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1. JOHDANTO  
Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskokonaisuus on Keski-Suomen lasten ja perheiden 
palveluiden muutosohjelmaan sisältynyt osatoteutushanke, minkä toteuttajana toimi Pelastakaa 
Lapset ry:n Keski-Suomen aluetoimisto ja hanketyöntekijänä Katja Mettinen. Toteutimme 
hankkeen vuoden 2018 aikana ja sen tavoitteina olivat osallisuutta vahvistavien ja 
lapsenoikeusperustaisten työtapojen kehittäminen lasten ja nuorten kanssa, ammattilaisten 
osallisuusosaamisen ja lapsenoikeusperusteisen toimintakulttuurin vahvistaminen sekä osallisuus-
näkökulman vahvistaminen päättäjien tasolla. Näillä tavoitteilla pyrittiin vahvistamaan 
osallisuutta niin arjessa kuin päätöksenteossa mm. lasten tuottaman tiedon kautta.  

Käsissäsi oleva loppuraportti on koonti toteutetusta kehittämiskokonaisuudesta, jonka 
isoimpana osa-alueena olivat yhteistoiminnalliset kokeilut erilaisten lasten ja nuorten kanssa. 
Meillä oli ilo ja kunnia kuunnella yhteensä 61 keskisuomalaisen lapsen, nuoren ja nuoren aikuisen 
ajatuksia arjesta, osallisuudesta ja palveluista. Mukana oli 3-30-vuotiaita vammaispalveluiden ja 
muun erityisen tuen tarpeessa, ehkäisevän työn, lastensuojelun sekä päivähoidon piirissä olevia 
lapsia ja nuoria. Kohtasimme lapset ja nuoret ensisijaisesti lapsina ja nuorina ja kuuntelimme 
heidän kertomuksiaan arjesta, joiden yhtenä osana olivat erilaiset palvelut. Tämä mukailee sitä 
ymmärrystä, miten lapset ja nuoret itsekin ajattelevat; vaikkapa lastensuojelu- tai 
vammaispalveluasiakkuus ovat vain osa heidän arkeaan ja elämäänsä.  

Raportissa nostetaan esiin edistäviä ja estäviä tekijöitä lapsen osallisuuden toteutumisen suhteen 
niin lasten itsensä kertomana kuin hanketyöntekijän ja muiden yhteiskumppanien havaintojen 
pohjalta. Raportin alussa kerrotaan lasten ja nuorten kehittämiskokonaisuuden osa-alueista ja 
niiden toteutuksesta. Sen jälkeen jatketaan lasten kuulemisen ja kuuntelemisen teemalla ja 
pyritään vastaamaan toteutetun kehittämiskokonaisuuden näkökulmasta kysymyksiin: Miten 
toteuttaa lasten osallisuutta vahvistavaa yhteiskehittämistä lasten kanssa? Miten kuulla lasten ja 
nuorten kokemuksia arjesta, osallisuudesta ja palveluista sekä mitä lapset ja nuoret niistä 
kertovat? Lopuksi pohditaan, mitä voisi olla yhdenvertaisesti lapsia ja nuoria koskettava arjen 
osallisuus ja miten lasten ja nuorten tuottamaa tietoa voi käyttää.  

Lasten ja nuorten osallisuutta voi edistää monella tapaa ja monissa paikoissa. Tämä raportti on 
kirjoitettu aikuisille innostamaan heitä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa ja lasten 
tuottaman tiedon arvostamisessa ja käyttämisessä. Käytetyt menetelmät, välineet ja 
lapsinäkökulmainen toteutustapa on kuvattu mahdollisimman tarkasti, jotta aikuiset voivat ottaa 
siitä vinkkejä omaan arkeensa tai työhönsä. Lasten ja nuorten kuunteleminen on keino tutustua 
heihin, osoittaa heille arvostusta ja saada arvokasta ja hyödynnettävää tietoa. Tämän hankkeen 
tärkeimmäksi kokemukseksi ja opiksi muodostui se, että kaikkia lapsia ja nuoria voi kuulla ja 
kuunnella. Pitäisikin aina olettaa, että lapsi kykenee ilmaisemaan näkemyksiään ilman, että 
lapsen tarvitsee ensin osoittaa kykenevänsä siihen (YK 2009). Aikuisten tulee luoda puitteet 
erilaisten lasten osallisuudelle ja mukana olemiselle. 

Kehittäminen ja uuden oppiminen tai vanhan toisin katsominen on antoisinta ja opettavaisinta 
yhdessä tekemällä. Suurimmat kiitokset ansaitsevat mukana olleet lapset ja nuoret! Iso kiitos 
myös kokemusasiantuntijoille Pelastakaa Lasten vanhempien ryhmästä, Pesäpuun Sankareista ja 
UP2US-hankkeesta ja Invalidiliitosta. Kiitos entisille ja nykyisille kollegoille Pelastakaa Lapsilla, 
erityisesti Hanna, Anu, Reetta ja Jaana. Myös iso joukko yhteistyökumppaneita ansaitsee 
kiitoksen: Pesäpuun asiantuntija Katriina Nokireki, Nuorten Keski-Suomi ry:n väki, opiskelija 
Nelli-Maria Nieminen sekä mukana olleet työntekijät Muuramen kunnasta, Keuruun, Jyväskylän 
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ja Äänekosken kaupungeista sekä Specian erityisammattioppilaitoksesta. Kiitos myös mukana 
olleille kuntapäättäjille! Mukana olleiden lasten ja nuorten henkilöllisyyden suojaamiseksi en 
mainitse kuntien työntekijöitä nimeltä. Kiitos myös Keski-Suomen Lasten ja perheiden 
palveluiden muutosohjelman väelle luottamuksesta osatoteutushankkeen toteuttamisessa.  
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2. LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN KEHITTÄMISKOKONAISUUDEN 
TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN  

 

Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskokonaisuudessa oli neljä osa-aluetta, joiden 
tarkemmasta toteutuksesta kerron seuraavaksi.  

 Lasten ja nuorten kanssa järjestettävät kokemusasiantuntijaryhmät ja yhteistutkimisen päivät 

Lasten ja nuorten kanssa toteutetuista ryhmistä ja päivistä kerrotaan tarkemmin luvuissa 3 ja 4.  

 Koulutus: osallisuusosaamisen vahvistaminen  

Koulutus-tavoitteeseen liittyvä seminaari. ”Asiaa lapsilta ja nuorilta – lapset ja nuoret 
tulevaisuuden tekijöinä” järjestettiin Jyväskylässä 24.10. 2018 ja osallistujia oli yhteensä 78.  
Seminaarissa oli alustuksia koskien Keski-Suomen lasten ja perheiden muutosohjelmassa tehtyä 
osallisuustyötä (Hanna Hämäläinen, muutosagentti, KSLAPE), lapsenoikeusperustaisuutta (Tiina-
Maria Levamo, asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry), mitä osallisuus on ja miten sitä voisi toteuttaa 
(Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö, Pelastakaa Lapset ry) sekä lasten ja nuorten osallisuuden 
kehittämiskokonaisuuden tuotoksia (Katja Mettinen, hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry). 
Seminaarin materiaalit löytyvät verkkosivulta  
http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/ajankohtaista/   

Seminaari huipentui kovasti kiiteltyyn kokemuskirjastoon, jossa seminaariväki sai kohdata ja 
käydä keskustelemassa eri tahoista olevien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemuskirjaston 
ideana oli, että kokemusasiantuntijat olivat valinneet itselleen tärkeitä teemoja osallisuuteen 
liittyen ja osallistujat saivat valita teeman, josta halusivat kokemusasiantuntijan kanssa puhua. 
Seuraavaksi mukana olleet kokemusasiantuntijat kuvaavat teemojaan sekä 
kokemusasiantuntijana toimimisen merkitystä itselleen:  

1. Aino Ikävalko, 25-vuotias viestinnän opiskelija, Aspan kouluttama vertaisarvioitsija, 
Invalidiliiton kokemuskouluttaja ja vaikeasti cp-vammainen nuori. Teemoistaan ja 
kokemusasiantuntijuudesta Aino kirjoittaa seuraavaa:  
Roolini vertaisarvioitsijana: Miten palvelunkäyttäjien osallisuutta voidaan 
tukea? 
Olen toiminut vertaisarvioitsijana elokuusta 2015 lähtien. Asumispalvelujen laadun 
arviointi on avannut silmiä sille, miten itsestään selvinä asioita tulee pitäneeksi. 
Arviointeja tehneenä olen kehittänyt omia kuuntelemisen taitoja: joskus tilan ja ajan 
antaminen avaa sellaisia maailmoja, joista ei ole ollut tietoakaan. Tärkeintä on omalla 
toiminnallaan saada haastateltavalle tunne siitä, että sillä, mitä kukakin haluaa kertoa, 
on merkitystä.  
 
Kokemuksia vammaispalveluista: Olenko osallinen arjessani? 
Arjessani vallitsee ristiriita siitä, millainen osallisuuteni on. Papereissa ei lue kovinkaan 
paljon asioita, joihin pystyn, ja itse toisaalta taitojen suppeudesta huolimatta koen eläväni 
varsin eloisaa ja kyvykästä elämää. Joskus arkeani varjostaa jatkuvat 
kustannuslaskelmat, ja mm. niistä herää kysymys: olenko osallinen ja mitähän voisi tehdä 
ollakseen osallisempi?  

http://www.ks2021.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/ajankohtaista/
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Koulu- ja opiskeluotteita: Tasavertainen vai yhdenvertainen?  
Ennemmin kuin tasavertaisuuteen, tulisi pyrkiä yhdenvertaisuuteen. Opiskellessa 
yhdenvertaisuus on jäänyt nimenomaan tasavertaisuuden varjoon. Kaikkea ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä samalla tavalla kuin toiset vaan joskus nimenomaan erottuva, omat 
rajoitteet huomioiva lähestyminen on ratkaisuna parempi. Otteita on sekä hyviä että 
huonoja.  
Kokemuskouluttajana toimiminen on aivan ihanaa! En olisi aiemmin uskonut, että saan 
tästä näin paljon – etenkään, kun esiintymisjännitys yläasteaikoina oli todellinen ongelma. 
Olen päässyt kiertämään Suomea ja onnistunut luomaan mainetta, ja näin ollen olen 
saanut keikkoja mukavasti kuitenkin. Pidän avoimuudesta! Olen käynyt hyviä keskustelua 
aiheen ympäriltä. Maailma muuttuu kohtaaminen kerrallaan.   
 

