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Tiivistelmä 

Mira Honkaniemi & Pauliina Mäkelä 
Hoivan ja kosketuksen eroavaisuudet varhaiskasvatuksessa Suomessa ja Ir-
lannissa YMCA:ssa, 36 sivua 
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Opinnäytetyö 2015 
Ohjaaja: lehtori Outi Kokko-Muhonen, Saimaan ammattikorkeakoulu 

Tämä opinnäytetyö tarkasteli ja kuvasi lapsen hoivan ja kosketuksen eroavai-
suuksia varhaiskasvatuksessa sekä niiden merkitystä lapsen kehitykselle Suo-
messa ja Irlannissa. Opinnäytetyö oli kuvaileva selvitystyö, joka käsitteli aihetta 
sekä teoreettisen viitekehyksen että omien kokemustemme kautta. Opinnäyte-
työn tarkoitus oli koota ja esitellä hoivan ja kosketuksen näkökulmasta lasten 
oikeuksia, lastensuojelulakia sekä varhaiskasvatusta Suomessa ja Irlannissa 
omia kokemuksia ja lähteitä soveltaen. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteina oli ku-
vata ja vertailla kokemuksiamme lasten hoivan ja kosketuksen eroavaisuuksista 
varhaiskasvatuksessa Suomessa ja Irlannissa. 

Selvitystehtävät hahmottavat henkilökohtaisia kokemuksia maiden varhaiskas-
vatuksen eroavaisuuksista ja tuottavat lisätietoa aiheesta sekä kotimaisia että 
kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen. Opinnäytetyö avartaa ihmisten käsitystä eri 
kulttuurien tavoista ja siitä kuinka erilaisia varhaiskasvatus ja lapsen kohtaami-
nen voivat olla eri maissa. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu 
sekä Suomen että Irlannin lastensuojelulaista, lapsen oikeuksista, varhaiskas-
vatuksesta ja kasvattajan tehtävistä varhaiskasvatuksessa. Viitekehystä käsitel-
lään hoivan ja kosketuksen näkökulmasta.  

Opinnäytetyön johtopäätöksien mukaan varhaiskasvatuksessa hoiva ja koske-
tus ovat erilaisia Suomessa ja Irlannissa. Irlannissa varhaiskasvatuksessa varo-
taan lapsen kosketusta lapsen ja kasvattajan kohdatessa, kun taas Suomessa 
koskettaminen on luonnollisempaa. Hoivan ja kosketuksen välttämisellä, mutta 
myös tunkeilevuudella ja liiallisella auttamisella on negatiivisia vaikutuksia lap-
sen kehitykseen. Hoivan ja kosketuksen merkitys sekä lapsen hoivan ja koske-
tuksen tarve ovat ristiriidassa lapsen itsenäisyyden ja yksityisyyden tarpeen 
kanssa. 

Aihetta tulisi tutkia lisää, jotta kulttuurien eroavaisuuksia huomioitaisiin enem-
män varhaiskasvatuksen suunnittelussa. Jatkotutkimusaiheita voisivat olla eri-
laiset laadulliset ja määrälliset tutkimukset tai toiminnalliset opinnäytetyöt, jotka 
tuottaisivat laajempaa sekä yleistettävämpää lisätietoa aiheesta.  

Asiasanat: hoiva, kosketus, varhaiskasvatus, kasvattaja, lapsen kehitys, lasten-
suojelulaki, lapsen oikeudet  
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Abstract 

Mira Honkaniemi & Pauliina Mäkelä 
The differences between child care and physical contact in Finnish and Irish 
early childhood education, 36 pages  
Saimaa University of Applied Sciences  
Health Care and Social Services, Lappeenranta  
Degree Programme in Social Services  
Bachelor´s Thesis 2015 
Instructors: Lecturer Ms Outi Kokko-Muhonen, Saimaa University of Applied 
Sciences  
 
The purpose of this study was to describe the differences of child care and 
physical contact between Finnish and Irish early childhood education. The aim 
of this thesis was to clarify the theme by using theory and the authors experi-
ences. The first objective of the thesis was to gather and present through our 
experiences and theory children’s rights, child protection law and early child-
hood education in Finland and Ireland from the point of view of child care and 
physical contact. The second objective was to describe and compare the au-
thors experiences of differences between child care and physical contact in 
Finnish and Irish early childhood education. 

The purpose of these tasks is to describe the authors personal experiences of 
the differences both Finnish and Irish childhood education and to produce more 
information about the subject by using international and domestic sources. The 
thesis is meant to broaden people’s perception of different cultures and their 
habits and also to state how different early childhood education and encounter 
between child and the educator can be in both of these countries. The theory 
part of this study consists of both Finnish and Irish child protection law, chil-
dren's rights, early childhood education and the role of the educator in early 
childhood education. The approach towards the theory part is from the child 
care and physical contact point of view. 

The conclusions of this thesis are that child care and physical contact are differ-
ent in Finnish and Irish early childhood education based on experience. The 
caution towards the physical contact between the children and educators en-
counter is present in Irish early childhood education when in Finland this is not a 
cause for concern. Avoidance of child care and physical contact but also intru-
sive and overly helpfull behavior have negative effects on child development. 
The importance of child care and physical contact together with the needs of the 
child is conflicted between independence and the child’s need for privacy. There 
is more research to be done about the subject so that the cultural differences 
would be acknowledged when planning early childhood education. Further re-
search could be done through different types of studies or by functional thesis 
producing more extensive and generalizable information.   

Keywords: child care, physical contact, early childhood education, educator, 
child development, child protection law, children’s rights 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyössä tarkastelemme lapsen hoivan ja kosketuksen eroavaisuuksia 

varhaiskasvatuksessa Suomessa ja Irlannissa YMCA:ssa eli nuorten miesten 

kristillisessä yhdistyksessä. Vertaamme työssämme Suomen ja Irlannin tilannet-

ta ja sitä, miten lasten oikeudet, lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ohjeistukset 

ja niistä muodostuvat erilaiset toimintamenetelmät vaikuttavat lapsen hoivaan ja 

kosketukseen. Pohdimme työssämme hoivan ja kosketuksen tärkeyden merki-

tystä lapsen kehitykselle selvittämällä, minkälaisia haasteita kosketuksen tie-

dostaminen ja sen huomiotta jättäminen varhaiskasvatuksessa saattavat aiheut-

taa lapsen hoivan laatuun, varhaiskasvattajan arkeen ja toimintaan. Opinnäyte-

työmme on selvitystyö, jossa kuvailemme asiakirjoista saatua tietoa ja omia ko-

kemuksiamme käytännön työstä. 

Opinnäytetyössämme tarkoitamme lapsella alle kouluikäistä eli alle 7-vuotiasta 

lasta. Lapsen kosketuksella tarkoitamme työssämme lapsen fyysistä kohtaamis-

ta ja sitä, miten lapseen saa koskea erilaisissa varhaiskasvatuksen arjen tilan-

teissa Suomessa ja Irlannissa. Hoivalla tarkoitamme varhaiskasvattajan vastuu-

ta lapsen huolenpidosta ja turvallisuuden tunteesta. Pohdimme, millainen vaiku-

tus kosketuksella voi olla huolenpitoon ja turvallisuuden tunteen luomiseen sekä 

sen ylläpitämiseen. Työssämme käsittelemme enimmäkseen lapsen fyysistä 

kosketusta ja hoivaa sekä näiden vaikutusta lapsen psyykkiseen kehitykseen. 

Käsittelemme aihetta käytännön kokemuksiemme kautta ja esimerkein erilaisis-

ta varhaiskasvatuksen arjen tilanteista Suomessa ja Irlannissa. Käsittelemme 

molempien maiden lastensuojelulakia ja lapsen oikeuksia hoivan ja kosketuk-

sen näkökulmasta siten, miten itse olemme ne ymmärtäneet käytännön työtä 

tehdessämme sekä Irlannissa että Suomessa. Peilaamme omaa tietoamme ja 

kokemuksiamme eri lähteistä saatuihin faktoihin.  

Olimme keväällä 2014 opiskelijavaihdossa Irlannissa Dublinissa, jossa työsken-

telimme vapaaehtoistyössä nuorten miesten kristillisessä yhdistyksessä eli YM-

CA:ssa (The Young Men’s Christian Association) varhaiskasvatuksen puolella. 

Työharjoittelupaikassamme Irlannissa kävi ilmi, että Irlannin lastensuojelulakiin 
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on tehty lähivuosina paljon muutoksia liittyen lasten oikeuksiin ja lastensuoje-

luun. Kuulimme, että muutokset ovat lähtöisin lasten hyväksikäyttötapauksista, 

joihin katolinen kirkko ja sen papit ovat syyllistyneet. Nämä muutokset ovat vai-

kuttaneet melko paljon varhaiskasvattajien ja lasten kohtaamiseen varhaiskas-

vatuksessa Irlannissa.  

Hoiva ja kosketus vaihtelevat vertailumaiden varhaiskasvatuksessa. Työsken-

nellessämme Irlannissa huomasimme kuinka paikallinen lastensuojelulaki ja 

lasten suojelua edistävät ohjeistukset hallitsivat varhaiskasvattajien toimintaa 

hoivan ja kosketuksen näkökulmasta jokapäiväisessä arjessa. Irlannissa koske-

tus saattaa olla henkisen ja fyysisen yksityisyyden rikkomista, kun taas Suo-

messa kosketus on lapsen kohtaamista, hoivaa sekä turvallista varhaiskasva-

tusta. Suomalaisina ja tulevina sosiaalialan ammattilaisina koimme haastavaksi 

poiketa meille luontaisesta tavasta toimia. Jos olisimme toimineet Suomen toi-

mintatapojen mukaisesti, olisimme saattaneet tiedostamattamme rikkoa Irlan-

nissa käytössä olevaa lastensuojelulakia sekä lapsen yksityisyyden rajoja. Nä-

mä rajat käsittelivät pääasiassa lasten fyysistä yksityisyyttä, mikä herätti meissä 

paljon ajatuksia ja ihmetystä. Tästä syystä opinnäytetyömme käsittelee enim-

mäkseen fyysisen kosketuksen tuomia haasteita.  

