
PIHALLA!?

Päivi Känkänen, 
erityisasiantuntija, THL



Yhdessä koettua

Pihalla !?

Päivi Känkänen, VTT,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos



Näyttelyt, seminaarit ja työpajat

• Näkyvissä!? ––Tampere

• Suhteissa!? – Kuopio

• Kohdatessa!? – Pori

• Kotona!? – Jyväskylä

• Mukana!? – Oulu

• Pihalla!? – Helsinki



Tarkoituksena on

Taide tarjoaa mahdollisuuden 
vaikeidenkin tunteiden ja kokemusten 

käsittelyyn



PIHALLA !?

Pihalla 

Ilo 

Häpeä

Asiantuntija

Luovuus

Lasten suojelu

Arvokkuus



PIHALLA

• tilallinen teema

• Hyvin tilallinen teema, sekä fyysinen että mentaalinen

• ”Syntymäkoti on ruumiillisesti kirjoittautunut meihin, se on joukko elimellisiä 
tottumuksia

• Lapsuuden pihat - kehollinen muisti, kollektiivinen muisti 

• Vaihtuvat pihat ja maisemat – kiinnittyminen jää vajaaksi

IHAN PIHALLA ,murrosikä

• Nuoruusiän kehitystehtävät, omien ihanteiden ja päämäärien löytäminen

• Oman ruumiinkuvan muuttuminen 

• Erilaisten maailmankuvien, kulttuurien, sukupolvien törmäykset

• Kriittinen tuuliajon kohta, navigointi



ILO

• Lapsen oikeus iloon ja leikkiin, leikki tapa tutustua itseen 
ja ympäristöön 

• Haavoittavat olosuhteet – lapsen leikeissä näkyy suru 
• Hyvän esille vetäminen, ilon etsiminen, uusien 

mahdollisuuksien näkeminen
• Iloa ja hyvää tuottavien asioiden näkyvillä pitäminen -> 

toiveikkuus, unelmat, pilvilinnojen rakentaminen 
• Asiat, joihin voi vaikuttaa on tärkeää olla keskiössä
• Jaettu ilo – yhdessä iloitseminen 
• Onnistumisen ja luomisen ilo 
• Oikeus iloita itsestään sellaisena kuin on, vailla häpeää



HÄPEÄ

• Suojelun ja osallisuuden jännite

• Meillä kaikilla on leimoja 

• ”Leimaa leveämpi katse” (Maaret Kallio)

• Rakennettu identiteetti

• Porissa verkostotapaamisessa kuvattu lastensuojelun tabuihin 
liittyvä kuvasarja (Niina Vehmaa)

• Häpeän kokemuksille voi 

rakentaa uuden merkityksen



ASIAN TUNTIJA –
vai tunnustelija?

• Ei - tietävän rooliin heittäytyminen, 
aikuinen/ammattilainen ei aina tiedä 

• Kaikki oppivat toisiltaan

• Tarvitaan toisen taajuudelle asettumista, tuntoisuuden
kasvattamista

• Myönteinen, hyväksyvä uteliaisuus (Daniel Hughes)

• Empatia – ”avain kaikkeen edistykseen” – myötätunnon 
asenne, avara näkeminen (Katri Saarikivi, Arto O. Salonen) 

• Kyvykkyyden vahvistaminen – mahdollisuuksien 
näkeminen

• Menetelmällinen mielikuvitus, työorientaatio 



LUOVUUS

• Taiteen symbolinen etäisyys tarjoaa välineen ajatteluun ja jäsentämiseen
• Miten muuttaa kipeän asian sellaiseen muotoon, että sitä voi lähestyä ja 

ajatella?
• Viilto tuntoisuuteen – mitä minussa heräsi tämän kokemuksen myötä (Kirsi 

Heimonen)
• Uusia näkökulmia – tämä ei ole ainoa todellisuus 
• Omien vahvuuksien ja käyttämättömien resurssien löytäminen  rohkeus 
• Taidollinen kehittyminen  onnistuminen
• Tunne ja mieli liikkeeseen - -> joskus myös ei-toivottuja seurauksia
• Taide on apuna tietoisuuden kasvattamisessa 



LASTEN SUOJELU

• Yhdessä koettua - moninaisten teosten avulla liitytty 
tarinoiden ketjuun – piirretty auki lastensuojelun kuvaa

• Vahvuuksien ja oman potentiaalin näkyväksi tekeminen

• Oikeus itseilmaisuun

• Mahdollisuuksien tasa-arvo

Tunteet ovat

keskeinen osa

tietämistä



ARVOKKUUS

• Mikä arvokasta ja tärkeää?
• Oman erityisyyden ja merkityksellisyyden näkeminen 

ja tunnistaminen, arvokkuuden asento alkaa kehittyä 
varhain 

• Ajatuksillani, kokemuksillani ja tunteillani on arvoa ja 
merkitystä

• Mahdollisuus elää itsensä näköistä elämää

• Myönteinen valo, sille tilaa! 



