
Kokemusasiantuntijuus lastensuojelun palveluissa



Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen lastensuojelussa 

• Lastensuojelun vastuualuejohtaja on yhteydessä Soiten 
kokemustoiminnan yhteyshenkilöön, joka koordinoi 
kokemusasiantuntijan Puhelinnumero: 0406524622

• Toimeksianto

• Kerrotaan mihin ja milloin  kokemusasiantuntijutta 
tarvitaan

Lastensuojelun kehittämiseen 
(kehittämispäivät, hankkeet, syty-
koulutus), kutsutaan mukaan 
kokemusasiantuntija

• Toimii tukena nuorille, jotka sijoitettu tai 
jälkihuollossa

• Koulutettuja kokemusasiantuntijoita, joilla 
itsellä kokemus sijoituksesta sekä tuki 
huoltajille lasta sijoitettaessa

• Vertaisryhmä, etäyhteydellä /hybridi

• Avoin anonyymi chat- tuki lapselle ja nuorelle. 
(vastausviive/päivittäin avoinna, kellonaika. Vastaajina; 
kokemusasiantuntija/ ammattilainen ja 
kokemusasiantuntija jaetulla vastuulla

• Soite.fi-sivuilla/ Sähköinen perhekeskus/ järjestö

• Kokemusta rikkaammat (lastensuojelun 
kokemusasiantuntijat) Ehjä ry ja Soite yhteistyössä

• Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen vertaistukena

• (*) Jatkossa: kehittämistyötä myös perhehoitoon ja 
sijaishuollon yksiköihin

-> Perheiden tilanteen huomioiminen asiakasnäkökulmasta

Lastensuojelu Kehittämistyön 
koordinointi

Kokemusasiantuntija Chat-tukipalvelu Vertaisryhmä nuorille 
ja vanhemmille

Toiminnassa oleva prosessi (*) Ehdotus jatkotoimenpiteiksi
Vertaistuki



Vertaistuen hyödyntäminen lastensuojelussa (toimenpide-ehdotus)
Tuki huoltajille, kun lapsi sijoitetaan (*)

• Etäyhteydellä toimiva/hybridi/live suljettu 
vertaistukiryhmä

• Mahdollisuus anonyymiin kontaktiin

• Sijoitusta valmistellaan

• Lapsi sijoitetaan

• Kokemusasiantuntija tukee 
huoltajan selviytymistä 
vanhemmuudessa

• Kokemusasiantuntija selvittää huoltajille, 
mitä sijoitus tarkoittaa/vastaa 
vanhemman kysymyksiin selventäen 
tilannetta. 

• Vanhemmille/huoltajille tarjotaan 
mahdollisuutta vertaistukeen

• Vertaistuki valmistelee vanhempia 
ymmärrykseen perheen tilanteesta

Lastensuojelun 
asiakkuus 

Avohuollon sijoitus 

Huostaanotto

Sijaishuolto 

Kokemusasiantun
tija

Tuki huoltajille Sijoituksen purku

Jälkihuolto

Lastensuojelun prosessissa, 
sijoitusta suunniteltaessa, annetaan esite Prosessi tukee asiakasta ja lastensuojelun prosessia



Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen lastensuojelussa 
(Toimenpide-ehdotus) Tuki nuorelle sijoitettaessa (*)

• Lastensuojelun kehittämiseen osallistuminen

• Ehdotus: Vertaistukiryhmä. Mahdollisuus osallistua etänä. 
Suljettu ryhmä sijoitetuille lapsille

• Chat-tukipalvelu lastensuojelun asiakkuudessa oleville 
lapsille.