Opiskelijavaihtomme kokemukset innostivat meitä tekemään kuvailevan selvi-

tystyön. Selvitystyössä käsittelemme meitä askarruttavia asioita, jotka käytän-

nön työtä ja työharjoitteluja tehdessämme nousivat esiin. Haluamme selvitys-

työn avulla tuoda selvyyttä näihin askarruttaviin asioihin. Aihe on tärkeä amma-

tilliselle kehityksellemme, koska tulevina kasvattajina meidän pitää ottaa huomi-

oon kulttuurinen monimuotoisuus ja erilaiset toimintatavat varhaiskasvatusta 

suunniteltaessa. Aiheemme on lisäksi kansainvälinen sekä koskettaa kaikkia 

alle kouluikäisten lasten parissa työskenteleviä ammattilaisia ja lasten oikeuk-

sista sekä turvallisuudesta kiinnostuneita. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus ja toteutus 

Opinnäytetyömme tarkoitus on peilata Irlannin ja Suomen tämän hetkistä tilan-

netta varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tuomme esiin ajatuksia kokemuksistamme 

Irlannista ja Suomesta. Hoivaan ja kosketukseen liittyvistä eroista emme löytä-

neet aikaisempia julkaisuja. Lisäksi haluamme havainnollistaa kasvatuskulttuu-

rien eroja: miten käy, kun eri kulttuurit kohtaavat työkentillä ja kuinka erilaista 

kasvatus voi olla toisessa maassa? Miten erilainen lastensuojelulaki sekä kas-

vatuskulttuuri voivat vaikuttaa sekä lapsen kehitykseen että varhaiskasvattajan 

työn kuvaan? Pohdimme myös vastoinkäymisiä, joita kohtasimme Irlannin har-

joittelussamme, maiden erilaisien ohjeistuksien takia. Opinnäytetyön selvitys-

tehtävät ovat: 

1) Koota ja esitellä lasten oikeuksia, lastensuojelulakia sekä varhaiskasva-

tusta Suomessa ja Irlannissa hoivan ja kosketuksen näkökulmasta sekä 

omien kokemustemme että teorian kautta. 

2) Kuvata ja vertailla kokemuksiamme lasten hoivan ja kosketuksen eroa-

vaisuuksista varhaiskasvatuksessa Suomessa ja Irlannissa. 

Työstämme on hyötyä sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoille sekä mahdollisille 

kansainväliseen vaihtoon lähtijöille. Haluamme tuottaa lisätietoa siitä, mitä opit-

tavaa meillä mahdollisesti on muista kulttuureista sekä Irlannin ja Suomen 

eroista. Mitä toimintatapoja voisimme esimerkiksi ottaa molemmista kulttuureis-

ta kehittäessämme varhaiskasvatusta? Emme kuitenkaan etsi ehdotonta oikeaa 

tai parasta tapaa toimia, vaan avaamme kulttuurillisia eriäväisyyksiä. Tulevina 

varhaiskasvattajina meistä on tärkeää ottaa huomioon kulttuurinen monimuotoi-

suus ja tuoda esiin ajatuksia uusista mahdollisista toimintamalleista varhaiskas-

vatuksessa. Kehitämme omaa ajatteluamme ja toimintaamme sekä viemme 

tietoa eteenpäin varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille.  

Opinnäytetyömme sisältää teoriaosuuden lisäksi kokemuksiamme sekä pohdin-

taa.  Työmme pohjautuu kirjallisuuteen, Internetlähteisiin, vaihdosta saamiimme 
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materiaaleihin sekä työharjoitteluihimme ja työn tuomiin kokemuksiin Suomessa 

ja Irlannissa. 

  

3 Lapsen oikeudet ja lastensuojelulaki Suomessa ja Irlannissa 

hoivan ja kosketuksen näkökulmasta  

Suomi ja Irlanti liittyivät molemmat Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n jäse-

neksi vuonna 1955 ( Department of Foreign Affairs and Trade 2015; Suomen 

ulkoasianministeriö 2012). Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleis-

maailmallinen julistus tunnustaa ihmisen oikeudet, joihin jokainen ihmiskunnan 

jäsen on oikeutettu. Sopimus on maailmanlaajuinen sekä yhteinen sopimus ja 

se hyväksyttiin kansakuntien kesken yksimielisesti vuonna 1948. (Amnesty In-

ternational 2015.) 

Ihmisillä tulee olla oikeus yksityisyyteen. Tämä ihmis-, perus-, ja vapausoikeus 
kuuluu niin aikuisille kuin lapsille ja niin perheellisille kuin yksin eläville. Termillä 
”yksityisyys” voi samanaikaisesti olla useitakin eri merkityksiä. Pääasiassa yksi-
tyisyys merkitsee fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta, arvokkuuden tun-
teen säilyttämistä, itsemääräämistä turvaavaa riippumattomuutta, itseään kos-
kevan tiedon kontrollointia, mahdollisuutta torjua sivullisten tunkeutumiset 
omaan elämään, läheisyys- ja etäisyyssuhteiden säätelyvälinettä, väliaikaista 
vetäytymistä sosiaalisesta kanssakäymisestä tai välttämätöntä ehtoa tärkeimpi-
en ihmissuhteiden olemassaololle.  (Mahkonen 2012, 82.) 

 YK:n ihmisoikeuksien julistuksen tavoitteita ovat rauhan, oikeidenmukaisuuden 

sekä vapauden takaaminen maailmassa. Julistus tunnustaa kaikkien ihmisten 

syntyvän arvoiltaan ja oikeuksiltaan tasavertaisina. Jokaisella yksilöllä on oikeus 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen, vapauteen ja elämään. Kaikki ovat tasa-

arvoisia ja jokaisella on oikeus omaan yksityiselämään ilman, että kukaan louk-

kaa yksilön kunniaa tai mainetta. (Amnesty International 2015.) 

   

3.1 Lasten oikeuksien julistus 

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien yleissopimus (LOS) käsit-

telee ihmisoikeuksia lasten näkökulmasta. LOS tarkastelee lasten oikeuksia 
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laajalti ja pyrkii takaamaan lasten parhaimman mahdollisen terveyden sekä hy-

vinvoinnin. (Unicef 2015.) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen esikuvina ovat 

YK:n ihmisoikeuksien sopimukset, kuten TTS- sopimus eli YK:n taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus sekä kansalaisoikeuk-

sia ja poliittisia oikeuksia koskeva KP-sopimus (Mahkonen 2012, 29). Sopimuk-

sen päätavoitteina ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus 

elämään ja kehitykseen sekä lasten näkemysten kunnioittaminen (Unicef 2015). 

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli Suomessa voimaan kesällä 1991 ja 

Irlannissa vuonna 1992 (Mahkonen 2012, 28; Early Childhood Ireland 2015). 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena ei kärjistetysti ole lapsen oikeuksien ylläpitämi-

nen. Lasten hoitotyössä käytetään paljon ohjeiden, kieltojen sekä määräysten 

antamista, näitä käskyjä ovat, esimerkiksi ei saa juosta ja kehotukset leikkiä 

kaikkien kanssa. Lapsen oikeuksien sijaan varhaiskasvatuksen tavoitteena olisi 

parempi puhua lapsuuden suojelusta, joka on ensisijaisen tärkeää. Kuitenkin 

varhaiskasvatuksessa on useita lapselle suunnattuja sääntöjä, jotka liittyvät lap-

sen asemaan ja oikeuksiin. Kun näille säännöille ja ohjeille haetaan perusteluja, 

vedotaan yleensä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. (Mahkonen 2012, 28-

29.)  

Suomessa voimassa olevat säädökset kuten esimerkiksi laki lastenhuollosta ja 

tapaamisoikeudesta, lastensuojelulaki, varhaiskasvatuslaki ja perusopetuslaki 

edistävät paremmin lasten oikeuksia kuin lasten oikeuksien sopimus itse. Var-

haiskasvatukseen liittyvien sääntöjen ja ohjeiden vahvistamiseksi voidaan vedo-

ta lasten oikeuksien sopimukseen, mutta itse sopimuksen artiklat eivät suojaa 

varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen asemaa tehokkaammin kuin suoma-

laisessa lainsäädännössä asetetut pykälät. Lapsen oikeuksien sopimus osoittaa 

lapsuuden suojelemisen kannalta huomioitavat kohdealueet. Sopimuksen 1-40 

artiklat ovat eräänlainen muistilista näistä kohdealueista, joihin suomalaisessa 

yhteiskunnassa on panostettava. Täten lapsen oikeuksien sopimus liittyy myös 

päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. 

(Mahkonen 2012, 32.) Irlannissa myös vallitseva lainsäädäntö ja varhaiskasva-

tuksen menettelytavat puolustavat lasten oikeuksia (Early Childhood Ireland 

2015). 
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3.2 Suomen lastensuojelulaki 

Suomen nykyinen ja voimassa oleva perustuslaki säädettiin vuonna 1999. Pe-

rustuslain mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisina yksilöinä, joilla on oi-

keus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, turvallisuuteen, yksityiselämän 

suojaan sekä koskemattomuuteen. Nämä oikeudet koskevat kaikkia iästä, su-

kupuolesta, alkuperästä, uskonnosta ja kielestä sekä vakaumuksesta, mielipi-

teestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä 

riippumatta. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731.) 

Lastensuojelun avulla pyritään tunnistamaan epäinhimillinen kohtelu. Sen kes-

keisiä tavoitteita ovat lapsen oikeuksien ja edun huomioiminen sekä palvelujen 

ja tuen tarpeiden tarjoaminen sekä lapselle että hänen perheelleen. Lastensuo-

jelussa lasta pidetään aktiivisena toimijana, jolloin tilanteita tulee tarkastella lap-

sen näkökulmasta. Lapsuus ja aikuisuus ovat tasavertaisia elämänvaiheita, eikä 

lapsuutta nähdä vain perustana tulevaisuudelle. Lastensuojelun tärkein periaate 

on lapsen edun turvaaminen, jolloin toiminta lähtee lapsen tarpeista. Lastensuo-

jelun on myös turvattava lapsille tasa-arvoiset kehittymisen ja elämisen mahdol-

lisuudet sen lisäksi, että se pyrkii ongelmien ennalta ehkäisemiseen jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa. (THL 2015a.) 

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, ta-
sapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Lasten-
suojelulaki 13.4.2007/417).  

Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaan lastensuojelun on edistettävä lapsen 

kehitystä ja hyvinvointia sekä tuettava vanhempia, huoltajia ja muita henkilöitä 

ketkä ovat vastuussa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä huolenpidosta. 

