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1 Johdanto 

Lastensuojelupalveluiden saatavuudessa on isoja haasteita Suomessa. Kuntaliitto sel-

vitti kyselyn avulla lastensuojelun tilannetta vuosina 2012 ja 2017. Vuonna 2017 to-

teutetun kyselyn tulokset osoittivat, että tilanne oli heikentynyt aiempaan kyselyyn 

verrattuna. Lastensuojelupalveluita ei ole saatavilla tarvittavassa laajuudessa ja hen-

kilöstöresurssit ovat niukat. Sosiaalityöntekijöille on haastavaa saada sijaisia. (Kunta-

liiton lastensuojelukysely: Lastensuojelun tilanne vaikeutunut 2018.) Ylisosiaalineu-

vos Kananoja kutsuttiin Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta selvittämään sitä, mi-

ten lastensuojelun haastavaan tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa. Selvityksen välirapor-

tin mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa pitäisi pyrkiä vahvan perustason 

palveluihin, joissa mahdollistuisi varhaisen tuen antaminen. Palveluita tulisi olla sekä 

perus- että erityistasolla, ja lastensuojelupalveluiden tulisi kuulua vasta jälkimmäi-

seen. Kananojan ja Ruuskasen kirjoittaman väliraportin mukaan peruspalveluiden 

vahvistaminen aiheuttaisi lastensuojelupalvelujen tarpeen vähenemisen. Peruspalve-

luiden vahvistaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että lapsi- ja perhepalveluiden 

verkostoimista parannettaisiin perhekeskusten avulla. Lisäksi lapsiperheiden kotipal-

velua, muita matalan kynnyksen palveluja sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen 

kanssa tehtävää yhteistyötä pitäisi lisätä. Yksi peruspalveluista on perhetyö, jonka eri 

muotoja pitäisi selvityksen perusteella selventää sekä vahvistaa. (Kananoja & Ruuska-

nen 2018, 75.)  

Tämä opinnäytetyö liittyy Kananojan ja Ruuskasen (2018) väliraportissa mainittuun 

varhaiskasvatuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä sen lisäämiseen. Opinnäyte-

työ käsittelee varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä neuvolan perheohjauk-

sesta, joka on perheille annettavaa, kotiympäristössä toteutettavaa matalan kynnyk-

sen tukea. Opinnäytetyön aineisto kerättiin Muuramesta, jossa perhetyöstä käyte-

tään termiä perheohjaus. Opinnäytetyön aineisto kerättiin vuoden 2018 aikana, 

jonka lopussa Muuramen perheohjaustyöhön tuli muutoksia. Edellinen neuvolan per-

heohjaaja jäi pois tehtävästään marraskuussa 2018 ja paikkaan haettiin uutta henki-

löä nimikkeellä ”perhekeskusohjaaja”. Perhekeskuksessa toimivan ohjaajan asiak-

kaina ovat alle kouluikäisten lisäksi kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Tässä 



4 
 

 

opinnäytetyössä esitellään kuitenkin perheohjaustyö sellaisena kuin se on ollut ai-

neistonkeräyshetkellä, jotta teoriaa ja tuloksia voidaan tarkastella oikeassa konteks-

tissa.  

Muuramessa oli neuvolan perheohjauksen ohella perheohjausta myös kouluikäisille 

lapsille ja heidän perheilleen, mutta opinnäytetyössä keskityttiin neuvolan perheoh-

jaukseen siksi, että se oli suunnattu nimenomaan varhaiskasvatusikäisille lapsille. 

Tarkoituksena oli kehittää varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheohjauksen välistä yh-

teistyötä, jotta perheet saisivat mahdollisimman monipuolista ja kokonaisvaltaista 

tukea. Tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen työntekijöillä 

on neuvolan perheohjauksesta. Käsityksiä selvittämällä saatiin tietoa siitä, millaista 

yhteistyötä on mahdollisesti jo ollut ja millaista yhteistyötä toivotaan. Opinnäytetyön 

lopussa on kehittämisehdotuksia, mutta konkreettinen yhteistyön kehittäminen jää 

Muuramessa työskentelevälle varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja perhekeskusohjaa-

jalle. Opinnäytetyön avulla halutaan antaa tietoa yhteistyön kehittämisen tueksi.  

 

2 Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen  

2.1 Perhe ja vanhemmuus 

Perhe on käsitteenä monimuotoinen ja kulttuurisidonnainen. Suomalaisen ja länsi-

maisen kulttuurin näkökulmasta perheeseen katsotaan kuuluvaksi vanhemmat ja ko-

tona asuvat lapset. (Vilén, Seppänen, Tapio & Toivanen 2010, 10.) Tilastokeskuksen 

mukaan ”lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuo-

tias lapsi” (Käsitteet n.d.). Käsitys perheestä ja siihen kuuluvista henkilöistä saattaa 

kuitenkin vaihdella jopa samassa perheessä asuvien kesken, sillä perheen määritelmä 

riippuu yksilön omasta näkemyksestä. Perheen määrittelyssä olennaisiksi käsitteiksi 

nousevat koti, läheiset ihmissuhteet, verisukulaisuus ja eri sukupolvet. Sosiologian 

viitekehyksessä perhe nähdään tärkeänä instituutiona, jonka tehtävä on kasvattaa 

lapset osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. (Bernardes 1997, 4–5; Pohjola 2005, 43.) 

Usein perheestä puhuttaessa viitataan ydinperheeseen, jota pidetään niin sanottuna 

perheihanteena tai ideaalina perhemuotona. Ydinperheellä tarkoitetaan perhettä, 
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jossa asuvat äiti, isä ja heidän lapsensa. Tutkimusten mukaan ihanne ei vastaa kuiten-

kaan todellisuutta, sillä perhetyypit ovat paljon moninaisempia ja vaihtelevampia. 

(Yesilova 2009, 17.) Muita perhetyyppejä ovat esimerkiksi yksinhuoltajaperheet, uus-

perheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, monikulttuuriset perheet, sijaisper-

heet sekä lapsettomat perheet (Vilén ym. 2010, 12).  

Suomessa asuvan väestön perherakenteissa on tapahtunut muutoksia ja perhemuo-

dot ovat moninaistuneet. Vuonna 1980 suomalaisista 85 prosenttia asui perheessä, 

kun taas vuonna 2017 perheissä asuvien osuus oli 74 prosenttia.  Myös lapsiperhei-

den määrä on laskenut. 1970-luvun alussa lapsiperheiden osuus perheväestöstä oli 

lähes 60 prosenttia ja vuonna 2017 se oli 39 prosenttia. (Miettinen 2017, 172; Perhei-

den määrä kääntyi laskuun 2018.) 

Vanhemmuudella tarkoitetaan vanhemman ja lapsen välistä ihmissuhdetta, jonka 

tarkoituksena on inhimillinen kasvu ja kehitys. Vanhemman tehtävänä on kasvattaa 

lasta. Kasvua tapahtuu kuitenkin sekä vanhemmassa, että lapsessa, sillä vanhemman 

on lapsen kasvaessa etsittävä uusia keinoja vanhempana toimimiseen. Vanhemman 

käsitys lapsestaan ja omasta vanhemmuudestaan on jatkuvassa muutoksessa. Van-

hemmuus on sekä sosiaalinen, että yksilöllinen rooli. Varsinais-Suomen lastensuoje-

lukuntayhtymän kehittämän vanhemmuuden roolikartan mukaan vanhemmuus jae-

taan viiteen eri rooliin, joita ovat elämän opettaja, rakkauden antaja, huoltaja, rajo-

jen asettaja sekä ihmissuhdeosaaja (ks. kuvio 1). Jokainen rooli jakautuu alarooleihin. 

Vanhemmuuden roolikartta havainnollistaa vanhemmuuden moniulotteisuutta.  

(Roolikartta vanhemmuuden, parisuhteen ja itsenäistymisen tueksi 2011, 9–11; Tam-

minen 2004, 69.) 
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Kuvio 1. Vanhemmuuden roolikartta (Roolikartta vanhemmuuden, parisuhteen ja it-

senäistymisen tueksi 2011, 41). 

 

Vilén ja muut (2010, 10–11) tarkastelevat vanhemmuutta biologisesta, juridisesta, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Biologisella vanhemmuudella viitataan 

geeniperimään vanhemman sekä lapsen välillä. Juridisella vanhemmuudella viitataan 

niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita yhteiskunta määrittelee vanhemmalle kuulu-

vaksi. Psyykkisellä vanhemmuudella tarkoitetaan lapsen tunnetason kokemusta siitä, 

kenet hän kokee vanhemmakseen. Sosiaalinen vanhemmuus on lapsen arjen tapah-

tumista huolehtimista. On otettava myös huomioon, ettei lapsen huoltaja ole aina 

biologinen vanhempi, vaan virallinen huoltaja voi olla myös perheen ulkopuolinen 

henkilö. Päätös huoltajuudesta voidaan tehdä oikeuden päätöksellä tai sopimalla asi-

asta vanhempien kanssa. (Vilén ym. 2010, 10–11.) 
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2.1.1 Lapsiperheiden huolet 

Osana Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen (Laps-YTY) -tutkimushan-

ketta toteutettiin vuonna 2009 kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli tarkastella alle 

9-vuotiaiden lasten vanhempien palvelujen tarvetta ja tuen saantia. Aineiston muo-

dostivat 955 palautunutta, asianmukaisesti täytettyä kyselylomaketta. Vanhemmilla 

oli huolia lapseen ja vanhemmuuteen liittyen. Lapseen liittyviä huolia aiheuttivat lap-

sen fyysinen terveys, psykososiaalinen kehitys ja terveys, sosiaaliset suhteet sekä 

tunne-elämä. Vanhemmuuden osalta huolestuttivat yhteisen ajan riittävyys, tavat ja 

taidot vanhempana toimimisessa sekä oma jaksaminen. Perhe-elämän osalta van-

hemmilla oli huolia parisuhteeseen, talouteen ja työttömyyteen liittyen. Tutkimuk-

seen osallistuneista 80 prosentilla oli vähintään yksi huoli lapseen tai vanhemmuu-

teen liittyen ja suurin osa koki saavansa riittävästi apua haasteisiin. Vanhemmat mai-

nitsivat toivovansa, että ennaltaehkäiseviin palveluihin panostettaisiin, ja että palve-

luissa puututtaisiin lievään huoleen aikaisemmin. (Perälä, Salonen, Halme & Nykänen 

2011, 7, 24, 37–38, 74–76.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2012 toteuttamaan Lapsiperhekysely 

2012 – tiedonkeruuseen vastanneet 2956 vanhempaa ilmaisivat samanlaisia huolen-

aiheita. Edellä mainittujen lisäksi esiin nousivat muun muassa huoli lapsen päih-

teidenkäytöstä, huoli ongelmista liittyen lapsen tapaamisjärjestelyihin sekä huolet 

liittyen mielenterveysongelmiin ja perheväkivaltaan. Vastaajilla oli enemmän huolia 

vanhemmuuteen ja perheeseen liittyen, kuin lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen. 

Vanhemmat kokivat, että vanhemmuuteen liittyviin huoliin oli vaikeampaa saada 

apua lähipiiristä tai palvelujärjestelmästä. (Halme & Perälä 2014, 218–220.) 

Tutkimusten mukaan hyvinvointierot ihmisten välillä ovat kasvussa. Esimerkiksi on-

gelmat liittyen talouteen, mielenterveyteen sekä päihteidenkäyttöön kasautuvat sa-

moille ihmisille ja ovat usein ylisukupolvisia eli periytyvät vanhemmalta lapselle. Jos 

lapsi on kokenut esimerkiksi perheväkivaltaa, on hänellä suurentunut riski olla väki-

valtainen myös omia lapsiaan kohtaan. Negatiivinen kehityskulku on katkaistavissa 

antamalla perheelle tukea ja ehkäisemällä ongelmia jo ennen kuin ne ilmaantuvat. 
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Lapsuuden kokemukset ja olosuhteet vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja yhteiskun-

taan kiinnittymiseen merkittävästi. (DeFrain, Asay & Geggie 2010, 43; Paananen, Ris-

tikari, Merikukka, Rämö & Gissler 2012, 37.)  

2.2 Palvelut lapsiperheille 

Suomessa on pyritty muuttamaan palvelujärjestelmää siten, että palveluiden paino-

piste olisi korjaavien toimenpiteiden sijaan ehkäisevässä työssä. Merkittävä konk-

reettinen toimi järjestelmän muuttamiseksi on ollut sosiaalihuoltolain uudistaminen. 

Uusi sosiaalihuoltolaki astui voimaan huhtikuussa vuonna 2015. Sosiaalihuoltolaissa 

säädetään kunnallisista sosiaalihuoltopalveluista, joiden tarkoituksena on muun mu-

assa edistää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhteistyötä eri tahojen vä-

lillä (L 1301/2014; Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 13). Lain myötä palvelui-

den järjestämistapaa on muutettu siten, että sosiaalipalveluja tuodaan peruspalvelui-

den yhteyteen. Pyrkimyksenä on, että ihmisten kynnys avun hakemiseen madaltuisi 

ja että he saisivat apua haasteisiinsa mahdollisimman nopeasti. (Sosiaalihuoltolain 

soveltamisopas 2017, 13.)  

Palvelujärjestelmän muuttamiseksi on tehty töitä jo ennen sosiaalihuoltolain uudis-

tusta, ja tehdään edelleen. Esimerkiksi vuosina 2008–2011 ja 2012–2015 Suomessa 

olivat käynnissä Kaste-ohjelman toimintakaudet. Kaste on sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kansallinen kehittämisohjelma ja sen ensimmäisen toimintakauden tarkoituksena 

oli vähentää alueellisia eroja ja syrjäytymistä, lisätä osallisuutta, terveyttä, hyvinvoin-

tia sekä parantaa palveluita. Toisen toimintakauden tavoitteina oli kaventaa hyvin-

vointi- ja terveyseroja sekä muokata sosiaali- ja terveyspalveluita asiakaslähtöisem-

pään suuntaan. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008, 

24; Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2016, 6.) Opinnäyte-

työn kirjoittamishetkellä oli käynnissä Juha Sipilän hallituksen käynnistämä kärki-

hanke, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Muutosohjelman toteutta-

misajankohtana ovat vuodet 2016–2018. Tavoitteena on uudistaa palveluita siten, 

että ne olisivat oikea-aikaisia ja vastaisivat paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin. 