Kiitos!



KAHVITAUKO



USKO OMAAN ARVOON

Petra Karhu ja Marjatta Bardy



Yhdessä Koettua:

Elämyksiä & 
toimenpide-ehdotuksia



Kiertue houkutteli esille lastensuojelussa olevat tärkeät asiat.
Menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.
Mikä on luovuttamatonta?
Mitä voimme oppia, mitä on tärkeää muistaa?

Taide raivasi tietä ajatuksille ja tunteille. 
Se teki kokemuksen näkyväksi.
Mahdollisti, sillä kokemus tulee jaetuksi vasta, kun se on ilmastu.

Mitä vaikeampia aiheita me voimme 
nähdä, kokea sekä oppia kulttuurin ja 
taiteen kautta, sitä vähemmän 
meidän tarvitsee toivottavasti kokea 
näitä ongelmia aidosti 
yhteiskunnassamme. 

Yksikin ymmärretty kokemus voi viedä 
monella tapaa yhteiskuntaamme 
parempaan suuntaan. Kokea siis asiat 
toisten esittäminä tai kertoa omat 
kokemuksensa puettuna ne 
kuvataiteeksi, kirjallisuudeksi, 
musiikiksi, teatteriksi, jne. 

Kulttuuri ja taide eivät varmasti tule 
ihan ensimmäisenä tarpeena mieleen 
syrjäytymisvaarassa olevalle lapselle 
tai nuorelle. Mutta uskokaa minua, 
niiden mahdollisuuksien tarjoaminen 
saattaa johtaa heidän lämänpolkunsa
vaikka millaisiin onnistumisiin. 
Parhaimmillaan pelastaa 
ihmiselämän.

KIERTUEELLA 
KUULTUA JA KOETTUA.
VIESTEJÄ, SUORIA JA 

HILJAISIA.
ELÄMYKSIÄ, TUNTEITA, 

TARINOITA. 



Lastensuojelu on itse asiassa osoitus 
sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta joka 
herkistyy lasten hyvinvointitarpeille.

Tämä ei ole vain tietyn 
porukan asia, vaan 
kaikkien yhteinen. 

Lastensuojelu ei ole 

mörkö!

Sano, äiti, että 
jokaisella 
lapsella pitäisi 
olla oma koti.

Ruoka on ollut 
vallankäytön väline: 

saako syödä samassa 
pöydässä vai 

kääntyneenä selin.

Ulkopuolisuuden 
tunne on seurannut aina 

-
se on rikkaus ja tuska. 

”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.”

”

”
Tarve olla haluttu.



Helpotus, etten olekaan hullu ja yksin kokemuksieni ja muistojeni kanssa. 
En olekaan mielisairas ja itsetuhoinen,

Vaan reagoinut normaalilla tavalla epänormaaleihin asioihin. 

Lapsen tehtävänä ei ole olla aikuinen.

Kiitos <3

”

”
Veritas per Umbras

Totuus löytyy varjoista.



TEEMAT:

VUOROVAIKUTUS

TUNTEET



ylisuku- Ylisukupolvisuus on 
keskeistä meille 
kaikille.polvisuus

 Tunnustetaan ja tunnistetaan asioiden olemassa olo. 
 Annetaan mahdollisuuksia tulla kuulluksi, tarinat on tärkeä 

muistaa. 
 Kerrotut tarinat purkavat stereotypioita ja jännitteitä erilaisten 

ryhmien välillä.
 Otetaan todesta: Rohkeutta on tuoda ikäviä asioita esille, sillä se 

auttaa järjestelmiä korjaamaan omaa toimintaa.
 Muistetaan ylisukupolvinen hyvä. 
 Miten saadaan tarinat vielä laajempaan levitykseen?

MIKÄ TOIMII 
KATKASIJANA? 

