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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kuusiniemikodille uusi työkalu. Ke-
hittämistehtävänä oli tehdä lapsilähtöiset kuvakortit yrityksen uudeksi työkaluksi hel-
pottamaan esimerkiksi tunnetyöskentelyä nuorten parissa.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada nuoret osallistumaan kehittämistehtävääni, 
jossa he itse suunnittelivat ja kuvasivat tunteet kuviksi ja kuvat korteiksi. Toinen ta-
voitteeni oli selvittää, miten nuoret kokivat korttien tekemisen ja niiden hyödyllisyy-
den. Viimeinen tavoitteeni oli selvittää mitä työntekijät yrityksessä olivat korteista 
mieltä. 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäyte, mutta käytin lisäksi tutkimuksen apuna 
laadullisia tutkimusmenetelmiä tukeakseni tulosten tarkastelua. Teoreettiseen viite-
kehykseen kuuluvat opinnäytetyössäni käsitteet valokuvaterapiasta, valokuvan eri-
laiset käyttömahdollisuudet sekä valokuvakortit. Nämä käsitteet ovat keskeisiä 
tässä työssä, koska valokuvakortteja on tarkoitus käyttää Kuusiniemikodissa apu-
välineenä keskustelun tukena tai auttajana. Teoreettiseen viitekehykseen kuuluvat 
tässä opinnäytetyössä luonnollisesti myös osallisuus, tunteet ja niiden merkitys va-
lokuvaa ajatellen.   

Opinnäytetyön tuloksena syntyi yhteensä 70 kappaletta kuvakortteja Kuusiniemiko-
dille. Kuvakorttien toteutus tehtiin ryhmässä lasten kanssa. Tulosten pohjalta voi-
daan todeta, että nuoret sekä työntekijät kokivat kuvakorttien olevan hyödyllisiä ja 
niitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi tunteista puhuttaessa tai keskusteluyhtey-
den avauksessa Kuusiniemikodissa. 
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The purpose of my thesis was to develop a new work tool for Kuusiniemikoti. The 
mission was to make child initiated picture cards for the use of the company to ease, 
for example, the emotional labor of youth. 

The goal of the thesis was to get the youngsters to participate in this task by planning 
and photographing emotions, and then creating picture cards out of those photos. 
Another goal of mine was to find out how the youth would find the making of the 
cards and their usefulness. 

The thesis is a practice-based thesis but I also used some qualitative research meth-
ods to help and support the research and the analysis of results. The theoretical 
framework of the thesis deals with the concepts of therapeutic photography, different 
possible uses of photos, and picture cards. These are the main concepts of the 
thesis as the picture cards are meant for an actual use in Kuusiniemikoti - to serve 
as a tool to help and support conversation and addressing people’s feelings. More-
over, participation, emotions and their meaning in photos are also a natural part of 
the theoretical framework of this thesis. 

As a result of the thesis, 70 picture cards were created for the use of Kuusiniemikoti. 
The making of the cards was done with a group of children. Based on the results, 
one can say that both the youth and the employees of Kuusiniemikoti found the 
picture cards useful, as they can be used in helping to address feelings and opening 
the channels of communication. 

Keywords: photo, meaning of photos, therapeutic photography, picture cards, 
photo cards, participation, emotions 



4 

 

SISÄLTÖ 

Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 2 

Thesis abstract .................................................................................... 3 

SISÄLTÖ ............................................................................................. 4 

Kuvio- ja kuvaluettelo .......................................................................... 6 

