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• Kolme työntekijää, rahoittaja STEA

• Toimintaa pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja 
SOIHTU-valmennuksen osalta ympäri Suomen

• Hankkeen tarkoituksena on mm. tuoda esiin 
lastensuojelun kokemusvanhempien ääntä sekä 
hälventää häpeää ja lastensuojeluasiakkuuden leimaa.

• Hankkeen tavoitteet:

1. Järjestää matalan kynnyksen toimintaa vanhemmille

2. Tuoda viestinnällisin keinoin esiin erilaisia 
tarinoita ja kokemuksia lastensuojelusta

3. Vanhempien ja ammattilaisten yhteiskehittäminen

4. Valmentaa vanhempia lastensuojeluun 
kokemusasiantuntijoiksi ja tukihenkilöiksi (SOIHTU-
valmennus)



”Vanhemman elämässä 
lastensuojelu on hämmentävä, 
syvälle identiteettiin menevä 
asia. Avun tarpeesta 
huolimatta lastensuojelu 
nähdään usein pelotteena: 
vanhempia pelottaa ottaa 
sinne yhteyttä huostaanoton 
ja lapsensa menettämisen 
pelossa. Moni perhe jättää 
hakematta apua häpeän 
takia.”

Poiminta hankehakemuksesta 



SOIHTU-
VALMENNUS

• Kokemusasiantuntija- ja tukihenkilövalmennus

• Vanhemmille, joilla on kokemus lastensuojelun 
oman lapsen asiakkuuden kautta

• Pilottivalmennus käynnissä

• Kesto noin 55 h, 3-9/2021

• Mukana 17 kokemusvanhempaa ja 9 
yhteistyökumppania ympäri Suomea

https://suomenkasper.fi/lastensuojelu/koulutuks
et/soihtu-valmennus/

https://suomenkasper.fi/lastensuojelu/koulutukset/soihtu-valmennus/


"Minulla on isänä lähinnä 
hyviä kokemuksia lastensuojelusta. 
Niin sosiaalityöntekijöistä, kuin perhetyön-
tekijöistäkin. Vaikka eihän se niin mieltä 
ylentävää ole olla asiakkaana. Tulee häpeää 
ja jonkinlainen leima."

Kokemusvanhempi, 40 v

”Kannan myös muiden 
häpeää. Työntekijöiden ja 
puolison...”

Kokemusvanhempi, 45 v 

”Häpeä esti pitkää 
hakemasta apua.”

Kokemusvanhempi, 29 v



HÄPEÄ TUNTEENA

• Häpeä on sosiaalinen tunne, joka kehittyy 
ensimmäisten elinvuosien aikana

• Häpeä on yksi ihmistä suojaavista tunteista, sillä se 
saa meidät harkitsemaan tekojamme ja toimintaamme 
etukäteen sekä ennakoimaan näiden merkitystä 

• Häpeä ohjaa toimimaan sen mukaan, mitä muut pitävät 
sopivana 

• Häpeä auttaa ymmärtämään, mitä toiselle saa tehdä ja 
mitä ei 

• Häpeäntunne auttaa meitä tarkastelemaan omaa 
toimintaamme ja sitä, minkälaisena muut ihmiset 
meidät näkevät 



VAIETTU HÄPEÄ

• Häpeä on edelleen vaiettu tunne vaikka se 
koskettaa meitä kaikkia

• Kuvaillessaan häpeäntunteita ihminen ei 
välttämättä käytä sanaa häpeä 

• Julkisessa keskustelussa häpeä liitetään 
yleensä stigmatisoitumisen prosessiin, sen 
ajatellaan liittyvän esimerkiksi psyykkiseen 
sairauteen tai marginaaliryhmään kuulumiseen

• Häpeän vaikutus näkyy (ja tuntuu) ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä: käyttäytymisessä 
toiminnassa sekä reaktioissa



KAHLITSEVA HÄPEÄ

• Häpeällä on myös haitallinen puolensa 

• Sitkeä, omaan persoonaan kohdistuva häpeä on 
lamaannuttava ja itsetuntoa vahingoittava tunne

• Kaikkein merkittävimmät, elämää kahlitsevaa häpeää 
aiheuttavat kokemukset sijoittuvat ensimmäisiin 
elinvuosiin

• Varhaisen vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteen 
häiriöt, muun muassa hylätyksi tulemisen ja laiminlyönnin 
kokemukset vahvistavat haitallisen häpeän kehittymistä

• Varhaisessa kiintymyssuhteessa tapahtunut 
pitkäkestoinen traumatisoituminen vaikuttaa syvästi 
lapsen käsitykseen itsestä ja ympäröivästä maailmasta. 

Häpeä voi kasvaa tällöin osaksi omaa identiteettiä. 



HÄPEÄN VARJO

• Hoitamattomana häpeä virittyy herkästi ja vaikeuttaa 
elämää monin tavoin

• Kahlitsevassa häpeässä ihminen tuntee olevansa 
sisimmältään viallinen ja pysyvästi riittämätön. Häpeä 
voi olla niin vahvasti osa itseä, ettei se missään 
olosuhteissa hellitä otettaan

• Häpeälle luonteenomaista on halu peittää se ja siksi se 
naamioituu erilaisiin ilmenemismuotoihin

• Kun häpeää on paljon, on myös piiloutumista paljon: 
ihminen ei uskalla näyttäytyä aitona itsenään

• Häpeää voidaan pyrkiä hallitsemaan erilaisin 
strategioin (häpeäkompassi): hyökkäämällä itseä 
vastaan, hyökkäämällä muita vastaan, muista ihmisistä 
etääntymällä tai sisäisen kokemuksen välttämisellä 

