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Tiedote: 

Lasten osallisuuden kehittämisrintamalla tapahtuu  
 

Pesäpuun salapoliisitoiminta, jossa on otettu 6-10 vuotiaat lapset 
mukaan kehittämis- ja vaikuttamistyöhön täyttää tänä vuonna 
viisi vuotta. Toiminta alkaa olla jo kivasti tunnettua ja se on 
leviämässä eri puolille Suomea. Salapoliisitoiminnan tavoitteena on 
antaa ääntä lapsille ja vahvistaa heidän osallisuuttaan. Salapoliisit 
auttavat toisia samassa elämäntilanteessa olevia lapsia ja samalla he 
auttavat meitä aikuisia kehittämään palveluja ja lastensuojelutyötä 
lapsiystävällisemmäksi.  
 
Lasten osallisuuden vahvistaminen ihan käytännöiksi asti vaatii 
vielä kovasti vaikuttamistyötä. Lasten mukaan ottaminen 
kehittämiskumppaneiksi edellyttää eettistä työotetta, jota on tärkeä korostaa.  Lapsia ei tule ottaa mukaan vain 
aikuisten tarpeita varten vaan työskentelyn tulee olla lapsille voimaannuttavaa ja turvallista.   
 
 

Salapoliisitoimintaa järjestetään salapoliisipäivien ja – ryhmien myötä eri puolilla 
Suomea 
 

Syksyllä ilmestynyt yhdessä lasten kanssa tuotettu opas lastensuojelusta eli Salapoliisi Mäyrän käsikirja on saanut 
positiivisen vastaanoton. Nyt tietenkin toivomme, että mahdollisimman moni sijaishuollossa oleva lapsi saisi 
mahdollisuuden käsitellä asioitaan yhdessä aikuisen kanssa työkirjan avulla. Lähiaikojen haasteena on löytää 
rahoitus, jotta saisimme käännettyä oppaan myös ruotsiksi.  
 
Uutena avauksena meillä on yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa toteutettavat 
salapoliisipäivät. Salapoliisipäivien teemana on turva, turvallisuus ja mikä auttaa, kun pelottaa. Päivien käytännön 
toteutuksessa on mukana Pesäpuun salapoliisityöntekijöiden lisäksi erityisasiantuntija, lastenpsykiatri Jukka Mäkelä ja 
kunkin tilaajapaikkakunnan työntekijöitä. Ensimmäinen turvallisuusfoorumi on syksyllä Turussa.  
 
Syksyn lastensuojelupäiville Finlandiatalolle pystytetään salapoliisitoimisto. Salapoliisitoimistoon tulee esille lasten 
terveisiä salapoliisiryhmistä eri puolilta Suomea. Salapoliisitoimistossa on mahdollisuus kurkistaa 
ikävänhelpotuskaappiin, nähdä millainen on turvallinen kotipesä ym. Tervetuloa käymään, jos olette päivillä.  
 
Salapoliisit ovat mukana myös Suomi 100 Yhdessä koettua – Suomi sijoitettujen lasten silmin kiertueella. 
www.yhdessakoettua.fi. Tampereella lapset pohtivat kodin merkitystä. Lasten ajatuksista on tehty myös laulu, joka 
esitetään kiertueen päätösseminaarissa syksyllä. Pääkaupunkiseudulla Salapoliiseille järjestetään yhteistyössä 
Lastensuojelun keskusliiton ja muiden tahojen kanssa omat puutarhajuhlat, jossa he työstävät teoksi Yhdessä koettua 
näyttelyyn ja lastensuojelupäiville. Yhdessä koettua näyttely on Annantalolla syyskuussa.  

 
Tutkimusta 
 

Salapoliisityön tutkimusperustaa vahvistetaan ja 
salapoliisitoiminnalle on perustettu tutkimustyöryhmä.  
THL on ottanut salapoliisitoiminnan osaksi sijoitettujen lasten 
hyvinvointitutkimusta. Iloitsemme tästä yhteistyöstä kovasti.  
Kohta saamme myös luettavaksi pro gradu työn sijoitetun lapsen 
ikävästä, jonka aineisto on kerätty salapoliisipäivissä.  
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Uusia tuulia 
 

Meillä on monia ideoita salapoliisityön kehittämiseksi edelleen. Keväällä ilmestyi koskettava ja puhutteleva Nuorten 
voimatarinat kirja yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun kanssa. Unelmoimme, että seuraavaksi saisivat myös lapset 
äänensä kuuluviin ja saisimme nuorten kirjan rinnalle Lasten omat voimatarinat.  
 
Salapoliisityön lisäksi olemme aloittaneet Pesäpuussa myös vielä pienempien lasten osallisuutta vahvistavan 
hankkeen. Haluamme ottaa myös 3-5 vuotiaat mukaan kehittämään kanssamme lapsiystävällisempää lastensuojelua. 
Tavoitteena, että ihan jokainen lapsi lastensuojelussa ikään katsomatta tulisi kuulluksi ja saisi loistaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa teemme uusia avauksia erilaisten taidelähtöisten menetelmien avulla lapsen 
kokemusmaailman tavoittamiseksi. Ensi syksynä starttaa ensimmäinen valokuvatyöskentelyyn perustuva ryhmä. 
Lisäksi otamme mukaan nuoret kokemusasiantuntijat pohtimaan mm. pienten lasten mentorointia. Olemme 
innoissamme tästä uudesta aluevaltauksesta ja hankkeen herättämästä kiinnostuksesta.   
 
Yhteistyökumppaneinamme ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Nuorten Ystävät 
ja SOS-lapsikylä.  
 
Lapsilla on meille paljon tärkeää sanottavaa. Kuullaan heitä ja otetaan heidän viestinsä vakavasti.  
 
 
 
 
Kesäisin terveisin 
Sari-Anne Paaso ja Hanna Piiroinen Pesäpuusta   
 
Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää. Teemme mielellämme yhteistyötä!    
 
Sari-Anne Paaso 
kehittämispäällikkö 
Pesäpuu ry, valtakunnallinen lastensuojelujärjestö 
sari-anne.paaso(at)pesapuu.fi puh. 0400547233 
  