2. Olli-Pekka Paananen, kokemusasiantuntija, Pesäpuun Sankarit. Olli-Pekan teemat: 
Yksilön vastuu osallisuuden toteutumisessa – onko sitä? 
Mikä on vertaisuuden merkitys toisen ymmärtämisen kannalta? 
Kuinka osallisuus toteutuu vertaisarvioinnissa? 
Voiko ammatillisuus haitata osallisuuden toteutumista? 
 
 

3. Sami Koivukoski, kokemusasiantuntija, Pelastakaa Lasten vanhempien ryhmä.  
Samin teemat: 
Yksilöllisyys, jokaisella perheellä on omat tarpeet, myös perheen sisällä on 
yksilöitä. 
Vanhemman näkökulman arvostaminen. 
Kohtaaminen tukee osallisuutta! Hyvä kohtaaminen: luottamus, kuuntelu, 
kunnioittaminen, ymmärrettävä kieli, läsnäolo, ihminen ihmiselle. 
Tunne siitä, että elää omaa perhe-elämää, eikä niin, että elää jotakin tahoa 
varten. 
Sami kertoo, että ”se yllätti kokemuskirjastossa käydyissä keskusteluissa, että työntekijät 
eivät tiedä, miltä vanhemmista tuntuu ja mikä tunne voi muodostua siitä, että alkaa 
elämään jotakin tahoa varten eikä sitä omaa perhe-elämää ole ollenkaan enää olemassa.  
Esimerkiksi jos perheeseen annetaan joku palvelu ja sitten sovitaan sen jälkeen 
jatkopalaveri, jossa katsotaan, miten asiat ovat menneet. Siinä tulee auttamattomasti se 
tunne, että nyt annetaan palvelu vaikka esimerkiksi kuukaudeksi, että sitten tulee jonkin 
tietyn asian muuttua ja sitä tarkastellaan kuukauden päästä, miten asiat ovat menneet. 
Siinä pitäisi tulla sellainen tunne asiakkaalle jotta, kun annetaan joku tukimuoto, sen tulisi 
vahvistaa ja voimistaa perhettä. Ja jos se tukimuoto ei toimikaan, niin ettei tulisi tunne, 
että sen on pakko onnistua, vaan mietittäisiin joku muu vaihtoehto yhdessä, ettei tule 
tunne, että ollaan eri puolilla.   
Kokemusasiantuntijana oleminen on mahtavaa, kun pääsee työntekijöiden ja 
ammattilaisten kanssa keskustelemaan asioista ja saa tuoda oman näkemyksensä ja 
kokemuksensa julki. Jos sitä kautta myös nämä ammattilaiset osaisivat jatkossa ottaa 
nämä meidän näkemykset huomioon työssä. Se merkitsee tosi paljon ja tosi mukavaa on. 
On valtavan mukavaa, niin kuin nytkin kokemuskirjastossa, jutella eri ihmisten kanssa. ” 

Kokemusasiantuntijoiden lisäksi myös Nuorten Keski-Suomi ry oli esittelemässä toimintaansa, 
mm. seuraavista teemoista: kaikenlaisten ja kaikkien nuorten äänen kuuleminen maakunnassa, 
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Vaikuta-teemapäivä, Toukofest-tapahtuma, maakunnallinen nuorisovaltuusto ja Jyväskylän 
lapsiparlamentti-toiminta. Myös lasten ja nuorten kehittämiskokonaisuuden yhteistutkimisen 
päivien lasten ja nuorten tuotoksia sekä lapsikeskeisiä välineitä oli esillä.  

                                                                                                                                                                

 Konsultaatiotuki 

Konsultointiin liittyvän tavoitteen osalta tapasimme Keski-Suomen lasten ja perheiden 
palveluiden muutosohjelman hanketyöntekijöitä yhdessä ja erikseen miettien osallisuuden 
toteutumista ja näkökulmia osallisuuteen kussakin osakokonaisuudessa. Koko hanketyöryhmän 
yhteiset tapaamiset toteutuivat kesä- ja lokakuussa sekä työntekijöiden yksilö/työparikohtaiset 
tapaamiset tammi- ja helmikuussa 2018. Tapaamisten lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse.  

 

 Johtopäätökset ja suositukset. 

Johtopäätöksiä sekä suosituksia mietitään luvussa 5.   

 

3. LASTEN JA NUORTEN KUUNTELEMINEN –MIKSI JA MITEN SEN TEIMME? 
Tässä luvussa kuvataan Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskokonaisuuden 
toteuttamistapoja ja johdatellaan osallisuuden polulle.  

 

 Osallisuus – mitä se on ja miksi sitä tulisi vahvistaa 

Lasten ja nuorten osallisuus on jotakin, mistä aikuisten joskus vaikea saada kiinni. Se on ilmiö, 
joka muodostuu eri tavalla eri toimintaympäristöissä ja siksi on lähes mahdoton kirjoittaa yhtä 
kaiken kattavaa määritelmää tai ohjetta sen toteuttamiseen. Tämän loppuraportin tavoite onkin 
ennen kaikkea innostaa miettimään, miten osallisuus liittyy omaan elämään, omaan työhön tai 
omiin arjen yhteisöihin ja miten jokainen voi olla vahvistamassa lasten ja nuorten osallisuutta. 
Osallisuus onkin erityisen tärkeää ja merkityksellistä ennen kaikkea sen sisältämän 
henkilökohtaisen ulottuvuuden vuoksi. Sitä ei voi kuitenkaan mitata yksilössä olevana 
henkilökohtaisena ominaisuutena vaan tunne osallisuudesta syntyy yhteisöllisissä, yksilöiden 
välisissä ja kontekstisidonnaisessa vuorovaikutuksessa (Karlsson 2012, 23). Katso videolta, mitä 
kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset keskustelivat osallisuudesta ja sen merkityksestä 
14.12.2018 järjestetyssä työpajassa:  

https://www.youtube.com/watch?v=ElHj5grAE_s 

Video löytyy Youtubesta myös hakusanalla ”asiakasosallisuuden vahvistajat”.  

Keskeistä lapsen osallisuuden ymmärtämisessä on se, mikä on ylipäätämme käsityksemme 
lapsista tai lapsuudesta, nuorista tai nuoruudesta. Lapsikäsitys on sidoksissa käsitykseemme 
maailmankuvasta, maailmankatsomuksesta sekä ihmiskuvasta. Lapsikäsitystä voidaan näin ollen 
tarkastella esimerkiksi tieteellisestä, eri uskontokuntien mukaisesta sekä kansallisen tai 
kansainvälisen lainsäädännön mukaisesta näkökulmasta. Lapsikäsitystä ei voida määrätä 
toteutettavaksi toimeksiannolla, sillä se syntyy henkilökohtaisen tiedostamisprosessin tuloksena. 
(Pulkkinen 2018). Lapsikäsityksemme vaikuttaa siihen, miten kohtaamme lapsen. Arvostammeko 

https://www.youtube.com/watch?v=ElHj5grAE_s
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lasta omana itsenään, lähestymmekö häntä siten, että lapselle jää tilaa kertoa sen, mitä hän 
haluaa itsestään kertoa ja miten hän haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Vai lähestymmekö lasta, 
hänen kiinnostuksen kohteitaan tai tietoaan omien ja toisten tekemien tulkintojen ja 
ennakkokäsitysten kautta? (ks. esim. Häkli ym. 2016).  

Lasten ja nuorten osallisuudelle on oikeudelliset perusteet. Jokaisella lapsella on oikeus tulla 
kuulluksi ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin (YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. ks. 
esim. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lapsen-oikeuksien-sopimus.pdf). 
 
Lasten oikeuksien sopimus, perustuslaki, lasten mielipiteen selvittämistä koskevat lait ja 
lapsiryhmien kuulemista koskevat lait 1 ovat erimerkkejä siitä, että lastenkin osallisuus rakentuu 
usean eri lain varaan siten, että se on lapselle oikeus ja aikuiselle velvollisuus. 
(Lapsiasianvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018, 139-145). Lainsäädännössämme on siis 
useita säädöksiä ja paljon sääntelyä lapsen mielipiteen selvittämiseen ja kuulemiseen. Lakien ja 
säädösten toteuttaminen ja toimeenpano yhteiskunnassamme kaipaa vielä kehittämistä ja 
erityistä huomiointia. Kehitys- ja ikätasoon sidotulla lainsäädännöllä koskien lapsen kuulemista 
on hyvät ja huonot puolensa. Pienempien lasten ääni voi jäädä kuulematta ja yhdenvertaisuus 
lasten kesken toteutumatta. Lapsiryhmiä koskeva lainsäädäntö nojaa taas vahvasti 
edustuksellisuuteen. Esimerkiksi Kiili (2016) on tuonut esiin tarpeen lasten kanssa yhdessä 
suunnitelluista, avoimen osallisuuden tiloista ja areenoista edustuksellisen osallisuuden rinnalle. 

Tämän osatoteutushankkeen toteuttamisessa on nojauduttu sosiaalipedagogiseen 
osallisuuskäsitykseen. Osallisuus toteutuu ihmisen ja yhteisön suhteessa silloin, kun ihminen on 
osa yhteisöä, toimii osana yhteisöä ja kokee olevansa osa yhteisöä.  Osallisuus on lähtökohta 
eikä päämäärä ja sitä pitää rakentaa yhdessä niiden kanssa, joita asiat koskevat ja liittää 
toimintatavat osaksi sitä, mitä jo tapahtuu. (Nivala & Ryynänen 2013, 26-35). Tämä on tärkeä 
näkökulma lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen: miten ja missä osallisuuta rakennetaan 
yhdessä heidän kanssaan? 

