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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyömme lähtökohtana ovat kiinnostuksemme varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun työkenttiä kohtaan. Halusimme yhdistää opinnäytetyössämme 

nämä aihealueet varhaiskasvatuksen työntekijöitä aidosti hyödyttävällä tavalla ja 

samalla syventää omaa tietämystämme aihealueista. Toiminnallisena opinnäyte-

työnämme teimme oppaan Joensuun alueella sijaitsevan Päiväkoti Touhutuvan 

henkilökunnalle niitä tilanteita varten, joissa heillä herää huoli lapsesta. Oppaa-

seen on kerätty ajantasaista tietoa huolen heräämisestä, huolen puheeksi otta-

misesta ja lastensuojelusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa päiväkodin 

työntekijöille hyödyllinen työväline ja lisätä heidän tietämystään lastensuojelusta. 

Opinnäytetyöprosessiimme osallistui päiväkodin henkilökunnan lisäksi lasten-

suojelun työntekijä. 

 

Sosiaalialan opintojemme aikana harjoitteluissamme on tullut esille, että päivä-

kodeissa tarvitaan tietoa lastensuojelusta, sillä lasten perheissä voi olla haas-

teita, jotka näkyvät myös päiväkodin arjessa. Kaikkien päiväkodissa työskentele-

vien koulutuksessa ei ole välttämättä käsitelty laajemmin lastensuojelua. Henki-

lökunta voi kuitenkin huomata työssään asioita, jotka herättävät heissä huolta tai 

ajatuksen siitä, että perhe tai lapsi voisi mahdollisesti tarvita tukea. Aina he eivät 

kuitenkaan ole varmoja siitä, millaisissa tilanteissa tulisi ottaa yhteyttä lastensuo-

jelun työntekijöihin tai miten tilanteissa tulisi ylipäätään toimia. Halusimme opin-

näytetyössämme käsitellä tätä aihetta käytännönläheisesti.  

 

Opinnäytetyöraportissamme määrittelemme aihealueemme kannalta olennaisia 

käsitteitä ja esittelemme aiempia aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä. Kuvaamme 

opinnäytetyöprosessimme etenemistä ja kerromme käyttämistämme toiminnalli-

sista menetelmistä sekä tekemistämme haastatteluista, joiden avulla keräsimme 

päiväkodin työntekijöiden ja lastensuojelun työntekijän ideoita oppaan sisällöksi. 

Esittelemme opinnäytetyöprosessimme tuotoksen eli oppaan, ja kerromme, mi-

ten sitä on arvioitu. Pohdinnassa arvioimme opinnäytetyöprosessiamme sekä 

erittelemme sen aikana esille nousseita eettisiä kysymyksiä, omaa oppimispro-

sessiamme sekä esitämme jatkotutkimusideoita. 
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2 Varhaiskasvatus 

 

 

Varhaiskasvatus on lasten kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää kasvatuksel-

lista vuorovaikutusta. Varhaiskasvatus on hoidon, opetuksen ja kasvatuksen 

muodostama kokonaisuus. (Stakes 2005, 11.) Tässä opinnäytetyönraportin lu-

vussa avaamme varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävien moninaisuutta 

sekä kerromme kasvatuskumppanuuden merkityksestä varhaiskasvatuksessa 

erityisesti silloin, kun vanhempien kanssa täytyy ottaa esille huoli lapsen tilan-

teesta. Lisäksi kerromme huolen heräämisestä ja varhaisesta puuttumisesta päi-

väkodissa.  

 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävät 

 

Varhaiskasvatushenkilöstön rooli on moninainen, eikä siihen sisälly pelkästään 

pedagoginen osaaminen ja hoivan tarjoaminen lapselle. Kasvattajan tehtävät ja 

kasvattajalta vaadittavat ominaisuudet on määritelty valtakunnallisessa varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa. (Stakes 2005, 15–17.) Päiväkotiympäris-

tössä tehtävän työn taustalla on aina henkilöstön tietämys hoidon, kasvatuksen 

ja opetuksen periaatteista ja niiden luomasta kokonaisuudesta. Kasvattajan 

osaaminen perustuu ammatilliseen ja koulutuksesta saatuun tietoon sekä koke-

mukseen. Työyhteisön jäsenet ovat vastuussa toiminnan suunnittelusta niin, että 

se mahdollistaa näitä periaatteita sivuuttamatta lapselle esimerkiksi leikin. Erityi-

sen tärkeää työssä on se, että kasvattaja havaitsee lapsen tarpeet ja tunteet sekä 

kykenee vastaamaan niihin. Kasvattaja välittää lapselle tietoa esimerkiksi yhtei-

sen tekemisen avulla sekä kannustaa lasta kokeilemaan ja tekemään asioita itse, 

kuitenkin niin, että tarvittava apu on aina saatavilla. Myös hyvän ilmapiirin luomi-

nen ja pysyvien hoito- ja ystävyyssuhteiden mahdollistaminen kuuluvat kasvatta-

jan tehtäviin.  

 

Työyhteisön sisällä tehtävän työn lisäksi varhaiskasvatuksen henkilökunnan tu-

lee ottaa huomioon lapsen perhe ja vanhemmuus (Stakes 2005, 15–17).  Lapsen 

kehitystä tukevat rinnakkaiset kehitysyhteisöt, joista tärkein on perhe, mutta 
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oleellisessa osassa on myös esimerkiksi päiväkoti. Varhaiskasvatuksen työnte-

kijällä on näin ollen kehitysyhteisön jäsenenä toisaalta vastuunsa yhtenä lapsen 

kasvattajana. (Rimpelä 2013, 27–30.) Jaetulla kasvatusvastuulla tarkoitetaan 

sitä, että vanhemmat ovat vastuussa lapsensa kasvatuksesta, mutta päiväkodin 

työntekijä puolestaan on vastuussa siitä kasvatuksesta, jota lapsi saa ollessaan 

päiväkodissa. Kotikasvatuksen tukeminen puolestaan on osa päiväkodin työnte-

kijän roolia suhteessa lapsen vanhempiin. Kotikasvatuksen tukeminen on kes-

kustelua kasvatuksesta ja sen periaatteista. Lisäksi sen periaatteisiin kuuluu kult-

tuurista ja erilaisista arvoista keskusteleminen sekä lapsen edun huomioiminen. 

Päiväkodin työntekijän vastuulla on luoda edellytykset, joiden pohjalta vanhem-

mat ja päiväkodin henkilökunta voivat tehdä yhteistyötä. Tällaisen osallistavan 

yhteistyön tekeminen vaatii päiväkodin työntekijältä kykyä nähdä, millainen per-

heen tilanne on ja millaisesta yhteistyöstä he hyötyisivät. Toisaalta se vaatii myös 

hienotunteisuutta edetä asiassa perheen ehdoilla. Tällaisen yhteistyön onnistu-

misen kannalta olennaisessa osassa ovat molemminpuolinen luottamus ja käsi-

tys kummankin osapuolen rooleista. (Koivunen 2009, 151–152.) Kasvattajuus 

päiväkodin työntekijänä sisältää siis myös roolin vanhempien tukijana ja rinnalla 

kulkijana. Tämä rooli korostuu erityisesti silloin, kun vaikeuksia ilmenee. Parasta 

on, jos tämä tuki ja apu annetaan vanhemmalle mahdollisimman varhain. (Rim-

pelä 2013, 45–47.) Olennaista on siis se, että työyhteisössä työskennellään kas-

vatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä niin lapsen, lapsen 

vanhempien kuin toisten työntekijöidenkin kanssa (Stakes 2005, 15–17).  

 

 

2.2 Kasvatuskumppanuus päiväkodissa 

 

Varhaiskasvatuslaissa (36/1973) määritellään, että varhaiskasvatuksen yhtenä 

tavoitteena on toimia lapsen ja tämän vanhemman tai muun huoltajan kanssa 

lapsen kehitystä ja hyvinvointia edistävästi. Lisäksi vanhemman kasvatustyön tu-

keminen kuuluu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Koivulan (2004) mukaan van-

hempien ja päivähoidon välinen yhteistyö nähdään tärkeänä. Päivähoidon perus-

tana on periaate, jossa vanhempien asiantuntijuus lastensa asioissa otetaan huo-

mioon lasten päivähoitoa järjestettäessä. Näin ollen henkilökunnan ja vanhem-

pien välillä vallitsee kasvatuskumppanuus. (Koivula 2004, 81.)  
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Kasvatuskumppanuuden tärkeitä periaatteita ovat kunnioitus, luottamus, dialogi-

suus ja kuuleminen. Kasvatuskumppanuuden toteutumiseksi tärkeää olisi se, että 

vanhemmat ja kasvatushenkilökunta olisivat keskenään tasavertaisessa ase-

massa, he pyrkisivät kohti yhteisiä tavoitteita ja heidän välillään vallitsisi molem-

minpuolinen kunnioitus. (Koivunen 2009, 153.) Henkilökunta ja vanhemmat teke-

vät yhteistyötä lapsen kasvun kehityksen ja oppimisen turvaamiseksi. Kasvatus-

kumppanuus tarkoittaa käytännössä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, joka kasvat-

taa molempien osapuolten tietämystä auttaen turvaamaan lapsen hyvinvointia. 

Tällainen vuorovaikutus ja sen laatu korostuvat myös huolen puheeksi ottami-

sessa. (Koivula 2004, 81.) 

 

Päiväkodin henkilökunta saa vanhemmilta tietoa lapsen kehitystarpeista. Päivä-

kodin henkilökunnan tehtävänä on tukea myös vanhemmuutta. Vanhemmuuden 

tukemisessa on tärkeää perheen voimavarojen ja positiivisten asioiden esille tuo-

minen ja vahvistaminen. Tarpeen vaatiessa henkilökunnan on tehtävä yhteistyötä 

esimerkiksi neuvolan tai lastensuojelun kanssa. (Koivula 2004, 83.) 

 

 

2.3 Huolen herääminen ja varhainen puuttuminen päiväkodissa 

 

Perheiden ja lasten ongelmista puhuttaessa viitataan usein huolen heräämiseen 

ja varhaiseen puuttumiseen. Lapsen elämään vaikuttaviin haasteisiin päiväkodin 

henkilökunnan tulisi puuttua mahdollisimman nopeasti. Oppimisen, käyttäytymi-

sen ja vuorovaikutuksen vaikeudet johtuvat usein lasten kohtaamista haasteista 

esimerkiksi perheessä. Lasten hyvinvoinnin takaamiseen tähtäävä erityinen tuki 

ja sen tarpeen tunnistaminen ovat varhaista puuttumista. (Huhtanen 2004, 203.) 

 

Lasten ja perheiden kanssa työtä tekevien viranomaisten on tarpeen mukaan py-

rittävä antamaan perheelle apua, sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa las-

tensuojelun piiriin riittävän varhain (Lastensuojelulaki 417/2007). Varhaisella 

puuttumisella tarkoitetaan ennaltaehkäisyyn pyrkivää toimintaa ja huolestuttaviin 

tilanteisiin puuttumista. Varhainen puuttuminen on siis joko preventiota, eli ennal-

taehkäisevää toimintaa, tai interventiota, eli korjaavia toimenpiteitä. Huoli voi he-
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rätä lapsen hyvinvointiin, elämäntilanteeseen, kehitykseen tai olosuhteisiin liit-

tyen. (Huhtanen 2004, 188, 203.) Huolen vyöhykkeistö on työntekijän työväline, 

jonka avulla hän voi jäsentää huoltaan lapsen tilanteesta (kuvio 1).  

 

HUOLETON TI-

LANNE 

PIENI HUOLI HARMAA VYÖ-

HYKE 

SUURI HUOLI 

Ei lainkaan huolta. Pientä huolta 

tai ihmettelyä, 

ehkä myös 

toistuvasti. 

 

Luottosi omiin 

keinoihisi toi-

mia tilanteessa 

vahva tai hyvä. 

 

Mielessäsi on 

käynyt ajatuk-

sia lisäavun 

tarpeesta. 

Huolesi kasvaa ja 

luottosi omiin kei-

noihisi heikkenee. 

 

Toivomus lisäavusta. 

 

Huolen kasvaessa 

edelleen ja ollessa jo 

huomattava, omat 

voimavarasi käyvät 

riittämättömiksi. 

 

Selkeä lisäavun 

tarve. 

Huolta paljon tai 

erittäin paljon. 

Lapsi on vaa-

rassa tai välittö-

mässä vaarassa. 

 

Omat keinosi lop-

pumassa tai lop-

puneet. 

 

Lisäapua tai muu-

tos lapsen tilan-

teeseen saatava 

välittömästi. 

Kuvio 1. Huolen vyöhykkeistö (mukaillen Eriksson & Arnkil 2012, 25). 

 

Jos työntekijän kokema huoli saavuttaa harmaan vyöhykkeen, hän kokee, että 

lapsen tilanteen selvittämiseen tarvitaan lisää tukea ja kontrollia, eli tilanteen hal-

linnan lisäämistä rajoittamalla negatiivista käyttäytymistä, kuten vanhemman 

päihteiden käyttöä (Huhtanen 2004, 203). Perhesalaisuudet kuuluvat perhe-elä-

män ja yksityiselämän suojaan. Esimerkiksi päihteiden tai huumeiden käyttö, per-

heväkivalta tai lapsen kaltoinkohtelu ovat kuitenkin konkreettisia ja akuutteja vaa-

rallisia perhesalaisuuksia. (Mahkonen 2013, 109–111.) Lastensuojelulain 

(417/2007) mukaan lasten päivähoidossa työskentelevä on velvollinen viipymättä 

ilmoittamaan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos saa työssään tietää 

lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 

oma käyttäytyminen edellyttävät mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. 
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Työntekijä on ilmoitusvelvollinen salassapitosäännösten estämättä. (Lastensuo-

jelulaki 417/2007.) 

 

Varhaisessa puuttumisessa ongelmiin puuttuminen koskeekin lapsen koko per-

hettä. Ongelmat ovat usein hankalia ja eri tekijöiden tulosta. Sen vuoksi niihin 

puuttuminen ja ratkaisu edellyttävät moniammatillista yhteistyötä ja perheen ti-

lanteeseen perehtymistä. Tuen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon sekä van-

hemman että henkilökunnan havainnot. (Huhtanen 2004, 203–204.) Lapsi voi tar-

vita tukea taidollisen, tiedollisen, fyysisen, sosiaalisen tai tunne-elämän osa-alu-

eille, mutta tuen tarve voi johtua myös lapsen kasvuolojen vaarantumisesta. Lap-

sen hyvinvointiin liittyvä huoli tai ongelma on tärkeää ottaa esille konkreettisesti 

ja pyrkiä ratkaisuun tehden yhteistyötä vanhempien kanssa. Kun tuen tarve on 

havaittu, aloitetaan varhaiskasvatuksen tukitoimet ja tarpeen mukaan tehdään 

yhteistyötä eri alojen työntekijöiden kanssa. (Stakes 2005, 35.) 

 

 

2.4 Huolen puheeksiottamisen periaatteet 

 

Kun lapsen tilanne herättää huolta, täytyy varhaiskasvatuksen työntekijän ottaa 

asia puheeksi lapsen vanhempien kanssa. Huolen puheeksiottaminen on kes-

kustelua, jonka tavoitteena on löytää yhteistyössä ratkaisu huolta aiheuttavaan 

tilanteeseen. (Eriksson & Arnkil 2012, 12.) Dialogisuus onkin olennaista puheek-

siottamisessa. Dialogi on vuoropuhelu, jossa osapuolet jakavat ajatuksiaan ai-

dosti toisiaan kuunnellen, erilaisia näkökantoja pohtien ja muunnellen. Dialogissa 

on tavoitteena luopua omista juurtuneista näkökannoista ja löytää yhdessä uusi 

ajattelutapa. Dialogiin, kuten kaikkeen keskusteluun, liittyy puheen lisäksi myös 

sanaton viestintä ja omat tunteet, joiden kautta voidaan viestittää erilaisia asioita. 

(Eriksson & Arnkil 2012, 37.) Dialogisuus mahdollistaa keskustelun avoimuuden 

niin, ettei se olisi pelkkää yksinpuhelua ja omien mielipiteiden esittämistä. Dialo-

gisessa keskustelussa osapuolten välillä vallitsee arvostus sekä toista keskuste-

lijaa että tämän mielipiteitä kohtaan. (Väisänen, Niemelä & Suua 2009, 11.) Pu-

heeksiottamistilanteessa vanhempi tulisi nähdä oman tilanteensa asiantuntijana. 

Puheeksiottamisessa pyritään siis ajattelemaan tilannetta yhdessä vanhemman 

kanssa. (Eriksson & Arnkil 2012, 37.) Huolen puheeksiottotilanteessa voidaan 
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keskustella siitä, ovatko vanhemmat huomanneet lapsessaan samanlaisia asioita 

kuin työntekijä. Vanhempien ja työntekijän välinen luottamus on tärkeää ja van-

hempien antama apu on työntekijän työn laadun kannalta korvaamatonta. (Koi-

vunen 2009, 158.) 

  

Auttamistyö nähdään tuen ja kontrollin yhdistelmänä. Tuki on mahdollisuuksien 

avaamista ja kontrolli taas hallinnan lisäämistä. Tuen ja kontrollin yhdistelmä voi 

olla joko voimaannuttava tai alistava. (Eriksson & Arnkil 2012, 31–32.) Huolen 

puheeksiotossa on tärkeää ottaa huomioon lapsen ja perheen voimavarat. Voi-

mavarakeskeisessä keskustelussa annetaan myönteistä palautetta ja näin oma 

tukitarjous on mahdollista liittää annettuun palautteeseen. Puheeksiottamisessa 

tavoitellaan yhteistyön lisäksi asioiden kehitystä parempaan suuntaan. (Eriksson 

& Arnkil 2012, 29.)  Huolen puheeksiottamistilanteessa työntekijän tulee kohdata 

vanhemmat empaattisesti. Empaattisuuden avulla voidaan asettua vanhempien 

asemaan. Se auttaa työntekijää ymmärtämään vanhempia paremmin. (Koivunen 

2009, 159–160.) 