Laissa on määritetty, kuinka lapsella tulee olla hänen etunsa takaamiseksi tur-

vallinen kasvuympäristö ja ruumiillinen sekä henkinen koskemattomuus lapsen 

edun takaamiseksi. Varhaiskasvatuksen palvelussa toimivan henkilön velvolli-

suus on selvittää lapsen lastensuojelun tarve, jos hän on työssään tietoinen 

lapsesta, jonka hoito, huolenpito ja kehitykseen vaikuttavat olosuhteet aiheutta-

vat huolta. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) 

Kasvattajalla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille salassapitosäännöksistä 

huolimatta, jos heillä on syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslaissa 
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(39/1889) säädetty seksuaalirikoksena rangaistava teko tai henkeen ja tervey-

teen kohdistuva rikos, jonka enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta 

vankeutta. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) Jos asiasta on tehty rikosilmoitus, 

siirtyy sen selvittäminen poliisin vastuulle (THL 2015b).  

 

3.3 Irlannin lastensuojelulaki 

Irlannin perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Lain on 

puolustettava sekä vahvistettava ihmisten oikeuksia, elämää, mainetta ja omai-

suutta epäoikeudenmukaisuuksien sattuessa. (Irish statue book 2015.) Irlannin 

perustuslaki on yksi tärkeimmistä säädöksistä valtion oikeusjärjestyksessä ( 

Euroopan oikeudellinen verkosto 2007). 

Irlannissa lastensuojelusta ja lasten oikeuksien toteutumisesta vastaa The De-

partment of Children and Youth Affairs eli DCYA (Department of Children and 

Youth Affairs 2015b). Vastaavasti Suomessa lastensuojelusta vastaa sosiaali- 

ja terveysministeriö (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). 

Vuonna 1991 voimaan tullut Child care act on tärkeä säädös Irlannin lainsää-

dännössä lastensuojelun toteutuksen kannalta (Department of Children and 

Youth Affairs 2015a). Child care act on Irlannin tärkein laki lastenhoidossa. Ky-

seisessä laissa säädetään, että lasten hyvinvointi on tärkein periaate lasta kos-

kevien päätöksien teossa. Laki määrää, että lasta kuunnellaan ja hänen mielipi-

teensä otetaan huomioon riippuen lapsen iästä sekä lapsen hyvinvoinnin toteu-

tumisesta. (Family Law Ireland 2013.)  

Irlannin terveysviranomaisten The Health Executive Service eli HSE:n on 

noudatettava Child care act - säädöstä. HSE:n velvollisuutena on toimia Child 

care act - säädöksen mukaan varhaiskasvatuksessa ja lastenhoitoa käsittelevi-

en tehtävien hoitamisessa. (Family Law Ireland 2013.) HSE:llä on näkyvin rooli, 

kun lapsen oletetaan olevan vaarassa (Family Law Ireland 2013). HSE:n lasten 

ja perheiden yksikkö eli The Child and Family Agency (CFA) toteuttaa käytän-

nön lastensuojelutyötä Irlannissa (Child and Family Agency 2015). Heidän toi-
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mintansa on samanlaista kuin Suomen sosiaaliviranomaisten toiminta (THL 

2015d).  

Poliisilla on HSE:n lisäksi Irlannissa suuri rooli lastensuojelussa, sillä poliisilla 

on valtuudet siirtää lapsi turvaan, jos se näkee tilanteen olevan vaaraksi lapsen 

hyvinvoinnille tai terveydelle (Family Law Ireland 2013). 

  

3.3.1 Lapset ensin - ohjeistus 

Lapset ensin -ohjeistus eli Children First: National Guidance for the Protection 

and Welfare of Children on apuna kaikille niille ketkä työskentelevät lasten pa-

rissa Irlannissa. Ohjeistuksen tarkoitus on selvittää aikuisille, mikä on lapsen 

laiminlyöntiä ja kuinka sen voi tunnistaa, sekä miten alan ammattilaisen tai per-

heenjäsenen tulee toimia, kun lapsen oikeuksia on rikottu. Ohjeistuksen tarkoi-

tuksena on taata lapselle turvallinen ja paras mahdollinen kasvuympäristö sekä 

edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä. (Children First 2011, 14.) Children First 

asettaa selkeän pohjan sille, kuinka lastensuojelua tulee toteuttaa kaikissa or-

ganisaatioissa, joissa työskennellään lasten parissa. Ohjeistuksessa painote-

taan, ettei kenenkään lapsuutta tulisi varjostaa laiminlyönti ja pelko. Vaikka ei 

ole mahdollista ennaltaehkäistä kaikkea väkivaltaa tai taata, ettei lapsi vahingoi-

tu laiminlyönnistä, on koko yhteiskunnan velvollisuus tehdä kaikkensa sen 

eteen, ettei näin tapahtuisi. (Children First 2011, 11.)  

HSE:n on käytettävä työssään DCYA:n julkaisemaa Children First -ohjeistusta 

(Child and Family Agency 2015; Children First 2011, 11). Ohjeistuksen pohjalta 

on esitetty lakiehdotus, Children first Bill. Lain tarkoituksena olisi ottaa Children 

First -ohjeistus käyttöön jokaisessa DCYA:n alaisuudessa olevan organisaation 

toimintaan. (Family Law Ireland 2013) Kuitenkin Children First -ohjeistus on jo 

käytössä varhaiskasvatuksessa melko useassa kohteessa Irlannissa. Suomes-

sa varhaiskasvatussuunnitelmalla eli Vasu:lla on osittain sama tavoite varhais-

kasvatuksessa kuin Children First -ohjeistuksella. Vasun tarkoituksena on kehit-

tää ja toteuttaa yhdenvertaista varhaiskasvatusta koko maassa, ja se on myös 

ohjauksen väline kasvatustyössä. (THL 2015 c.) 
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4 Varhaiskasvatus Suomessa 

Suomen hallitus antoi 18.12.2014 eduskunnan käsiteltäväksi esityksen lasten 

päivähoidosta annetun lain muuttamisesta. Uudistetun lain tavoitteena on laa-

dukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus, jolloin esiopetus taataan myös 

koko ikäluokalle. (OKM 2015a.) Lainsäädäntöuudistuksen ensimmäisen vai-

heen lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2015. Laki lasten päivähoidosta nimi 

muuttui varhaiskasvatuslaiksi, ja käsite lasten päivähoito korvattiin sanalla var-

haiskasvatus (OKM 2015b.) Lain toinen vaihe päätetään hallituskaudella 2015–

2018 (OAJ 2015). Varhaiskasvatuslakiin on myös esitetty muutosehdotus sub-

jektiivisesta päivähoito-oikeudesta, joka rajaisi niiden lapsien hoito-oikeutta, joi-

den vanhemmilla on esimerkiksi äitiys- tai isyyslomaa. Tällöin päivähoito olisi 

lapselle osa-aikaista. Kuitenkin kokopäivänen hoito olisi taattava silloin, jos se 

on lapsen edun mukaista. (Lapsiasia 2014.) 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kas-
vatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka. (Varhaiskasvatuslaki. 19.1.1973/36).  
 
Suomessa varhaiskasvatuksen suunnittelusta, ohjauksesta sekä valvonnasta 

vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM 2015d). Varhaiskasvatuksen kehit-

tämisestä vastaa Opetushallitus (OKM 2015c). Varhaiskasvatuslaissa kiinnite-

tään huomiota lapsen edun toteutumiseen toiminnan suunnittelussa (OKM 

2015b). Varhaiskasvatuksen tavoitteina on edistää lapsen kehitystä ja hyvin-

vointia sekä luoda kehittävä, hoivaava sekä turvallinen kasvatusympäristö 

(OKM 2015c). Turvallinen kasvuympäristö sisältää niin fyysisen kuin psyykkisen 

ja sosiaalisen ympäristön (OKM 2015b). Sen on otettava myös jokaisen lapsen 

yksilölliset tarpeet huomioon sekä vahvistaa lapsen osallisuutta (OKM 2015c). 

Varhaiskasvatus toimii tarvittaessa yhteistyössä lastensuojelusta vastaavien 

tahojen kanssa (OKM 2015b).    

Suomessa varhaiskasvatus perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä 

kasvatus- sekä opetussuunnitelmiin. Niiden tarkoitus on tukea lapseen kohdis-

tuvaa kasvatustyötä ja kehitystä monipuolisesti. (Rusanen 2011, 192.) Lähes 

kaikki varhaiskasvatuksen säädökset ovat perin tulkinnanvaraisia. Monesti tul-

kinnanvaraisuutta aiheuttavat ainakin joidenkin lain kohtien sekava muotoilu ja 
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epämääräiset ilmaisut, jotka voivat olla hankalia varhaiskasvatuksen ammatti-

laisille. Myös varhaiskasvatuksen määräykset ovat sisäisten pelisääntöjen mu-

kaisesti normatiivisia ohjeita, eli ohjenuoria sille, miten tulisi toimia ja miten asiat 

tulisi hoitaa. Jos varhaiskasvatuksessa tapahtuu kuitenkin jotain odottamatonta, 

väistyvät sisäiset pelisäännöt oikeusjärjestyksen määräysten eli lakien ja sään-

nöksien tieltä. Tällöin nousevat esiin varhaiskasvatuksen kysymykset lain- ja 

oikeudenmukaisuudesta varhaiskasvatuksessa. Arkisissa tilanteissa nämä ky-

symykset eivät ole aina helposti ratkaistavissa. Ongelmallinen tilanne voi olla 

esimerkiksi lapsi, joka riehuu aiheuttaen mahdollisesti henkilövahingon vaaran 

niin itselleen kuin muille lapsille. Tällöin tilanteen rauhoittamiseksi kasvattajan 

on mahdollisesti toteuttava niin sanottu holding eli lapsen kiinnipitäminen. On 

selvää, että holding toteutetaan ammatillisin kriteerein, mutta ei kuitenkaan seu-

raten ohjeita lakikirjoista. (Mahkonen 2012, 38-45.) 

Varhaiskasvatuksen jokapäiväiset kysymykset ovat yleensä ratkaistavissa il-

man, että kasvattajan tarvitsee tukeutua lakiin ja pykäliin. Työntekijöiden joka-

päiväisiä tilanteita koskevat kysymykset liittyvät pääsääntöisesti valtaan ja vas-

tuuseen, lakisääteiseen salassapitovelvollisuuteen ja rajojen asettamiseen. Ky-

symyksiin löytyy harvoin vastauksia varhaiskasvatuslaista ja varhaiskasva-

tusasetuksesta. (Mahkonen 2012, 46-47.) 