LAPE-muutosohjelman tehtävänä on muun muassa luoda sisältöä sekä rakenteita so-

siaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen, edesauttaa yhteistyön tekemistä 

eri tahojen välillä, kouluttaa ja ohjata ihmisiä uusien toimintamallien käyttämiseen 
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sekä osallistaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään. (Lapsi- ja perhepalveluiden muu-

tosohjelma (LAPE) n.d.) 

Suomen palvelujärjestelmässä on useita lapsiperheille suunnattuja palveluita (ks. ku-

vio 2). Peruspalveluiden tarkoituksena on tukea vanhempia ja huoltajia lasten kasva-

tuksessa (Palvelut perheille n.d.). Palveluiden kenttä on moninainen. Lapsiperheille 

on edistäviä, ehkäiseviä sekä korjaavia palveluita. Näiden lisäksi perheitä tukevat 

opetuspalvelut. Ehkäisevien palveluiden osuus yleisistä perhepalveluista on kasvanut. 

Lapsella tai perheellä ei tarvitse olla lastensuojelun asiakkuutta, jotta he saisivat ylei-

siä perhepalveluita, joita ovat kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoi-

minta sekä vertaisryhmätoiminta. (Hämeen-Anttila 2017, 216.) Tämän opinnäytetyön 

aihe sijoittuu lapsiperheiden palvelukentässä edistävien ja ehkäisevien palveluiden 

joukkoon.  
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Kuvio 2. Palvelut perheille (Perälä, Halme & Nykänen 2012, 56, muokattu). 

 

2.3 Ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa 

Perälän ja muiden (2012, 55) mukaan edistäviä ja ehkäiseviä palveluita ovat arjen 

tuki ja yhteisöllinen toiminta, universaalit palvelut sekä kohdennettu tuki. Lapsiper-

heille on tarjolla useita erilaisia palveluita. Palvelujen avulla edistetään perheiden hy-

vinvointia esimerkiksi antamalla tukea vanhemmuuteen. (Perälä ym. 2012, 55.) Eh-
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käisevästä työstä säädetään lastensuojelulaissa (L 13.4.2007/417). Ehkäisevän lasten-

suojelutyön avulla pyritään turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvointi. Tarkoituksena 

on edistää lapsen ja nuoren kasvua sekä tukea vanhemmuutta antamalla tukea ja eri-

tyistä tukea esimerkiksi neuvolassa, opetuksessa tai nuorisotyössä. Ehkäisevä lasten-

suojelu on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole lastensuojelun asiak-

kaita. (L 13.4.2007/417, 3 a §.) Ehkäisevän lastensuojelun toteuttamisen näkökul-

masta avainasemassa ovat lasten ja perheiden peruspalvelut, joissa kohdataan lapsia 

ja perheitä usein. Tällaisia peruspalveluita ovat esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvola, 

päivähoito sekä koulu ja nuorisotyö. Peruspalveluissa toimivien työntekijöiden tehtä-

vänä on puuttua haasteisiin varhaisessa vaiheessa ja siten estää tilanteiden kärjisty-

minen ja lastensuojelun tarve. (Araneva 2016, 112–113.)  

Lapsien ja perheiden hyvinvointia edistetään ja haasteiden kasvamista ehkäistään 

varhaisen tuen avulla. Varhaisen tuen avulla tuetaan vanhemmuutta sekä lapsen so-

siaalista ja emotionaalista kehitystä. Varhaisen tuen täytyy olla asiakasta kunnioitta-

vaa, pohjautua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tapahtua matalan kynnyksen palve-

luna asiakkaan arjessa. (Allen 2011, 3; Varhainen tuki – kohti hyviä käytäntöjä 2008, 

11–12, 15.) Varhaisen tuen ohella puhutaan varhaisesta väliintulosta (early interven-

tion) tai interventiosta. Suomen kieleen on vakiintunut varhaisen väliintulon sijaan 

käsite varhainen puuttuminen. Varhainen tuki voi olla kohdistettu lapsille ja per-

heille, joissa on riskitekijöitä, esimerkiksi köyhyyttä. Se voi olla myös osa yleisiä lasten 

ja perheiden palveluita. (Bate 2017, 3–4; Pölkki 2016, 264.) Esimerkiksi Walesissa var-

hainen tuki tarkoittaa palvelumuotoa, joka on kohdistettu huono-osaisessa asemassa 

oleville 0–5-vuotiaille sekä heidän perheilleen. Skotlannissa taas on samansuuntaisia 

palvelujärjestelmän muutoksia kuin Suomessakin, sillä järjestelmää on muutettu si-

ten, että lapsille ja perheille on saatavilla universaaleja palveluita, joihin myös varhai-

nen tuki sisältyy. (Pithouse & Jones 2015, 1; Rose 2015, 15–19.) Lisäksi eri maissa on 

järjestetty lapsen ja vanhemmuuden tukemiseen tarkoitettuja ohjelmia, kuten Eng-

lannissa toteutettu The Parenting Early Intervention Programme, 30 eri maassa käy-

tössä ollut The International Child Development Programme sekä joissakin Yhdysval-

tojen osavaltioissa, kuten Texasissa ja Coloradossa, käytetty viidestä osasta koostuva 

Early Intervention in Natural Environments (EINE). (Lindsay, Strand, Cullen, Cullen, 
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Band, Davis, Conlon, Barlow, Evans 2010, 6; McWilliam 2010, 1–2; Solheim Skar, von 

Tetzchner, Clucas & Sherr 2014, 2.)  

Tutkimusten mukaan varhaisten interventioiden avulla voidaan muun muassa lisätä 

vanhemmuustaitoja, vähentää vanhemman yksinäisyyttä, vaikuttaa lapsen kykyihin 

ja yhteistyötaitoihin, parantaa mielenterveyttä sekä vähentää rikollisuutta. (Allen 

2011, 24; McConaughy, Kay & Fitzgerald 1999, 232; Solheim Skar, von Tetzchner, Clu-

cas & Sherr 2014, 7–11.) Heckmanin (2011, 4–5) mukaan oikea-aikainen apu on tär-

keää myös taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Hänen mukaansa olisi kustan-

nustehokkaampaa sijoittaa varoja varhaiseen tukeen, kuin korjaaviin toimenpiteisiin. 

Ihmisten välisen epätasa-arvon aiheuttamiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin 

voitaisiin vaikuttaa sijoittamalla enemmän esimerkiksi varhaiskasvatukseen. (Heck-

man 2011, 6, 8.) Varhaisen tuen taloudellisen hyödyn toteennäyttäminen ei ole kui-

tenkaan kaikkien tutkijoiden ja tutkimusten mukaan näin yksiselitteistä. Esimerkiksi 

Rissasen, Kankaanpään, Surakan ja Vornasen (2018, 69) systemaattisessa katsaustut-

kimuksessa nousee esille se, ettei vanhemmuuden varhaisten interventioiden kustan-

nusvaikuttavuudesta löydy laajasti luotettavaa tutkimusta, eikä tuloksia voi siirtää 

suoraan koskemaan Suomea. He kuitenkin toteavat, että tutkimustulokset ovat suun-

taa antavia ja ne osoittavat, että kustannuksia voitaisiin pienentää esimerkiksi per-

heille annettavien digitaalisten tai ryhmämuotoisten interventioiden avulla. (Rissa-

nen, Kankaanpää, Surakka & Vornanen 2018, 69.)  

Varhaiskasvatus on esimerkki universaalista palvelusta, joka tavoittaa paljon lapsiper-

heitä ja johon sisältyy varhaista tukea. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat avainase-

massa ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toteuttamisen kannalta, sillä he näkevät 

lapset päivittäin ja kykenevät havainnoimaan mahdollisia muutoksia lapsen käyttäy-

tymisessä sekä perheiden tilanteissa. (Araneva 2016, 118.) Valtaosa suomalaisista 

lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Vuonna 2017 varhaiskasvatuspalveluissa oli 

247 968 lasta, eli 71 prosenttia 1–6-vuotiaista. (Säkkinen & Kuoppala 2018, 1.) Var-

haiskasvatuslaissa (L 540/2018) määriteltyjen palveluiden tarkoitus on muun muassa 

edistää lapsen kasvua ja kehitystä, tukea oppimisen edellytyksiä, antaa tukea ja val-

miuksia muiden ihmisten kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen, tarvittaessa järjestää 

monialaista yhteistyötä lapsen tukemiseksi, tehdä kasvatusyhteistyötä lapsen huolta-

jien kanssa ja tukea heitä kasvatustyössä.  
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Suomessa varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodit, vuorohoito- ja perhepäivä-

hoitopalvelut sekä muut varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatuspalvelut voivat olla 

kunnan itse järjestämiä tai hankkimia julkisia sekä yksityisiä palveluita. Varhaiskasva-

tus on lapsen kasvua ja kehitystä tukeva kokonaisuus, joka muodostuu hoidosta, kas-

vatuksesta ja opetuksesta. (Kekkonen 2014, 259; Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016 2016, 14.) Lapsen hoitoon sisältyy sekä perushoito että hoiva, jotka tar-

koittavat käytännössä lapsen perustarpeista huolehtimista. Tällaisia tarpeita ovat ra-

vinnon saanti, ulkoilu, siisteys, riittävä uni ja turvalliset ihmissuhteet. Toiminnassa on 

vaikeaa erottaa eri osa-alueet toisistaan, sillä hoito, kasvatus ja opetus eivät ole toi-

sistaan erillisiä, vaan tapahtuvat usein yhtäaikaisesti. (Koivunen 2009, 12.)  

Yleisin varhaiskasvatuksen muodoista on päiväkodissa tapahtuva varhaiskasvatus. 

Päiväkodissa toimitaan ryhmissä. Lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon 

henkilöstön määrä suhteutettuna lasten määrään. Ryhmän muodostamiseen voivat 

vaikuttaa myös esimerkiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2016 2016, 17.) Hoito- ja kasvatustehtävissä olevalla työnte-

kijällä pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin tai 

lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus. Työntekijän vastuulla saa olla enintään kah-

deksan yli 3-vuotiasta lasta tai enintään neljä alle 3-vuotiasta lasta. (A 16.3.1973/239, 

6 §; L 540/2018, 35 §.)  

Perhepäivähoitoa järjestetään eri muodoissa, joita ovat hoitajan kotona tapahtuva 

perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito, muu lapsen kotona tapahtuva hoito sekä 

ryhmäperhepäivähoito (Parrila 2002, 19–21). Tämän opinnäytetyön kohderyhmässä 

on yksityisiä perhepäivähoitajia sekä ryhmäperhepäivähoidossa työskenteleviä, joten 

teoriassa kerrotaan enemmän näistä kahdesta perhepäivähoitomuodosta. Hoitajan 

kotona tapahtuva hoito tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että perhepäivähoitaja 

hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hänellä saa olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle 

kouluikäistä lasta, hoitajan omat lapset mukaan laskettuina. Neljän alle kouluikäisen 

lapsen lisäksi hoidossa saa olla yksi osapäiväisesti hoidossa oleva esiopetusikäinen tai 

koulunkäynnin aloittanut lapsi. (A 16.3.1973/239, 8 §.) Perhepäivähoitaja voi olla 

joko kunnallinen tai yksityinen (Heinämäki 2002, 41).  

Ryhmäperhepäivähoito sijoittuu perhepäivä- ja päiväkotihoidon välimaastoon. Lain-

säädännössä puhutaan perhepäiväkodista, eikä ryhmäperhepäivähoitoa tunneta 
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omannimisenään työmuotona. Muista perhepäivähoitomuodoista poiketen ryhmä-

perhepäivähoidossa hoitajat eivät työskentele yksin, vaan työyhteisön muodostavat 

kaksi tai useampi perhepäivähoitajaa. Hoidossa olevien lasten määrää ohjaavat sa-

mat säännökset, kuin yksin toimivien perhepäivähoitajien kohdalla. Ryhmäperhepäi-

vähoitoa perustettaessa työskentelytilan varaamisesta, varustamisesta sekä ylläpi-

dosta vastaa kunta. Useimmiten ruoanlaitto, siivous sekä pesupalvelut eivät kuulu 

ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevälle, vaan ne hankitaan ostopalveluina. (A 

16.3.1973/239, 8 §; Väisänen 2007, 10–12.) 

Kun lapsi on päivähoidossa, varhaiskasvatuksen työntekijät ja lapsen huoltajat teke-

vät kasvatusyhteistyötä. Vastuu kasvatuksesta on ensisijaisesti lapsen huoltajilla ja 

varhaiskasvatuksen työntekijät ovat vastuussa päivähoidossa tapahtuvasta kasvatuk-

sesta. Kasvatusyhteistyön avulla varhaiskasvatuksen työntekijät ja lapsen huoltajat 

yhdistävät tietonsa lapsesta tukeakseen lapsen kasvua mahdollisimman kokonaisval-

taisesti. Työntekijät luovat edellytykset yhteistyölle. Onnistunut yhteistyö edellyttää, 

että huoltajat ja työntekijät ovat tietoisia toistensa rooleista ja että heidän välillään 

vallitsee luottamus. (Koivunen 2009, 151–153.) Kaukoluoto (2010) on tutkinut työn-

tekijöiden ja vanhempien välistä kasvatusyhteistyötä päiväkodissa. Väitöskirjassaan 

hän tuo esille, että työntekijät näkevät kasvatusyhteistyön merkityksellisenä lasten, 

vanhempien ja työntekijöiden kannalta, mutta yhteistyö ei onnistu käytännössä lä-

heskään aina siten, kuten pitäisi. Yhteistyön tarve ja haasteellisuus ovat lisääntyneet. 