  

Työntekijällä voi herätä pelkoa huolen puheeksiottamisen suhteen. Pelon aiheut-

tajana voi olla epävarmuus siitä, kuinka vanhemmat suhtautuvat asiaan. Pelkoa 

voi aiheuttaa myös vanhemman ja työntekijän välisen suhteen muuttuminen huo-

nompaan suuntaan huolen puheeksiottamisen jälkeen. Huolimatta pelon tunteis-

taan työntekijän on otettava herännyt huoli puheeksi viipymättä. (Koivunen 2009, 

157–158.) Täytyy muistaa, että huolen puheeksiottamisen lähtökohtana on työn-

tekijän subjektiivinen näkemys, hänellä herännyt huoli. Työntekijä tekee erilaisia 

havaintoja, joista hän esimerkiksi aikaisempien kokemusten pohjalta muodostaa 

kuvan lapsen tilanteesta. Tämän näkemyksen myötä huoli syntyy. (Eriksson & 

Arnkil, 2012, 21.) Jotta työntekijän oma subjektiivinen huoli ei jäisi ainoaksi näke-

mykseksi lapsen tilanteesta, olisi tärkeää, että työntekijä voisi tehdä yhteistyötä 

myös muiden alojen ammattihenkilöiden kanssa. Esimerkiksi neuvolan tervey-

denhoitaja voi nähdä tilanteen eri tavoin kuin päiväkodin työntekijä. Kun tiedot 

jaetaan, saadaan monipuolisempi näkemys lapsen tilanteesta ennen huolen pu-

heeksiottamista. (Eriksson & Arnkil 2012, 24.) 
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Kun huolen puheeksiottaminen on ajankohtaista, tulee työntekijän ennakoida pu-

heeksioton seurauksia. Tietoisesti ennakoimalla työntekijällä on mahdollisuus 

löytää toimintatapa, joka johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Päi-

väkodin työntekijän tapauksessa paras mahdollinen lopputulos olisi se, että yh-

teistyö vanhempien kanssa säilyy ja lapsen tilanne paranee. Ennakoiva työote 

luo toiminnalle selkeät raamit. Ennakoidessaan työntekijä pohtii mitä kannattaa 

tehdä, millaista apua tarvitaan ja mitä tilanteesta seuraa. Ennakointi auttaa kiin-

nittämään huomion keskeisiin asioihin. Sen avulla voi pohtia myös vanhempien 

reaktioita puheeksiottamistilanteessa ja sen jälkeen. (Eriksson & Arnkil 2012, 27–

29.) Huolen puheeksiottamisen jälkeen vanhemmat voivat reagoida kuultuun 

huoleen eri tavoin. Osa vanhemmista voi suhtautua puheeksiottamiseen positii-

visesti ja osa saattaa suuttua. (Koivunen 2009, 161.) Huolen puheeksiottamisen 

jälkeen taas tulee arvioida esimerkiksi sitä, miten tilanne sujui ja mitä seuraavaksi 

tulee tapahtumaan. Arvioimalla tilannetta nähdään myös se, oliko puheeksiotta-

misesta hyötyä ja onko lapsen tilanne kohentunut. Lisäksi voidaan pohtia mah-

dollista jatkotoimenpiteiden tarvetta. (Eriksson & Arnkil 2012, 38–39.) 

 

 

3 Lastensuojelu Suomessa 

 

 

Lastensuojelu pyrkii edistämään lapsen kehitystä ja hyvinvointia ehkäisemällä 

lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumalla niihin mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Kun lastensuojelun tarvetta selvitetään tai lastensuojelua toteutetaan, 

otetaan huomioon lapsen etu. Lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakas-

suunnitelma ja tarjoamalla avohuollon tukitoimia. Lisäksi voidaan tehdä tarpeen 

vaatiessa lapsen kiireellinen sijoitus tai huostaanotto, ja tarjota sijaishuoltoa tai 

jälkihuoltoa. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Vanhempi on ensisijaisesti vastuussa 

lapsesta. Lastensuojelu tukee vanhempia tarvittaessa. (Ikonen 2013, 23–24.) 

Tässä luvussa määrittelemme vanhemman ja lastensuojelun tehtävät sekä 

avaamme lapsen hyvinvoinnin käsitettä. 
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3.1 Vanhemmuus ja vanhemman tehtävät  

 

Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen elämässä ja heidän tehtävänään on luoda 

lapselle hyvät kasvuolosuhteet, luoda rajat ja antaa lapselle huomiota sekä rak-

kautta. Vanhemmuutta voidaan tukea perheen omien tarpeiden ja tilanteen mu-

kaan. Lapsen elämään kuuluvien ihmisten vuorovaikutus tukee lapsen kehitystä. 

(Koivula 2004, 77.) Vanhemmuus rakentuu oman lapsen kautta ja vuorovaikutuk-

sessa hänen kanssaan. Jokainen lapsi ja lapsen ikävaihe kasvattaa vanhem-

muutta. Vanhemmuus on läpi elämän kestävä ja siihen sitoudutaan. Vanhempien 

keskinäinen suhde ja vuorovaikutus sekä perheen oma kulttuuri toimivat lapselle 

malleina hahmottaa maailmaa. Lapsen kasvattaminen voi olla vanhemmille vaa-

tivaa. (Järvinen, Laine, Hellman-Suominen 2009, 15.) 

 

Vanhemmuus on jaoteltu Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilö-

kunnan kehittämän roolikartan mukaan viiteen tehtäväalueeseen: elämänopet-

taja, rakkauden antaja, huoltaja, ihmissuhdeosaaja ja rajojen asettaja. Tätä roo-

likarttaa varhaiskasvatuksen henkilökunta voi hyödyntää keskustellessaan van-

hemmuudesta hoitolapsiensa vanhempien kanssa. Vanhemman tehtävät muo-

toutuvat lapsen elämäntilanteiden muuttuessa sekä lapsen kasvaessa. On eri-

laista olla rakkauden antaja ja rajojen asettaja vauvaikäiselle lapselle kuin esi-

merkiksi leikki-iässä olevalle lapselle. (Järvinen ym. 2009, 16.) Varhaislapsuu-

dessa, eli lapsen ollessa 0–2 -vuotias, vanhemman tehtävänä on erityisesti huo-

mioida lapsen perustarpeet, eli lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Lapsen 

perusluottamus syntyy, kun hän saa tarpeeksi kokemuksia siitä, että hänen tar-

peensa tulevat tyydytetyiksi. Lapsen turvallisuudentunne kehittyy, kun vanhempi 

pitää lastaan sylissä, lohduttaa ja osoittaa tälle hellyyttä. Kosketus ja vastavuo-

roisuus vuorovaikutuksessa lapsen kanssa rakentavat lapsen minälle ja omalle 

identiteetille perustan. Vanhemman rooli huoltajana siis korostuu erityisesti tässä 

iässä. Lisäksi hänen roolinsa rakkauden antajana ja ihmissuhdeosaajana ovat 

olennaisia. Vauva ja pieni lapsi oppivat ihmisten välisistä suhteista ja tunneilmai-

suista vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa. Lapsi kiinnittää vanhempien 

keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi huomiota myös tapaan, jolla he ovat vuoro-

vaikutuksessa lapsen kanssa. (Helminen & Iso-Heiniemi 1999, 22).  
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Leikki-ikäisen, eli 2–6-vuotiaan, lapsen elämässä vanhemman rooliksi aiempien 

roolien lisäksi tulee erityisesti rajojen asettaja. Tässä iässä lapsi oppii perheensä 

ja kasvuympäristönsä asenteet ja toimintatavat. Leikki-ikäinen lapsi opettelee lei-

kin avulla erilaisia rooleja, käsittelee sen avulla kokemuksiaan ja ilmaisee itse-

ään. Tässä iässä lapsen puhe ja mielikuvitus kehittyvät. Vanhemman rooliin kuu-

luu rajojen asettaminen lapsen elämän eri tasoilla. Tärkeää on rajojen asettami-

nen johdonmukaisesti. Johdonmukaisuus lisää lapselle turvallisuudentunnetta ja 

harjoittaa lapsen pettymysten sietokykyä. (Helminen & Iso-Heiniemi 1999, 22–

23.) 

 

 

3.2 Lapsen hyvinvointi  

 

Hyvinvoinnin käsite jaetaan usein subjektiiviseen ja objektiiviseen hyvinvointiin. 

Subjektiivinen hyvinvointi on ihmisen oma kokemus ja objektiivinen hyvinvointi 

taas tarkoittaa hyvinvoinnin ulkoisia ehtoja. (Vornanen 2001, 21.) Suomessakin 

hyvin tunnettu hyvinvoinnin määritelmä on Erik Allardtin kehittämän hyvinvointi-

malli, jossa hyvinvointi muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: having, loving ja 

being. Having sisältää ihmisen perustarpeet sekä materian, loving erilaiset sosi-

aaliset suhteet ja being esimerkiksi mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja mie-

lenkiintoiseen tekemiseen sekä arvostukseen. (Lipponen & Salmi 2013, 3.) 

 

Lapsuuden hyvinvointia määritellessä huomioidaan lapsen olosuhteet sekä lap-

sen toimintaympäristöjen ja kehitysympäristöjen laadukkuus. Lisäksi lapsen hy-

vinvointiin kuuluvat perustarpeet, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, sosiaaliset 

suhteet, lapsen terveys, lapsen elinympäristö, perheen taloudellinen tilanne, yh-

teiskunnan lapselle ja perheelle tarjoama tuki sekä lapsen koulutus. (Lipponen & 

Salmi 2013, 3–4.) Urie Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria esittelee lap-

sen hyvinvointiin vaikuttavien kasvu- ja kehitysympäristöjen moninaisuuden. Teo-

riasta nähdään, että lapsi on toimijana monilla eri tasoilla. Mikrosysteemissä ovat 

lapsen lähisuhteet, kuten perhe, muut aikuiset ja lapset, joiden kanssa lapsi on 

välittömässä vuorovaikutuksessa. Mikrosysteemiin kuuluu esimerkiksi koti ja päi-

väkoti. Mesosysteemi taas kuvaa mikrosysteemien välisiä yhteyksiä, joissa myös 



15 
 

  

lapsi on mukana, kuten esimerkiksi kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä. Ek-

sosysteemi puolestaan kuvaa niitä mikrosysteemien välisiä yhteyksiä, joissa lapsi 

ei ole mukana, kuten lapsen vanhempien oman työn ja lapsen kasvattamisen 

yhdistäminen. Makrosysteemi sisältää ne yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmat, 

joilla on merkitystä lapsen kannalta, kuten lait, arvot ja asenteet sekä ideologiat. 

Kronosysteemi tarkoittaa näiden tasojen suhdetta aikaan. Kronosysteemiin kuu-

luu esimerkiksi kehitys ja muutos. (Lipponen & Salmi 2013, 5; Rimpelä 2013, 27–

29.)  

 

Lapsi ja lapsen kehitys on holistisen ihmiskäsityksen mukaan kokonaisvaltaista. 

Holistinen ihmiskäsitys erottaa ihmisen olemassaolon perusmuodoiksi tajunnalli-

suuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden. Kehollisuudella tarkoitetaan ruu-

miin ja kehon toimintoja. Lapsen saamat keholliset kokemukset, kuten kosketus, 

silittäminen ja sylissä pitäminen ovat hänen kehityksensä kannalta olennaisia asi-

oita. Se, miten lasta kosketetaan, on hänelle emotionaalisesti merkityksellistä. 

Siksi fyysisen väkivallan kokeminen on lapselle traumaattista. Tajunnallisuus tar-

koittaa lapsen omaa kokemusta olemassaolostaan. Tajunnallisuuteen kuuluvat 

tunne-elämään liittyvät tekijät, kuten toveruussuhteet, suhteiden laatu lapselle lä-

heisiin aikuisiin, minäkuvan laatu, kasvuympäristö tai lapsen myönteiset tai trau-

maattiset kokemukset. Tajunnallisuus sisältää siis henkisen väkivallan, kuten uh-

kailun tai haukkumisen. Se sisältää myös laiminlyönnin, kuten perushoidon lai-

minlyönnin tai lapsen yksinjättämisen. Situationaalisuudella tarkoitetaan lapsen 

olemassaoloa ja sen suhdetta hänen elämäntilanteeseensa, kuten perhetilantee-

seen tai lähisuhteisiinsa. Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää 

olisi, että lapsen elämäntilanne on turvallinen ja säilyy vakaana. Tällaisessa tilan-

teessa lapsella on rajat, hänestä huolehditaan, häntä ei vähätellä ja hänestä ja 

hänen asioistaan ollaan kiinnostuneita. (Koivunen 2009, 113–114, 139–140, 

144–145.) 

 

3.3 Lastensuojelun tehtävät   

 

Lapsi ja lapsen hyvinvointi on ensisijaisesti vanhemman vastuulla. Lastensuoje-

lun tehtävä on tarvittaessa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Las-

tensuojelun tehtävänä on myös toimia kunnan lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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Lastensuojelun tavoitteena on taata lapselle riittävä hoiva, huolenpito ja turva. 

(Ikonen 2013, 23–24.) Tärkeänä periaatteena pidetään ongelmiin puuttumista 

mahdollisuuksien mukaan varhaisessa vaiheessa niitä ennaltaehkäisten erilaisia 

tukitoimia käyttämällä (Huotari & Hurtig 2008, 164). Erityinen tuki on ehkäisevää 

lastensuojelua, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvoin-

tia sekä tukea vanhemmuutta (Lastensuojelulaki 417/2007). Sitä annetaan esi-

merkiksi päivähoidossa. Viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja esimerkiksi so-

siaalihuollosta vastaavan toimielimen on annettava asiantuntija-apua muille vi-

ranomaisille. Lastensuojelutyössä hyödynnetään niitä palveluita ja toimijoita, 

jotka ovat helposti perheen saavutettavissa. (Ikonen 2013, 24.) 

 

Lastensuojelua toteutetaan myös tekemällä lastensuojelutarpeen selvityksiä 

sekä asiakassuunnitelmia. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan avohuollon tuki-

toimia, lapsen kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja. (Ikonen 2013, 23–24.) Las-

tensuojelulain (417/2007) mukaan lastensuojelutarpeen selvitys alkaa, kun las-

tensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdään pyyntö yhdessä lapsen tai lapsen van-

hempien ja ilmoitusvelvollisen henkilön kanssa, ilmoitusvelvollinen tai muu hen-

kilö tekee lastensuojeluilmoituksen tai tehdään ennakollinen lastensuojeluilmoi-

tus, kun epäillään, että syntymätön lapsi tulee syntymänsä jälkeen tarvitsemaan 

lastensuojelun tukitoimia välittömästi. Lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelu-

tarpeen selvittämisen taustalla voi olla erilaisia asioita liittyen lapsen huolenpidon 

ja hoidon laiminlyöntiin, lapsen kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen 

käyttäytymiseen (Mahkonen 2013, 182). 

 

Lastensuojelutyössä pyritään ensisijaisesti käyttämään avohuollon tukitoimia, 

ellei lapsen etu muuta vaadi. Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi lapsen ja 

perheen taloudellinen tukeminen, tehostettu perhetyö tai lapsen kuntoutumista 

tukevien hoito- ja terapiapalvelujen järjestäminen. Vanhempien ja 12 vuotta täyt-

täneen lapsen suostumuksella lapsi voidaan myös sijoittaa avohuollon tukitoi-

mena, jos se on lapsen edun mukaista. (Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

Jos lapsi on välittömässä vaarassa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti perhe-

huoltoon tai laitoshuoltoon. Kiireellinen sijoitus voi jatkua enintään 30 päivää, 

mutta ilman eri päätöstä se voi jatkua pitempään, jos 30 päivän sisällä sijoituksen 
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alkamisesta tehdään hakemus huostaanotosta hallinto-oikeudelle tai asia on ollut 

vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa jo ennen lapsen 

kiireellistä sijoitusta. Kiireellisen sijoituksen aikana tehdään huostaanoton tar-

peen selvitys. Jos 30 päivää ei ole riittävä aika tarpeen selvittämiseksi, voidaan 

kiireellistä sijoitusta jatkaa enintään 30 päivällä, kun lisäajalle ja lisäselvityksille 

on tarvetta ja päätös on lapsen edun mukainen. (Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

Lapsi tulee ottaa huostaan, jos hänen kasvuolonsa tai puutteet huolenpidossa tai 

hänen oma käyttäytymisensä vakavasti vaarantavat hänen terveyttään tai kehi-

tystään. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä 

vain silloin, kun muut tukitoimet eivät ole riittäviä ja päätös on lapsen edun mu-

kainen. Huostaanotosta tehdään hakemus hallintaoikeudelle.  Huostaanotto on 

voimassa toistaiseksi ja se lakkaa, kun huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta 

ei enää ole tai silloin, kun lapsi täyttää 18 vuotta. (Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

 

4 Aiemmat opinnäytetyöt 

 

 

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun aihepiirejä yhdistäviä opinnäytetöitä ja tut-

kimuksia on tehty aiemminkin erilaisista näkökulmista. Opinnäytetöinä on tehty 

esimerkiksi lastensuojeluoppaita tai selvityksiä varhaiskasvatuksen ja lastensuo-

jelun välisestä yhteistyöstä. Niissä on pyritty myös löytämään mahdollisuuksia 

yhteistyön kehittämiselle. 

 

Miia Jokela ja Tiina Järvinen (2015) ovat opinnäytetyössään selvittäneet, millä 

tavoin Vantaan kaupungin lastensuojelun työntekijät näkevät päiväkotien ja las-

tensuojelun välisen yhteistyön ja sen, miten sitä voisi jatkossa kehittää. (Jokela 

& Järvinen 2015, 6.) Jokelan ja Järvisen (2015) opinnäytetyön tuloksista ilmeni, 

että lastensuojelun ja päiväkotien välistä yhteistyötä toteutetaan siten, että päi-

väkodilta pyydetään näkemys perheen ja lapsen tilanteesta, jos lastensuojelun 

työntekijöillä herää huoli lapsen tilanteesta. Päiväkodin työntekijöiden koettiin ole-

van lastensuojelun näkökulmasta tärkeä tiedonlähde, koska he pääsevät seuraa-
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maan lapsen ja perheen arkea lähes joka päivä. Lastensuojelun työntekijät oh-

jeistavat päiväkodin työntekijöitä olemaan yhteydessä lastensuojeluun konsul-

toinnin muodossa, jos huoli lapsen ja perheen tilanteesta herää. Lastensuojelun 

työntekijät vastaavat päiväkodista pyydettyihin konsultointeihin, joiden tarkoituk-

sena on edesauttaa päiväkotien työntekijöitä selkeyttämään näkemyksiään ja sa-

malla selvittää, onko lastensuojelun puolelta aiheellista puuttua tilanteeseen. Tie-

dottaminen lastensuojelun toiminnasta tapahtuu useimmiten toteuttamalla las-

tensuojeluinformaatiotilaisuuksia viranomaisille sekä toimittamalla esitteitä päivä-

koteihin. Lastensuojelun työntekijät osallistuvat päiväkotipalavereihin päiväkotien 

näin pyytäessä ja lastensuojelu reagoi päiväkodeista tehtyihin lastensuojeluilmoi-

tuksiin asian vaatimalla tavalla. (Jokela & Järvinen 2015, 26.) 

