioiden 

toimivuuteen on luotettu. Nuoret pohtivatkin yhteisesti, miten tärkeää on 

kuuntelu ja keskustelu: se, että yhteistyökumppanit keskustelevat keskenään ja 

ammattilaiset kuuntelevat nuoria. Lisäksi tärkeitä asioita ovat turvallisuus ja 

luottamus. 

Yhteistyöhön syvennyttäessä nuoret ideoivat ratkaisuja joihinkin pinnalla oleviin 

haasteisiin. Nuoret miettivät mitä voisi tehdä, koska lääkäreitä ja 

sosiaalityöntekijöitä ei tunnu olevan tällä hetkellä tarpeeksi. Järkevämpi 

ajankäyttö voisi olla yksi ratkaisu, jolloin useampi asiakas voisi saada 

mahdollisuuden kohtaamisille näiden ammattilaisten kanssa. Tämän osalta 

nuoret ideoivat työn toisenlaista järjestämistä, jossa tekoäly voisi auttaa. 

Muutenkin erilaisten välineiden hyödyntäminen sekä digitaalisuuden vahvempi 

käyttö voisi olla ainakin sosiaalityön osalta kannattavaa. 

Moniammatillisuuden osalta keskustelua käytiin siitä, mitä mieltä nuoret ovat 

palavereista, joissa on paikalla paljon ammattilaisia. Lähtökohtaisesti nuorista 

tuntuu helpommalta se, että paikalla on vähän ihmisiä. Välillä voi kuitenkin olla 

nuorten näkemyksen mukaan hyvä, että keskustelua käydään isommalla 

porukalla eikä aina kahden kesken. Yksi osallistujista kommentoi, ettei ole 

koskaan tavannut omaa sosiaalityöntekijää kahden kesken, mikä ei ole ideaalia. 

Fiilis siis vaihtelee tilanteittain.  

Yksi ratkaisu voisi nuorten mukaan olla se, että osa osallistujista olisi etänä, 

jolloin paikan päällä ei olisi niin paljon ihmisiä, sillä suuri osallistujajoukko saattaa 

ahdistaa. Tai vaihtoehtoisesti kaikkien osallistujien ei tarvitsisi olla paikalla koko 

aikaa. Toinen ratkaisu voisi olla se, että kaikkia asioita ei yhdistetä samaan 



palaveriin. Keskustelun pilkkominen osiin voisi nuorten näkemyksen mukaan 

helpottaa, koska esim. vaikeita asioita ei jaksa käsitellä montaa tuntia putkeen. 

Tärkeänä nuoret pitävät sitä, että saa olla itse mukana tapaamisissa, koska 

palavereissa tehdään päätöksiä omaan elämään liittyen. Nuoret haluavat 

varmistaa, ettei sovita mitään ihmeellistä. Huomioitavaa on myös se, että 

palaveri voitaisiin pitää turvallisessa paikassa, jos lasta tai nuorta ahdistaa. 

Palaveri voisi olla esimerkiksi lapsen omassa huoneessa tai riippukeinussa, tai 

lapsi saisi ottaa sinne mukaan tärkeän lelun.  

Jossakin tilanteessa kävelypalaveri voi olla helpompi, kun ei tarvitsisi katsoa 

työntekijöitä silmiin. Silloin voisi olla helpompi puhua vaikeista asioista. 

Kävelyhetki ennen palaveria esim. oman sosiaalityöntekijän kanssa, jotta voi 

käydä läpi tunnelmia tai ajatuksia palaveriin liittyen, voisi olla nuorten mukaan 

toimiva idea. Myös lyhyt tauko ja ulkona kävely kesken palaverin voisi helpottaa 

osallistumista. Perinteisen palaveriasetelman rikkominen ja jäykästä 

virallisuudesta luopuminen olisi nuorten mukaan tätä päivää. 

Tyypillisesti ammattilaiset päättävät palavereiden ajankohdat ja palaverit 

tapahtuvat aikuisten ehdoilla. Nuorten mukaan lasten ja nuorten tulisi saada 

vaikuttaa edes joihinkin asioihin itse, kuten palaverin sijaintiin tai sisältöön. 

Osallistumista helpottaa se, jos tietää palaveria sovittaessa, mitä asioita siellä 

tullaan käsittelemään. Lisäksi helpotusta tuo se, jos varmistetaan, että nuori voi 

sanoa, jos ei halua puhua tietystä aiheesta tai jos on jotakin mielessä, mitä hän 

haluaisi nostaa keskusteluun. Joustavuus ja yksilöllisyys ovat nuorten mukaan 

asioita, joihin voisi kiinnittää enemmän huomiota. 

”Nuorella pitäisi olla enemmän vaikutusvaltaa siihen, että mistä 

palavereissa puhutaan. Esim. jos nuori ei halua puhua juuri nyt 

lapsuudesta, kun kaksi päivää sitten rakas lemmikkieläin on 

kuollut.” 


