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1 JOHDANTO 

 

Sosiaaliala on erityisessä suhteessa ammattietiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Eettisyyden vaatimusta li-

sää valta ja mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaiden elämätilanteeseen sekä sen kautta koko yhteis-

kuntaan. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Oy, 2013.) Ammattieettiset oh-

jeet ja periaatteet ovat niin sanotusti näkymättömät silmälasit, joiden läpi erittelemme omaa ja työ-

yhteisön toimintaa arvokkaasti ja laadukkaasti. Nämä muistuttavat sosionomia ammatillisesta tavoit-

teesta eli heikko-osaisten tai apua tarvitsevien tukemisesta. Usein ihmisen arvokkuus ja kehitysmah-

dollisuudet unohdetaan yhteiskunnallisesti, jolloin ammattieettisyys auttaa näkemään ne. (Mäkinen, 

Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 186.) 

 

Turvallinen kiintymyssuhde tukee lapsen ja nuoren kehitystä, sekä antaa voimaa tulevaisuuden ih-

missuhteisiin. Turvallinen kiintymyssuhde rakentuu silloin, kun lapsi saa osakseen vastavuoroista, 

turvallista vuorovaikutusta. (THL 2015a.) Työntekijän oma kiintymyssuhde vaikuttaa siihen, kuinka 

hän käsittelee ja vastaanottaa muiden tunteita. Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsi ja nuori luo 

vahvan perusluottamuksen elämään sekä omiin voimavaroihinsa. (Ekström, Leppämäki & Vilén 

2008, 35–36.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme kehittämistehtävänä oli toteuttaa osallistava valokuvausprosessi si-

jaishuoltoyksikössä asuvien nuorten kanssa. Osallistavan valokuvausprosessin tuotteena syntyi valo-

kuvia liittyen nuorten positiivisiin ja negatiivisiin emootioihin. Osallistavassa valokuvausprosessissa 

mukana olleiden nuorten emootioiden havainnointi ja tulkitseminen oli vaikeaa. Tämän vuoksi tavoit-

teenamme oli, että nuori hyväksyisi tunteensa ja oppisi sanoittamaan niitä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda osallistava valokuvausprosessi yhdessä sijaishuoltoyksikön nuor-

ten kanssa. Valokuvat suunniteltiin ja toteutettiin nuorten näkemysten pohjalta. Nuoret suunnitteli-

vat valokuvansa itse, mutta olimme opinnäytetyön toteuttajina tukemassa ja kannustamassa nuoria 

valintatilanteissa, kuten valokuvauspaikan valinnassa. Toimme prosessimme mukana nuorille lisää 

virikettä ja toimintaa arjen keskelle. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee kokemuksen olla rakastettu ja 

hyväksytty juuri sellaisena kuin on. 

 

Valokuvaushetkien tarkoituksena oli tukea nuorten itsetuntoa sekä antaa nuorille onnistumisen ko-

kemuksia toiminnan keinoin. Lisäksi tarkoituksenamme oli tukea yhteisöllisyyttä. Meille opinnäyte-

työn toteuttajille osallistava valokuvausprosessi tarjosi paljon uusia oppimiskokemuksia nuorten 

kanssa työskentelystä sekä tuki hyvin ammatillista kasvuamme ja opintojamme, joita olivat lasten-

suojelu, perhetyö sekä erityisen tuen tarve lapsilla ja nuorilla.  

 

 

 Ole aina oma itsesi. 
 Kukaan ei voi sanoa, 
 että teet sen huonosti. 
 
  Jim Morrison 
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2 LASTENSUOJELUN PERUSTEET 

 

Lastensuojelu on lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämistä sekä turvaamista. Se koostuu muun 

muassa lastensuojelutarpeen selvittämisestä, avohuollosta, perhe- ja laitoshuollosta sekä jälkihuol-

losta. Lastensuojelu on monialaista ja moniytimistä ulottuessaan kasvuolojen kehittämisestä huos-

taanottoon. (Bardy 2011, 11.)  

 

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai 83 §:ssä tarkoitetun vä-

liaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 

Sijaishuoltopaikan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja lapsen tar-

peisiin sekä sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuu-

teen. Mahdollisuuksien mukaan täytyy tarkastella lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen 

tausta. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti 

riittävillä tukitoimilla perhehoidossa tai muualla. (8.4.2011/316 Lastensuojelulaki.) 

 

Sijaishuoltoa voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttä-

mällä tavalla. Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi myös vanhempan-

sa tai muun huoltajan hoidettavaksi ja kasvatettavaksi silloin kun valmistellaan lapsen kotiin palaa-

mista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen. (12.2.2010/88 Lastensuojelulaki.) Laitoshuoltoon sijoi-

tettavat lapset ovat vaikeahoitoisia ja erityistä osaamista edellyttäviä (Saastamoinen 2008, 30–31). 

 

Kiireellisessä sijoituksessa on yleensä kyse akuuttitilanteesta. Kiireellinen sijoitus voidaan tehdä vain 

silloin, kun kodin olosuhteet tai puutteellinen huolenpito vaarantavat lapsen terveyttä ja kehitystä tai 

lapsi on muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireellisen sijoituksen syynä voi-

vat olla kodin olosuhteissa vallitsevat akuutit ongelmat tai lapsesta vastuussa olevan aikuisen käyt-

täytyminen ja menettely. Kiireellisen sijoituksen tarve voi esimerkiksi syntyä silloin, kun huoltaja on 

humalatilan tai akuutin mielenterveysongelman vuoksi kykenemätön hoitamaan lasta. (Räty 2010, 

284.)  

 

Joidenkin kiireellisten sijoitusten taustalla on niin vakavaa heitteillejättöä tai kaltoinkohtelua, että 

lapsen henki ja hyvinvointi on välittömässä vaarassa. Lapsen tai nuoren oma käytös voi myös aihe-

uttaa kiireellisen sijoituksen tarpeen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen itsetuhoinen käytös, 

päihteiden käyttö tai rikosten tekeminen. (THL 2015b.) 

 

Huostaanotto on mahdollista, mikäli puutteet lapsen kasvuolosuhteissa tai huolenpidossa vaaranta-

vat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Puutteet voivat ilmetä usealla eri tavalla. Ne voivat olla 

huoltajien puutteellista kasvatuskykyä, huoltajien päihdeongelma tai mielenterveysongelma. Huos-

taanoton perusteissa kyse voi olla myös lapsen kaltoinkohtelusta, pahoinpitelystä tai lapsen seksuaa-

lisesta hyväksikäytöstä. (Räty 2010, 296–297.)  

 

Huostaanotto merkitsee suurta muutosta lapsen elämässä. Se on traumaattinen ero omasta per-

heestä. Huostaanotto voi olla uusi alku lapselle, jos ympärillä olevat ihmiset hyödyntävät jokaisen 
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arvostavan eleen korjaavana mahdollisuutena. Huostaanotetuille lapsille on usein jo pienenä siirretty 

vastuunkantaminen aikuisen tunteista ja tarpeista. Tällöin he ovat menettäneet lapsuuden sekä oi-

keuden olla rakkauden ja hellyyden keskipisteenä. Lapsi tuntee olevansa syyllinen ulkopuolelta tule-

viin sanoihin ja tekoihin. (Savolainen 2008, 146.)  

 

Osallistavaan valokuvausprosessiimme osallistuvat nuoret ovat sijoitettuina ja huostaanotettuina 

psykiatrista tukea tarvitsevien nuorten sijaishuoltoyksikköön. Nuorilla on todettu psyykkisiä oireita, 

kuten masennusta ja unettomuutta. Sijaishuoltoyksikkö turvaa nuorelle iänmukaisen kasvun ja kehi-

tyksen ennakoiden nuoren erityistarpeita. Nuoria tuetaan läheisten ihmissuhteiden jatkumisessa.  
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3 YHTEISÖHOIDON TAVOITTEITA JA PERIAATTEITA SIJAISHUOLTOYKSIKÖSSÄ 

 

Yhteisöhoidolla tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttäytymistä hoidollisten, kuntoutuksellisten ja 

kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamisessa. Yhteisöhoito käsitteenä sisältää fyysisen ja sosiaali-

sen ympäristön, sekä myös terapiaan, kuntoutukseen ja kasvatukseen liittyviä periaatteita. Yhteisön 

toiminnan pitäisi palvella hoidollisia, kasvatuksellisia tai kuntoutuksellisia tavoitteita. Tähän tyyliin 

määriteltynä perustehtävän toteuttamiseen vaikuttavat muun muassa tilat, sisustus, ihmisten käyt-

täytyminen ja keskinäiset suhteet. (Murto 1997, 13.) Uusille asiakkaille korostetaan yhteisön arvoa. 

Yhteisön tavoitteet, toimintatavat ja normit tehdään usein selväksi jo ennen uuden jäsenen saapu-

mista yhteisöön. (Murto 1997, 208.) 

 

Henkilöstön keskinäiset suhteet ja yhteisön eheys luovat lisäperustaa toimivalle yhteisöhoidolle. Yk-

sikön esimies on avainasemassa. Tehtävänä on luoda aikaa koko henkilökunnan kokouksille. Henki-

löstöyhteisön yhtenäisyyttä ei voida huoltaa tarpeeksi ilman riittäviä yhteisiä kokouksia. Useimmissa 

yhteisöhoidollisissa yhteisöissä käytetään ulkopuolista työnohjausta tai henkilöstöryhmän vetäjää, 

joiden tarkoituksena on antaa palautetta tilanteesta ja saada apua keskinäisten jännitteiden käsitte-

lyyn. (Murto 1997, 242–243.) 

