
Katsele palveluita  
lapsen silmin -työkirja
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Tervetuloa luomaan parempia palveluita lapsille

Käsissäsi on työkirja, joka auttaa sinua katselemaan palveluita lapsen silmin. Työkirja on 
syntynyt Pelastakaa Lapset ry:n ”Katsele palveluita lapsen silmin” -verkkokoulutuksen koulu-
tusmateriaalien tueksi ja Lapsikeskeisen palvelumuotoilun materiaalin rinnalle. Se on apu-
väline aikuisille kehittämisen tueksi. Ennen kaikkea se tukee lapsen näkökulman kannattelua 
ja asioiden käytäntöön viemistä. Nämä ovat havaintojemme mukaan usein myös haastavia 
asioita toteutuksen näkökulmasta. Kyseessä voi olla pienikin muutos tai parannus palveluun 
tai laaja palvelukokonaisuutta koskeva kehittämisprojekti. 

Työkirja sisältää pohdintatehtäviä, muistilistoja sekä palvelumuotoilusta sovellettuja työka-
luja. Pohdintatehtävät tukevat työntekijää erityisesti omien asenteiden ja toimintatapojen 
tarkastelussa. Niiden taustalla vaikuttaa vahvasti myönteisen tunnistamisen näkökulma: 
ennakkoluulottomuus ja pyrkimys tavoittaa toisen kokemuksia, tarpeita ja toiveita avoimesti. 
Muistilistat muistuttavat, mikä vaiheessa on olennaista tai tärkeää. Palvelumuotoilusta sovel-
letut työkalut auttavat työntekijää pysähtymään oikeiden kysymysten ääreen, jotta kehittä-
minen on tarkoituksenmukaista ja oikeaan suuntaan etenevää. 

Työkirjan on ideoinut Pelastakaa Lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen työntekijät, Reetta 
Kalliomeri, Janica Laimio ja Hanna Tulensalo, joilla on paljon käytännön kokemusta lasten 
kanssa toimimisesta ja kehittämisestä. Mukana työkirjan ideoinnissa on ollut palvelumuo-
toilun asiantuntija Anna-Maija Ohlsson. Kuvittajana ja taittajana työkirjassa on Oona 
Niskanen, jolla on sekä käytännön kokemusta lasten kanssa työskentelystä, että viestinnän 
ja kuvittamisen taitoja. Näiden osaamisalueiden yhdistäminen on ollut tärkeää ja tuonut 
uusia oivalluksia siihen, milloin ja millaisten kysymysten ääreen meidän on tärkeä aikuisina 
pysähtyä. 

Työkirja sopii kaikille lasten parissa toimiville työntekijöille, esihenkilöille ja kehittäjille, jotka 
haluavat parantaa lasten ja perheiden palveluita.

Olethan valmis oppimaan, yllättymään ja oivaltamaan!
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1. LÄHTÖKOHDAT JA PERIAATTEET

Kun lähdet kehittämään tai muotoilemaan palveluita ja toimintaa yhdessä lasten kanssa, 
on hyvä pysähtyä huomaamaan, miten jo kuulet lapsia ja mitkä toimintatavat olet kokenut 
hyviksi tai mikä haastaa lasten kuulemista. Yhtä lailla on tärkeä pysähtyä lapsen oikeuksien 
ääreen. Niiden huomioiminen on aikuisten velvollisuus kaikessa lasten kanssa toimimisessa. 
Juhlapuheiden sijaan kyse on siitä, miten me käytännössä toteutamme lapsen oikeuksia toi-
minnassamme, kehittämisessä ja miten ne näkyvät lopputuloksessa. Toivomme, että pysähdyt 
myös myönteisen tunnistamisen ajatteluun käytännön kokemuksina ja tekoina.

Tärkein kysymys kehittämisen näkökulmasta on Miksi –kysymys. Kehittämistä ei kannata 
tehdä pelkästään kehittämisen innosta. Siksi on hyvä pysähtyä miettimään, mikä muutostar-
ve kehittämisen taustalla on.  Mikä muutostarve on eri toimijoiden näkökulmis ta ja ennen 
kaikkea mikä se on lapsen näkökulmasta. 
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Pohdintatehtävä: mitä jo teen!

Missä asioissa kuulen lasten kokemuksia, toiveita ja tarpeita omassa työssäni? 

Millaisia tapoja lasten kokemusten, tarpeiden ja toiveiden tavoittamiseen  
minulla on jo käytössäni?

Millä tavoin huomioin tai vien lasten ajatuksia käytäntöön?