Päiväkodin tekemä työ on muuttunut ja kaipaisi täsmennystä, vanhempien kanssa 

tehtävän yhteistyön ohella. (Kaukoluoto 2010, 1, 202 – 204.) Kalliolan, Kurkin, Salmin 

ja Tamminen-Vesterbackan (2010) mukaan varhaiskasvatuksen työntekijät tapaavat 

lasten huoltajia päivittäin, mutta kiire saattaa estää pidemmät keskustelutuokiot. Yh-

teistyöllä ja luottamuksella on iso rooli varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa työnte-

kijällä herää huoli lapseen tai perheeseen liittyen. Huolen puheeksi ottaminen saat-

taa olla vaikeaa ja työntekijä saattaa pelätä huoltajan reaktiota. Huoli on kuitenkin 

otettava puheeksi. (Koivunen 2009, 157–158.) Siten työntekijä voi ilmaista huoltajalle 

havaitsemansa tuen tarpeen ja tukea sekä opastaa häntä tukitoimien pariin hakeutu-

misessa.  



15 
 

 

Varhaiskasvatuksen ohella edistävänä ja ehkäisevänä palveluna toimii neuvonta ja 

ohjaus. Se on sosiaalihuoltolain pykälän 6 mukainen palvelumuoto, jonka tarkoituk-

sena on hyvinvoinnin edistäminen (L 1301/2014, 6 §). Tässä opinnäytetyössä käsitel-

tävä Muuramen neuvolan perheohjaus on kyseistä sosiaalihuoltolain 6. pykälän mu-

kaista neuvonta- ja ohjaustyötä. Neuvonnan avulla autetaan ihmistä jossain tietyssä 

asiassa, kun taas ohjaus on neuvontaa laajempaa, sillä siihen sisältyy ihmisen ohjaa-

minen oikean palvelun ja tuen pariin sekä palvelujen mahdollinen yhteensovittami-

nen (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 33). Muutokset sosiaalipolitiikassa ja 

sosiaalihuollon järjestämistavassa ovat johtaneet neuvonta- ja ohjaustyön tarpeen 

lisääntymiseen. Ennen vuonna 2015 voimaan astuneen sosiaalihuoltolain uudistusta 

neuvonta ja ohjaus sisältyivät sosiaalityön määritelmään. Ohjaus on osa sosiaalityön 

määritelmää myös uudessa laissa. Lakiuudistuksen myötä neuvonnan ja ohjauksen 

merkitys korostui, ja ne määriteltiin erikseen omana palvelumuotonaan. (Kananoja & 

Marjamäki 2017, 208–210.) Kuntien velvollisuutena on järjestää neuvontaa ja oh-

jausta. Niitä järjestettäessä on otettava erityisesti huomioon lapset, nuoret sekä eri-

tyistä tukea tarvitsevat.  Tarvittaessa palvelua pitää järjestää yhteistyössä peruster-

veydenhuollon ja muiden toimialojen kanssa. (L 1301/2014, 6§.)  

Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä neuvolan perheohjaus on neuvontaa ja ohjausta, 

jota toteuttaa neuvolan yhteydessä työskentelevä perheohjaaja. Neuvolalla tarkoite-

taan äitiys- ja lastenneuvolapalveluita, joita kunnat on velvoitettu järjestämään ras-

kaana oleville naisille, lasta odottaville perheille sekä perheille, joissa on alle oppivel-

vollisuusikäisiä lapsia. Neuvolapalveluiden tarkoituksena on tukea perhettä ja edistää 

sen hyvinvointia. Hyvinvointia edistetään esimerkiksi seuraamalla lapsen ja synnyttä-

neen naisen terveyttä. Lisäksi kiinnitetään huomiota lapsen ravitsemukseen, elinym-

päristöön ja suun terveyteen. (L 30.12.2010/1326.) 

Kotikäynnit ovat yksi neuvonnan ja ohjauksen muoto. Ihmisellä ei tarvitse olla sosiaa-

lihuollon asiakkuutta saadakseen kyseistä palvelua. Palvelu perustuu vapaaehtoisuu-

teen, eikä käynneistä tehdä kirjauksia asiakasasiakirjoihin. Kotikäyntien aikana voi-

daan kertoa saatavilla olevista palveluista sekä saada lisää tietoa ihmisten elinoloista. 

Kotikäynnit eivät tarkoita sitä, että niiden myötä ihmiselle tulisi automaattisesti sosi-

aalihuollon asiakkuus. Sosiaalipalveluja varten voi kuitenkin jättää hakemuksen myös 
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neuvontaa ja ohjausta varten järjestetyn kotikäynnin aikana. (Sosiaalihuoltolain so-

veltamisopas 2017, 33–34.) Sosiaalihuoltolain 34. pykälän mukaan ”sosiaalihuollon 

asiakkuus alkaa hakemuksesta tai kun muulla tavoin vireille tullutta asiaa ryhdytään 

käsittelemään tai henkilölle annetaan sosiaalipalveluja” (L 1301/2014, 34 §).  

Suomessa ihmisten on mahdollista saada erilaisia sosiaalipalveluja. Yksi niistä on per-

hetyö. Se on sosiaalihuoltolain 18. pykälän mukainen palvelumuoto, joka edellyttää 

sosiaalihuollon asiakkuutta (L 1301/2014, 18 §). Tämän opinnäytetyön aihe liittyy 

Muuramen neuvolan perheohjaukseen, joka on sosiaalihuoltolain 6. pykälän mu-

kaista neuvontaa ja ohjausta. Teoriassa kerrotaan kuitenkin myös perhetyöstä sekä 

tehostetusta perhetyöstä, jotta käsitteiden eroja olisi helpompi ymmärtää.  

Perhetyötä tekevät monen eri alan ammattilaiset ja käsitteelle ei ole tarkkaa, yleispä-

tevää määritelmää (Bardy 2009, 69). Sosiaalihuoltolain (L 1301/2014) 18. pykälän 

mukaan perhetyö on asiakkaan tukemista sosiaaliohjauksen ja muiden tukitoimien 

avulla tilanteessa, jossa hän tarvitsee apua voimavarojensa löytämiseen ja käyttämi-

seen. Kuka tahansa voi joutua vaikeaan tilanteeseen ja kokea, etteivät omat voimat 

riitä asioiden selvittämiseen. Perhetyön avulla pyritään tunnistamaan perheen tai 

perheenjäsenen haasteet ja antamaan tukea niihin ajoissa, toisin sanoen ennen, kuin 

ongelmat kärjistyvät. Perhetyön työskentelytavat ja tavoitteet muodostuvat aina yk-

silöllisesti kunkin perheen tarpeiden pohjalta. Asiakkaana on perheitä laidasta lai-

taan: jotkin perheet ovat hyvinvoivia, kun taas joissakin perheissä tilanne on jo krii-

siytynyt. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012, 15.) Sosiaalihuolto-

lain mukainen perhetyö on maksutonta ja kokonaisvaltaista työtä, jota tehdään usein 

muiden palveluiden, kuten päivähoidon, koulun, sosiaalitoimen tai neuvolan, yhtey-

dessä. Perhetyössä yhdistyvät psykososiaalinen tuki ja käytännön apu. Perhetyönte-

kijä antaa tukea vanhemmuuteen esimerkiksi keskustelun avulla. Työhön kuuluvat 

myös vanhemmuuden arviointi ja lapsen hyvinvointia tukevan toiminnan järjestämi-

nen. (HE 164/2014 vp, 48; Hämeen-Anttila 2017, 218.) Perhetyöhön voi ohjautua mo-

nin eri tavoin. Esimerkiksi neuvolan perhetyöhön voidaan ohjautua neuvolan tervey-

denhoitajien tai jonkun muun perhepalveluiden parissa työskentelevän kautta. Per-

heet voivat ottaa myös itse yhteyttä neuvolan perhetyöhön. (Äitiysneuvolaopas: suo-

situksia äitiysneuvolatoimintaan 2013, 286.) 
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Erotuksena sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä lastensuojelun asiakkaille an-

nettavaa perhetyötä kutsutaan nimellä tehostettu perhetyö (Alatalo, Lappi & Petre-

lius 2017, 156). Tehostetusta perhetyöstä säädetään lastensuojelulain 36. pykälässä 

(L 13.4.2007/417, 36 §). Palvelua järjestetään avohuollon tukitoimena perheille, joilla 

on lastensuojelun asiakkuus. Työmuoto on intensiivinen ja sitä annetaan perheelle 

kriisitilanteessa. Tehostettu perhetyö on vapaaehtoista, mutta lastensuojelu voi 

myös velvoittaa osallistumaan siihen. Työskentely perustuu aina suunnitelmaan, 

jossa sosiaalityöntekijä ja perhe sopivat työn kestosta, seurannasta sekä arvioinnista. 

(HE 164/2014 vp, 48.)  

2.3.1 Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö 

Perheiden varhainen tukeminen mahdollistuu moniammatillisen ja monialaisen yh-

teistyön avulla. Moniammatillinen yhteistyö on monimerkityksinen käsite, jonka 

avulla kuvataan asiantuntijoiden yhteistyötapaa (Isoherranen 2008, 33). Moniamma-

tillinen yhteistyö saatetaan sekoittaa monialaiseen yhteistyöhön ja käsitteet kietou-

tuvatkin usein arkikielessä toisiinsa (Katisko, Kolkka & Vuokila-Oikkonen 2014, 10). 

Moniammatillisuudella viitataan yhteistyöhön, jota tekevillä on sama koulutustausta, 

mutta jotka tulevat eri ammattiryhmistä. Monialaisuudella viitataan puolestaan yh-

teistyöhön, jota tekevillä on eri koulutustausta. Näiden kahden käsitteen lisäksi am-

matti- ja koulutustaustarajat ylittävään yhteistyöhön saatetaan viitata käsitteillä mo-

nitoimijainen työ, poikkihallinnollinen työ sekä moni- ja ylisektorinen työ. (Helminen 

2017, 17.)  

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa sosiaalihuollon toimijoita monialaiseen yhteistyöhön. 

Monialaista yhteistyötä on tehtävä, jotta asiakas saa tarvitsemansa palvelukokonai-

suuden, joka on hänen etunsa mukainen. Monialaista yhteistyötä tarvitaan muun 

muassa palvelutarpeen arviointiin, päätösten tekemiseen sekä sosiaalihuollon toteut-

tamiseen. (L 1301/2014 41 §.) Esimerkiksi varhaiskasvatuksen näkökulmasta monia-

laisen yhteistyön merkitys korostuu etenkin silloin, kun varhaiskasvatuksen tai sen 

yhteistyötahojen työntekijöillä herää huoli lapsen kehitykseen tai hyvinvointiin liit-

tyen. Yhteistyötahoja ovat lastensuojelu ja muut sosiaalipalvelut, neuvola ja tervey-

denhuollon palvelut, järjestöt, seurakunnat, poliisi sekä ravitsemukseen ja siivouk-

seen liittyvät palvelut. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 2016, 33–34.)  
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Monialaisen yhteistyön tavoitteena on, että eri alojen työntekijät, jotka katsovat asi-

akkaan tilannetta omasta ammatillisesta näkökulmastaan, yhdistävät osaamisensa. 

Tavoitteena on tarjota asiakkaalle mahdollisimman tehokasta ja monipuolista tukea. 

Ehkäisevän työn tekeminen mahdollistuu eri alan asiantuntijoiden yhteisvoimin. Yh-

teistyön merkitystä voi tarkastella esimerkiksi perhetyön kontekstissa. Perhe ottaa 

harvemmin oma-aloitteisesti yhteyttä perhetyöntekijään. Sen sijaan perhe ohjautuu 

perhetyöhön jonkun toisen sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan ammattilaisen, esimer-

kiksi neuvolan terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän kautta. Moniammatillisen yh-

teistyön haasteena tai jopa esteenä voi olla se, etteivät eri ammattiryhmien edustajat 

tiedä toistensa toimenkuvista riittävästi. (Järvinen ym. 2012, 92–93, 96; Kalliola ym. 

2010, 142.) Pärnän (2012) väitöskirjatutkimuksen mukaan moniammatillista yhteis-

työtä saattavat hankaloittaa vaitiolovelvollisuus, eri alojen työntekijöiden suppea ja 

tarkasti rajattu näkemys omista vastuualueistaan sekä luottamuksen puute. Eri alo-

jen asiantuntijoiden yhdistetty osaaminen on tärkeää, mutta se toimii vasta, kun 

kaikki ovat valmiita tekemään töitä yhteisen tavoitteen eteen. Luottamuksella on 

keskeinen asema ammattilaisten yhteistyössä. Luottamuksen syntyminen edellyttää 

avointa kommunikaatiota eri toimijoiden välillä, sekä vastavuoroista hyväntahtoi-

suutta. Yhteistyö edellyttää lisäksi halua sen tekemiseen sekä sitä, että yhteistyö näh-

dään resurssina. Myös yhteistyötarpeen tunnistaminen on merkityksellistä. (Pärnä 

2012, 135–137, 140, 152, 203.) Halmeen, Vuorisalmen & Perälän (2014, 92) tutki-

muksessa lapsiperhepalveluissa työskentelevät mainitsivat yhteistyötä ja tiedonkul-

kua hankaloittavina tekijöinä yhteistyöhön varatun ajan riittämättömyyden, henkilö-

kunnan vaihtuvuuden, puutteellisen tiedonkulun ja tietämyksen toisten työnkuvaan 

liittyen, tietosuojakäytännöt, pitkät fyysiset välimatkat sekä yhteistyön rahoituksen 

vähäisyyden.  

2.4 Varhaiskasvatus ja perheohjaus Muuramessa 

Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana, marraskuussa 2018, neuvolan perheohjaus -

työmuoto loppui Muuramessa. Jatkossa varhaisen tuen perheohjaustyötä toteutta-

vat perhekeskusohjaaja ja muut perheohjaajat nimellä TOIVO-perheohjaus. Perhe-

keskusohjaajan työhön kuuluvat varhaisen tuen perheohjaus, avoimen päiväkodin 

ohjaaminen sekä perhekeskustoiminnan koordinointi. (Taipale 2018b.) Muuramen 
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varhaiskasvatus ja perheohjauspalvelut esitetään kuitenkin teoriassa sellaisina, kuin 

ne olivat aineistonkeruuhetkellä, jotta opinnäytetyön tuloksia voitaisiin tarkastella 

realistisesti ja oikeassa kontekstissa.  

Muuramessa on neljä kunnallista ja neljä yksityistä päiväkotia. Näiden lisäksi Muura-

messa toimii kuusi yksityistä perhepäivähoitajaa sekä kaksi kunnallista ryhmäperhe-

päiväkotia. Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat myös esiopetus, kerhotoiminta sekä 

lastenhoidon tuet. (Vähäpesola 2018; Varhaiskasvatus n.d.) 