  

Yhteisöhoidossa toiminta etenee aikuisten johdolla. Työntekijät tarvitsevat työn onnistumista varten 

yhtenäisen käytännön, jonka ympärille kasvatustyö rakentuu johdonmukaisesti. Yhteisöä ohjataan 

määrätietoisesti ja sen yksilöitä ohjataan yhteistyöhön ja demokraattisiin taitoihin. Yhteisöhoito pe-

rustuu yhteiseen suunnitteluun, päätäntään sekä velvollisuuksien ja muiden tehtävien hoitoon. (Kai-

pio & Murto 1988, 11–13.) 

 

Yhteisöhoidossa yhteisten juhlatilaisuuksien merkitys on tärkeää sekä yksilön että yhteisön itsetun-

non ja yhteenkuuluvuuden kannalta. Ne mahdollistavat vaihtelua arkirutiineihin ja tarjoavat uusia 

tehtäviä kaikkine järjestelyineen. Yhteiset matkat kuuluvat monien yhteisöjen vuotuiseen ohjelmaan. 

Niillä on iso merkitys myönteisten odotusten luomisessa ja ne tuovat rikkaita oppimiskokemuksia. 

(Murto 1997, 247.) 

 

3.1 Sijaishuoltoyksikkö terapeuttisena yhteisönä 

 

Terapeuttisen yhteisön käsitettä käytetään sekä avo- että laitoshoidossa (Ikonen 2009). Terapeutti-

siksi yhteisöiksi kutsuttu hoito- ja kasvatusmalli on lähtöisin 1940-luvun Englannista sekä 1950-luvun 

Yhdysvalloista, jossa kehitettiin alkoholistien ja huumeiden käyttäjien hoitomalli. Terapeuttinen yh-

teisö tarkoittaa laajasti ajateltuna mitä tahansa hoito- tai kasvatuslaitosta, joka parantaa potilaiden 

tai kasvatettavien tilannetta tarjoamalla mahdollisuuksia tuottavaan työhön, kykyjen kehittymiseen 

ja yhteisön päivittäiseen johtamiseen. Rajatummassa ajattelutavassa sillä tarkoitetaan tiettyjen peri-

aatteiden ja menetelmien soveltamista ihmisten ongelmien käsittelyssä. (Murto 1997, 17–18.) 
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Terapeuttisten yhteisöjen tarkoituksena on vähentää laitoksien negatiivisia vaikutuksia ja lisätä posi-

tiivista terapeuttista voimaa. Yhteisöhoidon eri muotoja yhdistää yhteisön innostus henkilökohtai-

seen muutokseen. Näin ollen yhteisöhoidolla ei ole vain yhtä määritelmää. (Kakko 2005, 10.) 

 

Kaikkea yhteisön toimintaa tulisi arvioida ja pohtia yhteisön perustehtävästä käsin. Yhteisöhoidon 

vaikuttavuus perustuu vertaisryhmän terapeuttisen ja kasvattavan potentiaalin hyödyntämiseen. Jat-

kuva haaste henkilökunnalle on henkilöstön ja asiakkaiden välisen kuilun ehkäiseminen, luottamuk-

sen rakentaminen ja yhtenäisen yhteisön luominen. (Murto 1997, 239–242.) Vertaistuella on tärkeä 

merkitys yhteisöhoidossa. Se ymmärretään sosiaaliseksi oppimisprosessiksi. Asiakkaiden ja henkilö-

kunnan tehtävät on määritelty tarkasti. Henkilökunnan rooli on yhtä tärkeä kuin asiakkaiden. Se on 

kuitenkin erilainen, sillä painotus on toiminnan ohjauksessa sekä rakenteiden ylläpidossa. (Ikonen 

2009.)  

 

3.2 Voimavarojen hyödyntäminen 

 

Voimavaroilla tarkoitetaan erilaisia vahvuuksia, taitoja ja tietoja, joita yksilöllä on. Kun ihmisen voi-

mavarat ovat lopussa, hän tarvitsee muiden tukea. Asiakas määrittelee voimavaransa itse, mutta 

työntekijä voi olla asiakkaan tukena löytämässä uusia voimavaroja sekä voimavarojen lähteitä. Posi-

tiivisten asioiden kertominen toiselle ihmiselle kohottaa mielialaa ja toimii voimaannuttavana koke-

muksena. Ihminen saa usein voimaa siitä, että pääsee toteuttamaan itseään sekä työssä, koulussa 

että vapaa-ajalla. (Ekström, Leppämäki & Vilén 2008, 54–55.) 

 

Yhteisöhoidon perusteena on, että kaikki yhteisön tapahtumat tukevat kasvatuksellisia ja kuntoutuk-

sellisia tavoitteita. Tämä oli lähtökohtana myös osallistavalle valokuvausprosessillemme. Osallistavan 

valokuvausprosessin tarkoituksena oli tukea nuoren omaa kuntoutusta ja hyödyntää jokaisen voima-

varoja sekä tukea nuorten yhteisöllisyyttä.  
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4 KIINTYMYSSUHTEEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA 

 

Kehityksen ensimmäiset vuodet ovat vuorovaikutuksen herkkyyskautta, mikä jättää jälkiä tulevaan 

kehitykseen. Kun on kyse lapsen emotionaalisesta laiminlyönnistä tai muusta kaltoinkohtelusta, on 

tärkeää ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen normaaliuden ja poikkeavuuden ero.  

(Mäkelä & Salo 2012, 260.) Jos lapsi on joutunut kaltoinkohdelluksi, hän joutuu kasvaessaan teke-

mään kohtuuttoman paljon työtä sen eteen, että saa hyvän elämän (Savolainen 2008, 146).  

 

Turvaton kiintymyssuhde kehittyy, kun aikuinen ei vastaa lapsen viesteihin. Tämä lisää lapsen stres-

siä. Lapselle kehittyy turvaton, välttelevä kiintymyssuhde, kun aikuinen jättää toistuvasti vastaamat-

ta vauvan tarpeisiin. Vanhemman pitkäkestoisen masennuksen haitalliset vaikutukset lapsen kehi-

tyksessä näkyvät vauvan fysiologisina stressireaktioina. (Mäkelä & Salo 2012, 261–262.) 

 

Ristiriitainen kiintymyssuhde on toinen turvattoman kiintymyksen muoto. Vanhempi vastaa lapsen 

viesteihin ennustamattomasti ja ailahtelevasti. Vanhemman ollessa hyvien tunteiden vallassa hän vä-

littää lapselleen myönteistä olotilaansa usein tunkeutuvuuteen asti. (Mäkelä & Salo 2012, 261–262.) 

 

Disorganisoitunut eli hajanainen kiintymyssuhde tarkoittaa sitä, että vanhempi reagoi korostuneen 

kielteisesti lapsen ilmaistessa negatiivisia tunteita. Vanhempi voi tällöin käyttää uhkailua tai kuritus-

väkivaltaa. Vanhemman omien kielteisten tunteiden hallitsemattomuuden ja aggression säätelyvai-

keuden voi huomata, kun vanhempi mitätöi ja alistaa lasta. Fyysisen läheisyyden muodot, kuten 

suukottelu ja liiallinen lähellä pitäminen, ovat ongelmallisia, jos ne eivät tapahdu lapsen tarpeesta. 

Kyse voi olla siitä, että ne ovat aikuisen läheisyyden tarpeen täyttäjinä. (Mäkelä & Salo 2012, 261–

262.) 

 

Lapsen tunnesäätelyn kehitystä haittaa poissaoleva, vihamielinen tai hylkivä emotionaalinen vuoro-

vaikutus. Lapsen, joka on kokenut emotionaalista laiminlyöntiä, on vaikeampi erotella negatiivisia 

tunnetiloja ja on herkempi aggressiivisille ärsykkeille. Lapsi myös ilmaisee enemmän kiukkua ja vä-

hemmän positiivisia tunteita. Tämän tyyppinen vuorovaikutusmalli voi lisätä lapseen kohdistuvaa kal-

toinkohtelun riskiä merkittävästi. Osa lapsista, jotka ovat kokeneet poikkeuksellisen aggressiivista 

vanhemman suuttumusta ja tunkeilua, kehittävät tottelevaisen käyttäytymismallin. Tätä kutsutaan 

pakonomaiseksi sopeutumiseksi tai tottelevaisuudeksi. Lapsi voi vaikuttaa yhteistyökykyiseltä, mutta 

samanaikaisesti hän on pelokkaan oloinen ja alistuu vanhemman tahtoon. Lapsi miellyttää vanhem-

paansa välttääkseen tämän suuttumusta. Ylisopeutuva vuorovaikutuskäyttäytyminen voi olla suoja-

mekanismi vanhemman kiukun suhteen. (Mäkelä & Salo 2012, 263.) 