Millä tavalla lasten näkemyksiä huomioidaan, kun toimintaa/ 
palveluamme kehitetään?
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Työkalu: muutostarpeen määrittely

Miksi palvelua pitää parantaa tai kehittää?

lapsen mielestä?

lapsen oikeuksien  
näkökulmasta?

muusta näkökulmasta, mistä?

organisaation tavoitteen  
näkökulmasta?

 lapselle tärkeiden  
aikuisten mielestä?

Mitä haluan muuttaa tai kehittää?

Omaa toimimisen tapaani

Uutta käytäntöä tai palvelua

Jotain muuta, mitä?

Olemassa olevaa käytäntöä tai palvelua

Palvelukokonaisuutta

Mitä resursseja meillä  
on käytössä? Mistä tiedämme, että olemme onnistuneet vastaamaan 

muutostarpeeseen, lapsen näkökulmasta? 

Tulevaisuuden muistelu
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Muistilista lapsen oikeuksien toteuttamiseen: 

Kaikessa toiminnassa pitää ottaa huomioon  
seuraavat neljä periaatetta:

Jokainen lapsi on yhdenvertainen ja tulee siten kohdatuksi. 
Ketään ei saa syrjiä ja kukaan ei saa joutua kiusatuksi. 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään. 
Lapsi saa olla oma itsensä, nauttia elämästä ja aikuinen tukee  
lasta kehittymään.

Aikuiset selvittävät, mitä lapset asioista ajattelevat.
Lapselta on tärkeää kysyä, häntä tulee kuunnella ja ottaa tosissaan  
sekä huomioida. 

Lapsen etu toteutuu palveluissamme. Lapsia koskevissa päätöksissä ja 
suunnitelmissa pitää ensisijaisesti huomioida lapsen etu.  
Lapsille perustellaan päätökset. Lapsen etua arvioidessa pitää  
huomioida lapsen näkemykset.

1.

2.

3.

4.

Pohdintatehtävä: lapsen oikeudet työssäni
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Pohdintatehtävä: myönteinen tunnistaminen lapsen  
kohtaamisessa

Palauta mieleesi joku kohtaaminen tai hetki lapsen kanssa, jossa:

Tavoitit jotain  
lapselle tärkeää.

Pääsitte jossain 
 asiassa  

”samalle kartalle”.

Välillenne syntyi  
luottamusta.

Pystyit jollain tapaa  
vahvistamaan lapsen hyvää oloa  

ja myönteistä minäkuvaa.

Mieti ja kirjaa ylös, mitkä asiat auttoivat siinä,  
että näin tapahtui!
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2. TUTUSTU JA TAVOITA

Tutustu ja tavoita vaiheessa olennaista on ymmärtää lapsen tarpeita, toimintaa, kokemuksia 
ja ajatuksia mahdollisimman avoimin mielin. Sen pohjalta syntyy mahdollisuus tavoittaa ja 
oivaltaa jotain uutta ja merkityksellistä! Tuletkin tässä vaiheessa kokoamaan tietoa yhdessä 
lasten kanssa, jotta voit viedä kehittämistä oikeaan suuntaan. 

Palvelumuotoilusta sovelletut työkalut auttavat sinua hahmottamaan, keitä sinun on tärkeä 
kuulla, mitkä vaiheet palvelupolulla ovat lapsen näkökulmasta merkityksellisiä sekä suuntaa-
vat katseesi lapsen kokemusmaailmaan. Niiden kautta sinulle syntyy mahdollisuus huomata, 
mitä jo tiedät ja mitä sinun olisi tärkeä selvittää lisää. 

Joskus saatamme poimia lapsilta kootusta tiedosta sen, mikä tuntuu jo tutulta, joten on hyvä 
tietoisesti pysähtyä myös sen ääreen, miten lapsilta opittua voi lähestyä avoimin mielin ja 
uutta oppien.
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Työkalu: tunnista kohderyhmät

Kenelle haluan parantaa tätä palvelua?
 
Luokittele seuraavassa tehtävässä lapsista ja perheistä ryhmiä sen mukaan:
1.  minkälaiset perheet ja lapset jo käyttävät palveluita?
2.  keitä ei tavoiteta?

Keitä haluaisimme tavoittaa, mutta emme tavoita?

Tunnistatko palveluiden käyttäjistä sellaisia lapsia ja perheitä, joiden tarpeisiin ei onnistuta vastaamaan toivotulla 
tavalla? 