Nivala (2016) jakaa osallisuuden poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. 
Näitä kaikkia osallisuuden tapoja tarvitaan eikä mikään ulottuvuus ole toinen toistaan parempi 
ja ne menevät osittain myös päällekkäin. Ulottuvuuksien kautta voi esimerkiksi miettiä 
osallisuuden moniulotteisuutta sekä sitä, miten lasten osallisuus suhteessa näihin ulottuvuuksiin 
toteutuu omassa kunnassa, yhteisössä tai organisaatiossa hyvin ja mitä on tarpeen vielä 
vahvistaa. Poliittinen osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta tulla kuulluksi ja huomioiduksi silloin, 
kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä ja ratkaisuja. Yhteiskunnallinen osallisuus tarkoittaa 

                                                      
1 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, ks. esim. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lapsen-oikeuksien-
sopimus.pdf). 
Perustuslaki 6 §3 mom Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 
Lapsen mielipiteen selvittäminen: Laki lapsen huollosta ja tapaamisesta 4§ja 11§ 
Ikään sidottu kuuleminen: Hallintolaki 14§3 mom, Hallintolainkäyttölaki 18§3 mom, Oikeudenkäymiskaari 12 luku 
1§, Lastensuojelulaki 20§ja 21§ 
Ikärajaan sitoutumattomia säännöksiä: Varhaiskasvatuslaki 7b§1 mom, Perusopetuslaki 47 a§1 mom, 
Lastensuojelulaki 20§, Sosiaalihuoltolaki 32§, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7§1 mom, Ulkomaalaislaki 6§ 
Lapsiryhmien kuulemista koskevat lait: Kuntalaki 26§ Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten 
osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnissa.   
Kuntalaki 22§ Kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamisoikeudet (ei ikärajaa) 
Kuntalaki 23§ja 24§ Aloiteoikeus ja kansanäänestysaloite 
Nuorisolaki 24§ Viranomaisten huolehdittava nuorten osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksista ja nuoria on 
kuultava heitä koskevissa asioissa 

http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lapsen-oikeuksien-sopimus.pdf
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lapsen-oikeuksien-sopimus.pdf
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lapsen-oikeuksien-sopimus.pdf
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osallisuutta erilaisissa toiminnoissa ja palvelujärjestelmässä. Sosiaalinen osallisuus puolestaan on 
lähiyhteisöihin kuulumista ja yhteisöllisyyttä: tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omissa 
lähiyhteisöissä. (emt). Lasten ja nuorten asemasta ja osallistumisesta hyvinvointipalveluissa 
voidaan eritellä seuraavaa. On tärkeää, että lapset ja nuoret tietävät, mitä palveluja heillä on 
käytettävissään. Osallisuuteen palvelujen käyttäjänä taas vaikuttaa se, kuinka hyvin lapsi tulee 
kuulluksi palvelujen käyttäjänä omassa asiakkuusprosessissaan. Oman asian lisäksi lasten tulisi 
olla osallisia myös palvelujen suunnittelu-, kehittämis- ja päätöksentekoprosesseissa. Osallisuus 
on myös itse tekemistä toimijana, eikä pelkästään palvelujen käyttämistä ja niihin osallistumista. 
Vertaisuus ja vertaistuki ovat keskeisiä myös lasten ja nuorten hyvinvointipalveluissa. (Gretchel 
ja Kiilakoski 2012). 

 

Kuva 1. Lasten ja nuorten osallisuuden ulottuvuudet (Tulensalo 2018, mukaillen Nivala ja Ryynänen 2013, Nivala 
2016 ja Gretchel ja Kiilakoski 2012).  

Miksi lasten ja nuorten osallisuutta tulisi edelleen vahvistaa? Lasten ja nuorten osallisuuden 
vahvistaminen vaatii vielä töitä niin lapsia ja nuoria koskevan tutkimus- kuin heiltä tässäkin 
osatoteutushankkeessa saadun kokemustiedon mukaan. Myöskään lapsinäkökulmaisen tiedon tai 
tiedontuottamisen asema ole vakiintunut yhteiskunnassamme. Lasten osallisuuden ja toimijuuden 
esteet ja edistävät tekijät liittyvät usein aikuisten asenteisiin, aikuisten kommunikointitaitoihin ja 
instituutioiden sekä yhteiskunnan rakenteellisiin ratkaisuihin (Olli 2014, myös Alatalo 2018.). 
Aikuiset toimivat lasten ja nuorten osallisuuden portinvartijoina, niin hyvässä kuin pahassa. 
Kumppanien saaminen lasten ja nuorten yhteistutkimisen päivien järjestämiseksi tässä 
osatoteutushankkeessa ei ollut aivan mutkatonta. Kunnilla ja muilla toimijoilla oli varmasti kiire 
varsinaisen ”perustyön” tekemisessä, ehkä isojen muutosten aikana kehittämisväsymystäkin oli 
ymmärrettävästi ilmoilla. Surullisinta yhteistyöstä kieltäytymisessä oli kuitenkin perustelut, jossa 
vedottiin lapsiin tai nuoriin itseensä, heiltä kysymättä. Mietittiin, että eihän ne meidän lapset tai 
nuoret nyt näihin osaa/halua/pysty mitään sanomaan/olemaan mitään mieltä. Törmäsin myös 
ajatteluun, jossa lastensuojelunuoria ajateltiin suojeltavan sillä, että he eivät osallistuisi päivään, 
jossa heiltä kysytään ajatuksistaan lastensuojelusta.  

Peltolan ja Moision (2017) mukaan lasten kuulemisessa ja osallisuudessa on lasten itsensä 
kokemana parannettavaa.  Lapsilla on kokemuksia sivuuttamisesta, näennäisestä kuulemisesta, 
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vuorovaikutuspulmista, aikuisten läsnäolon ja aidon kiinnostuksen puutteesta. Lasten mielestä 
hyvä palvelu- ja osallisuuden kokemus koostuvat siitä, että tuntee tulleensa kuulluksi, aidosta 
toimijuuden tunnustamisesta, mahdollisuuksista vaikuttaa ja luottamuksesta. Osallisuuden 
toteutuminen vaatii ammatillista osaamista, lasten ja nuorten tiedon arvostamista, 
vaihtoehtoisen toiminnan ja kommunikaation muotojen tunnistamista, hyväksymistä ja 
mahdollistamista sekä toimijuuden rakenteellisten esteiden tiedostamista ja purkamista. (Peltola 
ja Moisio 2017).  

Ollin (2014) mukaan toimijuus on jokaisen ihmisen oikeus ja se on itsessään arvokasta. 
Toimijuuden sen seuraukset voivat olla merkittäviä niin lapsen kuin yhteiskunnan kannalta. 
Lapselle merkittäviä seurauksia toimijuuden vahvistumisesta tai olemassa olosta ovat oman 
elämän kannalta mielekkäiden ratkaisujen tekeminen, itseluottamuksen lisääntyminen, 
elämänhallinnan kasvu, kokemus arvostetuksi tulemisesta, tunne yhteisöön kuulumisesta, 
sosiaalisten suhteiden monipuolistuminen sekä kokonaisvaltaisen yhteiskuntaan integroitumisen 
lisääntyminen. Yhteiskunnan kannalta toimijuus liittyy syrjäytymisen ehkäisyyn. (Olli 2014, 152-
153.)  Myös Stenvallin (2018) mukaan lasten osallisuuden vahvistamisella voi olla kauaskantoisia 
seurauksia. Lapsi oppii, että hänen mielipiteellään on väliä, vaikka aina ei voisi toimiakaan sen 
mukaisesti. Osallisuus ei tarkoita sitä, että lapsi päättää kaiken. Jos lapsi tulee jatkuvasti 
sivuutetuksi eikä mielipiteitä itselle tärkeistä asioista huomioida, ei se voi olla vaikuttamatta 
siihen, miten lapsi näkee ja kokee yhteiskunnan (emt). Erästä tämän osatoteutushankkeen 
yhteiskehittämispäivää suunniteltaessa huomasimme keskustelevamme siitä, voimmeko me 
aikuiset tehdä mitään etukäteispäätöksiä sen suhteen, mitä lasten kanssa tehdään. Voimmeko 
me aikuiset päättää mitään lasten osallisuutta käsittelevässä päivässä? Yhdessä totesimme 
kuitenkin, että aikuisten vastuulla on lasten osallisuuden toteutumisen puitteiden varmistaminen, 
myös aihetta käsittelevässä päivässä. Myös toisenlaisesta asenteesta lasten osallisuutta ja tietoa 
kohtaan saimme kokemusta. Joidenkin lasten ryhmien tapaamiskertojen jälkeen kulloisenkin 
tahon työntekijöitä saattoi jäädä kanssamme juttelemaan. He halusivat kertoa, mitkä lasten 
kertomasta olivat totta ja mitkä ei. Hanketyöntekijöinä jäimme miettimään, voiko olla monta 
totuutta tai vaikka eri tavalla koettuja merkityksiä esimerkiksi omasta arjesta? 
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 Kehittäjäkumppaneina lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia 

Lasten ja nuorten kehittämiskokonaisuudessa toteutettiin seuraavat kokemusasiantuntijaryhmät 
ja yhteistutkimisen päivät eri puolella Keski-Suomea vuoden 2018 aikana: 

1. Ehkäisevän työn lasten ryhmä kokoontui yhteensä 5 kertaa. Mukana oli 14 lasta eli 2-3 lasta 
jokaisesta kyseisen kunnan alakoulusta. Lapset olivat 4-6-luokkalaisia. Aikuisina mukana olivat 
kunnan nuoriso-ohjaaja ja aamu- sekä iltapäivätoiminnan koordinaattori, kaksi 
”kummivaltuutettua” kunnanvaltuustosta sekä Katja Mettinen ja opiskelija.  

2. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten yhteistutkimisen päivät (2x2h) alakoulussa, jossa oli 
mukana koko 1-2 luokan pienryhmä eli yhteensä 8 lasta. Aikuisina mukana olivat kunnan 
vammaispalveluohjaaja, luokan koulunkäynnin ohjaaja sekä Katja Mettinen ja opiskelija.  

3. Erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten yhteistutkimisen päivät (2x2h) koulun yksilöllisen 
pienryhmäopetuksen luokassa, jossa oli mukana koko luokka eli yhteensä kahdeksan 12-16-
vuotiasta lasta ja nuorta. Aikuisina mukana olivat kunnan vammaispalveluohjaaja, luokan 
opettaja, koulunkäynnin ohjaajia, Katja Mettinen sekä opiskelija.  

4. Erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten aikuisten yhteistutkimisen päivät (2x2h) 
erityisammattioppilaitoksen nuorten kanssa. Mukana 6 nuorta/nuorta aikuista, iältään 17-30-
vuotiaita. Mukana päivissä olivat myös erityisammattioppilaitoksen ohjaaja, kokemuskouluttaja 
Aino Ikävalko Invalidiliitolta sekä Katja Mettinen ja opiskelija. 

5. Nuorten oma päivä, yhteistutkimisen päivä (5 h) avohuollon lastensuojeluasiakkaana olevien 
12-17-vuotiaiden nuorten kanssa. Mukana 4 nuorta, iältään 12-17-vuotta. Mukana päivässä 
Pesäpuun UP2US –hankkeen kaksi kokemusasiantuntijaa sekä hankkeen asiantuntija Katriina 
Nokireki ja Katja Mettinen. 