 

4.1 Kaltoinkohtelun ylisukupolvisuus 

 

Maailman terveysjärjestön mukaan lasten kaltoinkohtelu käsittää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, 

laiminlyönnin sekä kaikenlaisen fyysisen ja emotionaalisen pahoinpitelyn. Siitä on vakavaa haittaa 

lapsen terveydelle ja kehitykselle. Lisäksi se koettelee lapsen ihmisarvoa. (WHO s.a.) Kaltoinkohtelua 

on myös perheväkivallan näkeminen. Lastensuojelun tehtävä on ehkäistä, tunnistaa ja puuttua var-
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hain havaittuun kaltoinkohteluun. Laiminlyönti on kansainvälisten arvioiden mukaan lapsen kehityk-

selle vielä haitallisempaa. (THL 2014.) 

 

Jos vanhempi on itse kokenut jonkinasteista laiminlyöntiä, on hänen vaikeaa havaita lapsen hätä tai 

vastata siihen asianmukaisella tavalla. Lapsen fyysisen kaltoinkohtelun riskitekijänä voi olla oman 

vanhemman kokemus fyysisestä kaltoinkohtelusta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kaltoinkohte-

levan vanhemman mielikuva omasta lapsesta voi olla vääristynyt ja lapsi koetaan vaativana sekä 

hankalana. Vanhemman kyky reflektiiviseen pohdintaan eli kyky tarkastella lapsen mielensisäisiä ko-

kemuksia ovat suoraan yhteydessä vanhemman vuorovaikutuskäyttäytymiseen. (Mäkelä & Salo 

2012, 262–263.) 

 

4.2 Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet 

 

Bourdieu on jaotellut sosiaalista pääomaa ryhmään kuulumiseen ja sosiaaliseen verkostoon sekä ih-

misten keskinäiseen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Henkilökohtaiset verkostot ovat osa henkilö-

kohtaista sosiaalista pääomaa. Yhteisöllinen sosiaalinen pääoma käsittää luottamuksen instituutioi-

hin, tuntemattomiin ihmisiin ja laajalle ulottuviin verkostoihin. Vuorovaikutusta vahvistetaan yhteisil-

lä säännöillä ja käytännöillä. (Törrönen 2012, 40–42.) 

 

Yksilöt etsivät sellaisen yhteisön, jossa he pääsevät yhteisymmärrykseen. Hyvin toimivat sosiaaliset 

suhteet antavat voimaa ja tukea yksilön emotionaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Sosiaalinen 

kanssakäyminen on toimivaa, kun on olemassa yhteinen ymmärrys ja odotukset. Se edellyttää, että 

osapuolten välillä on vuorovaikutusta. Kestävät sosiaaliset suhteet edellyttävät vastavuoroisuutta ja 

keskinäisiin odotuksiin vastaamista. Ne sisältävät useita vuorovaikutuksellisia prosesseja, joiden tar-

koituksena on liittää ihmisiä yhteen. (Törrönen 2012, 40–42.)  

 

Lapsen ja nuoren vuorovaikutustaidot kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Jos kasvuympä-

ristö sisältää negatiivista vuorovaikutusta, se on luonnollisesti vaurioittavaa. Heillä on kyky selviytyä 

psykososiaalisesti vaikeista kasvuoloista. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä selviytyä traumatisoivista 

oloista. Tätä vahvistavat emotionaalisesti turvallinen suhde aikuiseen sekä lapsen kyky käsitellä 

stressitilanteita. Vaikeuksien kasautuminen lisää puolestaan ongelmakäyttäytymistä. (Nyqvist 2007, 

15.) 

 

Sosiaalinen käyttäytyminen on sidoksissa ihmisen aiempaan kohteluun. Huonosti tai väärin kohdeltu 

ihminen on usein itsekäs tai omaa etuaan etsivä, mutta rakkautta saanut on rakastava ja muita 

ymmärtävä ihminen. Tunteisiin ja mielialoihin liittyy säännönmukaisuuksia, kuten esimerkiksi kieltei-

nen mieliala supistaa maailmankuvaa, mutta myös laajentaa sitä. (Ojanen 2007, 44.) 
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5 MINÄKÄSITYKSEN KEHITYS JA HÄIRIÖT 

 

Itsetunto on kiinteästi yksilön minän toimintoihin liittyvää ja se voi viitata kokemusten tilaan. Ennen 

kaikkea se kuvaa itsearvostuksen astetta. Itsetuntoon liittyviä termejä ovat muun muassa itsekun-

nioitus, itserakkaus ja itsehyväksyntä tai hyljeksintä. Itsetunto kuvastaa yksilön näkemystä omasta 

voinnista eli minän tilasta. (Kalliopuska 1997, 9, 61.) 

 

Tyttöjen ja poikien itsetunnosta ja sen eroista on tehty paljon tuloksiltaan ristiriitaisia tutkimuksia. 

Vakuuttavin näyttö on siitä, että itsetunnon määrässä ei ole eroja. Murrosiässä korostuu tyttöjen ja 

poikien laadullinen erilaisuus itsetunnossa. Tytöt ovat murrosiässä kehitykseltään poikia huomatta-

vasti edellä. Minäkuvan vaihtelut ovat tytöillä suurempia kuin pojilla. Tyttöjä kiinnostaa enemmän 

asioiden pohdiskelu ja he ovat kielellisesti valmiimpia kuvaamaan tunteitaan. Pojilla itsetunnon kehi-

tystä edistää se, että he tulevat aikaisin puberteettiin. Heillä on monesti itseään vanhempia kaverei-

ta, mikä lisää itsevarmuutta. Poikien tietynlainen yksinäisyys alkaa jo murrosiässä ja jatkuu aikui-

suudessa. Pojat viihtyvät isoissa ryhmissä, joissa ei solmita varsinaisia tunnetason suhteita. (Kelti-

kangas-Järvinen 1998, 67–69.) 

 

5.1 Minäkäsityksen rakentuminen 
 

Elämään kuuluu hylkäämisen ja hyväksynnän draama, ulkopuoliseksi ja näkymättö-
mäksi jäämisen kipu sekä syvä tarve tulla kokonaisena nähdyksi ja rakastetuksi. Jo-
kainen ihminen joutuu rakentamaan minäkuvansa näiden vastavoimien välissä. Mat-
kaeväitä ei jaeta tasan. (Savolainen 2008, 145.) 

 

Psykologinen minä tarkoittaa kaikkea sitä, mitä ihminen itse tuntee. Se on ihmisen omaa kokemusta 

persoonastaan. Minäkuva on erilaisten ominaisuuksien, toimintojen ja päämäärien kokonaisuus, joi-

den keinoin yksilö kuvaa itseään. Minä määritelmänä on psykologiseen käyttöön tarkoitettu käsite, 

joka kuvaa ihmisen kokemusta ja selittää hänen toimiaan, päätöksiään ja ratkaisujaan. Kun ihmiseltä 

puuttuu minuuden tunne, hän ei tunne enää itseään ja ajatuksiaan omikseen, vaan tuntee itsensä 

vieraaksi. Hän tarkkailee itseään kuin ulkopuolinen ja pelkää muuttuvansa kokonaan toiseksi ihmi-

seksi. (Keltikangas-Järvinen 1998, 97–98.) 

 

Minä jakautuu kolmeen osaan eli yksityiseen, sosiaaliseen ja ihanneminään. Yksityinen minä syntyy 

lapselle, kun hän tajuaa, että hänessä on jotain sellaista jonka vain hän itse tietää. Tästä seuraa mi-

nuuden, psyykkisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden tunteet. Hän huomaa, että ajatukset, toi-

veet, unelmat ja pelot ovat henkilökohtaisia.  Sosiaalinen minä syntyy silloin kun lapsi huomaa kuu-

luvansa johonkin ryhmään tai yhteisöön. Ihmisen sosiaalinen minä rakentuu sen hetkisen ryhmän 

mukaan eli hän painottaa eri yhteyksissä eri asioita. (Keltikangas-Järvinen 1998, 98–99.) 

 

Ihanneminä on ihmisen tavoite elämässä. Tämä sisältää sellaisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, 

joita ihminen tiedostaa häneltä puuttuvan, mutta jotka hän itselleen haluaisi. Ihanneminään sisältyy 

moraaliset ja eettiset odotukset, jotka ihminen itselleen asettaa. Ihanteet terveellä ihmisellä ovat ai-

na korkeammalla, kuin mihin hän todellisuudessa yltää.  (Keltikangas-Järvinen 1998, 98–99.) 
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5.2 Itsetunnon tukeminen 

 

Keltikangas-Järvisen mukaan hyvän itsetunnon merkkejä on kuusi. Itsetunto on tunnetta, että olen 

hyvä. Minäkuva on totuudenmukainen silloin, kun ihmisellä on hyvä itsetunto. Hän tiedostaa omat 

heikkoutensa, mutta kuitenkin korostaa omia hyviä ominaisuuksiaan ja näkee ne huonoja tärkeäm-

pänä. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, pystyy myöntämään huonot puolensa menettämättä itse-

kunnioitustaan. (Keltikangas-Järvinen 1998, 17–23.) 

 

Itsetunto on itseluottamusta ja itsensä arvostamista. Itsearvostus tarkoittaa sitä, että kritiikkiä koh-

datessaan ihminen pitää kiinni oikeiksi katsomistaan päämääristä. Hän puolustaa itseään ja pitää 

kiinni oikeuksistaan. Itseluottamus on sitä, että ihminen uskaltaa asettaa itselleen vaatimuksia ja ot-

taa vastaan haasteita. (Keltikangas-Järvinen 1998, 17–23.) 

