
Webinaarin tavoitteena on tietoisuuden lisääminen kokemusasiantuntijuudesta, sen moninaisuudesta ja 
mahdollisuuksista lastensuojelussa. Kohderyhmänä ovat erityisesti ammattilaiset ja kehittäjät. 
 
Webinaarissa tarkastellaan kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa laajasti niin pienten lasten, nuorten kuin 
vanhempienkin näkökulmasta. Iltapäivällä on mahdollisuus osallistua vuorovaikutteisiin työpajoihin ja saada 
käytännön vinkkejä kokemusasiantuntijatoimintaan. 
 
Webinaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan webinaariin (lyyti.fi).

Tapahtuman järjestää KoLa eli Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa -verkosto. Kokemusasiantuntijuus 
lastensuojelussa -verkosto jakaa kokemuksia ja kehittää yhdessä lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta. 

Webinaarin järjestämisessä mukana ovat olleet Lastensuojelun Keskusliitto, Veturointi-toiminta/Auta lasta ry, 
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry., Osallisuuden aika ry., SOS-Kehittäjänuoret/SOS-Lapsikylä, Pesäpuu ry., 
Perhekuntoutuskeskus Lauste, Pelastakaa Lapset ry., Ensi- ja turvakotien liitto sekä Helsingin kaupungin 
kokemusasiantuntijatoiminta. 

OHJELMA 
 
9–11.00 

Tervetuloa 
Juontajat: Auta lasta ry, Veturointi-toiminta ja Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry  

Johdatus webinaariin lastensuojelun kokemusasiantuntijuudesta ja sen eettisyydestä 
Annukka Paasivirta ja Johannes Jahnukainen, Lastensuojelun Keskusliitto 

Yhteinen vuoropuhelu: Kokemusasiantuntijana lastensuojelussa 
Sari-Anne Paaso (Pesäpuu ry), Niina Jääskeläinen (Auta Lasta ry, Veturointi-toiminta), Vilma Vähämaa (Osalli-
suuden aika ry), Pia Köpsi ja Jaana Aaltonen (Perhekuntoutuskeskus Lauste) ja Ilkka Määttä (Helsingin kaupun-
ki) 

Lastensuojelun 
kokemusasiantuntijuuden

monet kasvot
Webinaari
17.11.2021

klo 9.00-15.30 

https://www.lyyti.fi/reg/kokemusasiantuntijuuden_monet_kasvot


11–12 Lounastauko  

12–13.15 Työpajat Teamsilla 
Valitse ilmoittautuessasi monipuolisesta tarjonnasta itseäsi kiinnostava työpaja, jossa pääset itse kysymään 
kokemusasiantuntijatoiminnasta lisää.

1. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry. Asiakkaasta kumppaniksi-hanke: Pohdintaa ja ratkaisuehdotuksia 
kokemuskumppanien/ kokemusasiantuntijoiden käyttöön lastensuojelussa  
Työpajassa pohditaan yhdessä kokemuskumppanien kanssa ratkaisuehdotuksia, millä pelot ja esteet koke-
musasiantuntijoiden käytössä voitetaan ja miten mahdollisuudet ja vaikuttavuudet tuodaan tietoisuuteen. 

2. Helsingin kaupunki: Kokemusasiantuntijatoiminta osana ison kaupungin organisaatiota  
Isolla kaupungilla on kaikkea paljon; sosiaalityöntekijöitä monessa eri yksikössä, sosiaalityön palvelujen 
työntekijöitä, palveluja, palvelujen tilaajia, tuottajia, esimiehiä, johtajia, kehittäjiä sekä asiakaslapsia ja 
perheitä. On toimijoita, resursseja ja potentiaalia toimia. Mihin kohtaan sijoittuvat kokemusasiantuntijat? 
Mihin heitä tarvitaan? Kuinka toimia asiakasperheen vanhemman kanssa, jos hän on kohtaamisessa palve-
lujen käyttämisen kokemusasiantuntija, ei asiakas. Tule kuulemaan, keskustelemaan ja kyselemään Helsin-
gin kaupungin tavasta organisoida kokemusasiantuntijatoimintaa ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksista 
toiminnan kehittämisessä mukana olemisesta organisaation eri tasoilla sekä tulevaisuuteen liittyvistä 
odotuksista. 

3. Osallisuuden aika: Yhteiskehittäminen työtapana lastensuojelussa 
Miten nuoret ja lastensuojelun ammattilaiset voivat asettua yhdessä tutkimaan ja kehittämään lastensuo-
jelua? Kerromme työpajassa kokemuksiamme yhteiskehittämisestä ja pääsemme yhdessä pohtimaan, miten 
menetelmää voi hyödyntää omassa työssä lasten ja nuorten parissa. 

4. Nuorten Turvasatama: Verkkotyönä toteutettava lastensuojelun kokemusasiantuntijuus  
Millä tavalla verkkotyössä esiin tulleet lastensuojelun kokemukset voidaan hyödyntää lastensuojelun palve-
luiden kehittämisessä? Minkälaisia erityispiirteitä verkkoympäristö asettaa nuorten ohjaamiselle ja tukemi-
selle? Miten luodaan hyvä keskusteluyhteys nuoreen verkkovälitteisesti? Miten edistetään ryhmän turvalli-
suuden tunnetta verkossa? Nuorten Turvasatamaa toteuttaa ja kehittää Pesäpuu ry, Osallisuuden aika ry ja 
Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminta. 

