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1 Johdanto 

  

 Lapsuus on herkkä ja merkittävä vaihe ihmisen seksuaalisessa kehityksessä. Lapsen 

seksuaalinen kehitys etenee vaiheittain ja on tärkeää, että lapsi saa elää jokaisen sek-

suaalisen kehitysvaiheen omaan tahtiinsa. (Apter, Väisälä & Kaimola 2006, 205–206.) 

Meidän vanhempamme ja heidän vanhempansa eivät juurikaan saaneet omassa lap-

suudessaan asianmukaista seksuaalikasvatusta, koska he elivät aikaa, jolloin ei ollut 

tapana puhua kiintymyksestä tai tunteista. Läheisyyttä ja tunteita ei myöskään ollut 

tapana näyttää julkisesti, kun taas monelle oli ehkä helpompaa ilmaista ja näyttää ne-

gatiivisia tunteita läheisyyden ja kiintymyksen sijaan. Lasten viattomuutta ja tietämät-

tömyyttä pyrittiin suojelemaan vaikenemalla seksuaalisista asioista. Seksuaalikasva-

tusta ei ollut, koska aikuiset olivat usein tietämättömiä seksuaalisuuteen liittyvistä 

asioista ja se tieto mikä heillä oli käytössään, saatiin esimerkiksi loruista ja puskaradi-

on kautta. (Cacciatore 2007, 18–19.) Tänä päivänä seksuaalikasvatukseen kiinnitetään 

yhä enemmän huomiota ja seksuaalikasvatus onkin yksi olennainen osa kokonaisval-

taista terveyskasvatusta. 

  

Opinnäytetyömme on toiminnallinen, eli työelämän tarpeisiin suunniteltu ja tehty 

konkreettinen tuote tai esitys. Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan tehdä ilman tut-

kimuksellisia menetelmiä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51, 56.) Työssämme olemme 

koonneet eri lähteistä lapsen seksuaalisuutta koskevaa tietoa yhdeksi paketiksi. Op-

paan aiheina ovat lapsen seksuaalisen kehityksen vaiheet, median vaikutus lapsen sek-

suaalisuuteen, huolestuttavan seksuaalisen käytöksen piirteet, kulttuurierot ja aikuisen 

osuus lapsen seksuaalisuuden tukemisessa. Oppaassa käsitellään myös seksuaalista 

hyväksikäyttöä, kuinka ottaa se puheeksi ja kuinka toimia, jos seksuaalisesti hyväksi-

käytetty kertoo kokemuksistaan.  

 

Sisältö valittiin alkuperäisen tilaajan toiveiden sekä omien näkemystemme mukaan. 

Esimerkiksi media ja kulttuurierot ovat ajankohtaisia aiheita, jotka tulisi mielestämme 

huomioida lasten kanssa työskennellessä. Ympärillämme oleva media lähettää viestejä 

myös lapsille ja nuorille siitä, minkälainen on “oikeanlainen” keho ja seksuaalisuus, 

eikä tällä välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa (THL 2012). Yhteis-

kuntamme on yhä monikulttuurisempi ja eri kulttuurien käsitykset seksuaalisuuteen 

liittyvistä asioista voivat erota toisistaan huomattavasti, mikä saattaa aiheuttaa vää-

rinymmärryksiä. Tarkoituksena ei ole antaa syväluotaavaa katsausta lapsen seksuaali-



3 
 

suuteen eri teorioineen, vaan kertoa lapsen seksuaalisuuteen kuuluvista asioista ja tar-

jota toimintamalleja. 

  

Työn alkuperäinen tilaaja oli sosiaali- ja terveydenhuollon toimija, joka järjestää lap-

sille suunnattuja palveluita, kuten ryhmä- ja harrastustoimintaa. Kyseisen toimijan 

palveluksessa työskentelee sekä palkattuja työntekijöitä että vapaaehtoistyöntekijöitä, 

joille opas oli tarkoitettu perehdytys- ja koulutusmateriaaliksi. Yhteistyö alkuperäisen 

tilaajan kanssa kariutui sopimusristiriitoihin, mutta työtä oli siihen mennessä ehditty 

tekemään ja suunnittelemaan jo sen verran, että päätimme tehdä oppaan loppuun asti. 

Valitsimme kuvitteelliseksi yhteistyötahoksi kolmannen sektorin toimijan, joka järjes-

täisi samoja palveluita kuin alkuperäinen tilaaja.  Koska kolmannella sektorilla työs-

kentelee paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, halusimme suunnata oppaan erityisesti heil-

le. Pyrimme kirjoittamaan oppaan ”kansankielisesti”, jotta sosiaali- ja terveysalan 

koulutusta vailla olevatkin pystyisivät lukemaan ja ymmärtämään sitä. Toisaalta 

voimme kuvitella oppaan olevan käyttökelpoinen myös alan ammattilaisille. 

  

Kolmas sektori on yksityisten palveluntuottajien (yritykset) ja julkisten toimijoiden 

(kunnat, valtio) väliin jäävä toimiala, jonka toimintaa määrittelevät muun muassa 

yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus ja 

yhteisöllisyys (Harju 2003, 15–16). Sektorin pohjana on kansalaistoiminta, joka tar-

koittaa ihmisen antamaa panosta jonkin yhteisen asian hyväksi. Tämä ei siis tarkoita 

jäsenmaksun maksamista tai johonkin tapahtumaan osallistumista, vaan konkreettista 

toimintaa, jota ei tehdä vain oman itsen tai lähipiirin hyväksi. (Harju 2003, 10–11.) 

Toimintaa organisoivat kansalaisjärjestöt puolestaan ovat joko rekisteriin kuuluvia tai 

kuulumattomia, alueellisia ja/tai valtakunnallisia yhdistyksiä, joilla on tietyt toiminta-

säännöt ja -normit. Yhdistyksillä on päättävät elimet, vastuuhenkilöt ja sovittu talou-

denhoito. (Harju 2003, 12–13.) Joillakin järjestöillä voi olla virallinen, lähes julkinen 

asema yhteiskunnassa, minkä vuoksi rajanveto esimerkiksi julkisen ja kolmannen sek-

torin välillä ei aina ole helppoa (Harju 2003, 15–16). 

 

2 Lapsen seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuus on laaja käsite ja kaikki siihen liittyvä on aina kokemuksellista, jolloin 

seksuaalisuutta ei voida lähteä määrittelemään kenenkään puolesta. Se on yksi ihmi-
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sen ominaisuuksista, joka on osittain pysyvä ja toisaalta taas jatkuvasti, läpi koko elä-

män, kehittyvä ominaisuus. Seksuaalisuus voidaan määritellä esimerkiksi kokonaisuu-

tena, joka muodostuu kolmesta seikasta: järjestä, tunteesta ja biologiasta. Kyseessä ei 

siis ole ainoastaan biologinen ilmiö vaan myös ihmisen sisäinen prosessi, jossa yhdis-

tyy toiveiden, tunteiden ja valmiuksien kehittyminen. (Korteniemi-Poikela & Cac-

ciatore 2010, 9-10.) 

  

Lapsen seksuaalisuus muodostuu uteliaisuudesta, omaan kehoon ja sen toimintoihin 

tutustumisesta sekä läheisyyden opettelusta. Lisäksi kulttuuritekijät vaikuttavat lapsen 

seksuaaliseen kehitykseen, koska lapsi kasvaa aina tiettyyn kulttuuriin ja oppii tällöin 

kyseiselle kulttuurille ominaiset asiat. Lapsi oppii saamistaan malleista ja kokeilemal-

la asioita itse ja jos lapselta evätään mahdollisuus saada vastauksia hänen kysymyk-

siinsä tai ongelmiinsa, tekee lapsi tällöin omat johtopäätöksensä asioista ja nämä joh-

topäätökset voivat olla hyvinkin kaukana totuudesta. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 

2008, 54.) Lapsen seksuaalinen kehitys tapahtuu asteittain psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen kehityksen osina sekä rinnalla. Seksuaalisuus ja sen kehittyminen on olen-

nainen osa lapsen kasvu- ja kehityskaarta, eikä sitä voida erottaa lapsen muusta kehi-

tyksestä. (THL 2014.) Seksuaalinen kehitys ja seksuaalinen käyttäytyminen sekä tun-

teiden ja toimintojen kehittyminen alkavat jo kohdussa. Nämä samat tapahtumat, jotka 

alkavat jo aivan ihmiselämän alussa, jatkuvat ja pysyvät koko elämänkaaren loppuun 

saakka. (WHO 2010, 22.) 