 

Itsetunto on oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena. Ihminen näkee oman elämänsä 

ainutkertaisena ja ymmärtää olevansa tärkeä ilman erityisiä suorituksia ja onnistumisia. Ajatus ai-

nutkertaisuudesta ja elämän tärkeydestä perustuvat ihmisen sisäiseen itsearvostukseen. (Keltikan-

gas-Järvinen 1998, 17–23.) 

 

Itsetunto on kykyä arvostaa muita ihmisiä. Itsetunnoltaan vahva ihminen näkee toisen ihmisen 

osaamisen, antaa tälle tunnustusta ja arvoa. Hän kykenee asettamaan itselleen auktoriteetteja ole-

matta riippuvainen niistä. Itsetunnon puute saa aikaan tunteen, että jokaisessa menestyvässä ihmi-

sessä piilee vaara. Tästä seuraa ajatus, että ihmistä on kritisoitava ja hänen menestymistään vähä-

teltävä. (Keltikangas-Järvinen 1998, 17–23.) 

 

Itsetunto on itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja riippumattomuutta muiden mielipiteistä. Ih-

minen ei ole jatkuvasti huolestunut muiden hyväksynnästä eikä pyri toimimaan ja ajattelemaan ylei-

sen mielipiteen mukaisesti. Hän kykenee elämään haluamallaan tavalla eikä sen mukaan mitä ympä-

ristö arvostaa. Ihminen on ratkaisuissaan riippuvainen toisista ihmisistä, jos tämä hyvän itsetunnon 

tuoma itsenäisyys puuttuu. (Keltikangas-Järvinen 1998, 17–23.) 

 

Itsetunto on epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä. Hyvän itsetunnon tuntomerkkeihin kuuluu 

kyky sietää pettymyksiä ja epäonnistumisia. Hyvä itsetunto helpottaa virheiden myöntämistä epäon-

nistumisen jälkeen ilman itsetunnon vaurioitumista. Epäonnistumisten myöntäminen johtaa reflek-

tointiin. (Keltikangas-Järvinen 1998, 17–23.) 
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6 TUNTEET JA NIIDEN KÄSITTELY 

 

Tunteet syntyvät ruumiillisista tuntemuksista ja ovat jossain määrin aina sidoksissa toisiinsa. Ensim-

mäiset hyvän tai pahan kokemukset liittyvät ruumiin toimintoihin ja ovat henkisen minäkokemuksen 

varhaisia toimintoja. Tunteet ohjaavat ajatuksia ja toimintaa sekä kertovat tarpeista ja toiveista. Ne 

auttavat tyydyttämään tarpeita sekä tuntemaan vihaa ja pettymystä. Tunteiden tunnistaminen ja 

kyky kestää niitä antaa oikean kuvan siitä, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu. Tunteiden tunnista-

minen auttaa selvittämään, mistä muiden ihmisten käyttäytyminen aiheutuu ja kuinka maailmaan tu-

lisi suhtautua. Jännittävät ja koettelevat tapahtumat eivät rikastuta tunnetasolla, jos ihmisen tunteet 

ovat köyhiä, latteita tai hetkellisiä. Toisaalta elämä voi olla suojattua ja tylsää, mutta tunnetasolla 

voi olla syviä ja täyteläisiä tunnekokemuksia. Rikas tunne-elämä ei vaadi älyä, kykyä eikä tietoa. 

(Furman 1998, 319, 321.) 

 

Tunteen mielensisäisen kokemuksen osa-alue vastaa arkista tunnekokemusta, josta puhutaan ”tun-

teena”. Se saattaa olla tiedostamaton ja siten vaikeasti kuvailtava kokemus. Toisaalta kuitenkin tun-

nekokemus voi olla reflektiivinen ja tietoinen. Mitä tietoisempi on omasta tunnekokemuksesta, sitä 

tarkemmin tunnekokemusta pystyy arvioimaan, luokittelemaan, vertailemaan ja säätelemään. Tun-

nekokemuksen ytimeen kuuluu hahmottaminen kahdella ulottuvuudella: miellyttävä-epämiellyttävä 

(tunteen valenssi) ja rauhallinen-kiihtynyt (vireystila). (Kokkonen 2010, 15.) 

 

6.1 Vanhemman rooli lapsen tunnekasvatuksessa 

 

Vanhemmat auttavat lapsiaan tuntemaan, sietämään ja välittämään tunteita ajatuksen ja sanojen 

tasolla. Vanhempien täytyy tuntea lapsen kanssa ja auttaa lasta omien tunteiden hallinnassa. Ilman 

vanhempien tukea pieni lapsi ei pysty tuntemaan lainkaan. Lapsen kyky tuntea ja sietää tunteita on 

sidoksissa siihen, tuntevatko äiti tai isä hänen kanssaan. Vanhempien täytyy ottaa lapsen tunteet 

kannettavikseen, esimerkiksi taaperon tai esikouluikäisen lapsen kokiessa jotain radikaalia. Van-

hemmat, joita ei ole lapsena tuettu tuntemaan, eivät osaa auttaa omia lapsiaan tunnekokemuksissa. 

(Furman 1998, 324–327.) 

 

Monet tunteet, jotka hyödyttävät ja rikastuttavat persoonallisuutta, voivat tuntua pienestä lapsesta 

uhkaavalta. Lapsen kehityksessä on esteitä, jotka voivat vaikeuttaa tunteiden hallintaa ja sietämistä. 

(Furman 1998, 329.) Lapset pelkäävät epämukavista tunteista aiheutuvaa pahaa oloa eivätkä halua 

kohdata niitä, vaikka vanhempi olisi auttamassa. Tunteet saattavat liittyä tilanteisiin, joissa esimer-

kiksi äiti tekee lähtövalmisteluja eikä lapsi halua huomata äidin vilkuttavan. Tällaiset tilanteet olisivat 

hyödyksi lasten tunteiden syventämisessä. (Furman 1998, 331.) 

 

6.2 Sijaishuoltoyksikön nuorten itsesäätelynkyvyn kehitys ja tunteiden hallinta 
 

Ojanen (2007) tiivisti psykologi Alice Isenin teorian tunteisiin liittyneistä väärinkäsityksistä. Tulkinto-

jen taustalla on vanha järjen ja tunteiden vastakkainasettelu. Isen tiivisti tutkimustulokset neljään 

kohtaan. Positiivisilla tunteilla on järkevää ajattelua edistävä vaikutus. Positiivinen mieliala johtaa 
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hyviin tuloksiin. Optimismi ja hyvä mieliala edistävät avoimuutta joustavuutta ja toisten hyväksymis-

tä. Ongelmien ratkaiseminen helpottuu, koska ongelmatilanteet nähdään laajemmin. Positiivisen 

tunteen vallassa auttaminen ja auttamisen järkevyys lisääntyvät. Positiivisella mielialalla on iso mer-

kitys silloin, kun tehtävät ovat epämiellyttäviä tai kiusallisia. 

 

Tunteita on hankala erottaa tavoitteellisesta prosessista. Tunteet, motiivit ja kognitiot vaikuttavat 

vahvasti toisiinsa. Hyvällä mielialalla on positiivinen vaikutus tavoitteisiin pyrittäessä, kun tehtävä on 

mieluinen. Tunne on osa motivoitunutta käyttäytymistä ja yleensä muut prosessin osat voi olla tun-

netta tärkeämpiä. (Ojanen 2007, 42–43.) 

 

Positiivisten ja negatiivisten tunteiden vaikutukset eivät ole symmetrisiä. Positiivinen tunne edistää 

auttamista. Negatiivisilla tunteilla voi olla myös positiivisia vaikutuksia. Heikoilla positiivisilla tunteilla 

voi olla merkityksellisiä vaikutuksia. Useissa tutkimuksissa on havaittu pienillä myönteisillä asioilla, 

kuten kehumisella, olevan vaikutusta sosiaaliseen käyttäytymiseen. Positiivinen tunne jättää suu-

remman muistijäljen, kuin neutraali tai kielteinen tunne. (Ojanen 2007, 42–43.) 
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7 OSALLISTAVAN VALOKUVAUSPROSESSIN TUOTTEISTAMINEN 

 

Osallisuuden tunne syntyy silloin, kun ihminen on mukana jossain yhteisössä. Osallisuus ilmenee ar-

vostuksena, tasavertaisuutena, luottamuksena ja vaikuttamismahdollisuutena. Sen kokeminen on 

suojaava tekijä syrjäytymistä vastaan. (THL 2015d.) Osallisuudella tarkoitetaan sitä, miten voi mää-

rittää, toteuttaa ja arvioida oman edun mukaista työtä. Identiteetin kehittymisen kannalta on tärke-

ää olla mukana itselle merkittävissä yhteisössä. (THL 2015c.). 