1 JOHDANTO .................................................................................... 7 

2 OPINNÄYTETYÖN AIHE JA PROSESSI ........................................ 8 

2.1 Kirjoittajan omat taustat ............................................................................... 8 

2.2 Opinnäytetyön kehittämistehtävä ................................................................ 8 

2.3 Opinnäytetyön tavoitteet ............................................................................. 8 

2.4 Aiemmat tutkimukset ................................................................................... 9 

2.5 Toiminnallinen opinnäytetyö ...................................................................... 10 

3 YHTEISTYÖTAHON ESITTELY ................................................... 13 

3.1 Ammatillinen tukiperhe .............................................................................. 13 

3.2 Avohuollon tukitoimet ................................................................................ 16 

4 NUOREN OSALLISUUS ............................................................... 18 

4.1 Osallisuuden määritelmä ........................................................................... 18 

4.2 Nuoren osallisuuden edistäminen ............................................................. 19 

5 VALOKUVA JA SEN MAHDOLLISUUDET .................................... 22 

5.1 Valokuvaterapia ja sen historia ................................................................. 22 

5.2 Valokuvan käyttömahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla ........................ 23 

5.3 Valokuvakortit............................................................................................ 25 

6 TUNTEET ..................................................................................... 29 

6.1 Tunteet ja niiden ymmärtäminen ............................................................... 29 

6.2 Valokuvan aiheuttama tunne ..................................................................... 30 

7 KEHITTÄMISTYÖN VAIHEET ...................................................... 31 

7.1 Kehittämisprosessin aikataulu ................................................................... 31 

7.2 Kehittämisprosessin kulku ......................................................................... 32 

7.3 Palautteen keruu nuorilta .......................................................................... 38 

7.4 Palautteen keruu työntekijöiltä .................................................................. 43 



5 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET SEKÄ POHDINTA ....................................... 45 

LÄHTEET .......................................................................................... 48 

 

  



6 

 

Kuvio- ja kuvaluettelo 

Kuvio 1. Lastensuojelun sijoitukset (Lastensuojelu 2017, Kuoppala &Säkkinen 

2018). .................................................................................................................... 17 

Kuvio 2. Valokuvauksen aktiivisuus (Starista Photographic activities revenue in 

Finland from 2010 to 2022, 2019). ........................................................................ 23 

Kuvio 3. Opinnäytetyön vaiheet. ........................................................................... 32 

Kuvio 4. Onnistuiko tunnekortit mielestäsi hyvin? (Kuusiniemikoti 2018). ............. 39 

Kuvio 5. Voiko mielestäsi Kuusiniemikodissa tunnekorttien avulla puhua tunteista 

helpommin, kuin ilman kortteja? (Kuusiniemikoti 2018). ....................................... 40 

Kuvio 6. Pystyykö tunnekorttien avulla keskustelemaan Kuusiniemikodissa 

vaikeista asioista? (Kuusiniemikoti 2018). ............................................................ 40 

Kuvio 7. Opitko mitään hyödyllistä, kun osallistuit tunnekorttien tekoon? 

(Kuusiniemikoti 2018). .......................................................................................... 41 

Kuvio 8. Onko tunnekortit mielestäsi hyödyllinen ”työkalu” Kuusiniemikodissa jos 

sitä käytetään ryhmätilanteissa tai yksilökeskustelun tukena? (Kuusiniemikoti 

2018). .................................................................................................................... 42 

 

Kuva 1. Kuvia nallekorteista (Nallekortit 2019). .................................................... 26 

Kuva 2. Aapakka kuvakorttisarja (Kuvakorttisarja 2019). ...................................... 27 

Kuva 3. Shadows cards (Shadows 2019). ............................................................ 28 

Kuva 4. Tunnekortit (Kuusiniemikoti 2019). .......................................................... 38 

 



7 

 

1 JOHDANTO 

Valokuvaa voi käyttää apuna eri menetelmin työskentelyssä kaikenikäisten ihmisten 

kanssa. Valokuva aiheuttaa meissä kaikissa erilaisia tunteita ja tunteiden kokemi-

nen on jokaiselle ihmiselle yksilöllistä. Valokuva onkin oiva työkalu, jonka avulla voi 

avata nuorten kanssa keskusteluyhteyttä tai vaihtaa kuulumisia. Valokuva tarjoaa 

myös oivan työskentelymenetelmän käytettäessä sitä tunnetyöskentelyssä lasten 

parissa. Weiser (2014) kertoo, että jokaisella valokuvalla on tarina kerrottavana. Oi-

keilla kysymyksillä valokuvaa katsottaessa voi myös oppia hyvin paljon itsestään.   

Kun ihmistä pyytää kertomaan jotain valokuvien pohjalta, hän kertoo eri 
tavalla kuin jos häntä pyydettäisiin kertomaan itsestään muuten vain. 
(Halkola 2004) 

Kuusiniemikoti on lastensuojelun avohuollon tukitoimia tarjoava yritys, joka on toi-

minut vuodesta 2001 lähtien. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli tehdä ku-

vakortit Kuusiniemikodille, joka toimi yhteistyöyrityksenä opinnäytetyössäni. Tavoit-

teena oli tehdä kuvakorteista hyvin lapsilähtöiset ja ottaa lapset mukaan suunnitte-

luun sekä toteutukseen osallisuutta lisäten. Korteista oli tarkoitus saada toimiva työ-

kalu yrityksen käyttöön keskustelun apuvälineeksi. 
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2 OPINNÄYTETYÖN AIHE JA PROSESSI 

