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1 Johdanto 
 

 

Päivähoito on iso osa lapsen arkea, ja varhaiskasvatushenkilökunta tekee 

päivittäisiä havaintoja lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Kun lapsi alkaa 

oireilemaan, huomataan se hyvin pian päivähoidossa, ja 

vahaiskasvatustyöntekijät voivat puuttua tilanteeseen varhaisessa vaiheessa. 

Toisinaan lapsen tilanne on kuitenkin sellainen, ettei päivähoito voi antaa 

tarvittavaa tukea yksin, jolloin tarvitaan lastensuojelun ammattiosaamista. 

Moniammatillisen yhteistyön toimiminen on kiinni osapuolien valmiuksista ja 

ammattiosaamisesta (Isoherranen 2005, 19–20). Varhaiskasvatuksen 

henkilökunta on velvollinen ilmoittamaan lapsista, joiden tilanne vaatii 

lastensuojelun puuttumista, ja ilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman matalalla 

kynnyksellä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Mitä varhaisemmassa vaiheessa 

lapsen ja perheen tilanteeseen puututaan, sitä tehokkaammin tukitoimet tehoavat 

(Heinämäki 2005, 10–11).  

 

Idea opinnäytetyöllemme lähti erään päiväkodin kokemuksesta, jossa 

toimintamalli ei ollut selkeä lastensuojelutilanteessa. Lisäksi halusimme yhdistää 

varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun opinnäytetyössämme, sillä meitä kaikkia 

kiinnostavat nämä aihealueet. Opinnäytetyömme aihe rajautuu 

lastensuojeluilmoituksiin ja -tilanteisiin varhaiskasvatuksessa. Lapsella 

tarkoitamme opinnäytetyössämme 0–6-vuotiasta. Haastattelimme päiväkodin 

työntekijöitä heidän aikaisemmista kokemuksistaan 

lastensuojeluilmoitustilanteissa toimimisesta sekä toiveistaan opasta varten. 

Tarkoituksenamme oli tehdä matalan kynnyksen ohjeistus päiväkodille 

lastensuojeluilmoitustilanteista sekä lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ja 

tarjota heille selkeä toimintamalli. 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus on parantaa varhaiskasvatushenkilökunnan 

valmiuksia toimia lastensuojelutilanteissa, ja sen tehtävä on toimintamallin 

kehittäminen lastensuojeluilmoituksia varten. Tämän tutkimuksellisen 
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kehittämistyön tuotoksena syntyi toimintamalliopas. Toimeksiantajana 

opinnäytetyöllemme toimi Joensuussa sijaitseva päiväkoti. Oppaan 

tarkoituksena on tarjota päiväkodin työntekijöille toimintamalli tilanteisiin, joissa 

on tehtävä lastensuojeluilmoitus. Oppaan lisäksi on yhteystietosivu, joka sisältää 

Siun soten alueen tärkeitä lastensuojelun yhteystietoja. Osallistimme työntekijöitä 

eri menetelmin saadaksemme tietoa heidän aikaisemmista moniammatillisista 

yhteistyökokemuksistansa lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välillä sekä 

tämänhetkisistä valmiuksistaan. Vaikka opas soveltuu kaikille päiväkodeille 

ympäri Suomea, oppaan liitteenä tuleva yhteistieto-opas on tarkoitettu 

ainoastaan Siun soten alueen päiväkodeille.  

 

Tässä raportissa rajaamme ensin aiheemme opinnäytetyömme teoreettisen 

viitekehyksen avulla. Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat 

varhaiskasvatus, lastensuojeluilmoitus sekä lastensuojelun ja 

varhaiskasvatuksen välinen moniammatillinen yhteistyö. Teoreettisen 

viitekehyksen jälkeen kerromme opinnäytetyömme taustoista ja menetelmistä, 

jonka jälkeen esittelemme saamamme tulokset. Tulosten jälkeen esittelemme 

haastatteluiden tulosten ja teoreettisen viitekehyksen vuoropuheluna kootut 

johtopäätökset. Lopuksi avaamme vielä opinnäytetyömme tuotoksena syntyneen 

oppaan tekoprosessiamme. Raportti päättyy pohdintaan, jossa käsittelemme 

opinnäytetyömme merkittävyyttä, luotettavuutta ja eettisyyttä sekä omaa 

oppimisprosessiamme. 

 

 

2 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
 

 

Varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa yhteinen päämäärä on lapsen edun 

toteutuminen. Lapsen etu on lastensuojelun tärkein periaate (Hämeen-Anttila 

2017, 228). Kun varhaiskasvatuksesta päätetään tai sitä suunnitellaan, 

toteutetaan tai järjestetään, huomioidaan ensisijaisesti lapsen etu 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 4 §). Lapsen edun toteutuminen perustuu 

Yhdistyneiden kansakuntien (myöhemmin tekstissä YK) lapsen oikeuksien 

sopimukseen (Taskinen 2010, 19). Lapsen oikeudet sekä lapsuuden suojelu ovat 
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päivähoidon oikeudellisen sääntelyn pohja. YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

pohjautuu lapsen edun ensisijaisuudelle, ja se perustuu lapsen oikeuteen saada 

suojelua, tulla kuulluksi, sekä saada hoivaa. (Mahkonen 2012, 30–32.)  

 

YK:n laatima sopimus lasten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 

vuonna 1989. Suomessa tämä sopimus on ollut voimassa lainkaltaisena 

vuodesta 1991. Sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta: 

1. Syrjimättömyys (artikla 2) 

2. Lapsen edun huomioiminen päätöksenteossa (artikla 3) 

3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6) 

4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen kaikissa häntä koskevissa asioissa 

(artikla 12)  

(Aula & Kiili 2011, 3–5.) 

 

Lasten osallistumisen ja mielipiteen ilmaisun oikeudet ovat vahvistuneet selkeästi 

sopimuksen myötä. Lisäksi 2000-luvun uudistukset lastensuojelulaissa ovat 

vahvistaneet näitä mahdollisuuksia. (Aula & Kiili 2011, 6–7.) Alla oleva kuvio 

(Kuvio 1) esittää, mitä elementtejä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen kuuluu. 

 

  

Kuvio 1. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ulottuvuudet (Mahkonen 2012, 33.) 

 

  

YK:n 
lapsen 

oikeuksien 
sopimus

Tasa-arvo

Intergrieetti

Perhe

Myötä-
määrääminen

Hoiva

Suojelu

Yksityisyys

Itse-
määrääminen



8 
 

   

 

 

3 Varhaiskasvatus 
 

 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, jonka 

muodostaa lapsen kasvatus, opetus ja hoito. Siinä painotetaan erityisesti 

pedagogiikkaa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 2 §.) Varhaiskasvatuksen 

tavoitteena on edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista 

kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea oppimisen edellytyksiä. 

Sen tehtävänä on varmistaa oppimista edistävä, kehittävä sekä turvallinen 

varhaiskasvatusympäristö. Lisäksi varhaiskasvatuksen tavoitteena on tunnistaa 

lapsen yksilöllinen tuen tarve, sekä tarvittaessa järjestää tukea 

moniammatillisessa yhteistyössä tarpeen ilmettyä. Tavoitteena on toimia 

yhdessä lapsen ja hänen vanhempansa tai muun huoltajansa kanssa lapsen 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen parhaaksi sekä tukea 

lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä. (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018 3 §.) Lapsen oikeuksien komitea korostaa varhaiskasvatuksen 

merkitystä lasten hyvinvoinnille, kehittymiselle sekä vanhempien tukemiselle 

(Lapsiasia valtuutettu 2005, 13–14).  

 

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päivätoimintana päiväkodissa, 

perhepäivähoitona, jota järjestetään perhepäiväkodissa tai avoimena 

varhaiskasvatustoimintana, jota järjestetään toimintaan soveltuvassa paikassa. 

Lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä, voivat saada varhaiskasvatusta. 

Myös sitä vanhemmat lapset voivat saada varhaiskasvatusta, jos erityiset 

olosuhteet sitä vaativat. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 1 §.) Varhaiskasvatus ei 

kuitenkaan ole pakollista ja viime kädessä vanhemmat päättävät lapsensa 

osallistumisesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). 

 

Varhaiskasvatuksessa yhteistyö huoltajien kanssa on hyvin tärkeää. Toimivan 

yhteistyön avulla ammattilainen ja huoltaja tukevat parhaalla mahdollisella tavalla 

lapsen kehitystä ja hyvinvointia. Yhteistyössä huomioidaan lapsen yksilöllisyys ja 

huoltajien vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Huoltajan ja ammattilaisen 

havainnot lapsen päivästä antavat työkalut lapsen kokonaisvaltaisen 
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hyvinvoinnin turvaamiselle. (Opetushallitus 2016, 32–33.) Varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset voivat tukea lasten vanhempia jo pelkästään kuuntelemalla heitä. 

Monen vanhemmuuteen tuo helpotusta se, että on mahdollista jakaa ajatuksiaan 

huolistaan ja asioistaan päiväkodin varhaiskasvatusammattilaisen kanssa. 

Yleensä tarve keskustella ja huoli koskee nimenomaan omaa vanhemmuutta, 

sitä kuinka jaksaa arjessa, yhteisen ajan puuttumista, tunnetta siitä, ettei 

vanhemmuuden taidot riitä sekä maltin menettämisen pelkoa. (Heinonen, 

Iivonen, Korhonen, Lahtinen, Muuronen, Semi & Siimes 2016, 182–183.)  

 

Päivähoidon henkilökunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että 

yhteishuoltajuustilanteissa molempia vanhempia informoidaan yhteistyön 

mahdollisuuksista, kuten määrätystä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-

keskustelun ajankohdasta.  Päätäntävaltaa ei siis voi antaa pelkästään niin 

sanotulle lähivanhemmalle. Lisäksi niin sanotulle etävanhemmalle on annettava 

tilaisuus tulla kuulluksi esimerkiksi erilaisten kasvatuskeskusteluiden yhteydessä. 

(Mahkonen 2016, 154–156.) 

 

Varhaiskasvatuksen piirissä havaitaan perheen ja lapsen tuen tarve usein jo 

hyvissä ajoin, jolloin lapsen tasapainoiseen kehitykseen sekä terveyteen 

kielteisellä tavalla vaikuttavat asiat eivät ennätä kärjistymään (Araneva 2016, 

118). Jos varhaiskasvatuksen keinot tukea perheen jaksamista eivät kuitenkaan 

riitä, otetaan yhteistyöhön mukaan muiden lapsi- ja perhepalveluiden osaaminen, 

esimerkiksi lastensuojelu. Myös näissä tilanteissa varhaiskasvatuksen rooli on 

huolen huomaajana, moniammatillisena yhteistyökumppanina ja perheen 

eteenpäin saattajana palveluiden kirjossa. (Heinonen ym. 2016, 184.)  

 

 

3.1 Varhainen puuttuminen ja varhainen tuki varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun päämäärä on samankaltainen. Molemmat 

pyrkivät edistämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Heinonen ym. 2016, 

180–181.) Varhaisella puuttumisella pyritään suojaamaan ja edistämään 

yksilöiden toimintakykyisyyttä sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä 

(Huhtanen 2004, 43). Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan tuen tarpeen 
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varhaisen havaitsemisen, arvioinnin ja tuen järjestämisen prosessia. Termi viittaa 

myös käytännön toimintaan ja toimintatapoihin sekä tavoitteeseen saada lapsi 

kattavasti palveluiden piiriin. (Heinämäki 2005, 13–14.) 

 

Varhaisella puuttumisella on Huhtasen (2004) mukaan kaksi ulottuvuutta. Sen 

avulla pyritään ehkäisemään ongelmien syntyä ja toisaalta se korjaa jo olemassa 

olevia ongelmia. Päivähoidon merkitys varhaisessa puuttumisessa on toteuttaa 

edellä mainitut kaksi ulottuvuutta. Päivähoito turvaa lapselle hoidon, 

kasvatuksen, opetuksen sekä vanhemmille mahdollisuuden edellä mainittuihin. 

(Huhtanen 2004, 45.) 

 

Varhainen puuttuminen on jaettu tasoihin niiden eri ajankohdan ja päämäärän 

mukaan:  

1. Primaaripreventio, jonka tavoite on ehkäistä sekä vähentää ongelmien 

ilmenemistä väliintulojen avulla. Tavoite on toisin sanoen ehkäistä uusien 

tapausten syntymistä. Primaariprevention kannalta merkittävin 

toteutustapa on lainsäädäntö ja erilaiset sopimukset. Päivähoidossa 

tämä näkyy esimerkiksi henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien 

laatimisena.  

2. Sekundaarinen preventio, aikainen interventio eli varhainen 

puuttuminen. Siihen kuuluu jo havaittujen ongelmien vaikutuksen 

vähentäminen.  

(Huhtanen 2004, 43–44.) 

 

Varhaiskasvatuksessa varhainen tuki rakentuu peruspedagogiikan ja 

perusosaamisen ympärille. Siihen sisältyy myös lapsen kasvun ja kehityksen 

riskitekijöiden tunnistamisen ennaltaehkäisevä näkökulma. Koko työyhteisön on 

otettava vastuu lapsen tukemisesta, jotta varhaisen tuen voisi sitouttaa lapsen 

jokapäiväiseen toimintaan ja lähiympäristöihin. Varhainen tuki on lapsen 

varhaisvuosina tapahtuvaa tukemista sekä mahdollisimman varhain 

käynnistettäviä tukitoimia. Se edellyttää lapsen yksilöllistä tukemista osana 

päivittäistä toimintaa. (Heinämäki 2005, 8–9.) 
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Varhaiskasvatus luokitellaan yhdeksi keskeisimmäksi avohuollon tukitoimeksi 

(Heinonen ym. 2016, 181). Varhaiskasvatuksessa lapsen havainnointi on osa 

jokapäiväistä toimintaa. Varhaisen tukemisen kannalta on tärkeää, että 

varhaiskasvatuksen työntekijät tunnistavat tuen tarpeen arjen eri tilanteissa. 

Näiden tuen tarpeen tilanteiden havainnoiminen selventää sitä, millaista tukea 

lapsi tarvitsee toimintansa ja arkensa helpottamiseksi. (Heinämäki 2005, 11.) 

Varhaiskasvatuksen työntekijän rooli on huolehtia, että lapset saavat 

tarvitsemansa sosiaali- ja terveysalan palvelut jo varhaisessa vaiheessa 

(Araneva 2016, 118).  

 

Heinämäki (2005) toteaa, että havainnoimalla lasta päiväkodin arjessa, voidaan 

havaita ongelmia esimerkiksi lapsen kehityksessä tai käytöksessä. Tällöin tulisi 

aloittaa suunnitelmallinen ja oikein kohdennettu tuki yhdessä vanhempien kanssa 

keskustellen. Varhainen tukeminen toteutuu, kun tukea järjestetään 

mahdollisimman pian tuen tarpeen havaitsemisen jälkeen. (Heinämäki 2005, 10–

11.) 