 

Jokelan & Järvisen (2015) opinnäytetyöstä ilmeni lisäksi, että lastensuojelun 

työntekijät kokevat päiväkotien työntekijöiden tietämyksen vähäisyyden vaikutta-

van suurelta osin yhteistyön toimivuuteen, koska päiväkodin työntekijät eivät 

tiedä tarpeeksi lastensuojelun toiminnasta tai työskentelytavoista. Päiväkodin 

työntekijöiden lastensuojelulain tietämys koetaan myös puutteellisena. Päiväko-

tien työntekijöiden keskuudessa ilmenee epätietoisuutta siitä, millaisissa tilan-

teissa lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, eikä konsultaatioita lastensuojelulle ta-

pahdu riittävästi. Päiväkotien työntekijät pelkäävät omien näkemystensä olevan 

niukkoja edes konsultointiin, minkä takia yhteistyö lastensuojelun ja päiväkotien 

välillä kärsii. Kattavilla koulutuksilla mahdollistettaisiin päiväkodin työntekijöiden 

tietoisuus lastensuojelutyön monimuotoisuudesta. Se madaltaisi kynnystä yhteis-

työn aloittamiselle päiväkodin puolelta. Koulutukset koskien lastensuojeluilmoi-

tusta koettiin merkittäväksi, koska päiväkodeissa ei ole lastensuojeluilmoituspro-

sessista riittävästi tietoa. (Jokela & Järvinen 2015, 28–30.) 

 

Mariella Penninkangas ja Sonja Rantala (2012) selvittivät opinnäytetyössään 

Järvi-Pohjanmaan tietämystä lastensuojelusta varhaiskasvatusjohtajan, päiväko-

tien johtajien ja sosiaalityön johtajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tuotoksena 

he näiden tulosten lisäksi tekivät lastensuojeluoppaan.  (Penninkangas & Rantala 

2012, 11.) 
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Penninkankaan ja Rantalan (2012) opinnäytetyön tuloksista ilmeni päiväkotien 

johtajien arvioivan, että päiväkotien työntekijöiden tietämyksen taso on kohta-

laista. Jokaisella päiväkodin työntekijällä oli tietoa lastensuojelusta jonkin verran, 

mutta tietoa ei ollut riittävästi, joten johtajat kokivat tietämyksen lisäämisen hyö-

dylliseksi. Päiväkotien johtajien näkemys oli, että päiväkotien työntekijät tietävät, 

milloin lastensuojeluilmoituksen teko on aiheellista, mutta työntekijät ovat silti ar-

koja tekemään lastensuojeluilmoituksia. Yhteistyö päiväkotien ja sosiaalitoimen 

välillä koettiin riittäväksi, mutta parannettavaa ja kehitettävää sille löytyi. Päivä-

kotien johtajien toivomuksiin Penninkankaan ja Rantalan tekemän oppaan osalta 

kuuluivat lastensuojeluprosessin selventäminen ja prosessin kulku, lastensuoje-

luilmoituksen tekeminen, lastensuojelulomake, yhteystiedot sosiaalitoimeen, las-

tensuojelulain sisältöä sekä salassapitoasiat koskien lastensuojelua. (Pennin-

kangas & Rantala 2012, 56–59.) 

 

Penninkankaan ja Rantalan (2012) opinnäytetyöstä ilmenee, että Järvi-Pohjan-

maan varhaiskasvatusjohtajan mielestä päiväkotien työntekijöiden tietämys las-

tensuojelusta on riittävää. Varhaiskasvatusjohtajan mielestä on tärkeää lisätä tie-

toa lastensuojelun käytännön toimista. Järvi-Pohjanmaan varhaiskasvatusjohta-

jan mielestä Järvi-Pohjanmaalle tulee saada yhtenevät toimintatavat lastensuo-

jeluasioissa toimimiseen. Järvi-Pohjanmaan varhaiskasvatusjohtajan kokemuk-

sien perusteella päiväkotien työntekijät tunnistavat huolestuttavat tilanteet hyvin. 

Varhaiskasvatusjohtaja toivoi Penninkankaan ja Rantalan tehtävään oppaaseen 

tietoa lastensuojelun kokonaisuudesta. (Penninkangas & Rantala 2012, 59–60.) 

 

Penninkankaan ja Rantalan (2012) opinnäytetyöstä ilmeni, että sosiaalityön joh-

tajan mukaan huolen aiheita nostetaan esiin hyvin Järvi-Pohjanmaan päiväko-

deissa ja päiväkotien työntekijöiden uskallus keskustella vanhempien kanssa 

huolen heräämisestä on hyvä.  Päiväkodin työntekijät pelkäävät, että lastensuo-

jeluilmoitus johtaa automaattisesti huostaanottoon, joka johtunee siitä, että päi-

väkotien työntekijöillä ei ole välttämättä tietoa olemassa olevista lastensuojelun 

tukitoimista.  Sosiaalitoimen johtaja katsoi, että päiväkotien työntekijöille tulisi tar-

jota koulutusta, joka syventää tietoa lastensuojelusta. Sosiaalitoimen johtaja toi-

voi Penninkankaan ja Rantalan tuottaman oppaan sisällöksi tietoa lastensuojelu-

laista, erityisesti lastensuojelun ilmoitusvelvollisuudesta koskien päiväkotien 
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työntekijöitä, lastensuojelun menetelmistä, tukimuodoista ja perheille tarjolla ole-

vista erilaisista tukitoimista ennen viimesijaista huostaanottoa. (Penninkangas & 

Rantala 2012, 61–62.) 

 

Elina Latvala ja Eeva-Kaisa Seppänen (2015) tutkivat opinnäytetyössään lasten-

suojelun ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia. 

Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun vä-

lisen yhteistyön tarvetta sekä sitä, miten sitä voitaisiin vahvistaa. (Latvala & Sep-

pänen 2015, 1.) Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä varhaiskasvatuksen 

työntekijää kolmesta eri päiväkodista, kahta päiväkodin johtajaa, kahta lasten-

suojelun sosiaalityöntekijää ja yhtä palvelupäällikköä. (Latvala & Seppänen 

(2015, 22.) 

 

Latvalan ja Seppäsen (2015) opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että varhaiskasva-

tuksen pitäisi saada lisää informaatiota mahdollisuudestaan konsultoida lasten-

suojelun työntekijöitä. Erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta lastensuoje-

lun ja varhaiskasvatuksen välisessä yhteistyössä, esimerkiksi tiedottamisessa on 

parantamisen varaa. Tuloksista ilmenee tarve varhaiskasvatuksen varhaisesta 

yhteydenotosta lastensuojeluun, kun huoli lapsesta herää. Varhaiskasvatuksen 

kentällä tarvitaan enemmän tietoa perhettä tukevista peruspalveluista. Varhais-

kasvatuksen työntekijät kaipaavat lisäinformaatiota lastensuojeluprosessista, 

avohuollon tukitoimista ja lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. (Latvala & Sep-

pänen 2015, 42–44.) 

 

Jenny Itkonen ja Anniina Jääskeläinen ovat opinnäytetyönään (2012) tehneet op-

paan lastensuojelusta päiväkotien henkilökunnalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli 

tuottaa informoiva, tiivis sekä helppokäyttöinen opas päivähoidon työntekijöille 

Espoon Matinkylä-Olarin päivähoitoalueella. Opas oli tarkoitus saada käyttöön 

päivähoidon työntekijöiden työskentelyssä siten, että se toimisi käytännön toi-

mien tukena. (Itkonen & Jääskeläinen 2012, 8–9.) Opas tuotettiin yhteistyössä 

useiden espoolaisten päiväkotien kanssa, ja lisäksi yhteistyössä oli mukana joh-

tava sosiaalityöntekijä (Itkonen & Jääskeläinen 2012, 29–31). 
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Itkosen ja Jääskeläisen (2012) mukaan heidän opinnäytetyönään tuottamansa 

opas on sovellettavissa käytäntöön ja sitä voi käyttää päiväkodin arjessa. Se on 

tehty yhdessä lastensuojelun ja päivähoidon kanssa. Oppaassa on ajankohtaista 

tietoa ja sitä voi käyttää päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyötapaamisissa. 

Opas helpottaa Itkosen ja Jääskeläisen (2012) mukaan lastensuojelun ja päivä-

hoidon työntekijöiden yhteistä keskustelua. Oppaan avulla päivähoidon työnteki-

jöiden informaatio lastensuojelusta lisääntyy. Tietoisuus rohkaisee päivähoidon 

työntekijöitä ottamaan lastensuojelun työntekijöihin yhteyttä. (Itkonen & Jääske-

läinen 2012, 42.) 

 

Anne Kerälä (2012) on tehnyt opinnäytetyön liittyen varhaiskasvatuksen ja las-

tensuojelun moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän teki lastensuojelun ja varhais-

kasvatuksen yhteistyön kartoitusta Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella. Tavoit-

teena oli kartoittaa kuntien lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyömuotojen 

haasteita, kehittämisalueita ja sen hetkistä tilaa. Kartoituksen kohderyhmänä oli 

päivähoidon henkilöstöä, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja perhetyönteki-

jöitä. (Kerälä 2012, 1, 6.) 

 

Kerälän (2012) mukaan Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella lastensuojelun ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oli tarvetta yhteistyölle, kun huoli lapsesta he-

rää. Erityisesti yhteistyötä tarvittiin silloin, kun lapsi ja perhe olivat lastensuojelun 

asiakkaana. Moniammatillinen yhteistyö nähtiin tärkeänä lastensuojeluprosessin 

kaikissa vaiheissa. Suurimpana haasteena lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen 

yhteistyölle nähtiin salassapitosäännökset ja vaitiolovelvollisuus. Päivähoidon 

työntekijät olivat epävarmoja lastensuojelulain sisällöstä, eivätkä tiedä, mitä asi-

oita he saavat kertoa ja kenelle. Tiedonsiirto päivähoidon ja lastensuojelun välillä 

nähtiin parhaiten toimivan yhteisissä palavereissa. Päivähoidon työntekijät koki-

vat tärkeimmäksi roolikseen moniammatillisessa yhteistyössä lapsen havainnoin-

nin ja päivähoidon näkemyksen esille tuomisen. Perhetyöntekijät kokivat tärkeim-

mäksi roolikseen lasten ongelmista tiedottamisen lastensuojelun työntekijöille. 

Sosiaalityöntekijät kokivat asemansa yhteistyössä päätöksiä tekeväksi. Yhteis-

työtä tulisi kehittää lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen mielestä yhteisten pa-
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laverien sekä toimintasuunnitelmien avulla.  Sosiaalityöntekijät kokivat, että yh-

teistyössä lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välillä tärkeintä on perheen ja 

lapsen etu. (Kerälä 2012, 11–26.) 

 

Saija Kivimäki (2009) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut, millaisia lähtökohtia 

lastensuojelun ja päivähoidon väliselle yhteistyölle on. Hän on myös nostanut 

esille yhteistyön ongelmia ja kehittämisehdotuksia. Hän on käyttänyt päivähoidon 

ja sosiaalitoimen ammatillisia aikakauslehtien artikkeleita selvittääkseen näitä 

asioita. (Kivimäki 2009, 25.) Lastensuojelun ja päivähoidon välinen yhteistyö voi 

alkaa päivähoidossa olevasta lapsesta, josta on syntynyt huolta. Yhteistyö voi 

alkaa myös silloin, kun perheelle, jossa on alle kouluikäinen lapsi, esitetään päi-

vähoidon palveluita avohuollon tukitoimena. Lapsen ollessa jo päivähoidossa, 

päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyö voi alkaa jonkun muun tahon aloitteesta, 

esimerkiksi neuvolan aloitteesta. Tällainen tilanne vaatii päivähoidon ja lasten-

suojelun kohtaamista. (Kivimäki 2009, 32–33.) 

 

Lakien tuomat velvoitteet voivat aiheuttaa vaikeuksia lastensuojelun ja päivähoi-

don yhteistyölle. Esimerkiksi päivähoidon puolella on lisätiedon tarvetta ilmoitus- 

ja salassapitovelvollisuuksien ja huostaanoton kriteereistä. Päivähoidon työnte-

kijät saattavat pelätä rikkovansa salassapitovelvollisuuttaan ottamalla yhteyttä 

sosiaalityöntekijään. Erilainen työkulttuuri ja tiedon välittämisen haasteet päivä-

hoidon ja lastensuojelun välillä voivat olla haaste yhteistyölle. Työntekijöiden 

vaihtuvuus hankaloittaa päivähoidon ja lastensuojelun yhteistä työskentelyä. Asi-

akkaiden määrä voi olla myös haaste yhteistyölle. (Kivimäki 2009, 64–66.) Toi-

minnan kehittämisenä on ajateltu lastensuojelun työntekijän asettumista työsken-

telemään päivähoidon puolelle, siten, ettei työntekijä vain konsultoisi, voisi olla 

mahdollinen kehittämisaskel yhteistyölle. Kyseistä työskentelytapaa on kokeiltu 

ja se on nähty positiivisena kokemuksena. Yhteisen ajan mahdollistaminen kes-

kusteluille lastensuojelun ja päivähoidon välillä nähdään yhteistyötä kehittävä 

asiana. (Kivimäki 2009, 70–77.) 
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5 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tehtävä  

 

 

Saimme idean opinnäytetyöhömme koulutukseemme kuuluneessa harjoitte-

lussa. Kiinnitimme huomiota siihen, että päiväkodit ja lastensuojelu tekevät yh-

teistyötä keskenään, Kun oli aika pohtia oman opinnäytetyön aihetta, päädyimme 

yhdistämään opinnäytetyömme aiheessa meitä molempia kiinnostavat työkentät: 

varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun. Lähtökohtana opinnäytetyössämme on 

varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tekemä yhteistyö ja se, että varhaiskasva-

tuksen työntekijät tarvitsevat työssään tietoa lastensuojelusta. Tässä opinnäyte-

työraportin luvussa kerromme opinnäytetyöprosessimme toimintaympäristöstä ja 

kohderyhmästä, määrittelemme toiminnallisen opinnäytetyön sekä kerromme 

opinnäytetyömme tavoitteista.  

 

 

5.1 Toimintaympäristö ja kohderyhmä 

 

Opinnäytetyömme toimintaympäristö oli Päiväkoti Touhutupa, joka sijaitsee Jo-

ensuussa, Uimaharjussa. Päiväkodissa on kaksi ryhmää, 3–6-vuotiaille tarkoi-

tettu 21-paikkainen ryhmä ja 1–5-vuotiaille tarkoitettu 12-paikkainen ryhmä. Päi-

väkodissa työskentelee kuusi työntekijää. Päiväkodissa painotetaan pienryhmä-

toimintaa ja liikunnallisuutta. Päiväkoti on perustettu vuonna 1976 ja sen toimin-

taa on laajennettu vuonna 2012 yhden osaston verran. (Joensuun kaupunki 

2015, 2014, 2013.) Opinnäytetyömme kohderyhmä oli Päiväkoti Touhutuvan kas-

vatushenkilöstö, eli lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. 

 

 

5.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisen 

opinnäytetyön tavoitteena on tuoda käytännön työelämään toiminnan ohjeita tai 

opastusta, järjestää toimintaa tai järkeistää sitä. Silloin kun toiminnallisen opin-

näytetyön tuotos sisältää tekstiä, opinnäytetyö pitää sisällään kaksi prosessia. 
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Ensin tulee kirjoittaa tuotoksen teksti ja sen jälkeen opinnäytetyöraportti. Toimin-

nallisen opinnäytetyön tekstiä sisältävä tuotos voi olla esimerkiksi opas tai ohje-

kirja, kuten meillä. Sitä laadittaessa tulee ottaa huomioon tuotoksen käyttötarkoi-

tus ja luonne, sekä kohderyhmän asema ja tietämys aiheesta. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 9, 129.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportissa tulee tuoda ilmi mitä on tehty, minkä 

vuoksi ja millä keinoin. Lisäksi raportista selviää millainen työprosessi on ollut ja 

millaisia tuloksia tai johtopäätöksiä on tehty. Myös omaa prosessia sekä tuotosta 

ja oppimista tulee arvioida ja sekä tuoda ilmi arvioinnin keinot. (Vilkka ym. 2003, 

65.) 

 

 

5.3 Opinnäytetyön tavoite 

 

Lastensuojelu ja varhaiskasvatus pyrkivät molemmat edistämään lasten hyvin-

vointia ja toimimaan lapsen parhaaksi. Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun 

työntekijöiden tulee osata tarpeen vaatiessa toimia yhdessä moniammatillisesti, 

ja siten nämä kaksi työkenttää ovat toisiinsa sidoksissa. Opinnäytetyömme ta-

voitteena oli tuottaa päiväkodin henkilökunnalle ajankohtaista, selkeää ja heille 

tarpeellista tietoa sisältävä työväline. Päädyimme tekemään heille oppaan. Ta-

voitteenamme oli, että opasta on mahdollista ja helppoa hyödyntää niissä tilan-

teissa, joissa huoli herää. Lisäksi tavoitteena oli, että työntekijöiden valmiudet 

työskennellä lastensuojelullisia toimia vaativissa tilanteissa lisääntyisivät opin-

näytetyöprosessin edetessä, eli prosessi ja valmis opas auttaisivat lisäämään 

työntekijöiden tietämystä aihealueesta. 