 

4.1 Varhaiskasvatuksen järjestäminen 

Suomessa on saatavilla kahdenlaista varhaiskasvatusta; kunnan tarjoamaa 

kunnanpäivähoitoa tai jonkin yksityisen järjestämää päivähoitoa. Lasta on myös 

mahdollista hoitaa kotona. Useimmiten lasta hoidetaan kotona ensimmäiset 9 

kuukautta. Tämän jälkeen lapsella on oikeus päivähoitoon, joka on tarkoitettu 

lapsille, jotka eivät vielä ole koulussa, eli alle 7-vuotiaille lapsille. Päiväkodeissa 

työskentelevät ammattitaitoiset lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Kasvatta-

jia on päiväkodin ryhmissä korkeintaan kolme riippuen lapsien määrästä ryh-

mässä. Ryhmissä saattaa olla 12-21 lasta, mutta tämä vaihtelee lasten iän mu-

kaan.  
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Päiväkodit tarjoavat lapsille päivän aikana myös ateriat. Varhaiskasvatus pyrkii 

edistämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia esimerkiksi vapaan leikin, 

ulkoilun, liikunnan ja musiikin avulla. (Infopankki 2015.) Varhaiskasvatuksessa 

noudatetaan varhaiskasvatuslakia, joka velvoittaa päiväkoteja laatimaan var-

haiskasvatussuunnitelman omalle toiminnalle sekä jokaiselle lapselle (THL 

2015e). 

 

4.2 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa 

Turvallisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeinen ja oleellinen voimava-

ra on ammattitaitoinen henkilöstö (Reunamo 2007, 102-103). Päivähoidossa 

vaihtuva henkilöstö, epäpätevät hoitajat sekä julmat ja välinpitämättömät kasva-

tuskäytännöt altistavat lapsen erilaisille häiriöille (Kanninen & Sigfrids 2012, 55). 

Kasvattajan on tärkeä tiedostaa oma kasvattajuutensa ja sen taustalla olevat 

arvot sekä eettiset periaatteet (Reunamo 2007, 119). Eettisten perusarvojen ja 

hyvän ammattietiikan lähtökohtana ovat jokaisen ihmisen persoonan kunnioit-

taminen ja työntekijän pyrkimys tehdä parhaansa. Hyvään varhaiskasvattajan 

ammattietiikkaan kuuluu myös vastuun kantaminen omista virheistään huolimat-

ta siitä, johtuvatko virheet ymmärtämättömyydestä tai erehdyksestä. (Mattila 

2008, 49, 51.) Kasvattajalla tulee olla herkkyyttä sekä kyky reagoida lapsen tun-

teisiin ja tarpeisiin (Reunamo 2007, 119). Lapsen elämässä turvallisuutta tuot-

tavat turvalliset aikuiset, mutta kasvattajatkin tekevät kuitenkin virheitä (Mattila 

2011, 23; Sinkkonen 2010, 12), sillä tavoitteellinen kasvatus merkitsee erilaisten 

haastavien valintojen tekemistä (Reunamo 2007, 119). Kasvattajan tulee tehdä 

valintoja sen pohjalta, mikä on lapsen edun mukaista, sillä lapsi ei ole vielä ky-

kenevä tekemään päätöksiä ja ymmärtämään, mikä on hänelle parhaaksi. Näin 

ollen itsemääräämisoikeus ei välttämättä toteudu päivähoidossa. Toisaalta, jos 

lapsi olisi omassa asiassaan asiantuntija, mihin varhaiskasvattajien ammattitai-

toa tarvittaisiin? (Mahkonen 2012, 83.)  

Luottamus on tärkeää työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksessa, ja kasvatta-

jan on oltava lapsen luottamuksen arvoinen (Mattila 2008, 23). Varhaiskasvatta-
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ja on vastuussa lapsen psyykkisestä ja fyysisestä kasvatuksesta (Mahkonen 

2012, 54).  

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja 

hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin 

loukkaavasti. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361.) 

Varhaiskasvattajan vastuu kohdistuu pieniin lapsiin, ja vastuu lapsista on hänel-

lä koko sinä aikana, jona lapsi on päivähoidossa (Mahkonen 2012, 54). Kun 

varhaiskasvattajan ryhmään tulee uusi lapsi, on kasvattajan huolehdittava lap-

selle riittävä tuki ja tarvittava aika sopeutua tilanteeseen. Näin lapsi kokee olon-

sa turvalliseksi. Lapsella on hyvä olla myös omahoitaja, johon hän voi kiintyä. 

(Kanninen & Sigfrids 2012, 65.) Turvallisen kiintymyksen luomiseksi kasvattajan 

tulee olla sensitiivinen ja lämmin sekä olla emotionaalisesti läsnä (Kanninen & 

Sigfrids 2012, 109).  Jos tavoitellaan lapsen parasta mahdollista sosiaalista, 

emotionaalista ja kognitiivista kehittymistä, se saadaan luotua ainoastaan tur-

vallisen kiintymyssuhteen kautta. Kasvattajan on oltava mahdollisimman kärsi-

vällinen ja annettava aikaa tämän suhteen luomiselle. (Rusanen 2011, 238.) 

Kasvattajan tulee vastaanottaa lapsen tarpeet ja tulkita häntä oikein. Lisäksi 

toiminnan on oltava vastavuoroista lapsen kanssa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 

109.) Kasvattajan on kuitenkin kunnioitettava lapsen aloitteita ja itsemäärää-

misoikeutta. Aikuisen on esimerkiksi annettava lapselle mahdollisuus huomata, 

että hän voi vaikuttaa maailmaan, ja että hänellä on oma, muista riippumaton 

tahto. Näin aikuinen samalla tukee lasta ja kunnioittaa hänen yksityisyyttään 

olemalla tunkeilematon. Tunkeilevuus ja siitä seuraava lapsen liiallinen mukau-

tuvuus ja tottelevaisuus voivat aiheuttaa itsetunnon puutetta ja turvatonta kiin-

tymystä, jonka voi tulkita jopa suoranaisena kaltoinkohteluna. (Kanninen & Sig-

frids 2012, 95.) Liika auttaminen on myös tunkeilevaa ja aikuisen kyky samais-

tua lapsen tunteisiin voi muuttua epäsensitiivisyydeksi, ellei aikuinen havainnoi 

lapsen kehittyviä itse tekemisen tarpeita tai huomaa, etteivät aiemmin pelottavat 

asiat ole enää uhkaavia lapsesta (Rusanen 2011, 98).  

Kaikilla meillä on tarve tulla kokonaisvaltaisesti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi 
omana ainutlaatuisena itsenämme. Lapsen perustarpeiden tunnistaminen ja 
kohtaaminen on hyvien hoito- ja kasvatussuunnitelmien laatimisen lähtökohta. 
(Kanninen & Sigfrids 2012, 20). 
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Kasvattajan on muistettava, että lapsi on persoona, eikä työn kohde, ja häntä 

on arvostettava hoivaten sekä kasvattaen. Kasvattajan tehtävä on tukea, ohjata 

sekä turvata lapsen kasvu, mutta samalla muistaa, että lapsi on aktiivinen toimi-

ja, jota tulee kunnioittaa. (Mattila 2011, 24-25.) Kun lapsi on saanut läheisyyttä, 

hän voi jatkaa leikkejään, mikä edesauttaa häntä oppimaan uusia asioita (Ru-

sanen 2011, 63). Jos lapsi ei pysty turvallisesti leikkimään, hänen aikansa ja 

energiansa menee turvallisuuden tunteen hakemiseen, mikä saattaa ilmetä 

esimerkiksi keskittymisvaikeuksina, itkemisenä, vetäytymisenä tai hoivan vaati-

misena (Rusanen 2011, 92). Vuorovaikutus, kuten erilaiset ärsykkeet, katsekon-

takti, hymyileminen, syliin ottaminen ja leikkiminen vahvistavat ja kehittävät pie-

nen lapsen vuorovaikutustaitoja (Rusanen 2011, 36). Läsnäolon ja vuorovaiku-

tuksen puute saattavat taas aiheuttaa kehitysongelmia vanhempisuhteissa eri-

tyisesti riskilapsilla. Päiväkoti- ja kouluikäisillä lapsilla, kasvattajan emotionaali-

nen läsnäolo näkyy parempina kaverisuhteina ja kykynä toimia oppimistilanteis-

sa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 91.) Varhainen turvallisuudentunne on sosiaali-

sen kehityksen kannalta tärkeää (Rusanen 2011, 72). Lasta kasvattaessa on 

hänelle luotava uskoa turvallisesta tulevaisuudesta.  Lapsen turvallisuuden tun-

netta uhkaavat yllättävät ja voimakkaat lapseen kohdistuvat reaktiot. Tällaisia 

yllättäviä reaktioita ovat esimerkiksi lapseen kohdistuvat negatiiviset toiminnot, 

kuten läimäyttäminen ja riuhtaisu, tunnekuohut, hylkääminen tai iva. Tämä ei 

ole hyvää lapsen kohtaamista. Kasvattajan pitää aina olla lasta kunnioittava. 

(Mattila 2011, 61.)  

5 Nuorten miesten kristillinen yhdistys  

Dublinin nuorten miesten kristillinen yhdistys eli The Young Men’s Christian As-

sociation (YMCA) sisältää nuorisotilat ja muita vapaa-ajan virikkeitä kuten kun-

tosalin sekä esimerkiksi erilaisia ryhmäliikuntatunteja. YMCA sijaitsee Dublinin 

keskustassa, jonka alueelle sen toiminta kohdistuu. YMCA tarjoaa myös per-

heiden lapsille päivähoitoa (City of Dublin YMCA 2013b.) Tämä kyseinen yhdis-

tys on toiseksi vanhin YMCA maailmassa ja se on perustettu vuonna 1849. Or-

ganisaation tarkoitus on auttaa Irlannin erityisesti Dublinin keskustan lapsia ja 

nuoria. Yhdistys ottaa erityisesti huomioon heikoimmista lähtökohdista tulevat 

perheet, lapset ja nuoret. (City of Dublin YMCA 2014.) YMCA:n asiakkaat koos-
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tuivat enimmäkseen lapsista, nuorista ja heidän perheistä (City of Dublin YMCA 

2013c). 

Crèche eli YMCA:n päiväkoti tarjoaa täysi- ja osa-aikaista hoitoa jo 3kk täyttä-

neille vauvoille aina 8-vuotiaisiin lapsiin saakka. Irlannissa päiväkoti-ikäisiä ovat 

3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset, sillä siellä lapset aloittavat koulun jo 4-

vuotiaina. Koulun aloittaneille eli 4-6-vuotiaille lapsille Crèche tarjoaa kuitenkin 

koulun jälkeen päivähoitoa after school -nimisessä ryhmässä. Tähän ryhmään 

saa kuitenkin tuoda myös sekä 7- että 8-vuotiaita lapsia. Päivähoitoa tarjotaan 

näin ollen 0-8-vuotiaille lapsille. (City of Dublin YMCA 2013c.) 

