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Ohjelma
13.05

Aloitussanat – Yhdenvertaisessa lastensuojelussa jokainen lapsi ja nuori on 
turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.
Helena Inkinen, Pesäpuu ry

13.15–14.10

Nuorten näkökulmia sijaishuollon seksuaalikasvatuksesta ja seksuaalioikeuksien 
toteutumisesta.
Teija Ryhta, Seta ry ja Carolina Kaski, Pesäpuu ry

~tauko

14.20–15.15

Nuorten ja ammattilaisten viestejä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sijaishuollossa.
Samira Nouri ja Henna-Maria Heino, Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminta ja Carolina Kaski ja Helena Inkinen, Pesäpuu ry

15.15–15.30

Keskustelu ja palaute



Valtakunnallinen kehittämisyhteisö Pesäpuu ry

• Toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman 
parantamiseksi ja lasten osallisuuden vahvistamiseksi.

• Päämääränä on laadun lisääminen muutostarpeita 
tunnistamalla, asiakkaiden kokemuksia kuulemalla ja 
tulevaisuutta ennakoimalla  

• Mukana kehittämistyössä ovat myös asiakkaat 
kokemusasiantuntijoina.

• Arvojamme ovat: Lapsilähtöisyys, Kumppanuus, 
Elämyksellisyys, Rohkeus sekä Vaikuttavuus

Jokainen lapsi ja nuori lastensuojelussa tuntee 
olevansa turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.



Seta ry

• Valtakunnallinen 
ihmisoikeusjärjestö, 
perustettu 1974

• Tavoitteena, että kaikki voisivat 
elää yhdenvertaisina riippumatta
seksuaalisesta suuntautumisesta, 
sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen
ilmaisusta tai kehon sukupuolipiirteistä

• Korostaa jokaisen oikeutta määritellä tai 
olla määrittelemättä itse itsensä, 
perheensä ja ihmissuhteensa

• 34 jäsenjärjestöä, joista osa toimii
paikallisesti, osa valtakunnallisesti eri
teemojen parissa
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Auta Lasta ry / Veturointi- toiminta

• Veturointi-toiminnassa valmennetut kokemusasiantuntijat 
(Veturit) ovat noin 20-29 vuotiaita nuoria, jotka omaavat 
jonkinlaista omakohtaista kokemusta lastensuojelusta.

• Veturit toimivat nuorten tukena ja kehittävät lastensuojelua 
ja edistävät nuorten osallisuutta

• Toiminta-alueet: Oulu, Turku ja lähialueet + Kehittämis- ja 
vaikuttamistoiminnan osalta toimitaan valtakunnallisesti



Yhdenvertaisessa lastensuojelussa 
jokainen lapsi ja nuori on turvassa, 
osallinen, arvokas ja rakastettu.



Yhdenvertainen kohtelu on jokaisen perusoikeus. 
Yhdenvertaisuuden toteutuminen turvaa muidenkin perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumista.

Pesäpuussa tahdomme toimia niin, että jokainen lapsi ja nuori 
lastensuojelussa, sekä hänen vanhempansa ja läheisensä kokevat 
olevansa tärkeitä ja ainutlaatuisia omana itsenään.

Tahdomme vahvistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien 
lasten ja nuorten asemaa ja heidän mahdollisuuksiaan toimia 
arvokkaina yhteisön jäseninä.

Tahdomme edistää jokaisen lapsen ja nuoren kunnioittavaa, 
hyvää kohtelua ja avunsaantia taustoista tai taidoista huolimatta.

Tahdomme toimia niin, että kaikenlainen syrjintä vähenee, 
epäkohtiin puututaan ja ratkaisuihin tartutaan.



Nuorten ja ammattilaisten 
viestejä yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi sijaishuollossa



Nuorten viestit

• Opetetaan hyväksymään kaikki ihmiset, 
sellaisina kuin he ovat. Mistään riippumatta.

• Sijaishuollon ympärillä vallitsee tietty leima. He 
ovat kuitenkin täysin normaaleja nuoria muiden 
joukossa.

• Sijaishuollossa saatetaan edelleen olla aika 
vanhanaikaisia joissain asioissa. Ei 
anneta vanhentuneiden menetelmien vaikuttaa 
tähän päivään.



Yhdenvertaisuus

• Annetaan tilaa olla oma itsensä ja 
tutustua itseensä.

• Kohdellaan kaikkia samanarvoisesti, 
eikä lisätä sukupuolien välistä 
epätasa-arvoa. Muistetaan kuitenkin 
kohdella nuoria yksilöllisin säännöin, 
ikä tasoisesti.

• Annetaan mahdollisuus tuoda 
itseään esille ja annetaan 
mahdollisuus päästä vaikuttamaan 
hänelle tärkeisiin asioihin.