6. Varhaiskasvatusikäisten lasten yhteistutkimisen päivät (2x1h) päiväkodin 3-4-vuotiaiden 
ryhmän kanssa. Mukana 11 lasta sekä ryhmän omat aikuiset päiväkodista, Katja Mettinen sekä 
Reetta Kalliomeri Pelastakaa Lapsilta.  

7.Varhaiskasvatusikäisten lasten yhteistutkimisen päivät (2x1h) päiväkodin 5-vuotiaiden ryhmän 
kanssa. Mukana 10 lasta sekä ryhmän omat aikuiset, Katja Mettinen sekä Reetta Kalliomeri 
Pelastakaa Lapsilta.   

 

Kuva 2. Lasten ja nuorten ryhmissä ja yhteistutkimisen päivissä oli mukana yhteensä 61 lasta, nuorta ja nuorta 
aikuista! 
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 Yhteistutkimalla osallisuuteen 

Yhteistoiminnallisella työskentelyllä tai yhteistutkimisella tarkoitetaan sosiaalipalveluiden 
käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun sekä arviointiin (Kääriäinen 
ja Palsanen 2015). Yhteistoiminnallinen kehittäminen mahdollistaa asiakkaiden, tässä kokeiluihin 
osallistuneiden lasten, osallisuuden kehittämisessä. Koska osallisuudessa on kyse suhteesta, myös 
muiden yhteistutkimiseen osallistuvien osallisuus kehittyy, tässä kaikkien mukana olleiden 
aikuisten. Tämän muotoinen kehittäminen edellyttääkin työntekijöiltä ja kohderyhmältä 
poistumista kohteena olemisen ja yksipuolisen asiantuntijuuden rooleista sekä aitoa dialogista 
kohtaamista (emt).  Yhteistutkimisen tärkeät periaatteet ovat Palsasen (2013) mukaan 
vapaaehtoisuus, voimaantuminen, tasavertainen ja avoin asiantuntijuus, luottamus ja tunteminen, 
yhteissuunnittelu ja –toiminta, vaikuttaminen, eettisyys sekä se, että yhteistutkiminen on 
suhteessa tapahtuvaa toimintaa (emt., 8-16). Yhteistutkimisen tulee olla lapsille ja nuorille 
voimaannuttavaa. Lapset saavat kokemuksen siitä, että heitä ja heidän asioitaan ja mielipiteitään 
arvostetaan. Tämä on myös eettisesti tärkeää. Kun suunnittelee yhteistutkimista lasten ja 
nuorten kanssa, on hyvä huomioida eettiset näkökulmat, joista Kati Palsanen ja Tiia Hipp (2014) 
ovat toimittaneet hyvän oppaan: Lasten osallistumisen etiikka – lapset ja nuoret palveluiden 
kehittäjinä. Julkaisu löytyy myös verkko-osoitteesta: https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-
keskusliitto/Lasten_osallistumisen_etiikka1.pdf 

Yhteiskehittäminen ja –tutkiminen nimenomaan lasten ja nuorten kanssa sai meidät miettimään 
erityisesti niitä tekijöitä, jotka liittyvät siihen, miten yhteistutkiminen toteutettaisiin 
mahdollisimman lapsinäkökulmaisesti. Karlsson (2012) kuvaa lapsinäkökulmaisen tutkimuksen 
tekemistä. Samat näkökulmat sopivat hyvin myös lapsinäkökulmaiseen toimintaan, tässä siis 
yhteistutkimiseen lasten ja nuorten kanssa. Jotta lapsilla on todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa 
ja olla osallisia, heidän toimintatapansa on otettava lähtökohdaksi. Tarvitaan tietoa siitä, mitkä 
ovat lapsille luontaisia tapoja toimia ja miten aikuiset voivat edistää vastavuoroista toimintaa 
lasten kanssa. Mikäli halutaan lasten itsensä tuottamaa tietoa, on oltava avoin lasten viesteille ja 
löydettävä lapsille luontaisia tapoja tuoda esiin ajatuksiaan. Esimerkiksi perinteinen haastattelu 
kysymyksineen saa lapsilta tutkimusten mukaan usein lyhyitä vastauksia. Lapsille on ominaista 
leikki, leikillisyys, ihmettely, huumori ja kokeileminen. Lapset ilmaisevat itseään toisin kuin 
aikuiset ja käyttävät monesti muuta ilmaisua kuin puhetta. Suurimpana haasteena on siis saada 
joko lapset kertomaan maailmastaan tai luoda heille hyvät kertomisen puitteet. Lapset kertovat 
monin tavoin; sanoilla, kuvilla, leikeillä ja ilmeillä. Kysymys ei siis ole siitä, osaavatko lapset 
kertoa, vaan siitä, osaammeko me aikuiset kuunnella ja käsitellä saamaamme tietoa. (emt, 41-
50). Yhteistutkimisen teemat ja toteutustavat on siis tärkeää valita lapsinäkökulmaisesti ja olla 
avoin sille, että lapset vievät kerronnallaan yhteistutkittavaa asiaa haluamaansa suuntaan 
haluamillaan tavoilla. Aikuisen roolina on tarjota turvalliset puitteet. Siitä yhteistutkimisessa 
onkin pohjimmiltaan kyse.  

 

https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Lasten_osallistumisen_etiikka1.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Lasten_osallistumisen_etiikka1.pdf
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Kuva 3. Lapsinäkökulmainen yhteistutkiminen. Mukaillen (Karsson 2012) ja Palsanen (2013). 

 

Yhteistutkimisen päivissä ja kokemusasiantuntijaryhmissä noudatimme seuraavaa rakennetta: 

Kokoontumisaikataulujen mukaan aloitimme päivän joko aamupalalla tai pidimme välipalatauon. 
Taukojen pitämisessä havainnoimme sekä yksittäisiä lapsia että koko ryhmää ja pidimme 
taukoja tarpeen mukaan. Kiinnitimme erityistä huomiota lasten ja nuorten tiedon arvostamisen, 
kiireettömyyden, lasten keskinäisen vertaisuuden mahdollistavan sekä voimaantumisen 
tunnelman luomiseen. 

1. Teemoista ja yhteistyöstä sopiminen sekä vanhempien tiedottaminen 

Mietimme lasten ja nuorten yhteistutkimisen päivien sisältöjä ja kohderyhmiä yhdessä Keski-
Suomen lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman työntekijöiden kanssa. Heidän toiveena 
oli, että kuulisimme sekä kokemuksia osallisuudesta että palveluista erilaisilta lapsi- ja 
nuorisoryhmiltä. Palvelut ymmärsimme laajasti niin sivistys-, sosiaali-, terveys- kuin 
kulttuuripalveluiksi. Ideoimme yhdessä, että kohderyhminä olisivat ainakin ehkäisevän työn 
piirissä olevat alakouluikäiset ja avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret. Ehkäisevä 
työ sovittiin tarkoittavan tässä yhteydessä otosta jonkun kunnan lapsista. Lisäksi sovimme 
kohderyhmiksi 3-5-vuotiaat varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset sekä erityistarpeiset lapset 
ja nuoret. Tarkkoja toteutustapoja emme hankkeen tilaajan kanssa sopineet. Sen sovimme 
kuitenkin, että yhteistoiminnallinen kehittäminen (Palsanen 2013, Kääriäinen ja Palsanen 2015) ja 
kokeileminen (Muurinen ja Lovio 2015) ovat keskeisiä lähestymistapoja ryhmien ja 
yhteistutkimisen päivien toteutuksessa. Kokeellinen toiminta on tietoista, aktiivista ja 
suunniteltua, jonka reflektoiminen mahdollistaa oppimisen ja oman toiminnan kehittämisen sekä 
yhteistoiminnallisen suhteen asiakkaiden ja työntekijöiden välille (Muurinen ja Lovio 2015). 
Lasten kanssa kokeileminen antaa monia mahdollisuuksia erilaisiin lapsinäkökulmaisiin 
toimintatapoihin.  

Kaikissa Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiskokonaisuuden lasten ja nuorten 
kokemusasiantuntijaryhmissä ja yhteistutkimispäivissä oli pääsääntöisesti samat teemat. Tällä 
halusimme korostaa lasten yhdenvertaisuutta: kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen 
oikeus olla osallinen ja kaikkia lapsia voi kuulla. Se oli mahdollista ryhmien ja päivien 
lapsinäkökulmaisella toteutuksella eli erilaisilla kohtaamisen sekä kommunikoinnin tavoilla, 

TARVE (lapsilta tai aikusilta) 
 teemat+ yhteistyöstä 

sopiminen (lapset, 
vanhemmat, muut toimijat)

Osallistumisen 
vapaaehtoisuus

MITÄ, MIKSI, KENELLE Lasten 
kuuntelemisen perustelut 

lapsille-lasten mahdollisuus 
vaikuttaa näihin

Tutustuminen, 
toiminnallisuus, leikki, ilo, 

voimaantuminen, eettisyys, 
kohtaaminen, turvallisuus, 

kiireettömyys.
Kommunikaatio, kieli, 

välineet, menetelmät, tilat, 
palaute

Lapsen tuottaman tiedon  
merkitysten varmistaminen 

lapsen kanssa: mitä lapsi 
tarkoittaa esim. tietyllä 

piirroksella/kirjoituksella jne.

TIEDON VIEMINEN 
ETEENPÄIN lasten kanssa tai 

TIEDON PALAUTUMINEN 
lapsille: mitä tapahtui, mihin 

vaikutettiin
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välineillä ja menetelmillä. Yhteisten teemojen isäksi toinen periaate oli, että lasten kanssa 
käytettävät välineet olivat mahdollisimman selkeitä, monimuotoisia ja lasten tarpeet huomioivia.  

Yhteistyöstä yhteistutkimisen päivien järjestämiseksi sovittiin kunta- ja muiden toimijoiden 
kanssa. Samalla sovimme myös, että lasten ja nuorten päivissä ja ryhmissä olisi aina paikalla 
joku lapsille tuttu aikuinen. Tämä tuo lapsille turvaa ja lisäksi antaa mahdollisuuden aikuisten 
osallisuus-osaamisen reflektointiin, yhteiseen suunnitteluun ja siihen, että lasten kertomasta jää 
varmemmin jotakin elämään kuhunkin toimipaikkaan. Myös lasten vanhempia tiedotettiin ennen 
yhteistutkimispäivien järjestämistä ja heillä oli halutessaan mahdollisuus kieltää lapsensa 
osallistuminen päivään. Jälkikäteen olemme miettineet, varmistimmeko lasten oman halukkuuden 
osallistumiselle riittävän hyvin sekä alussa että koko prosessin aikana. Erityisesti niissä ryhmissä, 
mitkä olivat esimerkiksi valmiita luokkia tai päiväkotiryhmiä. Vapaaehtoisuus toteutui 
varmimmin silloin, kun lapsi tai nuori oli itse ilmoittautunut yhteistutkimisen päivään.   