 

Valitsimme opinnäytetyömme kehittämistehtävän ammatillisen esittelyn taustalle Jämsän ja Manni-

sen tuotekehitysprosessin kuvauksen. Heidän mukaansa tuotekehitysprosessin vaiheita ovat kehit-

tämistarpeen tunnistaminen, ideointi, luonnostelu, kehittely ja viimeistely (Jämsä & Manninen 2000, 

28). Ideointivaihe käynnistetään siinä vaiheessa, kun saadaan varmuus kehittämistarpeesta. Kysei-

nen vaihe saattaa olla lyhyt, jos kyseessä on olemassa olevan tuotteen päivittäminen käyttötarkoi-

tuksen mukaiseksi. (Jämsä & Manninen 2000, 35.) Luonnosteluvaihe aloitetaan siinä vaiheessa, kun 

päätetään suunniteltavasta ja valmistettavasta tuotteesta. Luonnosteluvaiheessa selvitetään, mille 

kohderyhmälle tuote tulee käyttöön. Kaikista parhaiten asiakkaita palvelee sellainen tuote, joka on 

luotu heidän tarpeidensa, kykyjensä ja muiden olennaisten ominaisuuksien mukaiseksi. (Jämsä & 

Manninen 2000, 43–44.)  

 

On tärkeää tuntea sen toimintayksikön säädökset, ohjeet, suunnitelmat ja toimintaohjelmat, jonka 

käyttöön tuotetta suunnitellaan. Toimintayksiköllä voi olla käytössään sellaisia arvoja ja periaatteita, 

joiden toteutuminen halutaan varmistaa tuotteella. (Jämsä & Manninen 2000, 49.) Meidän työs-

sämme tuotekehitysprosessin vaiheet on nimetty kehittämistarpeiden tunnistamiseksi, suunnitteluk-

si, toteutukseksi ja viimeistelyksi. Yhdistimme Jämsän ja Mannisen tuotekehitysprosessissa olevat 

ideointi- ja luonnosteluvaiheet suunnitteluvaiheeksi.  

 

Toimeksiantajanamme oli ylä-savolainen 7-paikkainen sijaishuoltoyksikkö, joka tarjoaa sijaishuoltoa 

yli 10-vuotiaille lapsille ja nuorille. Sijaishuoltoyksiköllä on lupa ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. 

Kasvatustyössä keskeinen työmenetelmä on yhteisöhoito. Moniammatillisen työryhmän työote on 

suunnitelmallinen, tavoitteellinen sekä reflektoiva. Sijaishuoltoyksikkö tarjoaa turvallisen ja rauhalli-

sen kasvuympäristön, viihtyisät toimitilat sekä ammattitaitoisen ja riittävän henkilöstön. Heidän toi-

mintaansa ohjaa sosiaalialan ammattieettiset perusteet. Heidän tavoitteensa on tukea nuoria elä-

mään onnellisesti yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Perustehtävänä on turvata nuorille iänmu-

kainen kasvu ja kehitys, joissa korostuu heidän yksilöllisyytensä ja erityistarpeensa. 

 

7.1 Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja osallistavan valokuvausprosessin suunnitteluvaihe 
 

Kehittämistehtävän tavoitteena oli suunnitella valokuvausprosessi, jossa nuorella on mahdollista kä-

sitellä omia tunteitaan, tunnistaa, ja sanoittaa niitä sekä vaikuttaa minäkuvaan valokuvilla. Työn tar-

koituksena oli syventää tietojamme lastensuojelutyöstä nuorten parissa. Tarkoituksenamme oli, että 

nuorten tunteiden käsittely helpottuisi toiminnallisilla hetkillä. Tavoitteena oli, että nuori ymmärtäisi 

kaikkien tunteiden olevan sallittuja ja uskaltaisi kertoa niistä avoimesti.  
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Nuorten huoltajilta pyydettiin lupa nuorten valokuvaamiseen ja valokuvien käyttöön opinnäytetyöhön 

liittyvissä asioissa (LIITE 1). Toimeksiantajalta pyydettiin lupa nuorten valokuvaamiseen ja valokuvi-

en käyttöön opinnäytetyöhön liittyvissä asioissa (LIITE 2). Huoltajilta pyydettiin lupa käyttää valoku-

via opinnäytetyön esityksessä sekä valokuvanäyttelyssä (LIITE 3). 

 

Prosessissa mukana olleille nuorille tunteiden käsittely on haasteellista ja heidän itsetuntonsa on ra-

kentumassa. Heidän minäkäsityksensä on hajanainen, mutta jokaisen oman kuntoutustason mukai-

nen. Sijaishuoltoyksikön nuorten vuorovaikutuksen tukeminen oli prosessimme toimivuuden kannalta 

erittäin tärkeää.  

 

Nuoret olivat toimintakyvyltään ja kuntoutusasteeltaan eritasoisia, mutta hyödynsimme jokaisen 

henkilökohtaisia vahvuuksia toiminnallisin keinoin.  Tämä vahvisti jokaisen nuoren käsitystä itses-

tään, mutta samalla pyrimme tukemaan ja yhdistämään heitä osana sijaishuoltoyksikön yhteisöä. 

Toimme työskentelyssämme keskusteluin esille vahvistavia näkökulmia ja pohdintoja jokaisen nuo-

ren omasta suunnitelmasta valokuviin liittyen. 

 

Esittelimme nuorille kehittämistehtävän eli osallistavan valokuvausprosessin tavoitteet sijaishuoltoyk-

sikössä loppuvuodesta 2014. Kysyimme nuorten kiinnostusta osallistua valokuvausprosessiin. Nuoril-

la oli aikaa noin kuusi kuukautta miettiä osallistumistaan. Kerroimme nuorille ohjeistukseksi, että va-

lokuvissa täytyy olla positiivinen ja negatiivinen tunne. Painotimme kuitenkin sitä, että tunne ei saa 

olla liian raskas käsiteltäväksi. Kolme nuorta ilmoittautui mukaan prosessiimme. He olivat iältään 15-

19 vuotiaita. Osallistimme nuoria yhteissuunnitteluun ja otimme jo tässä vaiheessa vastaan heidän 

ideoitaan valokuvien sisällöstä. 

 

Toukokuussa 2015 suunnittelimme nuorten kanssa kuvien sisällön. Kävimme yksilöllisesti jokaisen 

nuoren kanssa läpi kuvausideat sekä niiden toteutusmahdollisuudet. Lisäksi selvitimme nuorten ha-

lukkuutta toimia kuvaajana sekä valokuvien käsittelijänä prosessissamme. Yksi nuorista kertoi innok-

kuutensa, joten sovimme kaikkien prosessiin osallistuvien kanssa yhdessä, että nuori voi toimia näis-

sä vastuullisissa tehtävissä. Kuvaajana toimivan nuoren osallisuutta saimme näin ollen laajennettua.   

 

Kuvausajankohdaksi sovimme kesäkuun lopun. Nuorilla oli mahdollisuus valita kuvausajankohta itse, 

mutta kaikkien nuorten suunnitelmat sijoittuivat kesäaikaan. Nuoret saivat päättää tuleeko kuvauk-

siin sijaishuoltoyksikön työntekijä mukaan. Kaikki nuoret halusivat toteuttaa kuvauksen ilman työn-

tekijöiden läsnäoloa.  

 

Kuvatut tunteet ovat vapaus, rakkaus ja onnellisuus sekä hämmennys, suru ja yksinäisyys. Nuoret 

nimesivät tunteet itse. Jokaiseen kuvaan liitimme joko englannin- tai suomenkielisen tekstin, jonka 

nuori sai itse päättää. Nuoret päättivät tekstit valokuvaamisen ja kuvien katselun jälkeen. Tekstit 

ovat joko nuorten itse keksimiä tai tunnettujen kappaleiden sanoituksia. Tekstien tarkoituksena on 

selkeyttää kuvissa olevia tunteita ja niiden sisältöä.  

 



         
         19 (36) 

Konsultoimme henkilöstöä suunnitelmien toteutuskelpoisuudesta ja päätimme ideoista yhteistyössä 

heidän kanssaan. Hylkäsimme muutaman idean, koska aihe olisi mahdollisesti aiheuttanut liikaa ah-

distusta kuvaustilanteen jälkeen. Tällaisten kuvien aiheeksi nuoret ehdottivat muun muassa viiltelyä. 

Kuvien tavoitteena oli tuoda mahdollisimman hyvin esille nuorten valitsemat tunteet.  

 

Nuoret saivat vaikuttaa kuvauspaikkojen valinnassa. Ehdotimme nuorille heidän ideoidensa mukaisia 

paikkoja ja valitsimme vaihtoehdoista sellaiset, jotka vastasivat nuorten odotuksia. Yksi nuori halusi 

toteuttaa kuvat rannalla, toinen halusi kuvausrekvisiitaksi kukkia sekä eläimiä ja kolmas halusi työs-

kennellä tutussa ympäristössä, jossa hänen on hyvä olla. Sovimme jokaiselle nuorelle oman kuvaus-

päivän, jolloin paikalla ovat kuvattava nuori, valokuvaaja ja opinnäytetyön toteuttajat. Valokuvaajak-

si päätyi nuori, jolla oli mielenkiintoa ja taitoa toteuttaa kuvia toivomusten ja ideoiden pohjalta. Nuo-

ri oli ainoa, joka halusi toimia kuvaajana osallistavassa valokuvausprosessissa.  

 

Toimeksiantajan kanssa sovimme, että he antavat meille suullisen palautteen jokaisen toimintaker-

ran jälkeen. Suullinen palaute otettiin vastaan vapaamuotoisesti, eikä siihen suunniteltu mitään lo-

maketta, jonka mukaan palaute etenisi. Osallistavasta valokuvausprosessista toimeksiantaja antoi 

meille vapaamuotoisen kirjallisen palautteen, jonka he laittoivat meille sähköpostitse.  