  

Lapsi pyrkii keräämään ja saamaan eri seksuaalisen kehityksen vaiheissa tietoja ja 

taitoja kohti kypsää aikuisiän seksuaalisuutta. Lapsen ajatukset ja näkemykset seksu-

aalisuudesta eivät synny olemattomasta vaan lapsi hankkii tietoa seksuaalisuudesta 

useiden eri kanavien kautta, kuten kotoa, kirjoista, Internetistä ja kavereilta. Lapsi 

myös tarkkailee ympäristöään ja sen tapahtumia jatkuvasti: mitä hänen ympärillään 

puhutaan ja tehdään, kuka koskettaa ketä ja miten hellyyttä osoitetaan. Nämä asiat 

juurtuvat syvälle lapsen alitajuntaan. (Cacciatore 2007, 67–69.)  Jokaisella kehityksen 

vaiheella on oma tarkoituksensa ja tärkeä rooli seksuaalisuuden vahvistumisessa ja 

rakentumisessa aikuisuutta ajatellen (Cacciatore 2007, 111).  Näissä kehityksen eri 

vaiheissa eteneminen on hyvin yksilöllistä. Joku saattaa edetä nopeammin, kun taas 

toinen tulee vähän ikätovereitaan jäljessä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 

22.) 
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Seksuaalinen käyttäytyminen ilmenee lapsilla yksilöllisesti ja vertaisten kesken se 

tapahtuu yleensä leikin ja kiusoittelun kautta. Näin lapsi oppii tunnistamaan mistä hän 

pitää, mistä hän ei pidä ja samalla hän oppii kohtaamaan intiimiyttä. Tähän samaan 

oppimisprosessiin sisältyy myös tietynlaisten sopivuussääntöjen oppiminen seksuaali-

seen käyttäytymiseen liittyen. (WHO 2010, 23.) Seksuaalinen käyttäytyminen ime-

väisiässä on hyvin harvinaista, kun taas 1-3 – vuotiailla lapsilla seksuaalista käyttäy-

tymistä ilmenee jo huomattavasti enemmän heidän löytäessään itsestään uusia ke-

honosia. Seksuaalista käyttäytymistä esiintyy vaihtelevasti 42–73 prosentilla alle 13-

vuotiaista lapsista. (Kellogg 2010, 1233, 1234.) 2-5-vuotiailla lapsilla seksuaalinen 

käyttäytyminen on yleisempää ja vaihtelevampaa kuin yli 5-vuotiailla lapsilla (Kel-

logg 2010, 1234).  

  

Seksuaalisen käyttäytymisen lisäksi myös vuorovaikutustaidoilla on yhteys lapsen 

seksuaalisuuden kehittymiseen (WHO 2010, 23). Lapsen vuorovaikutustaitojen kehit-

tyminen on olennainen osa myöhempää seksuaalisuutta ja seksielämää ajatellen. Koti-

olot, vertaisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen, seksuaalikasvatus ja tulevat sek-

sikokemukset määrittävät sen, millainen suhtautuminen ihmisellä tulee myöhemmin 

olemaan omaa ja muiden seksuaalisuutta kohtaan. (WHO 2010, 23.) 

  

Seksuaalinen käyttäytyminen voi olla myös poikkeavaa, eikä se tällöin ole lapsen 

normaaliin kehitykseen ja kasvuun kuuluvaa käytöstä. Seksuaalisen ongelmakäyttäy-

tymisen on todettu olevan yhteydessä lapsuusajan tunne-elämän ja käytöksen häiriöi-

hin. (Kellogg 2010, 1236.) Esimerkiksi perheensisäiset ongelmat kuten väkivalta ja 

laiminlyönti voivat laukaista lapsessa epätavallista seksuaalista käyttäytymistä. Lau-

kaiseviin tekijöihin voi kuulua myös seksuaalista hyväksikäyttöä. (Kellogg 2010, 

1236.) Lapsen seksuaalisen käyttäytymisen taso ja määrä ovat yhteydessä perheissä 

ilmenevien ongelmien määrään: mitä vaikeampia ja monisyisempiä perheen ongelmat 

ovat, sitä laajemmin ne heijastuvat lapsen käyttäytymiseen. Seksuaalisesti poikkeavaa 

käyttäytymistä voi tapahtua joko lapsen ollessa yksin, tai siihen voi liittyä myös muita 

lapsia (Kellogg 2010, 1236). 

  

Lapsen biologinen kypsyminen alkaa tänä päivänä jo hyvin varhaisella iällä ja myös 

seksuaalisuus on näkyvämpää niin mediassa, kuin nuorisokulttuurissakin. Tämä puo-

lestaan tarkoittaa sitä, että lasten vanhemmat ja muut aikuiset joutuvat panostamaan 

seksuaalikasvatukseen yhä enemmän, jotta he voisivat auttaa ja tukea lapsia ja nuoria 
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seksuaalisen kehityksen mukanaan tuomissa myllerryksissä. (WHO 2010, 23–24.) 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardien mukaan lapset ovat kuuden vuoden iässä 

varsin tiedonjanoisia, mutta samalla he huomaavat myös sen, että aikuiset eivät vält-

tämättä ole enää niin vastaanottavaisia heidän kysymyksilleen kuin aikaisemmin. Täl-

löin tiedonjano tyydytetään kääntymällä vertaisten puoleen ja asiaan saattaa liittyä 

esimerkiksi seksuaalissävytteisiä leikkejä ja sukupuolielinten esittelyä tai koskettelua. 

Lasten seksuaalisuuden on WHO:n mukaan todettu olevan jopa laaja-alaisempaa, kuin 

keskivertoaikuisen. (WHO 2010, 23–24.) 

  

Vanhemmalla tai vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen kasvattamisessa seksuaalisesti 

terveeksi ihmiseksi. Jo heti syntymästään lähtien vauvalle annettu hellyys, hyvä ja 

lämmin hoiva sekä vanhempien rakkaus luovat pohjan lapsen kokemukselle siitä, että 

hän on hyvä ja rakastettava. Lapselle on tärkeää saada kokea olevansa haluttu ja hänen 

on aivan yhtä tärkeää saada niin hellyyttä kuin läheisyyttä vanhemmiltaan, koska sen 

kautta lapsi oppii arvostamaan omaa kehoaan. Vauvaiässä syntyneet kiintymyssuhteet 

läheisiin ihmisiin ovat ensiarvoisen tärkeitä muun muassa lapsen tulevan minäkuvan 

ja itsetunnon rakentumiselle. (RFSU 2014.) 

  

 

3 Kolmas sektori 

 

3.1 Kolmas sektori Suomessa 

  

Suomessa kolmas sektori ei ole uusi ilmiö ja sen toiminta onkin käynnistynyt jo ennen 

useimpien kuntien toimintaa (Pihlaja 2010, 32). Kolmas sektori on perinteisesti toimi-

nut maassamme erityisen aktiivisesti alueilla, joissa kuntien ja valtion osallisuus on 

ollut vähäisempi, kuten urheilussa ja kulttuurissa (Ruuskanen ym. 2013, 10). Kuiten-

kin varsinkin viime vuosien varrella esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

toiminta on kehittynyt jatkuvasti. Sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminta on laaja-

alaista, erityisasiantuntemusta edellyttävää palvelujen tuottamista (Pihlaja 2010, 32.)  

Vuonna 2008 sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osuus kaikista sosiaalipalveluiden 

tuottajista oli 16,6 %, mikä tarkoittaa rahallisesti 1,32 miljardia euroa. Järjestöjen 

osuus on suuri esimerkiksi päihdehuollossa, erilaisten palvelutalojen ja ryhmäkotien 
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ylläpidossa ja lisäksi järjestöt vastaavat usein myös ensi- ja turvakotien toiminnasta, 

sekä erilaisten vapaa-ajan ja virkistystoiminnan järjestämisestä. (Pihlaja 2010, 33.) 

  

Järjestöjen toiminta voidaan karrikoidusti jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, 

minkälaista järjestöjen tekemä yhteistyö on julkisen sektorin kanssa. Jotkin järjestöt 

ovat julkisten sektoreiden toimijoiden kumppaneita tehden yhteistyötä esimerkiksi 

Kelan, kunnan ja valtion kanssa. Osa järjestöjen tekemästä yhteistyöstä julkisen sekto-

rin kanssa perustuu esimerkiksi ostopalveluihin, palvelusetelijärjestelmään tai vaikka-

pa avustuksiin, jotka julkinen sektori maksaa suoraan järjestölle tukien näin sen toi-

mintaa. (Pihlaja 2010, 33.) Muut järjestöjä tukevat merkittävät tahot ovat Raha-

automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy, EU:n projektit sekä työvoimapoliittiset tuet 

(Ruuskanen, Selander & Anttila 2013, 20). 

