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Kerro alusta. 
Mistä alusta? On niin monta 

alkua.

Lastensuojelun menneisyysfoorumin aikamatka 9.9.2017 -
yli 60 vuotta, kuusi matkailijaa. 



• On ollut kaikenlaisia 
muurahaispesiä, joissa on 
istunut.

• Elämästä on pärjännyt, vaikka se 
on jättänyt arvet.

• On ollut hyvä elämä, 
mielenkiintoinen.

• Ihmissuhteet tulleet ja menneet, 
olen aina väsyttänyt ne.

• Levottomuus on ilo ja kohtalo. 

Ulkopuolisuuden tunne on seurannut aina -
se on rikkaus ja tuska. 



• Sijoitukset ovat aiheuttaneet suhteiden 
katkeamisia: Välit sisaruksiin ja vanhempiin ovat 
menneet poikki.

• Lapsi ei voi korjata vanhempien ja perheen 
ongelmia - Voi olla parempi, että saa olla niistä 
kokonaan erossa.

Lapsi - vanhemmat, sisarukset ja suku



• Kukaan ei kertonut, mitä seuraavaksi tapahtuu ja 
miksi.

• Kukaan ei selittänyt tai kysynyt mielipidettä.

• Asiat vain tapahtuivat ja kaikki oli kannettava 
itse, yksin.

Lähdetään juhliin…



Oletko lintu vai kala?
Se riippuu siitä, ollaanko ilmassa 

vai vedessä…

• Epäoikeudenmukaisuus ja mielivalta pitivät 
varpaillaan - selviytymiskeinoina naamiot ja 
roolit

• Lapsena otti vaikeat asia annettuina, sillä ei 
tiennyt paremmasta. Sitä sopeutui 
epätavallisiin tilanteisiin ja vasta myöhemmin 
ymmärsi niiden epäoikeudenmukaisuuden. 

• Miten pääsi pakoon? - Koulu, urheilu, 
puurtaminen keinoina päästä ulkomaailmaan 
sijaishuoltopaikasta



• Demonisoiduista laitoslapsista syrjäytyneisiin luusereihin.

• Mikä ylläpitää leimaa?
• Hiljaisuus ja häpeä

• Itseä toteuttavat ennusteet

• Ammattilaisten puhumisen tavat

• Miten purkaa leimaa?

Lastensuojelun häpeäleima



Lapsi ei ole kauppatavara



Lapsi on kohdattava yksilönä ja yksilöllisesti

• Yksilöllisyys: se, mikä sopii toiselle, ei sovi 
toiselle. 

• Yksi yhteinen peite monelle ei auta. Aina 
on joku joka palelee tai jolla on kuuma. 

• On nähtävä ihminen omana yksilönä -
auttaminen on mittatilaustyötä.

• Jokaisen ”tapauksen” takana on tunteva ja 
kokeva ihminen.



Huolto – hoito!?

• Sijoitusvaiheen työskentelyyn käytettävä aikaa ja arvioitava tarkasti, 
että lapsi sijoitetaan tarpeitaan vastaavaan paikkaan. 

• Jos lapsi tarvitsee hoitoa, häntä ei saa sijoittaa paikkaan, jossa on 
tarjolla  vain huoltoa. 

• Riskinä on, että lapsi jää ilman tarvittavaa apua. Sijoitus vie vain 
tilannetta pahemmaksi. 



Lapsen asema aikuisten maailmassa tulee 
vahvistaa

• Lapsen tarina tulee ottaa todesta. 

• Lasta tulee uskoa. 

• Lasta on autettava sanoittamaan kokemaansa. 

• Aikuisten tulee auttaa lasten ja nuorta, joka ei 
jostain syystä saa kerrottua omista 
kokemuksistaan. 

• On lisättävä taitoja lasten ja nuorten 
kohtaamiseen.

• Lapsen suojelua tulee valvoa.