Bardyn (2009, 69) mukaan perhetyön käsite on määritelty usein paikallisesti. Muura-

messa puhutaan perheohjauksesta perhetyön sijaan. Perheohjauksen eri muotoja 

ovat TOIVO-, SULO- ja RAUHA-perheohjaus (ks. kuvio 3). TOIVO-perheohjaus on mak-

suton ohjaus- ja neuvontapalvelu lapsille, nuorille ja vanhemmille. Tavoitteena on 

tarjota varhaista tukea. Neuvolan perheohjaus oli osa TOIVO-perheohjausta. SULO-

perheohjaus on sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Se on maksuton palvelu, 

jonka myöntää sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Palvelu on suunnattu erityistä tu-

kea tarvitseville lapsille ja nuorille.  RAUHA-perheohjaus on lastensuojelun palvelu, 

jota ohjaa asiakassuunnitelma ja josta vastaa lapsen tai nuoren oma sosiaalityönte-

kijä. Kyseinen perheohjaus on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi. (L 

13.4.2007/417; L 1301/2014; Perheohjaus n.d.; Taipale 2018a.) 
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Kuvio 3. Perheohjausmuodot Muuramessa 

 

Neuvolan perheohjaajan työpiste oli Muuramen neuvolassa. Siellä työskentelee myös 

terveydenhoitajia ja neuvolalääkäreitä. Neuvolan perheohjaus oli suunnattu raskaana 

oleville sekä vanhemmille, joilla on alle oppivelvollisuusikäisiä lapsia. Neuvolan per-

heohjaajan työn tavoitteena oli edistää perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Työhön 

kuuluivat kotikäynnit, keskustelutuki sekä ohjaus liittyen lapsiperheiden arkeen. 

(Neuvola n.d.; Perheohjaus n.d.) 

 

3 Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheoh-

jauksen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasva-

tuksen työntekijöillä on neuvolan perheohjauksesta. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1. Millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen työntekijöillä on neuvolan perheohjauk-

sesta? 

Perheohjausmuodot 

Muuramessa 

TOIVO-
perheohjaus  
 
Sosiaalihuoltolain 6 § 
mukaista neuvontaa ja 
ohjausta 
 
Varhaisen vaiheen tuki 
 
Neuvolan perheohjaus 
on osa TOIVO-ohjausta 

 

SULO-perheohjaus 

 
Sosiaalihuoltolain 18 § 
mukaista perhetyötä 

Erityistä tukea tarvitse-
valle lapselle tai nuorelle 

Palvelun myöntää palve-
luohjaaja tai sosiaalityön-
tekijä 

RAUHA-
perheohjaus 

Lastensuojelulain 36 § 
mukaista tehostettua per-
hetyötä 

Työskentelyä ohjaa asia-
kassuunnitelma 

Työskentelystä vastaa 
lapsen tai nuoren oma so-
siaalityöntekijä  
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2. Koetaanko neuvolan perheohjaus sellaisena yhteistyötahona, jonka pariin lapsen 

vanhemman tai vanhemmat voisi ohjata? 

Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset on esitetty myös kuviossa 4.  

 

Kuvio 4. Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Kyselytutkimus 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksen avulla voi-

daan kerätä laaja tutkimusaineisto ja ihmisiltä voidaan kysyä useista eri asioista yhtä 

aikaa. Kyselyiden avulla saatu tieto on numeerista ja se voidaan analysoida tilasto-oh-

jelmien avulla. Kyselytutkimuksen lomakkeet voidaan lähettää vastaajalle täytettä-

väksi postitse tai internetin välityksellä. Kysely voidaan tehdä myös puhelimitse tai 

kasvokkain siten, että haastattelija esittää kysymykset vastaajalle ja kirjoittaa vas-

taukset ylös tämän puolesta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 121.) Kyselylomake 
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soveltuu aineistonkeruutavaksi silloin, kun vastaajien määrä on iso ja vastaajaryhmä 

on hajallaan (Vilkka 2015, 61).  

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus keskittyy nimensä mukaisesti yhteiskunnan ilmiöi-

den tutkimiseen. Tämän opinnäytetyön aihe sijoittuu yhteiskuntatieteellisen tutki-

muksen alueelle. KvantiMOTV:n (2003) määritelmän mukaan ”määrällinen yhteiskun-

tatieteellinen tutkimus pyrkii kuvailemaan ja selittämään tutkimuksen kohteena ole-

via ilmiöitä järjestelmällisten havaintojen avulla.” Metsämuurosen (2005) mukaan ih-

mistieteellinen tutkimus tutkii ihmistä laajasti ja on jaettavissa karkeasti neljään eri 

osa-alueeseen: tutkimus koskien toiminnan vastaanottajaa, tutkimus koskien toimin-

nan ensisijaista suorittajaa, itse toimintaan keskittyvä tutkimus sekä toimintaa rajoit-

tavien ja säätelevien tekijöiden tutkimus. 

Kyselytutkimus on yksi kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen menetelmistä. 

Määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimusotteen avulla kerätään numeerista tietoa (Yil-

maz 2013, 311). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kerätty aineisto on mitattavassa 

muodossa ja sitä voidaan arvioida tilastollisten analyysimenetelmien avulla. Muita 

määrälliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä ovat strukturoitu aineisto ja se, että 

tutkimuksen on tarkoitus olla objektiivinen. Kyseisen tutkimusotteen avulla voidaan 

saada tietoa esimerkiksi ihmisten mielipiteistä. Se vastaa kysymyksiin mitä tai miten, 

mutta ei anna kuitenkaan vastauksia siihen, miksi ihmiset ajattelevat tai toimivat 

juuri tietynlaisella tavalla. (Goertzen 2017, 12–13.)  

Kyselytutkimuksen etuna on se, että vastaajat voivat pysyä anonyymina. Muita etuja 

ovat se, että aineistonkeruutapa on ekonominen ja se, ettei kyselylomakkeen täyttä-

misessä tarvitse välttämättä olla mukana haastattelijaa, joka saattaisi vaikuttaa haas-

tateltavaan. Kyselytutkimuksen onnistuneen toteutuksen uhkana on riski siitä, että 

vastaajien lukumäärä jää pieneksi. (Stiller & Joehnk 2014, 86.) Lisäksi heikkoutena on 

se, ettei tutkija voi olla varma siitä, miten perehtynyt vastaaja on aiheeseen tai miten 

tosissaan hän vastaa. Tutkimuksen avulla saatu tieto saattaa jäädä pinnalliseksi. (Oja-

salo ym. 2014, 121.) 
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4.2 Kyselylomake tiedonkeruumenetelmänä 

Kyselystä käytettävä nimitys riippuu sen toteutustavasta. Se voi olla informoitu ky-

sely, posti- tai joukkokysely. Kyselyä voidaan kutsua myös survey-tutkimukseksi. Ky-

selylomakkeen kysymykset on standardoitu eli vakioitu. Se tarkoittaa sitä, että jokai-

nen vastaaja saa samanlaiset kysymykset samassa järjestyksessä. (Vilkka 2015, 61.) 

Kyselyn toteutusmuodot vaihtelevat ja joskus tutkija saattaa olla paikalla kokeenjoh-

tajana. Silloin kun tutkija ei ole paikalla, kyselyyn vastataan itsenäisesti annettujen 

ohjeiden pohjalta. Sen takia on tärkeää, että ohjeet ovat selkeät. Kyselyä luotaessa 

kysymysten muotoilulla on merkityksellinen rooli, sillä niiden ymmärrettävyys vaikut-

taa tutkimuksen luotettavuuteen. Kysymysten sanamuodot eivät saa olla monitulkin-

taisia. Kysymyksillä ei saa myöskään johdatella vastaajaa. Kysymysten luonti ja aineis-

tonkeruu voidaan aloittaa vasta, kun tutkimusongelmat on määritelty, sillä vasta sit-

ten tiedetään, mitä kyselyllä halutaan mitata. Tutkimusta varten ei aina ole valmista, 

jo testattua mittaria, joten tutkijan täytyy rakentaa sellainen itse. Silloin mittaria var-

ten täytyy määrittää keskeiset teoreettiset käsitteet ja operationalisoida ne. (Valli 

2018, 92–93.) Operationalisointi on käsitteiden muuttamista mitattavaan muotoon. 

Tutkimuksen teoreettiset käsitteet täytyy muuttaa empiiriselle tasolle, havaintojen 

kielelle. Operationalisointi aloitetaan käsitteellistämisellä eli käsitteet pilkotaan osiin, 

alakäsitteisiin. Käsitteet ovat abstrakteja termejä ja eri ihmiset saattavat ymmärtää 

ne eri tavoin. (Ketokivi 2009, 43; Pajo 2018, 34.)  

Kyselylomake voi sisältää avoimia ja suljettuja kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin vas-

taaja vastaa omin sanoin, suljetuissa eli strukturoiduissa kysymyksissä vastausvaihto-

ehdot on annettu valmiiksi. Jos vaihtoehtoja on useita, on kyseessä monivalintakysy-

mys. Kysymys voi olla myös dikotominen, eli sisältää kaksi vastausvaihtoehtoa. Seka-

muotoisessa kysymyksessä yhdistyvät avoin ja suljettu muoto, sillä suurin osa vaihto-

ehdoista on annettu valmiiksi, mutta vastaajalla on mahdollisuus myös valita avoin 

vaihtoehto ja vastata omin sanoin. Sekamuotoisten kysymysten käyttäminen on pe-

rusteltua silloin, kun tutkija ei ole varma, onko vaihtoehtoihin sisällytetty kaikki mah-

dolliset vastaukset. (Heikkilä 2014, 49–50.) Likertin asteikko on asenneasteikko, jota 

käytetään kyselyssä vastaajan mielipiteen mittaamiseen. Likertin asteikon vaihtoeh-
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tojen avulla vastaaja kertoo mielipiteensä esitettyyn väittämään. Asteikko on tavalli-

sesti 4- tai 5-portainen, ja ääripäissä ovat vastakkaiset arvot eli ”täysin eri mieltä” ja 

”täysin samaa mieltä”. (Mts. 51.)  

Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin aluksi aiempiin tutkimuksiin ja niissä käytettyihin 

mittareihin. Niiden pohjalta kävi ilmi, että tätä opinnäytetyötä varten valmista mitta-

ria ei ole vielä olemassa, joten sellainen piti rakentaa. Mittarin rakentamisessa käy-

tettiin apuna Tattarin (2013) loppuraporttia, jossa kerrottiin Remontti-hankkeen var-

haista perhetyötä koskevan kyselyn tuloksista. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa 

varhaisen perhetyön asiakkaiden palveluun ohjautumisen perusteita (Tattari 2013, 

22). Kyseisiä perusteita käytettiin apuna tämän opinnäytetyön mittarin seitsemän-

nessä kysymyksessä, jonka avulla kartoitettiin niitä haasteita, joiden pohjalta varhais-

kasvatuksen työntekijä oli ohjannut asiakkaan perheohjauksen pariin.  

Opinnäytetyön kyselyn tekeminen aloitettiin käsitteiden operationalisoinnilla. Opera-

tionalisointi aloitettiin tutustumalla teorian kautta aihealueen käsitteisiin. Sen jäl-

keen niistä luotiin käsitekarttoja (liite 1). Aluksi valittiin yläkäsitteet ja sen jälkeen ne 

pilkottiin pienempiin osiin. Teoriasta nousi esille uusi sosiaalihuoltolaki ja sen merki-

tys palvelujen järjestämisen kannalta. Lain tavoitteena on siirtää palvelujen paino-

piste korjaavista toimista ehkäisevään työhön (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 

2017, 13). Seuraavaksi selvitettiin ehkäisevää työtä tekevät tahot. Moniammatillisen 

ja -alaisen yhteistyön avulla voidaan vahvistaa työntekijöiden kykyä toteuttaa ehkäi-

sevää työtä (Perälä ym. 2012, 59). Yhteistyön tekemiseen liittyviä asioita eriteltiin 

hieman. Mahdollisuus tehdä yhteistyötä pitää sisällään esimerkiksi taloudelliset sei-

kat ja eri toimijoiden työpisteiden fyysisen sijainnin (Halme ym. 2014, 92). Yhteis-

työtä mahdollistaviin tekijöihin ei syvennytty käsitekarttoja laadittaessa, sillä opin-

näytetyön aiheena ovat käsitykset yhteistyötahosta, eivät mahdollisuudet tehdä yh-

teistyötä. Ajatuksena kuitenkin oli, että yhteistyön mahdollistavia asioita saattaa 

nousta kyselyssä esiin.  

Seuraavaksi pilkottiin osiin käsitys yhteistyötahosta. Aluksi opinnäytetyön aiheena 

olivat varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkemykset neuvolan perheohjauksesta, 

mutta käsitysten katsottiin kuvaavan paremmin käsitteenä sitä, mistä haluttiin saada 

lisää tietoa. Käsityksen muodostavat kokemukset ja mielikuvat jostakin ilmiöstä (Ko-
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kemus ja Käsitys n.d.). Tässä opinnäytetyössä käsitys jaettiin kokemukseen yhteis-

työstä sekä tietoon ja ajatuksiin yhteistyötahosta. Koska tarkoituksena oli myös kehit-

tää varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheohjauksen välistä yhteistyötä, lisättiin yh-

teistyön kehittäminen käsitekarttaan.  

Kyselyssä oli suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Suljetut kysymykset olivat monivalin-

taisia, sekamuotoisia tai dikotomisia. Mielipidettä mittaavissa väittämissä oli käy-

tössä Likertin asteikon vaihtoehdot ”täysin eri mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä”, ”ei sa-

maa eikä eri mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”täysin samaa mieltä” sekä ”en osaa 

sanoa”. ”En osaa sanoa”-vaihtoehto päätettiin lisätä, koska kyselyllä kartoitettiin kä-

sityksiä ja vaihtoehdon avulla haluttiin antaa vastausmahdollisuus myös niille vastaa-

jille, joilla ei ole tietoa jostakin väittämästä. Kyseisellä vastausvaihtoehdolla ei kor-

vattu vaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri mieltä”, koska kyseisten väittämien ei katsota 

tarkoittavan samaa asiaa. ”Ei samaa eikä eri mieltä” viittaa siihen, ettei vastaajalla ole 

mielipidettä asiasta ja ”en osaa sanoa” siihen, että vastaajalla ei ole tietoa asiasta. 