Lapsen sijoittaminen kodin 
ulkopuolelle 

• Kokemusasiantuntija tukee kotiin palaamista ja 
toimii osaltaan lapsen/lasten turvallisen kotiin 
saattamisen tukena

• Toimii tukena jälkihuollossa

• Vertaistuki; kokemusasiantuntija selvittää nuorelle, 
mitä sijoitus tarkoittaa, vastaa kysymyksiin selventäen 
tilannetta. Myös chat lastensuojelun asiakuudessa

• Luo toivoa tulevaisuuteen

• Kokemusasiantuntijuuden 
hyödyntäminen lastensuojelussa, 
sijaishuollossa (laitokset, perhekodit)

Lastensuojelun 
asiakkuus

Avo- sijais- ja 
jälkihuollon 
toimenpiteet 

• Kokemusta 
rikkaammat 

• Vertaistuki

Tuki nuorelle
• Sijoituksen 

purku

• Jälkihuolto



Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus 
lastensuojelussa

Kehittämistyö

1. Kokemusasiantuntijoita kutsutaan 
mukaan projektiryhmiin

2. Lastensuojelun palveluiden 
kehittämispäivät (hyödyntäminen myös 
muissa sote-palveluissa. 
Yhteydenottopyyntö Soite, 
hankekoordinaattori, yhteistyö 
Kokemusta rikkaammat)

Kokemusta rikkaammat tarjoaa 
vertaistukifoorumin nuorille (sijoitus, 
jälkihuolto) Auttaa ammattilaisia 
lastensuojelun kehittämisessä

Vertaistuki huoltajille ja lapsille (*)

1. Kokemusasiantuntijuuden 
hyödyntäminen asiakkaiden tukena 
(sijoituksen yhteydessä ( huoltajat ja 
nuoret)

Kokemusasiantuntijoista koottu ryhmä. 
Sähköinen alusta, josta ”tägi” jokaiselle, 
vastaajana kuka ennättää (vastausviive). 
Alusta avoinna 24/7.

Järjestäjä: Soite kehittämisen yksikkö, 
lastensuojelu ja järjestötoiminta 
yhteistyössä. 

2. Vertaistukiryhmä, huoltajille sekä 
nuorille. Huoltajille suljettu ryhmä, 
etäryhmä tai live. Nuorille avoin ja 
etäryhmä, anonyymi mahdollisuus 
osallistua. Lapsille vertaistukiryhmä, live, 
suljettu ryhmä

Lastensuojelun kehittäminen (*)

Kokemusasiantuntijoiden työpaja (Soiten 
lastensuojelu ja sijaishuollon laitokset. 
Työpaja voi kokoontua noin 4 x 
vuodessa. Nuoret voivat jättää ideoita tai 
kysymyksiä, joihin työpajassa etsitään 
yhdessä vastauksia, ideoita

Kokemusasiantuntijoista työpajaryhmä 
vastaa eri projektiryhmistä esille tuleviin 
kysymyksiin ja esittää omat 
kehittämisehdotukset. 
Asiakaspalautteista nostettuja pulmia, 
johon pyydetään työpajan kannanottoa, 
ideoita

Tuki lapsille, nuorille, anonyymi

3. (*) Chat-tukipalvelu. Anonyymi 
mahdollisuus. 

Sijainti ja kohderyhmä sähköinen 
perhekeskus (tarkoitus: 
ennaltaehkäisevä lasten suojelu)

Vastaajina, iltapäivisin ammattilainen, 1 
ilta viikossa kokemusasiantuntija 

(ammattilainen on 1 nimetty/ useita 
vastaajia, jokaiselle menee ”tägi” ja 
vastaajana toimii kuka ensin ennättää.

-> Tilastointi. Sähköinen ”päiväkirja” 
yhteydenotoista (määrä, ohjaus, huoli)

• Käytössä olevat kokemusasiantuntijuuden mallit
• Kehittämisehdotukset lisätoiminnoiksi (*)



Kokemusasiantuntijuus perheiden palveluissa

Kokemusasiantuntijat
(lastensuojelu, päihde- ja 

mielenterveyspalvelut, 
vammaispalvelut)

TyöapajaKehittäminen

Projektiryhmät

Kehittämispäivät

Vertaistuki Sähköinen alusta

Chat lapsille ja nuorille

Vertaistuki huoltajille, kun 
lapsi sijoitetaan ja 

sijoitetuille nuorille  ja 
jälkihuolto

Vertaistukiryhmät (hybridi, 
etä)


