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Jokainen lapsi on arvokas.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvassa.

Jokaisen lapsen tulee olla osallinen omassa elämässään.

Tämän turvaaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä,  

se on meistä kiinni – UP2US.

UP2US – vertaisuus ja 

kokemusasiantuntijuus maakunnan 

voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa



Eriarvoisuus, lastensuojelu ja sijaishuolto

• Nuoret kertovat:

• Erilaiset lähtökohdat & 

mahdollisuudet

• Valta-asemat, köyhyys

• Palveluiden puute, tuen 

tarve

• Ennakkoluulot, erilainen 

kohtelu

• Ei kuulu joukkoon, syrjintä, 

kiusaaminen, jostain paitsi 

jääminen

• Pitää tehdä enemmän töitä 

kuin muut

• Motivaation lähde -> muutos



Ennakkoluulot ja erilainen kohtelu

• Lastensuojeluun ja 

sijaishuoltoon liitetään 

usein negatiivisia 

käsityksiä ja 

ennakkoluuloja.

• Ennakkoluulot johtavat 

erilaiseen kohteluun.

• Katso video Youtubessa.

• UP2US taklaa:

• Monipuolisella 

viestinnällä.

• Some, media, 

puheenvuorot..

• Tapaamalla nuoria.

• Tuottamalla materiaalia.

• Kouluttamalla.

https://youtu.be/FIJqZ0PxlPE




• Pitää tehdä töitä 

enemmän kuin muut. 

Olemassa olevat verkostot 

niukempia, opit 

ristiriitaisia ja pitää 

todistaa oma arvo.

• Eriarvioisuus kääntyy 

motivaation lähteeksi. 

Haluaakin tehdä omasta 

elämästä erilaisen.

• Muutos

Eriarvioisuudesta tasa-arvoisuuteen

• UP2US tarjoaa:

• Vertaisuuden kokemuksia 

yksilöllisesti ja ryhmissä, 

kehittämiskahviloissa sekä 

foorumeissa.

• Mahdollisuuksia toimia 

vertaisarvioitsijoina ja 

osallistua 

vertaisarviointeihin.

• Vertaisarviointi. 

http://www.julkari.fi/handle/10024/137112
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Hankkeen taustaa

Hanke pohjautuu sijaishuollon asiakkaina olleiden nuorten 

kokemusasiantuntijoiden kehittäjäryhmissä ja erilaisissa 

foorumeissa esiin nousseeseen tarpeeseen vahvistaa vertaisuutta 

ja kokemusasiantuntijuutta maakunnallisella tasolla.

Toimintaa ohjaavana teemana ja tausta-ajatuksena on YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus.

Hanke pyrkii edistämään myös muiden laillisten edellytyksien 

toteutumista, joita on kirjattu mm. perustuslakiin, 

lastensuojelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin.



Tavoitteet

Vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden 

nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä 

maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

Kehittää ja levittää uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa 

sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria.

Auttaa heitä tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia 

tekijöitä sekä heidän oikeuksien toteutumista.

Lisätä kokemusasiantuntijatoimintaa monipuolisesti maakunnissa.

Vahvistaa nuorten osallisuutta omassa sijaishuoltopaikassaan 

vertaisarvioinnin avulla ja edistää nuorten mahdollisuutta 

vaikuttaa oman sijaishuoltopaikan arkeen.



Kohderyhmät

1) Sijaishuollossa asuvat yli 13-vuotiaat nuoret

2) Nuoret joiden sijoitus on päättynyt (18-29 –vuotiaat)

3) Lastensuojelun ammattilaiset

4) Lastensuojelun yhdyspintojen ammattilaiset, esim. koulu, 

terveydenhuolto, nuoriso- ja aikuissosiaalityö

• Em. alojen opiskelijat

5) SOTE ja LAPE kehittäjät

6) Virkamiehet

7) Päättäjät



Yleistä

Hankkeen pilottialueina ovat Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

Osan toiminnan vaikutukset valtakunnallisia jo 

hankeaikana.

Hankekumppaneina:

Jyväskylän ja Tampereen yliopistot

Jyväskylän ja Tampereen kaupungit

Keski-Suomen LAPE-hanke

Osa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen 

avustusohjelmaa.

Yksi 25 avustusohjelman hankkeesta

2018 – 2021



Työntekijäresurssi

Hankkeessa on varattu resurssit 2,5 

työntekijälle.

Hankkeen asiantuntijat sijoittuvat 

pilottimaakuntiin.