 

7.2 Valokuvausprosessin toteutusvaihe 

 

Valokuvaustuokioiden jälkeen katsoimme yhdessä nuorten kanssa valokuvat läpi ja valitsimme niistä 

onnistuneimmat otokset. Valinnassa tärkeää ja keskeistä oli se, että nuorten yksityisyys pysyy salas-

sa. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorten kasvot eivät saa näkyä valokuvissa. Valinnan jälkeen ta-

pasimme jälleen prosessiin osallistuvat nuoret, jolloin he saivat päättää meidän valitsemistamme ku-

vista sellaiset, jotka tulevat luomaamme valokuvanäyttelyyn. Annoimme sanallisesti ohjeeksi, että 

jokainen valokuvausprosessiin osallistuneista nuorista sai valita omista kuvistaan kaksi, negatiivisen 

sekä positiivisen tunteen.  

 

Valokuvat kuvattiin muistikortille, joka jäi kuvausten päätteeksi sijaishuoltoyksikön haltuun. Kuvaa-

jana ja valokuvien muokkaajana toimineelle nuorelle ei jäänyt muokkaamisen jälkeen omalla tieto-

koneelleen osallistavaan valokuvausprosessiin liittyviä valokuvia. Opinnäytetyön toteuttajien haltuun 

jäivät ainoastaan opinnäytetyössä esiintyvät valokuvat.  
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7.3 Osallistavan valokuvausprosessin ohjaus ja arviointi 

 

Nuori valitsi positiiviseksi tunteekseen vapauden. Kuvauspaikaksi valikoitui pelto, jonka taustalla on 

järvimaisema. Pohdimme yhdessä nuoren kanssa, että tällainen maisema auttaa saavuttamaan va-

pauden tunteen, sillä keskellä peltoa ei ole liikennettä tai ulkopuolisia ihmisiä häiritsemässä tilannet-

ta. Kuvaustilanteen alussa nuorta selvästi hieman jännitti, mutta muutaman kuvan jälkeen hänen 

olemuksensa oli jo rennompi ja hän pystyi hyvin samaistumaan kuvattavaan tunteeseen. Kuvausten 

alkuvaiheessa nuori ehdotti, että hän haluaa hyppiä pellolla. Mielestämme tämä idea oli hyvä, sillä 

hyppimällä nuori pystyi vapauttamaan sisällä olevat tunteet ja lisäksi hyppiminen rentouttaa yleistä 

ilmapiiriä sekä rikkoo mahdolliset jännitteet. Kuvaustilanteessa nuori esitti omia ideoitaan ja otti hy-

vin vastaan kuvaajan sekä opinnäytetyön toteuttajien ehdotuksia. Kannustimme nuorta heittäyty-

mään näyttämällä esimerkkiä, miten hän voi hyppiä ja heiluttaa käsiä. Nuori heittäytyi näyttämiem-

me esimerkkien jälkeen ja sai lisää innokkuutta siitä, kun kehuimme hänen luovaa tapaansa hyppiä 

pellolla (KUVA 1).  

 

 

 

 KUVA 1. Vapaus. ”Hypin, ilosta, riemusta ja vapaudesta.” 
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Nuori valitsi negatiiviseksi tunteekseen hämmennyksen. Etsimme sopivia valaistusolosuhteita ja tun-

netta kuvaavia paikkoja. Alkuperäinen suunnitelma hämärästä portaikosta ei kuitenkaan toiminut, 

sillä emme saaneet sinne tarpeeksi hyvää valaistusta. Nuori käsitteli tämän asian hienosti ja hän heti 

ehdottikin uutta kuvauspaikkaa. Otimme kuvia useissa eri paikoissa ja asennoissa, mutta autossa 

kuvattu otos valikoitui parhaaksi. Hämmennystä kuvatessa nuorelle oli erityisen tärkeää se, että hän 

saa olla kasvot kamerasta poispäin. Tämän hän perusteli sillä, että se sopii kuvan alakuloiseen tun-

nelmaan. Nuori eläytyi selkeästi paremmin negatiivisen kuin positiivisen tunteen kuvaamiseen (KUVA 

2).  

 

 

 KUVA 2. Hämmennys. ”Älä katso minua!” 
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Nuori valitsi positiiviseksi tunteekseen rakkauden. Kissa toimi rakkaudentunteen luojana. Nuori kertoi 

rohkeasti omia ideoitaan kuvaukseen liittyen ja otti hyvin vastaan valokuvaajan ja meidän ehdotuk-

sia. Alun perin tarkoituksenamme oli kuvata erään kirsikkapuun luona, mutta juuri muutamaa päivää 

ennen kuvauksia kova tuuli ja sade olivat karistaneet lähes kaikki puun kukat pois. Onneksi löysim-

me upeat lumipallopensaat, joiden luokse menimme valokuvaamaan positiivista tunnetta. Nuori saa-

pui kuvauspaikalle iloisena ja odottavaisena, sillä hänen kanssaan olimme luoneet selkeät raamit ku-

vien sisällölle. Selkeät raamit sisälsivät alusta alkaen kesäisen maiseman, johon sisältyy kukkia ja 

nuori, joka pitää kissaa sylissään. Nuori ei ollut kuvauksissa jännittynyt ja kissan kanssa toimiminen 

oli luontevaa (KUVA 3). 

 

 

KUVA 3. Rakkaus. ”Minä valitsin sinut ja sinut minä sain.” 
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Negatiiviseksi tunteeksi nuori valitsi surun. Järjestimme nuorelle mahdollisuuden käyttää kuvausre-

kvisiittana myös koiraa. Nuorella oli useita ideoita siitä, miten kuvan voisi toteuttaa, joten välillä ku-

vausrekvisiittana käytetiin kissaa ja koiraa yhtä aikaa. Kissa ja koira tulivat kuvauksissa hyvin toi-

meen keskenään, vaikka eivät olleet toisiaan aiemmin tavanneet. Nuoren toimiminen myös koiran 

kanssa oli luontevaa. Nuoren oma toiminta kuvauksissa oli rentoa. Kuvausten loppuvaiheessa nuori 

alkoi olla levoton ja keskittyminen oli haasteellista. Nuori kertoi olevansa tyytyväinen omaan toimin-

taansa kuvaustilanteissa. Lopputuloksena hän valitsi tämän kuvan, sillä se kuvaa parhaiten surullista 

tunnetta, johon alun perin pyrimme (KUVA 4). 

 

 

KUVA 4. Suru. ”Surun pyyhit silmistäni pois, kuin totta olla kaunis uni vois. Mä kesken kiireen hellän 

hymyn nään, vain siksi vielä uskon elämään.”  – Vexi Salmi  
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Nuori valitsi positiiviseksi tunteekseen onnellisuuden. Hän valitsi kuvauspaikaksi rantamaiseman. 

Nuorella oli paljon kuviin liittyviä ideoita ja hän oli hyvin tarkkaan suunnitellut oman näkemyksensä 

valmiista kuvista. Nuori osallistui yhteissuunnitteluun innokkaasti ja oli valmis joiltakin osin muutta-

maan ajatuksiaan helpommin toteutettaviksi. Nuoren oleminen kameran edessä oli luontevaa ja hän 

osasi hyvin havainnoida pieniä yksityiskohtia poseerauksissaan (KUVA 5). 

 

 

 KUVA 5. Onnellisuus. ”Dream on — for every dark night there is brighter day.” 
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Yksinäisyys oli nuoren valinta negatiiviseksi tunteeksi. Kuvausideoita hänellä oli monta erilaista ja nii-

tä toteutettiin useissa eri paikoissa. Muita ideoita oli muun muassa sellainen, jossa nuori istuu suu-

ren puun alla yksinäisenä. Nuori oli kuvattaessa hyvin omatoiminen, mutta kuunteli vinkkejä mielel-

lään. Tämän nuoren negatiivinen tunne kuvattiin ennen positiivista tunnetta. Näin toimimme hänen 

omasta ehdotuksestaan (KUVA 6).  

 

 

 KUVA 6. Yksinäisyys. ”Happiness cancelled – you killed what was left of the good in me.” 
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7.4 Osallistavan valokuvausprosessin viimeistely 

 

Nuorten päätösten jälkeen valokuvaajana toiminut nuori käsitteli valokuvat omalla tietokoneellaan. 

Valokuvien käsittelyyn pyysimme luvan jokaiselta nuorelta erikseen. Nuoret kertoivat toiveitaan ja 

ajatuksiaan siitä, millaisia he lopullisista kuvista haluavat. Kerroimme kuvien käsittelijälle muiden 

nuorten ideoita ja pohdimme yhdessä toteutusmahdollisuuksia.  

 

Nuori muokkasi kuvat, jonka jälkeen näytimme ne muille osallistavassa valokuvausprosessissa mu-

kana olleille nuorille. Kaikki olivat tyytyväisiä kuviin, jolloin pääsimme tilaamaan kuvat isoina julistei-

na. Kuvajulisteet tilattiin Ifolorilta ja kehykset ostettiin Ikeasta. Kehystimme kuvat itse. Opinnäyte-

työn esityksen jälkeen jätimme kuvat Savonia ammattikorkeakoululle valokuvanäyttelyyn.  