Crèchessä toimitaan niin sanotusti avoimen oven politiikalla. Vanhemmat voivat 

siis halutessaan tulla päiväkotiin kesken päivän ja osallistua omien lastensa 

toimintaan. Toiminta perustuu lapsen kokonaisvaltaiseen mielen, kehon ja hen-

gen kehittämiseen. Crèche tukee lapsuutta leikin, musiikin, ilon, luovien koke-

muksien ja opetuksen kautta. (City of Dublin YMCA 2013c.) 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) olemme tiivistäneet ja yksinkertaistaneet 

päiväkotien arjen eroavaisuudet perustuen omiin kokemuksiimme ja tietoihin, 

joita olemme opinnäytetyöhömme koonneet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjen tilanteet Suomi Irlanti/YMCA 

Lasten ikä varhaiskasvatuk-
sessa 

9kk-7-vuotiaat 0-8-vuotiaat 

Ateriat 
Säännölliset, päiväkodin 
tarjoamat, tukevat lapsen 

kehitystä 

Lapsilla omat eväät, tarvitta-
essa tarjottiin leipää ja  

papuja 

Päivärytmi Rutiinit, aikataulutettu 
Avoimen oven politiikka,  

kiireetön 

Lapsuuden ja hyvinvoinnin 
tukeminen 

Vapaa leikki, ulkoilu, liikunta 
ja musiikki 

Mielen, kehon ja hengen  
kokonaisuuden kehittäminen.  

Leikki, musiikki, ilo, luovat 
kokemukset ja opetus 

Taulukko 1. Kokemuksemme päiväkodin arjesta - Suomi vs. Irlanti  
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5.1 Lapsen ja haavoittuvaisen aikuisen suojelun työskentelyohjeistus 

YMCA:ssa  

Lapsen ja haavoittuvaisen aikuisen suojelun -työskentelyohjeistus eli Child Pro-

tection and Vulnerable Adult Policy (CPVA) -työskentelyohjeistuksen mukaan 

YMCA:n tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö erityi-

sesti lapsille ja nuorille. YMCA pyrkii toimimaan ohjeiden mukaan, jotka työnte-

kijöille on annettu. (City of Dublin YMCA 2013a, 3.) Tärkein näistä ohjeista on 

Children First -ohjeistus, jonka mukaan työntekijät toimivat ja tekevät päätöksiä 

työskennellessään lasten parissa YMCA:ssa. CPVA-ohjeistus on sen sijaan 

YMCA:n omakohtainen ja itse laatima ohjeistus käytännön työtä varten. 

 

5.2 Työntekijöiden ja vapaaehtoisten vastuu 

Vanhemmilla ja työntekijöillä on päävastuu lapsestaan, mutta jos vanhemmat 

eivät jostain syystä pysty ottamaan tätä vastuuta, on YMCA:n työntekijöiden 

huolehdittava lapsen turvallisuudesta. Näin ollen, jos työntekijöillä on epäilyksiä 

lapsen turvallisuudesta, on tehtävä lastensuojeluilmoitus.  YMCA korostaa, että 

hyväksikäyttö ei aina ole näkyvää. Yleensä sen huomaamisessa on kolme eri 

vaihetta. Ensimmäinen vaiheista on, että työntekijä epäilee hyväksikäytön mah-

dollisuutta, minka jälkeen toiseksi työntekijä tarkkailee ulkoisia vammoja tai 

muutosta käyttäytymisessä. Kolmannessa vaiheessa työntekijän tulee ottaa 

ylös kaikki tarvittava tieto tilanteesta, kuten esimerkiksi päivämäärä ja aika. (City 

of Dublin YMCA  2013a, 6-8.) 

Työntekijän tulee käsitellä tapaukset hienovaraisesti, koska asianomainen on 

ottanut ison riskin ottaessaan asian esille. Saadessaan selville, että lasta on 

hyväksikäytetty, on työntekijän oltava rauhallinen ja kuunneltava asianomaista 

niin, että hän ei kuulustele asiasta, vaan keskustelee tilanteen vaativalla tavalla. 

Asianomaiselle on tehtävä selväksi, että työntekijän täytyy viedä asia eteenpäin, 

mutta tieto menee vain niille, joilla on oikeus kuulla asiasta. Työntekijällä on 

myös vastuu ilmoittaa vanhemmille tai huoltajalle asiasta. (City of Dublin YMCA 

2013a, 9.) 
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Työntekijän tulee ottaa huomioon useita eri sääntöjä, jotka on kirjattu CPVA–

työskentelyohjeessa. Tilassa tulee olla kaksi kasvattajaa, jotta toisen on mah-

dollista todistaa, jos toinen työntekijä tai lapsi on esimerkiksi kokenut laiminlyön-

tiä tai jos hänen yksityisyyttään on rikottu (City of Dublin YMCA 2013a). 

Crèchen eri tiloissa ja huoneissa tulee aina olla vähintään kaksi aikuista väärin-

käsitysten välttämiseksi. Varhaiskasvatuksessa esimerkiksi lapsiryhmän jump-

pasalituokiossa ei lapsiryhmää voi jättää yhden aikuisen varaan saliin, jos yh-

dellä lapsista on tarve poistua salista toisen aikuisen kanssa. Jos lapsi haluaa 

esimerkiksi kesken jumppatuokion käydä vessassa, tulee muiden seurata mo-

lempien aikuisten johdolla odotustilaan, jossa saniteettitilat sijaitsevat. Näin taa-

taan molempien aikuisten läsnäolo ja vältytään väärinkäsityksiltä. Jos kahden 

aikuisen paikallaolo samanaikaisesti ei kuitenkaan ole mahdollista, on työntekijä 

velvoitettu hakemaan toinen työntekijä todistamaan tapahtumia mahdollisen 

tapaturman kulusta. Työntekijän tulee pitää listaa, jos lapsi kuitenkin esittää syy-

töksiä työntekijää kohtaan. Syytökset kuten löit minua ja älä koske minuun on 

otettava vakavasti. Siirtyessä huoneesta toiseen tekemällä vierailuretkiä lasten 

kanssa, tulee näissä siirtymätilanteissa olla aina kaksi aikuista. Työntekijä ei 

saa asettaa itseään tilanteeseen, jossa lapsi on yksin huoneessa eikä siellä ole 

ketään muita aikuisia. Avaamalla ryhmän huoneen oven työntekijä mahdollistaa 

muiden ryhmien aikuisten näköyhteyden oman ryhmän huoneeseen. (City of 

Dublin YMCA 2013a, 16.) Crèchessä luotettiin siihen, että ryhmien välillä olevat 

lasiovet mahdollistivat tämän näköyhteyden. Ovia ei tämän vuoksi aina välttä-

mättä pidetty auki, vaikka huoneessa olisikin ollut vain yksi aikuinen.  

Kasvattaja ei saa tehdä mitään, minkä lapsi voi tehdä itse, kuten pyyhkiä pyllyn, 

napittaa housut tai mitään muuta, minkä voisi tulkita väärin. Kasvattajan tulee 

myös tarkkaan miettiä, miten koskea lapseen, esimerkiksi pyllylle taputtaminen 

on kiellettyä. Pitää olla erityisen varovainen antaessaan haleja ja suukkoja. (City 

of Dublin YMCA 2013a, 16.) Crèchessä on myös kiellettyä mennä yksin lapsen 

tai nuoren kanssa vessaan. Erityisesti harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät ei-

vät saa avustaa lapsia vessakäynneissä. Pienten lasten kanssa kokeneimmat 

työntekijät hoitavat vessakäynnit kuten vaippojen vaihdot, ja silloinkin tilassa on 

kaksi aikuista.  
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Kasvattajan tulee varmistaa aina, että ei ole asuintilojen makuuhuoneessa tai 

vie sinne lasta. Lasta ei ole myöskään viisasta ottaa autoon yksin tai viedä lasta 

kasvattajan kotiin, koska tällöin lapsi voi kuvailla asuntoa muille. Kasvattajan 

tulee ottaa erilaisilla retkillä huomioon kuinka hän näyttäytyy julkisissa tiloissa 

lasten kanssa. Jos taas lapsi tahallisesti koskee työntekijää, asiaa ei saa jättää 

huomiotta, vaan siitä tulee kertoa toiselle työntekijälle. (City of Dublin YMCA 

2013a, 16.) 

 

6 Omat kokemuksemme ja hoivan vaikutus lapseen  

Tulevien varhaiskasvattajien on hyödyllistä kehittää ammattitaitoaan sekä omia 

ammatillisia arvojaan tutkimalla varhaiskasvatuksessa pinnalla olevia asioita 

muissa kulttuureissa. Pidämme omia kokemuksiamme arvokkaina, ja ne ovat 

tehneet meistä jo nyt parempia kasvattajia. On etuoikeus päästä kokemaan uu-

sia asioita uusin silmin ja on innoittavaa huomata tulevana varhaiskasvattajana 

ajattelevansa asioita, joita ei olisi Suomessa tullut ajatelleeksi. Irlannin YMCA:n 

varhaiskasvatuksen ajankohtaisin ja suomalaisen silmin näkyvin haaste työnte-

ossa oli lasten hoivan ja kosketuksen sekä paikallisen lainsäädännön kunnioit-

taminen. Irlannissa apuna käytettiin myös aikaisemmin työssämme mainitse-

maamme Children First -sekä Child protection and Vulnerable Adult Policy -

ohjeistuksia, kun taas Suomessa varhaiskasvattajat eivät Vasun lisäksi käytä 

mitään erillisiä ohjeistuksia. 

Turvattomuutta tuottavia kokemuksia voi myös hahmottaa sen kautta, miten 
intiimejä erilaiset arjen tilanteet ovat. Esimerkiksi pukeutumis- ja riisumistilan-
teet, syöminen, nukuttaminen ja vessakäynnit ovat aivan erityisen intiimejä tilan-
teita, jotka lapsi on päiväkotia ennen hoitanut mahdollisesti vain yhden tai kah-
den henkilön kanssa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 31.) 

Pienen lapsen stressin aiheuttajia voivat olla pukeutumistilanteet, vessakäynnit, 

nukkumaanmenot, nälkä ja syömistilanne, pelko, kipu ja sairastuminen, yksin 

jääminen, erot vanhemmista sekä pitkät päivät. (Kanninen & Sigfrids 2012, 31). 