5. Pelastakaa Lapset: Palveluita kehittämässä yhdessä lasten kanssa, lapsikeskeinen palvelumuotoilu 
Jokaisella lapsella on arvokasta kokemusta ja asiantuntemusta käyttämistään palveluista. Jos haluamme 
palveluistamme myös lasten näkökulmasta mahdollisimman toimivia ja lapsiystävällisiä, tulee meidän teh-
dä kehittämistä lasten kanssa osana perustyötämme. Lapsikeskeinen palvelumuotoilu tarjoaa monenlaisille 
lapsille mahdollisuuden osallistua kehittämiseen ja työntekijöille tavan huomioida lasten näkemyksiä niin 
pienissä kuin isoissakin uudistuksissa. Tule mukaan kuulemaan lapsikeskeisen palvelumuotoilun eri vaiheis-
ta ja kokeilemaan erilaisia työkaluja! 

6. Näkyvät ry: Työkaluja sijaissisarusten kokemusasiantuntijuuden huomioimiseen perhehoidossa 
Työpajassa pohditaan oman työn ja roolin kautta, miten sijaissisarusten kokemusasiantuntijuutta voi entis-
tä paremmin edistää ja huomioida perhehoidon kentällä. Työpajasta saat konkreettisia ja yhdessä pohdittu-
ja työkaluja siihen, kuinka kuulla sijaissisarusta haastavissakin tilanteissa. 

7. Ensi- ja turvakotien liitto: Kokemustoimijoiden kouluttaminen 
Millaisia valmiuksia tarvitaan kokemustoimijana toimimisessa? Millaista koulutusta olemme heille järjestä-
neet ja miten se on toteutettu? Miksi koulutus on ylipäätään tarpeellinen? Tervetuloa kuulemaan Ensi- ja 
turvakotien liiton toteuttamasta kokemustoimijakoulutuksesta ja sen sisällöistä. Kerromme myös, miten 
olemme lähteneet määrittelemään kokemustoimijuuden käsitteitä ja miten kokemuksen ääni on saatu yhä 
vahvemmin osaksi arkeamme. Työpajassa kuulet ensin kokemuksia liiton arjesta, sen jälkeen johdattelemme 
keskusteluun ja jaamme hyviä vinkkejä teemaan liittyen. 



8. Aspa: 4You-hanke: Kokemustoimijat vertaisohjaajina lastensuojelutaustaisten nuorten ryhmissä 
Miten osallistuva nuori hyötyy kokemustoimijoista ryhmässä? Mitä ammattilainen hyötyy siitä, että työ-
parina on kokemustoimija? Mitä tämä kombo mahdollistaa kaikille osapuolille? Mikä on kokemustoimijan 
rooli ja tehtävät nuorten vertaisryhmässä? Entä velvollisuudet ja vastuu? Mitä kokemustoimija itse saa? 
Työpajan toteuttavat 4You-hankkeen kokemustoimijat sekä nuorten kokemustoimijoiden kanssa työskente-
levät ammattilaiset.  

13.15–13.30 Tauko  

13.30–15.00 

Juontajat: Auta lasta ry/Veturointi-toiminta ja Perhekuntoutuskeskus Lauste/kokemuskumppani 

Dialogeja kokemusasiantuntijuudesta 

1. Tiedekarnevaalia, paneelia ja podcasteja: yhdessä tulee parempaa 
Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnan ohjaaja/asiantuntija Samira Nouri ja Turun yliopiston työelämäprofes-
sori Oona Ylönen avaavat puheenvuorossaan millaista onnistunut yhteistyö on parhaimmillaan kokemusasi-
antuntijan ja ammattilaisen välillä. 

2. Kokemusasiantuntijat palvelun laatua ja prosesseja kehittämässä 
SOS-Lapsikylän laadusta vastaava kehittämispäällikkö Johanna Hedman yhdessä SOS-Kehittäjänuorten 
kanssa avaavat keväällä 2021 yhteistä sisäistä auditoinnin prosessia ja sen tuloksia palvelun piirissä olevien 
lasten arjen kannalta. 

3. Toimintakulttuurimuutos nuorilähtöisesti 
Helena Inkinen ja Mira nurmi avaavat Pesäpuussa nuorten kanssa tehtävää kehittämistyötä yhteistyössä 
sijaishuoltopaikkojen kanssa. Esimerkkeinä nuorten kanssa työskentelyn välineiden ja vertaisarviointimallin 
kehittäminen ja niiden vaikutukset arjen toimintakulttuuriin.  

15.00–15.30 Kokemusasiantuntijuus tulevaisuuden lastensuojelussa 

Jaana Leppäkorpi, projektipäällikkö, Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke 
Annukka Paasivirta ja Johannes Jahnukainen, Lastensuojelun Keskusliitto 

  

 