Lapsen oikeuksien näkökulmasta: ovatko palvelumme syrjimättömiä ja onko kaikenlaisilla lapsilla ja perheillä  
mahdollisuus vapaasti ilmaista näkemyksiään? 
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Tukikysymyksiä palvelupolkutyökaluun: 

Ennen vaiheen tukikysymykset:

Aikana vaiheen tukikysymykset:

Jälkeen vaiheen tukikysymykset:

• Onko lapsella tietoa palvelun olemassaolosta/sisällöstä?
• Mistä lapsi voi saada tiedon?
• Voiko lapsi olla yhteydessä johonkin ennen palvelun käyttöä?
• Voiko lapsi löytää ymmärrettävää tietoa ennen palvelun käyttöä? 
• Mistä lapselle voi syntyä kokemus, että palvelu on häntä varten?  
• Millaisia mielikuvia lapsella on palvelusta? Mistä lapsen mielikuvat syntyvät?
• Millaisia tunteita palvelusta kuuleminen herättää lapsessa?

• Mitä palvelussa tapahtuu lapsen silmin katsottuna?
• Millaisia tunteita palvelun käyttöön liittyy? 
• Tunteeko lapsi olonsa tervetulleeksi?
• Tuleeko lapsi huomioiduksi, kuulluksi ja kohdatuksi?
• Kokeeko lapsi olevansa tykätty ja tärkeä?
• Voiko lapsi toimia itselleen luontevalla tavalla?
• Ymmärtääkö lapsi mitä tapahtuu?
• Millaisia tunnelmia lapsi aistii? 
• Mitä asioita konkreettisesti tapahtuu lapselle? 
• Onko lapsella mahdollisuus vaikuttaa asioihin?

• Mitä lapsi kertoo palvelusta muille?
• Ollaanko lapseen yhteydessä palvelun käytön jälkeen?
• Voiko lapsi itse olla jälkikäteen yhteydessä? 
• Mitä seuraavaksi tapahtuu lapsen näkökulmasta?
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Työkalu: palvelupolku

ennen

aikana

jälkeen
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Työkalu: katsele palvelua lapsen silmin

mitä lapsi... 

ajattelee ja tuntee:

näkee:

kuulee:

sanoo ja tekee:

psssst..

Kiinnitä huomiota mistä  
kokemus on syntynyt.  

Onko lapsi itse kertonut vai  
perustuuko aikuisen  

havaintoon.
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Muistilista oivaltamiseen: 

Pysähdy sen ääreen, mikä sinua yllättää!

Mieti mitä tilanteesta jäi mieleesi ja mikä sinua kosketti.

Älä jumiudu siihen, mikä tuntuu jo valmiiksi tutulta.

Pohdi, miten lapsen oikeudet tulivat ilmi.

Kiinnitä erityinen huomio niiden lasten ajatuksiin, toimintaan ja  
tarpeisiin, joita ei niin usein kuulla.

Jos mahdollista, anna kerätyn tiedon levätä ja pyydä muita  
katselemaan sitä yhdessä kanssasi.

Tutustu ja tavoita -vaiheen päätteeksi on hyvä palata 
täydentämään ja tarkistamaan työkalua  

“Muutostarpeen määrittely”. 

Näin varmistut, että olet kuvannut lasten sanoin, 
 miksi palvelua tai toimintaa pitää muuttaa.
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3. IDEOI JA KOKEILE

Ideoi ja kokeile vaiheessa pääset viemään oivalluksia konkreettisiksi ratkaisuehdotuksiksi 
yhdessä lasten kanssa ja kokeilemaan niitä matalalla kynnyksellä! 

Ideoinnissa saa leikkiä, rönsyillä ja heittäytyä. Kokeiluvaiheessa on olennaista testata ideaa 
käytännössä ja nopeasti, ilman että on nähty suurta vaivaa tai lukittauduttu jo johonkin 
tapaan toimia. Molemmat vaiheet ovat tärkeitä. Ne vaativat meiltä aikuisilta ennen kaikkea 
uskallusta ja ja heittäytymistä lasten kanssa tekemiseen.  Aina ideointi ja kokeilu eivät ole 
selkeästi toisistaan erottuvia vaiheita, vaan lasten kanssa kokeilemalla voi myös tulla esiin 
(uusia) ideoita, joita on hyvä huomioida.

Seuraavaksi saat muutaman pohdintatehtävän, muistilistan sekä työkalut idean valinnan ja 
kokeilun arvioinnin tueksi. 
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Pohdintatehtävä

Onko aikuisten helppo ottaa lasten ideoita vastaan?

Mikä auttaa tai estää lasten ideoiden vastaanottamisessa?