  

 

3.2 Kolmas sektori työllistäjänä 

  

Kolmas sektori on kasvanut työnantajana 1990-luvun loppupuolelta lähtien ja samalla 

myös yhdistysten määrä on kasvanut. Perinteisten alojen, kuten teollisuuden, kaventu-

essa kolmas sektori nähtiin hyvänä kenttänä luoda lisää työpaikkoja. Mahdollistavina 

tekijöinä kehityksessä ovat olleet rahapeliyhtiöiden ja EU:n avustukset sekä työllistä-

mistuet, kuten palkkatuki. Ajatuksena oli, että laman aikana työelämästä poisjääneet 

pääsisivät yhdistyksissä työskentelemällä takaisin kiinni työelämään ja palkkatukijak-

son päätyttyä he hakeutuisivat avoimille työmarkkinoille (Ruuskanen ym. 2013, 19–

20.) 

  

Palkkatukea maksetaan yrityksille, kunnille ja yhdistyksille pitkäaikaistyöttömien, 

syrjäytymisvaarassa olevien tai muuten vaikeasti työllistyvien, kuten vajaakuntoisten 

työllistämiseen. Tuki on harkinnanvarainen ja sen suuruus ja kesto vaihtelevat sen 

mukaan, onko työllistettävällä sairaus tai yli 500 vuorokautta jatkunut työttömyys. 

Keskimäärin tukea myönnetään noin 10 kuukauden ajan, mutta vajaakuntoisten on 

mahdollista saada tukea jopa 24 kuukautta. (Te-palvelut 2014.) Eniten palkkatukityötä 

tehdään sosiaalialan yhdistyksissä esimerkiksi iltapäiväkerhoissa ja vanhusten hoidos-

sa. Vaikka yhdistykset eivät usein pysty palkkaamaan tukityöllistettyä taloudellisten 

resurssien niukkuuden takia, palkkatukijaksojen katsotaan parantavan pitkään työttö-

minä olleiden elämänlaatua ja tarjoavan heille edellytyksiä hakeutua työhön tai koulu-
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tukseen. Työttömien työllistymisen tulisi kuitenkin olla kuntien vastuulla yhdistysten 

toimiessa työllistämispaikkoina, koska tällöin yhdistyksille jää tarpeeksi voimavaroja 

hoitaa niiden varsinaiset tehtävät. (Harju 2003, 128–130.) 

  

Palkkatuettujen työntekijöiden lisäksi yhdistyksissä työskentelee myös palkattuja 

työntekijöitä. Eniten työllistävät sosiaali- ja terveysalan yhdistykset. 40 % työnteki-

jöistä työskentelee pienissä, alle 10 hengen yhdistyksissä ja 85 % työntekijöistä on 

naisia, johtuen miesvaltaisten alojen puuttumisesta kolmannelta sektorilta. Ominaista 

kolmannen sektorin työpaikoille on asiantuntijoiden ja johtajien suuri määrä, kun taas 

työntekijöiden määrä on pieni verrattuna julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Kolman-

nen sektorin töissä vaaditaan nykyään monipuolista osaamista sekä omasta ammat-

tialasta että järjestöihin liittyvästä toiminnasta, kuten taloushallinnosta ja tiedottami-

sesta. Yhdistyksissä työskentelee myös enemmän määräaikaisia työntekijöitä kuin 

julkisella tai yksityisellä sektorilla muun muassa projektimaisesta työskentelystä joh-

tuen. Yleisimmät tehtäväalueet koskevat talous- ja hallinnollisia asioita, projekteja ja 

hankkeita, ohjausta ja koulutusta sekä yhdistyksen johtamista. (Ruuskanen ym. 2013, 

36, 38–39, 42–43.) 

  

Motivaatiotekijöitä selvitettäessä kolmannen sektorin työntekijät olivat sisäisesti mo-

tivoituneempia kuin julkisen ja yksityisen sektorin työntekijät, tarkoittaen että työn 

sisältö oli heille palkkaa ja muita etuja tärkeämpi. Erot julkiseen sektoriin olivat kui-

tenkin pieniä, eli molemmilla sektoreilla korostuu halu pyrkiä yhteiskunnalliseen vai-

kuttamiseen ja yleishyödyllisyyteen. Yksi tärkeimmistä motivaattoreista oli tunne, että 

saa työllään aikaan jotain arvokasta ja pääsee kehittämään itseään. Ulkoisista moti-

vaattoreista työntekijät arvostivat eniten säännöllistä toimeentuloa varmassa työssä. 

(Ruuskanen ym. 2013, 46, 49.) 

  

Kolmannella sektorilla työskentelyssä on omat haasteensa. Yhdistys, jonka toiminta 

on perustunut vapaaehtoisuuteen, ei välttämättä tiedä, kuinka toimia työnantajana. 

Työntekijät toimivat yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa, jolla on lopullinen 

vastuu yhdistyksen toiminnasta ja joka koostuu usein vapaaehtoisista. Vaikka hallituk-

sen jäsenet tietäisivät paljon yhdistystoimintaan liittyvistä asioista, voi olla, että heillä 

ei ole palkattujen työntekijöiden johtamisesta ollenkaan kokemusta. Tuolloin työn 

organisointi ei aina suju kuten pitäisi, mikä johtaa esimerkiksi liikaan kiireeseen. Jä-
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senistön väliset jännitteet ja mahdolliset hallituksen jäsenten vaihdokset vaikuttavat 

myös työntekijöiden johtamiseen. (Ruuskanen ym. 2013, 50, 62–63.) 

  

Suuri osa kolmannen sektorin työntekijöistä työskentelee vapaaehtoistyöntekijöiden 

kanssa, jolloin työajat venyvät iltoihin ja viikonloppuihin vapaaehtoisten vapaa-ajan 

mukaan. Saattaa olla, että vapaaehtoisten työntekijöiden antaman palkattoman panok-

sen vuoksi yhdistys olettaa palkattujen työntekijöiden suhtautuvan joustavasti työ-

aikoihin ja mahdollisesti myös työtehtäviin. (Ruuskanen ym. 2013, 65.) Työntekijöi-

den odotetaan myös omaksuvan työorganisaatioonsa liittyvät asenteet, arvot ja toimin-

tatavat (Ruuskanen ym. 2013, 24). Vapaaehtoisten ja työntekijöiden näkemykset työ-

tehtävistä voivat olla eriäviä ja palkattu työntekijä voikin saada tehtäväkseen töitä, 

joita ei osannut odottaa. Tällaiset työnkuvan ja tehtävien epäselvyydet ja ristiriitaisuu-

det vapaaehtoistoimijoiden kanssa vaikuttavat negatiivisesti työhyvinvointiin. (Ruus-

kanen ym. 2013, 96.) 

  

Ruuskasen ym. (2013) tekemän tutkimuksen mukaan kolmannen sektorin työntekijät 

ovat tyytymättömämpiä työhönsä kuin yksityisen tai julkisen sektorin työntekijät. Eri-

tyisesti esille nousivat tyytymättömyys johtamiseen ja töiden ja työaikojen epämääräi-

syyteen. (Ruuskanen ym. 2013, 67). Kolmannella sektorilla työskentely on työajoil-

taan ja -tehtäviltään autonomisempaa kuin muilla sektoreilla, mutta työntekijät koki-

vat, etteivät saaneet käyttää työssään omia ideoitaan niin paljon, kuin olisivat halun-

neet (Ruuskanen ym. 2013, 60). Yhdistyksissä tulisikin kiinnittää entistä enemmän 

huomiota töiden johtamiseen ja organisointiin, jotta työhyvinvointi kolmannella sekto-

rilla paranisi (Ruuskanen ym. 2013, 95). 