2. Lasten kuulemisen perustelut lapsille ja nuorille: miksi kuulemme heitä sekä kenelle ja 
mihin käyttöön lasten ja nuorten kertomat tiedot menevät.  

Yhteistutkimisen päivien alussa juttelimme lasten kanssa siitä, miksi haluamme kuulla lasten 
mielipiteitä, miksi lasten tieto on arvokasta sekä mihin aiomme sitä käyttää. Osallisuutta ja 
lasten oikeutta sanoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi lähestyttiin ensin oikeudellisesta 
näkökulmasta tutustumalla Lasten oikeuksien sopimukseen sekä joissakin ryhmissä myös 
vammaisten ihmisoikeussopimukseen, josta katsoimme myös videon. Lapsinäkökulmaisten eli 
tässä tapauksessa selkeiden sekä lyhyiden esitteiden löytäminen oli hankalaa, siksi kokosimme 
keskeiset asiat kartongille.  Pidemmät esitteet Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja LAPEsta 
jaettiin lapsille kotiin. Asiat herättivät lapsissa keskustelua ja kysymyksiä, joihin mietimme 
yhdessä vastauksia. ”Maistelimme” outoja termejä yhdessä lasten kanssa. Eräässä lapsiryhmässä 
maistelimme sanaa ”LAPE”- mitähän se tarkoittaa. Kirjaimista muodostui lasten mielissä sanoja: 
”E” voisi tarkoittaa elämää ja ”L” leikkiä!  

On tärkeää antaa lasten kuulemiselle perustelut myös laajemmallakin viitekehyksellä, mutta 
puhua niistä lasten kielellä ja palauttaa keskustelua myös lähelle lasten arkea. Lapsen oikeuksien 
sopimuksesta puhuimme esimerkiksi ”joukkona sääntöjä, joista aikuiset ovat sopineet siitä, miten 
lapsilla olisi mahdollisimman hyvä olla”. LAPEn tavoitteista puhuimme niin, että LAPESSA 
pyritään siihen, että ”me lasten kanssa työskentelevät kuten vaikkapa minä tai teidän ohjaaja 
”Maija” osaamme paremmin kuunnella teitä lapsia ja huomioida teidän mielipiteet”.  

3. Jokainen lapsi ja nuori osallistuu haluamallaan tavalla. 

Eettisesti on tärkeää keskustella lasten kanssa siitä, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua 
yhteistutkimiseen haluamallaan tavalla tai voi kieltäytyä osallistumasta. Lapsi voi puhua 
kokemuksista joko omalta pohjalta tai yleisellä tasolla tai voi olla vain kuuntelijana. Tärkeää on 
kertoa lapsille ja nuorille myös, että aikuiset ovat auttamassa ja kuuntelemassa teitä ja 
teemoihin tai kysymyksiin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Jokaisen lapsen ja nuoren näkökulma ja 
mielipide on yhtä arvokas.  

4. Tutustuminen leikin tai muun välineen avulla. Työntekijät ja lapset sekä nuoret 
esittäytyvät. 

Tutustuminen on tärkeä vaihe, jossa luodaan luottamusta ja arvostusta toisiimme. Tutustumista 
teimme esimerkiksi erilaisten tutustumisleikkien tai korttien avulla. Korteista jokainen valitsi 
haluamansa kortin ja kertoi nimensä sekä haluamiaan asioita itsestään kortin avulla. 
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Tutustumiseen tuli kiinnittää vielä enemmän huomiota, jos lapsiryhmä ei ollut ennestään 
toisilleen tuttu.  

5. Päivän ohjelman läpikäynti. 

Lasten ja nuorten ryhmissä ja päivissä päivän ohjelma käytiin läpi suullisesti, tarvittaessa kuvia ja 
tukiviittomia hyödyntäen. Pienten ja erityistarpeisten lasten kanssa kuvitettu ohjelma on 
välttämätön, myös muiden lasten ja nuorten kanssa ohjelma oli esillä kirjoitettuna. Etukäteen 
kerrottu ohjelma luo tarvittavat puitteet ja struktuurin lapsille, vaikka siitä jouduttaisiinkin 
poikkeamaan.  

 

 

Kuva 4. Erityistarpeisten lasten yhteistutkimisen 1. ja 2. kerran ohjelmat kuvitettuna. Kuvat: Papunetin kuvaohjelma.  

 

6. Toiminnallisten tehtävien ja leikkien toteutus. 

Toiminalliset tehtävät ja leikit ohjeistettiin sekä puhumalla että tarvittaessa kuvien ja viittomien 
avulla. Kirjalliset ohjeet jäivät esille tehtävien tekemisen ajaksi. Aikuisten tehtävänä oli luoda 
rakenteet yhteistutkimiselle valituista teemoista sekä tukea ja auttaa lapsia sekä nuoria 
tarvittaessa, mutta antaa heidän itsensä viedä teeman käsittelyä valitsemaansa suuntaan. 
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Annoimme lasten ja nuorten itse esitellä halutessaan tuotoksensa ja kysyimme, jos emme 
ymmärtäneet jotakin kohtaa. Näin vältimme liiallista aikuisen tulkintaa lasten tuotosten suhteen. 
Ns. esianalyysin tekeminen onkin tärkeää, jotta lapsi ja nuori tulee ymmärretyksi oikein. 

7. Päivän/kokoontumiskerran päätös ja lasten sekä nuorten palaute. 

Kokoontumiskerran lopuksi kävimme läpi lasten ja nuorten kokemusta päivästä erimerkiksi 
Nalle- tai vahvuuskorttien, Minun mielestäni-kuvien, hymynaamojen tai ”peukuttamisen” avulla. 
Viimeisellä tapaamiskerralla lapset ja nuoret saivat palkinnot osallistumisesta sekä kiitoskortit. 
Lisäksi kertasimme vielä, mihin lasten tuottamaa tietoa käytetään. 

 

 Yhteistutkimisen teemat ja toteutustavat 

Lasten ja nuorten yhteiskehittämispäivien teemat olivat lasten ja nuorten arki, osallisuuden 
kokemukset sekä palvelukokemukset. Muutaman lapsiryhmän kanssa käsittelimme myös 
kiusaamisen teemaa.  

Ensimmäinen teema oli lasten ja nuorten kokema arki. Arki-sanan sijasta puhuimme useimmiten 
”minun päivästäni” ja pyysimme lapsia ja nuoria kuvaamaan, mitä ihmisiä, asioita tai tekemistä 
omiin päiviin yleensä liittyy. Lapsilla oli mahdollisuus käyttää paperia, johon he piirsivät, 
kirjoittivat tai liimasivat Papunetistä (http://papunet.net/materiaalia/kuvatyokalu/) tulostettuja kuvia 
kuvaamaan omaa arkeaan. Lapset ja nuoret saivat myös halutessaan esitellä oman tuotoksensa 
toisille. Oli ilo havaita, kuinka merkitykselliseksi lapset ja nuoret kokivat, että saivat kertoa 
omasta arjestaan omalle arjen yhteisölleen: koululuokalle tai muulle vastaavalle. Lapset saivat 
vertaiskokemuksia ja löysivät jopa uusia ystäviä sen myötä, kun huomasivat, että meillähän 
onkin samoja kiinnostuksen kohteita. Päiväkoti-ikäisiltä lapsilta kysyimme ”millainen on kiva 
päivä”. Lapset vastasivat tähän valitsemalla Papunetin kuvaohjelmasta tulostettuja kuvia ja 
liimaamalla niitä yhteiselle, isolle ”remonttipaperille”. Tämän jälkeen aikuinen kysyi, haluaako 
lapsi, että kuvan viereen kirjoitetaan jotakin. Saduttamista mukaillen (sadutus ks. esim. Karlsson 
2014) aikuiset kirjasivat lapsen sanelun mukaan kuvan viereen. Lapset innostuivat tästä kovasti ja 
olivat tarkkoja, että aikuinen kirjaa heidän kertomansa oikein. Kirjaaminen oli tärkeää myös 
siksi, että näin vähensimme aikuisten tekemiä tulkintoja lasten valitsemista kuvista, kun lapsi 
kertoi perustelunsa itse. Saimme yhteensä 7 metriä lasten kuvausta hyvästä arjesta.  

Kaiken kaikkiaan aikuiset auttoivat lapsia ja nuoria oman arjen kuvaamisessa tarpeen mukaan, 
mutta kuitenkin siten, että pyrkivät mahdollisimman vähän vaikuttamaan siihen, mitä asioita 
lapset tuotokseensa laittavat antaen lapsen kuljettaa kerrontaansa valitsemallaan tavalla. Tämä 
ei ollut ihan helppoa, sillä monet aikuiset olivat tottuneet auttamaan lapsia saamaan tehtävä 
loppuun mahdollisimman ”oikein” ja totuudenmukaisesti, ikään kuin tukemaan lasta 
mahdollisimman hyvään suoritukseen. Eräs lapsi piirsi pitkään tietokonetta, jolla kuvasi hänelle 
merkittävää asiaa arjessa. Aikuisilla oli välillä vaikeaa antaa lapsen piirtää ”vain” tietokonetta, 
sillä ”onhan lapsen arjessa muutakin”. Yhteistutkimisen ajatuksen mukaan taas ”hyvä suoritus” 
on mikä tahansa lapsen tai nuoren valitsema näkökulma. 

http://papunet.net/materiaalia/kuvatyokalu/
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Kuva 5. Ensimmäinen teema oli arki, millainen on minun päiväni. 

 

Toinen teema oli osallisuus. Lasten kokemuksia osallisuudesta omassa elämässään mietittiin 
”ajatustaivas”-nimisen tehtävän avulla. Tällä pyrittiin hahmottamaan, missä lapset haluavat olla 
osallisia. Olimme keränneet ensimmäisestä tehtävästä lasten omassa arjessa esiin nostamia 
aikuisia ja kysyimmekin, missä asioissa näiden aikuisten pitää kuunnella lapsen mielipidettä. 
Lapset saivat kirjoittaa tai piirtää vastauksensa sinisiin pilviin, jotka liimattiin isolle valkoiselle 
paperille. Aikuiset auttoivat tarvittaessa, mutta pyrkivät vaikuttamaan lasten ajatuksiin 
mahdollisimman vähän. Lopuksi lapset ja nuoret kertoivat ”ajatustaivaan” ajatuksistaan ja 
näkökulmistaan. Näin aikuisen tulkintaa vähennettiin jälleen.   