4.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä ovat Muuramessa yksityisissä ja kunnallisissa 

päiväkodeissa työskentelevät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat, ryhmäperhe-

päivähoidossa työskentelevät sekä yksityiset perhepäivähoitajat. Muurame valikoitui 

tutkimuskohteeksi, koska tämän opinnäytetyön kirjoittaja halusi tutkia yhteistyötä 

matalan kynnyksen perheohjaukseen liittyen ja tiesi opiskeluihin liittyvän harjoittelu-

jakson myötä, että Muuramessa on käytössä kyseinen palvelumuoto. Opinnäytetyön 

tekeminen aloitettiin vuoden 2018 helmikuussa, jolloin oltiin yhteydessä Muuramen 

varhaiskasvatusjohtajaan, kerrottiin suunnitellusta opinnäytetyöstä ja tiedusteltiin, 

voisiko opinnäytetyön kohteena olla nimenomaan Muuramen varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden ja perheohjauksen välinen yhteistyö.  Opinnäytetyöllä ei ole toimeksi-

antajaa, mutta yhteyshenkilönä toimi Muuramen varhaiskasvatusjohtaja. Opinnäyte-

työtä varten haettiin yhteensä kolme tutkimuslupaa. Kunnallisia päiväkoteja, perhe-

päivähoitajia ja ryhmäperhepäivähoitoa varten saatiin lupa kesäkuussa 2018. Kaksi 

muuta lupaa olivat yksityisiä päiväkoteja varten. Ne saatiin elo- ja syyskuussa ja ne 

kattoivat yhteensä kolme yksikköä. Tämän opinnäytetyön kohderyhmään kuuluvia, 
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Muuramen päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoitajina työsken-

televiä, on yhteensä noin 110. Yhden päiväkodin henkilökunta ja osa perhepäivähoi-

dossa työskentelevistä eivät halunneet osallistua tutkimukseen. Täten opinnäytetyön 

kohderyhmän muodostavat 105 Muuramen varhaiskasvatuksessa työskentelevää 

henkilöä. 

Havaintoyksikkö tarkoittaa tutkimuksessa mittauksen kohdetta. Kun tutkimuksen ha-

vaintoyksikkö on valittu, tutkija päättää, monestako havaintoyksiköstä tietoa kerä-

tään. (KvantiMOTV 2003.) Tutkimus on kokonaistutkimus, mikäli jokainen havainto-

yksikkö (perusjoukko tai populaatio) tutkitaan. Jos koko perusjoukkoa ei ole mahdol-

lista tutkia, tutkija käyttää otantamenetelmää valitakseen tutkimukseen osallistuvat. 

Kokonaistutkimuksen käyttö on perusteltua silloin, kun perusjoukko on pieni. Määräl-

linen tutkimus voidaan tehdä kokonaistutkimuksena, mikäli perusjoukossa on noin 

100–300 havaintoyksikköä. (Heikkilä 2014, 31.) Tämä opinnäytetyö päätettiin tehdä 

kokonaistutkimuksena, koska kaikki havaintoyksiköt oli mahdollista tavoittaa. Koko 

perusjoukko oli perusteltua valita kohderyhmäksi, koska tarkoituksena oli saada ylei-

sesti lisää tietoa kaikenlaisista käsityksistä perheohjaukseen liittyen.  

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui sähköinen kyselylomake (liite 2), sillä sen 

avulla oli mahdollista tavoittaa koko varhaiskasvatushenkilöstö. Tämän opinnäyte-

työn aineistonkeruuväline on luotu Webropol-palvelun avulla. Webropolin avulla voi 

luoda kyselyn, lähettää kyselykutsuja, kerätä vastauksia ja luoda raportin niistä (Ky-

sely- ja raportointityökalu n.d.). Kyselystä lähetettiin henkilökohtainen linkki 87 työn-

tekijän työ- tai henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Kahden päiväkodin osalta 

ei ollut mahdollista saada työ- tai henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita, joten linkki 

lähetettiin julkisena linkkinä päiväkotien sähköpostiosoitteisiin. Kyseisissä yksiköissä 

työskenteli noin 18 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Siitä ei ole varmuutta, mon-

tako heistä yleinen sähköpostilinkki tavoitti. Kyselyn saatekirje (liite 3) lähetettiin vas-

taajille linkin lähettämisen yhteydessä. Kysely oli aluksi auki kaksi viikkoa aikavälillä 

1.–14.10.2018. Kyselykutsun lähettäminen epäonnistui tuntemattomasta syystä en-

simmäisellä kerralla (1.10.), joten kutsu lähetettiin uudelleen 2.10. Toisella yrittä-

mällä kutsu meni perille 84 vastaanottajalle. Kolme henkilöä ei siis saanut kyselykut-

sua, mutta oli mahdotonta tietää keitä he ovat. Se johtui siitä, ettei Webropolista ol-

lut mahdollista selvittää, kenelle viesti oli mennyt perille asti. Vastaajille lähetettiin 
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kyselymuistutus viikon päästä siitä, kun kysely oli auennut. Kyselyn oltua auki kaksi 

viikkoa oli huomattavissa, että vastausprosentti jäi alhaiseksi, joten kysely päätettiin 

avata uudelleen kahdeksi viikoksi aikavälille 29.10.–11.11.2018. Kahteen varhaiskas-

vatuspuolen johtajaan oltiin yhteydessä puhelimitse ja pyydettiin muistuttamaan 

henkilökuntaa kyselystä. Lisäksi lähetettiin yksi kyselymuistutus sähköpostitse. Lo-

pulta vastauksia kertyi yhteensä 28 kappaletta ja vastausprosentiksi tuli 26,7 prosent-

tia.  

4.4 Aineiston analysointi 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin tulosten analysointiin kuvailevaa tilastollista analyy-

sia. Kuvailevan tilastollisen analyysin avulla analysoidaan sitä, miten määrällisen tut-

kimuksen tulokset ovat jakautuneet. Aineistosta tarkastellaan sitä, mihin kohtaan 

suurin osa vastauksista sijoittuu, ja miten muut vastaukset ovat jakaantuneet kysei-

sen kohdan ympärille. Aineistosta voidaan selvittää esimerkiksi keskilukuja, kuten 

keskiarvo, mediaani ja moodi. (Lee 2014, 8.) Lisäksi voidaan selvittää hajontalukuja, 

kuten keskihajonta ja vaihteluvälin pituus. Kuvailevan tilastoanalyysin tarkoituksena 

on tiivistää ja kuvailla muuttujan jakaumaa, mutta se ei pyri yleistämään tuloksia 

isompaan perusjoukkoon. (KvantiMOTV 2004.) Tämän opinnäytetyön tuloksia analy-

soitiin tutkimalla vastausten prosentteja sekä vastauksista luotuja kuvioita, jotka on 

tehty Excelillä. Vastausten analysointiin valittiin tämä menetelmä siksi, että käsityk-

sistä haluttiin saada havainnollistava yleiskuva. Kuvaileva tilastoanalyysi soveltuu tä-

hän tarkoitukseen.  

Opinnäytetyön mittarissa olleiden neljän avoimen kysymyksen analysoinnissa käytet-

tiin luokittelua ja teemoittelua. Analyysimenetelmät ovat samankaltaisia, mutta luo-

kittelussa tarkastellaan eri luokkien määrää, kun taas teemoittelussa perehdytään 

tarkemmin siihen, mitä teemat sisältävät. Luokittelun avulla vastaukset laitetaan ryh-

miin vastauksista löytyvien samankaltaisuuksien perusteella (Valli 2015, 70). Temaat-

tinen analyysi tarkoittaa laadullisen tutkimuksen menetelmää, jonka avulla aineis-

tosta tunnistetaan, analysoidaan sekä raportoidaan teemoja (Braun ja Clarke 2006, 

6).  
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Teemoittelussa tutkimuksen aineistosta etsitään eri vastauksista esiin nousevia sa-

mankaltaisuuksia, teemoja. Aineistosta löytyneitä teemoja voidaan esimerkiksi taulu-

koida. Kun vastauksia teemoitellaan, tutkija kerää kustakin vastauksesta ne asiat, 

jotka liittyvät samaan teemaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 105–106.) 

Aineistosta voidaan etsiä teemoja induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivinen tapa 

on aineistolähtöinen, kun taas deduktiivisessa tavassa tutkija etsii teemoja jonkin 

teoriakehyksen pohjalta. (Braun & Clarke 2006, 12.) Tässä opinnäytetyössä oli käy-

tössä induktiivinen tapa. Vastaukset olivat valmiiksi melko pelkistetyssä muodossa, 

sillä vastaajat kirjoittivat vastauksensa omin sanoin. Vastauksista etsittiin samankal-

taisuuksia ja ne ryhmiteltiin teemoiksi käyttäen apuna taulukkoa, johon laitettiin erik-

seen jokainen teema ja siihen liittyvät ilmaisut vastauksista. 

 

5 Tutkimuksen tulokset 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastaajia oli yhteensä 28 ja vastausprosentti oli 26,7. Päiväkodissa työsken-

televiä oli 64 % (N=18) ja perhepäivähoidossa työskenteleviä 36 % (N=10) Perhepäi-

vähoidolla tarkoitettiin sekä yksityisiä perhepäivähoitajia, että kunnallisessa ryhmä-

perhepäivähoidossa työskenteleviä. Nämä kaksi tahoa yhdistettiin vastausvaihtoeh-

dossa, jotta vastaajien anonymiteetti säilyisi. Vastaajista 57 % (N=16) työskenteli kun-

nallisella ja 43 % (N=12) yksityisellä puolella. Vastaajilta ei kysytty sukupuolta tai ikää 

siksi, ettei niitä pidetty käsitysten kannalta oleellisina taustatietoina. Sen sijaan vas-

taajilta kysyttiin työkokemuksen pituudesta ja koulutuksesta.  

Opistotason ammatillisella koulutuksella viitataan tässä opinnäytetyössä sellaisissa 

oppilaitoksissa annettavaan koulutukseen, jotka ovat opistoja, esimerkiksi jo lakkau-

tettu lastentarhanopettajaopisto, kristillinen opisto ja ammattiopisto. Ammattikoulu 

tai -kurssi on laitettu vastausvaihtoehtona erikseen, sillä joidenkin ammatillista kou-

lutusta tarjoavien oppilaitosten nimi on ammattikoulu. Melkein puolet vastaajista 

(43%) oli suorittanut viimeisimpänä tutkintonaan tai koulutuksenaan opistotason am-
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matillisen koulutuksen. Muita vastaajien viimeisimpiä suorittamia koulutuksia tai tut-

kintoja olivat peruskoulu (N=1), ammattikoulu tai -kurssi (N=4), ammattikorkeakoulu 

(N=6), ylempi ammattikorkeakoulututkinto (N=1), kandidaatin tutkinto yliopistosta 

(N=1) sekä maisterin tutkinto yliopistosta (N=2). Lisäksi yksi vastaajista ilmoitti avoi-

mena vastauksena tutkinnokseen perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Lukio, lisen-

siaatin tai tohtorin tutkinto ei ollut kenenkään vastaajan viimeisin tutkinto (ks. kuvio 

5).   

 

 

Kuvio 5. Vastaajien koulutustausta 

 

Suurin osa vastaajista (N=10) oli työskennellyt varhaiskasvatusalalla 20 vuotta tai 

enemmän. Muiden vastaajien työkokemusten pituudet jakautuivat tasaisesti 0–19 

vuoden välille (ks. kuvio 6).  
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Kuvio 6. Vastaajan työkokemus varhaiskasvatusalalla vuosina 

 

5.2 Käsityksiä neuvolan perheohjauksesta 

Vastaajalta kysyttiin, onko hän kuullut perheohjauksesta (ks. kuvio 7). Muista väittä-

mäkysymyksistä poiketen tässä kysymyksessä ei ollut En osaa sanoa -vaihtoehtoa. 

Vaihtoehto jätettiin pois, koska ensimmäisen kysymyksen avulla vastaajat ohjattiin 

kyselyn tiettyyn kohtaan sen perusteella, ovatko he kuulleet perheohjauksesta vai ei-

vät. Vastaajien ohjaaminen kyselyssä eteenpäin olisi vaikeaa ja vaikuttaisi vastausten 

luotettavuuteen, mikäli he eivät olisi varmoja, ovatko kuulleet perheohjauksesta. 

Tässä väittämässä Täysin eri mieltä -vaihtoehdon valitsi kolme vastaajaa ja heidät oh-

jattiin ensimmäisen kysymyksen jälkeen kymmenenteen kysymykseen. Melkein 

kaikki vastaajat (N=24) olivat kuulleet perheohjaus-termin aiemmin. Yhdellä vastaa-

jalla ei ollut mielipidettä asiasta.  
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Kuvio 7. Vastaajat, jotka ovat kuulleet perheohjaus-termin 

 

Kyselyssä kartoitettiin tahoja, joista vastaaja oli saanut tietoa perheohjauksesta (ks. 

kuvio 8). Vastausvaihtoehtojen määrää ei ollut rajoitettu. Suurin osa vastaajista ker-

toi kuulleensa perheohjauksesta kollegalta tai kollegoiltaan. Tietoa oli saatu myös 

opintojen aikana, esimieheltä ja/tai perheohjaajalta. Kaksi vastaajaa ei osannut sa-

noa, mistä on kuullut perheohjauksesta. Avoimessa vastausvaihtoehdossa vastaajat 

mainitsivat useita eri tahoja (ks. taulukko 1). Tietoa oli saatu neuvolasta, lapsen van-

hemmalta, järjestötoiminnan kautta, perheenjäseneltä sekä tiedotusvälineistä, kuten 

lehdestä, netistä sekä ilmoitustaululta.  
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Kuvio 8. Tahot, joilta vastaaja on kuullut perheohjauksesta 

 

Taulukko 1. ”Jotakin muuta kautta, mitä?”-vaihtoehdon valinneiden vastaukset luoki-

teltuina 

  

Neuvola 4 

Vanhempi 1 

Järjestötoiminta 1 

Tiedotusväline 3 

Perheenjäsen 1 

 

 

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on hyvä käsitys siitä, mitä perheoh-

jaus on, sillä 88 % prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittä-

mästä (ks. kuvio 9). Yhdellä vastaajalla ei ollut mielestään kovin hyvä käsitys, yhdellä 

vastaajalla ei ollut mielipidettä asiaan ja yksi vastaaja ei osannut sanoa mielipidet-

tään.  
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Kuvio 9. Vastaajien näkemys omasta käsityksestään perheohjaukseen liittyen 

 

Vastaajalla oli mahdollisuus perustella sitä, miksi heillä on tai ei ole hyvä käsitys per-

heohjauksesta. Käsitykseen vaikuttivat vastaajien henkilökohtaiset kokemukset per-

heohjaajan luona käymisestä, työn kautta saatu kokemus yhteistyöstä perheohjaajan 

kanssa, opintojen aikana saatu ja itse hankittu tieto ja neuvolasta saatu tieto. Vastaa-

jat ilmaisivat haluavansa tietää lisää perheohjauksesta.  