 

 

6 Opinnäytetyö prosessina 

 

 

Opinnäytetyöprosessiamme ohjaavana menetelmänä käytimme projektityön pro-

sessimallia (kuvio 2). Projektissa vaiheet voivat olla osiin päällekkäisiä tai ne seu-
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raavat toisiaan. Projekti alkaa tarpeesta tai ideasta. Määrittelyvaiheessa arvioi-

daan sen toteuttamiskelpoisuutta ja suunnitteluvaiheessa tarkennetaan projektin 

tavoitteita ja laaditaan suunnitelma, toteutusvaiheessa edetään suunnitelman 

mukaisesti ja projektia päätettäessä laaditaan loppuraportti ja pohditaan jatkoide-

oita. (Kettunen 2009, 43–45, 51–54.) Tärkeä prosessin osa on arviointi. Palaut-

teen ja reflektion avulla prosessia ohjataan kohti prosessin tavoitetta. Prosessiar-

vioinnin toteuttamiseksi ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan jokaisessa prosessissa on 

omat tiedontarpeensa ja kysymyksensä. (Seppänen-Järvelä 2004, 25.) 

 

 

 

 

Kuvio 2. Projektin yleinen kulku. Opinnäytetyöprosessimme vaiheet yksinkertais-

tetusti. (mukaillen Kettunen 2009, 43.) 

 

 

6.1 Arvioinnin merkitys 

 

Arviointi kulki opinnäytetyöprosessissamme mukana koko ajan (kuvio 2). Suopa-

järven mukaan (2013, 23) arvioinnilla on omat tehtävänsä projektin vaiheissa. 

Alussa arvioidaan ja selvitetään projektin toimintaympäristö, toiminta ja tavoitteet. 

Tarpeen 
tunnistami-

nen
Määrittely

Suunnittelu:

Opinnäytetyön 
suunnitelman 
kirjoittaminen. 

Tammi-huhtikuu. 

Toteutus:

Haastattelut, 
teoriatiedon 
kerääminen, 

oppaan 
suunnittelu ja 
viimeistely. 

Touko-elokuu.

Projektin 
päättäminen:

Valmiin 
tuotoksen 

käyttöönotto. 
Opinnäyte-
työraportin 
laatiminen. 

Elo-
marraskuu.

Arviointi: 

Alkuarviointi, väliarviointi ja loppuarviointi. Suullinen ja kirjallinen pa-

laute. Reflektointi. Tammi-marraskuu. 
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Väliarvioinnin tehtävänä on arvioida projektin toimintaa suhteessa projektille ase-

tettuihin tavoitteisiin. Loppuarvioinnissa arvioidaan projektin tulokset ja vaikutta-

vuus, eli tarkastellaan sitä, mitä on saatu aikaan. 

 

Prosessiarviointi avaa projektin toteutustavan, ja sen avulla voidaan tarkastella 

prosessin eri vaiheita. Arvioinnissa tavoitteena ei siis ole pelkkien tavoitteiden 

toteutumisen tarkastelu, vaan koko prosessia arvioidaan ja tarkastellaan, kiinnit-

täen huomiota sen aikana tehtyyn toimintaan, toiminnan luonteeseen ja etenemi-

seen. Arviointi onkin prosessimaisen työn väline, jolla pystytään havaitsemaan ja 

tarkastelemaan reflektiivisesti prosessin aikana tapahtunutta oppimista tai muu-

toksia. Se tuottaa materiaalia prosessin loppuarviointia varten, mutta toisaalta 

antaa myös palautetta prosessin vielä ollessa toteutusvaiheessa. (Seppänen-

Järvelä 1999, 90–92.) Jotta arviointi olisi mahdollista, tulisi projektin vaiheisiin tie-

toisesti sijoittaa materiaalin keräämiseen tähtääviä toimintoja. Näin prosessin ar-

viointi, raportointi ja analysointi näiden materiaalien avulla olisi mahdollista, eikä 

arviointi jäisi vain projektin aikana käytyjen keskustelujen ja pohdintojen varaan. 

(Seppänen-Järvelä 1999, 93.) 

 

 

6.2 Opinnäytetyön idea 

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi opinnäytetyöidean määrittelyllä. Määrittelyvai-

heessa arvioidaan sitä, onko tarve tai idea toteuttamiskelpoinen. Määrittelyvai-

heessa selvennetään sitä, millainen projektin lopputuloksen halutaan olevan. Li-

säksi pohditaan, miten projekti voitaisiin toteuttaa. Tässä vaiheessa projektille 

määritellään sisältö, esimerkiksi mihin tarpeeseen projekti vastaa, millainen on 

projektin aikataulu ja mitä tuloksia siltä odotetaan. (Kettunen 2009, 43, 51–52.) 

Opinnäytetyön idean saamisen jälkeen otimme yhteyttä Päiväkoti Touhutupaan 

ja kysyimme onko heillä kiinnostusta osallistua opinnäytetyöprosessiimme. Kä-

vimme jo kesällä 2014 alustavasti keskustelemassa Päiväkoti Touhutuvan työn-

tekijöiden kanssa opinnäytetyön tuotoksesta ja sen sisällöstä, sekä aikataulusta. 

Syksyllä 2014 kirjoitimme opinnäytetyöideastamme ideapaperin. Ideapaperin kir-
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joittaminen oli osa määrittelyvaihetta, sillä siinä määrittelimme alustavasti projek-

tin sisällön, aikataulun ja sen, millainen tuotoksemme tulee olemaan. Ideapaperin 

kirjoittamisen ja palauttamisen jälkeen opinnäytetyöprosessimme alkoi. 

 

 

6.3 Suunnitelman laatiminen 

 

Määrittelyvaiheen jälkeen prosessimme eteni suunnitteluvaiheeseen. Suunnitte-

luvaiheessa tavoitteita tarkennetaan ja niiden saavuttamiseksi laaditaan suunni-

telmia. Vaiheen aikana luodaan projektisuunnitelma, jossa määritellään, miten 

asetettu tavoite tullaan toteuttamaan ja mitkä ovat sille annetut resurssit, aikatau-

lut ja budjetit. Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan edelleen määrittelyvaiheessa 

asetettuja tavoitteita, sekä varmistetaan projektin tekijöillä ja teettäjillä on samat 

tavoitteet ja sama näkemys projektin lopputuloksesta. Sekä määrittelyvaihe että 

suunnitteluvaihe ovat erittäin oleellisia projektin etenemisen kannalta ja sen 

vuoksi niihin tulee käyttää paljon aikaa ja ajatustyötä. (Kettunen 2009, 44, 54.) 

Opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen tammi-huhtikuun 2015 välisenä aikana 

oli osa suunnitteluvaihetta. Suunnitelmassa määrittelimme tarkemmin opinnäyte-

työmme tavoitteen ja lisäksi suunnittelimme millä aikataululla ja millä keinoin tu-

lemme tavoitteen saavuttamaan. Määrittelemämme tavoitteet olivat alustavien 

keskustelujen ja oman ajatustyömme tulosta siitä, millaiseksi prosessimme mah-

dollisesti muodostuisi. Tavoitteet tarkentuivat edelleen prosessimme toteutusvai-

heessa. Suunnitelmassa määrittelimme, että toiminnallisen opinnäytetyömme 

tuotoksena teemme lastensuojelua käsittelevän oppaan päiväkodin henkilökun-

nalle. Suunnitelmamme oli valmis huhtikuussa 2015. 

 

Suunnitelman valmistuttua kävimme Päiväkoti Touhutuvassa allekirjoittamassa 

toimeksiantosopimuksen (liite 1) ja tutkimuslupahakemuksen (liite 2). Samalla so-

vimme haastattelujen ja osallistavien menetelmien ajankohdat. Lisäksi otimme 

toukokuussa 2015 puhelimitse yhteyttä Joensuun Enon alueen lastensuojelun 

työntekijään, ja saimme hänen suostumuksensa osallistumisesta opinnäytetyö-

prosessiimme. 
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7 Osallistaminen ja haastattelut  

 

 

Kun suunnitelma on valmis, aloitetaan toteutusvaihe, jonka jälkeen projekti ete-

nee projektisuunnitelman mukaisesti. Toteutusvaiheessa projektisuunnitelmaa 

tulee kuitenkin usein muokata tai täydentää. (Kettunen 2009, 44–45.) Toteutus-

vaiheen toteuttamisen aloitimme yhdessä päiväkodin työntekijöiden kanssa, kun 

keräsimme luovien menetelmien ja ryhmähaastattelujen avulla ideoita ja tarpeita 

tuotoksemme sisällöksi toukokuun aikana. Lisäksi tähän vaiheeseen osallistui Jo-

ensuun Enossa työskentelevä lastensuojelun työntekijä, jota haastattelimme säh-

köpostin välityksellä. Toteutusvaihe jatkui opinnäytetyön tuotoksen eli oppaan te-

kemisellä. Lisäksi toteutusvaiheeseen sijoittui opinnäytetyöprosessissamme al-

kuarviointi ja väliarviointi. 

 

 

7.1 Alkuarvioinnin kuvaus  

 

Alkuarvioinnin yhteydessä selvitetään toimintaympäristön asettamia odotuksia 

prosessille. Kun prosessin yhteistyökumppaneita kuullaan heti alussa, voidaan 

heidän näkemyksensä ottaa huomioon. On tärkeää, että prosessin kannalta tär-

keät henkilöt voivat vaikuttaa prosessiin heti alusta saakka, jolloin he todennäköi-

sesti sitoutuvat prosessiin tiiviimmin. Alkuarviointi auttaa prosessin tavoitteiden 

täsmentämisessä ja sitä mihin prosessissa pyritään. Alkuarvioinnin avulla saa-

daan kohderyhmän odotukset ja toiveet esiin. (Suopajärvi 2013, 24–25.) Alkuar-

viointia toteuttamassa olivat meidän lisäksemme Päiväkoti Touhutuvan työnteki-

jät. Heiltä haastattelujen sekä muiden menetelmien avulla keräämämme tiedon 

avulla rakensimme kuvan siitä, millainen oli heidän senhetkinen näkemyksensä 

opinnäytetyömme aihepiiristä ja millaiselle lisätiedolle heille voisi olla tarvetta. 

Menetelmien avulla selvitimme myös heidän ideoitaan oppaan suhteen. Näiden 

tietojen avulla meidän oli mahdollista tarkentaa opinnäytetyöprosessin tavoitteita 

ja näkemystämme siitä, millaiselle oppaalle heillä olisi tarvetta. 
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7.2 Päiväkodin työntekijöitä osallistavat menetelmät  

 

Hyödynsimme osallistavia menetelmiä päiväkodin työntekijöiden ideoiden kerää-

miseksi toukokuussa Päiväkoti Touhutuvan tiloissa. Työntekijät jaettiin kahteen 

ryhmään. Molemmissa ryhmissä oli kolme osallistujaa. Yksi osallistuja oli lyhytai-

kainen sijainen, ja muut päiväkodin vakituisia työntekijöitä.  

 

Luovia ja toiminnallisia menetelmiä voi hyödyntää työskentelyssä monin tavoin. 

Niitä voidaan käyttää esimerkiksi työyhteisössä toiminnan muodostamisessa ja 

muokkaamisessa. Luovien menetelmien avulla saadaan uusia näkökulmia. Jos 

luovia menetelmiä käytetään ryhmässä, painotetaan yhteistoiminnallisuutta ja yh-

teistyöprosessia. Olennaista on yhteisöllisyyden ja osallisuuden korostaminen ja 

niiden vahvistaminen. Tällaisen toiminnan tausta-ajatuksena on luovuuden, kult-

tuurin ja taiteen merkityksellisyys yksilölle, sekä se, että itse työskentelyprosessi 

ja sen vaiheet ovat tärkeitä toiminnan tuloksen sijaan. (Nietosvuori 2008, 135–

136.) Luovia menetelmiä hyödynnettäessä esimerkiksi Nietosvuori (2008, 136–

137) on huomannut, että yhteisen tekemisen ja keskustelun avulla yksilö voi löy-

tää uusia näkökulmia. Taide ja luovuus lisäävät osallisuuden tunnetta ja yhteistä 

tekemistä. Esimerkiksi taidetta tehtäessä ihmisten vuorovaikutus toisensa 

kanssa lisääntyy, sillä se edellyttää yksilöiltä aktiivisuutta. Taiteen ja luovuuden 

avulla yksilöiden on mahdollista kartoittaa ja kuvata tunteitaan, kokemuksiaan, 

identiteettiään ja erilaisia vaihtoehtoja. Tällainen prosessi mahdollistaa esimer-

kiksi vuorovaikutuksen vahvistumisen toisen kanssa. (Nietosvuori 2007, 137.) 

Pyrimme juuri tähän hyödyntäessämme luovia menetelmiä Päiväkoti Touhutuvan 

työntekijöiden kanssa työskennellessämme. Tavoitteenamme oli virittäytyä ai-

heeseen ja herätellä työntekijöiden ideoita aiheeseen liittyen. Vuorovaikutukselli-

sessa tilanteessa toiveenamme oli, että työntekijät saisivat keskustelun avulla 

uusia ajatuksia ja näkökulmia liittyen aiheeseemme.  

 

Valitsimme osallistamisen menetelmiksi kaksi harjoitusta. Aluksi työntekijät valit-

sivat kuvakorteista kuvan, joka kuvastaa heidän tunteitaan, tietämystään tai 

yleistä tilannettaan suhteessa lastensuojeluun. Kuvan valitsemisen jälkeen omaa 

valintaansa sai avata. Tämän harjoitteen tavoitteena oli kartoittaa työntekijöiden 

nykyistä kuvaa lastensuojelusta ja virittäytyä aiheeseen.  
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Tämän jälkeen käytimme harjoitteena ”haastepuuta”, jonka avulla pohdittiin haas-

teen syitä, sen vaikutuksia ja sitä, miten haaste voitaisiin ratkaista. Tehtävänan-

nossa aiheena oli tässä tapauksessa ”lastensuojelullisia toimia vaativat tilanteet 

varhaiskasvatuksen kentällä”. Tässä harjoituksessa työntekijät tekivät kuvallisen 

ilmaisun ja tekstin keinoin puun, jonka juuret muodostuivat haasteen syistä, ja 

hedelmät tai lehdet haasteen vaikutuksista. Puun ympärille kirjoitettiin ratkaisuja 

syihin ja vaikutuksiin. Työntekijät merkitsivät puuhun asioita, jotka herättävät 

huolta ja saattavat johtaa lastensuojelullisiin toimiin. Näitä asioita olivat esimer-

kiksi fyysisen väkivallan merkit, lapsen puheet ja käyttäytyminen, lapsen epäsiisti 

olemus tai vanhempien yhteistyöhaluttomuus. Työntekijät merkitsivät puuhun 

myös haasteen vaikutuksia. Näitä vaikutuksia olivat esimerkiksi toimet, joiden 

mukaan tällaisessa tilanteessa tulisi edetä, kuten tilanteen kehittymisen havain-

nointi, yhteydenotto lastensuojeluun ja huolen puheeksiotto. Lopuksi työntekijät 

merkitsivät puun ympärille tai runkoon mahdollisia ratkaisuja haasteen syihin tai 

vaikutuksiin. Näitä ratkaisuja olivat esimerkiksi konkreettisten neuvojen ja ohjauk-

sen antaminen vanhemmille, henkilökunnan koulutukset ja yhteistyön tekeminen 

myös muiden ammattiryhmien kanssa. Harjoitteen tavoitteena oli herätellä työn-

tekijöiden ideoita aiheeseen ja omiin tiedontarpeisiinsa liittyen sekä virittäytyä 

ryhmähaastattelutilanteeseen. 

 

 

7.3 Päiväkodin työntekijöiden haastattelut 

 

Ryhmähaastattelutilanteet toteutimme heti osallistavien menetelmien jälkeen.  

Eskola ja Suoranta (1998, 95, 97–98) määrittelevät ryhmähaastatteluksi haastat-

telun, jossa on yhtä aikaa monta haastateltavaa. Ryhmähaastattelun tavoitteena 

on saada aikaan keskustelu tutkijan määrittelemästä teemasta tai aiheesta. Ryh-

mähaastattelu voi mahdollistaa sen, että tietoa saadaan enemmän kuin yksilö-

haastattelussa. Ryhmätilanteessa keskustelijat voivat vuorovaikutuksessa tois-

tensa kanssa esimerkiksi tukea toisiaan. Ryhmähaastattelu on menetelmänä te-

hokas. Samaan aikaan saadaan haastateltua useita ihmisiä kerralla. Ryhmä-

haastattelun aikana haastatteluun osallistujat saattavat herätellä toisissaan uusia 
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ajatuksia ja mielipiteitä. Ryhmähaastattelussa pyritään vapaamuotoiseen, kuiten-

kin tietyssä aiheessa pysyvään keskusteluun. Ryhmähaastattelua suunnitelta-

essa tulee tehdä päätös siitä, pyritäänkö tilanteessa keskusteluun vai onko ti-

lanne haastattelu. 

 

Käytimme Päiväkoti Touhutuvan henkilökunnan ideoita kerätessämme mahdolli-

simman keskustelunomaista ryhmähaastattelua. Anu Valtonen määrittelee teok-

sessa Haastattelu – tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus (toim. Ruusuvuori & Tiit-

tula 2005, 223–224) ryhmäkeskustelun järjestetyksi keskustelutilanteeksi, jossa 

ihmiset keskustelevat tietystä aiheesta. Keskustelu on vapaamuotoista ja kes-

kustelutilanne kestää yleensä noin pari tuntia. Ryhmän vetäjällä on olennainen 

rooli. Hän luo sopivan ilmapiirin, pyrkii ohjaamaan keskustelua kohti tavoitteita ja 

rohkaisee keskustelijoita puhumaan keskenään. Vastuu keskustelun etenemi-

sestä on osallistujilla. Olennaista on osallistujien välinen vuorovaikutus: vetäjä 

nostaa olennaisia teemoja osallistujien kommentoitaviksi. Vetäjä voi nostaa tee-

moja esille kysymysten avulla, mutta myös esimerkiksi kuvien kautta.  

 

Valtonen nostaa esille, että ryhmäkeskustelua käytetään esimerkiksi markkina-

tutkimuksessa uusien ideoiden tuottamiseksi ja arvioimiseksi (toim. Ruusuvuori 

& Tiittula 2005, 226). Ryhmähaastattelutilanteessa Päiväkoti Touhutuvan henki-

lökunnan kanssa pyrimme samaan. Ryhmäkeskustelun avulla halusimme herä-

tellä vuorovaikutusta työntekijöiden välillä ja näin synnyttää erilaisia näkökulmia, 

huomiota ja ideoita siitä, mitä oppaan tulisi sisältää. Ryhmähaastattelutilanteessa 

nostimme oleellisia asioita esiin valmiiksi laadittujen kysymysten avulla (liite 4). 