  

3.3 Kolmannen sektorin muutokset ja haasteet 

  

Suomalainen kolmas sektori on perinteisesti toiminut edustamiensa ryhmien “äänitor-

vena” intressiensä pohjalta ja pyrkinyt ajamaan jäsentensä asioita linkkinä yksilön ja 

yhteiskunnan eri tahojen välillä. Yhdistysten palvelutuotanto on ollut erikoistuneem-

paa julkisen sektorin, eli kuntien tuottaessa pääosan palveluista. Tilanne on ollut eri-

lainen verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, jossa kolmas sektori tuottaa merkit-

tävän osan muun muassa sosiaalipalveluista. Kolmatta sektoria onkin aikaisempina 

vuosikymmeninä pidetty riittämättöminä tarjoamaan palveluita. (Ruuskanen ym. 

2003, 9-10.) Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Kuntien on ollut vaikea vastata muut-
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tuvan väestörakenteen vaatimuksiin ja samalla palveluiden turvaaminen on muodostu-

nut taloudellisesti hyvin vaikeaksi. Näin on erityisesti maaseudulla, jonka asukkaiden 

keski-ikä nousee jatkuvasti työikäisten suunnatessa kaupunkeihin. (Pihlaja 2010, 26.) 

Samalla myös palvelut ja niitä koskeva päätöksenteko keskitetään kaupunkeihin, yhä 

kauemmaksi niiden tarvitsijoista. Tilanne on vaatinut tiiviimpää yhteistyötä eri sekto-

rien kesken ja tämän myötä kolmas sektorikin on muutosten keskellä. (Pihlaja 2010, 

28.) 

  

Kunnat ovat alkaneet ostaa yhä enemmän palveluita kolmannelta sektorilta ja näin 

ollen yhdistysten toiminta on alkanut muuttua ammattimaisemmaksi. Yhdistysten etu-

na on nähty vapaaehtoistyön ja palkatun työvoiman yhdistäminen ja kyky reagoida 

nopeasti kansalaisten tarpeisiin. Kuntien lisäksi yhdistyksiä työllistävät erilaiset EU:n 

projektit. (Ruuskanen ym. 2013, 10, 22.) Koska kunnat vaativat vastinetta antamalleen 

taloudelliselle tuelle, yhdistysten tehtäväksi on noussut lain velvoittamien palveluiden 

(päivähoito, terveydenhuolto jne.) tuottaminen. Osa kunnista on perustanut kolmannen 

sektorin kanssa yhteisiä säätiöitä ja tukiorganisaatioita, jotta yhdistysten toiminta olisi 

helpompaa. (Ruuskanen ym. 2013, 23.) Kuten aikaisemmin on mainittu, yhdistysten 

työntekijöiltä vaaditaan yhä laajempaa osaamista sekä omasta erikoisalastaan että yh-

distysasioihin liittyvistä asioista. On selvää, että vapaaehtoisten vähentyessä ja työteh-

tävien laajentuessa yhdistykset eivät voi tuottaa palveluita vapaaehtoisvoimin (Pihlaja 

2010, 38). 

  

Uusi tilanne, jossa kunnan rooli on palveluiden tuottajan sijasta niiden ostaja, on he-

rättänyt kiinnostusta myös yksityisellä, voittoa tavoittelevalla sektorilla. Yrityksiä 

toimii yhä enemmän perinteisesti kuntien ja kolmannen sektorin erikoisuuksiin kuulu-

neilla aloilla, kuten terveydenhoidossa, mikä luo kilpailuasetelman yksityisen ja kol-

mannen sektorin välille. Yhdistyksen toiminta on verovapaata, jos sen katsotaan ole-

van yleishyödyllinen, mutta nykyisessä palveluntuottaja-asemassa yhdistyksen voi-

daan myös katsoa harjoittavan liiketoimintaa. Tämä puolestaan heikentää kolmannen 

sektorin mahdollisuuksia kilpailun voiton suhteen. Myös yhdistysten merkittävä ra-

hoittaja, Raha-automaattiyhdistys saattaa lakata tukemasta yhdistystä, jos katsoo sen 

toimivan yrityksenä. (Ruuskanen ym. 2013, 30–31.) Voi olla, että joissakin kunnissa 

kolmas sektori nähdään edelleen lähinnä vapaaehtoistyön toteuttajana, eikä ammatil-

lista palveluntuottajayhdistystä osata pitää kolmannen sektorin edustajana. Näin on 
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varsinkin maaseutukunnissa, joissa ammatillisesti toimiva kolmas sektori on vielä 

suhteellisen uusi käsite. (Pihlaja 2010, 37.) 

 

Kiristynyt taloudellinen tilanne ajaa yhdistykset kilpailemaan paitsi yrityksiä, myös 

toisiaan vastaan. Kunnat joutuvat kilpailuttamaan hankkimansa palvelut, mikä aiheut-

taa pelkoa palveluiden tason laskusta ja yhdistyksen toiminnan supistumisesta pelk-

kään palveluntuotantoon. RAY:n ja kuntien toiminta-avustusten vähenemisen takia 

voisi sanoa kolmannen sektorin olevan eräänlaisessa noidankehässä: saadakseen tukia 

sen täytyy tuottaa palveluita, mutta palveluita tuottamalla se myös menettää tukimah-

dollisuuksiaan. Ratkaisuna yhdistykset ovat ruvenneet eriyttämään liiketoimintaansa 

muusta toiminnastaan esimerkiksi yhtiöittämällä. Kolmas sektori on liukunut lähivuo-

sina yhä lähemmäksi kuntien ja yritysten kustannustehokkuuden vaatimuksia ja kilpai-

lua, ja nähtäväksi jää, millaiseksi sen rooli muodostuu tulevaisuudessa. (Ruuskanen 

ym. 2013, 31–33.) 

 

 

4 Vapaaehtoistoiminta ja -työ kolmannella sektorilla  

  

Vapaaehtoistyöntekijät ovat hyvin tärkeässä asemassa kolmannen sektorin toiminnas-

sa. Vapaaehtoistoiminnan määritelmänä käytetään usein palkatonta, omasta tahdosta 

tapahtuvaa tekemistä yhteisön tai toisten ihmisten hyväksi (Yeung 2002, 11). Toimin-

ta ei hyödytä vain omaa lähipiiriä ja se on kaikille avointa. Vapaaehtoistoiminta näh-

dään merkittävänä voimavarana, joka hyödyttää yhteiskuntaa ja sen asukkaita sekä 

sosiaalisesti että taloudellisesti. Alueittain tapahtuva vapaaehtoistoiminta lisää paikka-

kunnan toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja valtakunnallinen vapaaehtoistoiminta 

lisää puolestaan mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan valtion ja asukkaiden välisiin 

suhteisiin. (Euroopan parlamentin mietintö 2008.) 

  

Vapaaehtoistoiminnan nähdään myös tarjoavan hyvän tilaisuuden taitojen kartuttami-

selle ja sen myötä työllistymisen parantamiselle tai opiskelupaikan saamiselle. Vapaa-

ehtoisena toimiminen auttaa mahdollisesti yhteiskunnan “ulkopuolelle” jääneitä pää-

semään takaisin mukaan ja antaa tunteen omasta merkityksellisyydestä. Erään tutki-

muksen mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvan sektorin osuus on tutkimukseen osal-

listuneiden valtioiden bruttokansantuotteesta 5 – 7 %, eli mitättömästä toiminnasta ei 
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siis ole kyse. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että vapaaehtoistyö tulisi korvaamaan 

palkallista työtä. (Euroopan parlamentin mietintö 2008.) 

  

Suomalaisista 37 % oli 2000-luvun alussa mukana jossain vapaaehtoistoiminnassa. 

Keskimäärin suomalaiset käyttivät vapaaehtoistoimintaan 18 tuntia kuukaudessa, eni-

ten aikaa käyttivät yli 50-vuotiaat ja opiskelijat. Koulutetut osallistuivat aktiivisemmin 

kuin kouluttamattomat, työllisyystilanteesta tarkasteltuna aktiivisimpia olivat lomaute-

tut, työttömät, yrittäjät ja johtoasemassa työskentelevät. (Yeung 2002, 24–26.) Suoma-

laiset osallistuivat eniten urheiluun ja liikuntaan liittyvään vapaaehtoistoimintaan. 

Seuraavaksi yleisimpiä olivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt, lapsiin ja nuoriin koh-

distuva vapaaehtoistoiminta sekä uskonnollinen vapaaehtoistoiminta. Kymmenesosa 

osallistui oman asuinalueensa toimintaan tai kulttuuriin ja taiteeseen liittyvään vapaa-

ehtoistoimintaan. (Yeung 2002, 26–27.) 