 

Kuva 6. Toinen teema oli osallisuus, jota mietittiin ajatustaivaan kautta.  
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Kolmas teema oli lasten palvelukokemukset. Tässä palveluilla tarkoitetaan niin sivistys-, sosiaali-, 
terveys- kuin kulttuuripalveluita. Lasten ja nuorten tekemistä oman arkensa kuvauksista nousi 
esiin myös em. palveluita ja siten lähdimme hahmottamaan lasten kanssa ensin ylipäätänsä 
sanaa ”palvelu” ja lasten palvelukokemuksia niiden kautta. Toteutustapoja oli erilaisia. Eräässä 
ryhmässä palveluiden kuvia (esim. uimahalli, lääkäri, koulu, iltapäivähoito jne.) oli seinällä ja 
lapset kävivät kirjoittamassa tai piirtämässä ajatuksiaan ko. palveluista kyseisiin kuviin. 
Erityistarpeisten nuorten ja päiväkoti-ikäisten lasten ryhmissä palvelut näytettiin kuvina ja he 
saivat äänestää ”hymynaamoilla”, mitä ajattelevat kyseisestä palvelusta ja äänestyksen jälkeen 
myös kertoa ajatuksiaan. Nuorten ryhmissä palvelukokemuksista juteltiin ja lisäksi nuoret 
kirjasivat ajatuksiin tietyistä palveluista joko paperille tai Minun mielestäni kuviin: palvelua 
koskevat ilot, harmit ja toiveet.  

  

Kuva 7. Kolmas teema oli palvelukokemukset, joita käytiin läpi monella eri toteutustavalla. 
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4. MITÄ LAPSET JA NUORET KERTOIVAT ARJESTA, OSALLISUUDESTA JA 
PALVELUISTA? 

 

Tässä luvussa kuvataan lasten ja nuorten ajatuksia, näkökulmia ja heidän kanssaan käytyjä 
keskusteluja mahdollisimman autenttisesti. Suluissa olevat merkinnät ovat Katja Mettisen 
tekemiä tarkennuksia lapsen tai nuoren kertoman pohjalta. 

 

 Arki: ”Ukki on ukkipuoli, mutta kuitenkin ihan oikea ukki” 

Lasten ja nuorten arjen kuvauksissa tärkeäksi nousivat iästä riippumatta kaverit ja ystävät. 
Nuorilla myös tyttö- tai poikaystävät näkyivät arjen kuvauksissa. Toinen tärkeä ihmisryhmä oli 
läheiset: vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat, sukulaiset, naapurit, tuttavat, perhekodin väki, 
asuntolan väki. Nuoren aikuisen puheesta tehdyistä muistiinpanoista käy ilmi isovanhempien 
merkitys:  

” Mummo oli tärkeä, mutta kuoli talvella; ukki on ukkipuoli, mutta kuitenkin ihan oikea ukki – tärkein 
mieshenkilö elämässä, käyn ukin luona kylässä”. 

Lasten ja nuorten arjessa mainituista ammattilaisista, työntekijöistä tms. yleisimpiä olivat 
opettaja, ohjaaja, puhe- tai toiminta- tai fysioterapeutti, taksin kuljettaja, terveydenhoitaja, 
lääkäri ja valmentaja. Myös sosiaalityöntekijä ja Kela saivat kumpikin yhdet maininnat. Toiselta 
paikkakunnalta muuttanut nuori nosti merkittäväksi ihmiseksi:  

”…koulun terveydenhoitajan kotipaikkakunnalla, kävin hänen luonaan usein”. 

 

Kuva 8. Erityistarpeisen nuoren kuvaus arjestaan.  



19 
 

 

Kuva 9. Arjen kuvausta lapselta. Tarkistimme lapselta, mitä ”koko luokka” hänen kuvassaan tarkoittaa.  

Arkeen liittyviin tekemisiin lapset luettelivat harrastuksia, päivän kulkuun liittyviä puuhia 
(syöminen, nukkuminen, kaupassa käynti) sekä ulko- ja sisäleikkejä. Arjen kuvauksissa esiintyi 
harrastamiseen tai muuhun tekemiseen ja puuhailuun liittyviä paikkoja (leikkipuisto, uimahalli). 
Myös piha ja metsä olivat tärkeitä paikkoja monille. Nuorilla näkyi edellä mainittujen asioiden 
lisäksi mm. uutisten, politiikan ja yhteiskunnallisten tapahtumien seuraaminen. Lasten ja nuorten 
arkeen liittyvässä kysymyksessä ei oltu määritelty, lähestyvätkö he arkea positiivisten vai 
negatiivisten asioiden kautta. Pääsääntöisesti lapset ja nuoret luettelivat heille mieluisia asioita. 
Varsinkin nuorilla myös negatiivisia asioita tuli kuitenkin mainituksi. Näitä olivat heidän 
mielessänsä esimerkiksi Kela ja sossu. Palvelukokemusten kohdalla kerrotaan tarkemmin, miten 
ne koettiin negatiivisiksi. 

Sen sijaan pienimmät eli päiväkodin 3-5-vuotiaat lapset miettivät, mitä kuuluu nimenomaan 
hyvään arkeen. Pienten lasten mielestä hyvään arkeen kuuluivat esimerkiksi kaverit, leikki, 
vanhemmat ja muut läheiset sekä erilainen puuhailu sekä tekeminen läheisten kanssa. Uudet 
taidot oli myös mukava kertoa aikuiselle. Saduttamista mukailevalla keinolla lapset kertoivat 
mm.:   

”On kivaa mennä mummon luokse.” ”Musta on kiva käydä leikkipuistossa.” ”On kivaa olla kaverin kanssa.”  Iskä 
laulaa mulle. Tuo on iskä ja tuo olen minä.” ”On kivaa ajaa pohjoiseen. Siellä on mummi, pappa ja mamma.” 
”Tippuu takaperin veteen. Osaan jo sukeltaa.” 
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Kuva 10. Hyvää arkea pienten lasten kertomana.  

 

 Osallisuus: ”Mahdollisuus tehdä mikä itselle tärkeää” 

Lasten toiveet osallisuudesta liittyivät valtavan moniin asioihin. Stenvallin (2018) mukaan ei 
olekaan erikseen lasten asioita vaan on erilaisia asioita, joille eri lapset antavat erilaisia 
merkityksiä. Tämä näyttäytyi tehtävässä, jossa lapset miettivät, milloin aikuisen tulisi kuunnella 
lapsia ja nuoria. Eräs lasten ryhmä teki videon tärkeimmiksi valitsemistaan näkökulmista 
kuuntelemiseen liittyen: https://youtu.be/XWQLQjwxDbY .Video löytyy Youtubesta myös hakusanalla 
”Lasten ääni aikuisille”. Lapset valitsivat videon tekemisen siksi, että he halusivat saada viestinsä 
kuuluviin mahdollisimman monelle aikuiselle. Lisäksi he saivat hyvän idean siitä, että video 
esitettäisiin kyseisen kunnan eri koulujen kevätjuhlissa ja saivatkin tämän sovittua koulujen 
kanssa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten lapset itse suunnittelevat vaikuttamisen tapoja ja 
kanavia.  

Erityistarpeisten lasten ja nuorten toiveet aikuisten kuuntelemisesta liittyivät toiveisiin tiettyjen 
asioiden saamisesta ”Uusi takki (nuori haluaisi uuden takin)” tai tekemisestä ”Urheilu (on tärkeää 
nuorelle)” tai siihen, miten aikuiset kohtelevat heitä:  

Lapsen mielipiteiden huomioon otto on tärkeää. 

-Lapsen turvallisuudesta huolehtiminen. 

-Urheilussa auttaminen.  

-Lapsen kuunteleminen vaikeassa tilanteessa.  

-Voisi sanoa sen, että milloin haluaa mennä kotiin 
(koulusta/harrastuksesta/tapahtumasta, sillä yleensä taksi 
hakee eikä nuori saa itse päättää). 

-Kotiin tultuaan lapsi saa valita mitä kivaa saa tehdä. 

-Ruoan valinta. 

-Viestien lähettäminen (Nuori haluaisi, että isä ja äiti 
lähettäisivät vähemmän tekstiviestejä, jossa kysyvät missä 
hän on ja huolehtivat hänen menemisistään. Nuori kokee 
jo osaavansa itsekin.) 

-Joskus päättää mitä tunnilla tehdään. 

-Eri tilanteissa auttaminen. 

-Kaulaliina (liittyy siihen, että nuori haluaa valita omat 
vaatteensa). 

-Äänestys koulussa: Voisi äänestää, haluaako mennä 
elokuviin tai kotiin. Voisi äänestää ohjelmaa johonkin 
koulun tapahtumaan.  

https://youtu.be/XWQLQjwxDbY


 

Erityistarpeiset nuoret aikuiset halusivat niin ikään aikuisten kuuntelevan heitä heille itselleen 
merkityksellisissä asioissa. Näitä olivat nuoreen itseensä liittyvien asioiden lisäksi mm. huoli 
kodittomista lapsista ja nälänhädästä: 

Haluaisin tukiasunnon, missä kävis joku kattomassa että kaikki on hyvin minulla ja auttaa ruanlaitossa ja annosten määrässä 
ettei tulisi iso annos! 

Älypuhelimen ostana kaupasta (=haluaa itselleen älypuhelimen. Vanhempi ei anna ostaa). 

Eläimiä kissan koirjan kaupasta (=haluaa itselleen kissan ja koiran. Omat lemmikit ovat kotiseudulla). 

Pokemoni korttia tabletin (haluaa itselleen POkemoni kortteja ja tabletin). 

Saa valita milloin pesen pyykit. 

Ohjaajat kuuntelisivat minun mielipiteen eri asioista. 

Ohjaajat suojelisivat minua vaara asioilta. 

Muuttaa ikiomaan asuntoon. Sosiaalityöntekijät. (Haluaa, että sosiaalityöntekijä kuulee tämän toiveen). 

Saisi joskus oman perheen. 