 

Heinämäen (2005) mukaan lapsen tuen tarve liittyy usein sellaisiin olosuhteisiin 

ja tilanteisiin, joita ei voi tunnistaa lääketieteellisellä diagnoosin määritelmällä. 

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tuen tarpeet sosiaalis-emotionaalisessa 

kehityksessä, ryhmään liittymisessä ja siinä toimimisessa tai perheen 

voimavarojen heikentyessä esiin tulleet tuen tarpeet. (Heinämäki 2005, 8–9.) 

Lyhytaikaiseen tuen tarpeeseen voivat johtaa perheen muutosvaiheet tai vaikeat 

kokemukset (Heinämäki 2005, 13).  

 

Heinämäki (2005) sanoo, että lapsen tukeminen varhaisessa vaiheessa on 

tärkeää, sillä se voi estää monien lisäongelmien syntymisen. Jos huoleen ei 

kuitenkaan puututa varhaisessa vaiheessa, ja ongelmat syvenevät, voi lapsi 

tarvita myöhemmin monitahoista ja pitkäkestoista interventiota. Tuen muoto ja 

sen oikea-aikaisuus ovat tärkeitä. Myös tuen arvioinnin ja toteuttamisen tulee olla 

avointa ja kunnioittavaa, jolloin koko prosessi tukee tehokkaasti lasta ja tämän 

perhettä.  (Heinämäki 2005, 10–11.) Esimerkiksi huolen puheeksi ottaminen 

lapsen ja tämän perheen kanssa on päivähoidossa keskeinen varhaisen tuen 

muoto (Taskinen 2010, 47). 
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3.2 Huolen puheeksiotto 

 

Huolen puheeksi ottamisen tavoite on yhteistyön aikaansaaminen ja siten 

asioiden parantaminen yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Yhteistyön 

tavoitteena tulisi Arnkilin & Erikssonin (2005) mukaan olla liittouma, jossa lapsen 

vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät yhdistävät voimavaransa lasta 

tukeakseen. Merkittävää tämän yhteistyön toimivuuden kannalta on, että 

varhaiskasvatuksen työntekijä kohtaa vanhemman kunnioittavasti tasavertaisena 

yhteistyökumppanina. Huolen puheeksiotto on osa työntekijän kohtaamaa 

mahdollista lastensuojelutilannetta. (Arnkil & Eriksson 2005, 29.) 

Opinnäytetyömme tarkoituksen mukaisesti pyrimme lisäämään tekemällämme 

oppaalla päiväkodin työntekijöiden toimintavalmiutta lastensuojelutilanteissa. 

Tuotoksemme hyödyntää alla olevaa kuviota eli huoliseulaa osana toiminnan 

kehitystä ja tilanteiden hallinnan tunteen lisäämistä (kuvio 2).  

 

Puuttumisen käynnistää signaali, johon päiväkodin työntekijä reagoi. Signaali eli 

huolen herättämä tunne on tyypillisesti lapsen käytökseen, kehitykseen ja 

ulkoiseen olemukseen liittyvä asia. Tilanne voi kehittyä jatkuvasti ja lapsen 

lähettämän signaalin voimakkuus muuttuu, heikentyy tai voimistuu, minkä vuoksi 

työntekijän tulee tarkkailla tilannetta. Huolen vyöhykkeistö, huoliseula, on laadittu 

helpottamaan lasten parissa työskentelevien ammattilaisten huolen tunteiden 

jäsentelemistä. Huoliseula on kuntalomake, mikä on laadittu varhaisen tuen 

tarpeen tunnistamista varten. (Huhtanen 2004, 46, 48.) Huolen vyöhykkeistön 

tarkoitus on auttaa varhaiskasvatuksen työntekijää hahmottamaan lasta 

koskevan huolen asteen lisäksi työntekijän omien voimavarojen sekä 

auttamismahdollisuuksien riittävyyttä (Arnkil & Eriksson 2005, 25). 

 

Huoletonta tilannetta kuvaa lapsen tila, joka ei aiheuta päiväkodin työntekijässä 

huolta laisinkaan. Pieni huoli puolestaan on tilanne, jossa jokin lasta koskeva asia 

on käynyt työntekijän mielessä, mutta hän kuitenkin luottaa omiin taitoihinsa 

tilanteen ratkaisemiseksi. Huolen käydessä toistuvasti työntekijän mielessä, 

ollaan lähellä harmaata aluetta. Kohdassa 3 työntekijä luottaa vielä omiin 
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mahdollisuuksiinsa ja harkitsee tueksi asiantuntijoiden konsultaatiota. Kohdat 4 

ja 5 ovat jo huolen harmaata vyöhykettä, jolla työntekijä ei enää koe omien 

keinojensa ja taitojensa riittävän lapsen auttamiseen. Tarvitaan siis lisää tukea ja 

tilanteen kontrollia. Kontrollilla tarkoitetaan esimerkiksi lapsen vanhempien 

päihteiden käyttämisen rajoittamista. Suuren huolen vyöhykkeen kohdalla huoli 

lapsesta on jatkuvaa ja suurta. Päiväkodin työntekijän omat voimavarat ovat 

vähissä ja puuttumiseen tarvitaan lisää voimavaroja ja tukitoimia. 6 ja 7 

vyöhykkeen kohdalla ongelmaa ja huolta ei voida enää ratkaista yksin 

päivähoidon piirissä, vaan kyse on jo lastensuojelutilanteesta. Tilanne vaatii 

moniammatillista yhteistyötä ja perheen tilanteeseen puuttumisen. (Huhtanen 

2004, 47–48.) 

 

 

Kuvio 2. Huolen vyöhykkeistö (Arnkil & Eriksson 2005, 25.) 

 

Ennakoinnilla on merkitystä huolen puheeksiottamisessa. Kun lapsesta herää 

huoli, työntekijä pohtii, mitä puheeksiottotilanteessa kannattaa tehdä ja mitä 

asioita on otettava huomioon. Kun työntekijä miettii puheeksioton seurauksia 

etukäteen, voi hän parhaimmillaan löytää sellaisen tavan toimia, joka palvelee 

lapsen etua parhaiten. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että puheeksiotosta 

huolimatta kontakti vanhempien kanssa säilyy ja lapsen tilanne paranee. 

Ennakointi ei kuitenkaan aina osu oikeaan, sillä tarkoitus ei ole yrittää tietää 

tulevaisuutta, vaan merkityksellisintä on se, että työntekijä pysähtyy tietoisesti 

miettimään tilannetta. (Arnkil & Eriksson 2005, 27–28.) 
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4 Lastensuojeluilmoitus 
 

 

Lastensuojeluilmoitus tehdään lapsesta, jonka huolenpidon ja hoidon tarve, 

olosuhteet, jotka vaarantavat lapsen kehitystä tai lapsen oma käyttäytyminen 

edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Taskinen 2010, 49).  

Ilmoitukseen johtaneet syyt voivat liittyä muun muassa lapsen laiminlyöntiin, 

heitteillejättöön, pahoinpitelyyn tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Myös epäilys 

edellä mainituista syistä tai niiden uhka riittävät lastensuojeluilmoituksen syyksi. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Jos on syytä epäillä, että lapseen on 

kohdistunut seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai väkivaltarikos, 

tulee nämä merkit huomanneen henkilön tehdä viipymättä ilmoitus suoraan 

poliisille eikä huoltajalle saa kertoa tilanteesta. (Lastensuojelulaki 88/2010 25 §). 

Poliisi ilmoituksen saatuaan aloittaa tutkinnan ja tekee ilmoituksen 

lastensuojeluun (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). 

 

Lapsesta huolehtivan aikuisen mielenterveys- ja päihdeongelmat voivat olla 

asioita, jotka vaarantavat lapsen kasvun ja kehityksen. Uupunut vanhempi ja 

arjen tukiverkon puuttuminen voivat vaarantaa lapsen hyvinvointia. Lapsi voi 

myös omalla käytöksellään aiheuttaa huolta, esimerkiksi käyttäytymällä 

aggressiivisesti muita kohtaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Muita 

lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavia asioita voivat olla esimerkiksi perheen 

heikko taloudellinen tilanne, lapsen ja vanhemman väliset 

vuorovaikutusongelmat sekä lapsen ikätasoon nähden liiallinen vastuu perheen 

arjesta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Lapsen elämää ja kehitystä 

vaarantavissa asioissa on harvoin kyse vain yhdestä tekijästä, vaan 

lastensuojeluilmoituksen tarpeen aiheuttaa usean tekijän yhdistelmä (Mahkonen 

2010, 225). 

 

Lastensuojelulaissa säädetään, että lasten päivähoidon työntekijän on 

salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoitettava sosiaalihuollosta 

vastaavalle toimielimelle eli lastensuojeluun: 

– –jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja 
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma 
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käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). 

Lastensuojeluilmoituksessa tärkeintä on, että se tehdään mahdollisimman pian 

ja salassapitovelvollisuuden estämättä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). 

Halusimme tuoda tämän esille myös opinnäytetyömme tuotoksessa, koska 

salassapitosäädöksien vuoksi lastensuojeluilmoituksen tekeminen voi aiheuttaa 

epävarmuuden tunnetta.  

 

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla lastensuojeluun, 

kirjallisesti tai käymällä virastossa paikalla. Ilmoituksen yhteydessä tulee kertoa 

lapsen tiedot, ilmoituksen syy sekä onko lapselle tai hänen huoltajalleen kerrottu 

ilmoituksen tekemisestä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a.) 

Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä ilman huoltajan suostumusta. 

Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden ja lapsen huoltajien välinen yhteistyösuhde 

on kuitenkin lapsen edun kannalta tärkeä, jonka vuoksi ei ole suositeltavaa toimia 

perheen selän takana.  (Heinonen ym. 2016, 195.) Ilmoituksesta johtuvien 

seurauksien arviointi ei kuulu ilmoitusvelvolliselle, vaan sosiaalihuollon 

ammattilaiselle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b). Toisin kuin 

sosiaalihuoltolaissa, ei lastensuojelulain mukaan ilmoituksen tekevällä henkilöllä 

tarvitse olla tietoa palveluiden tosiasiallisesta tarpeesta. (Araneva 2016, 78.) 

 

Mahkosen (2010, 230) mukaan ammattihenkilöiden kynnys 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen voi johtua salassapitovelvollisuuden ja 

ilmoitusvelvollisuuden ristiriidasta. Mutta jo vuodesta 2008 lähtien 

lastensuojelulaissa (417/2007) on säädetty, että ilmoitusvelvollisuus menee 

salassapitovelvollisuuden edelle. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden on hyvä 

keskustella havainnoistaan oman tiimin tai työyhteisön kanssa, sillä asioiden 

jakaminen monipuolistavat näkemystä lapsen asioista ja helpottaa asian 

eteenpäin viemistä. (Heinonen ym. 2016, 187.) 

 

Ilmoituksen tekemistä ei voi viivytellä sillä perusteella, että ajattelee jonkun muun 

tehneen jo ilmoituksen, sillä toisen tahon velvollisuus ei poista toisen 

ilmoitusvelvollisuutta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b). Työntekijät ovat 

velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, vaikka he tietäisivätkin lapsen tai 

tämän perheen olevan sosiaalihuollon asiakkaina. Työntekijä ei voi olettaa, että 
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lapsen tai perheen asioista vastaava sosiaalihuollon toimielin olisi tietoinen 

lapsen tilanteesta tai perheessä tapahtuvista asioista. (Mahkonen 2015, 205–

206.)  

 

Lapseen liittyvät havainnot ovat tärkeää kirjata lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esimerkiksi erilliseen havainnointivihkoon, 

joka muun muassa edesauttaa huolen puheeksi ottamista huoltajien kanssa ja 

lastensuojelutapauksissa moniammatillista yhteistyötä (Heinonen ym. 2016, 

187). Huolen puheeksiottaminen lapsen huoltajien kanssa on tärkeää, sillä 

tilanteesta on mahdollista saada kattava kokonaiskuva vain perhettä 

kuuntelemalla. Huolen puheeksiottaminen voi johtaa siihen, että perhe saa 

tilanteeseensa tarvittavia tukitoimia. (Heinonen ym. 2016, 188.) Jos tilanne vaatii, 

on ilmoitusvelvollisuus mahdollista toteuttaa salassapitosäännösten estämättä 

myös yhdessä lapsen huoltajan kanssa (Lastensuojelulaki 417/2007 25 a§).  

 

Mahkosen (2015) mukaan päivähoidon piirissä tapahtuva 

lastensuojeluilmoituksen tekeminen kohdistuu suurimmassa osassa tapauksista 

lapsen huoltajiin, ottaen kuitenkin huomioon, että ilmoittajalla on huoli lapsen 

hyvinvoinnista. Tällä tarkoitetaan sitä, että ilmoitukseen johtaneet syyt ovat 

vanhemmassa eikä niinkään lapsen itsensä aiheuttamassa toiminnassa, kuten 

esimerkiksi päihteiden käytössä nuoren kohdalla. Ilmoitus voidaan tehdä, jos on 

epäily siitä, että huoltaja on omalla toiminnallaan vaarantanut lapsen hyvinvoinnin 

toteutumista. Tällaisessa tilanteessa lastensuojeluilmoitus on mahdollista tehdä 

ilman huoltajien lupaa ja jopa heidän sitä vastustaessaan. (Mahkonen 2015, 

207.)  

 

Kun lastensuojeluilmoituksen tekee esimerkiksi lapsen päivähoidon työntekijä, 

lukee ilmoituksessa tekijän nimi, ja lapsen huoltajan on mahdollista saada tämä 

tietoonsa (Heinonen ym. 2016, 196). Lastensuojelulain (417/2007) mukaan 

vastuu huolen puheeksi ottamisesta on sillä, joka huolen aiheen havaitsee, mutta 

varsinaisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä voi olla päiväkotien välillä 

eroja.  
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4.1 Lastensuojelutarpeen selvitys 

 

Lastensuojeluasia tulee vireille ilmoituksesta, tai kun lastensuojelun työntekijä on 

muutoin saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta 

(Lastensuojelulaki 417/2007 26§). Lastensuojelun työntekijän on välittömästi 

arvioitava lapsen kiireellisen avun tarve. Kaikille asiakkaille tehdään 

palvelutarpeen arviointi, jonka yhteydessä tarvittaessa tehdään lastensuojelun 

tarpeen selvitys. Mikäli asia on selkeästi luonteeltaan sellainen, ettei 

lastensuojelun tukitoimia tarvita, niin lastensuojelun tarpeen selvitystä ei tehdä. 

(Hämeen-Anttila 2017, 230.) Keskitymme opinnäytetyössämme ainoastaan 

lastensuojelun tarpeen selvitykseen.  