Kehittämispäällikkö tukee 

asiantuntijoiden työtä Jyväskylästä 

käsin.



Viestintä

Hanke viestii toiminnastaan aktiivisesti, jolloin tietoa voidaan 

jakaa maakunnallisesti ja kansallisesti laajalle alueelle.

Sosiaalinen media

Facebook

Instagram

Youtube

Koulutukset, tilaisuudet, tapahtumat

Muu media

https://www.facebook.com/UP2USmeistakiini
https://www.instagram.com/up2us_meistakiinni/?hl=fi
https://www.youtube.com/channel/UCMABM9c2_Ci22RjigLFgc3w?view_as=subscriber


Toiminta

1) Kehittää ja levittää uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa 

sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria.

2) Auttaa nuoria tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa 

vaikuttavia tekijöitä sekä lisätä nuorten oikeuksien 

toteutumista.

Yksilöllinen mentorointi, vertaisryhmät, 

kehittämiskahvilat, foorumit.

Jalkaudutaan lastensuojeluyksiköihin

Sosiaalinen media, youtube

Materiaalin tuottaminen



Toiminta

3) Lisätään kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä 

monipuolisesti maakunnissa.

Maakunnallinen kehittäjäryhmän toiminta.

Yhteisfoorumit nuorten, vanhempien, 

ammattilaisten ja päättäjien kanssa.

Jalkaudutaan kumppaneiden tapahtumiin ja 

toimintoihin.

Monipuolinen vaikuttaminen mediassa.





Toiminta

4) Vahvistaa nuorten osallisuutta omassa 

sijaishuoltopaikassaan vertaisarvioinnin avulla ja 

edistää nuorten mahdollisuutta vaikuttaa oman 

sijaishuoltopaikan arkeen.

Valmennetaan vertaisarvioitsijoita.

Toteutetaan vertaisarviointeja laitos- ja 

perhehoitoon.

Kehitetään vertaisarvioinnin malli 

perhekoteihin ja pilotoidaan mallia.



Tuotokset

Materiaalia uusista vertaisuuden malleista

Lastensuojelun sijaishuollon osallisuuden ja 

kokemusasiantuntijuuden maakunnallisen toimintamallin 

rakenne ja raamit –opas

Kuusi infograafia lisäämään tietoa osallisuudesta, 

kokemusasiantuntijuudesta ja vertaisuudesta

40 vlogia, jotka käsittelevät sijaishuoltoa ja sen teemoja tiedon 

lisäämisen ja vertaisuuden näkökulmista

Vertaisarvioinnin prosessikuvaukset ja vaikuttavuuden arviointi

Muuta kehittäjäryhmien tuottamaa materiaalia lastensuojeluun 

ja rajapinnoille



Tulokset

Syntyy lastensuojelun sijaishuollon osallisuuden ja 

kokemusasiantuntijuuden maakunnallinen rakenne ja raamit.

Vertaisuuden merkitys on tunnistettu ja sitä hyödynnetään laaja-

alaisesti, sen tuottamaa tietoa hyödynnetään kehittämistyössä ja 

on syntynyt uudenlaisia tapoja tavoittaa nuoria.

Kehittäjäryhmätoiminta on vakiintunut osaksi maakunnallista 

rakennetta ja tarjoaa uudenlaisen työkalun lastensuojelutyön 

tueksi, palvellen niin yksilöä, yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Vertaisarviointimallin on liitetty osaksi viranomaisvalvontaa ja se 

on juurrutettu osaksi maakunnallista toimintaa.



Vaikutukset

Hankealueella asuvien nykyisten ja entisten sijaishuollon 

asiakkaiden osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi lisääntynyt ja 

syrjään jäämisen riski on pienentynyt ja nuoret voivat paremmin.

Viranomaisia palvelee se, että kokemusasiantuntijatoiminta on osa 

maakunnallista palvelujärjestelmää ja rakennetta.

Lasten ja nuorten osallisuus on vahvistunut.

Vertaisarvioinnin vaikutuksena sijaishuolto on laadukkaampaa, 

hyvinvointi lisääntynyt ja kaltoinkohtelu vähentynyt.

Hanke lisää ymmärrystä lastensuojelun roolista yhteiskunnassa.

Nuoren arvokkaan elämän elementit ovat maakuntien 

sijaishuollossa vahvistuneet: Hän on osallinen, arvokas ja turvassa 

omassa elämässään.