Ulkomaan lapset saisi adoptiovanhemmat, jossa saisi vettä ruokaa käydä pesulla ja saada lehmän maitoa. 

Että maailman lapsilla olisi perustarpeet. Ruoka. Koti. Mahdollisuus tehdä mikä itselle tärkeää. Turva ja rauha. Että olisi hyvä 
olla perheessä. Ettei tarvitsisi surra. Nähdä nälkää. Paleltua kadulla. 

Että avattaisiin silmämme mikä on tärkeää, mitä muuttaa.  

Että lapset saisi olla lapsia. Kokea turvaa ja rakkautta. Saada hyvät eväät elämään. 

Asumisen omassa kodissa itsenäistymisessä. 

Etsiessä sitä (asuntoa) ja olla mukana kun sitä asuntoa ja muuttoa sekä sisustusta mietitään omaan asuntoon. 

Tunteet ja mielialat sekä huonoina hetkinä, tykkäämisasioissa, rakkaudessa. 

Ohjaajat autaa ja suojelee meitä. 

Sais ikioman asunnon.  

Oma kani on aina tärkeä ja eläimet. 

Eri maissa eli ulkomailla olisi vettä ettei kuivuis kokonaan.  

Ähtärin eläinpuistotyöntekijät ei mene konkurssiin.  

Niissä maissa (jossa) ei ole ruokaa niin olisi oikeaa ruokaa.  

Että ulkomaan lapset saisivat kummeja ja oikeat sängyt ja vanhemmat. Saisivat apua ulkomaiset lapset.  
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Kuva 11.  Nuoren ajatuksia siitä, milloin aikuisen tulisi kuunnella. 

 

Eräässä ryhmässä tarkoituksena oli, että ryhmästä muodostuu kuntaan syksyllä 2018 lasten 
parlamentti ja ryhmässä oli mukana myös kuntapäättäjiä kummivaltuutettuina. Osittain siksi 
pyrimme tässä ryhmässä lasten kanssa hahmottamaan asioita lasten arjesta, joihin he 
haluaisivat vaikuttaa, myös tulevassa lapsiparlamentissa.  Teimme ”ajatustaivas” –tehtävän 
lisäksi seuraavan tehtävän: ”Mihin asioihin Lapsiparlamentti voisi vaikuttaa?  Esimerkiksi 
koulussa, päiväkodissa, harrastuksissa, lääkärissä, neuvolassa, hammaslääkärissä, kirjastossa, 
nuorisotalolla tai muualla, missä? Kirjoita ajatuksesi mielipiteiden seinälle.” 

Lasten ajatuksia on koottu alla olevaan mind mappiin. 
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Kuva 12: lasten ajatuksia siitä, mihin lapsiparlamentti voisi vaikuttaa. 
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Ryhmän lapset kutsuttiin myös sivistyslautakunnan kokoukseen ja sitä varten he valitsivat 
kaikista miettimistään asioistaan tärkeimmät, joihin haluavat vaikuttaa:   

1. Terveydenhoitaja ja koulukuraattori enemmän/useammin paikalla. Luokassa pitäisi olla ensiapuvälineitä, esim. 
laastarit yms. 
Miksi? Terveydenhoitajalle joutuu jonottamaan kauan. Onnettomuuksia tapahtuu silloin, kun Terkkari ei ole paikalla 
 

2. Kokoontumispaikkoja ja enemmän aikaa 
Miksi? Ei ole oikein mitään, mitä tehdä ja liian vähän aikaa tekemiselle. 

3. Harrastuspaikkojen kunnossapito ja ohjeistus, esim. Haapamäen skeittipuisto 
Miksi? Vältyttäisiin onnettomuuksilta ja siellä voisi olla. 

4. Kyydit, esim. elokuvateatteriin, muut tapahtumat 
Miksi? Vanhemmat ei pääse viemään tapahtumiin, joihin tahtoisi.  

5. Kouluun tekemistä välitunnille. 
Miksi? Ettei nojailtaisi seiniin ja paleltaisi pihalla. 
Tekemistä välitunneilla rajoitetaan liikaa, eli pitäisi olla enemmän tekemistä. 

 
Lapset olivat tulevasta lapsiparlamentista ja roolistaan siinä pääsääntöisesti innoissaan. 
Toisaalta osa lapsista kantoi jo huolta siitä, miten he pystyvät edustamaan koko kuntansa lapsia. 
Tästä puhuimme sekä lasten että päättäjien sekä muiden kunnan toimijoiden kanssa: on tärkeää, 
että kunnassa on olemassa monenlaisia osallisuuden muotoja ja tapoja sekä paikkoja lapsille ja 
nuorille. Lapsiparlamentti on niistä yksi eivätkä siihen osallistuvat lapset edusta koko kunnan 
lapsia.    
 

 Palvelukokemuksia: ”Olisi kiva, kun he kuuntelisivat ja että saisi sanoa oman mielipiteen” 

Lasten kertomasta arjesta nousi esiin myös monia palveluita niin sivistys-, sosiaali- kuin terveys- 
ja kulttuurialalla. Lisäksi kysyimme lasten kokemuksia eri palveluista. Kuulin lasten kertomuksia 
esimerkiksi elokuvissa käynnistä, iltapäivähoidossa olemisesta, lääkärissä käynnistä, ohjaajan 
tuesta tai sosiaalityöntekijän kanssa käydyistä keskusteluista. 

Päiväkoti-ikäisten lasten kanssa äänestimme ensin palveluista hymynaamoilla. Tämän jälkeen 
mielipiteet perusteltiin. Päiväkodissa olemiseen äänet jakaantuivat: noin puolet piti päiväkodissa 
olemista kivana ja puolet eivät tykänneet.  

Kivaa päiväkodissa oli:  
   

Kun leikkii. 

Kun keinuu niin kovaa. 

Kiipeilee. 

Kun rakentaa majaa/oikeeta taloo. 

Voi keinua. 

Kivaa olla pulkkamäessä. 

Voi rakentaa lumiukkoja. 

On kivaa olla leikkipuistossa ja laskee liukumäkeä. 

Leikkiä pädillä. 

Tähkäpää värityskuvat. 

Kiva leikkiä kotileikkiä. 

Olla ulkona ja pelata Jäämiestä. 

Kivaa leikkiä ulkona jäämiestä. 
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En tykkää päiväkodissa:  

Kun riidellään. 

Että tappelee. 

Ei aina tykkää mennä päiväkotiin. 

Kivempi olla kotona. 

Ei aina tykkää mennä kaikkiin leikkeihin. 

Ei tykkää palapeleistä. 

Istua aamupiirissä. 

Nukkumisesta. 

En tykkää herätä väsyneenä. 

 

Päiväkotikokemusten lisäksi kuulimme pienten lasten kokemuksia kirjastosta ja lääkäristä. 
Kirjastossa oli mm. ”kiva valita kirjoja, joista tykkää” ja ”otan sen kirjan, jonka haluan ja äiti lukee”. 
Kirjastossa ei ollut mitään kurjaa. Lääkärissä mukavaa oli mm. ”kun saa tarran” tai ”ei pistetä” ja 
”kun menee lääkäristä pois ja saa ostaa herkkuja kaupasta”. Kurjaa lääkärissä oli mm. ”kun rokottaa 
ja se sattuu” ja ”jos on kipee ja joutuu oottaa” ja ”jos tulee verta”.  

Erityistarpeisten nuorten aikuisten puheissa ohjaajat esiintyivät usein. Ohjaajista he kertoivat 
pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia: 

Liian varovaisia meitä kohtaan 

Hyviä ajatuksia tulee mieleen, ei valittamista koulun ja asuntolan ohjaajista 

Joskus käskyttää siivoamaan vaikkei jaksaisi siivota 

Niihin voi luottaa 

He huolehtivat meistä enemmän kuin kaveri 

Palkkatukityössä oma ohjaaja sotki kaikki asiat 

Sen sijaan sosiaalityöntekijät ja Kelan virkailijat herättivät ristiriitaisiakin tuntemuksia:  

Sosiaalityöntekijät sanovat, että heissä ei ole vikaa, 
yrittävät keksiä jonkun muun, jossa on vikaa, 
syyllistävät 

Ei kuunnella 

Voisi kuunnella eikä aloittaa inttämistä 

Voisi avata silmänsä ja katsoa tiskin toiselle puolelle (astua 
toisen kenkiin) 

Ei kannusta mihinkään 

Esimerkki: Kerran, kun soitin sosiaalitoimistoon, niin sanoin, 
että tulen aina olemaan sossun palvelujen tarpeessa. Sossu 
sanoi, että hyvä, niin meillä riittää töitä. 

Eka sossu, kun pääsin lukiosta, niin avasi silmäni siihen, 
että tällaista se on.  

Tunnen, että olemme/olen alempaa kastia, pohjasakkia 

Työntekijät ovat vaihtuneet paljon, mutta kaikki lupailevat 
samoja asioita, mutta asiat eivät kuitenkaan mene 
eteenpäin, esim. työn saaminen 

Kelan työntekijän kanssa täytetään lomakkeet, jotka tosin 
pitäisi olla selkeämmät 

Pitää pitää omia puoliaan työntekijöiden kanssa 

Olisi kiva, että sossut kuuntelisivat, jos haluaa asua omassa 
asunnossa tai tukiasunnossa. 

Kun opiskelee, niin Kela antaa tukea. 

Kela hoitaa asioita ja kuuntelee. 
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Kohtaamiseen nuorilla aikuisilla oli selkeä toive siitä, että heidät itsensä huomioitaisiin. Tämä 
toistui muidenkin lasten ja nuorten toiveissa monien eri ammattilaisten suhteen: 

”Joskus lääkärit vain puhuvat tietokoneelle eikä ihmiselle” 

”Joskus lääkäri puhuu vain äidille, joka on mukana. Olisi kiva, kun he kuuntelisivat ja että saisi sanoa oman mielipiteen.” 

Lastensuojelun piirissä olevien nuorten kanssa järjestettiin Nuorten oma päivä. Ensin mietimme, 
mitä lastensuojelu nuorten mielestä on. Lastensuojelu sai seuraavia määritelmiä: ”lasten auttamista, 
neuvotaan aikuisia miten lapsia pitäisi kohdella, omien mielipiteiden kertomista, että suojellaan lapsia, käydään läpi perheen 
sisäisiä asioita, paljon puhutaan mutta välttämättä ei tehdä mitään, puhumista.” 