 

 

5 Vapaaehtoisten työn tukeminen ja ohjaaminen 

 

Vapaaehtoisen jaksamisen kannalta on merkittävää, että vapaaehtoisen ja palkatun, 

ammattilaisen työntekijän tehtävät on kirjattu selkeästi. Kun molemmilla on selkeä 

työnkuva ja identiteetti, uupuminen tai kilpailu vähenee. (Laimio 2010, 10–11.) Tär-

keä osa vapaaehtoisena toimimista on perehdytys järjestön toimintaan. Perehdytys 

paitsi tarjoaa vapaaehtoiselle tietoa järjestöstä ja sen käytännöistä, myös muun muassa 

mahdollisesti lisää vapaaehtoisen sitoutuneisuutta, selventää hänen tehtäviään ja antaa 

hänelle tunteen, että hänestä välitetään. Perehdytyksestä hyötyvät sekä järjestö että 

vapaaehtoinen. Vapaaehtoista voidaan perehdyttää keskustelemalla, mutta järjestöillä 

on usein myös erilaisia tuottamiaan materiaaleja tukena. (Heinonen n.d.) 

 

 Vapaaehtoisille järjestetään usein myös vapaaehtoistyön peruskursseja, joissa käy-

dään läpi vapaaehtoisuuden periaatteita, kuten vaitiolovelvollisuutta; toisten kohtaa-

mista ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämistä. Vaativammissa vapaaehtois-

tehtävissä (esimerkiksi tukiperheenä toimiminen) peruskoulutus, jatkokoulutus, pe-

rehdytys ja järjestöltä saatava tuki ovat välttämättömiä. Järjestöt pyrkivät huolehti-

maan vapaaehtoistyöntekijöistään myös järjestämällä erilaisia virkistystapahtumia ja 

yhteistapaamisia. (Kyngäs 2011, 35.)  
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Haasteita järjestöjen toiminnalle ja samalla vapaaehtoistoiminnalle asettavat rahoituk-

sen epävarmuus ja järjestöissä toimivien henkilöiden ikääntyminen. Vanhojen siirty-

essä pois nuoria ei saada tilalle, eikä näin ollen järjestöissä ole tarpeeksi vapaaehtoisia. 

(Pihlaja 2010, 39.) Työelämän haastavuus vie työikäisiltä voimavaroja, minkä lisäksi 

nuorempi sukupolvi ei välttämättä ole yhtä sitoutuvaa kuin aikaisemmat. Vapaaehtois-

työltä kaivattaisiin joustavuutta ja luovuutta, siitä tulisi saada henkilökohtaista hyötyä 

ja merkitystä. Tulevaisuudessa vapaaehtoistyö onkin ehkä löyhemmin organisoitua ja 

projektimaisempaa. Eräs huomattava väestöryhmä, jolla olisi resursseja vapaaehtois-

työhön, on hyväkuntoiset eläkeläiset. Oikeanlaisella motivoinnilla heidän työpanok-

sensa olisi mahdollista saada käyttöön. Kyse ei nimittäin ole siitä, etteikö suomalaisia 

kiinnostaisi vapaaehtoistyö; Yeungin (2002) tutkimuksen mukaan yli puolet vapaaeh-

toistoiminnan ulkopuolella olevista kertoivat olevansa valmiita osallistumaan toimin-

taan pyydettäessä. (Harju 2003, 119, 121. 123.)  

 

Jotta vapaaehtoistyö voisi toteutua ja toimia, se edellyttää muun muassa työntekijältä 

tiettyjä asioita. Vapaaehtoistyöntekijä ei saa tekemästään työstä rahallista tai siihen 

verrattavissa olevaa korvausta, joten motivaatio työn tekemiseen ei siis kumpua mate-

riaalisen palkkion toiveesta. Vapaaehtoistyöllä on tekijälleen usein suurempi ja tarkoi-

tuksellisempi merkitys, kuin verrattaessa tavallisen palkkatyön tekemiseen. Vapaaeh-

toistyössä henkilöllä on mahdollisuus toteuttaa valinnanvapauttaan tekemällä juuri 

sellaista työtä, jonka kokee omaksi kutsumuksekseen (Häsä & Kainiemi 2012, 23.) 

Vapaaehtoistyöntekijän motivaatio onkin yksi vapaaehtoistoiminnan kulmakivistä ja 

toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijä pysyy motivoituneena. 

Miten ja mistä vapaaehtoistyöntekijä sitten ammentaa motivaationsa, on kysymisen ja 

pohtimisen arvoinen asia.  

 

Motivaatiosta puhuttaessa sillä tarkoitetaan yleensä ihmisen sisäistä motivaatiota. Se 

on sidoksissa niihin asioihin, joista henkilö on kiinnostunut ja joista hän kokee saa-

vansa mielihyvää. Nämä samat tekijät vaikuttavat myös siihen, miksi vapaaehtoistyö-

hön hakeudutaan. (Häsä & Kainiemi 2012, 24.) Motivaatio ja vapaaehtoistyön tekemi-

sen motiivit vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan. Häsä & Kainiemi (2012) kuvaile-

vat tekstissään, että esimerkiksi naiset ovat kiinnostuneempia vapaaehtoistoiminnan 

mukanaan tuomista sosiaalisista mahdollisuuksista ja uuden oppimisen kokemuksista, 

kuin miehet. Nuorten motiivina vapaaehtoistyön tekemiselle toimii usein halu olla osa 

paremman tulevaisuuden rakentamista vaikkapa jonkin tietyn teeman siivittämänä, 
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kun taas toisessa ääripäässä ikäihmisten halu osallistua vapaaehtoistoimintaan kumpu-

aa oman elämänkokemuksen hyödyntämisestä ja usein myös mielekkään vapaa-ajan 

tekemisen löytämisestä. (Häsä & Kainiemi 2012, 24.) 

 

Vapaaehtoistyöhön hakeudutaan monista eri syistä, mutta useimmiten vapaaehtoistyö-

hön hakeutumisen taustalla on elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset. Yleensä käy-

kin niin, että muuttunut elämäntilanne avaa uusia näkökulmia henkilön elämänkatso-

mukseen ja hänen omaan arkeensa, jolloin elämän ikään kuin näkee uusin silmin. (Hä-

sä & Kainiemi 2012, 24.) Elämässä tapahtuvat vastoinkäymiset saavat meidät usein 

pohtimaan sitä, mikä elämässä todella on tärkeää. Monet saavat vaikeuksiinsa apua 

lähipiiristään ja kun vastoinkäymisistä on selvitty, halutaan usein ryhtyä auttamaan 

muita. Lisäksi sellaiset henkilöt, jotka kokevat olevansa onnekkaita tai muuten hyvä-

osaisia, haluavat auttaa niitä joilla asiat ei ole yhtä hyvin. (Häsä & Kainiemi 2012, 

24.)  

 

Yeungin (2002, 32–33)  haastattelemat vapaaehtoistyöntekijät listasivat ylivoimaisesti 

tärkeimmäksi syyksi osallistumiselleen halun auttaa muita. Ylimääräisellä vapaa-ajalla 

osallistumistaan perusteli selvästi harvempi. Vielä harvemmin mainittuja syitä olivat 

uusien kokemusten ja tuttavien saaminen ja kiinnostus vapaaehtoisuuteen. Harju 

(2003, 122) kuitenkin mainitsee, että usein auttamisesta tuleva tyydytys ei pelkästään 

riitä, vaan nykyajan ihmistä motivoivat myös toiminnasta saatava arvostus, toisten 

ihmisten seura ja mielekäs tekeminen. 

 

Vapaaehtoistyöntekijöiden motiiveja voidaan kuvata esimerkiksi Yeungin (2005) va-

paaehtoismotivaation timanttimallilla. 
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Kuvio 1. Vapaaehtoistoiminnan timanttimalli (Yeung 2005, 107.) 

 

Yeungin timanttimalli jakaa motivaation neljään tasoon: antaminen-saaminen, toimin-

ta-pohdinta, läheisyys-etäisyys ja jatkuvuus. Näitä neljää timanttimallin päätasoa voi-

daan kutsua myös ääripäätasoiksi, jotka puolestaan jakavat vapaaehtoistoiminnan kah-

teen eri suuntaan. Nämä kaksi suuntaa luokitellaan itseen päin ja itsestä ulospäin koh-

distuvaan toimintaan. Timanttimallissa oikealla puolella olevat neljä nuolta kuvaavat 

itsestä ulospäin suuntautuneisuutta ja toisille antamista. Mallin vasemmalla puolella 

olevat nuolet puolestaan kuvaavat toimintaa, joka kohdistuu yksilöön itseensä ja hen-

kilökohtaiseen oppimiseen, saamisen kokemuksiin ja pohdiskeluun. (Yeung 2005, 

104–108.) 