 Perusturvallisuus 
 Turvalliset 

vuorovaikutussuhteet 
läheisverkostossa

 Uskotaan ja rohkaistaan 
elämässä eteenpäin 

 Uskotaan itseen: Sijoitus 
ei ole elinkautinen

 Unelmointi 
 Rakkaus
 Huolehtimisen ja 

välittämisen ilmapiiri 

Nämä tarinat ovat sellaisia, joita ei vielä hetki sitten pystytty 
puhumaan, nyt kun me näistä puhutaan, niin tulee rohkeutta 
mennä vielä niille alueille, jotka ovat tällä hetkelle suljettuja. 

Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74821

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


tunteet
 TURVALLISUUS: Ilman turvaa on jatkuvassa hälytystilassa.

 VAPAUS: Vapaus olla oma itsensä ilman vertailua, kehittyä ja kasvaa omaan 
tahtiinsa.

 KUULUMINEN: Sitä, että on jokin paikka, johon kuuluu. 

 IKÄVÄ JA RAKKAUS: Oikeus rakastaa ja ikävöidä keitä itse haluaa.

 ANTEEKSIANTAMINEN: Sovinto menneisyyden ja ihmisten kanssa auttaa 
pääsemään eteenpäin.

 KIINNITTYMINEN: Yhteiset ruokailut ja huokailut hyvä paikka läsnäololle.

 TUNTEIDEN TARTTUMINEN: Lapsen tunteet herättävät tunteita myös 
vanhemmissa.

 VERTAILEMINEN: Ei vertailla muihin sijoitettuna oleviin lapsiin/biologisiin 
lapsiin. 

 HÄPEÄ: Niin kauan kuin puhutaan ”ongelmanuorista”, heitä myös pidetään 
ongelmanuorina. Sen sijaan tulisi puhua ”nuorista, joilla on ongelmia”. 

 LEIMA: ”Lasten suojelu”, erikseen kirjoitettuna, nähdään hyvänä asiana, mutta 
”lastensuojelu” on häpeällinen asia, josta ei haluta puhua. 

HÄPEÄ JA SYYLLISYYS ovat 
ahdistavia, elämäniloa vieviä 
ja kahlitsevia tunteita, joiden 
syövereistä on vaikea päästä 
irti. 

Ne siirtyvät helposti perheiden 
kulissien takaa lapsille 
kannettavaksi, osaksi omaa 
itseä. 

Toisaalta häpeä ja syyllisyys 
voivat olla meille aikuisille 
myös tärkeitä pysäyttäjiä ja 
suunnannäyttäjiä lasten 
hädän äärelle.

Ulkopuolisuudentunne 
on seurannut aina - se 
on rikkaus ja tuska.



vertaisuus
TAUSTOISTA HUOLIMATTA –
tai juuri sen vuoksi voit 
saavuttaa sen, mitä eniten 
epäilet. Älä anna historiasi 
määrittää sinua – se oli 
oppitunti, ei elinkautinen. Et 
ole yksin.

Jos ei voi puhua toisille siitä, 
mitä on itse kokenut, kulkee 
maski kasvoillaan. 

Joku kysyi multa joskus, et 
ootsä lintu vai kala? Ja mä
vastasin sille, että riippuu, 
ollaanko me vedessä vai 
ilmassa.

 Vertaistuki on merkityksellinen onnistumisien kannalta. 
 Se tarjoaa uudenlaisen näkökulman, kun omista asioista pääsee 

puhumaan ihmisten kanssa, jotka oikeasti ymmärtävät. 

 Vertaistuki tuo 
uudenlaisen verkoston.

 Voimaantuu, kun 
huomaa, ettei ole yksin. 
Häpeä lievittyy. 



osallisuus

 Lapsilla ja nuorilla on ainutlaatuinen asiantuntijuus omasta 
hyvinvoinnistaan, kun heillä on aikaa ja tila siitä kertoa.  

KUULUUKSI TULEMINEN 
OIKEALLA TAVALLA ON 
TÄRKEÄÄ: nuorten 
mielipiteitä tulee kunnioittaa, 
ja heitä koskevat päätökset 
tulee perustella 
ymmärrettävästi. 

”Tietyissä asioissa nuorten 
mielipidettä kuullaan ja sit joissain ei, 
nii menee mielenkiinto palavereihin 
ihan kokonaan.” 

 Kuulemmeko todella? 
 Otammeko tosissamme?
 Osaammeko kartoittaa 

heidän hyvinvointiaan?
 Uskallammeko luottaa?