 

Lastensuojeluilmoitus ei automaattisesti tarkoita asiakkuutta, vaan se käynnistää 

arviointiprosessin (Heinonen ym. 2016, 195–197). Sosiaalityöntekijän on 

arvioitava mahdollinen lastensuojelun tarve seitsemän arkipäivän kuluessa 

lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta, jotta tilanne tutkittaisiin riittävän 

nopeasti. Lapsen tilanteesta on tehtävä huolellinen arviointi viimeistään kolmen 

kuukauden kuluessa lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisesta. Arvioinnissa 

otetaan huomioon lapsen kasvuolosuhteet, huoltajien ja muiden lapsen 

kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuudet huolehtia lapsen 

kasvatuksesta, sekä lastensuojelun toimenpiteiden tarve. Lastensuojelun 

tarpeen selvitys päättyy yhteenvedon laatimiseen, eli asiakassuunnitelmaan. 

(Hämeen-Anttila 2017, 230.)  

 

Vaikka arvioinnissa tultaisiin tulokseen, ettei lastensuojelulle ole tarvetta, voi 

lastensuojeluasiakkuuden tarve tulla uusien tietojen perusteella 

uudelleenarvioitavaksi myöhemmin. Tässä tapauksessa voidaan hyödyntää 

mahdollista aikaisemmin tehtyä palvelutarpeen arviointia. (Lastensuojelulaki 

417/2007 26 §). Kuvio 3 kuvaa vaiheita, jotka seuraavat lastensuojeluilmoituksen 

tekemisestä, ja sama kuvio löytyy opinnäytetyömme tuotoksesta. 
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Kuvio 3. Lastensuojeluilmoituksen prosessi (Mukaillen Hämeen-Anttila 2017, 

230–231). 

 

 

4.2   Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen 

 

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos sosiaalityöntekijä toteaa 

lastensuojelutarpeen arvioinnin perusteella seuraavaa:  

1. Lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai 

kehitystä, tai 

2. Lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään, ja 

3. Lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. 

Lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta tehdään merkintä lapsen asiakirjoihin 

ja ilmoitetaan välittömästi lapsen huoltajalle.  (Lastensuojelulaki 417/2007 27 §). 

Lastensuojeluasiakkuus voi alkaa myös tilanteessa, jossa lastensuojeluasian 

vireille tulon vuoksi joudutaan ryhtymään kiireellisiin toimiin, kuten esimerkiksi 

lapsi sijoitetaan kiireellisesti (Lastensuojelulaki 417/2007 38 a §). 

Lastensuojelulain (417/2007) 38 §:ssä on säädetty, että lastensuojeluilmoitus voi 

johtaa kiireelliseen sijoitukseen, jos lapsi on välittömässä vaarassa. Kiireellinen 

sijoitus voi kestää vain 30 päivää. (Lastensuojelulaki 417/2007 38 a §.) 

 

Asiakassuunnitelma toimii välineenä lastensuojelun asiakastyön arvioinnille ja 

suunnittelulle (Hämeen-Anttila 2017, 232). Suunnitelmaan kirjataan ne asiat ja 

Yhteydenotto 
viranomaisiin

• Lastensuojeluilmoitus

• Asian vireilletulo

Ilmoituksen käsittely

• Kiireellinen 
lastensuojelutarve

• Lastensuojelutarpeen 
arvioinnin aloittaminen

Lastensuojelu-
tarpeen selvitys

• Asiakkuus alkaa, 
kun todetaan 
palveluiden ja tuen 
tarve

• Asiakkuus ei ala, 
jos todetaan ettei 
palveluille ja tuelle 
ole tarvetta

Asiakkuus

• Tarve todetaan: 
jatkotoimenpiteet 
ja 
asiakassuunnitel-
ma
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olosuhteet, joihin pyritään asiakkuudella vaikuttamaan. Suunnitelmasta tulee 

myös löytyä lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, 

joilla tähän tuentarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka 

kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. (Lastensuojelulaki 417/2007 30 §.) 

Asiakassuunnitelmassa ei ainoastaan luetella lapselle ja hänen perheelleen 

annettuja tuen muotoja, vaan sen lisäksi arvioidaan, miten toimenpiteet 

vaikuttavat lapsen tilanteeseen. Asiakassuunnitelma turvaa tavoitteellisen 

asiakastyön ja se on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. (Hämeen-Anttila 

2017, 324–325.) 

 

Lastensuojelu ryhtyy ensisijaisesti avohuollon tukitoimiin, jos lapsen 

kasvuolosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttävät sitä. Avohuollon 

tukitoimien tarkoitus on tukea lapsen kehitystä ja vahvistaa lapsen huoltajien 

kasvatusmahdollisuuksia, joten niitä toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen 

huoltajiensa kanssa mahdollisuuksien mukaan. (Hämeen-Anttila 2017, 232.) 

Avohuollon tukitoimia voivat olla muun muassa päivähoitopalvelut, kotipalvelu 

sekä toimeentulotuen tarjoaminen. Muita avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi 

 tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen 

 taloudellinen sekä muu tuki esimerkiksi lapsen harrastuksiin, läheisten 

ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä muihin henkilökohtaisten tarpeiden 

tyydyttämiseen 

 lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut 

 perhetyö ja tehostettu perhetyö 

 perhekuntoutus 

 muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet 

 tukihenkilö tai -perhe 

 vertaisryhmätoiminta 

 loma- ja virkistystoiminta 

(Hämeen-Anttila 2017, 232.) 

 

Lapsi voidaan myös sijoittaa avohuollon tukitoimena. Sijoitus avohuollon 

tukitoimena voi kestää korkeintaan kolme kuukautta, jos lapsi sijoitetaan yksin. 

Sijoitukseen tarvitaan huoltajan suostumus. (Lastensuojelulaki 417/2007 36 §) 

Mikäli lapsi on sijoitettuna, voi se vaikuttaa muun muassa lapsen hoitopäiviin ja 
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yhteyshenkilöihin, joten on tärkeää, että päiväkoti olisi tietoinen lapsen 

mahdollisesta sijoituksesta.  

 

Lastensuojeluasiakkuus päättyy, kun arvioidaan, ettei asiakkuudelle ole enää 

tarvetta, asiakas menehtyy tai täyttää 18 vuotta (Lastensuojelulaki 417/2007 76 

§). 

 

 

5 Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen moniammatillinen 
yhteistyö 

 

 

Lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukeminen sekä edistäminen vaativat 

eri ammattilaisten välistä yhteistyötä niin palveluiden kuin järjestelmien tasolla. 

Moniammatillisuus antaa työhön eri osaamisen ja tiedon muotoja, mikäli eri 

alojen asiantuntijat pyrkivät yhdistämään taitonsa sekä tietonsa, muodostaen 

täten yhteisen isomman tavoitteen. (Isoherranen 2005, 13–20.) 

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen yhteistyö alkaa viimeistään siinä 

vaiheessa, kun päivähoito tekee pyynnön lastensuojelutarpeen arvioinnista tai 

lastensuojeluilmoituksen. Usein ilmoituksen tekemistä edellyttää 

konsultointipuhelu, jossa varhaiskasvatuksen työntekijä hakee lastensuojelun 

ammattilaisen osaamista tilanteeseen ja varmistusta ilmoituksen 

tarpeellisuudesta. Kun lastensuojelu aloittaa asiakkuuden arvioinnin, ovat he 

aktiivisesti yhteydessä varhaiskasvatukseen saadakseen tarvittaessa lisätietoja 

lapsen ja tämän perheen asioista. (Heinonen ym. 2016, 195–196.) Halusimme 

tuoda esiin näkökulman varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välisestä 

moniammatillisesta yhteistyöstä, koska se on tärkeä osa varhaiskasvatusta. 

 

Moniammatillinen yhteistyö on usean eri ammatin edustajien keskenään tekemää 

työtä (Mahkonen 2010, 23).  Moniammatillisessa yhteistyössä painottuvat 

vuorovaikutustietoinen yhteistyö, erilaisten näkökulmien ja tiedon yhteen 

kokoaminen, asiakaslähtöisyys, verkostojen huomioiminen ja rajojen ylitykset. 

Vastuu jakaantuu työryhmän jäsenten kesken. (Isoherranen 2005, 13–20.) 

 



21 
 

   

 

Heinosen ym. (2016) mukaan, kun lapsen arkea havainnoidaan niin kasvun kuin 

kehityksen kannalta järjestelmällisesti, on mahdollisen tuen tarpeen havainnointi 

tehokasta. Tämä edellyttää sitä, että lasta voidaan tarkkailla tämän eri arjen 

ympäristöissä, kuten kotona ja varhaiskasvatuksen piirissä. Mahdollisten tuen 

tarpeiden havainnoinnin rinnalla on tärkeää huomioida lapsen vahvuuksia ja 

mielenkiinnonkohteita, jotta hänestä voitaisiin luoda kokonaisvaltainen kuva. 

(Heinonen ym. 2016, 186.) Eri ammattilaisten ja toimijoiden yhteistyöllä sekä 

monialaisella asiantuntemuksella on tärkeä merkitys lapsen edun kannalta, sillä 

ne takaavat mahdollisuuden lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaisen 

tilanteen arvioinnille. (Saastamoinen 2016, 61.) 

 

Saastamoinen (2016, 61) kirjoittaa, että lapsen ja hänen perheensä tuen tarve on 

aina olosuhteiden muodostava yksilöllinen kokonaisuus. Perheiden tulisi olla 

mukana ja vaikuttajina läpi koko prosessin (Heinonen ym. 2016, 185). 

Lapsiperhepalveluiden toimivan yhteistyön tavoitteena on lasten ja perheiden 

hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Moniammatillinen yhteistyö on vaikuttava 

hyvinvoinnin edistämisessä sekä ongelmien ehkäisyssä. (Hoppari 2014, 24.) 

Moniammatillinen yhteistyö voi keskittyä ongelmien ratkaisuun tai 

ennaltaehkäisyyn (Ellonen & Humppi 2010, 29). Lastensuojelun rooli 

moniammatillisessa yhteistyössä on puuttua lapsen ja perheen ongelmiin 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja se ottaa lapsen edun tavoittelun 

pääasiakseen (Heinonen ym. 2016, 186). Lastensuojelun työskentely on 

hienovaraista ja se käyttää ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, ellei lapsen etu ja 

tilanne vaadi muuta (Lastensuojelulaki 417/2007 4 §). 

 

Ammattilaisten välisessä yhteistyössä jokainen toimija toimii omassa roolissaan 

toimivaltuuksiensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yhteistyö ensisijaisesti 

merkitse työtaakan jakamista, sillä jokaisella taholla on erilaiset mahdollisuudet 

toimia. (Saastamoinen 2016, 59–60.) Sujuvaa yhteistyötä edistää se, että 

jokaisella taholla on yhteneväinen suunnitelma niin tavoitteiden kuin käytettävien 

keinojen osalta (Heinonen ym. 2016. 190). Tietojen sekä asiantuntemuksen 

vaihdon lisäksi moniammatillinen yhteistyö tukee eri tahojen tukitoimia ja 

palveluita, joka tekee toiminnan vaikuttavuudesta mahdollisimman tehokasta. 

Yhteistyön toimiminen edellyttää sitä, että kaikki tahot tietävät 
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yhteistyökumppaniensa toiminnasta. Luodut toimivat rakenteet ja prosessit sekä 

halu yhteistyön kehittämiseen ovat keskeisessä asemassa tehokkaan yhteistyön 

saavuttamiseksi. (Saastamoinen 2016, 59–60.) Tässä tapauksessa tämä 

tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksella ja lastensuojelulla on yhteinen 

päämäärä eli lapsen etu, jonka mukaan yhteistyötä tehdään.  

 

Lakiin on kirjoitettu mahdollisimman selkeät pykälät, joissa kerrotaan tietojen 

luovuttamisesta toiselle viranomaiselle salassapitosäännöksistä huolimatta. 

Tämä on laadittu sen vuoksi, ettei moniammatillisesta yhteistyöstä 

kieltäytymiselle olisi perusteita. (Mahkonen 2010, 25.) Salassa pidettävien 

tietojen luovuttaminen, vaikka lapsen huoltaja olisi asiaa vastaan, on 

sosiaalihuoltolaissa sallittua, jos tieto on välttämätöntä lapsen edun 

takaamiseksi. Tässäkin tilanteessa tietoja luovutetaan vain niille sosiaalihuollon 

ammattihenkilöille, joille lapsen tiedot ovat tarpeen tarvittavien palveluiden 

järjestämiseksi. Myös muille viranomaisille, kuten poliisille, voidaan luovuttaa 

tietoja. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 17 §.) 

 

Päivähoito ei sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan lukeudu sosiaalipalveluihin, 

joille lastensuojelun on mahdollista luovuttaa kaikkia asiakastietoja 

salassapitosäädöksistä huolimatta. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 14 §). 

Sosiaalihuollon järjestäjä eli lastensuojelu saa antaa salassa pidettäviä tietoja 

“kuitenkin vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakkaan välittömän hoidon 

ja huollon toteuttamiseksi – –.“ (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista 812/2000 17 §.) Pääsääntöisesti laki mahdollistaa lapsen edusta 

vastaavien ammattitahojen yhteistyön, mutta Mahkosen (2013) mukaan, mitä 

enemmän sääntelyihin perehtyy, sitä epäselvemmäksi asetelmat muuttuvat. 

(Mahkonen 2013, 119). 

 

 

6 Aikaisemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt 
 

 

Lensun ja Suursalmen opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia yhteistyökäytäntöjä 

lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välillä sekä syitä, jotka ovat johtaneet 
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lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Osana tutkimustaan he selvittivät 

päiväkodin johtajilta heidän näkemyksiään aiheesta, sekä tietoutta 

lastensuojelulakiin perustuvasta lastensuojeluilmoituksesta. Heille selvisi 

tutkimuksen myötä, että päiväkodin työntekijät kokivat lastensuojeluilmoituksen 

vaikuttavan kielteisesti kasvatuskumppanuuteen ja vaivalla rakennettuun 

luottamussuhteeseen. (Lensu & Suursalmi 2015, 3.)  

 

Itkosen ja Jääskeläisen (2012) opinnäytetyössä halutaan puolestaan lisätä 

päiväkodin työntekijöiden tietoutta lastensuojelusta sekä rohkeutta ottaa huoli 

puheeksi lapsen huoltajien kanssa. (Itkonen & Jääskeläinen 2012, 2.) He olivat 

todenneet, että vaikka päiväkodin henkilökunnalla on koulutuksen puolesta 

teoriaosaaminen hallussa, voi sen hyötykäyttöön ottaminen olla vaikeaa, 

tilanteen niin vaatiessa. Opas on konkreettinen ohjenuora, johon ammattilainen 

voi tarvittaessa tukeutua. Itkonen ja Jääskeläinen (2012, 16.) keskittyvät 

opinnäytetyössään paljolti huolen puheeksi ottoon, mikä on ennaltaehkäisevänä 

menetelmänä tarpeellinen. 

 

Lastensuojelulaissa todetaan, että ilmoituksen tekee se henkilö, joka on tarpeen 

siihen havainnut. Ruposen, Vuorion ja Örnin opinnäytetyössä nousi esiin, että 

päiväkodintyöntekijät siirsivät hyvin usein ilmoitusvastuun johtajalle. Ilmoitus 

tehtiin usein vasta siinä vaiheessa, kun huoli oli jo suuren huolen vyöhykkeellä 

(Ruponen, Vuorio & Örn 2012, 3.) 