Tervetuloa Hylättyjen ryhmään

• Sijoitettuina olleet tarvitsisivat paikkoja, joissa he voisivat puhua ja 
jakaa kokemuksiaan toisten kanssa.

• Lievittäisi häpeän kokemuksia - ”En ole yksin.”

• Auttaisi kehittämään lastensuojelua niin, että käytännöt muuttuisivat.

• Kuka käynnistäisi vertaisryhmätoiminnan?



Mistä saa iloa?

• Eläimet, koirat, kissat, hevoset

• Avoimet tilat, maisemat

• Taiteet

• Luonto, metsä, vihreys, vehreys

• Värit

• Ihmiset



Ei unohdeta!

Menneisyyden tunnistaminen ja tunnustaminen on lapsen suojelua

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74821

Menneisyysfoorumin viestin koosti: Johanna Barkman & Mikko Oranen

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74821


KAHVITAUKO 
klo 14.15-14.45



TULEEKS NIISTÄ IKÄNÄ MITÄÄN???



https://www.youtube.c
om/results?search_qu
ery=VETUROINTI

https://www.youtube.com/results?search_query=VETUROINTI


Mitä Veturointi on?
• Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret 

aikuiset kokemusasiantuntijat työskentelevät 
nuorten sekä perheiden/muiden lähiverkostojen 
tukena elämän muutosvaiheissa. 

• Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, 
elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista 
osallisuutta sekä vahvistetaan 
kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun 
toiminnassa ja kehittämisessä.

• Kenelle:
• Lastensuojelun (avo-, sijais-, ja jälkihuolto) piirissä 

olevat/olleet n.15-23 vuotiaat nuoret. Ikähaarukassa 
joustetaan yksilöllisesti.

• Nuorten elämässä olevat perheet ja muut lähiverkostot, 
jotka saavat kokemusasiantuntijan tukea, tietoa ja 
välineitä nuorten tukemiseen muutostilanteissa.

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen parissa 
työskentelevät ammattilaiset



Veturointi-toiminta

• Mitä tehdään?:
• Vetureina toimivien kokemusasiantuntijoiden 

valmentaminen, tukeminen ja työllistäminen

• Nuorille suunnattu yksilö- ja ryhmätoiminta,  
tapahtumat ja tilaisuudet

• Etä-Veturointi (kehitetään 2018 lähtien)

• Muu kokemus- ja vaikuttamistoiminta.

• STEA 2015-2017 ja 2017-2020

• Toiminta-alueet:
• Oulun seutu/Pohjois-Pohjanmaa

• Turun seutu / Varsinais-Suomi



”Hieno mahdollisuus tutustua 

saman

huostaanoton kokeneeseen 

nuoreen, joka

ymmärtää täysin mitä se on.”



”Olen huomannut, että pystyn kääntämään 

menneisyyden vaikeat asiat voimavaraksi 

veturointityössä.”



”Olen saanut jakaa omaa kokemusta ja nähdä, kuinka päättäjät, 

ammattilaiset ja nuoret ovat hyötyneet siitä. Nähny nuorten 

voimaantumista, kuinka uskaltavat kantaa omaa 

lastensuojeluhistoriaa ylpeinä.” 

Veturi

”Itselläkin, vaikka on yli 15 vuotta pitkä ura takana lastensuojelussa, 

siitä huolimatta tämähän on aivan hirveästi antanut itselle ja avannut 

silmiä. Kun sitä kuitenkin rakentaa niitä lappuja ja muureja ympärille. 

Välillä pitää pyyhkiä

niitä silmälappuja pois. Ei pääse leipääntymään työhönsä.” 

Ohjaaja



”Toive elämästä ja 

selviytymisestä kasvaa, 

koska 

kokemusasiantuntija on 

hyvä esimerkki siitä. Kun 

nuori näkee, että joku on 

toinen selviytynyt 

samanlaisista hankalista 

ajoista ja tekee töitä 

muita auttaakseen, nuori 

saa motivaatiota omaan 

elämäänsä.”