• Erilaiset riippuvuudet, syömishäiriöt, perfektionismi ja 
suorittaminen voivat olla keinoja häpeän hallitsemiseen



LASTENSUOJELU JA 
MONIKERROKSINEN 
HÄPEÄ

• Lastensuojelu sanana ja palveluna omaa 
stigmaattisen kaikupohjan

• Lastensuojelun asiakkuus ja 
lastensuojelupalveluiden käyttäminen voi 
tuottaa häpeää jo itsessään

• Lastensuojelun asiakkaiden ja heidän 
perheenjäsenten kuormittavat 
elämäntilanteen sekä mahdolliset 
taustalla vaikuttavat kriisit ja traumat 
saattavat synnyttää häpeää monitahoisesti

• Ylisukupolvisuuden ilmiö koskettaa 
lastensuojelun lisäksi myös häpeää



HÄPEÄN VAIKUTUKSET 
ASIAKASSUHTEESEEN

• Tiedostamattomana häpeä voi olla uhka kaikenlaiselle 
yhteistyölle ja keskinäisen ymmärryksen 
saavuttamiselle

• Häpeävän voi olla vaikea luottaa toisen ihmisen 
hyväntahtoisuuteen ja voi olla herkkä tulkitsemaan 
toisen ihmisen ilmaisuja uhkana omanarvontunnolleen

• Ihminen voi tottua jo lapsuudessaan häpeään ja 
sosiaaliseen vetäytymiseen. Lapselle voi syntyä huono-
osaisen identiteetti, joka vaikuttaa itsetuntoon sekä 
käsitykseen omasta tulevaisuudesta. Uskallus 
unelmoida voi kärsiä

• Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa on oleellista 
tavoittaa myös omia häpeän lähteitä ja häpeän 
vaikutuksia omaan reagointiin sekä toimintaan

• Häpeästä toipumisessa on ensisijaisen tärkeää tulla 
nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Häpeästä 
toipumiseen tarvitaan aikaa ja toista ihmistä. 
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Lastensuojelu ja 
häpeä- vanhemman 
silmin

Video toteutettiin yhteistyössä 
Helsingin kaupungin 
lastensuojelun aikuiset 
kokemusasiantuntijat ryhmän 
kanssa.

Videolla vanhemmat puhuvat 
häpeästä, leimasta ja mikä siihen 
auttaa.



Häpeän 
vaikutuksia

• Sosiaaliset suhteet vähenevät.
• Toivottomuuden tunnetta.
• Tulevaisuuden näkymät häviävät.
• Eristäytymistä.

• Muutokset toimintakyvyssä.
• Esittää ulospäin pärjäävän hyvin, vaikka 

tarvitsisi apua.
• Vaikeutena nähdä tilannetta 

rehellisesti.



Häpeä ja leima

• Työntekijöiden vaihdokset voivat 
lisätä häpeän ja syyllisyyden 
tunnetta.

• Epäonnistumisen tunne, en ole 
pystynyt huolehtimaan tai 
suojelemaan lastani.

• Häpeä ja pelko muiden 
suhtautumisesta voi johtaa siihen, 
ettei asiakkuudesta haluta kertoa 
ulkopuolisille.

• Voimavarat saattavat kaikki mennä 
lapseen liittyviin asioihin, eikä sen 
takia jaksa kertoa siitä ulkopuolisille.

• Ei uskalleta puhua, vaikka olisi saanut 
lastensuojelusta apua.



Vanhemman ajatuksia

"Muistakaa että mekin ollaan ihmisiä, ettekä voi tietää 
mitä ollaan koettu, kaivataan inhimillisyyttä ja 
hyväksyntää.”

”Jos et voi auttaa, niin älä ainakaan tuomitse.”

”Muista aina ennen kuin tuomitset, että et voi 
koskaan tietää mitä joku toinen käy läpi, vaikka tilanne 
miltä omasta mielestäsi näyttäisi.”



Puhuminen ja 
vertaistuki auttaa

Turvallinen ryhmä missä saa jakaa kokemuksia ja tunteita.

Saada tukea toisilta vanhemmilta.

Kokemus siitä, että toiset ymmärtävät.

Ei tarvitse hävetä tai salata perheen tilannetta.

Saa käytännön tietoa toisilta vanhemmilta.

Antaa toivoa tulevaisuuteen.



Epävarmuus ja tiedon merkitys

Epävarmuuden tunne tulevaisuudesta, mitä 
seuraavaksi tapahtuu?

Pystytäänkö perheen tai lapsen tilannetta 
auttamaan ja tukemaan riittävästi?

Vanhemmat kaipaavat tietoa lastensuojelun 
toimintatavoista ja päätöksiin liittyvistä seikoista.

Tietoa erilaisista palveluista joista perhe voisi 
saada tukea ja apua.

Tietoa vertaistukiryhmistä.



Ymmärrys

Vanhemmat toivovat lastensuojelun 
työntekijöiden ja yhteiskunnan ymmärtävän 
perheiden erilaisia tilanteita.

Perheitä joita lastensuojelu koskettaa, ei 
leimattaisi.

Vanhempia ei syyllistetä tai tuomita.



Kohdatessamme 
perheitä

• Kohtaamme perheet 
kunnioittavasti

• Tarjoamme heille apua ja 
tukea

• Kerromme erilaisista 
palveluista

• Käytämme 
ymmärrettävää kieltä

• Huomioimme 
perheenjäsenten 
mielipiteitä



K I I T O S  M I E L E N K I I N N O S TA !