Satanuoret,
Satakunnan 
lastensuojelun 
kehittämisyksikkö

KOHTAAMISEN 
6 Koota:



tabut
”Vaikka olisi rankka tausta, 
Susta voi tulla mitä vaan!” 

 Menestyminen yllättävää: ” … ai sä oot pärjännyt noi
hyvin, vaikka….

 Kauhistellaan: ”Siel laitoksessa on varmaan kauheeta.” 
 Säälitään: ”Voi sua raukkaa.”
 Syrjäytetään: ”Kunhan nyt et rikoksia ryhdy 

tekemään.” 

SÄÄLI ilmenee ulkopuolisten 
ihmisten suhtautumisena 
nuorten kertoessa omista 
kokemuksistaan. Nuoret eivät 
kaipaa sääliä. Jos kokemukset 
olivat jo menneitä, toivotaan, 
että niistä opittaisiin. Tuoreisiin 
kokemuksiin kaivattiin säälin 
sijaan apua selviytymiseen. 

KIUSAAMINEN TAI SYRJIMINEN
tapahtuu usein piilossa, nuorten 
oman ikäryhmän sisällä. 
Kiusaaminen saattaa johtua 
perhetaustaan liittyvistä syistä 
tai sitten nuoria syrjitään sen 
vuoksi, että häntä pidetään 
syyllisenä omaan sijoitukseensa. 
Syrjiminen saattaa kuitenkin 
liittyä myös opiskelu- tai 
työpaikan saamiseen.

 Mikä ylläpitää leimaa?
Hiljaisuus ja häpeä
Itseä toteuttavat 
ennusteet
Ammattilaisten 
puhumisen tavat

 Miten purkaa leimaa?



valvonta
KUKA VALVOO? MITÄ VALVOTAAN? MIKSI VALVOTAAN?

Sijaishuollon tehtävä on olla koti. 
Lapsi saa olla lapsi, nuori nuori.
Lapsen ja nuoren tulee olla turvassa sijaishuollossa.

Tärkeintä on se, että lapsen ja nuoren kanssa arkea elävät 
ihmiset ovat sellaisia, joille voi kertoa huolista ja iloista. 

Lapsilla ja nuorilla on oikeus ja velvollisuuskin olla 
palveluiden arvioitsija, mut et se ois jotenkin jatkuvaa sillai, 
että vaikka joka päivää arvioitais, et oliko se saamani 
palvelu hyvää vai ei, niin se kadottaa siitä sijaishuollosta 
jotain kauheen oleellista. 

Lastensuojelussa on siitä kyse että 
lasten oikeudet on ensisijaisia. 
Miten se sit käytäntöihin ja asenteisiin 
viimeseks asti juurtuu? 

Laitos on mahdollisuus, 
niin minäkin. Toisinaan 
olen perheenjäsen, 
toisinaan sijoitusnuori. 
Ihmiset muuttuvat, jos 
niille antaa 
mahdollisuuden. 

Ohjaaja kuuntele, älä 
rankaise. Luo mulle koti, 
älä laitosta. 

Anna mun olla teini. Älä 
oleta –kysy ja kuuntele.

MISTÄ LAPSET JA NUORET TIETÄVÄT, OVATKO TYÖNTEKIJÄT 
KOHDELLEET HEITÄ OIKEIN? 



huolto vai
hoito Luo luottamusta 

Luo turvallisuutta
Helpottaa asioista puhumista

PYSYVYYS:
Oikein valittu sijaishuoltopaikka on 
lastensuojelun tärkeimpiä tehtäviä. 

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

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

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. 

 On nähtävä ihminen omana 
yksilönä - auttaminen on 
mittatilaustyötä

”Jos hoito, mitä laitoksessa piti saada 
jäi antamatta, niin mistä maksetaan? 
Voi olla, että sijaispaikka on nuorelle 
väärä, tai voi olla että paikka on hyvä, 
mutta nuorella on silti paha olla. ”



toivo
& unelmat

Pimeän ja ahdistavan alun 
jälkeen löytyy toivon 
valoisuus.

 Mediassa lastensuojelu näkyy pääasiassa hyvin 
kärjistetysti. Esillä ovat joko isoimmat ongelmat tai 
huikeimmat selviytymistarinat. Nuoret toivoivat, 
että esiin tuotaisiin erilaisia kokemuksia, 
jokaisella nuorella on kuitenkin se oma tarina. 