 

7.5 Osallistavan valokuvausprosessin arviointi ja palaute 
 

Nuoret osasivat hyvin nähdä omat onnistumisen kokemukset sekä antoivat itselleen tervettä kritiik-

kiä siitä, mitä olisi voinut tehdä toisin. Nuorten antama palaute oli meidän ammatillisen kasvamisen 

vuoksi tärkeää, jotta tiedostamme omat vahvuutemme ja pystymme kehittämään itseämme sekä 

yksilö- että ryhmätoiminnassa. Ohjaustaitomme ovat kehittyneet osallistavan valokuvausprosessin 

aikana käytännöntilanteissa.  

 

Nuorten tunteiden käsittely osallistavan valokuvausprosessin aikana sujui hyvin. Valokuvattavat tun-

teet olivat nuorten kuntoutustason mukaisia. Tarkoituksenamme oli tukea nuorten kuntoutusproses-

sia, ja mielestämme onnistuimme siinä hyvin. Meille oli tärkeää, että osallistavasta valokuvauspro-

sessista jää nuorille jokin pysyvä muisto, joten valokuvanäyttelyn jälkeen nuoret saavat kuvat itsel-

leen. Koimme, että tämä oli nuorille hyvä kannustin valokuvausprosessin aikana. Kuvat voivat tule-

vaisuudessa muistuttaa nuoria onnistumisen kokemuksesta ja antaa luottamusta tulevissa haasteis-

sa. Nuorena saadut onnistumisen kokemukset kasvattavat heidän itseluottamustaan ja antavat roh-

keutta osallistua jatkossakin vastaavanlaisiin prosesseihin. 

 

Palautteen otimme vastaan suullisesti vuorovaikutuksellisten tavoitteiden vuoksi. Koska opinnäyte-

työmme on toiminnallinen, halusimme myös palautteenkeruumenetelmässä mukailla tätä linjaa 

mahdollisimman huolellisesti. Palautekeskustelu nuoren kanssa kiteytti hyvin työn, jota olimme toi-

mivan luottamus- ja vuorovaikutussuhteen eteen tehneet. Olimme otettuja siitä, kuinka realistisen 

palautteen nuoret antoivat toiminnastamme. Koimme, että suullisesti kerätty palaute on tarkempaa 

ja suorempaa kuin kirjallisesti kerätty palaute. Nuoret eivät olisi jaksaneet keskittyä kirjalliseen pa-

lautteeseen niin huolellisesti, että olisimme saaneet yhtä kattavan ja suoran palautteen kuin suulli-

sesti. Usein nuorilla, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia, on haasteita erilaisten lomakkeiden täy-

tössä, joten tämä myös tuki päätöstämme suullisesta palautteesta. 

 

Palautekeskustelun tarkoituksena oli kerätä avoin palaute osallistavaan valokuvausprosessiin osallis-

tuneilta nuorilta. Keskustelut toteutettiin yksilökeskusteluina nuorten toiveiden mukaisesti. Keskuste-
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lutilanteesta teimme mahdollisimman luontevan ja avoimen, jossa nuorilla oli mahdollisuus kertoa 

rehellinen mielipide. 

 

Suunnitteluvaihe sujui nuorten mielestä ongelmitta. Yksi nuorista kuitenkin toivoi, että olisimme tuo-

neet lisää omia mielipiteitämme esille valokuvia suunniteltaessa ja kuvattaessa. Yksi nuori kertoi in-

nostuneensa prosessista heti, kun ensimmäistä kertaa kerroimme heille aiheesta.  

 

 Toimitte hyvin mielenterveysongelmaisten nuorten kanssa. Itse olin projektissa luova 
 ja minulla oli hyviä ideoita. 
 

Valokuvaajana toimineen nuoren mielestä kuvauspäiviä olisi voinut järjestää useampia ja niitä olisi 

voinut toteuttaa eri paikoissa. Hän olisi toivonut enemmän osallistujia valokuvausprosessiin. Hän 

kertoi olleensa tyytyväinen, kun pääsi osallistumaan prosessiin valokuvaajan roolissa ja toteutta-

maan omaa intohimoaan. 

 

Nuorten mielestä valokuvausprosessi toi mukavaa vaihtelua arkeen. Prosessissa pääsi ilmaisemaan 

itseään. Yhden nuoren mielestä prosessi tuntui hieman tylsältä. Nuoret kokivat valokuvauksen luon-

tevana, mutta erään nuoren mielestä kameran edessä oleminen tuntui hermostuttavalta.  Valoku-

vaaja sekä me olimme rauhallisia kuvausten aikana, eikä kenelläkään ollut kiire minnekään. Nuoret 

olivat tyytyväisiä kuvien kokonaisuuteen.  

 

 Vapaus on tunne, josta tykkään ja koen sitä harvoin. Hämmennystä tunnen usein ja 
 se on epämukavaa. 
 

Sijaishuoltoyksikön henkilökunta antoi meille kirjallisen palautteen opinnäytetyön toiminnallisista 

osuuksista. Jokaisen kuvauskerran jälkeen keskustelimme työvuorossa olevien ohjaajien kanssa toi-

minnan sujuvuudesta ja mahdollisista kommunikointiongelmista nuorten välillä. Näin ollen sekä me 

opinnäytetyön tekijöinä että sijaishuoltoyksikkö toimeksiantajana saimme mahdollisimman suuren 

hyödyn opinnäytetyöstämme.  

 

Sijaishuoltoyksikön työntekijät edellyttivät meiltä asiakaslähtöistä työotetta eli nuorten toiveiden ja 

ajatusten kuulemista sekä näiden ennakointia työskentelyssämme. He odottivat työskentelymme 

olevan omatoimista ja meidän ottavan vastuun työn etenemisestä. Henkilökunta oli sitä mieltä, että 

olemme pitäneet työryhmää hyvin ajan tasalla opinnäytetyön eri vaiheissa. Olemme olleet omatoimi-

sia työskentelyssämme ja toimineet annettujen ohjeiden mukaisesti. He olivat tyytyväisiä siihen, että 

olemme pyytäneet ja ottaneet vastaan palautetta koko opinnäytetyöprosessin ajan. He kokivat tär-

keänä, että otimme vastaan työryhmän mielipiteet ja kommentit työskentelyssämme ja toimme esil-

le erilaisia näkökulmia ja pohdintoja työskentelystämme.  

 

Työryhmä pohti, että saimme osallistettua nuoria ja innostettua heitä toimintaan. Heidän näkökul-

mastaan katsoen kohtasimme nuoret koko osallistavan valokuvausprosessin ajan yksilöinä sekä hyö-

dynsimme nuorten vahvuuksia ja toteutimme prosessia nuorten ehdoilla. He olivat sitä mieltä, että 

olimme varanneet riittävästi aikaa tapaamisiin ja valokuvaushetkiin nuorten kanssa.  
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Kokonaisuutena työryhmä koki, että opinnäytetyömme tarjosi heille onnistuneen kokonaisuuden. 

Nuoret osallistuivat ja olivat kiinnostuneita prosessista. He kokivat, että olemme prosessin toteutta-

jina toimineet itsenäisesti ja positiivisella asenteella. Opinnäytetyömme toiminnallinen osuus oli työ-

ryhmän silmin nuoria yhdistävä tekijä samanaikaisesti, kun se toimi jokaisen nuoren henkilökohtai-

sena prosessina.  
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena meillä oli luoda osallistava valokuvausprosessi yhdessä nuorten kans-

sa. Osallistavan valokuvausprosessin tavoitteena oli antaa nuorille mahdollisuus käsitellä omia tun-

teitaan ja oppia sanoittamaan niitä. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös antaa erityistä tukea tarvit-

seville nuorille onnistumisen kokemuksia. Halusimme onnistumisten kautta tukea heidän itseluotta-

mustaan ja uskoaan siihen, että he pystyvät toteuttamaan pitkäjänteistä prosessia yhdessä muiden 

ihmisten kanssa. Tavoitteenamme oli myös syventää tietojamme lastensuojelun asiakkaiden kanssa 

tehtävästä työstä sekä kehittää omaa osaamista haastavissa tilanteissa. Tämä oli meille tärkeää, 

koska molemmat erikoistuimme lastensuojeluun ja tulemme työssämme kohtaamaan asiakkaiden 

kanssa monenlaisia tilanteita.  

 

Opinnäytetyön aloitusvaiheessa meillä oli tiedossa vain se, että haluamme tehdä toiminnallisen 

opinnäytetyön, joka liittyy jollain tavalla lastensuojelun asiakkaisiin. Opinnäytetyötä suunnitelles-

samme meille oli tärkeää, että nuorille jäisi jokin pysyvä muisto prosessista, johon he lähtivät mu-

kaan. Halusimme opinnäytetyössämme kokeilla jotain uutta, josta meillä ei ollut aikaisempaa koke-

musta. Näin ollen ajatus osallistavasta valokuvausprosessista syntyi.  

 

Opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys muotoutui jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa. Teo-

riatietoa valitsemistamme aiheista löytyi paljon. Tuoreiden ja työhömme soveltuvien teoriatietojen 

löytyminen tuotti eniten haastetta teoreettisessa viitekehyksessä.  