 

Vapaaehtoistyöntekijän motivaatio ja jaksaminen vaikuttaa vääjäämättä myös työhön 

sitoutumiseen. Vapaaehtoistyössä on tärkeää, että toiminnassa on jatkuvasti mukana 

yhteenkuuluvuuden tunne, sillä tämä tekee työstä mielekkäämpää ja on työhön sitou-

tumisen kannalta olennaista. (Häsä & Kainiemi 2012, 28.) Yhdistys tai järjestö voi 

tukea ja vahvistaa vapaaehtoistyöntekijän motivaatiota kiittämällä, kehumalla ja kan-

nustamalla. Lisäksi sellaisten työntekijöiden, jotka ovat erityisen aktiivisia, tulisi saa-

da osallistua myös erilaisiin suunnittelutehtäviin itse työn toteuttamisen ohella. Va-

paaehtoistyöntekijän on tärkeää saada kokea ja tuntea, että hänen työnsä on merkityk-

sellistä ja että hän tekee tätä työtä voidakseen auttaa muita. Yhteisöllisyyttä vahvista-
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malla voidaan tukea työntekijöiden sitoutuneisuutta yhdistyksen tai järjestön toimin-

taan. (Häsä & Kainiemi 2012, 28.)  

 

Vapaaehtoistyössä työnohjauksella on merkittävä rooli. Henkilö, jolla ei ole aikaisem-

paa alan tuntemusta eikä ammatillisen osaamisen tuomaa suojaa, saattaa helposti uu-

vuttaa itsensä kohdatessaan asiakkaita. Vapaaehtoistyöntekijä tarvitsee keinoja oman 

jaksamisensa rajojen tunnistamiseksi sekä tueksi myötäelämisessä asiakkaiden koke-

musten keskellä ja vaihtelevissa elämäntilanteissa. (Häsä & Kainiemi 2012, 29.) 

Työnohjaus on erityisesti tarpeen silloin, jos vapaaehtoinen on vasta aloittamassa työ-

tään tai hänelle ei heti löydy sopivaa tekemistä (Laimio 2010, 16). 

 

Työnohjaus auttaa työntekijöitä vähentämään liiallisia vaatimuksia itseään kohtaan ja 

samalla se pyrkii selkeyttämään vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja toisaalta myös sen 

rajallisuuden. Työnohjauksen olennaisimpia sisältöjä vapaaehtoistyössä ovat työnteki-

jän jaksamiseen liittyvät asiat, asiakastilanteiden ja -kohtaamisten purkaminen, ver-

taistuen antaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. (Häsä & Kainiemi 2012, 29.) 

Ohjauksen avulla vapaaehtoinen hahmottaa itsensä ja merkityksensä järjestönsä jäse-

nenä (Laimio 2010, 16). Työnohjaus ja siihen verrattavissa olevat tilanteet, joissa käy-

dään läpi työssä kohdattuja ja koettuja asioita, vahvistavat vapaaehtoistyöntekijän si-

toutuneisuutta ja tukevat häntä voimaantumisessa (Häsä & Kainiemi, 29). Ohjaustilan-

teissa usein yksin toimiva vapaaehtoistyöntekijä saa myös työryhmänsä tuen. Tarpees-

ta huolimatta ohjausta toteutetaan ainakin toistaiseksi vähän johtuen joko järjestön 

resursseista, henkilöstön vaihtelevuudesta tai negatiivisesta suhtautumisesta työnohja-

ukseen. (Laimio 2010, 15-16.)  

 

 

6 Opas työntekijöiden tueksi 

 

Opinnäytetyömme aihe muuttui alussa monta kertaa ja joka kerralla toimeksiantaja 

vaati työhön lisää sisältöä, mikä olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että työstä olisi 

tullut aivan liian laaja. Alun perin opas oli tarkoitettu erään sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toimijalle, joka järjestää lapsille tarkoitettuja palveluita, kuten ryhmä- ja harrastus-

toimintaa. Opas oli tarkoitettu sekä ammattilaisten, että vapaaehtoisten työntekijöiden 

perehdytys- ja koulutusmateriaaliksi. Lapsiryhmissä ei olisi annettu seksuaalikasvatus-

ta, vaan opas olisi tarjonnut työntekijöille tietopaketin lapsen seksuaalisuudesta ja 
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siihen liittyvästä käytöksestä. Oppaan käyttötarkoituksena on toimia työ- ja apuväli-

neenä pääasiallisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusta vailla oleville työntekijöille, 

mutta myös muut lasten kanssa työskentelevät voivat hyödyntää opasta tarpeidensa 

mukaisesti. Oppaan tavoitteena on antaa työntekijöille valmiuksia havainnoida lasten 

käyttäytymistä ja toimintaa ryhmässä ja tarjota keinoja puuttua tilanteisiin, jotka herät-

tävät huolta ja epäilystä. Lopullisessa opinnäytetyössämme ei kuitenkaan ole mukana 

työelämän edustajaa, koska emme päässeet alkuperäisen yhteistyötahon kanssa yh-

teisymmärrykseen opinnäytetyöhön liittyvistä sopimusasioista. 

  

Opas lapsen seksuaalisesta kehityksestä syntyi omasta mielenkiinnostamme aihetta 

kohtaan ja oppaamme käyttökohteeksi valikoitui kuvitteellinen kolmannen sektorin 

toimija, joka tuottaa palveluita lapsille. Alkuperäisen toimijan asiakkaiden ikähaaruk-

ka oli 6-vuotiaista noin 12-vuotiaisiin, mutta halusimme ottaa oppaassamme huomi-

oon kaikki ikäluokat vauvaiästä varhaisaikuisuuteen. Olisi tuntunut oudolta kirjoittaa 

esimerkiksi seksuaalisen kehityksen vaiheista vain tietyssä ikäryhmässä, sillä edeltä-

vät ja seuraavat vaiheet ovat hyvin olennaisia seksuaalisen kehityksen hahmottamisen 

kannalta. Oppaamme fokus on enemmän alle murrosikäisissä lapsissa, mutta nä-

kisimme oppaassa esitettyjen asioiden koskettavan myös murrosikäistä nuorta. Valit-

simme kolmannen sektorin siitä syystä, että järjestöissä ja yhdistystoiminnassa työs-

kentelee runsaasti henkilöitä, joilla ei ole aikaisempaa sosiaali- ja terveysalan koulu-

tusta ja halusimme tuottaa heille koulutusmateriaalin. Kolmas sektori oli meille lähei-

nen taho myös siksi, että olimme tehneet opintoihimme liittyviä työharjoitteluita eri-

laisissa yhdistyksissä.  

  

Työn rajaaminen oli alkuun haastavaa, koska aihepiiri on laaja. Lisäksi varsinaisen 

toimeksiantajan puuttuminen vaikeutti ja hidasti omalta osaltaan työn etenemistä. Teo-

rian viitekehyksellä ei ollut konkreettista kiintopistettä, jonka ympärille työtä olisi 

voinut alkaa rakentamaan heti alusta alkaen. Varsinaisen materiaalin suunnittelutyö ja 

tuottaminen tapahtui kuitenkin melko sujuvasti osaksi myös hyvien lähteiden ansiosta. 

Opas toteutettiin siten, että materiaalista tehtiin sekä lukuversio, että diasarja, johon on 

koottu koko oppaan sisältö tiivistetysti. Opinnäytetyömme on toiminnallinen, joten 

emme käyttäneet sen tekemisessä tutkimuksellisia menetelmiä, mutta noudatimme 

tiettyjä periaatteita. Opas on kehitetty keräämällä tarpeeksi lähdemateriaalia, jota ra-

jaamalla ja yhdistelemällä olemme saaneet aikaan käytännön työkalun. Teoriatieto ja 
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käytännöllisyys yhdistyvät oppaassa, mikä on toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus. 

(Vilkka 2010.) 