 

 

7 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus on lisätä varhaiskasvatushenkilökunnan valmiuksia 

toimia lastensuojelutilanteissa. Opinnäytetyömme tehtävä on kehittää 

toimintamalli lastensuojeluilmoitusten tekemisestä. Teemme päiväkodin 

työntekijöille oppaan heidän toiveidensa sekä aikaisempien kokemustensa 

pohjalta, ja tarkoituksena on kehittää päiväkodin työntekijöiden valmiuksia 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.  
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Alkuperäinen tarkoituksemme oli kehittää varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun 

välistä moniammatillista yhteistyötä. Emme kuitenkaan saaneet Siun soten 

lastensuojelua mukaan, sillä prosessimme alkupuolella tehty salassapitouudistus 

esti mahdollisuutemme haastatella Siun soten työntekijöitä. Opinnäytetyömme 

prosessin myöhemmässä vaiheessa yritimme saada lastensuojelua mukaan 

toisesta maakunnasta siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän takia 

opinnäytetyömme tarkoitus muuttui moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä 

päiväkodin henkilökunnan lastensuojeluvalmiuksien kehittämiseen. Yritimme 

saada opinnäytetyöhömme mukaan myös Joensuun alueen varhaiskasvatuksen 

aluevastaavia, mutta emme saaneet heiltä vastausta.   

 

Toimeksiantajamme on eräs Joensuussa sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa toimii 

neljä ryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Päiväkodissa työskentelee 

yliopistopohjaisia varhaiskasvatuksenopettajia, ammattikorkeakoulun 

sosionomipohjaisia varhaiskasvatuksenopettajia, erityislastantarhanopettaja ja 

varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Kasvattajien ja hoitajien lisäksi päiväkodissa 

työskentelee laitoshuoltaja, joka vastaa siivouksesta ja ruuista. Halusimme valita 

päiväkodin toimeksiantajaksemme, koska se tuntui meistä tutuimmalle ja 

luontevimmalle varhaiskasvatusympäristölle.  

 

 

8 Tutkimuksellinen kehittämistyö ja laadullisen tutkimuksen 
menetelmä 

 

 

Opinnäytetyömme on tutkimuksellinen kehittämistyö. Valitsimme 

opinnäytetyömme toteuttamiseen tutkimuksellisen kehittämistyön, sillä 

halusimme kehittää päiväkodille toimintamallin, ja tarvitsimme tueksi henkilöstöä 

osallistavaa kehittämistyön mallia sekä samalla laadullisen tutkimuksen 

tiedonkeruumenetelmää, haastattelua. Menetelmän valinta on osa 

tutkimusstrategiaa. Menetelmän tulisi antaa oikeanlaiset välineet 

tutkimusongelmiin vastaamiseen tutkimusaineiston pohjalta. Seppänen-Järvelä 

(2008) toteaa, että kehittämismenetelmät perustuvat olettamukseen, että valitulla 
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menetelmällä saadaan toivottuja ja tavoiteltuja tuloksia. (Seppänen-Järvelä 2008, 

21.)  

 

Tutkimuksellisen kehittämistyön peruskäytänne on pyrkiä ratkaisemaan 

käytännön työstä esiin tulleita ongelmia tai uudistamaan käytäntöjä sekä 

luomaan jo olemassa olevasta tiedosta toimivampia kokonaisuuksia.  

Kehittämisen tueksi on hyvä kerätä tietoa teoriasta ja käytännöstä. (Moilanen, 

Ojasalo & Ritalahti 2009, 18–19.) Kehittämistyö on osallistavaa, joten sitä 

tehdään yhdessä asianomaisen työyhteisön tai toimeksiantajan työntekijöiden 

kanssa (Engeström 1995, 124). Opinnäytetyössämme tämä osallisuus toteutui 

sillä, että haastattelimme toimipaikkamme henkilökuntaa opinnäytetyömme 

tuotoksena syntyvää opasta varten. 

 

Kehittämisprojekteilla voi saada aikaan toivottuja ensimmäisen asteen tuloksia, 

kuten parannuksia toiminnan ja palveluiden laadussa sekä asiakaspalvelussa. 

Myös toisen asteen tuloksia odotetaan syntyvän. Tällaiset tulokset ilmenevät 

esimerkiksi parempana osaamisena, uudenlaisina vuorovaikutussuhteina tai 

muunlaisina hyvinä käytäntöinä. Tutkimus voi tulla mukaan kehittämistoimintaan 

eri tavoin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kehittämistyöhön liitettynä välineenä 

työelämän muutosprosessien tukemisessa. Tällöin voidaan puhua 

tutkimusavusteisesta kehittämisestä. (Alasoini 2008, 42.)  

 

Tutkimus ja kehittäminen kohtaavat menetelmien risteämiskohdassa. Termi 

tutkimusavusteisuus sisältää käsityksen tutkimuksen ja kehittämisen välisestä 

suhteesta. Siinä ensisijaisia ovat kehittämisen tarpeet ja tutkimuksen roolina on 

palvella niitä. Tutkimus voi tarjota kehittämistyön edesauttamiseksi nimenomaan 

oikeanlaisia menetelmiä ja niiden soveltamiseen kuuluvaa analyyttistieteellistä 

ajattelutapaa. Tällöin apu tutkimukseen voi tulla monenlaisista viitekehyksistä. 

(Seppänen-Järvelä 2008, 24.) Tutkimusavusteisen kehittämistoiminnan yleisiin 

piirteisiin kuuluu se, että kehittämistoiminnassa käytetään hyödyksi sellaisia 

käsitteellisiä malleja, jotka perustuvat aiempaan tutkimus- tai kokemustietoon ja 

joiden avulla voidaan kuvailla kehittämisen lähtöpisteen kannalta relevantteja 

objekteja ja niiden välisiä suhteita (Alasoini 2008, 42–43). Käytimme 
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opinnäytetyössämme keräämämme aineiston lisäksi aikaisempaan tietoon ja 

tutkimukseen perustuvaa teoriaa. 

 

Aineistonhankinnassa teoriaa tarvitaan tuomaan tutkimukselle sen tarvitsema 

viitekehys eli teoreettinen tulkintaviitekehys. Teoria on tapa tarkastella ja selittää 

todellisuutta. Tutkimuksen teossa on tärkeää, ettei lähestymistapa ole 

mielipiteeseen saatikka tutkijoiden laajaan kokemukseen perustuvaa. (Vilkka 

2015, 34.) Aineiston käyttöön tulee suhtautua kriittisesti, mutta valmis aineisto voi 

tarjota ratkaisun joihinkin tutkimusongelman osiin (Hirsjärvi ym. 2005, 175, 178). 

Laadullisessa tutkimuksessa tietolähteitä käytetään tuomaan ilmiöön uusia 

näkökulmia, jotka mahdollisesti vahvistavat oletusta asiasta (Kananen 2008, 39). 

 

Opinnäytetyömme tiedonhankinta pohjautuu laadullisen tutkimuksen perinteisiin. 

Laadullinen tutkimus keskittyy ymmärtämään yksittäistä tapausta (Kananen 

2008, 25). Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti 

tutkimuskohteen laatua, ominaisuuksia sekä merkityksiä. Se on yksi tieteellisen 

tutkimuksen menetelmäsuuntaus ja siinä käytetään useimmiten 

aineistonkeruumenetelminä haastattelua, kyselyä, havainnointia ja 

dokumenteista koottua tietoa. Mitä vapaamuotoisempi tutkimusasetelma on, sitä 

luontevampaa havainnointia ja keskustelua on käyttää menetelmänä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 83.) Kaikissa näissä menetelmissä on yhteistä se, että niissä 

korostuu tutkimuskohteen ympäristön, taustan, tarkoituksen, merkityksen sekä 

ilmaisun näkökulmat (Jyväskylän yliopisto 2014). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään tutkimaan prosessia ja tarkastelun 

paino on siinä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät tutkittavan asian. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija on Kanasen (2008) mukaan suorassa yhteydessä 

tutkittavien kanssa, ja tämä jalkautuu kentälle missä tutkittava ilmiö esiintyy. 

Laadullinen tutkimus on tyyliltään kuvailevaa (Kananen 2008, 25).  

 

Laadullisen aineiston analyysimenetelmänä käytetään lähes aina 

sisällönanalyysia. Sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä menetelmänä että 

teoreettisena välineenä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.) Aineiston 
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analyysiprosessi on laadullisessa tutkimuksessa syklinen, eikä siinä ole tiukkoja 

sääntöjä (Kananen 2008, 24). 

 

Kanasen (2017) mukaan silloin kun laadullinen tutkimus sisältää haastatteluita ja 

niiden analyysiä, voidaan luotettavuusarvioinnin kriteereinä käyttää esimerkiksi 

arvioitavuutta/dokumentaatiota, luotettavuutta (tutkitun kannalta), tulkinnan 

ristiriidattomuutta ja vahvistettavuutta. Arvioitavuus viittaa siihen, että lukijan on 

pystyttävä seuraamaan tutkimuksen kulkua ja arvioimaan sitä. Tämä edellyttää 

riittävän tarkkaa dokumentointia sekä tutkimuksen eri vaiheissa tehtyjen 

ratkaisujen perustelua. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

haastatteluihin osallistuneet henkilöt vahvistavat aineiston ja tutkimustulosten 

paikkansapitävyyden. Tulkinnan ristiriidattomuudesta puhutaan silloin, kun kaksi 

tai useampi tutkija tulevat samaan lopputulokseen, eivätkä tulkitse haastatteluista 

tulleita tuloksia eri tavoin, vaikka niissä ilmenisi tulkinnanvaraa. Tutkimustulosten 

luotettavuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi monilähteisyydellä tai vetoamalla 

muiden tutkimuksiin samasta aiheesta silloin, kun ne tukevat omia päätelmiä. 

(Kananen 2017, 72–75.) 

 

 

9 Teemahaastattelu 
 

 

Opinnäytetyötä tehdessä tutkija joutuu miettimään mitä menetelmiä käyttäen 

aineistoa kerätään, paljonko sitä tarvitaan ja kuinka monta osallistujaa tarvitaan. 

Esimerkiksi haastateltavista henkilöistä ei laadullisessa tutkimuksessa puhuta 

otantana vaan teoreettisena otantana. (Kananen 2008, 33–34.) Kun aineistoa 

kerätään ihmisiltä, on tutkijan muistettava tutkimusetiikan ohjeet sekä myös lain 

asettamat puitteet. Näiden kahden tahon määrittelemät velvollisuudet liittyvät 

usein asianmukaiseen kohteluun, salassapitovelvollisuuteen sekä 

informoimiseen. (Clarkeburn 2007, 80.) Menetelmien avulla saadaan havaintoja, 

joista puolestaan tehdään päätelmiä. Päätelmien teossa on tyypillistä, että 

havainnot käsitellään kriittisesti, niitä analysoidaan ja niiden avulla luodaan 

näkemyksiä tutkittaviin asioihin. Menetelmien valinta pohjautuu siihen, 
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minkälaista tietoa etsitään, keneltä sitä etsitään ja mistä sitä etsitään. (Hirsjärvi 

ym. 2005, 172–173.) 

 

Jotta tutkija voi laatia teemat haastattelua varten, on hänellä oltava 

ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä. Teemoilla saadaan nivottua yhteen käsitys 

ja ymmärrys ilmiöstä. Ennakkoon suunnitelluilla teemoilla varmistetaan se, että 

kaikista osa-alueista saadaan tietoa. Lisäksi ennakkoon suunnitellaan 

haastattelurunko, joka sisältää teemat ja niihin liittyvät kysymykset. 

Teemahaastattelu etenee teema kerrallaan haastattelurungon mukaisesti. 

(Kananen 2017, 50.) 

 

Haastattelimme toimipaikkamme henkilökuntaa opinnäytetyömme tuotosta 

varten ja haastattelut olivat täysin vapaaehtoisia sekä anonymiteetin mukaisia. 

Teemoitimme haastattelun tutkimustehtävän ja -tarkoituksen mukaan. Lisäksi 

kysyimme haastattelun alussa haastateltavan taustatietoja. Haastatteluun 

osallistui yhteensä viisi henkilöä: kolme yliopistopohjaista lastentarhanopettajaa, 

erityislastentarhanopettaja sekä lähihoitaja. Haastattelimme yhtä henkilöä 

kerrallaan suljetussa ja rauhallisessa tilassa. Haastattelijoita oli paikalla aina 

kaksi ja haastattelukysymykset jaettiin haastattelijoiden kesken. Nauhoitimme 

haastattelut litterointia varten. Haastattelurunkomme on liitetty tämän raportin 

loppuun (Liite 1). 

 

Haastateltaviksi valikoituvat ne henkilöt, joita muutos tai kehittämistyö koskettaa 

ja jotka tietävät tutkittavasta asiasta jotakin. Haastatteluiden avulla saadaan 

kehittämistyön kohteesta aitoa käytännön tietoa. Tämä auttaa ilmiön ja sen 

kanssa toimivien henkilöiden ymmärtämistä. Haastateltavien näkökulmat voivat 

vaihdella, joten yhtä totuutta ei välttämättä aina löydy. Jokaisen haastateltavan 

näkemyksiä kuitenkin tarvitaan myös toimeenpanovaiheessa. (Kananen 2017, 

49.) 

 

Käytimme haastattelua saadaksemme selkeän käsityksen päiväkodin 

työntekijöiden lastensuojeluilmoitukseen liittyvistä ajatuksista. Teoreettinen 

viitekehys toimi haastattelurunkojen laatimisen tukena.  Käyttämämme 

haastattelumuoto oli teemahaastattelu. Siinä teemalla tarkoitetaan 
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aihekokonaisuutta, ilmiön osaa. Ilmiö jaetaan osa-alueisiin, jotka kattavat ilmiön 

ymmärtämisen kannalta olennaiset osat. Teemahaastattelussa ikään kuin 

keskustellaan haastateltavan kanssa teemoista; näin ilmiö vähitellen hahmottuu 

haastattelijalle. Haastattelua ei kuitenkaan toteuteta siten, että haastateltavalle 

annetaan teema, josta hän vapaasti kertoo, vaan haastattelua viedään eteenpäin 

erilaisilla teemoihin liittyvillä kysymyksillä. (Kananen 2017, 49–50.) 

Teemahaastattelun avulla haastateltavien ääni saadaan kuuluviin. Lisäksi 

keskeistä on haastateltavien tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48.) 

 

Tutkimuksellisessa kehittämisessä aktiivisella vuorovaikutuksella on suuri 

merkitys (Moilanen ym. 2009, 18). Tämä näkyy opinnäytetyössämme 

osallistamisena, ja haastattelu on käyttämämme osallistava 

aineistonhankintamenetelmä. Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Menetelmän etuja on sen joustavuus 

sekä mukautuvuus tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. (Hirsjärvi 2005, 193.) 