Suomessa päiväkodin pukeutumistilanteissa jokaisella on oikeus ja velvollisuus 

auttaa lasta tarvittaessa tämän pukiessa. YMCA:n Crèchessä sen sijaan vain 

ryhmän vastaava työntekijä sai auttaa lapsia tilanteen vaatiessa. Harjoittelija ei 
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tällaisissa tilanteissa saanut fyysisesti avustaa lasta, vaan tehtäväksi jäi lähinnä 

siirtymätilanteeseen kehottaminen. Kuitenkaan ryhmän vastaavakaan ei lain 

takia tilanteisiin helpolla mennyt, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.  Päiväryt-

min väljyys toisaalta mahdollisti sen, että lapsella oli aikaa pukea vaatteet ylle 

itsenäisesti ja suoriutua vaatteiden laitosta ilman aikuista. Myös Suomessa var-

haiskasvatuksessa pyritään tukemaan lasta itsenäiseen toimintaan, mutta ko-

kemuksiemme mukaan esimerkiksi pukeutumistilanteisiin puututaan liian hel-

posti. Liika auttaminen voidaan tulkita epäsensitiiviseksi eli aikuinen saattaa olla 

tilanteessa liian tunkeilevainen (Rusanen 2011, 98). Crèche:ssä ei tätä liiallisen 

auttavaisuuden ongelmaa ollut.  

Kokemuksiemme mukaan Suomessa pukeutumistilanteisiin nopea puuttuminen 

saattaa johtua ajanpuutteesta ja kiireestä. Tällaiset tilanteet saatetaan hoitaa 

esimerkiksi niin, että lapset pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti pue-

tuksi ja ulos yhtä aikaa. Kun lapsi kohdataan yksilön sijaan ryhmänä, hän ei saa 

välttämättä tarpeeksi harjoitella itsenäisyyttä ja riippumattomuutta (Rusanen 

2011, 232). On ristiriitaista puhua, että varhaiskasvatus on tarpeellista lapsen 

kognitiivisen ja sosiaalisemotionaalisen kehityksen kannalta, hoito on turvallista 

sekä laadukasta ja että se ottaa huomioon lapsen tarpeet, kun aikuisilla on ra-

jalliset mahdollisuudet huomioida lapsi yksilönä (Rusanen 2011, 237). Koke-

muksiemme mukaan myös suuret ryhmäkoot aiheuttavat lasten yksilöllisten tar-

peiden sivuuttamisen. Suomessa ryhmien suuruuden vuoksi henkilökuntaa tu-

lee olla tarpeeksi suhteessa lapsien määrään. Tällä pyritään ottamaan jokaisen 

lapsen yksilölliset tarpeet huomioon. Irlannissa YMCA:ssa henkilökunnan vaje 

korvattiin jo aikaisemmin opinnäytetyössämme mainituilla lasiovilla, mikä rajoitti 

lasten yksilöllistä hoitoa. Kuitenkaan havaintojemme mukaan Suomessa henki-

lönkunnan määrä suhteessa lapsiin ei aina toteudu, mikä aiheuttaa kiirettä eri-

laisissa siirtymätilanteissa ja kasvattajan kykyyn huomioida lapsen tarpeet. 

Jotkut aikuiset kasvattavat etäältä, heillä saattaa olla vaikeaa ottaa lapsi fyysi-

sesti lähelle tai he kokevat muuten tunteiden ilmaisemisen epämukavaksi. Täl-

löin lapsi ei saa tarvitsemaansa katsekontaktia kasvattajaan eikä kaipaamaansa 

fyysistä läheisyyttä. (Rusanen 2011, 66.) Aikuisen toistuva torjunta vaikuttaa 

lapsen persoonallisuuteen haitallisesti, mistä johtuen kasvattajan olisi hyvä ope-
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tella tunnistamaan tilanteita, joissa lapsi saattaa huolestua ja kokea olonsa tur-

vattomaksi. Kasvattajan tulee huolehtia, että päivähoidon ilmapiiri on sellainen, 

että lapsi kokee voivansa kääntyä aikuisen puoleen kokiessaan olonsa uhatuk-

si. (Rusanen 2011, 87–116.) Koimme Crèchessä, että lapsen torjunta oli valitet-

tavan yleistä tilanteissa, joissa lapsi olisi pitänyt ottaa huomioon tai esimerkiksi 

lohduttaa häntä. Tilanteet hoidettiin yleensä puhumalla samalla tasolla pienen 

välimatkan päästä lapsesta. Vakavammissa tilanteissa ryhmän vastaava otti 

vastuun tilanteesta ja saattoi lohduttaa lasta ottamalla lapsen syliin.  

Irlannin katolisen kirkon hyväksikäyttötapaukset ovat vaikuttaneet vahvasti pai-

kallisten käsitykseen lapsen oikeanlaisesta kohtaamisesta. Paikalliset lapset 

olivat myös erittäin tietoisia kyseisestä tilanteesta ja kielloista koskien kasvatta-

jan ja lapsen fyysistä kontaktia. Vaikka pienimmät lapset eivät tiedostaneet asi-

aa samalla tavalla kuin vanhemmat lapset, seuraukset kosketuksen ja hoivan 

puutteesta näkyivät melko selkeästi. Reaktioina kosketukseen, hoivaan ja em-

patian osoittamiseen saattoi olla hämmennys tai vetäytyminen tilanteesta. Jois-

sakin tapauksissa hoivan ja huomion antaminen lapselle saattoivat herättää 

lapsessa kontrolloimattoman tarpeen antaa kyseiselle kasvattajalle huomiota 

vastavuoroisesti takaisin liiallisella koskettamisella. Tämä oli myös yksi syy sii-

hen, miksi kasvattajat pitivät etäisyyttä lapsiin, sillä he halusivat välttää liiallista 

kosketusta lapsen puolelta. Ulkopuolisen silmin tämä olisi voinut näyttää siltä, 

että kasvattaja on vastuussa tilanteesta ja rikkoo lapsen fyysistä yksityisyyttä.  

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa (Taulukko 2) olemme avanneet omia 

kokemuksiamme Suomesta ja Irlannista kasvattajan silmin. Taulukko yksinker-

taistaa isoimmat huomaamamme eroavaisuudet, joita olemme käsitelleet opin-

näytetyössämme ja kohdanneet varhaiskasvatuksen työkentillä.  
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7 Pohdinta 

Tulevina varhaiskasvattajina koemme turvallisuuden tunteen huomioimisen tu-

levassa työssämme erityisen tärkeänä. Huolta ja ihmetystä Irlannissa herätti 

heti ensimmäisenä se, ettei vapaaehtoistyöntekijöillä tai harjoittelijoilla tarvinnut 

olla alan pätevyyttä tai minkäänlaista kokemusta lasten parissa työskentelystä. 

Asiaan tulisi suhtautua vakavasti, sillä tietämättömyydellä ja kokemattomuudella 

voidaan aiheuttaa tiedostamatta esimerkiksi lapsen kehitykselle haitallista torju-

tuksi tulemisen tunteita. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on positiivista 

se, että varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviltä vaaditaan alan pätevyys. 

Tämä koskee myös harjoittelijoita, joiden on oltava alan opiskelijoita. Lisäksi 

heillä on oltava jo joitakin opintoja suoritettuna. Crèchessä oli hyvä, että työnte-

kijöille, varsinkin ammattitaidottomille vapaaehtoistyöntekijöille ja harjoittelijoille, 

oli laadittu ohjeistuksia käytännön työtä varten. Mietimme, olisiko hyvä, jos 

Ohjeistus Suomi Irlanti/YMCA 

Lastensuojelulain vaikutus 
lapsen hoivaan ja  
kosketukseen 

Laki ei vaikuta kasvattajan ja 
lapsen väliseen kohtaamiseen, 

hoivaan ja kosketukseen. 

Laki vaikuttaa vahvasti  
kasvattajan ja lapsen väli-

seen kohtaamiseen, hoivaan 
ja kosketukseen. 

Suhtautuminen lapsen  
kosketukseen 

Kasvattaja ei varo kohtaamista 
tai kosketusta. Kosketus on 

osa hoivaa. 

Kyllä. Kosketus on  
yksityisyyden loukkaamista.  
Työskennellään etäältä ja 

pyritään välttämään koske-
tusta. 

Useampi henkilö lasten  
kanssa samassa huoneessa 

Suositeltavaa muttei välttämä-
töntä. 

Kyllä, aina. 

WC-käynnit 
Huolehditaan, että lapsi pärjää. 
Seurataan sivusta ja autetaan 

tarvittaessa. 

Jäädään saniteettitilojen ul-
kopuolelle. Pysytään etäällä 

Pukeutumistilanteet 
Lapsi on itsenäinen toimija, 
mutta lasta autetaan melko 

helposti kiireen vuoksi. 

Annetaan lapsen toimia itse-
näisesti. Lapsella aikaa  

pukea vaatteet itsenäisesti ja 
suoriutua ilman aikuista. 

Taulukko 2. Kokemuksemme ja esimerkit varhaiskasvatuksesta sekä kohtaamisesta – Suomi vs. 

Irlanti 
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Suomessakin olisi käytössä vastaavanlaisia ohjeistuksia varmistamaan lapsen 

kehityksen sekä kasvattajan ja lapsen turvallisuuden. Crèchen henkilöstön pä-

tevyyksien puuttuminen rajoittivat mielestämme työntekijöiden työntekoa sekä 

vaikuttivat varhaiskasvatuksen hoidon laatuun. Kuitenkin sekä Suomessa että 

Irlannissa varhaiskasvatuksessa työntekijältä kysytään rikosrekisteriote. Tämä 

on yksi keino, jolla pyritään varmistamaan turvallinen ympäristö ja turvalliset 

kasvattajat. 

Havaintomme erilaisista työharjoitteluista ja päiväkodeissa työskentelystä ovat 

tuoneet esille erilaisia kasvatustyylejä. Olemme huomanneet, että suomalaiset 

ovat luonnostaan etäisiä, jolla voi olla vaikutus siihen, miten työskentelemme 

kasvattajina. Mahdollisesta etäisyydestä johtuen, Suomessa lapset eivät näin 

ollen välttämättä koe tarvitsemaansa turvallisuuden ja läheisyyden tunnetta, 

mutta Irlannissa jo lain asettamat haasteet saattavat aiheuttaa vastaavan etääl-

tä kasvattamisen ja siitä johtuvat seuraukset. Mielestämme Irlannin lainsäädän-

tö ja siitä johtuvat toimintatavat eivät tukeneet kasvattajan työtä, vaan rajoittivat 

paljon hänen ja lapsen vuorovaikutusta sekä lapsen kohtaamista Crèchessä. 