Työntekijät veivät itse keskustelua eteenpäin esittämällä omia ajatuksiaan kes-

kusteluaiheista ja kommentoimalla toistensa ajatuksia. Vuorovaikutus työntekijöi-

den välillä oli oleellisessa roolissa. Ohjasimme keskustelua eteenpäin esittämällä 

uuden kysymyksen, kun aiemmasta ei enää syntynyt keskustelua.  

 

Työntekijöiden keskustellessa keskenään teimme myös itse havaintoja ja 

saimme ideoita siitä, millaisesta tiedosta he hyötyisivät. Kirjoitimme haastatte-

luissa esille tulleet asiat ylös, jotta meidän oli myöhemmin helpompi jäsentää yh-

teensä kuudelta eri työntekijältä tulleita ideoita ja ajatuksia.  
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7.4 Lastensuojelun työntekijän haastattelu 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ajatusten lisäksi näimme tärkeäksi saada myös 

lastensuojelun työntekijän näkökulmaa oppaaseemme. Lastensuojelun työnteki-

jän haastattelu toteutettiin toukokuun lopussa sähköpostin välityksellä (liite 5). 

Eskolan ja Suorannan mukaan (2005, 86–94.) puolistrukturoitu haastattelu on 

haastattelu, jossa haastateltavilta kysytään valmiiksi muotoillut ja järjestellyt ky-

symykset, joissa ei ole valmiiksi muotoiltuja vastausvaihtoehtoja. Sähköpostitse 

tekemämme haastattelu oli puolistrukturoitu haastattelu. Pyrimme lastensuojelun 

työntekijälle esittämiemme kysymyksien avulla löytämään hänen ideansa ja mie-

lipiteensä siitä, millaista tietoa varhaiskasvatuksen henkilökunta tarvitsee lasten-

suojeluun liittyen. Lastensuojelun työntekijältä saimme myös kokemustietoa ai-

heestamme. Hänelle esittämämme kysymykset muotoutuivat osittain Päiväkoti 

Touhutuvan henkilökunnan ryhmähaastatteluista esille nousseista aiheista. Ha-

lusimme saada vastauksia paikalliselta lastensuojelun työntekijältä Päiväkoti 

Touhutuvan henkilökunnan mieltä askarruttaviin kysymyksiin, jotta saamamme 

tieto olisi nimenomaan Joensuun Enon alueelle kohdennettua tietoa. Käytimme 

lastensuojelun työntekijältä saamiamme vastauksia oppaan kokoamisessa teo-

rialähteistä keräämämme tiedon tukena.  

 

 

7.5 Haastattelujen sisältö 

 

Kuvaamiemme toiminnallisten menetelmien, haastattelujen ja niistä tekemiemme 

muistiinpanojen pohjalta rakensimme kuvan siitä, millaisia asioita oppaassa olisi 

hyvä käsitellä ja millaisiin tiedontarpeisiin sen tulisi vastata. Otimme huomioon 

sekä päiväkodin työntekijöiden että lastensuojelun työntekijän haastattelut.  

 

Päiväkodin työntekijöiden ryhmähaastattelussa (liite 4) kävi ilmi, että lastensuo-

jelua vaativissa tilanteissa päiväkodin työntekijän ammattiminällä ja ammatillisuu-

della on suuri merkitys neutraalin asenteen ja etäisyyden ottamisen kannalta. Li-

säksi arvioitiin, että herkkyys ja tilanteenlukemistaidot ovat tärkeitä. Tiimityön te-

keminen ja tarkka kirjaaminen asioista nähtiin olennaisena. Tarvittavina valmiuk-

sina nähtiin myös kuuntelutaidot, vankka tietämys siitä, mikä lapsen tilanne on ja 
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mihin pyritään, sekä tieto lastensuojelulaista ja uudistuneesta varhaiskasvatus-

laista. Asioita, joiden nähtiin edesauttavan näiden valmiuksien syntymistä, olivat 

itsevarmuus, koulutus, lisäkoulutus, ajantasaiset tiedot esimerkiksi yhteistyö-

kumppaneista sekä keskustelutaidot.  Lisäksi keskusteluissa arvioitiin, että oh-

jeistusten selkeys ja yhteneväiset linjaukset edesauttavat tarvittavien valmiuksien 

syntymistä.  

 

Keskustelussa arvioitiin, että lisätieto lastensuojelun työntekijän kanssa tehtä-

västä yhteistyöstä olisi hyödyllistä. Varmuus siitä, että lastensuojelun työntekijältä 

voi kysyä neuvoa tarvittaessa myös silloin, kun lastensuojeluilmoitusta ei välttä-

mättä tarvitse tehdä, olisi tarpeen. Lastensuojelusta kaivattiin tietoa yleisesti. Li-

säksi pohdittiin sitä, milloin lapsesta voi puhua nimettömänä ja sitä, kehen tulee 

ottaa yhteyttä silloin, kun esimies ei ole paikalla, mutta lastensuojeluilmoitus tulisi 

tehdä.  Keskustelussa tuli esille, että pienen ja suuren huolen sekä kiireellisyyden 

määrittelyyn olisi hyvä löytää selkeät rajat. Lisäksi keskusteltiin siitä, millaiset 

asiat ovat perheen sisäisiä asioita. Esille tuli toivomus siitä, että oppaan tulisi si-

sältää tietoa varhaiskasvatus- ja lastensuojelulaeista selkeästi ja ymmärrettä-

västi. Lisäksi toivottiin, että opas olisi ytimekäs. Esille nousi pohdintaa ennaltaeh-

käisyn merkitystä ja siitä, millaisissa asioissa lastensuojeluun voi olla yhteydessä. 

Pienen ja suuren huolen rajojen määrittelylle nähtiin tarvetta, samoin kuin tiedolle 

vanhemman kohtaamisesta ja lastensuojeluprosessin etenemisestä. Lisäksi toi-

vottiin, että oppaassa kerrottaisiin lastensuojelun yhteistyötahojen yhteystiedot ja 

ammattinimikkeet. 

 

Lastensuojelun työntekijän haastattelusta (liite 5) kävi ilmi, että varhaiskasvatuk-

sen henkilökunnan on tärkeää tietää, milloin lastensuojeluilmoitus tehdään ja ke-

nelle se tehdään. Samoin heidän olisi hyvä tietää, mitä tietoa mahdollisiin lasten-

suojelun lausuntopyyntöihin tulee laittaa. Heidän tulee lisäksi tietää, että lausun-

topyyntöön tulee aina vastata. Se, että varhaiskasvatuksen henkilökunta itse ker-

too lapsen vanhemmalle, kun he ovat tehneet tai tekemässä lastensuojeluilmoi-

tuksen, on helpottamassa yhteistyön tekemistä vanhempien kanssa jatkossa. 

Tieto lastensuojelun lausuntopyynnöstä nähtiin päiväkodin työntekijöille hyödylli-

senä. Myös se, mitä tulisi tehdä, jos huoli lapsesta ei vähene lastensuojeluilmoi-

tuksen tekemisenkään jälkeen, nähtiin päiväkodin työntekijöille tärkeänä tietona.  
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Lastensuojelun työntekijän haastattelusta ilmeni, että päiväkodin työntekijä voi 

aina ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijään joko kysyäkseen neuvoa tai teh-

däkseen lastensuojeluilmoituksen. Silloin, kun lastensuojeluilmoitusta ei ole tar-

vetta tehdä, eli kyseessä on ohjaus tai neuvonta, lapsesta voidaan puhua nimet-

tömänä. Esille tuli konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisessa tilanteessa päivä-

kodin työntekijälle voi herätä pieni huoli tai suuri huoli ja milloin lastensuojeluil-

moitus tulee tehdä. Haastattelussa kerrottiin lastensuojeluprosessin etenemi-

sestä Joensuun Enon alueella ilmoituksen tekemisen jälkeen. Esille tuli tieto, että 

jokainen päiväkodin työntekijä on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen 

havaitessaan huolen lapsen tilanteesta. Lisäksi saimme haastattelun kautta ajan-

tasaiset Joensuun Enon alueen lastensuojelun työntekijöiden yhteystiedot ja am-

mattinimikkeet. 

  

Haastattelujen tulosten pohjalta rakensimme oppaallemme rungon. Hyödyn-

simme rungon muodostamisessa sovelletusti aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2013, 108–113) aineistolähtöisessä sisällönana-

lyysissä aineisto pelkistetään, se ryhmitellään ja luodaan teoreettisia käsitteitä. 

Pelkistämisvaiheessa aineisto tiivistetään tai pilkotaan niin, että siitä poistetaan 

tutkittavan asian kannalta epäolennainen tieto. Ryhmittelyvaiheessa aineistosta 

etsitään samankaltaisia käsitteitä. Samankaltaiset käsitteet yhdistetään ja ne ni-

metään niiden sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Aineistosta muodostetaan alaluok-

kia ja yläluokkia. Ryhmittelyn jälkeen siirrytään käsitteiden luomiseen. Aineistosta 

erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja näiden tietojen perusteella 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistämisessä aineiston kielellisistä 

ilmauksista siirrytään johtopäätöksiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Käsitteellistämis-

vaiheessa ryhmittelyvaiheessa muodostetut luokat siis yhdistetään toisiinsa suu-

rempien käsitteiden eli pääluokkien alle. Lopulta yhdistelemisen avulla muodos-

tetaan suuri, yhdistävä käsite. Se on prosessi, jossa yläkäsitteiden avulla muo-

dostetaan kuvaus tutkimuskohteesta. 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sopii käytettäväksi tutkimuksissa. Sovelsimme 

sen periaatteita muodostaessamme opasrungon teemoja. Kävimme ryhmähaas-

tattelutilanteissa tekemämme muistiinpanot läpi ja vertasimme niitä keskenään. 
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Pyrimme löytämään molempien haastattelukertojen väliltä yhteneväisyyksiä. Lis-

tasimme nämä yhteneväisyydet ylös. Sen jälkeen yhdistimme samaa tarkoittavat 

asiat. Lisäksi otimme huomioon lastensuojelun työntekijän tekemät ehdotukset. 

Aloimme rakentaa suurempia teemoja esille tulleista asioista. Muodostimme neljä 

suurta teemaa, joissa oli useampia alateemoja. Suuria teemoja olivat esimerkiksi 

vanhemman kohtaaminen, huolen tason määrittely ja yhteistyötahot. Teemat 

muodostivat opasrungon, jonka lähetimme päiväkotiin sähköpostilla, jotta kaikki 

haastatteluihin osallistuneet saivat tutustua siihen. Kävimme myös paikan päällä 

päiväkodissa keskustelemassa päiväkodin johtajan kanssa opasrungosta väliar-

vioinnin yhteydessä. 

 

 

7.6 Väliarvioinnin kuvaus 

 

Väliarviointi kuului opinnäytetyöprosessissamme toteutusvaiheeseen. Väliarvi-

oinnin olennainen tehtävä on arvioida prosessin toimintaa suhteessa sen tavoit-

teisiin. Väliarviointi voi olla keino suunnata prosessia uudelleen. Tavoitteiden 

muokkaaminen toiminnan kuluessa on luonnollista, koska prosessin aikana ym-

märrys sen toteuttamisen ehdoista vahvistuu. Väliarviointi kannattaa toteuttaa eri 

tahojen kanssa ja tietoa voi kerätä eri tavoin. (Seppänen-Järvelä 2004, 25–26.) 

Väliarviointi sijoittui kesäkuulle 2015. Esittelimme suullisesti laatimamme opas-

rungon päiväkodin johtajalle, jonka jälkeen hänellä oli vielä mahdollisuus vaikut-

taa oppaan sisältöön. Oppaaseen olivat tutustuneet myös muut päiväkodin työn-

tekijät. Päiväkodin johtaja kommentoi suunnittelemaamme opasrunkoa ja välitti 

myös muilta työntekijöiltä tulleet kommentit.  

 

Lisäyksiä tekemäämme opasrunkoon ei juurikaan toivottu. Päiväkodin johtaja 

mainitsi vanhempien jaksamisen. Pohtiessamme asiaa arvioimme, että se kuuluu 

yhtenä asiana isompaan kokonaisuuteen, emmekä ottaneet sitä itsessään lä-

hempään tarkasteluun, vaan käsittelimme oppaassa yleisesti kasvatuskumppa-

nuutta osana ennaltaehkäisevää työotetta. Arvioimme tekemäämme opasrunkoa 

yhdessä päiväkodin johtajan kanssa keskustellen ja esittämällä hänelle kysymyk-

siä, joilla varmistimme opasrungon sisällön toimivuuden. Olimme etukäteen itse 
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keskenämme keskustelemalla arvioineet, että opasrunko sisälsi ne aiheet ja ko-

konaisuudet, jotka olivat haastattelutilanteissa tulleet esille. Olimme myös arvioi-

neet, että opinnäytetyöllemme asetetut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. 

 

Väliarviointi jatkui saatuamme oppaan elokuussa 2015 arvioitavaan muotoon. Lä-

hetimme sen silloin sähköpostilla Päiväkoti Touhutuvan ja lastensuojelun työnte-

kijän luettavaksi ja arvioitavaksi. Päiväkoti Touhutuvan työntekijät arvioivat, että 

oppaan sisältö vastasi melko hyvin heidän tarpeitaan, mutta heiltä tuli kuitenkin 

joitakin tarkennusehdotuksia. Myös lastensuojelun työntekijä kertoi meille sähkö-

postin välityksellä, että hän huomasi joitain kohtia oppaassa, joita voisimme vielä 

muokata erilaiseen muotoon. Muokkasimme opasta päiväkodin työntekijöiden ja 

lastensuojelun työntekijän kommenttien mukaisesti. Tehtyämme muokkaukset lä-

hetimme oppaan uudelleen lastensuojelun työntekijän luettavaksi, jotta saisimme 

häneltä vastaukset loppuarviointikysymyksiimme. Lähetimme oppaan myös Päi-

väkoti Touhutuvan henkilökunnalle, jotta he saattoivat lukea sen ja keskustella 

etukäteen loppuarviointikysymyksiimme liittyen. 

 

 

8 Opas huolta herättäviin tilanteisiin  

 

 

Opinnäytetyömme tuotoksena syntyi opas päiväkodin työntekijöille. Oppaassa 

käsittelemme esimerkiksi lastensuojelua ja huolen puheeksiottoa. Tässä opin-

näytetyöraportin luvussa kerromme oppaan sisällöstä ja rakenteesta sekä sen 

arvioinnista ja opinnäytetyöprosessin päättämisestä. 

 

8.1 Oppaan sisältö   

 

Tekemiemme haastattelujen ja osallistavien menetelmien pohjalta syntyi toimin-

nallisen opinnäytetyömme tuotos, eli opas: Huolestuttaako? Opas huolta herät-

täviin tilanteisiin Päiväkoti Touhutuvan työntekijöille (liite 3). Keräsimme opasta 

varten tarvittavan teoriatiedon ja suunnittelimme oppaan ulkonäön heinä-syys-

kuun 2015 välisenä aikana. Teoriatietolähteinämme käytimme aiheeseen liittyvää 
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kirjallisuutta, lainsäädäntöä ja internetjulkaisuja. Perehdyimme näihin lähteisiin ja 

käytimme oppaan kannalta oleellisia tietoja.  

 

Opas sisältää tietoa huolen heräämisestä ja vanhempien kohtaamisesta puheek-

siottamistilanteissa, lastensuojelusta ja lastensuojeluilmoituksen tekemisestä 

sekä ajantasaiset Joensuun Enon alueen lastensuojelun työntekijöiden yhteys-

tiedot.  Se on tarkoitettu erityisesti niiden tilanteiden varalle, joissa työntekijän 

huoli on jo herännyt. Lisäksi työntekijät voivat oppaan informaation avulla arvioida 

huolensa tasoa ja pohtia jatkotoimenpiteitä. 

 

Opas alkaa vanhempien ja päiväkodin yhteistyön tärkeyttä kuvaavalla luvulla. 

Kasvatuskumppanuus on tärkeä työskentelyn periaate päiväkodeissa. Haastat-

teluissa esille tulleet pohdinnat perheiden haasteiden ennaltaehkäisyn mahdolli-

suuksista herättivät tarpeen tälle osuudelle oppaassa. Perheen kanssa työsken-

nellessä kasvatuskumppanuus on ennaltaehkäisevää toimintaa ja samalla hel-

pottaa huolen puheeksiottamista, sekä mahdollisesti madaltaa vanhemman kyn-

nystä pyytää apua, kun sille on tarvetta. (Lämsä 2013, 60–63.) 

 

Seuraavana oppaassa käsitellään huolen heräämistä. Huolen heräämistä käsi-

teltävässä luvussa esitellään varhaista puuttumista päiväkodissa, huolen vyöhyk-

keistöä työvälineenä, sekä eritellään pientä ja suurta huolta esimerkkien avulla. 

Varhainen puuttuminen on osaltaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Kun huolta ai-

heuttavaan tilanteeseen puututaan ajoissa, voidaan välttyä suuremmilta vaikeuk-

silta. (Huhtanen 2004, 45.) Huoleen liittyen haastattelutilanteissa nousi paljon 

keskustelua. Huoli nähtiin hankalana asiana määritellä ja sen avuksi kaivattiin 

konkreettisia esimerkkejä. Päädyimme liittämään oppaaseen lastensuojelun 

työntekijän antamia esimerkkejä. Lisäksi oppaassa esitellään huolen vyöhyk-

keistö, sillä näemme sen hyödyllisenä työvälineenä huolen määrittelyssä. Huolen 

vyöhykkeistön ja oppaassa olevien esimerkkien avulla päiväkodin työntekijä voi 

määrittää huoltaan ja sen tasoa.  

 

Vanhempien kohtaaminen puheeksiottamistilanteessa voi olla vaikeaa (Eriksson 

& Arnkil 2012, 12). Haastattelutilanteissa työntekijät keskustelivat siitä, miten 

vanhemmat tulisi kohdata ja toivoivat vinkkejä kohtaamiseen vanhemman 
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kanssa. Oppaassa kerrotaankin puheeksiottamisen eri vaiheista ja esitellään yti-

mekkääsi tärkeimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon.  