”Olisi hienoa, jos median avulla levitettäisiin tietoisuutta lastensuojelun tavoitteista ja  eri 
sijoitusmuodoista. ”

Ongelmapuheen sijaan median keskusteluissa pitäisi näkyä enemmän ratkaisuja, sekä 
asiallista keskustelua, siitä miten lastensuojelua voitaisiin kehittää eteenpäin. 

 Unelma lastensuojelusta, siihen liittyy 
kaks asiaa: aika ja viisaus.

 lastensuojelu on itse asiassa osoitus 
sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta joka 
herkistyy lasten hyvinvointitarpeille

Unelmat johtavat 
meitä elämässä 

eteenpäin.

”Mun unelma 
lastensuojelusta on se, että 
kaikki lastensuojelussa niin 
lapset, nuoret, vanhemmat ja 
työntekijät voi unelmoida, 
koska tällä hetkellä on 
monesti se tilanne, että ei 
uskalleta unelmoida, koska se 
tulevaisuus näyttää niin 
pimeeltä.” 

”Aika ihana fiilis kun sit jossain 
vaiheessa uskaltaa ruveta 
unelmoimaan.”











Kaikki se hyvä meissä.
#hyvämeissä

Jotta näille upeille asioille 
voi tulla tilaa, tarvitaan 

toimenpiteitä myös 
järjestelmään. 



Toimenpide-ehdotukset

 KATSO ja näe lapsi ja nuori mahdollisuutena.
 KUULE oikeasti lapsen ja nuoren tarpeet.
 KESKITY, ole läsnä.  
 KEHU, näe lapsen ja nuoren hyvä. 
 KERRO jotain itsestäsi.  
 KUNNIOITA lasta ja nuorta sekä hänen läheisiään. Näe kaikki se 

hyvä meissä. 

1.
Kohtaamisen 6 Koota 
ohjenuoraksi lastensuojeluun. Kaikille. 

Kaikki se hyvä meissä.
#hyvämeissä



Toimenpide-ehdotukset

 Kaivataan lisää valvontaa, myös perhehoitoon.
 Lasten ja nuorten täytyy tietää: Kuka valvoo, mitä valvotaan, 

miksi valvotaan?
 Sosiaalityöntekijän yksi käynti vuodessa on täysin riittämätöntä.
 Lasten ja nuorten oikeutta tavata sosiaalityöntekijäänsä myös 

kahden kesken tulee vahvistaa.
 Kehitetään vertaisarviointia sijaishuoltoon.

2.
Valvonta

Kaikki se hyvä meissä.
#hyvämeissä



Toimenpide-ehdotukset

 Sijoitettuina olleet tarvitsevat matalan kynnyksen paikkoja, 
joissa he voivat puhua ja jakaa kokemuksiaan toisten kanssa.

 Vertaisryhmistä tulisi tulla pysyvä rakenne lastensuojelun sisälle. 
 Tunnistetaan ja tunnustetaan kokemustiedon arvo.
 Tarjotaan kokemusten jakamista lapsille, nuorille, jälkihuoltoon 

siirtymisessä ja sen jälkeen, vanhemmille, sijaisvanhemmille, 
sijaissisarille... 

 Kehitetään lastensuojelua oikeasti yhdessä. 
 Tarjotaan ammattilaisille valtava kokemustiedon voima. 
 Kehittäjäryhmät paikallisiksi voimavaroiksi lastensuojeluun.

3.
Vertaistuki- ja kehittäjäryhmät

Kaikki se hyvä meissä.
#hyvämeissä



Toimenpide-ehdotukset

 Lastensuojelun maine on suoraan yhteydessä lapsen kokemaan 
leimaan.

 Kaikki se hyvä meissä: Lapset ja nuoret kaipaavat positiivista ja 
ratkaisukeskeistä näkökulmaa asioiden hoitamiseen. Jaetaan 
yhdessä hyviä käytäntöjä.  

 Madalletaan perheiden kynnystä hakeutua avun piiriin. 
 Käytetään inhimillisempää ja asiakaslähtöisempää kieltä. 
 Tuodaan lastensuojelu 2020-luvulle! 

4.
Lastensuojelun käsitteet ja imago

Kaikki se hyvä meissä.
#hyvämeissä



Toimenpide-ehdotukset

5.
Mitä muuta?

Kaikki se hyvä meissä.
#hyvämeissä



#yhdessäkoettua

#hyvämeissä

KIITOS!