2.1 Kirjoittajan omat taustat 

Olen työskennellyt lastensuojelualalla vuodesta 2005 lähtien. Työssäni olen huo-

mannut, että nuorilla voi olla haasteita puhua tunteistaan ja keskusteluyhteyden 

avaaminen voi olla erittäin haastavaa, sekä pitkäjänteistä työtä. Valokuvausta olen 

harrastanut vuodesta 2009 lähtien ja olen myös kouluttanut henkilöitä valokuvaa-

maan kurssilla sekä henkilökohtaisesti. Ideani opinnäytetyöhöni lähti sosiono-

miopintojen aikana koulussa Vuorovaikutus psykososiaalisen ryhmien ohjaus -kurs-

sin sekä Kuvankäyttö ryhmätoiminnassa -kurssin aikana. Tällöin tutustuimme tun-

nekortteihin. Ajatukseni opinnäytetyöhön sai vielä lisää vahvistusta, kun mietin it-

seäni ja valokuvausta sekä aiheen ajankohtaisuutta. Näiden ideoiden pohjalta aloin 

viedä opinnäytetyötä eteenpäin.  

 

2.2 Opinnäytetyön kehittämistehtävä 

Tehtävänäni oli tehdä yritykselle uusi työkalu lasten ja nuorten kanssa työskente-

lyyn. Tarkoitus oli myös osallistuttaa nuoria sekä saada kuvakorteista heidän nä-

köisiään niin, että niiden käytettävyys olisi helppoa. Korttien tuli vastata myös heidän 

tarpeitaan.  

 

2.3 Opinnäytetyön tavoitteet 

Olin alueellisilla lastensuojelupäivillä 14.–15.2.2018 Seinäjoella. Lastensuojelupäi-

vien aikana nousi sosiaalialan ammattilasten puheista pintaan se, että olisi hyvä 

ottaa yhä enemmän asiakasta mukaan toiminnan suunnitteluun, eivätkä aikuiset 

suunnittelisi kaikkea valmiiksi. Isoniemen (2018) puheesta tuli ilmi, että sosiaalialalla 

aikuisen olisi tärkeää osata osallistuttaa ja ottaa toimintaan mukaan asiakkaita myös 
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toiminnan suunnittelua tehdessä. Tähän asiaan halusin osaltani vastata yhtenä ta-

voitteena tässä kehittämishankkeessa.  

Kehittämishankkeen tavoitteita olivat: 

• Saada nuoret osallistumaan kehittämistehtävääni, jossa he itse suunnittelivat 

ja kuvasivat tunteet kuviksi ja kuvat korteiksi. 

• Selvittää, miten nuoret kokivat korttien tekemisen ja niiden hyödyllisyyden.  

• Selvittää mitä mieltä työntekijät yrityksessä olivat korteista.  

Opinnäytetyöni raportti kuvaakin kehittämishankkeessa käyttämiäni aiheita, proses-

seja sekä siitä syntyvää tuotosta. Viimeisenä tuotoksen yhteenveto loppupohdinnan 

kautta.  

 

2.4 Aiemmat tutkimukset 

Kuusiniemikoti ja sen kehittäminen, sekä toiminta ei ole ennen ollut tutkimuksen 

kohteena, joten siltä osin opinnäytetyöni oli ainutlaatuinen. Tutkimustietoa löytyy 

kuitenkin kuvakorteista muutamien opinnäytetöiden osalta ja niiden avulla pystyin 

aiempaa teoriatietoa selvittämään. Tutkin myös valokuvaterapiaa, josta tunnekortit 

ovat lähtöisin ja käsittelin niiden teoriatietoa erikseen opinnäytetyössä. 

Salama (2014) oli tehnyt opinnäytetyön, missä aiheena olivat nuorten tunnekortit. 

Se oli tehty yhteistyössä Kaarinan seurakunnan nuorisotyöpuolen kanssa. Hän oli 

tutkinut opinnäytetyössään tunteita, valokuvausta ja siihen liittyviä tunnekokemuksia 

ja niihin liittyviä teorioita.  

Louhivesi (2015) oli tehnyt opinnäytetyön tunnekorttien käytöstä ryhmätyössä ja tut-

kinut esimerkiksi nuorten sosiaalista kyvykkyyttä, joka oli sisältänyt sosiaalisten tai-

tojen, elämänhallinnan, sekä tunteen ja tunneälyn analysointia.  
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Muotkavaara (2014) oli tehnyt opinnäytetyön aiheenaan ”Voimauttavat kuvakortit 

nuorisotyön menetelmänä”, ja hän oli käsitellyt paljon voimaannuttavan valokuvan 

teoriaa ja peilannut sitä opinnäytetyössään. 