Mietimme onko Crèchen henkilökunnan pätevyys kuitenkaan niin välttämätöntä, 

koska lainsäädäntö rajoittaa henkilökunnan ammatillista osaamista ja työsken-

telykeinoja, jotta he voivat taata lapsen turvallisen ja tasapainoisen kehityksen 

kosketuksen ja hoivan näkökulmasta. Tilanteissa, joissa lapsi esimerkiksi itki, 

meistä tuntui siltä, ettemme kyenneet auttamaan ja lohduttamaan lasta tilanteen 

tarvitsemalla tavalla, kuten syliin ottamalla tai pitämällä kädestä kiinni.  

Mielestämme kasvattajien olisi hyvä tunnistaa edellä mainitut tilanteet ja varau-

tua niihin etukäteen. Meistä olisi ollut erityisen hyvä, jos kyseisille tilanteille olisi 

Crèchessä ollut toimintamalli, jonka mukaan harjoittelijat ja työntekijät olisivat 

voineet toimia parhaalla mahdollisella lain sallimalla tavalla lapsen turvallisen 

kehityksen turvaamiseksi. Pohdimme myös, kuinka suuri vaikutus sillä voisi olla, 

jos uusi työntekijä tai harjoittelija, jonka lapsi valitsee kiintymyksen kohteek-

seen, torjuukin lapsen ja jättää hänet huomiotta. Tulevina varhaiskasvattajina 

tällainen tilanne aiheutti voimattomuuden tunteen, ja tunteen siitä että epäonnis-

tuimme kasvattajina lapsen lohduttamisessa. Täydellistä torjuntaa ja lapsen 

huomiotta jättämistä ei tilanteissa tapahtunut, mutta itselle jäi tunne, että olisi 
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halunnut tehdä huomattavasti enemmän. Suomessa asiat ovat kokemuksiem-

me mukaan päinvastoin. Suomessa lapselle ei välttämättä anneta mahdollisuut-

ta olla itsenäinen, sillä kasvattaja puuttuu tilanteisiin melko helposti.    

Ihmisellä on luontainen perustarve kohdata toinen ihminen. Tätä perustarvetta 

on kuvattu esimerkiksi kiintymysteorian avulla (Kanninen & Sigfrids 2012, 28). 

Teorian mukaan lapsi voi mahdollisesti vahingoittua, jos lapselle emotionaali-

sesti merkittäviin ihmisiin liittyvä kiintymys häiriintyy vakavasti. Jo lyhyt ero van-

hemmista, kun lapsi jätetään päiväkotiin, saattaa aiheuttaa hädän lapselle. Jos 

hätä jätetään huomiotta ja hoitohenkilökunta pysyy emotionaalisesti etäällä sen 

lisäksi, että lapsi joutuu olemaan erossa vanhemmistaan, on vahingoittumisen 

riski suuri. Tärkeiden aikuisten pysyvyys ja todellinen läsnäolo ovat edellytys 

lapsen hyvälle kehitykselle (Rusanen 2011, 27). Crèchen toimintatavat eivät 

mielestämme tästä näkökulmasta tue turvallisen kiintymyksen luomista kasvat-

tajan ja lapsen kesken. Turvallisen kiintymyksen muodostamista vaikeutti Irlan-

nissa lapsen ja kasvattajan kohtaamiset, jotka olivat hyvin etäisiä ja joissa väl-

tettiin kontaktia. Tämä saattaa ulkopuolisin silmin vaikuttaa hyvin kylmältä käy-

tökseltä. Suomessa fyysinen kontakti on kokemuksiemme mukaan osa turvalli-

suuden tunteen luomista ja lapsen hoivaamista, mutta olemme kuitenkin pohti-

neet, onko kasvattaja välillä liiankin saatavilla ja fyysisesti läsnä lasta kohdates-

sa. Fyysinen kontakti on lapselle erityisen tärkeää, eikä sitä voi antaa liikaa. 

Mitä enemmän lapsen elämässä on läheisyyttä, sitä tyytyväisempi hän on. (Ru-

sanen 2011, 17.) Tämä ajatus on meistä tosin hieman kärjistetty, sillä kokemuk-

semme Irlannissa näyttivät meille, minkälaisia seurauksia liika läheisyys ja kon-

takti voivat saada aikaiseksi.  

Koimme siis Crèchen toimintatapojen vaikuttavan negatiivisesti lapsen turvalli-

seen kehitykseen sekä hoivaan ja siksi arvostavamme Suomessa kokemiamme 

käytäntöjä entistä enemmän. Kuitenkin opinnäytetyötä tehdessä huomasimme 

kyseenalaistavamme suomalaiset lapsen hoivan ja kosketuksen toimintatavat. 

Olemmeko Suomessa kasvattajina esimerkiksi liian tunkeilevia, kun taas Irlan-

nissa ollaan liian etäisiä? Pohdimme, otammeko Suomessa lapseen fyysisesti 

kontaktia ja tarjoammeko apua ja tukea liian helposti, ottaen huomioon ihmisten 

nykytietämyksen oikeuksista ja oikeudesta omaan yksityisyyteen. Suomalainen 
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kasvatuskulttuuri voi tahattomasti olla tunkeilevaa (Kanninen 2012, 112). Tästä 

pääsemmekin tärkeään kysymykseen: kun lapsen itsenäisyys on ristiriidassa 

lapsen tarvitsevuuden kanssa, miten osaamme kasvattajina löytää kultaisen 

keskitien olemalla sekä turvallinen että auttavainen, mutta samalla tunkeilema-

ton ja arvostava lapsen kosketuksen ja hoivan näkökulmasta?  

Voisimmeko ottaa mallia Crèchen toimintatavoista, pitäisikö meidän ottaa lasten 

oikeudet tarkemmin huomioon varhaiskasvatuksen arjessa vai tulisiko meidän 

välttää tilannetta, jossa lapsen kosketus tai sen välttäminen ovat vahvasti läs-

nä? Vai olemmeko jo pikku hiljaa menossa kyseiseen suuntaan? Suomessa 

tämä saattaa olla jo näkyvissä pienissä asioissa kuten esimerkiksi siinä, mitä on 

hyväksyttävää tehdä lasten kanssa ilman vanhempien lupaa. Suomen varhais-

kasvatuksen työkentiltä saamamme tiedon mukaan päiväkotien uima-altaiden ja 

kylpyammeiden käyttö on katoava ilmiö varhaiskasvatuksen arjessa. Pohdim-

me, voiko tässä syynä olla vanhempien mielipiteet ja kasvattajien näkemys siitä, 

mitä nykypäivänä saa tehdä hoidossa olevan lapsen kanssa. Vaikka lasten oi-

keuksien kunnioittaminen on hyvä asia, tuntuu siltä, ettei liiallinen varovaisuus 

lasta kohdatessa ole pidemmän päälle hyväksi lapsen turvalliselle kehitykselle.  

Varhaislapsuuden aikana kiintymyksen laadulla on huomattava vaikutus lapsen 

sosiaaliseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen (Rusanen 2011, 

57). Erityisesti emotionaalinen läsnäolo ja vuorovaikutus ovat lapsen kehityksen 

kannalta tärkeitä turvallisen kiintymyksen näkökulmasta (Kanninen & Sigfrids 

2012, 91). Uusissa tilanteissa, joissa lapsi hakee turvaa luotettavimman oloisel-

ta aikuiselta, ja tämä henkilö onkin tilanteessa torjuva, saattaa lapsi ahdistua 

(Rusanen 2011, 33). Tämä sai meidät ajattelemaan, että voiko ahdistusta ilmetä 

myös, jos kasvattaja on liian auttavainen ja tunkeileva. Lapsen ahdistusta ei saa 

jättää huomioimatta, sillä välinpitämättömyydestä johtuvat seuraukset voivat olla 

vakavat. Lapsen kiintymyksen kohteen on huomioitava lapsen ahdistus sillä, jos 

kyseinen henkilö torjuu lapsen toistuvasti, voi se aiheuttaa monenlaista haittaa 

myöhemmin. Kiintymyksen kohde saa lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi 

suojelemalla ja lohduttamalla uudessa hämmentävässä tilanteessa. (Rusanen 

2011, 33.) Jos kiintymyksen kohde on onnistunut takaamaan lapselle turvalli-
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suuden tunteen, lapsen on helppo ottaa kontaktia ja hakea tukea erilaisissa 

stressitilanteissa hänelle merkitseviltä aikuisilta (Rusanen 2011, 63).  

Turvallinen kiintymys vaikuttaa positiivisella tavalla lapsen tulevaisuuteen, kuten 

esimerkiksi sosiaaliseen menestykseen ja parempaan oppimiseen. Sen on 

myös todettu vähentävän mielenterveysongelmia sekä syömishäiriöiden riskiä. 

Lisäksi lapsi huomioi sekä kykenee auttamaan muita ja vastaanottamaan apua 

paremmin. (Rusanen 2011, 270.) Mielestämme, Irlannissa lastensuojelulaista 

johtuva etäinen kasvatus tuo mahdollisia haasteita turvallisen kiintymyksen 

muodostumiseen lapsen ja aikuisen kesken. Kuvitellaan, jos tätä turvallista kiin-

tymystä ei synny ja siitä aiheutuu lapselle mielenterveysongelmia tai muita häi-

riöitä myöhemmin elämässä, voiko se olla kytköksissä rikoksiin, joiden vuoksi 

lastensuojelulakia on alun perin tiukennettu Irlannissa. Tämän ajatuksen myötä 

toivomme, että Suomessa tilanne ei ajaudu samaan, eikä lapsen kohtaamista 

aleta rajoittamaan, sillä tästä näkökulmasta positiiviset seuraukset ovat vähäi-

siä.  

Kohtaamisella voi olla joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia. Sillä voidaan 

joko vahvistaa tai vahingoittaa lasta. (Mattila 2011, 15.) Kasvattajan ja lapsen 

kohtaaminen on erityisen tärkeää lapsen kehityksen kannalta, ja tulevina var-

haiskasvattajina meidän on mietittävä, miten kohtaamme lapsen turvallisesti. 

