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Mistä kaikki alkoi? 

• Nuoret kehittäjät –ryhmä käynnistyi 2011 Helsingin läntisessä 
lastensuojelussa nuorten ja työntekijöiden yhteistyönä

• Asiakasnuoret ja ammattilaiset perustivat yhdistyksen 2014 

• Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lastensuojelun asiakasnuorten 
äänen ja kokemusten esille nostamista sosiaalityössä 
yhteistutkijuuden/kehittämisen avulla. 

• Osallisuuden ajassa tämä tarkoittaa palvelujen kehittämistä ja tiedon 
tuottamista nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä. 

• STEA:n projektirahoitus vuosille 2016-2018 



Tällä hetkellä 
Osallisuuden aika..

• Työntekijät: 
projektipäällikkö  
projektikoordinaattori, joka 
on myös 
kokemusasiantuntija

• Aktiivinen hallitus

• Kokemusasiantuntijanuoret 

Lastensuojelun lasten ja nuorten 
osallisuuden lisääminen ja 
yhteiskehittämisen eteenpäin vieminen



Ryhmän ja toiminnan periaatteet (jotka samalla 
yhteistutkimisen periaatteet):

• Suhteessa tapahtuvaa toimintaa

• Vapaaehtoisuus

• Voimaantuminen

• Tasavertainen ja avoin asiantuntijuus

• Luottamus ja tunteminen

• Yhteistoiminta

• Yhteissuunnittelu

• Vaikuttaminen

• Eettisyys
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Ryhmätoiminta

• OA:n oma nuorten ryhmä

• Uusien nuorten ryhmien perustaminen lastensuojelulaitoksiin



Kouluttaminen ja konsultointi

• Sosiaalityöntekijöiden ja alan ammattilaisten kouluttaminen

• Alan opiskelijoiden kouluttaminen

• Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen eri toimijoiden hankkeissa, 
esimerkkinä NOJA-hanke

”Kokemusasiantuntijoiden luento oli erittäin silmiä avaava ja antoi paljon 
eväitä tulevaan työelämään ja siihen miten toimia nuorten asiakkaiden 

kanssa.”

”Olen ymmärtänyt, että kokemusasiantuntijoita tarvitaan kaikissa 
lastensuojelun kehittämisprosesseissa. Heidän osallistumisensa on 

välttämätöntä, jotta kehitys kulkisi oikeaan suuntaan.”



Vaikuttamistyö
• Viedään ryhmissä ja muussa 

toiminnassa syntynyttä tietoa 
eteenpäin

• Järjestetään päättäjien ja 
kokemusasiantuntijoiden 
kohtaamisia

• Esim. HS:n juttu 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-
2000005630654.html?share=b9
6fe21af1b7477661c45860c5451
d0f

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005630654.html?share=b96fe21af1b7477661c45860c5451d0f


Lape ja muu yhteistyö

• Mukana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa

• Yhteistyö muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa, esim. 
Lastensuojelun Keskusliiton kanssa valtakunnalliset Nuorten päivät

• SOCCA:n kanssa yhteistyössä kehitetty lastensuojelulaitoksiin 
tarkoitettu kokemuspeli

• Mukana valtakunnallisessa Voima

vaikuttaa - nuorten 

kokemusasiantuntijoiden verkostossa



Onnistumiset ja haasteet

• Nuorten kokemus oman äänen kuulluksi saamisesta, ”oman menneisyyden 
kääntäminen voitoksi”

• Ammattilaisille ja alan opiskelijoille välineitä ja toimintatapoja
• Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, tabujen rikkominen

• Osallisuuden ajan nuoret ja ryhmä ei vielä lisää muiden lasten ja nuorten 
osallisuutta       miten saada toimintatapa juurrutettua? 

• Asenteet, kokemusasiantuntijoiden asiantuntemuksen arvostaminen
• Kokemusasiantuntijat aidosti mukana kehittämistyössä, ei vain 

kommentoimassa
• Kokemusasiantuntijuuden tukeminen, uupuminen
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