Haastattelu on menetelmä, joka soveltuu moneen tilanteeseen (Metsämuuronen 

2008, 39). Hirsjärven mukaan haastattelu kannattaa valita silloin, kun halutaan 

antaa haastateltavalle mahdollisuus laajaan vastaukseen, annettuihin 

vastauksiin halutaan selvennystä tai syvennystä (Hirsjärvi 2005, 194–195.) 

 

Jotta tutkija voi laatia teemat haastattelua varten, on hänellä oltava 

ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä. Teemoilla saadaan nivottua yhteen käsitys 

ja ymmärrys ilmiöstä. Ennakkoon suunnitelluilla teemoilla varmistetaan se, että 

kaikista osa-alueista saadaan tietoa. Lisäksi ennakkoon suunnitellaan 

haastattelurunko, joka sisältää teemat ja niihin liittyvät kysymykset. 

Teemahaastattelu etenee teema kerrallaan haastattelurungon mukaisesti. 

(Kananen 2017, 50.) 

 

Teemahaastattelu on niin kutsuttu puolistrukturoitu haastattelu. Eskola ja 

Suoranta (1998) toteavat, että puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset 

ovat kaikille haastateltaville samat, mutta haastateltavat voivat vastata niihin 

omin sanoin. Robinson (1995) näkee puolistrukturoidun haastattelun siten, että 
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kysymykset on tehty ennakkoon, mutta haastattelija voi vaihdella niiden 

sanamuotoja. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47.) 

 

Toimivan haastattelun perustana on päämäärä sekä tavoitteita vastaava 

suunnitelma eli pohja. Käytännön haastattelut tähtäävät nimensä mukaisesti 

käytännön ongelman ratkaisemiseen. (Metsämuuronen 2008, 38.) Hirsjärven ja 

Hurmeen (1985) mukaan haastattelu on sopiva menetelmä tiedonkeruuseen, kun 

halutaan tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia, kun halutaan kadon jäävän 

mahdollisimman pieneksi, tai kun halutaan kuvaavia esimerkkejä (Hirsjärvi & 

Hurme 1985, 15). 

 

Toteutimme haastattelut yksilöhaastatteluina, sillä yksilöhaastattelun ilmapiiri on 

lähes poikkeuksetta vapautunut ja luonteva verrattuna ryhmähaastatteluun, jossa 

sosiaaliset paineet ovat suuremmat. Kyselyiden ja haastatteluiden avulla 

saadaan tehokkaasti selville, mitä henkilöt ajattelevat, uskovat sekä tuntevat. Ne 

antavat tietoa siitä, miten tutkittavat havaitsevat, mitä heidän ympärillään 

tapahtuu. (Hirsjärvi ym. 2005, 195, 199–200.) Haastatteluissa pyritään luomaan 

luottamuksellinen suhde haastattelijan ja haastateltavan välille. Samalla 

tavoitteena on saada haastateltavat sitoutumaan itse muutosprosessiin. 

(Kananen 2017, 49.) 

 

Haastatteluun liittyy eettisiä ongelmia, mitkä tutkijan tulee huomioida 

suunnitteluvaiheessa. Kysymyksenasetteluun tulee kiinnittää huomiota, jotta 

luotettavuus ei kärsisi. Tavallinen virhe asettelussa on se, ettei kysymystä ole 

laadittu yksiselitteisesti tai siihen ei yksinkertaisesti voi vastata kuin yhdellä 

tavalla. Jotta eettisyys toteutuisi, on kysymykset testattava ennen käyttöön ottoa. 

(Mäkinen 2006, 93.)  

 

Haastattelu oli toimiva menetelmävalinta, sillä saimme työntekijöiltä uutta tietoa 

ja näkökulmaa työtämme varten. Kysymykset haastattelurunkoon valikoituivat 

tutkimustehtävän pohjalta. Tutkimuksen pääteemoiksi suunnittelimme aluksi 

moniammatillisen yhteistyön ja siihen liittyvän toimintamallin kehittämistä. 

Opinnäytetyön edetessä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen jäi pois, 

koska emme saaneet lastensuojelua yrityksistä huolimatta mukaan. 
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Haastatteluista moniammatillisesta yhteistyöstä saatu tieto ei ole turhaa, sillä se 

antoi meille käsityksen yhteistyön tämän hetkisestä tilanteesta. Lisäksi saimme 

siitä idean, kuinka opinnäytetyömme aihetta voisi jatkokehittää.  

 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analyysia varten. Nauhoittaminen oli 

luotettavin tapa saada haastateltavien aineistot tallennettua ilman virheitä. 

Haastatteluiden läpikäyminen litteroinnin jälkeen tekstimuodossa varmisti, että 

aineistoista saatiin tärkeimmät huomiot esiin mahdollisimman objektiivisesti sekä 

ilman vääristymiä. Haastatteluidemme litteroinnin tuloksena saimme yhteensä 

30,5 sivua aineistoa rivivälillä 1,5 ja fontilla Arial, koossa 12. Haastattelut kestivät 

21.31, 7.34, 8.54, 12.51 ja 31.13 minuuttia. 

 

 

10 Sisällönanalyysi 
 

 

Sisällönanalyysissa aineistoa pyritään kuvaamaan yleisessä muodossa ja 

sanallisesti mahdollisimman tiiviisti (Kananen 2008, 94). Analyysissa luokitellaan 

ja eritellään aineistoa, pyritään kokonaiskuvan rakentamiseen ja esittämään 

tutkittava ilmiö uudessa näkökulmassa. Aineistokokonaisuus pilkotaan osiin, 

luokitellaan ja lopuksi luokat yhdistetään. Tämän jälkeen palataan 

aineistokokonaisuuteen ja edetään ilmiön teoreettiseen uudelleen 

hahmottamiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 143–144.) Ennen aineiston 

analysointia materiaali tulee saada sellaiseen muotoon, että se olisi ylipäätään 

mahdollista. Tällöin haastattelut ja muistiinpanot litteroidaan, eli kirjoitetaan 

puhtaaksi. (Metsämuuronen 2008, 47.)  

 

Laadullisen analyysin pääpiirteitä voidaan esittää eri tavoin. Usein analyysi alkaa 

jo haastattelutilanteessa. Tutkija voi haastatellessaan tehdä havaintoja ilmiöistä 

niiden toistuvuuden ja jakautumisen perusteella. Hän voi myös hahmotella 

malleja tekemistään havainnoista. Yleensä aineistoa analysoidaan niin sanotusti 

aineiston ja sen kontekstin lähettyviltä. Laadullisen tutkimuksen aineisto pysyy 

sanallisessa muodossa, osittain myös sen alkuperäisessä muodossa. Tutkija 

käyttää päättelyä, joka voi olla joko aineistolähtöistä tai perustua valmiina oleviin 
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teoreettisiin johtoideoihin, joita hän pyrkii vahvistamaan aineistonsa avulla. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 136.)  Analyysitapa ei määräydy säännön mukaisesti ja 

analyysi tapahtuu usein jo yhtä aikaa aineiston keruun kanssa. (Hirsjärvi ym. 

2005, 211). 

 

Sisällönanalyysia voi käyttää myös apuna monenlaisessa tutkimuksessa. 

Analyysia tehdessä kannattaa edetä selkeää kaavaa:  

1.Tee selkeä päätös siitä, mikä kyseisessä aineistossa kiinnostaa. 

2.Aineistoa läpikäydessä on hyvä erottaa ja merkitä asiat, jotka sisältyvät 

määrittelemääsi kiinnostukseesi. Jätä muut asiat pois tutkimuksesta ja 

kerää merkityt asiat erilleen muusta aineistosta. 

3.Aineisto kannattaa luokitella tai teemoitella. 

4.Lopuksi kirjoita yhteenveto. 

Sisällönanalyysi mahdollistaa aineiston objektiivisen ja systemaattisen 

tarkastelun. Ongelmana kuitenkin on se, että sisällönanalyysia on kritisoitu 

keskeneräisyydestä. Sisällönanalyysissa kerätty aineisto saadaan järjestettyä 

johtopäätöksen tekoa varten, mutta moni erehtyy esittelemään järjestetyn 

aineiston johtopäätöksinä. Tutkija saattaakin kuvata erittäin tarkasti analyysia 

kykenemättä kuitenkaan tekemään tarpeeksi johtopäätöksiä.  (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 103–117.) 

 

Aineiston keruun jälkeen se täytyy vielä muuttaa sellaiseen muotoon, että sitä 

voidaan tutkia ja analysoida. Haastattelusta saatu materiaali litteroidaan.  (Vilkka 

2015, 137.) Haastattelun purkaminen tekstiksi ja tilanteen tarkka kuvailu auttaa 

lukijaa ymmärtämään lukemaansa. (Hirsjärvi ym. 2005, 210). Hyvässä 

tekstianalyysissa vastataan kysymyksiin, kuka sanoi, mitä sanoi, mitä tarkoitti, 

miksi sanoi, mihin pyrki ja kehen pyrki vaikuttamaan. Usein tutkimukset 

perustuvat ajatukseen, että tutkittava on ollut haastattelun hetkellä rehellinen ja 

puhunut ainoastaan totta. Tutkimuksessa olisikin tarpeen nostaa esiin, että miksi 

näin päätellään. (Metsämuuronen 2008, 53.)   

 

Haastateltavien puhetta ei saa litteroidessa muokata tai muuttaa, sillä se olisi 

vastoin tutkimuksen eettisiä periaatteita. Tekstissä on myös hyvä ilmoittaa 

lukijalle, kuinka uskollisesti tutkija on seurannut haastateltavan puhetta. (Vilkka 
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2015, 138.) Litteroitua aineistoa tutkittaessa on hyvä miettiä, mitä haastateltava 

on kielellisillä ilmauksillaan tarkoittanut ja onko haastattelijan omilla 

sanavalinnoilla ja äänenpainoilla ollut mahdollisesti vaikutusta saatuihin tuloksiin 

(Hirsjärvi ym. 2005, 213). 

 

Lähtökohta analyysille oli käsityksemme siitä, että opinnäytetyömme tuotos on 

tarpeellinen päiväkodin henkilökunnan työn tueksi. Opinnäytetyössämme 

aloitimme sisällönanalyysin litteroimalla haastattelut. Litteroituamme haastattelut 

poimimme sieltä opinnäytetyömme kannalta hyödyllisimmät asiat sekä usein 

esille nousseet teemat ja tulkitsimme niitä. Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen 

tekemisen herättämät tunteet ja lastensuojeluilmoituksen prosessin epäselvyys. 

Näitä poimintoja hyödynsimme tuotoksen sisällön suunnittelussa käsittelemällä 

aiheita selkeästi oppaassa. Otimme huomioon lisäksi asiat, joita emme voi 

hyödyntää opinnäytetyössämme, kuten kokemukset lastensuojelun ja 

varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä. Näemme ne kuitenkin tarpeellisina 

kehitysideoita varten.  

 

Analysoimme litteroituja haastatteluita työntekijöiden toiveiden ja tarpeiden 

pohjalta. Tarkoituksemme oli saada aineistosta vahvistusta omille 

näkemyksillemme päiväkodin työntekijöiden valmiuksista tehdä 

lastensuojeluilmoitus. Haastatteluiden avulla keräsimme päiväkodin 

työntekijöiden kokemuksia lastensuojelutilanteista, joita hyödynsimme 

oppaassamme esimerkkitapausten pohjina. Haastatteluissa esimerkkitapauksia 

ei tullut monia, joten jokaista käytettiin oppaan tekemisessä.  

 

Kuvio 4. analyysin teemat 

 

käsitys siitä, 
että opas 

on 
tarpeellinen

työntekijöiden 
toiveet ja tarpeet 
oppaan sisällöstä

työntekijöiden 
valmiudet tehdä 

lastensuojeluilmoitus

esimerkkitapaukset 
oppaaseen
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11 Tulokset 
 

 

Haastattelut antoivat meille aineistoa, jota pystyimme hyödyntämään oppaan 

tekemisessä. Haastattelu oli menetelmänä hyvä valinta, sillä sen avulla saimme 

tietoa, jota emme olleet suunnitteluvaiheessa osanneet ottaa huomioon. Koimme 

haastattelut antoisiksi ja hyödyllisiksi sekä opinnäytetyömme että oppaan 

kannalta. Tässä kappaleessa esittelemme haastatteluista esille nousseet 

tulokset. 

 

 

11.1 Lastensuojeluilmoituksen prosessin epäselvyys 

 

Haastatteluissa nousi esiin lastensuojeluilmoituksen tekeminen ja sen prosessin 

epäselvyys. Lastensuojelutilanteissa haastateltavat eivät ole jääneet 

toimettomiksi, mutta kokivat oppaan hyödylliseksi, sillä selkeä toimintamalli ja 

käsitys prosessista on puuttunut. Haastateltavat toivoivat, että oppaassa olisi 

läpinäkyvä kuvaus prosessista, joten aiomme sisällyttää oppaaseen selkeän 

prosessia kuvaavan kaavion. Tämä tuo työntekijöille ymmärrystä prosessin eri 

vaiheista sekä sen etenemisestä. 

Selvempää sellasta ohjausta sinne koko prosessiin. Nytkin kun sitä on 
seurannu, ne menee johonkin ne lomakkeet. Sen jälkeen ei kuulu yhtään 
mitään mistään, että tuota posti kyllä kulkee hyvin. 
 
Päiväkodeissa on jonkun verran kirjallisuutta siitä kuka sen tekee, mut 
mun mielestä se kuitenkin päiväkodissa ois hyvä et sen tekis aina 
päiväkodin johtaja, mä en tiedä mikä on nykyinen käytänne, mut ainakin 
tässä meidän talossa se on menny näin. öö sit siinä vois tulla esille ehkä 
se prosessi, et mitä tapahtuu. 
 
Mahollisimman konkreettisia tietoja, jotta ois helppo toimia miten niinku 
mihin otetaan yhteyttä miten se siitä sitten etenee ja niinku mitä sit ja, et 
semmonen hyvin yksinkertainen ja konkreettinen. 
 
– – se niinku (ilmoitusvastuu) prosessi miusta pitäs vielä vähä niinku 
selkeemmäks – –. 

 

 



35 
 

   

 

11.2 Lastensuojeluun liittyvät tunteet ja kokemukset 
 

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen herätti haastateltavissa erilaisia tunteita. 

Yleisin ajatus haastateltavilla oli, että lastensuojeluilmoitusta ei ikinä tarvitse 

tehdä yksin, ja se on osa heidän työtään. Tämän takia useimmilla oli asenne, ettei 

ilmoituksen tekemiseen tule suhtautua liian tunnepitoisesti. Haastateltavat 

nimesivät kuitenkin joitain tunteita, mitä ilmoituksen tekeminen heissä herättää. 

Näitä tunteita olivat voimattomuus, pohdiskeluvaisuus ja kova huoli lapsesta.  