Perehdyin myös voimaannuttavaan valokuvaukseen ja se on käsite, jonka monet 

ihmiset ovat kuulleet. Sen keskeisenä ideana on, että toinen ihminen ei voi voimaan-

nuttaa toista. Valokuvausta ei käytetä menetelmässä asiakkaan arviointiin, eikä 

määrittelyyn. Valokuva itsessään ei tarjoa terapiaa vaan tapa, jolla sitä käytetään, 

voi olla hyvinkin terapeuttista (Savolainen, [viitattu 2.5.2018]). 

 

2.5 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Airaksinen ja Vilkka (2003, 9-10) esittävät, että toiminnallinen opinnäytetyö on vaih-

toehtoinen tapa suorittaa opinnäytetyö ammattikorkeakoulussa, perinteiseen tutki-

muksiin pohjautuviin opinnäytetöihin verrattaessa. Tavoitteena toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on järjestää tai tehdä jostain toiminnasta järkevämpää. Tavoitteena 

voi olla myös ohjeistaa tai opastaa toimintaa. Nämä voivat olla esimerkiksi ohjeita 

tai oppaita. Tavoitteena voi olla myös esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, kirjan 

tai kotisivujen tuottaminen tai näyttelyiden järjestäminen kohderyhmästä ja koulu-

tusalasta riippuen. Huomionarvoista on, että toiminnallinen opinnäytetyö tarjoaakin 

hyvin monta vaihtoehtoa toteuttamisekseen.  Opinnäytetyön pitäisikin olla toimin-

nallista opinnäytetyötä tehdessä työelämälähtöinen sekä käytännönläheinen. 

Työstä pitäisi näkyä myös opiskelijan riittävä alan tietojen ja taitojen hallinta. 

Mielestäni opinnäytetyön aiheen valintaa helpottaa, se että aihe on itselle mielen-

kiintoinen ja sellainen, josta voisi kuvitella olevan hyötyä useammallekin ihmiselle. 

Airaksinen ja Vilkka (2003,16-17,27) toteavatkin toiminnallisen opinnäytetyön kirjas-

saan, että hyvän opinnäytetyön aihe on sellainen, joka nousee ideana esiin esimer-

kiksi koulutuksen opinnoista. Aiheen tulisi olla sellainen, että sen kautta pystyy luo-

maan yhteyden työelämään. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä on suositelta-

vaa löytää työlleen toimeksiantaja. Opinnäytetyön ansiosta pystyy osoittamaan yh-

teistyökumppanille osaamistaan ja herättämään kiinnostusta sinuun työntekijänä. 
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Se luo kauttaan mahdollisuuden työllistyä tulevaisuudessa kyseisessä yrityksessä. 

Samalla on mahdollista kehittää omia taitoja, luoda suhteita sekä kehittää ja harjoit-

taa omaa luovuutta. Työelämästä hankittu aihe opinnäytetyöhön auttaa kasvatta-

maan myös ammatillista osaamista. Tämänkaltaisen opinnäytetyön etuja ovat 

myös, että pystyy hahmottamaan taitoja ja tietoja sen hetkisessä työelämässä ja 

työelämän tarpeissa. Lähtökohtaisesti toiminnallista opinnäytetyötä aloittaessa pi-

tää selvittää myös mitä muita vastaavia ideoita ja tuotoksia alalta löytyy. Hyviä ide-

oita ei kannata lähteä toistamaan, vaan tarkoituksena on luoda jotakin uutta. 

Toiminnallisesta opinnäytetyöstä syntyy aina jokin tuote. Se, millaiseksi se muodos-

tuu laatutasoltaan, vaihtelee aloittain. Yksi yhteinen piirre kuitenkin toiminnallisissa 

opinnäytetöissä on siinä, että pyritään luomaan kokonaiskuva viestinnällisin ja visu-

aalisin keinoin, mistä taas puolestaan voi tunnistaa opinnäytetyön päämäärät. Ta-

voitteena on tuotteen erottautuvuus muista vastaavista tuotoksista. Tuotteen pitäisi-

kin olla yksilöllinen ja persoonallisen näköinen. Ensisijaiset kriteerit opinnäytetyölle 

ovat kuitenkin tuotteen uutuus, käyttöasteisuus, houkuttelevaisuus, selkeys, johdon-

mukaisuus sekä informatiivisuus. (Airaksinen & Vilkka 2003, 51, 53) 