5.3 Kokemuksia yhteistyöstä 

Kyselyn toisessa osiossa selvitettiin vastaajan kokemuksia yhteistyöstä perheohjaajan 

kanssa. Yhteistyöllä tarkoitettiin sitä, jos vastaaja oli tavannut perheohjaajan kasvo-

tusten, tai jos hän oli ollut tähän yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteis-

työksi laskettiin myös se, jos perheohjaaja oli käynyt kertomassa työstään vastaajan 

työpaikalla. Vastaukset jakautuivat tasaisesti, sillä noin puolella (52 %) vastaajista oli 

kokemusta yhteistyöstä ja noin puolella (48 %) ei ollut. Kaksi kolmasosaa vastaajista 

(N=17) oli kertonut vanhemmalle perheohjauksesta.  

Kyselyssä kartoitettiin, millaisten haasteiden pohjalta työntekijä oli kertonut vanhem-

malle perheohjauksesta (ks. kuvio 10). Valittavien vastausvaihtoehtojen määrää ei ol-

lut rajoitettu. Vastaajia ohjautui tähän kysymykseen 17. Vastaajat merkitsivät monia 

haasteita, joita kohdanneet perheet he olivat ohjanneet perheohjauksen pariin. 

Useimmiten vanhempi tai vanhemmat oli ohjattu perheohjauksen pariin silloin, kun 
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lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa oli haasteita, kun vanhempi oli 

uupunut, kun lapsen käytös oli haastavaa ja/tai kun vanhempi tarvitsi tukea vanhem-

muuteen. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut ohjanneensa perheohjaukseen haasteen 

ollessa lapsen sairaus tai vanhemman mielenterveysongelmat.  

 

 

Kuvio 10. Vanhempien kohtaamat haasteet 

 

,%

10,%

20,%

30,%

40,%

50,%

60,%

70,%

Haasteet, joiden pohjalta lapsen vanhempi oli ohjattu 
perheohjauksen pariin



35 
 

 

Kahdeksan vastaajaa eivät olleet kertoneet vanhemmalle perheohjauksesta. Viisi 

heistä oli sitä mieltä, että voisi kertoa vanhemmalle perheohjauksesta (ks. kuvio 11). 

Kahdella vastaajalla ei ollut mielipidettä asiaan ja yksi ei osannut sanoa sitä.  

 

Kuvio 11. Vastaajien näkemys siitä, voisivatko he kertoa vanhemmalle 

perheohjauksesta 

 

Kokemuksia kartoittavan osion viimeisenä kohtana oli väittämiä (ks. taulukko 1). Väit-

tämiä oli yhteensä viisi ja vastaajan tuli valita mielipide kuhunkin väittämään erik-

seen. Vastaajia oli tässä kohdassa yhteensä 25. Suurin osa vastaajista (N=22) tiesi, 

mitä neuvolan perheohjaajan työnkuvaan kuuluu. Enemmistö (N=22) vastaajista oli 

myös sitä mieltä, että vanhemman ohjaaminen perheohjauksen pariin kuuluu heidän 

tehtäviinsä. Monen vastaajan (N=16) mukaan kiire saattaa vaikeuttaa keskustelujen 

käymistä vanhempien kanssa. Kolmannes (N=8) kuitenkin oli asiasta eri mieltä ja hei-

dän mielestään kiire ei vaikeuta keskusteluja. 

Vastaajat eivät pelänneet menettävänsä vanhemman luottamusta, mikäli kertoivat 

tälle perheohjauksesta. Asia saattaa kuitenkin mietityttää, sillä kaksi vastaajaa pelkäsi 

luottamuksen menettämistä jonkin verran. Erilaiset perheohjaukseen liittyvät termit 

saattavat aiheuttaa sekaannusta, sillä joidenkin vastaajien (N=9) mielestä sosiaali-

huoltolain mukainen perheohjaus on vaikea erottaa lastensuojelun perheohjauk-

sesta. Vähän yli puolet vastaajista (N=13) oli kuitenkin sitä mieltä, ettei erottaminen 

ole vaikeaa.  

(N=2)

(N=1)

(N=4)

(N=1)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Voisin kertoa vanhemmalle perheohjauksesta



36 
 

 

Taulukko 2. Vastaajien mielipiteitä vanhemman kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 

perheohjaukseen liittyen 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 
(vastaajia yhteensä N=25) 

Täy-
sin 
eri 

mielt
ä 

Jok-
seen-

kin 
eri 

mielt
ä 

Ei sa-
maa 
eikä 
eri 
mielt
ä 

Jok-
seen-

kin 
sa-

maa 
mielt

ä 

Täy-
sin 
sa-

maa 
mielt

ä 

En 
osa
a 
sa-
noa 

Tiedän, mitä neuvolan perheohjaajan 
työnkuvaan kuuluu 
 

0 % 8 % 
 

4 % 
 

76 % 
 

12 % 
 

0 %  

Mielestäni ei ole minun tehtäväni ohjata  
vanhempaa perheohjauksen pariin 
 

60 % 
 

28 % 
 

12 % 
 

0 % 0 % 0 % 

Kiire vaikeuttaa keskustelujen  
käymistä vanhempien kanssa 
 

4 % 
 

28 % 
 

4 % 
 

64 % 
 

0 % 0 % 

Pelkään menettäväni vanhemman luottamuk-
sen,  
jos kerron hänelle perheohjauksesta 
 

52 % 
 

32 % 
 

8 % 
 

8 % 
 

0 % 0 % 

On vaikeaa erottaa toisistaan sosiaalihuoltolain  
mukainen perheohjaus ja lastensuojelun perhe-
ohjaus 

20 % 
 

32 % 
 

8 % 
 

36 % 
 

0 % 4 % 
 

 

 

5.4 Yhteistyön kehittäminen 

Yhteistyön kehittämiseen liittyvässä kyselyosiossa vastaajia oli yhteensä 28. Kyselyn 

kymmenennessä kohdassa oli väittämämatriisi (ks. taulukko 2). Väittämiä oli kolme. 

Vastaajat merkitsivät mielipiteensä kuhunkin väittämään erikseen.  

Melkein kaikki vastaajat (N=23) haluaisivat saada lisätietoa perheohjauksesta. Vain 

kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, etteivät halua sitä. Moni (N=24) haluaisi lisää tietoa 

siitä, millaisessa tilanteessa perheohjaajaan voi ottaa yhteyttä. Kolme vastaajaa puo-

lestaan eivät haluaisi asiasta lisätietoa. Suurimman osan mielestä (N=23) varhaiskas-

vatuksen ja perheohjauksen välillä pitäisi olla enemmän yhteistyötä.   
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Taulukko 3. Vastaajien mielipiteitä varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen välisestä 

yhteistyöstä ja sen lisäämisestä 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 
(vastaajia yhteensä N=28) 

Täysin 
eri 

mieltä 

Jok-
seen-
kin eri 
mieltä 

Ei sa-
maa 
eikä 
eri 

mieltä 

Jok-
seen-

kin 
sa-

maa 
mieltä 

Täysin 
sa-

maa 
mieltä 

En 
osaa 
sa-
noa 

Haluaisin saada  
lisätietoa perheohjauksesta 

4 % 
 

4 % 
 

11 % 
 

43 % 
 

39 % 
 

0 % 

Haluaisin saada lisää tietoa siitä,  
millaisessa tilanteessa voin  
olla yhteydessä perheohjaajaan 
 

11 % 
 

0 % 11 % 
 

36 % 
 

43 % 
 

0 % 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden  
ja perheohjaajan välillä pitäisi olla  
mielestäni enemmän yhteistyötä 

0 % 0 % 7 % 
 

32 % 
 

50 % 
 

11 % 
 

 

 

Vastaajilta kysyttiin, mikä olisi paras tapa saada tietoa perheohjauksesta (ks. kuvio 

12). Vastaajat pystyivät valitsemaan yhden vaihtoehdoista. Suurin osa vastaajista 

(N=20) oli sitä mieltä, että perheohjaajan vierailu heidän työpaikallaan olisi vaihtoeh-

doista paras. Valittavana oli myös avoin vaihtoehto, johon vastanneet mainitsivat 

parhaina tiedonsaantikeinoina esitteet ja soiton neuvolaan. 

 

Kuvio 12. Paras tapa saada tietoa perheohjauksesta 
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Vastaajilta kysyttiin avoimena kysymyksenä, millaista yhteistyötapaa he toivoisivat 

varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen välille. Vastaajat toivoivat, että saisivat koulu-

tusta perheohjaukseen liittyen ja pääsisivät tutustumaan paikallisiin perheohjauksen 

työntekijöihin. He toivoivat, että perheohjaaja kävisi päiväkodissa kertomassa työs-

tään sekä työntekijöille että vanhemmille. Yhtenä ehdotuksena oli, että perheohjaaja 

olisi tavattavissa päiväkodilla esimerkiksi yhtenä päivänä kuukaudessa, ja henkilö-

kunta sekä vanhemmat voisivat kysyä häneltä apua ja neuvoa. Useampi vastaaja mai-

nitsi, että perheohjaaja voisi käydä esittäytymässä vanhempainillassa ja puhumassa 

esimerkiksi jostakin kasvatukseen liittyvästä aiheesta. Lisäksi mainittiin, että varhais-

kasvatuksen henkilökunnalla voisi olla esitteitä perheohjauksesta, joita voisi jakaa 

vanhemmille.  

Moni vastaaja mainitsi yhteistyöstä tapaamisten ja säännöllisen yhteydenpidon muo-

dossa. Varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen välille toivottiin yhteistä keskustelua, 

yhteistyökäytäntöjen suunnittelua ja päivittämistä sekä yhteydenpidon säännölli-

syyttä. Vastaajat mainitsivat, että heidän mahdollinen huolensa perheestä pienenisi, 

mikäli he tietäisivät, että perheohjaaja työskentelee perheen kanssa. Tieto yhteisestä 

työskentelystä jaettaisiin tietenkin vain perheen suostumuksella.  

- Toivoisin, että perheohjauksesta oltaisiin yhteydessä varhaiskasvatuk-
seen, jos heillä on aktiivinen työskentely yhteisen asiakkaan kanssa me-
neillään - toki perheen luvalla, mutta asian varmasti voi markkinoida 
voimassa olevana käytäntönä. Yhteisen tiedon jakaminen toisi varmasti 
uusia näkökulmia molemmille tahoille esim. varhaiskasvatuksessa 
pelkkä tieto, että perheohjaus työskentelee perheessä - saattaa pienen-
tää huolta ja epävarmuutta perheen kanssa työskentelyssä. V18 

- Yhteistä keskustelua jotta hyvä yhteistyö näkyy myös koteihin  V21 

 

Kyselyn lopussa oli avoin osio, johon vastaaja pystyi kertomaan omin sanoin, mikäli 

hänellä oli vielä jotakin täydennettävää tai sanottavaa perheohjaukseen liittyen. Vas-

taajien mielestä perheohjaus on tärkeää matalan kynnyksen työtä. Luottamukselli-

nen suhde perheiden ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden välillä luo työskentelylle 

perustan. Sosiaali- ja terveysalalla saatetaan arvioida työn tuottavuutta eri tavoin. 

Vastaajia mietitytti se, miten perusteltua on verrata perheohjaustyön tuottavuutta 
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johonkin toiseen, esimerkiksi lääkärin työhön, sillä työskentelytavat poikkeavat toisis-

taan. Vastaajat toivat esille idean soittoajasta, eli sellaisesta tietystä ajasta, jolloin 

varhaiskasvatuksen työntekijä voisi kysyä neuvoa perheohjaajalta. Yhteistyötä var-

haiskasvatuksen ja perheohjauksen välillä korostettiin, sillä varhaiskasvatuksessa 

työskentelyn pääkohteena on lapsi. Perheet saattavat kuitenkin tarvita konkreettisia 

neuvoja arjessaan ja siksi olisi tärkeää, että perheohjaaja neuvoisi heitä kotiympäris-

tössä. Vastaajien mielestä perheohjaaja jatkaa siitä, missä varhaiskasvatuksen työn-

tekijän työskentelyn raja tulee vastaan. Perheohjaajan toivottiin osallistuvan mahdol-

lisuuksien mukaan lapsia koskeviin palavereihin, sillä se lisäisi tietoa ja ymmärrystä 

perheen ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden välillä. Koulutus perheohjaukseen liit-

tyen olisi paikallaan, sillä tieto perheohjauksesta saattaa vastaajien mukaan perustua 

joskus omiin luuloihin tai veikkauksiin.   

 

6 Pohdinta ja johtopäätökset 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää varhaiskasvatuksen ja neuvolan per-

heohjauksen välistä yhteistyötä Muuramessa. Opinnäytetyön kohdejoukkona olivat 

Muuramen päiväkodeissa työskentelevät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat, yk-

sityiset perhepäivähoitajat sekä ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevät. Tavoit-

teena oli selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen työntekijöillä on neuvolan 

perheohjauksesta. Käsityksiä kartoitettiin perheohjauksesta saadun tiedon sekä 

konkreettisten yhteistyökokemusten kautta. Lisäksi selvitettiin, toivovatko varhais-

kasvatuksen työntekijät lisää yhteistyötä perheohjauksen kanssa. Vastaajilta kysyttiin 

myös parhaista mahdollisista yhteistyötavoista.  