Muistilista ideointia varten: 

Varmista, että kaikilla lapsilla on uskallus ja mahdollisuus esitellä 
ideoitaan.

Varmista, että lapset ymmärtävät mihin asiaan ideoita etsitään. 

Luo turvallinen ja kannustava ilmapiiri.

Älä arvostele ideoita, vaan ota hullutkin ideat vastaan.

Lasten kanssa voi äänestää, mitä ideaa voisi lähteä testaamaan.

Nyt on lupa rönsyillä.

Parannelkaa yhdessä ideoita.
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Työkalu: idean valinta

Kirjoita TOP 3 ideat, joita syntyi lasten kanssa:

1.
2.
3.

Kerro myös ovatko lapset olleet valitsemassa niitä vai onko ne valittu 
aikuisten kesken.

Tarkastele ideoita seuraavan tsekkauslistan avulla :

Lapsen oikeudet toteutuvat ideassa 

Idea on syntynyt lasten kanssa

Idea on valittu jatkoon lasten kanssa  
yhdessä

Idea vastaa muutostarvetta tai  
kehittämistavoitetta

Ideaa on mahdollista kokeilla helposti 

Idean testaamiseen on jo olemassa  
riittävät resurssit

Valitsen/valitsemme kokeiltavaksi seuraavan idean/ideat:
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Pohdintatehtävä

Miltä ajatus idean kokeilemisesta  
lasten kanssa tuntuu?

Mikä voi auttaa tai estää  
kokeilemisessa?

Mikä voisi olla  
pienin mahdollinen kokeilu?

Muistilista kokeilemista varten: 

”Kokeiluissa ei voi epäonnistua”

Kokeilla voi osana omaa perustyötä ja pienesti.

Älä pelkää kokeilla ”puolivalmista”.

On ok, jos kokeilu ei toimi. Oppiminen on tärkeintä!
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Työkalu: tehdyn kokeilun arviointi

Miten lapsi toimi ( = sanoi, teki, reagoi) kokeilutilanteessa?

Miltä kokeileminen tuntui?

pelottavalta hauskalta
Helpolta

turhalta innostavalta
haastavalta

joku muu, mikä? 
(piirrä oma hymiö)

Mihin tunne liittyi? 

Mitä opimme kokeilusta? 

Voiko kokeilun siirtää käytäntöön? 

Kyllä, vaikka heti! Vaatinee idean jalostamista

Jatkan vielä kokeilua lasten kanssa Vaatii byrokratian takia  
virallisia päätöksiä,  

Ei onnistu tai toimi
ennen kuin voi ottaa käyttöön

Jokin muu, mikä ?
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4. ARVIOI LAPSEN NÄKÖKULMASTA

Nyt on aika arvioida, onko muutos ollut hyvä ja toivottu! Olemmeko vastanneet siihen muu-
tostarpeeseen, jonka alussa tunnistimme lasten tarpeiden ja kokemusten pohjalta?

Muutoksen vaikutuksia voit arvioida työkalulla, joka kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
onko muutos ollut toivottu lapsen ja lapsen oikeuksien näkökulmasta. Tämä vaatii meitä 
miettimään ne tavat, joilla voimme arvioida muutoksen onnistumista yhdessä lasten kanssa 
ja tekemään arviointia yhdessä. Se kannattaa!

Kehittämisen onnistumista voi arvioida myös sen kautta, miten kehittämisessä on toteutunut 
lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa. Onko lapsilla ollut turvallinen tila kertoa näkemyksiään 
ja onko kaikenlaisten lasten ääntä aktiivisesti kuultu? Onko lasten kokemuksia ja tarpeita 
huomioitu aidosti ja voidaanko niitä viedä eteenpäin kuulijoiden taholta? Laura Lundyn 
kehittämä osallistumisen malli tarjoaa hienon tarkistuslistan tämän arvioimiseen.

Arviointi ei koskaan lopu kehittämisen päättymiseen, vaan on tärkeä miettiä, miten palvelun 
laatua arvioidaan lasten kokemusten kautta myös tulevaisuudessa.
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Työkalu: muutoksen vaikutukset

Oliko muutos toivottu seuraavista näkökulmista? 

lapsen näkökulmasta?

lapsen oikeuksien  
näkökulmasta?

muusta näkökulmasta, mistä?

 lapselle tärkeän  
aikuisen näkökulmasta?

organisaation 
näkökulmasta?

Millä tavalla arvioimme, onko muutos toivottu  
lapsen näkökulmasta?

