
Lapsella on oikeus tulla kuulluksi lastensuojelussa

Juuri ilmestynyt Lasten haastattelu lastensuojelussa -kirja kertoo, miten eri tavoin haastat-
teluja voidaan toteuttaa lastensuojelussa, jotta lapsen oikeus tulla kuulluksi toteutuu. Lapsia 
haastatellaan, kun halutaan rakentaa luottamusta lapsen ja ammattilaisen välillä tai saada ai-
kaan muutos lapsen elämässä. Haastattelulla pyritään myös selvittämään, millainen lapsen 
elämäntilanne on ja mitä mieltä hän itse on siitä. 

Yhteiskunnan yleinen suhtautuminen lasten asemaan on vaikuttanut myös lastensuojelus-
sa tehtäviin haastatteluihin. ”Lapsikäsitys on muuttunut. Ansaitusti lasten omien näkemys-
ten ja kokemusten merkitystä on nostettu esiin. Ajatus siitä, että lapsen ajatukset, toiveet 
ja mielipiteet eivät tule kuulluiksi vain kysymällä asioita aikuisilta, on vakiintunut osaksi län-
simaista lapsuuskäsitystä vähitellen.” Näin kertovat kirjan toimittaneet Sauli Hyvärinen ja 
Tarja Pösö. 
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Suomessa lastensuojelua onkin pyritty kehittämään lapsilähtöiseen suuntaan. Mutta mitä 
lapsilähtöinen lastensuojelu tarkoittaa? ”Lapsilähtöinen lastensuojelu eroaa perhekeskei-
sestä lastensuojelusta ottamalla lapsen keskiöön muiden perheenjäsenten edelle. Yksi pe-
ruselementti on lapsen kohtaaminen. Lapsen haastattelu on yksi keskeisimmistä kohtaami-
sen käytännöistä ammatillisessa toiminnassa”, Hyvärinen ja Pösö kertovat. Lasten oikeuk-
sia painottavassa lastensuojelussa lapsen kanssa työskentely ja lapsen näkemysten arvosta-
minen ovat siis tärkeässä roolissa. 

Lasten haastatteleminen on keskeinen käytäntö lastensuojelun piirissä. Siksi on merkityk-
sellistä, miten ammattilaiset haastattelemiseen suhtautuvat ja miten haastatteluja tehdään. 

Teos on tehty yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Sauli Hyvärinen työskentelee johtavana asiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hän 
on perehtynyt lasten kaltoinkohtelun ehkäisyn ja tunnistamisen kysymyksiin. Lisäksi Hy-
värinen on kouluttautunut lasten haastattelemiseen rikostutkinnassa. Teoksen toimitta-
miseen Hyväristä innosti palo kehittää lastensuojelutyötä. Ennen kaikkea hän halusi antaa 
lastensuojelun ammattilaisille entistä konkreettisempia ja tutkimusnäyttöön perustuvia vä-
lineitä lapsikeskeisen työotteen käyttöön. 

Tarja Pösö toimii sosiaalityön professorina Tampereen yliopistossa. Hän on pitkään tutkinut 
lastensuojelua eri näkökulmista. Kirjan toimittamisen taustamotivaationa oli havainto siitä, 
kuinka vähän lasten haastattelua ammatillisena käytäntönä on tutkittu ja kuinka tärkeä osa 
haastattelu kuitenkin on lastensuojelussa.

Yhteystiedot:
Sauli Hyvärinen,  

Lastensuojelun Keskusliitto, johtava asiantuntija
sauli.hyvarinen@lsks.fi

puh. 050 301 1292

Lisätiedot ja arvostelukappaleet:
Sari Malinen, PS-kustannus
sari.malinen@ps-kustannus.fi

puh. 040 747 2078