 

Keskustelimme haastattelutilanteissa päiväkodin työntekijöiden kanssa lasten-

suojelusta. Päiväkodin työntekijöille heräsi kysymyksiä lastensuojelulta saata-

vasta konsultaatioavusta ja lastensuojeluilmoituksesta. Oppaassa on käsitelty 

lastensuojelua näiden aiheiden lisäksi myös suuremmassa mittakaavassa. Esi-

merkiksi oppaassa kerrotaan, miten lastensuojeluilmoitus tehdään ja mitä tapah-

tuu lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Mielestämme oli tärkeää avata lastensuo-

jelun käsitettä laajemmassa mittakaavassa, jotta lastensuojelun toiminta ja esi-

merkiksi yhteistyömahdollisuudet lastensuojelun työntekijöiden kanssa olisi mah-

dollista hahmottaa oppaan avulla. Lastensuojelun tekemän työn ymmärtäminen 

on mielestämme tärkeää, jotta päiväkodissa työskentelevä voi vastata esimer-

kiksi vanhempien esittämiin kysymyksiin. Oppaassa on ajantasaiset Joensuun 

Enon alueen lastensuojelun työntekijöiden yhteystiedot. Näihin työntekijöihin päi-

väkodin henkilökunta voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun he tarvitsevat 

konsultaatioapua. Oppaaseen on laitettu Joensuun kaupungin yhteinen numero, 

johon lastensuojeluilmoitukset tulisi pääsääntöisesti tehdä.  

Opas sisältää tietoa lausuntopyynnöstä sekä siitä, miten tulee toimia, jos huoli 

lapsesta ei helpota lastensuojeluilmoituksen tekemisenkään jälkeen. Nämä asiat 

on sisällytetty oppaaseen, sillä arvioimme, että ne ovat hyödyllistä tietoa päivä-

kodin työntekijöille ja helpottavat lastensuojelun ja päiväkodin yhteistyötä.  

 

 

8.2 Oppaan rakenne 

 

Haastattelutilanteissa päiväkodin työntekijät korostivat sitä, että oppaan tulisi olla 

selkeä, tiivis ja mahdollisimman vähän lakitekstiä sisältävä. Tämän toiveen 

otimme huomioon opasta tehdessämme. Opas on kirjoitettu sellaisella kielellä, 

että sen sisällön omaksuminen on helppoa, vaikkei lukijalla olisikaan vankkaa 

aiempaa tietämystä lastensuojelusta. Lastensuojelulakia on hyödynnetty oppaan 

sisällössä, mutta lakiteksti on muutettu helpommin luettavaan muotoon.  
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Oppaan luvut ja kappaleet on pidetty tiiviinä. Lukujen loppuun on lisätty keskei-

simmät asiat korostettuina. Oppaan lukujen tekstin sisältä on lisäksi korostettu 

keskeisiä käsitteitä. Näin lukijan on mahdollista opasta selatessaankin kiinnittää 

huomionsa kunkin luvun olennaisimpiin asioihin. Oppaassa on käytetty selkeää 

yleiskieltä ammattikielen sijaan. Näin väärinkäsityksiltä ja epätietoisuuden synty-

miseltä vältytään.  

 

Oppaan sisältö etenee loogisesti kasvatuskumppanuutta käsittelevästä tiedosta 

huolen heräämisen ja sen puheeksiottamisen kautta lastensuojeluilmoituksen te-

kemiseen ja lastensuojeluprosessin etenemiseen. Keskeiset yhteystiedot on 

koottu oppaan loppuun, jotta ne ovat mahdollisimman helposti löydettävissä.  

 

 

8.3 Oppaan arviointi ja prosessin päättäminen 

 

Projektin viimeinen vaihe on sen päättäminen. Tässä vaiheessa projektille laadi-

taan loppuraportti, jatkoideoita tuodaan esille ja yhteistyö projektissa työskennel-

leiden välillä päättyy. (Kettunen 2009, 45.) Päätösvaiheeseen kuului opinnäyte-

työprosessissamme loppuarviointi. Loppuarviointi vastaa kahteen tärkeään asi-

aan: mitä projekti sai aikaan ja toteutuivatko projektin tavoitteet. Loppuarvioin-

nissa selvitetään, mitkä ovat projektin tuotokset, tulokset ja vaikutukset.  Loppu-

arvioinnissa arvioidaan myös toiminnan onnistumista. Loppuarviointi toteutetaan 

tavallisesti prosessin viimeisinä kuukausina siten, että se myös palvelisi loppura-

portin kirjoittamista. Loppuarvioinnin tehtävä ei ole toiminnan kehittäminen vaan 

tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi, joten tiedonkeruumuotona 

toimivat haastattelut. (Seppänen-Järvelä 2004, 25–26.) Oppaan loppuarviointi 

eteni prosessissamme useassa osassa. Päiväkoti Touhutuvan henkilökunta ar-

vioi elokuun lopussa 2015 oppaan sisällön laadukkuutta sekä sitä, vastasiko se 

heidän tarpeisiinsa. Lisäksi he arvioivat sitä, missä määrin he ovat saaneet uusia 

valmiuksia työskennellä tilanteissa, joissa vaaditaan mahdollisesti lastensuojelul-

lisia toimenpiteitä. Työntekijät arvioivat näitä asioita kirjallisesti loppuarviointilo-

makkeen (liite 6) avulla. Lisäksi kävimme Päiväkoti Touhutuvassa loppuarviointi-

keskustelussa. 
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Kaikki Päiväkoti Touhutuvan työntekijät osallistuivat kirjallisen palautteen antami-

seen laatimiemme loppuarviointikysymysten avulla, jotka lähetimme etukäteen 

päiväkotiin sähköpostilla (liite 6). Pyysimme, että jokainen prosessiimme osallis-

tunut työntekijä olisi vastannut loppuarviointikysymykseen kirjallisesti, mutta sen 

sijaan työntekijät olivat täyttäneet yhdessä yhden lomakkeen. Loppuarviointikes-

kusteluun osallistuneet kaksi päiväkodin työntekijää kuitenkin kertoivat, että 

kaikki työntekijät olivat osallistuneet lomakkeen täyttämiseen, joten kaikkien pro-

sessiin osallistuneiden työntekijöiden arvio oppaastamme kävi ilmi. Kävimme lop-

puarviointikeskustelun tämän annetun kirjallisen palautteen pohjalta keskustellen 

ja teimme keskustelusta myös muistiinpanoja. 

 

Loppuarviointikeskustelussa kävi ilmi, että valmis opas vastaa Päiväkoti Touhu-

tuvan työntekijöiden tarpeisiin melko hyvin ja sen sisältö ja ulkonäkö on laadukas. 

Loppuarvioinnissa arvioitiin, että oppaassa oleva tieto on riittävän monipuolisesti 

avattu ja erilaisia aihealueita on käsitelty tarpeeksi monipuolisesti. Se, että op-

paassa oli esitelty lastensuojeluprosessin eteneminen, nähtiin hyvänä asiana. 

Oppaan ulkoasu ja värimaailma nähtiin selkeänä. Lisäksi teksti arvioitiin helppo-

lukuiseksi selkeiden kappalejakojen, virkkeiden ja lauseiden vuoksi. Se, ettei 

opas sisällä lakitekstiä, nähtiin hyvänä asiana. Myös oppaan sisältämät selkeät 

esimerkit saivat kiitosta. Keskustelussa kävi ilmi, että tekemämme opas on erityi-

sen hyvä käytettäväksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, ja opas aiottiin-

kin laittaa osaksi perehdytyskansiota. Oppaan arvioitiin tuovan selkeyttä lasten-

suojelun toimia vaativissa tilanteissa toimimiseen, ja opas on hyvä käytettäväksi 

muistutuksena, kun näissä tilanteissa täytyy työskennellä. Keskustelussa arvioi-

tiin, että oppaasta pystyy helposti tarkistamaan toimintaohjeet tarpeen vaatiessa. 

Keskustelussa pohdittiin, että opasta voisi mahdollisesti hyödyntää myös koko 

kaupungin alueella. Lisäksi arvioitiin, että myös lastensuojelun puolelle olisi hyvä 

saada opas, jossa kerrottaisiin vanhemmille lastensuojelun toiminnasta ja sen 

tarjoamista palveluista. Tämän arvioitiin helpottavan tukitoimien tarjoamista van-

hemmille myös päiväkodissa.  

 

Myös lastensuojelun työntekijä vastasi loppuarviointikysymyksiimme sähköpos-

tilla (liite 7) elokuussa 2015 sen jälkeen, kun olimme saaneet loppupalautteen 

Päiväkoti Touhutuvasta ja antaneet oppaan heidän käyttöönsä. Arviossa kävi 
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ilmi, että opas on erittäin hyödyllinen ja lähes jokainen päiväkodissa työskente-

levä hyötyisi siitä. Oppaan nähtiin sisältävän suhteellisen kattavasti tietoa niistä 

osa-alueista, joista lastensuojelun työntekijöille tulee kyselyitä päiväkodeista ja 

kouluista. Opas avaa hyvin lastensuojelun palveluita ja se voi helpottaa päiväko-

din työntekijän työskentelyä tilanteissa, joissa tämä joutuu kertomaan vanhem-

mille tekevänsä lastensuojeluilmoituksen. Opas antaa työntekijöille valmiudet 

kertoa vanhemmille asiallisesti lastensuojeluprosessista. Se voi auttaa työnteki-

jöitä rauhoittamaan vanhempia tilanteessa, jossa täytyy tehdä lastensuojeluilmoi-

tus, sillä usein vanhemmilla ei ole tietoa lastensuojeluprosessista. Ulkoasultaan 

oppaan arvioitiin olevan hyvä.  

 

Lastensuojelun työntekijä esitti kuitenkin loppupalautteen lisäksi sähköpostivies-

tissään uusia parannusehdotuksia oppaamme sisältöön. Nämä muutosehdotuk-

set olivat tarpeellisia oppaan luotettavuuden kannalta, ja sen vuoksi halusimme 

vielä muokata opastamme. Muokkasimme opasta vielä näiden muokkausehdo-

tusten mukaisesti lopulliseen muotoonsa. Lähetimme oppaan lopullisen version 

sähköpostilla lastensuojelun työntekijälle ja kysyimme, olisiko hänellä lisättävää 

aiempiin kommentteihinsa. Häneltä ei enää tullut lisäkommentteja. Lähetimme 

näillä tiedoilla päivitetyn oppaan vielä sähköpostilla ja tavallisella postilla myös 

Päiväkoti Touhutupaan ja kysyimme, onko heillä lisättävää aiempiin komment-

teihinsa. Heidän mielestään ennen muokkauksia käymämme keskustelu ja saa-

mamme palautteet pätivät myös päivitetyn oppaan kohdalla, eikä lisäkomment-

teja enää tullut.  

 

 

9 Pohdinta 

 

 

Reflektio on prosessiarvioinnissa olennainen elementti. Kokemuksista oppimi-

seen tarvitaan reflektiota. Toiminnan ja päätösten vaikutuksia tulee käsitellä, jotta 

oppimista tapahtuu. Reflektiota voidaan hyödyntää arvioinnissa, kun se on tie-

toista. Projektin etenemistä voidaan tarkastella reflektoinnin avulla. (Seppänen-

Järvelä 2004, 44–45.) Prosessin arviointiin kuuluvat olennaisesti sisäinen arvi-

ointi ja itsearviointi. Seppänen-Järvelä toteaa (1999, 93), että itsearvioinnin avulla 
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on mahdollista seurata sitä, miten, miksi ja mitä prosessin aikana on tehty. Itsear-

vioinnin kannalta avoimuus, reflektiivisyys ja kyky muutoksiin ovat tärkeitä piir-

teitä. 

 

Tässä luvussa pyrimme itsearvioinnin ja pohdinnan kautta arvioimaan opinnäy-

tetyöprosessin aikana tapahtunutta ammatillista kasvua ja oppimisprosessia, 

opinnäytetyön eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä opinnäy-

tetyöprosessia ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Pohdimme näitä asi-

oita tutkimuksiin liittyvän kirjallisuuden avulla. Olemme pohdinnassamme sovel-

taneet tutkimusten eettisyyden ja luotettavuuden arviointiin liittyvää tietoa toimin-

nalliseen opinnäytetyöprosessiimme nähden.  

 

Itsearviointi oli osa opinnäytetyöprosessiamme koko ajan. Sen avulla suunta-

simme omaa toimintaamme. Itsearviointia toteutimme pohtien asioita sekä yksin 

että yhdessä keskustellen. Otimme huomioon opinnäytetyöprosessimme aikana 

saamamme palautteen ja toteutimme itsearviointia myös sen kautta pohtien, mi-

ten toimintamme näyttäytyi prosessiimme osallistuneille. 

 

 

9.1 Opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 

Prosessille asetetut tavoitteet, eli käyttökelpoisen oppaan tuottaminen ja päivä-

kodin henkilökunnan lastensuojelullisen tietämyksen lisääntyminen prosessin ai-

kana, toteutuivat melko hyvin. Opas on selkeä kieleltään ja ulkoasultaan. Päivä-

kodin henkilökunnan arvion mukaan opas vastaa heidän tarpeisiinsa melko hy-

vin. Itse arvioimme, että oppaassa on käsitelty niitä asioita, jotka haastattelutilan-

teissa tulivat esille. On kuitenkin otettava huomioon, että prosessi on ollut pitkä, 

ja haastattelutilanteiden jälkeen kului noin kolme kuukautta valmiin oppaan käyt-

töönottoon. Sen vuoksi on mahdollista, että kuluneena aikana henkilökunnan tie-

dontarpeet ovat muuttuneet. Lisäksi on mahdollista, että emme ole oppaassa kä-

sitelleet jotakin osa-aluetta riittävän kattavasti. Oppaan arvioitiin kuitenkin olevan 

hyödyllinen työväline, joten tältä kannalta asetettu tavoite toteutui. Valmiista op-
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paasta työntekijät saavat varmistusta työskentelylleen huolta herättävissä tilan-

teista. Oppaasta heidän on mahdollista tarkistaa toimintaohjeet erilaisissa tilan-

teissa. 

 

Prosessimme aikana työntekijöiden aiempi tieto lastensuojelusta mahdollisesti 

selkiytyi entisestään. Prosessi on päiväkodin työntekijöiltä saadun palautteen 

mukaan tuonut päiväkodin työntekijöille varmuutta toimia erilaisissa tilanteissa. 

Lisäksi prosessiin osallistuminen ja valmiiseen oppaaseen tutustuminen ovat var-

masti nostaneet lastensuojeluun liittyviä ajatuksia päiväkodin henkilökunnan mie-

liin. Prosessin aikana lastensuojelun näkökulma ja sen liittyminen myös päiväko-

dissa tehtävään työhön on voinut tarkentua henkilökunnan ajatuksissa. Prosessin 

aikana tekemämme haastattelut herättelivät keskustelua työntekijöiden välille 

lastensuojeluun liittyvistä asioista. Lisäksi heidän osallistamisensa väli- ja loppu-

arviointiin varmistivat sen, että näistä teemoista keskusteltiin edelleen.  

 

 

9.2 Eettisyyden arviointi 

 

Tutkimuksen eettisyyttä tulee pohtia sen jokaisessa vaiheessa. Eettisyyden poh-

dinta liittyy siis jo tutkimuksen tarkoituksen tarkasteluun sekä tutkimuksen suun-

nitteluun. Näissä vaiheissa pohditaan, tuleeko tutkimus tulosten saamisen lisäksi 

vaikuttamaan muulla tavoin tutkittavaan tilanteeseen, saadaan osallistujilta suos-

tumus tutkimukseen osallistumiseen, taataan luottamuksellisuus sekä arvioidaan 

tutkimuksen mahdollisia vaikutuksia osallistujille. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20.) 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa olimme saaneet päiväkodin työntekijöiden 

suostumuksen opinnäytetyöprosessiimme osallistumiseen. Opinnäytetyösuunni-

telmaa laatiessamme määrittelimme opinnäytetyöllemme tavoitteet. Näiden ta-

voitteiden asettamisen kautta pohdimme myös opinnäytetyömme vaikutuksia sii-

hen osallistuneille ja heidän tilanteelleen. Arvioimme suunnitteluvaiheessa, että 

opinnäytetyöprosessiimme osallistuminen vaikuttaa osallistujiin positiivisessa 

mielessä niin, että heidän tietämyksensä lastensuojelun aihepiiristä lisääntyy ja 

he saavat käyttöönsä hyödyllisen työkalun.   
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Tutkimuksen tekemiseen kuuluu tutkittavien suoja. Tutkijan on selvitettävä tutki-

mukseen osallistuville tutkimuksensa tavoitteet, siinä käytettävät menetelmät 

sekä siihen mahdolliset sisältyvät riskit. Osallistujien tulee olla tutkimuksessa mu-

kana vapaaehtoisesti. Olennaista on, että suostuessaan osallistuja tietää, mistä 

tutkimuksessa on kyse. (Tuomi 2008, 145.) Opinnäytetyöprosessiimme osallistu-

minen perustui vapaaehtoisuuteen. Otimme yhteyttä päiväkotiin ja lastensuojelun 

työntekijään ja kysyimme heidän kiinnostustaan osallistua opinnäytetyöproses-

siimme. Huhtikuussa 2015 kävimme päiväkodissa allekirjoittamassa toimeksian-

tosopimuksen (liite 1) ja tutkimuslupahakemuksen (liite 2). Aloittaessamme työs-

kentelyprosessimme Päiväkoti Touhutuvassa huhti–toukokuussa 2015, varmis-

timme, että henkilökunnan jäsenet ovat tietoisia siitä, mitä olemme tekemässä, 

miten aiomme tietoa kerätä ja millaisen tuotoksen olemme laatimassa. Olimme 

lähettäneet opinnäytetyösuunnitelmamme heidän luettavakseen kokonaisuudes-

saan. Lisäksi ennen ryhmähaastattelutilanteiden alkamista kerroimme osallistu-

jille, mihin tarpeeseen haastatteluja tehdään ja millaisen tuotoksen olemme teke-

mässä. Nämä asiat kerroimme myös lastensuojelun työntekijälle, kun otimme hä-

neen yhteyttä puhelimitse toukokuussa 2015. Kysyimme hänen suostumustaan 

osallistua prosessiin, jotta saisimme prosessiin ja tuotokseen myös lastensuoje-

lun työntekijän näkökulmaa. Kerroimme hänelle, millainen tuotoksemme tulee 

olemaan. Tämän keskustelun pohjalta työskentelimme lastensuojelun työntekijän 

kanssa. Myöhemmin, lokakuussa 2015, huomasimme, että tutkimusluvassamme 

ei ollut mainintaa tiedon keräämisestä myös lastensuojelun työntekijältä. Sen 

vuoksi pyysimme häntä lähettämään sähköpostilla kirjallisen suostumuksen opin-

näytetyöprosessiimme osallistumisesta. Pyysimme myös, että hän varmistaa 

tienneensä antamansa informaation käytöstä oppaassa, sekä sen, että hänen 

esimiehensä on tietoinen hänen osallistumisestaan opinnäytetyöprosessiimme. 