 

Oppaaseen keräämämme materiaalin luotettavuus pyrittiin vahvistamaan hakemalla 

tietoa luotettavista lähteistä mahdollisimman monipuolisesti ja viittaamalla niihin 

asianmukaisesti. Oikein tehdyillä lähdeviittauksilla estetään plagiointia, eli muiden 

ideoiden esittämistä omina. Tieteellisen kirjoittamisen etiikkaan kuuluu, että tunnustus 

annetaan alkuperäiselle taholle. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 103–104.) Pyrimme 

käyttämään tuoreita lähteitä ja vältimme asenteellisesti kirjoitettuja aineistoja. Esi-

merkiksi eräässä teoksessa homoseksuaalisuutta nimitettiin ihmisen omaksi valinnak-

si, mikä ei tue nykytutkimustietoa. 

 

Käytimme pääsääntöisesti primaarilähteitä, mikä lisää tiedon luotettavuutta (Tampe-

reen yliopiston kirjasto 2012) ja sekundaarilähdettä ainoastaan silloin, jos alkuperäistä 

ei ollut saatavilla maksuttomana painettuna tai sähköisenä versiona. Lähdeaineisto 

koostui suurimmalta osin aihealueen asiantuntijoiden kirjoittamista teoksista ja esi-

merkiksi vieraskielisistä aihealueeseen liittyvistä Internet-julkaisuista, kuten artikke-

leista ja tutkimuksista. Mukana oli myös esimerkiksi eri sosiaali- ja terveystoimijoiden 

aineistoja, joiden arvioimme täyttävän luotettavuuden kriteerit.  Opas ja diasarja ovat 

erillisiä liitteitä, joita ei ole liitetty teoriaosuuteen, sillä halusimme pitää kiinni teki-

jänoikeuksistamme. Näin ollen opasta voi käyttää vain meidän luvallamme. 

 

Tuotteistetun opinnäytetyön luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi sen käyttö-

kelpoisuuden kautta. Arvioinnissa tulee huomioida kohderyhmä, tuotteen tarkoitus ja 

opinnäytteelle asetetut tavoitteet. (Kajaanin ammattikorkeakoulu n.d.) Kirjoittamisen 

aikana pidimme mielessä, kenelle tuote on tarkoitettu ja mitä sillä halutaan saavuttaa. 

Kohderyhmä määritti oppaan sisällön ja julkaisutavat; tietoa piti tarjota tiiviissä muo-

dossa, koska lukijalla ei välttämättä olisi paljoa aikaa perehtyä siihen. Halusimme 

tekstin olevan informatiivista, mutta samalla lukemaan innostavaa. 

 

Halusimme oppaasta tekstiversion lisäksi myös diasarjan. Ideana on, että siinä käy-

dään läpi samat asiat kuin tekstissä, tekstin jäsentelyä noudattaen, mutta ytimek-

käämmässä muodossa. Diasarjasta on erityisesti hyötyä esimerkiksi silloin, kun aihee-

seen liittyviä kysymyksiä nousee esiin ja vastauksia tarvitaan nopeasti. Tällöin ei tar-

vitse alkaa lukea koko materiaalia läpi, vaan tarvittava tieto löytyy dioista helposti. 
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Oppaan toteutuksen pääasiallinen ajatus on, että siitä tulee helposti ymmärrettävä ja 

suoraviivainen. Tietotekniikkaa osaamattomille työntekijöille oppaan lukeminen säh-

köisessä muodossa tai tulostaminen voivat olla haastavia, mutta ajattelimme työelä-

män toimijan pystyvän tarjoamaan oppaan tai diasarjan myös paperisena versiona. 

Diasarjaa pystytään myös hyödyntämään luennoilla tai muissa koulutustilaisuuksissa 

opetusmateriaalina. 

 

  

7 Pohdinta 

  

Opinnäytetyöprosessimme sai hankalan alun ja osittain myös siksi prosessi on ollut 

pitkä ja työläs. Opinnäytetyön aihe vaihtui useampaan otteeseen työelämän edustajan 

puolelta, mikä johti siihen, että työtä oli vaikea lähteä suunnittelemaan ja työstämään. 

Lopulta toimeksiantajan ajatuksena oli, että tekisimme oppaan toiminnallisten lapsi-

ryhmien ohjaajille, jossa käsitellään lapsen seksuaalista kehittymistä ja normaalin sekä 

epänormaalin käytöksen piirteitä, kuten myös sitä, milloin on puuttumisen paikka ja 

miten silloin tulee toimia. Toimeksiantaja olisi halunnut käyttää tuottamaamme mate-

riaalia ulkopuolisten tahojen kouluttamisessa sen lisäksi, että sitä olisi käytetty omien 

työntekijöiden oppaana ja perehdytysmateriaalina. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut 

sitä, että toimeksiantaja olisi käyttänyt materiaaliamme ilmaiseksi ja saanut itselleen 

korvaukset niistä tilaisuuksista, joissa opastamme olisi käytetty koulutustarkoitukses-

sa. Tilanne tuntui meistä turhauttavalta. 

  

Meille jäi epäselvä kuva toimeksiantajan tuottamista palveluista, koska heidän toimin-

tansa oli vasta alkuvaiheessa. Toimeksiantajan edustajakaan tuntunut oikein tietävän, 

millaista heidän toimintansa tulevaisuudessa on ja minkälaisin resurssein sitä pyritään 

toteuttamaan. Yritimme neuvotella sopimusasioista siten, että päätyisimme sellaiseen 

lopputulokseen, joka miellyttäisi molempia osapuolia. Tähän ei kuitenkaan koskaan 

päästy, joten työelämän edustaja jäi kokonaan puuttumaan opinnäytetyöstämme. Tä-

män jälkeen pohdimme jopa aiheen vaihtoa. Olimme kuitenkin ehtineet suunnitella ja 

rakentaa alkuperäistä opinnäytettä jo niin pitkälle, että se päätettiin viedä loppuun asti. 

Keskinäinen työskentelymme sujui saumattomasti, vaikka työskentelimme pääsään-

töisesti eri paikkakunnilta käsin. Yhteistyömme sujuvuutta tuki myös se, että olemme 

tehneet useita pari- ja ryhmätöitä yhdessä, joten tiesimme molemmat jo etukäteen, 

millaisia työskentelijöitä ja kirjoittajia olemme. 
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Aihe kiinnosti meitä muun muassa siksi, että lapsen seksuaalisuus on vielä tänäkin 

päivänä tabu. Lapsen seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on helpompi vaieta, kuin että 

ne uskallettaisiin kohdata ja niistä keskusteltaisiin. Seksuaalisuuden ajatellaan edel-

leen liittyvän lähinnä yhdyntään tai muuhun seksuaaliseen kiihottumiseen tähtäävään 

toimintaan, vaikka seksuaalisuus pitää sisällään paljon muutakin, kuten sukupuolisuu-

den ja rakkauden. Nämä ominaisuudet ovat mukanamme lapsuudesta saakka ja osit-

tain myös siksi suunnittelimme tämän ohjaajan oppaan. 

 

Nykyään seksuaalikasvatus on olennainen osa kokonaisvaltaista lapsen hyvinvoinnin 

ja kasvun tukemista ja se on vakiinnuttanut paikkansa esimerkiksi koulujen terveys-

tiedon opetuksessa. Lapsen seksuaalisuuteen liittyvät seikat eivät tosin nouse esille 

ainoastaan kouluissa, vaan ne ovat mukana lapsen kasvussa ja kehityksessä niin päi-

väkodeissa, kerhoissa, kotona kuin vapaa-ajallakin. Jotta aikuiset osaisivat käsitellä 

näitä asioita oikein ja kohdata lapsen uteliaisuuden hänen ikä- ja kehitystasonsa huo-

mioon ottaen, kokosimme tämän tietopaketin avuksi juuri näitä tilanteita silmällä pitä-

en. 

  

Työn sisällössä jäi päällisin puolin mietityttämään tutkimuksen puuttuminen. Opin-

näytetyötä ohjaavan opettajan kanssa oli keskusteltu ja sovittu, ettei tutkimus ole työn 

onnistumisen kannalta välttämätön ja tutkimuksen tekeminen jäi työstämme pois jo 

pelkästään olosuhteidenkin pakottamana. Olisiko työstä kuitenkin voinut tulla parempi 

tai jollain tapaa validimpi ja perustellumpi, jos olisimme teettäneet aiheesta esimer-

kiksi kyselytutkimuksen ja analysoineet sen tulokset? Toisaalta, olisiko tutkimuksella 

ja sen tuloksilla ollut oppaan käytettävyyden ja toimivuuden kannalta mitään konk-

reettista merkitystä? 