Perheohjaus oli terminä tuttu melkein kaikille opinnäytetyöhön osallistuneille var-

haiskasvatuksen työntekijöille ja suurimmalla osalla oli mielestään hyvä käsitys siitä, 

mitä perheohjaukseen kuuluu. Suurimmalla osalla vastaajista oli kokemusta yhteis-

työstä perheohjaajan kanssa ja moni oli ohjannutkin vanhemman perheohjauksen 
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pariin. Myös ne, jotka eivät olleet vielä ohjanneet vanhempaa perheohjauksen pariin, 

voisivat kuitenkin tehdä niin.  

Perälän, Salosen, Halmeen ja Nykäsen (2011) tutkimuksessa selvitettiin vanhempien 

huolia ja niihin saatua apua sekä tukea. Vanhemmat olivat saaneet lapsi- ja perhepal-

veluista eniten apua lapsen terveyteen liittyvissä huolissa, arjessa jaksamisen tueksi 

sekä lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Arjessa jaksamiseksi saadun tuen kohdalla oli 

kuitenkin suurta vaihtelua, sillä osa vastaajista nimesi sen asiaksi, johon ei ollut saa-

nut tarvitsemaansa tukea. Palveluohjausta ja tukea parisuhteeseen ei ollut myöskään 

ollut aina saatu. Lapseen liittyvien huolten kohdalla oli helpointa saada apua lapsen 

terveyteen ja oppimiseen liittyen. Apu koettiin riittämättömäksi tunne-elämään ja 

käytökseen liittyvien haasteiden osalta. Omaan tai perheenjäsenen sairauteen, päih-

teiden liikakäyttöön ja taloudellisiin vaikeuksiin koki enemmistö saavansa riittävästi 

apua. (Mts. 42–44.) Halme ja muut (2014) tutkivat huolia ja niihin saatua apua työn-

tekijöiden näkökulmasta. Lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiden mukaan useimmi-

ten toimenpiteisiin johtivat lapsen oppimisvaikeudet ja käytökseen liittyvät huolet. 

Vanhemmuuteen liittyen toimenpiteisiin johtivat useimmiten lapsen seksuaalinen hy-

väksikäyttö, perustarpeiden laiminlyönti tai läheisväkivalta ja perheiden tilanteisiin 

liittyen päihde- ja mielenterveysongelmat. (Halme ym. 2014, 54–56.) Tässä opinnäy-

tetyössä nousi esille samankaltaisia haasteita, joiden pohjalta vanhempia oli ohjattu 

eteenpäin, tässä tapauksessa neuvolan perheohjaukseen. Perheitä oli ohjattu neuvo-

lan perheohjauksen pariin useimmiten vanhemmuuteen, sen tukemiseen sekä lapsen 

ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen liittyen. Perälän ja muiden (2011) ja Hal-

meen ja muiden (2014) tutkimuksissa oli mukana päivähoidon lisäksi neuvola-, esi-

opetus-, kouluterveys- ja perusopetuspalveluita. Sen takia tutkimusten tuloksia ei 

voida suoraan verrata tämän opinnäytetyön tuloksiin. Tuloksia ei voida verrata kai-

kilta osin myöskään siksi, että Perälän ja muiden (2011) sekä Halmeen ja muiden 

(2014) tutkimuksissa keskityttiin laajemmin apua ja tukea tarjoaviin tahoihin, kun 

taas tässä opinnäytetyössä keskityttiin vain varhaiskasvatukseen ja neuvolan perhe-

ohjaukseen.  

Perälän ja muiden (2011, 42) mukaan osa vanhemmista koki, ettei ollut saanut apua 

lapsen käytökseen liittyvien haasteiden kanssa. Tähän opinnäytetyöhön vastannei-



41 
 

 

den mukaan lapsen käytökseen liittyvät haasteet olivat yksi yleisimmistä ohjauspe-

rusteista. Sillä on varmasti merkitystä asian kannalta, että tässä opinnäytetyössä pal-

veluohjausperusteita kysyttiin nimenomaan varhaiskasvatuksen työntekijöiltä. Perä-

län ja muiden (2011) tutkimus käsitteli varhaiskasvatuksen ohella muitakin lapsi- ja 

perhepalveluita. Varhaiskasvatuksessa ollaan samojen lasten kanssa tekemisissä use-

asti viikossa, joten lapsen käytöksen havainnoiminen on helpompaa, kuin esimerkiksi 

lyhyen neuvolakäynnin aikana. Taloudelliset vaikeudet eivät nousseet esiin ohjauspe-

rusteena tässä opinnäytetyössä, mutta se saattaa johtua siitä, ettei niitä ollut listattu 

kyselyssä erilliseksi vastausvaihtoehdoksi tai siitä, että perheen kohdatessa taloudel-

lisia vaikeuksia tukea haetaan muualta kuin perheohjauksesta.  

Halmeen ja muiden (2014, 56) tutkimuksessa mielenterveysongelmat johtivat usein 

toimenpiteisiin, mutta tässä opinnäytetyössä ei noussut esiin, että vanhempia olisi 

ohjattu perheohjauksen pariin kyseisen haasteen takia. Vastaajat ovat toki saatta-

neet ohjata vanhempia palvelujen pariin, mikäli vanhemmalla on ollut mielenterveys-

ongelmia, mutta ohjauksen kohteena on ollut neuvolan perheohjauksen sijaan jokin 

muu palvelu. Tämän opinnäytetyön vastaajista moni oli havainnut useita erilaisia 

haasteita. Haasteiden havainnoinnin lisäksi työntekijät olivat tulleet siihen tulokseen, 

että kyseisiin haasteisiin saisi tukea nimenomaan neuvolan perheohjaajalta. He olivat 

ohjanneet vanhempia eteenpäin. Se korostaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden tär-

keää roolia ehkäisevän työn ja perheiden varhaisen tukemisen kannalta.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan yhteistyö on osa varhaiskasvatuk-

sessa työskentelevien työtä. Yhteistyötä tehdään huoltajien ja muiden lapsi- ja perhe-

palvelujen työntekijöiden kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

2016, 32–34.) Tässä opinnäytetyössä vastaajat ilmaisivat, että perheohjauksen pariin 

ohjaaminen on osa heidän työtään. Yhteistyötä tehdään paljon lasten huoltajien 

kanssa ja suurin osa vastaajista ei pelännyt menettävänsä vanhemman luottamusta 

kertoessaan perheohjauksesta. Vastaajien joukossa oli kuitenkin myös epäröintiä 

asian suhteen. Kalliolan ja muiden (2010, 149) mukaan kiireellä saattaa olla vaiku-

tusta lasten huoltajan kanssa käytäviin keskusteluihin. Tässä opinnäytetyössä kiire oli 

keskusteluja vaikeuttava tekijä monen mielestä, mutta oli myös useampi, joka oli asi-

asta eri mieltä. Vanhempien kanssa käytäviä keskusteluja saattaa hankaloittaa moni 
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muukin tekijä, mutta niistä ei kysytty, eivätkä ne nousseet esiin avoimissa vastauk-

sissa. Olisi ollut mielenkiintoista selvittää, mitkä tekijät saattavat hankaloittaa yhteis-

työtä ja keskusteluja vanhempien kanssa. Opinnäytetyön aiheena oli yhteistyö eri 

lapsiperhepalvelujen välillä, mutta myös varhaiskasvatuksen ja vanhempien välisestä 

yhteistyöstä olisi voinut kysyä laajemminkin. Siten olisi saattanut saada paremman 

näkökulman siihen, miten yhteistyö toimii kokonaisuutena.  

Kananojan ja Ruuskasen (2018, 75) mukaan perhetyön muodot kaipaisivat selven-

nystä. Myös tässä opinnäytetyössä nousi esille se, ettei sosiaalihuoltolain mukaisen 

perhetyön ja lastensuojelulain mukaisen perhetyön ero ole selvä kaikille vastaajille. 

Käsitteiden selkeyttäminen olisi tärkeää, sillä varhaiskasvatuksen työntekijöiden olisi 

hyvä tietää se, että perhetyötä on saatavilla muutenkin kuin lastensuojelun palve-

luna. Asia on tärkeä varsinkin siitä näkökulmasta, ettei Muuramessa toteutettu neu-

volan perheohjaus ollut sosiaalihuoltolain eikä lastensuojelulain mukaista perhe-

työtä. Jos on vaikea erottaa eri lakien ohjaamat perhetyömuodot, sekoittaisi työnte-

kijöitä mahdollisesti entisestään se, ettei neuvolan perheohjaus ollut perhetyötä, 

vaan neuvontaa ja ohjausta. Opinnäytetyön tekijän tiedossa ei ole, onko uuden per-

hekeskusohjaajan työ perhetyötä vai neuvontaa ja ohjausta. Tärkeintä lienee se, että 

asia olisi selkeä Muuramessa työskenteleville varhaiskasvatuksen työntekijöille.  

Eri ammattilaisten tekemän yhteistyön käynnistymiseen vaaditaan paljon eri asioita. 

Pärnän (2012, 140) väitöskirjatutkimuksen mukaan moniammatillisuus vaatii avoi-

muutta ja sitä, että työntekijät ovat valmiita tekemään yhteistyötä ja luomaan uu-

denlaisen työskentelyprosessin. Luottamus mahdollistaa yhteistyön tekemisen 

(Pärnä 2012, 147). Elorannan ja Kuuselan (2011) mukaan moniammatillinen yhteistyö 

edellyttää yhteistyörakenteita ja yhteistyöprosesseja. Rakenteet mahdollistuvat yh-

teistyötä tukevan johtamiskulttuurin, resurssien sekä koulutuksen avulla. Onnistunut 

yhteistyö vaatii yhteistä aikaa ja tiedonkulun mahdollistavia välineitä sekä koulu-

tusta, joka varmistaa jokaisen työntekijän hyvän ammattitaidon. Yhteistyöprosessien 

onnistumiseen vaikuttavat eri ammattiryhmistä tulevien työntekijöiden tuntemus 

toistensa aloista, oma asiantuntijuus, työskentely yhteisen päämäärän eteen, selke-

ästi jaoteltu työ sekä vuorovaikutustaidot. (Eloranta & Kuusela 2011, 4–10.) Moniam-

matillisten työskentelyprosessien käynnistyminen mahdollistuu, kun työntekijät ovat 
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asiasta innoissaan ja heillä on mahdollisuus käydä keskustelua keskenään. (Pärnä 

2012, 149 – 150). Työskentelyn tavoitteet eivät kuitenkaan synny itsestään.  

Tässä opinnäytetyössä on havaittavissa, että varhaiskasvatuksen työntekijöillä on 

halu tehdä tai jatkaa yhteistyötä perheohjauksen kanssa. Yhteistyön mahdollistavina 

tekijöinä mainittiin samoja asioita, joita Pärnä (2012) sekä Eloranta ja Kuusela (2011) 

ovat nostaneet esiin tutkimuksissaan. Vastaajat toivoivat konkreettista yhteistyötä 

koulutusten ja vierailujen muodossa. He olivat myös halukkaita tuomaan työskente-

lyn mahdollisimman näkyväksi perheille. Johtamiskulttuurin vaikutus yhteistyöhön 

näkyi esimiehen roolina tiedon antamisessa, sillä moni vastaaja mainitsi saaneensa 

tietoa perheohjauksesta esimieheltään. Muissa kysymyksissä ei kysytty johtamiskult-

tuurista, eikä se myöskään noussut esiin avoimissa vastauksissa.  

Perälän, Halmeen, Hammarin ja Nykäsen (2011) tutkittiin lapsiperhepalveluiden toi-

mivuutta toimialajohtajien näkökulmasta. Tuloksissa nousi esiin, että lapsi- ja perhe-

palvelujen yhteistyön toimivuuteen liittyi tietämys kunnan palveluista ja yhteiset toi-

mintakäytännöt. Mitä paremmin omat ja muut palvelut tunnettiin, sitä paremmin 

toimi yhteistyö eri tahojen välillä. (Perälä ym. 2011, 109.) Tämän opinnäytetyön koh-

deryhmästä moni oli saanut tietoa perheohjauksesta useammalta taholta, mutta tie-

toa haluttiin lisää. Perälän ja muiden (2011) tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, 

että olisi tärkeää, että moni tietäisi perheohjauksesta, sillä siten työntekijöillä olisi 

parempi valmius tunnistaa mahdollinen tarve kyseiselle palvelulle. 

Halmeen ja muiden (2014) mukaan perheeseen liittyvä huoli johti todennäköisemmin 

toimenpiteisiin, mikäli lapsi- ja perhepalvelujen työntekijällä oli yli viiden vuoden työ-

kokemus. Tämän opinnäytetyön vastaajien joukossa oli suurin osa sellaisia, joilla oli 

työkokemusta varhaiskasvatusalalta yli kahdeksan vuotta. Se saattaa olla merkittävää 

käsitysten ja yhteistyökokemusten kannalta. Oletuksena on, että mikäli vastaajien 

joukossa olisi ollut enemmän sellaisia, joilla on alle viiden vuoden työkokemus, saat-

taisivat tulokset olla erilaisia. Kyselyyn vastanneissa ei olisi esimerkiksi ollut niin isoa 

prosentuaalista osaa niitä, joilla on jo kokemusta vanhemman ohjaamisesta perheoh-

jauksen pariin. Tietoa yhteistyötahoista ja kokemusta palveluihin ohjaamisesta ehtii 

kuitenkin kertyä paljon enemmän kymmenvuotisen kuin kaksivuotisen työuran ai-

kana.  
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Opinnäytetyöhön osallistui kolmasosa Muuramen varhaiskasvatuksen työntekijöistä. 