Sillä, että hankimme virallisen suostumuksen vasta jälkikäteen, on vaikutusta 

opinnäytetyömme eettisyyteen. Olisi ollut tärkeää, että virallinen suostumus olisi 

saatu ennen sähköpostihaastattelun tekemistä, sillä se olisi tuonut varmuutta ja 

selkeyttä työskentelyymme. Virallinen lupa olisi alusta asti varmistanut sen, että 

meillä on lupa toimia sillä tavoin kuin toimimme. Vaikka työntekijä olikin tietoinen 

näistä asioista sähköpostihaastatteluun vastatessaan, on aina parempi, että suul-

lisesti sovitut asiat ovat saatavilla myös kirjallisena.  
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Tuomen mukaan (2008, 145–146) tutkimuksessa saadut tiedot ovat luottamuk-

sellisia, niitä ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen, 

kuin siihen mihin niitä on kerätty. Osallistujien nimettömyys tulee taata ja tutkijan 

on noudatettava tehtyjä sopimuksia. Teoksessa Tutkimushaastattelu – Teema-

haastattelun teoria ja käytäntö (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20.) kerrotaan, että haas-

tattelujen purkamisessa korostuu edelleen luottamuksellisuuden periaate. Haas-

tatteluja purettaessa tehdään valintoja sen suhteen kuinka tarkasti haastattelut 

kirjoitetaan auki. Haastatteluja analysoitaessa eettiset kysymykset liittyvät siihen, 

kuinka tarkasti haastatteluja voidaan analysoida ja tulkita. (Hirsjärvi & Hurme 

2010, 20.) Järjestimme haastattelutilanteet siten, että tilaisuuksissa ei ole ollut 

ulkopuolisia. Haastatteluja analysoidessamme pyrimme mahdollisimman tarkasti 

ottamaan huomioon erilaiset näkökulmat suurempia teemoja rakentaessamme. 

Koska emme nauhoittaneet ryhmähaastatteluja, emmekä sen vuoksi litteroineet 

niitä, haastatteluista tehdyt tulkinnat syntyivät haastattelukokemuksen ja siitä teh-

tyjen muistiinpanojen avulla. Tästä johtuen on mahdollista, että jotkut haastatte-

lutilanteissa esille tulleet asiat ovat jääneet kirjaamatta. Pyrimme kuitenkin var-

mistamaan väliarvioinnin avulla, että kaikki tärkeimmät teemat olisivat sisältyneet 

oppaan runkoon. Tuotosta tehdessämme varmistimme, että osallistujien nimet-

tömyys säilyi siten, ettei valmiista oppaasta voi erottaa, kenen tiedontarpeisiin 

oppaan osiot vastaavat. Tuhosimme haastatteluista tehdyt muistiinpanot, sähkö-

postihaastattelujen viestit ja osallistamisen menetelmien avulla saadun materiaa-

lin opinnäytetyöprosessin päättyessä.  

 

Eettinen näkökulma huomioiden saatu tieto voidaan esittää vain, kun se on niin 

varmennettua ja todeksi näytettyä kuin mahdollista (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20). 

Haastatteluja analysoidessamme otimme huomioon molempien kokemuksen ja 

muistiinpanot. Tuotoksen sisältö syntyi osallistujien ideoiden ja tarpeiden poh-

jalta. Kunnioitimme osallistujien ideoita ja tarpeita. Prosessimme oli kuitenkin pit-

käkestoinen. Tästä johtuen on mahdollista, että päiväkodin työntekijöiden tiedon-

tarpeet oppaan sisällön suhteen ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat silloin, kun 

ryhmähaastatteluja tehtiin. Näin ollen oppaan sisältö ei välttämättä enää sen val-

mistuessa vastannut juuri niihin tarpeisiin, joita työntekijöillä sillä hetkellä oli.  
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Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa huolellisuutta ja tarkkuutta esittäessä tutki-

muksen tuloksia. Samoin se pitää sisällään muiden tekemän työn huomioimisen, 

omien tulosten rehellisen esittämisen sekä avoimuuden ja kontrolloitavuuden pe-

riaatteen huomioimisen. (Tuomi 2008, 143.) Raportoinnissa kiinnitetään huo-

miota luottamuksellisuuteen sekä siihen, millaisia vaikutuksia raportin julkaisulla 

on tutkimukseen osallistuneille (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20). Esimerkiksi puut-

teellinen aiempiin tutkimustuloksiin viittaaminen tai huolimaton raportointi ja tut-

kimustulosten esittäminen eivät edusta hyvää tieteellistä käytäntöä (Tuomi 2008, 

143). Otimme hyvän tieteellisen käytännön huomioon opinnäytetyöprosessista 

raportoidessamme, vaikka opinnäytetyömme ei ollutkaan tutkimuksellinen, vaan 

toiminnallinen. Olemme raportissamme avoimia prosessin etenemisen, siinä käy-

tettyjen menetelmien ja sen lopputuloksen suhteen. Lisäksi huomioimme rapor-

tissa aiemmat aiheesta tehdyt opinnäytetyöt ja tutkimukset.  

 

 

9.3 Luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimusta tehdessä sen luotettavuutta tulee arvioida. Tutkimuksen arviointiin 

vaikuttaa se, millainen tutkimus on tehty. (Tuomi 2008, 149.) Opinnäytetyöpro-

sessin luotettavuutta arvioidessamme sovellamme laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden arviointitapoja, vaikka kyseessä ei ollut laadullinen tutkimus. Opin-

näytetyöprosessissamme hyödynsimme kuitenkin menetelmiä, joita laadullises-

sakin tutkimuksessa voidaan käyttää.  

 

Kun tutkimus on tehty, siitä laaditaan loppuraportti. Loppuraportin avulla voidaan 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Loppuraportissa kerrotaan se, miten tutki-

muksen aineisto on kerätty, mitä menetelmää ja tekniikkaa siinä on käytetty, sii-

hen liittyneet erityispiirteet sekä haasteet ja muut oleelliset asiat. Lisäksi tuodaan 

esille millä perusteella tutkimukseen osallistujat valittiin, millä tavoin heihin otettiin 

yhteyttä ja montako heitä oli. Tutkijan ja osallistujien välistä suhdetta arvioidaan 

ja kerrotaan esimerkiksi se, lukivatko nämä saadut tulokset, ennen kuin ne jul-

kaistiin. Olennaista on perustella toimintatapojen valinta. Raportissa kerrotaan 

tutkimuksen aikataulusta ja arvioidaan sen vaikutusta tuloksiin. Siinä kerrotaan 
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aineiston analyysistä ja tulosten sekä johtopäätösten saannista. Tehdyn tutki-

muksen eettisyyttä ja raportoinnin luotettavuutta arvioidaan loppuraportissa esi-

merkiksi pohtimalla sitä, onko lukijoille annettu tarpeeksi tietoa tutkimuksen to-

teutuksesta, jotta he voivat myös itse arvioida saatuja tuloksia. (Tuomi 2008, 

150–152.) Raportissamme kerromme tarkasti, miten opinnäytetyöprosessimme 

eteni ja mitä menetelmiä hyödynsimme. Olemme kertoneet mahdollisimman tar-

kasti opinnäytetyöprosessimme eri vaiheista ja sisällöstä. Perustelemme teke-

mämme valinnat ja hyödynnämme perusteluissa myös teoriaa. Kerromme rapor-

tissa työskentelytavoistamme ja työskentelyn vaiheista opinnäytetyöproses-

siimme osallistuneiden kanssa.  

 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia eli pätevyyttä voidaan arvioida tutkimuksen si-

sältämän teorian, sen käsitteellisten määrittelyjen sekä menetelmien välisen loo-

gisuuden kautta. Tutkimuksen aineiston sekä siitä tehtyjen tulkintojen ja johto-

päätösten tulee olla keskenään linjassa. Aineiston tulkintojen ja johtopäätösten 

välistä suhdetta tarkastelemalla voidaan arvioida tutkimuksen ulkoista validiteet-

tia. Lisäksi voidaan arvioida tutkimuksen luotettavuutta sen suhteen, miten tutki-

muksen aineistoa on tulkittu. Aineiston tulkinta on luotettavaa, kun se ei sisällä 

ristiriitaisuuksia. (Eskola & Suoranta 1998, 214.) Vaikka emme olekaan tehneet 

tutkimusta, opinnäytetyöraporttimme sisältää teoriaviitekehyksen, ja tämä viite-

kehys ohjasi toimintaamme suunnitteluvaiheesta asti. Opinnäytetyössä käytetyt 

menetelmät on määritelty ja perusteltu teoriatiedon avulla. Tulkitsimme toiminnal-

listen tilanteiden, ryhmähaastattelujen ja sähköpostihaastattelun avulla kerää-

mämme tiedon tehtyjen muistiinpanojen avulla. Molemmat osallistuivat tulkinnan 

tekemiseen, kun rakensimme esille tulleista asioista suurempia teemoja. Lisäksi 

myös toimeksiantaja arvioi tekemäämme tulkintaa väliarvioinnin aikana.  Se lisää 

tulkintamme luotettavuutta. 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme olemme hyödyntäneet useita menetelmiä: sähkö-

postihaastattelua, ryhmähaastattelua ja toiminnallisia menetelmiä. Opasta teh-

dessämme ja opinnäytetyöraporttia laatiessamme olemme hyödyntäneet moni-

puolista teoriatietoa. Prosessin aikana olemme pystyneet keskustelemaan kes-

kenämme ja hyödyntämään opinnäytetyön eri vaiheissa molempien näkökulmia 
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siihen liittyvistä asioista. Opinnäytetyöprosessiimme on osallistunut sekä varhais-

kasvatuksen että lastensuojelun edustajia. Lastensuojelun työntekijän osallistu-

minen prosessiin ja sen arviointiin lisää varsinkin tuotoksen luotettavuutta, sillä 

hänen näkemyksensä avulla sen sisältämien tietojen paikkansapitävyys on ollut 

mahdollista varmistaa. Käytimme häneltä saamaamme palautetta ja hänen esit-

tämiään parannusehdotuksia oppaamme sisältöön oppaan tekemisen aikana. 

Huomioimme häneltä saamamme palautteen myös silloin, kun olimme jo ehtineet 

käydä loppuarviointikeskustelun Päiväkoti Touhutuvassa ja luovuttaa oppaan 

heidän käyttöönsä. Näimme tärkeänä, että opas on laadukas ja sisältää ajanta-

saista tietoa. Siksi teimme oppaaseen muutoksia, vaikka olimme jo ehtineet päät-

tää prosessin Päiväkoti Touhutuvassa.  

 

 

9.4 Ammatillinen kasvu ja oppimisprosessi 

 

Ammatillista kasvuamme ja oppimisprosessiamme opinnäytetyöprosessin ai-

kana voimme peilata osaan sosionomin kompetensseista eli osaamisalueista, 

jotka Mäkinen, Raatikainen, Rahikka ja Saarnio (2011, 18–19) määrittelevät te-

oksessaan Ammattina sosionomi. Työssään sosionomi pyrkii toimimaan sosiaa-

lialan ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaan. Eettiseen näkökulmaan 

liittyy myös sosionomin kyky ammatilliseen reflektioon. Ammatillinen reflektio on 

sosionomin työssä välttämätön ulottuvuus, sillä asiakkaan yksilöllisyyden huomi-

oiminen ja toiminta tilanteissa, joka sisältää arvoristiriitoja, kuuluu sosionomin 

ammattiin. Reflektiivinen ja tutkiva ote sosionomin työssä tarkoittaa sitä, että so-

sionomi kykenee hahmottamaan ja soveltamaan erilaisia lähestymis- ja ajattelu-

tapoja sekä arvioimaan oman työnä teoreettisia lähtökohtia. (Mäkinen ym. 2011, 

18–19.) Tämän prosessin aikana hyödynsimme ammatillista reflektiota ja reflek-

tiivistä työotetta ohjatessamme työskentelymme etenemistä. Pohdimme sekä itse 

että toistemme kanssa keskustellen prosessiin liittyviä asioita. Reflektion merki-

tys työskentelyssämme korostui erityisesti niissä tilanteissa, joissa ihmisten 

kanssa toimiessamme esille tuli eettisiä kysymyksiä, haasteita tai ajatuksia esi-

merkiksi käyttämistämme menetelmistä. Reflektiivistä työotetta prosessimme ai-

kana kuvastaa se, että olimme prosessin aikana tietoisia käyttämiemme mene-
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telmien ja työtapojen taustalla olevasta teoriasta, ja kykenimme työskentelys-

sämme soveltamaan tätä teoriaa käytäntöön sitä tarpeen mukaan muokaten. 

Reflektion avulla meidän oli mahdollista kehittää itseämme ja omaa toimin-

taamme. Prosessin aikana reflektio vahvisti asemaansa yhtenä tärkeänä periaat-

teena ja työvälineenä. 

 

Sosionomin tulisi kyetä käyttämään erilaisia työmenetelmiä ja myös arvioimaan 

niitä kriittisesti. Olennainen osa sosionomin työtä on se, että hän kykenee tavoit-

teellisesti ohjaamaan ja tukemaan kaikkia asiakkaitaan. Työssään sosionomi ky-

kenee sosiaalialan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemuksensa avulla 

ohjaamaan asiakkaansa oikeiden palveluiden piiriin sekä toimimaan moniamma-

tillisessa yhteisössä. Tärkeää on, että sosionomi huomioi sosiaalialan palvelujär-

jestelmässä tai lainsäädännössä tapahtuneet muutokset työssään. Suurem-

massa mittakaavassa tämä tarkoittaa yhteiskunnan ja yksilön välisen suhteen 

ymmärtämistä. Yhteisölliseen osaamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen 

pyrkien sosionomi osaa toimia verkostoissa sekä tarpeen vaatiessa myös luo-

maan niitä. (Mäkinen ym. 2011, 18–19.) Opinnäytetyöprosessin aikana olemme 

saaneet kokemuksia ammatillisesta vuorovaikutuksesta varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Näiden kokemusten kautta tietämyk-

semme molemmista aihepiireistä sekä moniammatillisen yhteistyön mahdolli-

suuksista on lisääntynyt. Olemme hyödyntäneet erilaisia työmenetelmiä, esimer-

kiksi osallistavia menetelmiä, ja olemme arvioineet niiden toimivuutta sekä ennen 

niiden käyttöä että käytön jälkeen. Saimme lisätietoa erityisesti lastensuojelusta 

ja sen toiminnasta, ja päivitimme tietojamme uudistuneista varhaiskasvatus- ja 

lastensuojelulaeista. Näitä tietoja meidän on mahdollista hyödyntää myös jat-

kossa. Yhteiskunnallinen näkökulmamme lastensuojelun tarpeen kehittymisestä 

lisääntyi opinnäytetyöprosessin aikana. Teoriatiedon avulla meille rakentui en-

tistä tarkempi kuva siitä, mitä on lapsen hyvinvointi ja millaiset asiat siihen vaikut-

tavat.  

 

Näiden näkökulmien lisäksi opinnäytetyöprosessi on tuonut mukanaan taitoja 

projektimaiseen työskentelyyn. Projektimaisen työskentelyotteen mukana kehit-

tyivät myös taitomme pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opinnäytetyöprosessimme 

oli pitkäaikainen, yli vuoden kestävä työ. Tulevaisuudessa meidän on helpompi 
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lähteä työskentelemään erilaisissa projekteissa, koska projektin vaiheet ovat var-

sin tutut opinnäytetyön myötä. Näkemyksemme suunnittelun tärkeydestä osana 

projektia kehittyi, samoin arvioinnin merkitys työskentelyn eri vaiheissa.  

 

 

9.5 Kehittämisideat  

 

Opinnäytetyömme tuotosta, eli opasta, voidaan hyödyntää Päiväkoti Touhutu-

vassa erityisesti tiedon jakamisessa työntekijöiden kesken ja uusien työntekijöi-

den perehdyttämisessä. Opas sopii hyvin päiväkodin oman perehdytyskansion 

liitteeksi. Oppaasta olisi mahdollista päivittää koko Joensuun alueen päiväko-

deille tarkoitettu versio. Lisäksi myös muiden kuntien alueelle olisi mahdollista 

luoda vastaava opas.   

 

Oppaan käyttöönottoa ja hyödynnettävyyttä Päiväkoti Touhutuvassa olisi mah-

dollista tutkia jatkossa tekemällä päiväkodin henkilökunnalle suunnattu kysely. 

Kyselyn tulosten pohjalta opasta olisi mahdollista edelleen päivittää vastaamaan 

paremmin vastaajien tarpeita.  

 

Seuraava askel samaan aiheeseen liittyen voisi olla kaikille varhaiskasvatuksen 

asiakasperheille suunnattu opas, jossa kerrottaisiin lastensuojelun tekemästä 

työstä ja sen tarjoamista palveluista. Opas voisi sisältää teoreettisen tiedon li-

säksi kokemustietoa, jota kerättäisiin lastensuojelun työntekijöiltä ja asiakasper-

heiltä.   
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Huolestuttaako? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opas huolta herättäviin tilanteisiin Päiväkoti Touhutuvan työntekijöille 

 

 

 

Yhteistyö kantaa pitkälle 

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Päiväko-
dilla on kuitenkin suuri rooli lapsen ja perheen elämässä. Vanhemmuuden ja vanhem-
pien kasvatustyön tukeminen kuuluvat tehtäviisi päiväkodin työntekijänä.  

Laadukas kasvatuskumppanuus lisää molempien tietämystä lapsesta ja on osaltaan ta-
kaamassa lapsen hyvinvointia. Hyvä suhde lapsen vanhempiin helpottaa tilanteen niin 
vaatiessa myös huolen puheeksi ottamista. 