Meidän tulee toimia lapsen kanssa, hoivata lasta sekä kohdata lapsi oman am-

matillisen itsetuntomme sekä eettisten arvojen kautta, sillä kuten olemme aikai-

semmin opinnäytetyössämme maininneet, varhaiskasvatuslaista löytyy harvoin 

ratkaisuja arjen tilanteisiin. Kun ei ole selkeitä ohjeistuksia miten toimia, on 

haastavaa kasvattaa lasta tunnistamaan oikean ja väärän ero (Mattila 2008, 

53). Varhaiskasvattajalla on oltava riittävä itseluottamus siihen, että tietää, mitä 

on tekemässä ja miksi (Mattila 2011, 25). Se, millaisia kasvattajia meistä tulee, 

on paljolti kiinni omista arvoistamme sekä ammattietiikastamme ja näiden kun-

nioittamisesta. On melko pysäyttävää ajatella, kuinka suuri vastuu varhaiskas-

vattajalla on lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin toiminnalla, joka perustuu pel-

kästään omaan ammatilliseen itseluottamukseen ja eettisiin arvoihin.   

Hyvä kohtaaminen lapsen kanssa koostuu kauniin katseen ja nähdyksi tulemi-
sen toivon täyttymisen lisäksi turvallisesta ja arvostavasta läheisyydestä: Suoje-
levasta sylistä ja kädestä. (Mattila 2011a, 62). 
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8 Yhteenveto 

Opinnäytetyö selvittää lapsen hoivan ja kosketuksen eroavaisuuksia varhais-

kasvatuksessa. Vertasimme Suomen ja Irlannin tilannetta ja huomasimme, 

kuinka erilaiset lasten oikeudet, lastensuojelulaki, varhaiskasvatus sekä ohjeis-

tukset vaikuttavat kasvattajan ja lapsen kohtaamiseen sekä hoivaan. Kuvasim-

me näitä aiheita opinnäytetyössämme kokemuksiemme pohjalta, jotka herättivät 

meissä monenlaisia ajatuksia. Emme kuitenkaan halunneet selvittää, kumman 

maan toimintatavat ovat lapsen kehityksen kannalta kannattavampia. Opinnäy-

tetyömme tuottaa lisätietoa lapsen hoivasta ja kosketuksesta sekä Suomessa 

että Irlannissa sekä siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä voi olla lapsen 

kehitykseen. 

Opinnäytetyömme ei tuottanut vain yhtä johtopäätöstä. Tehdessämme työtä, 

kiinnitimme huomiota käsitteiden eroavaisuuksiin. Irlannissa lapsen yksityisyy-

den loukkaaminen tarkoittaa eri asioita kuin Suomessa. Suomessa yksityisyy-

den rikkomisesta tulee ensimmäisenä mieleen vakavat rikokset, laiminlyöntita-

paukset ja esimerkiksi mustelmat kehossa. Sen sijaan Irlannissa yksityisyyden 

rikkominen saattaa olla lapsen syliin ottaminen ja lohduttaminen.  

Crèchessä varovaisuus koskettaa on läsnä jokapäiväisessä varhaiskasvatuksen 

arjessa, kun taas Suomessa kokemuksiemme mukaan tämä ei ole huolen ai-

heena. Lapsen hoivan ja kosketuksen välttämisellä on negatiivisia vaikutuksia 

lapsen turvalliseen kehitykseen, ja tämä saattaa aiheuttaa mahdollisia häiriöitä 

myöhemmällä iällä. Myöskään liika auttaminen ja tunkeilevuus kasvattajan puo-

lelta eivät vaikuta positiivisesti lapsen kehitykseen.  

Varhaiskasvatuksessa olisi hyvä ottaa mallia monista eri kulttuureista ja niiden 

toimintamalleista sekä kehittää sitä kautta varhaiskasvatusta lapsen kehitykselle 

suotuisammaksi. Hoiva, kosketus ja lapsen tarvitsevuus ovat ristiriidassa lapsen 

itsenäisyyden ja yksityisyyden tarpeeseen. Se, kuinka kasvattajana osaamme 

toimia tilanteessa, jossa tarvitsevuus ja itsenäisyys kohtaavat, on loppujen lo-

puksi kiinni kasvattajan omista arvoista ja ammatillisuudesta.   

Aihetta tulisi tutkia lisää, jotta kulttuurien eroavaisuuksia huomioitaisiin enem-

män varhaiskasvatuksen suunnittelussa. Varhaiskasvatus olisi tällöin kaikkien 
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lasten edun mukaista ja ottaisi huomioon lapsen turvallisen kehityksen. Jatko-

tutkimusaiheita voisivat olla laadulliset ja määrälliset tutkimukset tai toiminnalli-

set opinnäytetyöt, jotka tuottaisivat laajempaa ja yleistettävämpää lisätietoa ai-

heesta. Toiminnallisena opinnäytetyönä voisi esimerkiksi tuottaa työskentelyoh-

jeistuksen, joka olisi verrattavissa Irlannin Crèchessä käytössä olevaan. Ohjeis-

tus voisi olla sovellettu versio, jossa käsiteltäisiin lasten oikeuksia sekä, sitä mi-

ten kasvattaja ja vanhemmat toiminnallaan ja lapsen kohtaamisella voivat vai-

kuttaa lapsen turvalliseen kehitykseen.  

Opinnäytetyötä tehdessä huomasimme, että olisi ollut hyvä aloittaa opinnäyte-

työprosessi jo Irlannin vaihdon aikana. Idea aiheesta muodostui vasta vaihdon 

jälkeen, sillä huomasimme, millainen vaikutus sillä oli ollut meihin. Jos olisimme 

olleet vaihdon aikana varmoja aiheestamme, olisimme voineet käydä laajempaa 

keskustelua Crèchen työntekijöiden kanssa pohjustaen opinnäytetyötämme.  

Mahdollisesti tätä kautta olisimme voineet valita tutkimuksen opinnäytetyöme-

netelmäksi. Opinnäytetyöprosessi oli pitkä ja haasteellinen, mutta antoisa. Yllät-

tävän haasteellista oli esittää omat kokemukset opinnäytetyöhön sopivalla taval-

la.     

Seuraavalla sivulla oleva taulukko (Taulukko 3) on kokoamamme yhteenveto 

opinnäytetyömme teoreettisesta viitekehyksestä ja eroavaisuuksista, joihin koh-

tasimme varhaiskasvatuksen ulkomaanvaihdossa, Suomen päiväkodeissa ja 

hankkiessamme lisätietoa opinnäytetyömme teoreettiseen viitekehykseen. 
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Suomi Irlanti/YMCA 

Lapsen oikeudet 
YK:n ihmisoikeuksien sopimus, 
YK:n lapsen oikeuksien yleis-

sopimus 

YK:n ihmisoikeuksien sopimus, 
YK:n lapsen oikeuksien  

yleissopimus 

Lainsäädäntö varhaiskasva-
tuksessa 

Lastensuojelulaki, 
Varhaiskasvatuslaki 

Child care act 

Lastensuojelusta ja oikeuksi-
en toteutumisesta vastaa 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Opetushallitus. 

The department of children and 
young affair(DCYA) 

Käytännön lastensuojelutyötä 
toteuttaa 

Sosiaaliviranomaiset, 
Poliisi 

The Health Executive Service 
(HSE), 

The Child and Family Agency 
(CFA), 
Poliisi 

Toimintasuunnitelma tai oh-
jeistus minkä mukaan toimi-
taan 

Varhaiskasvatussuunnitelma 
(Vasu) 

Children First, 
Child Protection and Vulnerable 

Adult Policy 
(CPVAP) 

Ammattitaitoinen henkilökunta Kyllä 
Kyllä, mutta myös paljon 

 vapaaehtoisia ilman pätevyyttä 

Vaaditaan rikosrekisteriote Kyllä Kyllä 

        Taulukko 3. Yhteenveto: Lasten oikeudet, lastensuojelulaki & varhaiskasvatus Suomi vs. Irlanti

  

  

8.1 Luotettavuus ja eettiset näkökohdat 

Olemme varmistaneet opinnäytetyömme luotettavuuden noudattamalla Sai-

maan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoitusohjeita. Käytimme opinnäyte-

työssämme mahdollisimman ajan tasalla olevia lähdemateriaaleja, joihin viit-

tasimme asianmukaisin lähdeviittein työssämme. 

Opinnäytetyömme luotettavuuteen vaikutti eniten englanninkielisten lähdemate-

riaalien tulkitseminen ja kääntäminen. Irlannin lainsäädäntö oli haasteellista 

kääntää sen sisällön ja ammattisanaston vuoksi. Tiesimme Irlannin lainsäädän-

nöstä ja käytänteistä jonkin verran työharjoittelumme ansiosta, jolloin englan-

ninkielisten lähdemateriaalien avaaminen ja kääntäminen oli sujuvampaa. Käy-

timme näitä suoria käännöksiä englanninkielisistä teksteistä tulkinnan välineinä, 

mutta luotimme kuitenkin paljon myös omiin kokemuksiimme ja siihen, miten 

itse tilanteet ymmärsimme. Opinnäytetyössämme vertailukohteenamme ovat 
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kokemuksemme harjoittelupaikastamme Irlannissa sekä muutamista päiväko-

deista Suomessa. Kuvailemamme käytännöt ovat näin ollen osa maiden var-

haiskasvatusta, mutta eivät kuitenkaan välttämättä täysin yleistettävissä. Nimit-

täin näkemyksemme perustuvat Irlannissa yhteen ja Suomessa vain muuta-

maan päiväkotiin.    

Olisimme alun perin halunneet vertailla Suomen ja Irlannin tilannetta työntekijän 

näkökulmasta varhaiskasvatuksessa siten, että olisimme haastatelleet työnteki-

jöitä Suomessa ja Irlannissa. Toinen vaihtoehto oli lähettää kyselylomakkeet 

valittuihin päiväkoteihin kummassakin maassa. Yhteydenotot Irlantiin eivät kui-

tenkaan tuottaneet tulosta ja aloimmekin ajatella, että aihe saattaa olla liian 

sensitiivinen käsiteltäväksi haastatteluiden tai kyselylomakkeiden kautta. Tällöin 

myös työmme eettisyys olisi voitu kyseenalaistaa ja vastaajien henkilöllisyys 

olisi voinut tulla helposti esille vastaajien vähäisen lukumäärän takia. Infor-

moimme Irlannissa ollessamme harjoittelupaikkamme päiväkodin johtajaa ai-

heestamme ja saimme häneltä opinnäytetyötämme varten materiaalia. Tämän 

ansiosta päädyimme tekemään kuvailevan selvitystyön.  
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