 

Tutkimuksen tekeminen tästä aihealueesta olisi saattanut olla haasteellista. Olisivatko 

esimerkiksi työntekijät tunteneet olonsa kiusaantuneiksi, jos olisimme lähteneet ke-

räämään taustamateriaalia tiedustelemalla esimerkiksi ovatko he havainneet ohjaamil-

laan lapsilla seksuaalista käyttäytymistä ja jos ovat, niin miten se on ilmennyt? Seksu-

aalisuus on hyvin henkilökohtainen ja ihmisen yksityisyyttä koskettava asia, mutta 

toisaalta se on jokapäiväinen ja luonnollinen asia, joten miksi siitä ei saisi puhua tai 

miksei sitä voisi ottaa esille? Kyselyn tekeminen olisi luultavasti tehnyt työmääräs-

tämme liian ison. Näiden asioiden lisäksi meitä jäi jokseenkin vaivaamaan myös se, 
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ettei tuottamamme materiaali tule käyttöön työelämän toimeksiantajan puuttumisen 

vuoksi. Jos meillä olisi ollut työelämän taho mukana työssämme, olisi ollut mielen-

kiintoista tehdä jonkinlaista kyselyä toiveista oppaan sisältöä kohtaan. Myös oppaan 

hyödyllisyydestä olisi ollut hyvä saada käyttäjäpalautetta, koska nyt arvioimme opasta 

omien näkemystemme mukaan.   

 

Kun kirjoitimme opasta, vältimme tuomasta omia mielipiteitämme esille. Osaltaan 

teimme niin, koska se kuuluu tutkimuskäytäntöön (Tilastokeskus n.d.), mutta myös 

siksi, koska emme ole lapsen seksuaalisuuden asiantuntijoita. Kirjoitusprosessi kui-

tenkin herätti meissä monenlaisia ajatuksia, muistoja ja tunteita. Esimerkiksi lapsen 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön perehtyminen aiheutti ymmärrettävästi pahan olon 

tunteen. Toisaalta koimme kirjoittaessamme niin sanottuja “ahaa-elämyksiä” ja muun 

muassa seksuaalisen kehityksen vaiheisiin tutustuminen selvensi monia aikaisemmin 

mietityttäneitä asioita. Vaikka rupesimme kirjoittamaan avoimin mielin, huomasimme 

prosessin aikana ymmärryksemme kasvaneen. Emme olleetkaan niin neutraaleja kuin 

luulimme, vaan meilläkin oli omat ennakkokäsityksemme seksuaalisuus-asioihin liit-

tyen.  

 

Opinnäytetyön tekeminen ja koko tämä pitkä prosessi on ollut kivinen, mutta opetta-

vainen tie. Lähdemateriaalia kerätessämme huomasimme, että tietoa seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä tuntui löytyvän enemmän kuin lapsuuden ajalle tyypillisestä seksuaa-

lisuudesta. Oli myös teoksia, joissa normaalia seksuaalista käytöstä käytettiin lähinnä 

vertailukohtana seksuaalisen hyväksikäytön tai muun häiriön aiheuttamalle käytöksel-

le. Lapsuusajan seksuaalisuus tuntui siis olevan edelleen jossain määrin tabu jopa 

ammatillisessa kirjallisuudessa.  Kenties syy on siinä, että seksuaalisuuden nähdään 

kuuluvan lähinnä teini-ikäisistä aikuisiin. Seksuaalisuus on kuitenkin olemassa jo kau-

an ennen seksuaalisten halujen syntymistä. Tämän vuoksi meistä on ollut mielenkiin-

toista tutustua aiheeseen, josta emme tienneet paljoakaan etukäteen ja pyrkiä tuomaan 

oppimiamme asioita esille.  

 

Olisi ollut kiinnostavaa paneutua vielä esimerkiksi erityislasten seksuaalisuuteen tai 

seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten ja nuorten kuntoutukseen, mutta tällöin op-

paasta olisi tullut liian laaja eikä se olisi vastannut alkuperäistä tehtävänantoa. Ehdo-

tuksia jatkotutkimuskohteiksi löytyykin runsaasti. Voisi esimerkiksi tutkia lasten sek-

suaalisuuden ilmenemistä ryhmässä, kuten tuovatko lapset sukupuoltaan esille, tapah-
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tuuko ryhmässä seksuaalista käytöstä ja niin edelleen. Oppaassamme puhutaan lyhyes-

ti seksuaali-identiteetin kehittymisestä, mutta tähän voisi kiinnittää enemmänkin huo-

miota ja esimerkiksi tutkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien mielipi-

teitä siitä, ovatko he saaneet tarpeeksi tukea suuntautumiselleen. Maahanmuuttajien 

käsitykset seksuaalisuudesta olisi myös mielenkiintoinen tutkimusaihe. 

 

Kuntoutuksen ohjaajan näkökulmasta ajateltuna on hyvinkin todennäköistä, että tule-

vassa työssämme tuotamme erilaisia materiaaleja ja mahdollisesti myös koulutuksia 

työpaikoillamme tai vaikkapa yhteistyötahoille. Esimerkiksi kolmannella sektorilla 

työskennellessä työhömme voi kuulua vapaaehtoisten työn koordinointi ja heidän oh-

jauksensa ja kouluttamisensa. Näin ollen oppaan teko on ollut meille hyvää harjoitusta 

tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi kuntoutuksen ohjaaja on – varsinkin moniammatillisis-

ta työryhmistä puhuttaessa – se, joka yleensä saa ensimmäisen lähikontaktin asiakkaa-

seen esimerkiksi kotikäynnille mennessään. 

  

Kuntoutuksen ohjaaja pääsee lähelle niin asiakasta kuin tämän arkeakin – lähelle asi-

akkaan elämää. Se miten kuntoutuksen ohjaaja kohtaa asiakkaan, vaikuttaa voimak-

kaasti siihen, kuinka tämän asioita voidaan lähteä viemään eteenpäin - vai voidaanko 

ollenkaan. Jos luottamussuhdetta ei synny, jatkosuunnitelmien tekemisestä tulee haas-

tavaa. Luottamus ja turvallisuudentunne ovat aina avainasemassa asiakaskohtaamisis-

sa, mutta erityisesti silloin, jos kotikäynneillä ilmenee hyvin arkaluontoisia asioita. 

Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi – opinnäytetyömme aiheeseen viitaten – sek-

suaalisuuteen liittyvät seikat. Tässä kohtaa oppaamme on valttikortti. Oppaan sisältöä 

hyödyntäen kuntoutuksen ohjaaja osaa johtaa keskustelua oikeaan suuntaan, kuitenkin 

hienovaraisesti ja syyllistämättä. 

 

 Oppaan avulla kuntoutuksen ohjaaja pystyy herkemmin tunnistamaan ongelmakohtia 

ja tarttumaan niihin. Voisikin sanoa, että yksi kuntoutuksen ohjaajan tärkeimmistä 

tehtävistä asiakastilanteissa on löytää “se punainen lanka”. Näin ollen hyvän asiakas-

suhteen rakentamisen lisäksi jatkosuunnitelmien tekeminen helpottuu, koska kuntou-

tuksen ohjaaja osaa tällöin konsultoida niitä ammattihenkilöitä, jotka ovat oman alan 

asiantuntijuudellaan päteviä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti ja viemään tämän 

asioita edelleen eteenpäin. 
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Tämä opas on tarkoitettu kolmannen sektorin työntekijöille, joihin lukeutuvat myös 

vapaaehtoistyöntekijät, joilla ei välttämättä ole sosiaali- tai terveysalan koulutusta. 

Näkisimme kuitenkin oppaan olevan hyödynnettävä työväline myös sellaisille sosiaa-

li- ja terveysalalla työskenteleville ammattihenkilöille, jotka ovat tekemisissä lasten ja 

perheiden kanssa. Opas madaltaa kynnystä puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista 

ja se on helposti ymmärrettävissä, koska sen sisältämistä asioista puhutaan suoravii-

vaisesti ja niiden oikeilla nimillä. Kuntoutuksen ohjaaja on työnsä puolesta tekemisis-

sä mitä erilaisimmissa ympäristöissä ja asiakaskunta on näin ollen hyvin monipuolista 

ja vaihtelevaa. Koska työssä pyritään tarkastelemaan asiakkaan elämäntilannetta ko-

konaisvaltaisesti, ei seksuaalisuutta tulisi jättää siitä pois. Kyseessä on kuitenkin hyvin 

olennainen osa ihmisyyttä, puhuttiinpa sitten lapsesta tai aikuisesta. 
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