Muista pysähtyä miettimään myös  
muutoksen pysyvyyttä: 

Jos vaikutukset olivat toivottuja edellä mainituista näkökulmista, 
miten saamme sen käytännöksi ja arvioimme myös jatkossa  

lasten kanssa onnistumista? 
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Työkalu: lasten osallistumisen toteutuminen  
kehittämisessä

Laura Lundy on kehittänyt lasten osallistumisen mallin, joka toimii hyvänä arviointityökaluna 
myös lasten kanssa kehittämisessä. Malli tarjoaa konseptin, jonka avulla voi varmistaa lapsen 
näkemysten kuulemisen ja huomioimisen eli LOS artiklan 12 toteutumisen. Voit käyttää tätä 
työkalua tarkistuslistana ja oman kehittämisen arvioinnissa joko aikuisten kesken tai lasten 
kanssa yhdessä.

TILA: ÄÄNI:

Onko lasten näkemyksiä selvitetty aktiivisesti ja Ovatko lapset saaneet riittävästi ja ymmärret-
niiden vapaalle ilmaisulle jätetty tilaa? tävällä tavalla tietoa siitä, mistä heidän näke-

myksiään kuullaan?
Onko kaikilla lapsilla ollut yhdenvertainen 
mahdollisuus saada tila oman näkemyksensä Onko lapsilla ollut mahdollisuus käyttää erilai-
ilmaisuun? sia ja itselleen luontevia ilmaisun tapoja kerto-

miseen?
Onko tila ollut lasten näkökulmasta turvallinen 
näkemysten kertomiseen? Onko lapsille kerrottu, että näkemysten 

kertominen on vapaaehtoista ja siitä on 
oikeus myös kieltäytyä?

kyllä huomioita:

kyllä huomioita:
osittain LOS Artikla 12:  

osittain
ei Lapsen oikeus  

ei
ilmaista näkemyksiä ja saada 

näkemykset  
huomioon otetuiksi.

yleisö: vaikutukset:

Onko mietitty jo etukäteen, miten lasten Onko lasten näkemykset huomioitu niiden 
näkemykset voidaan oikeasti huomioida ja henkilöiden taholta, jotka ovat avainasemassa 
viedä eteenpäin? asian kannalta? 

Onko lapsilla itsellään tieto, kenelle heidän Miten varmistetaan, että lapsen näkökulmat 
näkemyksenä kerrotaan, ja mahdollisuus vaikut- säilyvät aidosti ja niillä on vaikutusta käytän-
taa yleisöön? nössä?

Onko yleisöllä mahdollisuus ja valtaa huomioi- Miten vaikutukset näyttäytyvät lapsille? Miten 
da ja viedä käytäntöön lasten näkemyksiä? lapsille kerrotaan siitä, miten heidän näkemyk-

sensä on otettu huomioon tai perustellaan sitä, 
että näkemyksiä ei ole voitu huomioida? 

kyllä huomioita:
huomioita:kylläosittain

osittainei

ei

Lähteet:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf

https://pesapuu.fi/2021/03/ajatuksia-osallisuudesta-ja-osallistumisesta/

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lundy_model_of_participation.pdf
https://pesapuu.fi/2021/03/ajatuksia-osallisuudesta-ja-osallistumisesta/ 
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5. OPIT JA OIVALLUKSET

Lopussa on hyvä pysähtyä pohtimaan matkaa oman oppimisen näkökulmasta. Aina kun 
kehitämme palveluita yhdessä lasten kanssa ja pyrimme tavoittamaan heidän kokemuksiaan, 
opimme varmasti jotain uutta lasten elämästä, mutta myös itsestämme ja omasta tavastam-
me toimia. 

Hienoa, että lähdit rohkeasti katsomaan palveluita lapsen silmin. Toivomme, että palveluiden 
katsomisesta lapsen silmin voisi tulla toimimisen tapa sinulle työntekijänä ja toimintaperi-
aate työyhteisöösi. Muutokset ja parannukset eivät tapahdu itsestään. Kysymättä lapsilta, 
emme voi koskaan tietää miten onnistumme!
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Pohdintatehtävä

Miltä kehittäminen lasten kanssa on tuntunut, mikä on ollut kivaa,  
mikä ehkä hankalaa?

Oliko lasten näkökulmia helppo huomioida? 

Muuttuiko jotain oikeasti? 

Miten muutosta kannatellaan? Miten varmistan, että lapsilta kysytään palautetta (tai lasten 
kanssa arvioidaan muutoksen toimivuutta) myös varsinaisen kehittämisen jälkeen?

Mitä uutta olen oppinut lasten kanssa kehittämisestä? 
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