Kova huoli lapsesta. Ja sitten tietysti se vastuuntunne, että asioille täytyy 
tehdä jotain ja sitten vielä se semmonen huojennus siitä ku se ilmotus on 
tehty ja se vastuu siirtyy seuraavalle taholle. 
 
–  – hirveesti sitten niinku työntekijänä niinku tunteitaan niissä –  – 
järkevästi yrittää ajatella ne asiat ja tehä niinku pittää tehä sitten. Et eihän 
ne koskaan kivoja oo tehä että semmonen vähän harmi mielihän niissä 
sitten on jos semmosia joutuu tekemään. 
 
–  – ei se nyt helppoo oo eikä sitä ikinä tehä yksin –  –. 
 
–  – semmost vähän aina voimattomuutta on ehkä jollain tavalla –  – asiat 
täytyy aina sitten vaan hoitaa, hoitaa niinku sitten siitä alta pois että, 
mutta pohdiskelevia. 

 
 

Lastensuojelutilanteista työntekijöillä oli vaihtelevia kokemuksia. Näitä 

hyödynnämme oppaassamme kuvitteellisina tilannemalliesimerkkeinä. 

Tilannemalliesimerkit ovat kuvauksia, joiden pohjana käytämme työntekijöiden 

kertomuksia. Hahmotamme esimerkkien avulla tilanteita, joissa 

lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä, ja tällä tavoin pyrimme madaltamaan 

työntekijöiden kynnystä tehdä lastensuojeluilmoitus.  

 

 

11.3 Työntekijöiden valmiudet lastensuojelutilanteisiin 
 

Työntekijöillä oli haastatteluiden perusteella hyvät toimintavalmiudet 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ja jokaisella oli ainakin jonkinlainen käsitys 

lastensuojeluprosessista. Monelle työntekijälle oli selvää, että kun huoli lapsesta 

herää, on asialle silloin tehtävä jotain: “– – se, että harkitsee on mun mielestä jo 

sen suuntanen huoli et se täytyy tehdä”. 
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Huolen herättyä toimeksiantajanamme olevassa päiväkodissa on tapana 

keskustella asiasta oman tiimin kanssa. Haastateltavat kertoivat, että keskustelu 

tiimin kanssa tuo heille tukea ja helpotusta asian käsittelyyn sekä selkeyttä asian 

eteen viemiseen.  

Se tiimi ja se yksikön johtaja aina yhessä se on mietitty, et ei kukaan 
niinku yksin oo päättäny et nonii nyt mie teen tämän ilmotuksen, vaa 
yhessä että sit kaikkien yhteinen näkemys on se mikä on se ratkasu. 

 
Mä oon yleensä aina vieny sen huolen eteenpäin niin että sitten 
päiväkodinjohtaja on tehny sen ja päiväkodinjohtajan kanssa yhdessä on 
tehty se päätös. 

 

Tämän jälkeen työntekijä ilmoittaa huolestaan päiväkodin johtajalle, joka 

tarvittaessa soittaa konsultointipuhelun lastensuojelun vastaanottotiimille. 

Me voidaan myöskin soittaa anonyymi konsultointipuhelu 
vastaanottotiimille, jossa me voidaan tarkistaa vielä matalamman 
portaan mukkaan että millonka he ovat sitä mieltä että nyt olisi syytä 
asiaa (ilmoitus) tehä. 
 
Minkä ohjeistuksen mukkaan ite on menny on nimenomaan että sinne 
soitettaan sinne vastaanottotiimille ja sitten heidän kanssa jutellaan se 
asia. 

 

Tässä päiväkodissa päiväkodin johtaja tekee myös lastensuojeluilmoituksen, 

jotta vältyttäisiin turhalta henkilöitymiseltä. Henkilöityminen voi aiheuttaa 

työntekijöille haastavia tilanteita asianosaisen perheen kanssa. Yleinen käytäntö 

on kuitenkin, että ilmoituksen tekee huolen havainnut työntekijä.  

Niin sitä on ollu, et sitte henkilökunta on kokenu semmosta ahistusta siitä, 
että ku hänen nimensä tulee siihen. – –niin päiväkodin johtaja ottaa sen 
vastuun, et hän tekee sen ilmotuksen nii ei tuu sen yksittäisen työntekijän 
niskaan  

 

Jotkut lastensuojeluilmotukset on ollu erittäin vaikeita ja haasteellisia, ja 
ne on henkilöityny esimerkiksi ilmoituksen tekijään, joka on ollu 
päiväkodin johtaja mun tilanteissa aina, koska en oo omalla nimellä 
tehnyt sitä 

 
 

11.4 Lastensuojeluilmoituksen erilaiset tekotavat 
 

Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on kaksi eri tapaa. Eräs haastateltavista 

kertoi esimerkin siitä, kuinka huoltaja voi tehdä ilmoituksen itsestään yhdessä 
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työntekijän kanssa. Luottamuksellinen suhde perheen kanssa muodostuu siten, 

ettei asioita tehdä perheen tietämättä, vaan huolenaiheet otetaan heidän 

kanssaan avoimesti puheeksi (Heinonen 2016, 195). 

 

Kaks väylää ois hyvä tulla siinä esille, eli siis kuka tahansa voi tehdä 
lastensuojeluilmotuksen vaikka itse itsestään, jollonka se on sitten niinku 
toisen tyyppistä se toiminta tai sitten yleensäkkin se, että se vastuu on 
kaikilla suomen kansalaisilla, monilla eri ammattiryhmillä.  

 

Usein, kun ilmoituksen tekee yhdessä huoltajan kanssa, on heidän 

yhteistyökykynsä parempi ja tilanne on rauhallisempi sekä molemmille 

osapuolille helpompi. Jos työntekijä kuitenkin työssään havaitsee, että lapsen 

tilanteessa ei tapahdu muutosta, on hän velvollinen tekemään 

lastensuojeluilmoituksen. Yhden lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei tarkoita 

sitä, etteikö olisi velvollinen tekemään samasta perheestä uusia ilmoituksia, jos 

havaitsee niille tarpeen (Heinonen ym. 2016, 196). Esittelemme nämä kaksi 

erilaista tekotapaa opinnäytetyömme tuotoksessa. 

 

 

11.5 Toive yhteystietosivusta 
 

Haastateltavat toivoivat, että kokoaisimme Siun soten lastensuojelun 

yhteystiedot oppaaseen. Tästä syystä päätimme tehdä oppaan liitteeksi 

yhteystietosivun. Yhteystietoliite on tarkoitettu Siun soten alueen päiväkodille, 

mutta opasta voi käyttää koko Suomen päiväkodit. Tämä helpottaa työntekijän 

yhteydenottoa lastensuojeluun, sillä haastatteluista kävi ilmi, että lastensuojelun 

yhteystietojen etsiminen vie paljon työaikaa.  

No varmaan toi vastuu siitä, et kuka sen niinku päiväkodeissa yleensä 
tekee ja kirjaa ja miten ja mihin. Soteuudistus on vähän vaikuttanut 
näihin, et ne yhteystiedot ne ois hyvä päivittää aika ajoin, joka syksy, 
henkilötkin vaihtuu lastensuojelussa, et ois hyvä tietää se oman alueen 
niinku sosiaalityöntekijä ja ja tämmöset kuviot. 

 
Mahollisimman konkreettisia tietoja, jotta ois helppo toimia niinku mihin 

otetaan yhteyttä miten se siitä sitten etenee ja mitä sit, ja, et semmonen 

hyvin yksinkertainen ja konkreettinen. 
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11.6 Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen moniammatillisen yhteistyön 
haasteet 

 

Yksi haastatteluista nousseista teemoista oli varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun välisen moniammatillisen yhteistyön haasteet. 

Varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat, että yhteistyö on yksipuoleista eikä 

tarpeeksi avointa.  

– –meillä pitäs olla niinku semmonen tosi avoin se yhteistyö, vaikka 
lastensuojelun kanssa et sit jos tulee lapsia kellä on jo vaikka 
lastensuojelutaustaa nii me ei välttämättä tiedetä sitä ja sit toivois että ois 
niinku avointa ja pystyttäs niinku puhuu niist asioista niitten tahojen 
kanssa ihan avoimesti. 

 

Vähäinen yhteydenpito on se, se on ehkä se haaste. 
 

– –no semmosta esimerkiksi että yhteistyö on toispuoleista. 
 

Haastateltavilla oli kokemuksia tilanteista, joissa he olivat yrittäneet olla 

yhteydessä lastensuojeluun useita kertoja ilman vastausta. Nämä tilanteet 

aiheuttivat työntekijöissä epävarmuuden tunnetta ja ahdistusta siitä, että onko 

lapsen asiaa otettu käsittelyyn.  

– –aika haasteelliseksi koska siellä vaihtuu henkilökunta paljo ja sitte 
meilläki täällä on ollu semmosia tilanteita et ollaan soitettu ja sit tuntuu et 
mitään ei tapahdu. 

 

– –meillä on tiedossa että lapsi on lastensuojelun piirissä, ja 
tuota ööö ehkä niinkun kaikkein räikein tietyllä tavalla on 
ollut semmonen tilanne että, että lapsi on sijotettu. 
On ollu niinkun kiireellisessä sijotuksessa ja sitten myöhemmin siirretty 
perheeseen sijotukseen. Jaaa missään vaiheessa tätä prosessia minä 
en oo saanu sosiaalityöntekijää kiinni. Ja sosiaalityöntekijä ei ole ollut 
missään vaiheessa myöskään soittopyynnöistä huolimatta missään 
yhteyksissä 

 

Useat haastateltavista toivoivat, että käytäntönä olisi säännölliset tapaamiset 

lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välillä, sillä tämä toisi työntekijöille 

luotettavuuden ja yhteisymmärryksen tunteen.  

 

 



39 
 

   

 

12 Johtopäätökset 
 

 

Haastatteluista halusimme saada selville päiväkodin työntekijöiden näkökulmia, 

ajatuksia ja valmiuksia lastensuojelusta sekä lastensuojeluilmoituksen 

tekemisestä. Tarkoituksenamme oli kerätä työntekijöiden toiveita oppaan 

sisältöön ja kartoittaa heidän kokemuksiaan moniammatillisesta yhteistyöstä 

lastensuojelun kanssa. Haastatteluihin osallistui päiväkodin työntekijöitä, joilla oli 

eri tehtävänimikkeitä ja erilaiset työtaustat. 

 

Haastateltavat kertoivat, että lastensuojeluilmoitus- sekä asiakasprosessi olivat 

heille epäselviä. Kertomuksista nousi esiin halu tietää prosesseista tarkemmin, 

sillä heillä on niistä vain vähän tietoa, joten laitoimme oppaaseen selkeästi esille 

nämä prosessit. Yksi tärkeä tieto prosesseista oli, ettei lastensuojeluilmoitus 

automaattisesti tarkoita asiakkuutta, vaan se käynnistää arviointiprosessin 

lastensuojelutarpeesta (Heinonen ym. 2016, 195–197). Jos lapsen 

kasvuolosuhteet tai lapsen oma käytös edellyttää, ryhtyy lastensuojelu 

avohuollon tukitoimiin (Taskinen 2010, 69). 

 

Varhaiskasvatushenkilökunnan haastatteluissa esiin nousi heidän tietämyksensä 

erot lastensuojeluilmoituksen tekemisestä sekä itse prosessista. Haastateltavien 

kertomukset lastensuojelutilanteista olivat monipuolisia ja kokemuksia oli 

vaihteleva määrä. Kokemukset sisälsivät samanlaisia piirteitä, kuten 

yksipuolisuus ja avoimuuden puute. Myönteisiä kokemuksia oli kaikilla, mutta 

niihin liittyi aina myös haasteita. Haasteista huolimatta työntekijöillä oli 

myönteinen asenne lastensuojelua kohtaan ja he ymmärsivät 

lastensuojelukentän haasteet, mutta he toivoivat silti enemmän yhteistyöltä.  

 

Haastatteluissa välittyi työntekijöiden kokemus moniammatillisen yhteistyön 

haasteista.  Yksi haasteista oli vaikeus tavoittaa lastensuojelua ja jo aiemmin 

mainittu tiedonannon vähyys. Eräs haastateltavista kertoi yhteistyön ja 

tiedonannon riippuvan paljon lastensuojelutyöntekijän persoonasta, joka 

puolestaan toi yhteistyöhön arvaamattomuutta. Epävarmuus puolestaan sai 

työntekijät miettimään, että millainen on lastensuojelun oma linjaus 
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varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Yhteistyön toimiminen edellyttää sitä, että kaikki tahot tietävät 

yhteistyökumppaniensa toiminnasta (Saastamoinen 2016, 59). Tässä 

tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksella ja lastensuojelulla on 

yhteinen päämäärä eli lapsen etu, jonka mukaan yhteistyötä tehdään. 

 

Työntekijät toivoivat avoimempaa ja sujuvampaa yhteistyötä, esimerkiksi 

yhteisten tapaamisten muodossa. Vastaukset moniammatillisesta yhteistyöstä 

vaihtelivat haastateltavan työkokemuksen sekä -uran pituuden mukaan. 

Pidempään työssä olleilla oli kielteisempiä kokemuksia lastensuojelun kanssa 

tehdystä moniammatillisesta yhteistyöstä. Emme tätä aihetta voineet hyödyntää 

oppaassa, mutta tieto oli hyödyllistä tulevien kehittämisideoiden kannalta. 

 

Kun lastensuojelu aloittaa asiakkuuden arvioinnin, ovat he aktiivisesti yhteydessä 

varhaiskasvatukseen saadakseen tarvittaessa lisätietoja lapsen ja tämän 

perheen asioista (Heinonen ym. 2016, 195–196). Lapsiperhepalveluiden 

toimivan yhteistyön tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja 

edistäminen. Moniammatillinen yhteistyö on vaikuttava hyvinvoinnin 

edistämisessä sekä ongelmien ehkäisyssä. (Hoppari 2014, 24.) Lastensuojelun 

rooli moniammatillisessa yhteistyössä on puuttua lapsen ja perheen ongelmiin 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja se ottaa lapsen edun tavoittelun 

pääasiakseen (Heinonen ym. 2016, 186). 

 

Haastateltavat kokivat, että he eivät saa tarpeeksi tietoa lastensuojelusta lapsen 

arjen kannalta merkittävistä asioista, vaikka lapsi usein oireilee päiväkodissa. 

Haastateltavat toivoivat, että lapsen asiakkuutta avattaisiin heille pääpiirteittäin 

koko lastensuojeluprosessin ajan, niin kauan, kun lapsi on heidän 

päiväkodissaan. Lastensuojelu ei kuitenkaan pysty antamaan tietoja 

asiakkaastaan päiväkodin henkilökunnalle, vaikka tiedot koettaisiin pääpuolisin 

hyödylliseksi hoidon järjestämisessä. Mitä enemmän lakia sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) tarkastellaan, sitä 

vaikeaselkoisemmaksi yhteistyön mahdollisuudet muuttuvat. Sosiaalihuollon 

järjestäjä eli lastensuojelu saa antaa salassa pidettäviä tietoja “kuitenkin vain 

siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakkaan välittömän hoidon ja huollon 
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toteuttamiseksi – –.“ (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

812/2000 17 §). 