”Tärkein yhden nuoren 

kohdalla oli se, että 

ainakin on joku joka 

välittää. Se oli iso viesti, 

että kun on henkilö joka 

on yksinäinen, niin hän 

kertoo, että on joku, joka 

välittää ja soittaa hänelle 

ja kyselee kuulumisia ja 

tulee käymään hänen 

kotonaan. Se on iso asia, 

että tulee käymään 

kotona.” 



”Voi sanoa, että nyt on kaveri, että voi myös viikonloppuna nähdä. Koska 

viikonloput on muuten aika yksinäisiä, niin silloin tällöin viikonloppuna, kun 

on Veturin kanssa saanut tavata tai käydä jossakin, se on viikonloppu 

pelastettu. Nuori sanoi suoraan, että ei tarvii ryypätä.” 



”Veturi saattaa nähdä jonkun toisen jutun 

tärkeämmäksi kuin minä. Ajattelen, että se 

edesauttaa sen asiakkaan/nuoren asioita. Se vie 

eteenpäin enemmän, kun sitä asiaa katsoo 

kahdelta eri näkökulmalta kaksi eri silmää ja eri 

kokemuksen kautta. Siitä tulee hyvä!”

Ohjaaja



”Toisen nuoren kanssa on paljon helpompi 

hoitaa asioita kaupungilla kuin jonkun 

ohjaajan kanssa. Ei tarvii hävetä, toisen 

nuoren kanssa kukaan ei kiinnitä huomioita. 

Siinä on kaveripari hoitamassa asioita 

yhdessä. Se on luonnollisempaa. Se on 

paljon mukavampaa. Siis siinä on kaikki ne 

elementit, mitä se nuori haluaisi. Hän haluaa 

olla normaali nuori. Hän ei halua olla nuori ja 

toisten nuorten silmissä näyttää siltä, että 

hän jonkun vanhan ihmisen kanssa tulee, 

koska hän ei osaa muuten hoitaa asioita. 

Tää on se ihan ykkösjuttu joka ikiselle 

nuorelle. Ja tämä on se millä oon saanut ne 

nuoret tähän Veturointiin mukaan.” 



”Töissä on tavallaan oppinut, että 

hirveän vähän kertookin 

itsestään, sitten kun Veturoinnin

kautta se taas tuntuu luontevalta. 

Tässä taas pitää, kun ihminen 

kertoo itsestään niin 

vuorovaikutuksellisesti täytyy 

kertoa itsestään. Sun pitää antaa, 

että toisetkin antaa. Siinä 

tavallaan se työntekijä 

asiakassuhde muuttuu enempi 

siihen kumppanuussuhteeseen 

ihan konkreettisesti.”



Nuoren kohtaaminen
• Kohdataanko ihminen ihmisenä?

• Kaikki samanarvoisia

• Kohtaa ja kuuntele!

• Anna aikaa

• Kehut, kannustaminen vs. 
negatiiviset asiat  huomaa 
pienikin muutos!

• Älä leimaa, vaan anna 
mahdollisuus!

• Näe ihminen parhaimmillaan!

• Pienet teot, eleet, sanat, joiden 
vaikutus näkyy pitkän ajan päästä



Yhteystiedot
Mervi Väisänen
Projektipäällikkö
mervi.vaisanen@autalasta.fi
puh. 044 5629805

Anna-Stiina Effe
Projektisuunnittelija
anna-stiina.effe@vuolleoulu.fi
puh. 0400 832 344

Niina Jääskeläinen
Kokemusohjaaja
veturointi@autalasta.fi
puh. 044 5629802

Anni Vaittinen
Kokemusohjaaja
veturointi@autalasta.fi
Puh. 044 5629824

Katuosoite:
Kumppanuuskeskus
Kansankatu 53, 1 krs.
90100 Oulu

www.autalasta.fi/veturointi





Loppusanat
Jaana Jokinen, erityisasiantuntija,

Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma (LAPE)
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