Tämän opinnäytetyön pohjalta ei voida tehdä yleistystä siitä, millaisia käsityksiä työn-

tekijöillä on neuvolan perheohjauksesta. Tulokset antavat kuitenkin osviittaa siitä, 

että suuri osa on kuullut perheohjauksesta ja heillä on yhteistyökokemuksia. Kaikki 

vastaajat eivät tienneet perheohjauksesta. Täten voidaan päätellä, että yhteistyökäy-

täntöjä pitäisi kehittää siihen suuntaan, että kaikki tietäisivät perheohjauksen ole-

massaolosta. Perheohjaustyö on muutoksessa, sillä neuvolan perheohjaaja jäi pois 

tehtävästään vuoden 2018 lopussa. Uutta työntekijää haettiin nimikkeellä perhekes-

kusohjaaja. Hän aloitti työskentelyn tammikuussa vuonna 2019. Tämän opinnäyte-

työn tulokset antavat uuden toimenkuvan rakentamisen kannalta tärkeää tietoa siitä, 

millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen työntekijöillä on perheohjauksesta ja millaisia 

toiveita ja ehdotuksia heillä on yhteistyön toteuttamisen suhteen. 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Jotta tutkimus olisi eettinen, on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

(2012) hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämän opinnäytetyön tutkimustyö tehtiin tar-

kasti ja huolellisesti, sillä tutkimuksen suunnitteluun ja eri vaiheiden toteuttamiseen 

käytettiin aikaa ja usean eri ihmisen asiantuntemusta. Tutkimuksen raportoinnissa 

oltiin avoimia ja prosessi esitettiin vaiheittain. Aiempaa tutkimusta ja teoriaa kunnioi-

tettiin merkitsemällä lähteet selkeästi, jotta teokset olisivat lukijan löydettävissä. Tut-

kimusluvat hankittiin hyvissä ajoin ennen aineistonkeruuta. Jokainen vastaaja pysyi 

anonyymina. Kysely lähetettiin saatekirjeen kera, ja kukin vastaaja pystyi päättämään 

saatekirjeen luettuaan, haluaako osallistua tutkimukseen. Kyselyyn vastaaminen oli 

mahdollista keskeyttää missä vaiheessa tahansa.  

Määrällisessä tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin 

avulla. Validiteettia arvioidaan sen kautta, mittaako tutkimus sitä, mitä sen on tarkoi-

tuskin mitata. Lisäksi validiteettia arvioitaessa olennaista on, korreloivatko tutkimuk-

sen tulokset aiemmin saatujen tulosten kanssa ja onko mittari operationalisoitu si-

ten, että se mittaa abstrakteja käsitteitä. Reliabiliteetti viittaa toistettavuuteen. Sen 

avulla tarkastellaan, voiko tutkimuksen tehdä uudelleen ja saada samanlaisia tulok-

sia. (Creswell & Creswell 2018, 153–154.) 
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Tämän opinnäytetyön luotettavuutta parantaa se, että kyselyn rakentamiseen käy-

tettiin paljon aikaa ja sitä muodostettaessa tutustuttiin monipuolisesti aiheen tausta-

teoriaan. Kyselylomaketta kommentoivat opinnäytetyötä ohjaavat opettajat, varhais-

kasvatusjohtaja sekä kaksi perheohjaajaa. Kysely esitestattiin kahdella varhaiskasva-

tuksen työntekijällä. Kumpikaan testaajista ei työskentele Muuramessa, mutta se oli 

tarkoituskin, sillä kyselyyn piti pystyä vastaamaan sellaisenkin vastaajan, jolla ei ole 

tietoa perheohjauksesta. Esitestaajien ehdotusten pohjalta vaihdettiin kyselyssä 

esiintynyt ”ongelma”-termi ”haaste”-termiin. Lisäksi täsmennettiin sitä, mitä neuvo-

lan perheohjaustyöskentely on konkreettisesti.  

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön yhteistyöstä on tutkimusta. Tätä opinnäytetyötä ei 

voi kuitenkaan suoraan verrata niihin, koska Muuramen neuvolan perheohjaus ei ol-

lut perhetyötä, vaan neuvontaa ja ohjausta. Myös perhetyötä käsittelevien tutkimus-

ten vertaaminen keskenään saattaa olla monimutkaista. Korkiakangas (2005, 85) 

mainitseekin, että lastensuojelussa perhetyötä määrittävät useat käsitteet ja käytän-

nöt. Moninaiset käytännöt ja käsitteet tekevät tämän opinnäytetyön tulosten ja mit-

tarin validiteetin tarkastelusta haastavaa. Tuloksista on kuitenkin löydettävissä sa-

mankaltaisuuksia lapsi- ja perhepalveluita ja niiden yhteistyötä koskevaan tutkimuk-

seen liittyen.  

Opinnäytetyön luotettavuutta heikentää se, että kyselyyn vastasi vain kolmasosa 

Muuramen varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Webropolin mukaan kysely avattiin 32 

kertaa lähettämättä vastausta. Ei voida kuitenkaan saada varmuutta siitä, moniko 

avauksista oli kohderyhmään kuuluvien vastaajien tekemiä, sillä avauksia kertyi myös 

opinnäytetyön tekijän testatessa linkin toimivuutta. Kyselytutkimuksen heikkoutena 

on, ettei voida tietää, miten tosissaan ihmiset ovat tutkimukseen vastanneet (Ojasalo 

ym. 2014, 121). 

Siitä ei voi saada varmuutta, miksei useampi työntekijä vastannut kyselyyn. Kysely 

pyrittiin luomaan sellaiseksi, että mahdollisimman moni ehtisi ja pystyisi vastaamaan 

siihen. Vastaamisen kestoksi ilmoitettu 10–15 minuuttia saattoi olla potentiaalisten 

vastaajien mielestä liian pitkä aika. Sähköisen kyselyn ajateltiin olevan paperiloma-

ketta helpompi ja siten parempi tapa vastata, mutta joillekin olisi ollut oletettavasti 

miellyttävämpi vaihtoehto vastata paperilomakkeelle. Kyselyn saatekirjeessä pyrittiin 
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motivoimaan kaikkia vastaamaan mainitsemalla, että kyselyyn vastaaminen on tär-

keää myös siinä tapauksessa, mikäli työntekijä ei ole kuullut neuvolan perheohjauk-

sesta. Voi kuitenkin olla, ettei asiaa kerrottu tarpeeksi selkeästi ja joku jätti vastaa-

matta siksi, ettei aihe hänen mielestään koskenut häntä. Suuri osa vastaajista oli tie-

toisia siitä, mitä perheohjaus on. Saattaa olla, että kyselyyn vastasivat nimenomaan 

ne, joille neuvolan perheohjaus oli tuttu yhteistyötaho. Tietämys asiasta motivoi vas-

taamaan. Ajankohtakin on otettava huomioon. Kysely oli auki juuri ennen syyslomaa 

ja sen jälkeen. Voidaan olettaa, että loman aikana hoitojärjestelyissä on muutoksia, 

joten ennen lomaa ja sen jälkeen on pitänyt järjestellä asioita. Työntekijöillä ei ole 

ehkä siksi ollut aikaa vastata kyselyyn.  

6.3 Jatkokehittämisehdotukset 

Muuramen perheohjaukseen on tullut ja tulossa muutoksia. Se vaikuttaa myös per-

heohjauksen ja muiden lapsi- ja perhepalveluiden järjestäjien yhteistyöhön. Neuvo-

lan perheohjaaja on tämän opinnäytetyön vastausten perusteella tavannut varhais-

kasvatuksen työntekijöitä. Yhteistyön syntymisen ja jatkumisen kannalta olisi tär-

keää, että myös uusi työntekijä tapaisi varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä lasten 

vanhempia. Olisi hyvä tuoda varhaiskasvatuksen työntekijöiden tietoon, miten uuden 

perhekeskusohjaajan työnkuva eroaa aiemmin toimineen neuvolan perheohjaajan 

työnkuvasta. Yhteistyökäytäntöjen luominen ja juurruttaminen osaksi toimintaa on 

olennaista matalan tuen toteutumisen kannalta. 

Kehittämisehdotuksina esitetään: 

 Perhekeskusohjaaja vierailee varhaiskasvatusta järjestävien tahojen 

keskuudessa esittäytymässä ja kertomassa työstään sekä työntekijöille että 

vanhemmille. 

 Varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen välistä yhteistyötä lisätään. 

 Jo olemassa olevia yhteistyökäytäntöjä päivitetään. 
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Liitteet 

Liite 1. Käsitekartat operationalisointia varten 
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Liite 2. Kyselylomake 

 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä neuvolan perheohjauksesta 

Vastausohjeet: Vastaaminen tapahtuu klikkaamalla väittämän tai kysymyksen jälkeen 

tulevaa vaihtoehtoa. Joidenkin väittämien tai kysymysten kohdalla on valittavissa 

useampi kuin yksi vaihtoehto. Useamman vaihtoehdon valitsemismahdollisuus ilmoi-

tetaan aina erikseen. Kyselyssä on lisäksi muutama avoin osio. Kyselyn sivun ala-

laidasta löytyvät "<--edellinen" ja "seuraava-->" -painikkeet, joilla voitte palata edelli-

selle sivulle muokkaamaan vastaustanne tai siirtyä seuraavalle sivulle. Kun olette vas-

tanneet kyselyyn, painakaa lopuksi sivun alaosasta löytyvää Lähetä-painiketta lähet-

tääksenne vastaukset.  

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-15 minuuttia. Kyselyn voi halutessaan keskeyttää 

klikkaamalla sivun alalaidassa olevaa Keskeytä-painiketta. Vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.   

Mikäli teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voitte laittaa sähköpostia osoittee-

seen KXXXX@student.jamk.fi tai soittaa minulle numeroon +358 XX XXX XXXX.     

Ystävällisin terveisin,   

Heta Kujansuu   
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Liite 3. Saatekirjeet 

Saatekirje Webropolista lähetetyssä sähköpostissa, sisälsi henkilökohtaisen linkin: 

Arvoisa varhaiskasvatuksen työntekijä!   
   
Opiskelen sosionomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä, 
jonka aiheena on varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsitykset neuvolan perheoh-
jauksesta. Vastauksia kerään kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen kannalta on tär-
keää, että saan tietoa käsityksistä laaja-alaisesti. Toivoisin siis, että vastaisitte kyse-
lyyn, vaikka perheohjaus ei olisi tuttu yhteistyötaho teille. Linkki kyselyyn löytyy tä-
män viestin lopusta.    
 
Opinnäytetyön aineisto kerätään Muuramesta. Neuvolan perheohjaus on työmuoto, 
johon kuuluvat keskustelutuki ja perheohjaajan tekemät kotikäynnit. Muuramessa 
neuvolan perheohjaajana toimii (perheohjaajan nimi). Neuvolan perheohjaus on sosi-
aalihuoltolain mukaista neuvonta- ja ohjaustyötä, jota saadakseen asiakkaalla ei tar-
vitse olla sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaista asiakkuutta. Palvelu on osa 
TOIVO-perheohjausta. Sen lisäksi Muuramessa on SULO- ja RAUHA-perheohjausta. 
Mikäli haluatte lukea lisää eri perheohjausmuodoista, löydätte tietoa neuvolan per-
heohjauksesta täältä: www.muurame.fi/neuvola ja muista perheohjausmuodoista 
täältä: www.muurame.fi/perheohjaus-1. 
  
Kysely on auki 1.10. – 14.10. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10–15 minuuttia. Teitä 
ei voida tunnistaa vastaustenne perusteella. Kerään tutkimusaineiston ainoastaan 
tätä tutkimusta varten ja hävitän sen, kun tutkimusraportti on valmis. Valmiin opin-
näytetyön voi käydä lukemassa alkuvuodesta 2019 eteenpäin osoitteesta 
https://www.theseus.fi/. Mikäli teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voitte lait-
taa sähköpostia osoitteeseen KXXXX@student.jamk.fi tai soittaa minulle numeroon 
+358 45 XXX XXXX.  
   
Ystävällisin terveisin,   
Heta Kujansuu   
 
Linkki kyselyyn: 

 

Saatekirje opinnäytetyön tekijän sähköpostiosoitteesta lähetettynä, sisälsi julkisen 

linkin: 

Arvoisat varhaiskasvatuksen työntekijät!   
   
Opiskelen sosionomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Teen opinnäytetyötä, 
jonka aiheena on varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsitykset neuvolan perheoh-
jauksesta. Tutkimukseen osallistuvat Muuramessa työskentelevät lastenhoitajat, las-
tentarhanopettajat sekä perhepäivähoitajat. Vastauksia kerään kyselylomakkeen 
avulla. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että saan tietoa käsityksistä laaja-alaisesti. 
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Toivoisin siis, että vastaisitte kyselyyn, vaikka perheohjaus ei olisi tuttu yhteistyötaho 
teille. Linkki kyselyyn löytyy tämän viestin lopusta. Linkkiä voi käyttää useaan ker-
taan, joten kaikki jotka haluavat vastata kyselyyn voivat tehdä sen saman linkin 
kautta. 

Opinnäytetyön aineisto kerätään Muuramesta. Neuvolan perheohjaus on työmuoto, 
johon kuuluvat keskustelutuki ja perheohjaajan tekemät kotikäynnit. Muuramessa 
neuvolan perheohjaajana toimii (perheohjaajan nimi). Neuvolan perheohjaus on sosi-
aalihuoltolain mukaista neuvonta- ja ohjaustyötä, jota saadakseen asiakkaalla ei tar-
vitse olla sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaista asiakkuutta. Palvelu on osa 
TOIVO-perheohjausta. Sen lisäksi Muuramessa on SULO- ja RAUHA-perheohjausta. 
Mikäli haluatte lukea lisää eri perheohjausmuodoista, löydätte tietoa neuvolan per-
heohjauksesta täältä: www.muurame.fi/neuvola ja muista perheohjausmuodoista 
täältä: www.muurame.fi/perheohjaus-1. 
  
Kysely on auki 1.10. – 14.10. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10–15 minuuttia. Teitä 
ei voida tunnistaa vastaustenne perusteella. Kerään tutkimusaineiston ainoastaan 
tätä tutkimusta varten ja hävitän sen, kun tutkimusraportti on valmis. Valmiin opin-
näytetyön voi käydä lukemassa alkuvuodesta 2019 eteenpäin osoitteesta 
https://www.theseus.fi/. Mikäli teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voitte lait-
taa sähköpostia osoitteeseen KXXXX@student.jamk.fi tai soittaa minulle numeroon 
+358 XX XXX XXXX.   
   
Ystävällisin terveisin,   
Heta Kujansuu   
 

Linkki kyselyyn: 
 