 

Päiväkodin henkilökunta toi haastatteluissa esiin kiinnostuksensa tukitoimista, 

joita he voivat työssään tarjota lapselle ja tämän perheelle. Päivähoito on 

varhaisen tuen keskeinen muoto (Heinämäki 2005, 9). Varhaiseen tukeen kuuluu 

ennaltaehkäisevä näkökulma, joka liittyy lapsen kasvun ja kehityksen 

riskitekijöiden tunnistamiseen. Tämä edellyttää työntekijältä lapsen yksilöllistä 

tukemista osana jokapäiväistä toimintaa. Samalla työyhteisön toimintatapoja on 

tietoisesti kehitettävä, suunniteltava ja arvioitava varhaista tukea kohti. Lisäksi 

tuen tarpeen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen kuuluu kasvatusympäristön 

kehittäminen, suunnittelu ja arviointi. (Heinämäki 2005, 9–10.) Opinnäytetyömme 

tuotos on työväline päiväkodin työyhteisön valmiuksien kehittämiseen, sillä se 

lisää heidän tietoaan varhaisen vaiheen puuttumisen ja tuen toimista sekä 

lastensuojelun prosesseista. 

 

Päiväkodin työntekijöiden toimiva vuorovaikutussuhde lasten huoltajien kanssa 

on huolen puheeksi ottamisen kannalta merkittävää. Osa haastateltavista kertoi, 

että jo varhainen huoli lapsesta saa työntekijän toimimaan ja aloittamaan 

varhaisen tuen toimet. Heinosen ym. (2016, 181) mukaan avoimesti huolesta 

puhuminen edesauttaa luottamussuhteen syntymistä huoltajien ja 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan välille ja auttaa huomaamaan, jos jokin 

perheen tai lapsen tilanteessa antaa aihetta huolelle. 

 

Haastateltavat kertoivat kokevansa opinnäytetyömme ja siitä syntyvän oppaan 

tarpeellisiksi ja halusivat omilla haastatteluillaan vaikuttaa oppaan sisältöön 

omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti. Oppaaseen toivottiin konkretiaa ja 

selkeyttä sekä lastensuojelun yhteystietoja. Tämän vuoksi teimme oppaaseen 

liitteen Siun soten alueen yhteystiedoista. Konkretiaa toimme oppaaseen 

erilaisten kuvitteellisten esimerkkitilanteiden avulla. Yksi eniten nousseista 

toiveista oli moniammatillisen yhteistyön sujuvuuden parantaminen 

lastensuojelun kanssa. 
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13 Oppaan tekeminen 

 

 

Opinnäytetyömme tuotoksena syntyi opas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. 

Käytimme oppaan tekemiseen alla olevaa prosessimallia (Kuvio 5). Prosessi 

jakautuu erilaisiin toisiaan seuraaviin vaiheisiin ja joskus vaiheet voivat olla 

osittain päällekkäin. Prosessi etenee vaihe vaiheelta, mutta tarpeen vaatiessa 

aiempiin vaiheisiin voi palata. (Kettunen 2009, 43.) Tunnistimme tarpeen 

oppaalle jo ennen opinnäytetyömme prosessin aloittamista. Tarjosimme opasta 

toimeksiantajallemme, joka vahvisti tarpeen. Määrittelimme oppaan aihetta 

yhdessä toimeksiantajamme kanssa jo opinnäytetyömme prosessin alkuvaiheilla 

ja rajasimme siten tuotoksen tulevaa sisältöä. Alustavan määrittelyn jälkeen 

teimme suunnitelmaa oppaalle ja palasimme välillä takaisin 

määrittelyvaiheeseen. Lopullinen suunnitelma meille selkeni haastatteluiden 

jälkeen, ja aloitimme toteutusvaiheen. Toteutusvaiheen aikana palasimme 

useasti suunnitteluvaiheeseen, saadaksemme mahdollisimman hyvän 

lopputuloksen. Päätimme projektin esittelemällä valmiin tuotoksen 

toimeksiantajallemme.  

 

 

Kuvio 5. Prosessimalli (Kettunen 2009, 43). 

 

Päätimme yhdessä, että oppaassa on kaksi hahmoa, joista toinen on kertoja ja 

toinen kuvastaa lastensuojelua. Oppaan kuvituksesta ja ulkoasusta 

päävastuussa oli Mari Haverinen, mutta kaikki päätökset tehtiin yhdessä. 

Käytimme oppaan tekemiseen Canva-nimistä ohjelmaa. Muodostimme tekstin 

oppaan suunnitelman pohjalta ja aiheiden järjestys oli ennalta päätettyä. Aiheet 

etenevät vaihe vaiheelta ja koemme, että aiheiden järjestyksen ansioista opas on 

helppolukuinen.  Opas on kooltaan A4 ja sivuja siinä on 19, mukaan laskien 

kansisivut. Oppaan loppuun laitoimme liitteet. Teimme samalla ohjelmalla 

Tarpeen 
tunnistaminen

Määrittely Suunnittelu Toteutus
Projektin 

päättäminen
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erillisen lastensuojelun yhteystiedot -sivun. Lisäksi oppaaseen laitoimme liitteenä 

lastensuojeluilmoituslomakkeen sekä poliisin ohjeistus lapseen kohdistuvassa 

rikosasiassa. 

 

Aloitimme oppaan johdannolla, mikä johdattelee lukijan oppaan tarkoitukseen ja 

sisältöön. Halusimme tehdä oppaan ulkoasusta hieman leikkisän ja helposti 

lähestyttävän, sillä aihe voi olla useille vaikea. Haimme lastenkirjalle tyypillistä 

ulkoasua tyylittelyin ja värein. Tämän vuoksi suunnittelimme oppaaseen kaksi 

hahmoa: kertojan Dina Sauruksen ja Mörrin, joka kuvastaa mielikuvaa 

lastensuojelusta. Nämä hahmot esittelemme johdannon jälkeen. 

 

Oppaan asiasisällön aloitimme käsittelemällä huolen heräämistä ja siihen 

puuttumista. Tästä siirrymme kertomaan, mitä tehdä, kun huoli lapsesta herää. 

Tämän tueksi kerroimme oppaassa huolen puheeksiottamisesta huolen 

vyöhykkeistön avulla, sillä huolen puheeksiottaminen on tärkeä osa 

lastensuojeluilmoituksen tekemistä ja sen prosessia. Sen jälkeen kerromme 

lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Lisäksi kerromme 

lastensuojeluprosessista ja siitä, mitä lastensuojeluilmoitukselle tapahtuu, kun se 

on tehty. Haastatteluista nousi esille erilaisia esimerkkitilanteita työntekijöiden 

kohtaamista lastensuojelutilanteista. Näitä esimerkkitilanteita hyödynsimme 

oppaassamme kuvaamalla erilaisia mahdollisia lastensuojelutilanteita. Oppaan 

loppuun laitoimme liitteeksi poliisin ohjeistuksen lapseen kohdistuneesta 

rikosasiasta sekä lastensuojeluilmoituslomakkeen. Lisäksi teimme 

toimeksiantajallemme erillisen Siun soten yhteystietosivun, sillä toive siitä nousi 

haastatteluista. Kun opas oli valmis, keräsimme siitä palautetta 

toimeksiantajapäiväkotimme henkilökunnalta. Palautetta esittelemme raportin 

lopuksi pohdinnassa. 

 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ensisijainen tehtävä on lapsen parhaaksi 

toimiminen, eikä tarkoitus ole keskittyä lakien äärimmäisen tarkkaan 

noudattamiseen. Tämän takia varhaiskasvatuksen työntekijät voivat kokea usein 

ammatillista epävarmuutta esimerkiksi lastensuojeluilmoitukseen liittyvissä 

asioissa. Vaikka työntekijä hallitsisikin yksittäisiä lain pykäliä hyvin, ei 

ammatillinen epävarmuus silti ole täysin poissa. Työntekijä saattaa esimerkiksi 
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lainkohdan perusteella päätellä, että lastensuojeluilmoitusta ei tarvitse tehdä, 

mutta voi silti tuntea, että ilmoitus olisi hyvä tehdä. Sama toimii myös toisinpäin, 

sillä työntekijä voi tuntea, ettei ilmoitusta tarvitse tehdä, vaikka 

lastensuojelulaissa määrättäisiin toisin. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

olisikin epävarmuudesta huolimatta voitava keskittyä lapsen etuun sen sijaan, 

että keskityttäisiin ainoastaan juridisiin seurauksiin. (Mahkonen 2012, 24–27.) 

Toivomme, että voimme oppaallamme tukea varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

ammatillista varmuutta, joka osaltaan madaltaisi kynnystä tehdä 

lastensuojeluilmoitus. 

 

Oppaan aiheet valikoituivat haastatteluissa mainittujen toiveiden ja tarpeiden 

perusteella. Otimme huomioon jokaisen toiveet ja tarpeet oppaan sisältöä 

koskien. Lisäksi laadimme oppaan sisällön haastatteluiden tulosten sekä 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta.  

 

Prosessiarvioinnissa arviointi on kehittämistoimintaa tukevaa palautetta ja 

kehittämistyön ohjaamisen väline, ja se liittyy vahvasti sisäiseen arviointiin ja 

itsearviointiin. Sisäinen itsearviointiarviointi on tärkeä osa prosessiarviointia. 

Siinä kehittämistyön toteutuksesta vastaavat tekijät arvioivat itse omaa työtään ja 

sitä varten muokkaavat erilaisia arviointitapoja. Kehittämisprojekteissa 

itsearviointi voi tapahtua eri tasoilla. Se voi olla yksilön henkilökohtaisia reflektiota 

tai tapahtua tiimin tai työyhteisön tasolla. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2008, 220–

221.) 

 

Tärkein arviointimenetelmämme opinnäytetyömme prosessissa oli reflektio. 

Reflektoimme opinnäytetyötämme ja sen prosessia jatkuvasti sekä yksilöinä että 

ryhmässä. Ryhmänä reflektoidessamme käytimme työvälineenä keskustelua. 

Välillämme oli koko prosessin ajan avoin ja vastuullinen ilmapiiri, joka mahdollisti 

kehittävän keskustelun. Reflektoimme kokemuksiamme sekä havaintojamme 

saamamme palautteen lisäksi. Palautetta saimme opettajilta sekä 

toimeksiantajaltamme. Alla oleva kuvio (Kuvio 6) esittää reflektoivan prosessin 

etenemistä Seppänen-Järvelän (2004) mukaan, jota noudatimme opinnäytetyötä 

tehdessämme. 
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Kuvio 6. Reflektoivan prosessiarvion eteneminen (Seppänen-Järvelä 2004, 47). 

 

 

14 Pohdinta 

 

 

Mielestämme opinnäytetyömme tuotos on hyödyllinen työväline 

toimeksiantajallemme sekä meille tulevassa työelämässämme. 

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen voi tuntua varhaiskasvatuksen työntekijästä 

epävarmalta, joten toivomme, että opinnäytetyömme tuotoksen myötä tuomme 

päiväkodin työntekijöille itsevarmuutta toimia lastensuojelutilanteissa.  

Tutustuimme opinnäytetyötä tehdessä useisiin eri lähteisiin niin 

tutkimusteoriassa kuin aiheeseemme liittyvässä teoriassa. Hyvä teoriapohja antoi 

meille varmuutta ja valmiutta lähteä toteuttamaan opinnäytetyömme 

tiedonkeruuta kentälle. 

 

Saimme toimeksiantajaltamme palautetta siitä, että aiheemme on tärkeä ja siitä 

on hyötyä työelämässä. Toimeksiantaja lähti opinnäytetyöprosessiimme 

mielellään mukaan ja oli aktiivisesti osallisena läpi opinnäytetyön eri vaiheiden. 

Haastatteluissa haastateltavat kertoivat ajatuksiaan avoimesti ja antoivat 

palautetta aiheemme tarpeellisuudesta. Haastateltavat olivat vapaaehtoisia ja 
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osallistuivat mielellään haastatteluihin. Haastattelutilanteiden toteutuksessa oli 

haasteena työn hektisyys sekä päiväkodin arjen kiireellisyys, joka näkyi muun 

muassa haastatteluihin käytettävässä ajassa sekä rauhallisen tilan löytämisessä. 

 

Opinnäytetyömme tuotos syntyi helposti ilman suurempia vastoinkäymisiä. 

Saimme haastatteluista ja teoreettisesta viitekehyksestä kehitettyä alusta alkaen 

selkeän suunnitelman oppaan sisällöstä. Oppaan kokoaminen ja sen ulkoasun 

toteuttaminen oli sujuvaa. Oppaan kokoamiseen liittyi muutamia haasteita, joita 

olivat muun muassa selkeän vuoropuhelun löytäminen ja ylläpitäminen 

opinnäytetyön raportin ja tuotoksen välillä. Huomasimme, että tuotoksen sisällön 

hienosäätäminen ja toteuttaminen vei enemmän aikaa, kuin olimme osanneet 

odottaa. Graafinen suunnittelu oli meistä jokaiselle uusi osa-alue, joka vaati 

opettelua.  

 

 

14.1 Luotettavuus ja eettisyys 
 

Hyvän eettisen päätöksen tunnistaa siitä, että tutkija pystyy kertomaan 

kunnolliset perustelut niille asioille, joita tutkimuksessaan tekee (Clarkeburn & 

Mustajoki 2007, 38). Osana hyvää tieteellistä käytäntöä tutkijan tulisi pohtia 

omien vaikuttimiensa, kokemuksiensa sekä ajatuksiensa mahdolliset vaikutukset 

päätöksentekoon. Tietoisesti säilytetty objektiivisuus kehittämisaihetta kohtaan 

on tapa saada paikkaansa pitäviä tuloksia. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 32.) 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden merkittävin kriteeri on itse tutkija, 

jonka vuoksi luotettavuutta tulee arvioida koko prosessin ajalta (Eskola ym. 1998, 

211). Tarkastelimme kriittisesti omia ja toistemme näkemyksiä 

kehittämisaiheesta ja huomautimme, jos tulkintoihin alkoi tulla omia mielipiteitä. 

 

Laadullisen tutkimuksen tulosten täytyy olla luotettavia siten, että jos niitä 

käytetään päätöksenteossa pohjana, perustuvat tehdyt päätökset 

totuudenmukaisiin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua 

mittaavat reliabiliteetti ja validiteetti.  Reliabiliteetilla eli luotettavuudella 

tarkoitetaan sitä, että saadut tutkimustulokset ovat pysyviä, eivätkä johdu 

sattumasta. Pysyvyys taas viittaa siihen, että samat tulokset saadaan, jos 
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tutkimus toistetaan. Validiteetti eli laatu tarkoittaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita 

ja tutkimus kohdistetaan oikein. (Kananen 2017, 69–71.) 