 

Esittelimme kehittämistehtävän Jämsän ja Mannisen tuotekehitysprosessikuvauksen keinoin. Tämä 

tuotti meille haastetta, sillä oman työn tuotteistaminen oli meille uutta. Meidän oli aluksi hankala 

hahmottaa, kuinka osallistava valokuvausprosessi tuotteistetaan. 

 

Kehittämistehtävän tavoitteena oli suunnitella valokuvausprosessi, jossa nuorella on mahdollista kä-

sitellä omia tunteitaan, tunnistaa, ja sanoittaa niitä sekä vaikuttaa minäkuvaan valokuvilla. Tarkoi-

tuksenamme oli, että nuorten tunteiden käsittely helpottuisi toiminnallisilla hetkillä. Tavoitteena oli, 

että nuori ymmärtäisi kaikkien tunteiden olevan sallittuja ja uskaltaisi kertoa niistä avoimesti. Onnis-

tuimme tässä tavoitteessamme mielestämme hyvin. Jokainen osallistavassa valokuvausprosessissa 

mukana ollut nuori sanoitti tunteitaan prosessin jälkeen paremmin kuin ennen prosessia. Nuoret 

myös tunnistivat esiin tulleita tunteita. Mukana olleiden nuorten minäkuva on hyvin hajanainen ja he 

katsoivat kuvista hyvin kriittisesti itseään. Keskustelimme nuorten kanssa kuvista avoimesti. Tämä 

auttoi nuoria huomaamaan omat vahvuudet ja onnistumiset valokuvissa.  

 

Annoimme tietoisesti nuorille tilan suunnitella ja toteuttaa kuvat itse, sillä prosessin tarkoituksena oli 

luoda näyttely nuorten tunteista heidän omien suunnitelmiensa pohjalta. Yllätyimme positiivisesti sii-

tä, kuinka hyvin mukana olleet nuoret suhtautuvat prosessiin ja ottivat itse vastuun omien kuvien 

suunnittelusta. Tuimme ja kannustimme nuoria esittämään rohkeasti omia mielipiteitään kuvien 

suunnittelussa ja nimeämisessä. Kaikissa prosessin vaiheissa keskustelimme jokaisen nuoren kanssa 
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henkilökohtaisesti hänen toiveistaan ja ajatuksistaan. Keskustelimme aina ensin nuorten kanssa, ja 

toimintatuokioiden lopuksi kerroimme työryhmälle missä olemme työssämme menossa.  

 

Osallistavan valokuvausprosessin aikana työskentelyn kohteena oli prosessiin osallistuneet nuoret. 

Olimme kiinnostuneita nuorten asioista ja kyselimme heidän kuulumisiaan. Prosessin edetessä nuo-

ret kertoivat enemmän heidän omista asioistaan. Nuoret huomasivat, että hyväksyimme heidät juuri 

sellaisina kuin he ovat. Osallistavalla valokuvausprosessilla saimme annettua nuorille juuri sellaisen 

kokemuksen, mitä lähdimme tavoittelemaan.  

 

Eettisyyttä työssämme lisäsi se, että valokuvausprosessin kuvat jäivät ainoastaan sijaishuoltoyksikön 

haltuun. Meille opinnäytetyön toteuttajille jäi ainoastaan opinnäytetyössä olevat kuvat. Osallistavan 

valokuvausprosessin aikana olimme erityisen tarkkoja siitä, että valokuvat ja sijaishuoltoyksikkö py-

syivät salassa. Pidimme huolta siitä, että kuvat ovat tallennettuina ainoastaan muistikortilla, joka oli 

hallussamme koko prosessin ajan. Valokuvien tilausten jälkeen annoimme muistikortin sijaishuolto-

yksikön haltuun.   

 

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toiminut ylä-savolainen sijaishuoltoyksikkö on ollut aktiivisesti 

mukana opinnäytetyöprosessissa. He antoivat koko opinnäytetyöprosessin ajan palautetta toimin-

nastamme ja olivat mukana innostamassa nuoria mukaan osallistavaan valokuvausprosessiin. Sijais-

huoltoyksikön työntekijät ottivat hyvin vastaan tekemämme havainnot nuorista ja tukivat meitä hy-

vin haasteellisissa tilanteissa. Tämä oli tärkeää osallistavan valokuvausprosessin onnistumisen kan-

nalta. 

 

Opinnäytetyöskentelymme on ollut hyvää yhteistoiminnallista oppimista koko prosessin ajan. Erimie-

lisyyksiä meillä ei ole ollut. Teimme opinnäytetyötä sekä yhdessä että erikseen, joka oli eduksi työl-

lemme. Yhdessä tekeminen oli meille luontevaa ja tuimme toisiamme koko opinnäytetyöprosessin 

ajan. Yksin työskentely antoi aikaa prosessoida opinnäytetyön sisältöä ja reflektoida omaa toimintaa 

opinnäytetyöprosessissa. Toimeksiantajamme toimi tukena opinnäytetyöprosessissamme osoittamal-

la mielenkiintoaan tuomalla omia ajatuksiaan esille sekä kannustamalla meitä yhteiseen toimintaan. 

Lisäksi olimme tyytyväisiä saamaamme palautteeseen sekä työyhteisöltä että prosessiin osallistuneil-

ta nuorilta.   

 

Toiminnallisuus on isona osana sosionomin (AMK) työtä. Toiminnallinen opinnäytetyö mahdollisti 

meille vuorovaikutuksellisen työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Opinnäytetyö-

prosessi oli opettavainen. Opinnäytetyöprosessi mahdollisti sekä ryhmä- että yksilöohjaamisen, joka 

kehitti ohjaustaitoja haasteellisissa tilanteissa. Lisäksi laajensimme tietoamme teoreettisen viiteke-

hyksen aiheista.  

 

Mikäli tekisimme työssämme jotain toisin, olisi osallistava valokuvausprosessi tiiviimpi ja toteutettu 

lyhyemmällä aikavälillä. Mielestämme osallistavaa valokuvausprosessia voi käyttää työmenetelmänä 

missä tahansa sosiaalialan työympäristössä. Osallistava valokuvausprosessi on muokattavissa eri ikä-

ryhmille ja ryhmäkokoonpanoille sopivaksi muun muassa aihevalinnalla ja kuvien määrää vaihdellen. 
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Tulevaisuudessa jatkotyöstäminen voisi tapahtua tutkimalla sitä onko valokuvausprosessilla ollut vai-

kutusta nuorten tunteiden käsittelyssä ja sanoittamisessa.   
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LIITE 1: LUPA VALOKUVAUKSEEN JA VALOKUVIEN KÄYTTÖÖN 
 

Olemme Savonia ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita ja teemme opinnäytetyönäm-

me valokuvanäyttelyn nuorten tunteista. Tarkoituksenamme on suunnitella ja toteuttaa valokuvausprojekti nuor-

ten kanssa, jossa nuoret suunnittelevat yhdessä meidän kanssa mieleisen kuvaustilanteen ja kuvien sisällön.   

 

Lapsen nimi: 

 

 

Annan luvan ottaa lapsestani valokuvia liittyen Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Netta Nevalaisen ja 

Anni-Erika Ylösen opinnäytetyöhön ”Valokuvanäyttely nuorten tunteista”. Annan luvan käyttää valokuvia opin-

näytetyöhön liittyvissä asioissa.  

 

 

 

 

 

Paikka/aika    Allekirjoitus/Nimenselvennys 

__________________________  ________________________________________ 
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LIITE 2: LUPA VALOKUVAUKSEEN JA VALOKUVIEN KÄYTTÖÖN 
 

Olemme Savonia ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita ja teemme opinnäytetyönäm-

me valokuvanäyttelyn nuorten tunteista. Tarkoituksenamme on suunnitella ja toteuttaa valokuvausprojekti nuor-

ten kanssa, jossa nuoret suunnittelevat yhdessä meidän kanssa mieleisen kuvaustilanteen ja kuvien sisällön.   

 

Annan luvan ottaa valokuvia Ylä-Savolaisen sijaishuoltoyksikön nuorista liittyen Savonia ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden Netta Nevalaisen ja Anni-Erika Ylösen opinnäytetyöhön ”Valokuvanäyttely nuorten tunteista”. An-

nan luvan käyttää valokuvia opinnäytetyöhön liittyvissä asioissa.  

 

 

 

Ylä-Savolaisen sijaishuoltoyksikön puolesta 

 

 

 

Paikka/aika    Allekirjoitus/Nimenselvennys 

__________________________  ________________________________________ 
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LIITE 3: LUPA VALOKUVIEN KÄYTTÖÖN 
 

Annan luvan käyttää lapsestani otettuja valokuvia Ylä-Savolaisen liittyen Savonia ammattikorkeakoulun opiskeli-

joiden Netta Nevalaisen ja Anni-Erika Ylösen opinnäytetyöhön ”Valokuvanäyttely nuorten tunteista”.  

Annan luvan käyttää valokuvia opinnäytetyön esityksessä sekä valokuvanäyttelyssä, joka järjestetään Iisalmessa 

syksyllä 2015.  

 

Lapsen nimi:_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Paikka/aika    Allekirjoitus/Nimenselvennys 

__________________________  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Paikka/aika    Allekirjoitus/Nimenselvennys 

__________________________  ________________________________________ 

 