Hyvää suhdetta vanhempiin rakentavat ja ylläpitävät  

 molemminpuolinen luottamus  
 yhteistyö 
 vuorovaikutus  

 

Kun huoli herää 

Päiväkodin työntekijänä olet tärkeä aikuinen lapsen arjessa ja pääset seuraamaan hä-
nen elämäänsä läheltä. Joskus huomiosi voi kiinnittyä asioihin, jotka huolestuttavat si-
nua. Huolta aiheuttaviin tilanteisiin tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Varhaisella puuttumisella voidaan tarkoittaa joko ennaltaehkäisyyn pyrkivää 
toimintaa tai toimenpiteitä lapsen hyvinvoinnin takaamiseksi. Varhaiskasvatuksessa 
varhaisen puuttumisen toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 erityislastentarhanopettajan ohjaus  
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 ympäristön mukauttaminen, arjen kuntouttavien piirteiden erityinen huomiointi 

(esim. päivän rakenne, vuorovaikutus) 
Jos lapsen hyvinvointi, kehitys, elämäntilanne tai olosuhteet herättävät sinussa huolta, 
voit jäsentää huolesi määrää huolen vyöhykkeistön avulla. Samalla voit pohtia, mistä 
huolta aiheuttava tilanne johtuu ja millaiselle avulle olisi tarvetta.  

HUOLETON 
TILANNE 

PIENI 
HUOLI 

HARMAA 
VYÖHYKE 

SUURI 
HUOLI 

Ei lainkaan 
huolta. 

Pientä 
huolta tai 

ihmettelyä, 

ehkä myös 
toistuvasti. 

 
Luottosi 

omiin kei-

noihisi toi-
mia tilan-

teessa 
vahva tai 

hyvä. 
 

Mielessäsi 

on käynyt 
ajatuksia 

lisäavun 
tarpeesta. 

Huolesi kasvaa 
ja luottosi omiin 

keinoihisi heik-

kenee. 
 

Toivomus lisä-
avusta. 

 

Huolen kasva-
essa edelleen ja 

ollessa jo huo-
mattava, omat 

voimavarasi 
käyvät riittä-

mättömiksi. 

 
Selkeä lisäavun 

tarve. 

Huolta paljon 
tai erittäin 

paljon. Lapsi 

on vaarassa 
tai välittö-

mässä vaa-
rassa. 

 

Omat keinosi 
loppumassa 

tai loppu-
neet. 

 
Lisäapua tai 

muutos lap-

sen tilantee-
seen saatava 

välittömästi. 

  Mukaillen Arnkil, Eriksson & Arnkil 2000. 

 
Esimerkiksi sinulle voi herätä pieni huoli, jos lapsi tuodaan päiväkotiin joskus likaisena 
tai puutteellisissa varusteissa, tai hän kertoo satunnaisesti huolestuttavia tarinoita per-
heestään (esim. perheväkivalta). Suuri huoli taas herää kun lapsi tuodaan päiväkotiin 
toistuvasti likaisena tai puutteellisissa varusteissa, lapsen vanhemmat eivät ole yhteis-
työkykyisiä tai toistuvasti jättävät lapsensa hakematta ajoissa päiväkodista. Suuresta 
huolesta on kyse myös silloin, kun lapsen huolestuttavat tarinat perheestään toistuvat, 
tai lapsen puheessa tai käytöksessä esiintyy usein ikätasolle sopimattomia teemoja 
(esim. seksuaalisuus). 
 

 Huoli määritellään aina tapauskohtaisesti! 
 

Kuinka kohdata vanhemmat? 

Kun lapsen tilanne huolestuttaa sinua, täytyy se ottaa puheeksi vanhempien kanssa. 
On tärkeää pohtia ennen huolen puheeksi ottamista omaa huolta ja seurauksia, jos ti-
lanteeseen ei puututa. Näin saat jäsennettyä ne asiat, mistä olet huolissasi ja joihin 
olisi tärkeää löytää ratkaisu. 
 
Valmistautuminen on tärkeää  

Valmistaudu etukäteen puheeksiottamistilanteeseen. Varmista, että puheeksiottamisti-
lanne ja siihen varattu tila on rauhallinen, eivätkä ulkopuoliset häiritse tilannetta. 
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Sanoita huolesi ja pohdi miten asiasi ilmaiset. Mieti esimerkkitapauksia huolen konkreti-
soimiseksi.  

 Jäsennä ajatuksesi 
Pohdi omaa asemaasi suhteessa vanhempaan. Voiko hän kokea sinut uhkaavana?  

 Huomioi vanhemman näkökulma  
Mieti kuinka saisit rakennettua keskustelua positiivisista asioista käsin, ongelmakeskei-
syyttä välttäen. 

 Huomioi lapsen ja perheen voimavarat 
Pohdi ennen keskustelutilannetta minkälaisia asioita voitte tehdä lapsen tilanteen pa-
rantamiseksi. Mitä itse voit tehdä, mitä vanhempi voi tehdä, tai olisiko jokin ulkopuoli-
nen taho, joka voisi auttaa lapsen ja perheen tilannetta? 

 Pohdi ratkaisumahdollisuuksia 
Pohdi jo etukäteen, mitä puheeksiottamistilanteessa ja sen jälkeen tulee tapahtumaan. 
Miten vanhemmat reagoivat? Entä miten itse reagoit? Jos sinusta tuntuu siltä, että ti-
lanne tulee johtamaan yhteistyön katkeamiseen, mieti muita lähestymistapoja. 

 Pohdi vaikutuksia 
 

Puheeksiottamistilanteessa  

Pyydä vanhemman apua sen sijaan, että pyrkisit esittämään suorat ratkaisut. Tarkoi-
tuksena on tehdä yhteistyötä vanhemman kanssa. Jos vanhempi kokee, että pyrit lii-
aksi kontrolloimaan perhettä, he saattavat asettua puolustuskannalle.  

 Yhteistyö 
Puhu lapsen tai perheen käyttäytymisestä, älä ominaisuuksista. Näin vanhempi ei koe 
tulevansa leimatuksi.  

 Kunnioittavuus 
Huolen puheeksi ottamisen tulisi olla dialoginen tilanne. Oman näkemyksen esittämisen 
lisäksi on tärkeä kuunnella myös vanhemman näkökantaa ja pyrkiä löytämään yhdessä 
ratkaisu tilanteeseen.  

 Vuoropuhelu 
 

Arvioinnilla on merkitystä  

Arvioi puheeksiottamistilanteen jälkeen, saitko kerrottua huolesi vanhemmalle ja ete-
nikö tilanne, kuten olit etukäteen ajatellut. Arvioi omia tunteitasi ennen tilannetta ja 
sen aikana. Mieti, kuinka tilanne kokonaisuudessaan eteni. Tilanteiden arviointi jälkikä-
teen auttaa sinua kehittymään huolen puheeksi ottamisessa. Lisäksi pystyt pohtimaan 
sitä, oliko puheeksi ottamisesta hyötyä.  

Mieti esimerkiksi näitä asioita: 

 Sanoitko kaiken mitä olit etukäteen miettinyt sanovasi? 
 Saitko tarjottua tukea ja otettiinko se vastaan? 
 Varmistuiko yhteistyön jatkuminen vanhempien kanssa? 
 Vähenikö huolesi? 
 Onko edelleen asioita, jotka aiheuttavat huolta? 
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Millaista apua sinulle on tarjolla?  

Jos sinulla herää huoli lapsen tilanteesta, mutta et ole varma kuinka sinun tulisi toimia, 
voit saada konsultaatioapua lastensuojelun työntekijältä. Lastensuojelun työntekijä 
osaa opastaa sinua esimerkiksi siinä, minkälaisia palveluja lapsen vanhemmille voisi eh-
dottaa. Tällaisessa tilanteessa lapsesta voidaan puhua nimettömänä.  

Lastensuojelun työntekijä osaa arvioida milloin lapsen tilanteesta tulee tehdä lasten-
suojeluilmoitus, jos et ole siitä itse varma. Jos tilanne on sellainen, että se johtaa las-
tensuojeluilmoituksen tekemiseen, tulee lapsen henkilötiedot antaa lastensuojelun 
työntekijälle.  

 Jos kaipaat neuvoja, voit aina soittaa lastensuojelun työntekijälle! 
 

Milloin lastensuojeluilmoitus on tehtävä?  

Perhesalaisuudet kuuluvat yksityisyyden suojaan. Jos kyseessä on vaarallinen perhesa-
laisuus, tulee sinun tehdä lastensuojeluilmoitus salassapitovelvollisuudesta huolimatta. 
Vaarallinen perhesalaisuus on kyseessä, kun sinulla on huoli, että sen vuoksi lapsen hy-
vinvointi on vaarantunut. Lapsi ei siis välttämättä saa tarvitsemaansa hoitoa ja huolen-
pitoa, olosuhteet vaarantavat hänen kehitystään tai hänen oma käytöksensä on sel-
laista, että se edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä.  

Vaarallinen perhesalaisuus voi olla esimerkiksi  

 perheväkivalta 
 vanhemman päihteiden käyttö 

Joissain tilanteissa tulee tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus. Ennakollinen lasten-
suojeluilmoitus tehdään syntymättömästä lapsesta, kun on perusteltu syy (esimerkiksi 
äidin päihteiden käyttö) olettaa, että tämä tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittö-
mästi syntymänsä jälkeen.  

Muista myös, että olet velvollinen ilmoittamaan poliisille, jos on epäily, että lapseen on 
kohdistunut rikos, kuten pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö.  

 

Kuka tekee lastensuojeluilmoituksen?  

Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa ohjeistetaan, että päiväkodin joh-
taja tekee lastensuojeluilmoituksen, kun sille on tarvetta. Kiireellisissä tapauksissa jo-
kainen päiväkodin työntekijä on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen välittö-
mästi. On kuitenkin tärkeää, että lastensuojeluilmoituksen tekijällä on mahdollisimman 
tarkat tiedot huolen aiheesta. Näin ollen paras henkilö ilmoituksen tekijäksi on se, joka 
huolen on havainnut.  

 

Miten lastensuojeluilmoitus tehdään?  

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä puhelimitse, kirjallisena tai käymällä henkilökohtai-
sesti tapaamassa lastensuojelun työntekijää. Lastensuojeluilmoitusta tehdessäsi kerrot 
lapsen henkilötiedot ja ilmoituksen syyn. Muista kertoa vanhemmille, että aiot tehdä, 
tai olet jo tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Näin yhteistyön jatkaminen tulevaisuudessa 
on usein helpompaa.
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Lastensuojeluilmoituksen jälkeen  

Kun lastensuojelun työntekijät ottavat vastaan lastensuojeluilmoituksen, he ovat yhtey-
dessä perheeseen seitsemän arkipäivän sisällä. Lastensuojelun työntekijät aloittavat 
tarpeen vaatiessa lastensuojelutarpeen selvityksen, joka käytännössä tarkoittaa tapaa-
misia lapsen ja vanhempien kanssa. Lastensuojelutarpeen selvitystä ei aloiteta, jos 
lapsi on jo lastensuojelun asiakas, tai havaitaan, että varhaisen tuen palvelut kuten lap-
siperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö tai ohjaus esimerkiksi perheneuvo-
laan sopivat perheen tilanteeseen paremmin. 

Jos lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan, lastensuojelun työntekijöillä on kolme kuu-
kautta aikaa tehdä selvitys. Selvityksen jälkeen lastensuojelun asiakkuus joko alkaa tai 
nähdään, ettei sille ole tarvetta. Lapsi ja perhe voidaan myös ohjata muihin palveluihin.  

Perheelle voidaan tarpeen mukaan tarjota avohuollon tukitoimia, joita ovat esimerkiksi  

 lastensuojelun perhetyö 
 taloudellinen tuki 
 sosiaaliohjaajan tapaamiset 
 vanhempien ohjaus palveluihin (esim. mielenterveyspalvelut) 
 avohuollon sijoitus (perustuu vanhempien suostumukseen) 

 

Jos lapsi kuitenkin on välittömässä vaarassa, lastensuojelu voi tehdä kiireellisen sijoi-
tuksen. Lapsi voidaan ottaa myös huostaan, jos hänen terveytensä tai kehityksensä on 
vakavasti vaarantunut, eivätkä muut tukitoimet riitä tilanteen ratkaisemiseksi. 

 

Huolestuttaako edelleen? 

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei välttämättä poista huoltasi lapsen tilanteesta. 
Jos lastensuojeluilmoitus on tehty, mutta huolesi lapsen tilanteesta kasvaa edelleen, si-
nun kannattaa konsultoida lastensuojelun työntekijöitä uudelleen tai tarpeen vaatiessa 
tehdä uusi lastensuojeluilmoitus. 

 Samasta lapsesta voi olla yhteydessä lastensuojeluun useita kertoja, jos tilanne 
niin vaatii! 
 

Molemminpuolista yhteistyötä  

Lastensuojelun työntekijä voi tarvita työssään asiantuntemustasi lapsen tilanteesta. Hä-
nellä onkin oikeus tehdä lausuntopyyntö lapsen ja perheen tilanteesta. Lausuntosi on 
hyvä sisältää esimerkiksi tietoa lapsen käytöksestä päiväkodissa, kuvausta siitä, miten 
yhteistyö lapsen vanhempien kanssa on sujunut, tietoa mahdollisista päiväkodissa he-
ränneistä huolen aiheista ja päiväkodin tarjoamista tukitoimista, sekä näkemyksesi lap-
sen kehityksestä ikätasoonsa nähden.  

 Lausuntopyyntöön on aina vastattava! 
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Kehen ottaa yhteyttä?  

 

Lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti Joensuun kaupungin yhteiseen numeroon 
050-4285107  virka-aikana arkipäivisin klo 8-16. Silloin, kun tilanne ei ole kiireellinen, 
voit tehdä lastensuojeluilmoituksen Joensuun kaupungin lastensuojeluun myös kirjalli-
sesti osoitteeseen: 

 

Joensuun kaupunki 

Lapsiperhepalvelut/lastensuojelu 

Väisälänkatu 4, 80170 Joensuu 

tai fax 013 267 5773 

 

Jos olet huolissasi lapsen tilanteesta voit ottaa yhteyttä Enon alueen lastensuojelun 
työntekijöihin. Heillä on myös velvollisuus ottaa vastaan lastensuojeluilmoituksia.  

 

Sosiaalityöntekijä 

puh. 050-3119548 

Sosiaalityöntekijä 

puh. 050-3119526 

Sosiaaliohjaaja 

puh. 050-3116262 

 

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa ollaan yhteydessä sosiaali-
päivystykseen hätäkeskuksen (112) kautta. 

 

Kirjallisuutta  
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Huhtanen, K. 2004. Varhainen puuttuminen. Erityisen tuen tarpeen kohtaaminen päivä-
hoidossa. 
Joensuun kaupunki. Varhaiskasvatus ja koulutustoimi. Joensuun varhaiskasvatussuun-
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Finlex.fi –sivustolta löydät ajantasaiset lait, esimerkiksi varhaiskasvatuslain, lastensuo-
jelulain ja rikoslain! 

Oppaan kuvat: www.pixabay.com 

Tämän oppaan ovat opinnäytetyönään tehneet Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskeli-
jat Elias Kaasinen ja Minna Kähkönen syksyllä 2015. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-33-1792-8
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Ryhmähaastattelurunko Touhutuvan työntekijöille 

 

- Millaisia valmiuksia varhaiskasvatuksen työntekijä tarvitsee lastensuoje-

lua vaativissa tilanteissa? Millaiset asiat edesauttavat näiden valmiuksien 

kehittymistä? 

- Millainen tietämys teillä on lastensuojelusta tällä hetkellä? Mistä asioista 

kaipaatte lisätietoa? 

- Mitä toivotte tuotoksemme sisältävän? Millaisiin aiheisiin olisi hyvä kiinnit-

tää erityistä huomiota? 

- Lisättävää? 
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Haastattelurunko lastensuojelun työntekijälle 

 

- Millaisista asioista päiväkodin työntekijä tarvitsee tietoja lastensuojelun 

työntekijän näkökulmasta? 

- Millaisista asioista päiväkodin työntekijä voi kysyä neuvoa lastensuojelun 

työntekijältä? Voiko tällaisessa tilanteessa puhua lapsesta nimettömänä? 

- Milloin lapsesta voidaan puhua nimettömänä ja milloin nimi on tuotava 

esiin?  

- Onko sinulla esittää konkreettisia esimerkkejä siitä, milloin on pieni huoli 

lapsen tilanteesta ja milloin huoli on suuri? 

- Milloin lastensuojeluilmoitus pitää tehdä (konkreettisia esimerkkejä)? Mi-

ten asia sen jälkeen etenee Enossa? 

- Onko lastensuojeluilmoituksen tekeminen aina päiväkodin johtajan vas-

tuulla? 

- Keihin (nimet ja ammattinimikkeet) Päiväkoti Touhutuvan työntekijöiden 

tulee yhteydessä lastensuojelullisissa asioissa? 
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Loppuarviointikysymykset Päiväkoti Touhutuvan työntekijöille 

 

Opas 

 

- Vastaako oppaan sisältö mielestänne tarpeisiinne Päiväkoti Touhutu-

vassa?  

- Onko erilaisia aihealueita huomioitu oppaassa riittävän monipuolisesti, ja 

onko niitä avattu riittävästi? 

- Onko opas mielestänne laadukas (esim. ulkonäkö, kieliasu, selkeys)? 

- Millaisia kehittämistarpeita oppaassa on? 

 

Prosessi 

 

- Koetteko, että olette saaneet opinnäytetyöprosessimme (ryhmähaastatte-

lutilanteet, keskustelut, valmiiseen oppaaseen tutustuminen) aikana uusia 

valmiuksia työskennellä tilanteissa, joissa vaaditaan mahdollisesti lasten-

suojelullisia toimenpiteitä? Millaisia? Jos ette, mistä se voisi johtua?  

 

Vapaa sana  

- Mitä muuta haluaisitte sanoa?  
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Loppuarviointikysymykset lastensuojelun työntekijälle 

 

- Vastaako oppaan sisältö mielestäsi niihin tiedontarpeisiin, joita olet ajatel-

lut varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olevan lastensuojeluun liittyen?   

- Onko erilaisia aihealueita huomioitu oppaassa riittävän monipuolisesti, ja 

onko niitä avattu riittävästi? 

- Onko opas mielestäsi laadukas (esim. ulkonäkö, kieliasu, selkeys)? 

- Millaisia kehittämistarpeita oppaassa on? 

- Vapaa sana  

 

 

 

 
 
 

 