• Huomioidaan nuoret aina 
yksilöllisesti ja huomioidaan 
erilaisuudet. Ennakkoluulottomasti. 
Varmista nuorelta että hän kokee 
tulleensa kuulluksi, älä vain oleta.



Monimuotoisuus

• Lisätään monimuotoisuutta myös 
henkilökuntaan ja tapaamisiin. Tämä 
madaltaisi huomattavasti nuorten 
kynnystä puhua asioista ja kohdata 
työntekijöitä.

• Järjestetään enemmän erilaisia 
tapahtumia (kuten ei rasismia viikko) ja 
lisätään enemmän erilaisten symbolien 
näkyvyyttä (esim. sateenkaari lippu)

• Monikulttuurisuuteen voisi panostaa 
enemmän, kuten ruuassa, kasvatuksessa 
ja opetuksessa tätä voisi huomioida 
enemmän.

• Tutustu nuoren kulttuuriin ja uskontoon 
arvostaen sitä. Ota päätöksissäsi 
huomioon nuoren tausta ja jos et ole 
täysin perillä asioista niin aina voi 
oppia lisää! Älä kuitenkaan oleta että 
nuoren tehtävä on opettaa 
ammattilaisia, mutta ota opit 
avoimena vastaan. Nuorilta voi saada 
paljon mittaamattoman arvokasta tietoa.



Seksuaalisuus

• Jos sijoituksen syynä on ollut esim. seksuaalinen 
suuntautuminen, jota vanhemmat eivät ole 
hyväksyneet, nuoren pitäisi viimeistään sijoituksessa 
saada olla täysin oma itsensä.

• Lastenkodissa ei ollut tilaa oman identiteetin luomiselle. 
Jos on halunnut olla oma itsensä tai kokeilla jotain 
uutta, on tullut tuomituksi. Sosiaalinen paine on todella 
vahva. Tulee luotua huomaamattaan sellainen 
persoona, joka ei ole omaa itseään.

• Kaikki poikkeava on ”kokeilua”, vaikka sillä hetkellä ilmiö 
on aivan totta ja olemassa oleva asia ja ajatus.



Monimuotoisuus vaatii rohkeutta!

Usein muutoshaluttomuuden taustalla on pelko tai 
epätietoisuus.

Anti-rasistista koulutusta työntekijöille & monimuotoisuuden 
ymmärtämiseen ja huomiointiin työkaluja! 

Lasten oikeudet ja ihmisoikeudet EIVÄT OLE 
mielipidekysymyksiä. 

Puheella on tosi iso merkitys: 

Puututaan epäkohtiin. Ei hiljaiselle hyväksynnälle!

Pride-viikon huomioiminen 
olisi pieni konkreettinen asia, 
jolla ammattilainen osoittaa 
olevansa yhdenvertaisuuden 
puolella.

Näkyvät symbolit myös luovat 
turvallisuutta ilmapiiriin ja 
asioiden puheeksiottamiseen. 

esimerkki:



Miten käydään läpi linjauksia, jotka johtuvat 
jonkun henk.koht. tilanteesta?: 

• Positiivinen erityiskohtelu puheeksi nuorten kanssa. 
• Voi olla lähtöisin esim. vammasta, terveydellisestä tilanteesta, kulttuurista tai uskonnosta, 

kielestä, yksilön aiemmista kokemuksista

• Ei voi mennä kenenkään yksilökohtaisiin asioihin, mutta voidaan luoda ymmärrystä 
siitä, että eri nuorilla on eri uskonto tai eri tarpeet, joiden vuoksi voidaan tarvittaessa 
sovitusti joustaa yhteisistä säännöistä. 

• Mahdollisuus käydä kasvatuksellista keskustelua toisten huomioinnista ja 
arvostamisesta sekä erilaisista tilanteista. 

→ Nuorten viesti siitä, ketä varten säännöt on laadittu, kenen tarpeiden mukaan niiden tulee 
joustaa? 



Tulevaisuuden yhdenvertainen lastensuojelu

• Arvot ja asenteet lastensuojelussa ovat yhdenvertaisuuden mahdollistavia, myös arjen 

tasolla.

• Nuorten on turvallista etsiä itseään ja heillä on turvallisia aikuisia auttamassa siinä. 

• Nuorella on tunne toivosta ja uskoa siihen, että kaikesta huolimatta kaikki järjestyy.

• Ammattilaisten osaamiseen panostetaan, kenenkään yhdenvertaisuus ei jää kiinni 

työntekijöiden epätietoisuudesta. 

• Työntekijöillä on riittävästi tukea työhönsä esimerkiksi yksilö- ja ryhmätyönohjaus olisi 

mahdollista kaikille. 
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