Nuoret kokivat hyväksi lastensuojelussa, että ”ohjaajat kuuntelee”, ”palaverit pidetty aina lapsen 
läsnäollessa”, ”jälkihuollon työntekijät kuuntelee” ja ”harrastuksen mahdollistamisen”. Nuoret olivat 
myös sitä mieltä, että ”lastensuojelun pohjimmainen ajatus on hyvä (suojella lapsia)”.  

Harmistusta ja mietintää aiheutti, että ”ei tiedä, mitä työntekijät ja vanhemmat puhuvat”. Tämä 
aiheutui siitä, että työntekijät käyvät usein päivisin, jolloin nuori on koulussa. Nuorelle ei 
välttämättä kerrota kotikäynnillä puhuttuja/sovittuja asioita. Nuorta mietitytti myös se, ”kun 
asiakas (vanhempi) ei sitoudu” ja että ”lasten toiveita ei oteta vakavasti kaikissa asioissa”. 

Luottamuksesta ja sen rakentumisesta puhuttiin paljon. Mietimme luottamusta 
sosiaalityöntekijän ja nuoren välillä. Nuorten mukaan heidän pitäisi luottaa automaattisesti 
työntekijään, mutta he miettivät, mitä sosiaalityöntekijä tekee, jotta nuori luottaisi häneen – 
luottamus ei voi olla vain yksipuolista. Harmituksen haamussa lukikin myös teksti: ”Jos kerrot 
sosiaalityöntekijälle mieltä painavan asian, pyydät, että älä kerro eteenpäin kenellekään siitä, ja silti hän 
on kertonut. Tulee huono fiilis ja ainut tuki ja turva katoaa, luottamusta ei enää ole.” 

Nuorten toiveet lastensuojelulle olivat varsin ymmärrettäviä: 

Kouluun ja oppimiseen liittyvissä asioissa kuunneltaisiin enemmän. 

Enemmän tukea mm. kouluasioihin. 

Enemmän myötätuntoa lasta/nuorta kohtaan. 

Toivoisin, että lastensuojelun pohjimmaisinta ajatusta ja ideaa ei hukattaisi (suojella lapsia). 

Lisää resursseja. 

Julkisuudessakin paljon olleet sosiaalityön resurssit herättivät keskustelua. Mietimme sosiaalityön 
resursseja ja niiden puutteiden vaikutuksia nuoriin. Jääkö joku kertomatta tai apu pyytämättä, 
kun ajattelee, ettei työntekijä ehdi kuitenkaan. 

Perhesuhteista puhuttiin myös paljon. Nuoret kuvasivat, miltä aikuisten riidat tuntuvat ja kuinka 
he jäävät siinä tilanteessa syrjään. Myös aikuisten tapaa kohdella eri lapsia mietittiin. 
Kohtuulliset rangaistukset ja kotitöiden määrä, kodin säännöt, mahdollisuus viettää aikaa 
kavereiden kanssa ja vanhemman aika nuorelle herättivät keskustelua. Nuoret toivat esiin, että 
he tarvitsevat edelleen aikaa ja huomiota aikuiselta, vaikka ovatkin jo ”isoja”. 
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Kuva 13. Nuorten toiveet lastensuojelulle. Kuvassa lukevien toiveiden lisäksi toivottiin lisää luottamusta nuoreen, 
aitoa kohtaamista, lisää resursseja lastensuojeluun sekä sen miettimistä, kuka pitää nuoren kartalla perheen 
asioista, jos työntekijä tapaa pääsääntöisesti vain vanhempia ja muita sisaruksia.  

 

 Kaveruus ja kiusaaminen: ”Pyytää että antaisitko legoja ja se antaa”   

Päiväkoti-ikäisten lasten kanssa mietimme myös hyvän kaveruuden teemaa. Lasten mielestä hyvä 
kaveri voi olla lapsi tai aikuinen. Hyvän kaverin kanssa leikitään ja hyvä kaveri huomioi, sillä 
kaveruus sai lapsilta seuraavia kuvauksia:  

”pyytää että antaisitko legoja ja se antaa”, ”On hauska leikkiä kaverin kanssa”, ”voi tossa on mun sisko 
ja on kiva leikkiä sen kanssa”. Kaveri myös ”sanoo, ota tästä”.   

Ala-asteikäisten lasten ryhmissä pohdimme kiusaamista. Lasten mielestä kiusaaminen on: 
”jatkuvaa lyömistä, haukkumista, potkimista, ärsyttämistä, leikistä pois tai porukan ulkopuolella 
jättämistä, toisen lapsen syrjimistä, nettikiusaamista, piilokiusaamista, koulukiusaamista”. Kiusaamisesta 
voi kertoa aikuiselle kotona tai koulussa tai kaverille. Lapsilla oli tiedossa omassa kunnassa 
käytössä olevia tapoja puuttua kiusaamiseen. Lähes kaikki kokivat, etteivät aikuiset kotona, 
koulussa tai harrastuksissa puutu tarpeeksi kiusaamiseen. Lapset ehdottivat, että ”kiusaamiseen 
pitäisi puuttua helpommin” ja ”vähentämiseksi tulisi antaa kovempia rangaistuksia” sekä ” ”pitäisi 
puhua enemmän, kuinka huono asia se on kiusatulle ja puuttua enemmän kiusaamiseen”.   
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5. POHDINTA 
Lasten ja nuorten osallisuuden toteuttaminen tarvitsee tuekseen aikuisilta ymmärrystä, tietoa, 
osaamista sekä osallisuutta tukevia rakenteita. Moni näistä asioista näyttäytyi myös tässä 
osatoteutushankkeessa. Mukana olleet lapset ja nuoret toivat esiin kuuntelemisen merkityksen. 
Sen, että aikuinen oikeasti pysähtyy kuuntelemaan: laittaa puhelimen pois, ei keskeytä ja 
kuuntelee lapsen tai nuoren asian loppuun. Lasten ja nuorten kuunteleminen, kaikissa heitä 
koskettavissa asioissa, on heidän mielestään tärkeää kaikkien arjen aikuisten kanssa. Lapsilla ja 
nuorilla oli kokemusta heidän sivuuttamisesta niin kotoa, koulusta, harrastuspiireistä kuin 
palveluista. Myös hyviä kokemuksia lasten ja nuorten arjesta ja kuuntelemisesta pitää muistaa 
nostaa esiin ja vaalia: hyvä arki koostuu läheisistä, kavereista ja yhdessä tekemisestä. Siinä tässä 
osatoteutushankkeessa mukana olleiden lasten sekä nuorten tärkein resepti hyvää arkeen.  

Kaverit ja vertaiskokemukset ovat aikuisten kuuntelemisen lisäksi toinen tärkeä asia, mikä nousi 
esiin lasten ja nuorten viesteistä tässä hankkeessa. Vertaiskokemukset ovat merkittäviä niin 
arjessa kuin esimerkiksi palveluiden piirissä. Oli liikuttavaa huomata, kuinka hiljaisena ja 
sulkeutuneena pidetty nuori kertoi muiden samassa tilanteessa olevien nuorten tapaamisen 
olleen todella merkittävää hänelle tai kuinka vaikeasti kehitysvammainen ja yleensä 
ryhmätilanteissa herkästi reagoiva lapsi sai kokemuksen mukana olosta ja ajatusten vaihdosta 
muiden lasten kanssa ja nautti tästä silminnähden. Vertaisuuden voima ja asema lasten ja 
nuorten osallisuuden toteutumisessa on keskeinen. 

Lopuksi vielä kolme tässäkin osatoteutushankkeessa keskeiseksi havaittua näkökulmaa ja viestiä, 
joiden kautta voi miettiä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamista omassa yhteisössä, 
kunnassa tai maakunnassa:       

KAIKKIA LAPSIA VOI KUULLA JA KUUNNELLA. Toteutetun lasten ja nuorten osallisuuden 
kehittämiskokonaisuuden erityisenä ansiona voidaan pitää sitä, että mukana oli eri ikäisiä ja 
erilaisia lapsia sekä nuoria. Puhuvia, puhumattomia, pieniä ja isoja. Varsinkin heikommassa ja 
haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten, kuten vammaisten tai pienten lasten, 
osallisuus vaatii meiltä aikuisilta edelleen ponnisteluja. Lapsen oikeus ilmaista mielipidettään ei 
toteudu yhdenvertaisesti ja voi jäädä toteutumatta kokonaan, jos lapselta edellytetään tiettyjä 
taitoja tai kehitysastetta, jotta voi ilmaista mielipiteensä. Kaikkien lasten ja nuorten oikeus tulla 
kuulluksi on lapsenoikeusperustaisen kunnan, maakunnan ja yhteiskunnan kivijalka. 

LASTEN JA NUORTEN KUUNTELEMINEN JA KUULEMINEN LAPSINÄKÖKULMAISESTI. Tänä 
päivänä meillä on monia tapoja, joilla lapset voidaan ottaa mukaan tiedon tuottajiksi 
monipuolisesti niin palveluiden sisällä kuin omassa asiakkuusprosessissaan tai päätöksenteossa. 
Tässä hankkeessa käytetty yhteistutkiminen ja sen lapsinäkökulmainen toteutus on yksi tapa, 
jolla lapset voidaan ottaa mukaan kehittämään, ideoimaan ja arvioimaan sekä vaikuttamaan. 
Lapsinäkökulmaisen toiminnan tärkeitä elementtejä ovat: tutustuminen, toiminnallisuus, leikki, ilo, 
voimaantuminen, eettisyys, kohtaaminen, turvallisuus, kiireettömyys, kommunikaatio, kieli, 
välineet, menetelmät, tilat, palaute.  

LASTEN JA NUORTEN KUUNTELEMINEN SEKÄ OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN HEIDÄN 
OMISSA ARKIYMPÄRISTÖISSÄÄN. Jotta lapsista voi tulla toimijoita omassa arjessaan, on 
meidän aikuisten mentävä kuuntelemaan lapsia heidän luokseen, lapsille tuttuihin ja luonnollisiin 
tiloihin sekä paikkoihin. Viime vuosina on keskitytty paljon edustuksellisen osallisuuden 
muotoihin, jotka ovat hyviä sellaisenaan, mutta eivät tavoita kaikkia, erityisesti haavoittuvassa 
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asemassa olevia lapsia ja ovat usein rakentuneet aikuislähtöisesti.  Lasten arkeen kurottamalla 
rakennetaan osallisuutta yhdessä lasten kanssa. Ottamalla lapset ja nuoret mukaan alusta asti 
saamme osallisuuden lähtökohdaksi päämäärän sijasta.   
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