 

Tutkimuksen suunnittelu kuuluu tutkijoille, mutta on toivottavaa, että kaikille 

tutkimukseen osallistuville tarjotaan mahdollisuus olla osana prosessia. 

Huolellinen suunnittelu on keskeinen osa huolellista toteutusta.  (Mäkinen 2006, 

80). Tutkijan on selvitettävä tutkittaville, että ketkä pääsevät käsiksi heidän 

tietoihinsa ja muihin anonymiteetin alaisuudessa annettuihin tietoihin, sekä 

kuinka salassapito todellisuudessa toteutetaan. Anonymiteetin takaaminen on 

tärkein osa luottamuksellisuuden varmistamiseksi. (Mäkinen 2006, 116.) Jos 

kaikki prosessin aikana kerätty aineisto tuhotaan, takaa se tutkittaville luvatun 

anonymiteetin jatkumisen. Materiaalin arkistointi on asia, mikä tulee päättää jo 

prosessin alkuvaiheessa (Kuula 2006, 227).  

 

Opinnäytetyömme aineistonkeruuvaiheessa kerroimme jokaiselle haastatteluun 

tai kyselyyn osallistuvalle, mihin hänen antamiaan tietoja käytetään, missä 

julkaistaan ja kuinka salassapito toteutetaan. Heitä muistutettiin oikeudesta 

kieltäytyä osallistumasta, ilman että sillä olisi mitään seuraamuksia. Lisäksi 

kerroimme, ettei heidän tarvitse vastata taikka kertoa mitään, minkä kokee 

vääräksi omia arvojaan kohtaan.  Opinnäyteyössä tulee hyväksyä ja kunnioittaa 

henkilön itsemääräämisoikeutta. Yhteistyö vaatii henkilön suostumusta sekä 

mukanaoloa. (Hämäläinen & Nieminen 1993, 161.) Tutkijan on muistettava, että 

tutkittavalla henkilöllä on aina oikeus keskeyttää esimerkiksi haastattelu tai perua 

suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen missä vaiheessa prosessia 

tahansa (Mäkinen 2006, 95).   

 

Opinnäytetyötä tehtäessä on pidettävä huoli siitä, että aineistoa on aiheen 

kannalta riittävästi. Teoreettisen otannan kokoa suunniteltaessa tulee huomioida 

ajankäyttö, sillä aineiston hankintaan, käsittelyyn ja analysointiin kuluu aikaa. 

(Hirsjärvi ym. 2005, 168–170.) Laadullisen tutkimuksen haastatteluun 

osallistuvien määrän voi olettaa olevan riittävä, kun uudet tapaukset eivät enää 

vaikuta tulkintaan (Kananen 2008, 34). Haastateltaviksi valitsemme päiväkodin 

työntekijöistä ne, joita opinnäytetyömme ohjaajat suosittelivat sekä 

vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet. Haastateltavia oli viisi ja valintaperusteina oli 
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työntekijän työkokemus sekä mahdolliset kokemukset lastensuojeluilmoitusten 

tekemisestä. Tutkittavien valinnassa on tärkeää, että he tietävät tutkittavasta 

ilmiöstä mahdollisimman paljon (Kananen 2008, 37). 

 

Laaja lähteiden kirjo kertoo tutkijan perehtymisestä tutkittavaan aiheeseen sekä 

kunnioituksesta muita tutkijoita kohtaan, joiden aineistoja hän on mahdollisesti 

tutkimuksessaan lainannut. (Mäkinen 2006, 130.) Lähdekriittisyys on tapa 

arvioida käytettävän materiaalin luotettavuutta. Tällöin tulee kiinnittää huomiota 

aineiston aitouteen, riippumattomuuteen, alkuperäisyyteen sekä 

puolueettomuuteen. (Mäkinen 2006, 128.) Halusimme käyttää opinnäytetyössä 

mahdollisimman paljon lähteitä, jotta saisimme väitteille uskottavuutta. Prosessin 

aikana kerättyjen aineistojen jatkuva kriittinen tarkastelu vähentää sen riskiä, että 

prosessin lopussa tutkija huomaa tuotoksessa merkittäviä virheitä (Mäkinen 

2006, 102). Vaihdoimme opinnäytetyön prosessin aikana joitain lähteitä 

luotettavammiksi.  

 

 
14.2 Opinnäytetyön merkitys 
 

Opinnäytetyömme tuotos on toimeksiantajallemme selkeä opas 

lastensuojeluilmoituksesta ja sen tekemisestä. Opas antaa päiväkodin 

työntekijöille lisää valmiutta ja varmuutta toimia lastensuojelutilanteissa. 

Haastatteluiden tulokset auttavat päiväkodin johtajaa hahmottamaan 

työntekijöidensä valmiuksia lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.  

 

Opas kehittää päiväkodin työntekijöiden valmiuksia tarjota varhaisessa 

vaiheessa tukeaan lapsen ja tämän perheen mahdolliseen 

lastensuojelutarpeeseen. Lapsen etua koskevissa toimissa on ensisijaisesti 

otettava huomioon se, kuinka erilaiset toimenpideratkaisut parhaiten takaisivat 

lapselle turvallisen sekä tasapainoisen kehityksen ja kasvun (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 5 §). Toimintavalmiuksien kehittyminen parantaa lapsen edun 

toteutumista. 

 

Varhaiskasvatuksessa sosionomi toimii muiden työntekijöiden kanssa perheen 

hyvinvoinnin ja lapsen kasvun, kehityksen sekä oppimisen tukena. Yksi 
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sosionomille määritellyistä ydinosaamisen kompetensseista on asiakastyön 

osaaminen, joka näkyy varhaiskasvatuksessa perheiden arjen moninaisten 

tilanteiden tunnistamisena ja tukemisena. (Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto 2017, 14–16.) Sosionomin osaamisen pääpaino 

varhaiskasvatuksessa nähdään lastensuojeluosaamisena ja perheen kanssa 

tehtävässä työssä, muun muassa palveluohjaamisena (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018). Lisäksi sosionomin osaaminen nähdään varhaisen tuen 

tarpeiden tunnistamisessa sekä ehkäisevässä lastensuojelussa 

(Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2017, 16). Opinnäytetyömme tuotos 

toimii valmistuneille sosionomeille lastensuojelun prosessien muistiin 

palauttamisen välineenä.  

 

Keräsimme toimeksiantajapäiväkotimme henkilökunnalta palautetta 

opinnäytetyömme valmiista tuotoksesta. Palaute oli mahdollista antaa 

nimettömänä kirjoittamalla kommentit muistilapuille. Toimipaikkamme ohjaajat 

kirjoittivat muistilaput meille puhtaaksi, jotta anonymiteetti olisi mahdollisimman 

turvattu. Palautteessa mainittiin, että opas on informatiivinen ja helppo lukea. 

Päiväkodin henkilökunta piti tavastamme esittää lastensuojeluilmoituksen 

prosessi oppaassa. Saimme positiivisia kommentteja myös opinnäytetyömme 

ulkoasusta ja etenkin hahmoista Mörristä ja Dina Sauruksesta, jotka oppaassa 

esiintyvät. Päiväkodin henkilökunta piti oppaan konkreettisuudesta ja 

esimerkkitapauksista, ja kertoivat niiden helpottavan vaikean aiheen 

lähestymistä. 

 

 

14.3 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 
 

Opinnäytetyöprosessimme aloitus viivästyi, sillä halusimme löytää meitä jokaista 

kiinnostavan aiheen, josta ei olisi paljoa aikaisempia opinnäytetöitä. 

Viivästykseen vaikutti myös Siun soten lastensuojelunsuojelun yhteyden 

muodostamisen hankaluus. Jos olisimme aloittaneet prosessin aikaisemmin 

keväällä, olisi meillä ollut enemmän aikaa vastausten odottamiseen sekä 

yllättäviin muutoksiin reagoimiseen. 
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Opinnäytetyön prosessi on kehittänyt tietämystämme lastensuojelusta ja sen 

prosessien vaiheista sekä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välisestä 

moniammatillisesta yhteistyöstä. Osaamme jatkossa kiinnittää paremmin 

huomiota huolta herättäviin asioihin ja koemme saaneemme varmuutta 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Opinnäytetyömme on valmistanut meitä 

ajatukseen, että joudumme jossain vaiheessa työelämäämme mahdollisesti 

ottamaan lastensuojeluilmoituksen puheeksi vanhempien kanssa.   

 

Opinnäytetyön tekeminen on opettanut meitä hahmottamaan 

kehittämistyönprosessia, kohtaamaan vastoinkäymisiä ja muuttamaan 

tarvittaessa suunnitelmaa. Huomasimme, että prosessiin liittyy paljon asioita, 

joihin emme voi vaikuttaa ja opimme sen vuoksi varautumaan yllättäviin 

muutoksiin. Prosessi opetti meille, että työtä helpottaa asianmukaisten lupien 

ajoissa hankkiminen sekä se, että on parempi olla lupien kanssa tarkka kuin 

menettää huolimattomuuden vuoksi aineistoa. Meille tuli yllätyksenä, että kuinka 

paljon opinnäytetyön kokoinen prosessi vaatii järjestelyitä, jotta se sujuisi 

mahdollisimman hyvin suunnitelman mukaisesti.   

 

Huomasimme haastatteluiden aikana, että haastattelija saattoi sanavalinnoillaan 

ja äänenpainollaan tahtomattaan vaikuttaa kysymyksen asetteluun ja siten myös 

haastateltavan vastaukseen. On tärkeää, ettei haastattelija kommentoi 

vastauksia tai tuo esiin omia näkemyksiään haastattelun aikana, vaan keskittyy 

kysymysten esittämiseen. Toinen havainto, jonka teimme omasta 

työskentelystämme, oli se, että aikatauluttaminen olisi vaatinut tarkempaa 

suunnittelua ja suunnitelmassa pysymistä. Opinnäytetyön raportin 

kirjoittamisessa meillä oli omat kasvunpaikkamme. Jouduimme opettelemaan 

täytesanojen ja niin sanottujen kielikukkasten karsimista sekä aiheen rajaamista.  

 

 

14.4 Jatkotutkimusidea 
 

Alkuperäisenä tarkoituksenamme oli parantaa lastensuojelun ja 

varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä ja näkökulma aiheeseen jäi 

yksipuoleiseksi. Opinnäytetyötä tehdessämme koimme, että lastensuojelun 
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näkökulman selvittäminen olisi merkittävää yhteistyön kehittämisen kannalta. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta esitti haastatteluissa kysymyksiä, joihin emme 

voineet vastata ilman lastensuojelua. 

 

Mikäli lastensuojelun näkökulma saataisiin mukaan varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun välisen yhteistyön kehittämiseen, olisi opinnäytetyömme tuloksien 

heille päätyminen todennäköisempää. Näin hekin saisivat tietoonsa 

varhaiskasvatuksen ajatuksia aiheesta. Toivoisimme, että joku tekisi 

opinnäytetyön samasta aiheesta, mutta ottaisi lastensuojelun 

toimeksiantajakseen ja kirjoittaisi yhteistyöstä lastensuojelun näkökulmasta.   

 

Jatkotutkimuksen myötä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen 

moniammatillinen yhteistyö mahdollisesti kehittyisi ja he olisivat tietoisia toistensa 

toiveista. Lapsen etu toteutuu paremmin, mikäli lastensuojelu ja varhaiskasvatus 

ovat toimivassa yhteistyössä keskenään. Uskomme parantuneen yhteistyön 

vähentävän molempien tahojen työntekijöiden kuormittumista. 
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Teemahaastattelu opinnäytetyötä varten 

Meeri Jukkala, Mari Haverinen ja Sara Tolkkinen 

Karelia ammattikorkeakoulu 

Syksy 2019 

 

Opinnäytetyömme aiheena on lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

päiväkodissa. Tarkoituksenamme on kehittää toimintamalli 

päiväkotiin ja siten parantaa varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun 

välistä yhteistyötä. Opinnäytetyömme tuotoksena syntyy 

toimintamalliopas. Tämän haastattelun tarkoitus on kartoittaa 

päiväkodin henkilökunnan tarpeita ja toiveita sekä hahmottaa 

opinnäytetyön tarve opasta varten. Lisäksi haastattelun avulla 

selvitämme päiväkodin henkilökunnan tämän hetkisiä valmiuksia 

tehdä lastensuojeluilmoitus sekä kokemuksia lastensuojelun ja 

varhaiskasvatuksen yhteistyön sujumisesta.  

 

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja 

haastateltavien henkilöllisyyksiä ei paljasteta. Emme myöskään 

mainitse opinnäytetyössämme päiväkotia, johon haastattelut 

teemme. Käytämme haastatteluaineistoa siten, että litteroimme sen 

ja nostamme esiin opinnäytetyön kannalta merkittävimmät asiat.   

 

Taustatiedot 

 

1. Mikä on tehtävänimikkeesi päiväkodissa? 

 

2. Minkä ikäisten lasten kanssa työskentelet pääsääntöisesti? 

 

3. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt päiväkodissa? 

 

Toimintamallin kehittäminen  

  

1. Tiedätkö, miten ja millaisessa tilanteessa lastensuojeluilmoitus 

on velvollista tehdä? 
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2. Millaisia tunteita ja ajatuksia lastensuojeluilmoituksen 

tekeminen sinussa herättää? 

   

3. Millaisia aikaisempia kokemuksia sinulla on 

lastensuojeluilmoituksen tekemisestä työpaikalla? Jos ei ole 

kokemusta, osaatko sanoa miksi? 

  

4. Oletko harkinnut lastensuojeluilmoituksen tekemistä? 

Millaisessa tilanteessa? 

  

5. Millaista tietoa lastensuojelutilanteissa toimimisesta toivoisit 

oppaaseen? 

 

6. Millaista tietoa siitä, kuinka lastensuojeluilmoitus tehdään, 

toivoisit oppaaseen? 

   

7. Oletko miettinyt tai onko vastaasi tullut tilanne, jossa et ole 

osannut toimia? Millainen tilanne oli? 

  

8. Tiedätkö, mitä lastensuojeluilmoitukselle tapahtuu, kun se on 

tehty? /Tiedätkö millainen lastensuojeluilmoituksen prosessi 

on? 

 

Yhteistyön kehittäminen  

  

1. Onko teillä selkeää toimintamallia siitä, miten 

lastensuojeluilmoitus tehdään?   

  

2. Millaiseksi koet yhteistyön lastensuojelun kanssa?  

  

3. Millaisia haasteita yhteistyössä on?  

  

4. Mikä yhteistyössä on toimivaa?  
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5. Miten yhteistyötä voisi kehittää edelleen?  

  

6. Kysymys päiväkodin johtajalle: Kehen otatte yhteyttä 

lastensuojelussa epäselvissä tilanteissa? 

 

 

Tuleeko mieleesi vielä jotain tiettyä esimerkkiä 

lastensuojelutilanteesta tai lastensuojeluilmoituksen tekemisestä 

työuraltasi, jonka haluaisit kertoa?   

 

Haluatko sanoa vielä jotain, mitä haastattelussa ei tullut esille? 
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