Toiminnallisissa opinnäytetöissä ei välttämättä tarvitse käyttää tutkimuksellisia me-

netelmiä. Aineistoa ja tiedon keräämistä tulisi tarkoin harkita, koska jos opinnäyte-

työhön yhdistetään vielä selvitys, työn laajuus voi kasvaa liian suureksi opinnäyte-

työn opintopisteisiin nähden. Tietoa voidaan kerätä haastatellen sekä konsultaati-

oina. Konsultaatioista saatua aineistoa käytetään opinnäytetyössä päättelyn tukena 

sekä tuomaan siihen teoreettista syvyyttä. Huomionarvoista on myös, että toimin-

nallista opinnäytetyötä tehdessä ei ole aina pakollista analysoida yhtä järjestelmäl-

lisesti ja tarkasti kerättyä aineistoa kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä. Toimin-

nallista opinnäytetyötä tehdessä voi käyttää apunaan myös, määrällistä ja laadul-

lista tutkimusmenetelmää. Määrällinen tutkimusmenetelmä auttaa, kun tarvitsee 

määrällistä ja numeraalista tietoa opinnäytetyön tueksi.  Numeroiden avulla voi pe-

rustella, selittää ja kuvailla aiheeseen liittyvää ideaa tai yksityiskohtia. Laadullista 

tutkimusmenetelmää voi käyttää apuna, kun halutaan ymmärtää ilmiö kokonaisval-

taisesti. Tämä sopii, jos haluaa työhön tukea kirjoittamattomasta faktatiedosta tai 

haluaa ymmärtää millaiset intressit toimivat ihmisten taustalla. Toiminnallisissa 

opinnäytetöissä laadullista tutkimusasennetta käyttäessä se on etuna, jos haluaa 
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toteuttaa kohderyhmän näkemyksiin nojautuva ideaa (Airaksinen & Vilkka 2003, 

56–58,63.) 
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3 YHTEISTYÖTAHON ESITTELY 

3.1 Ammatillinen tukiperhe 

Kuusiniemikoti on tuottanut ja tarjonnut 2001 vuodesta lähtien ammatillista tukiper-

hepalvelua. (Kuusiniemikoti, [viitattu 10.2.2019]). Olen ollut töissä yrityksessä vuo-

desta 2005 lähtien ja ollut tukiperheen yksi ohjaajista. Kokemusteni pohjalta voin 

sanoa, että tukiperhe on auttanut monia lapsia ja vanhempia elämän erilaisissa vai-

keuksissa. Hyvin usein tämä tukitoimi on myös estänyt mahdollisia lasten huostaan-

ottoja. Tukiviikonlopun aikana lasten vanhemmat ovat saaneet levätä ja koota itsel-

leen voimavaroja, jotta arkea on jaksettu taas elää lasten tullessa kotiin. Tämä tuki-

toimi kokonaisuudessaan tukee lapsen ja perheen hyvinvointia huomattavasti. Tar-

koitukseni ei ole kuitenkaan pitää lasten sijoittamista huonona vaihtoehtona. Lasten 

sijoittamista ei voi pitää aina huonona vaihtoehtona mutta usein tilanne on kuitenkin 

sellainen, ettei mistään sosiaalityön auttamismuodoista ole sillä hetkellä enää apua. 

Lastensuojelun keskusliitto kertookin, että huostaanotto on viimeinen keino, ja se 

tehdään silloin, kun mikään muu ei enää auta. Näissä tapauksissa lasta ja perhettä 

on usein yritetty auttaa jo monilla tavoin. (Lastensuojelun keskusliitto, [viitattu 

12.2.2019].) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittää tukiperheen seuraavasti:  

Tukiperhe on perhe, jossa lapsi käy säännöllisesti ja sovitusti ja sosiaa-
litoimi maksaa tästä toiminnasta tukiperheelle sopimuksen mukaisen 
korvauksen. Kulukorvaus vaihtelee kuntakohtaisesti. (THL Tukiperheet, 
[13.2.2019]). 

Tukiperhetoiminta perustuu vahvasti lastensuojelun avohuoltoon, jonka tehtävänä 

on turvata, tukea ja suojella lasta sekä hänen kehitystään ja kasvuaan. Lastensuo-

jelulaki (L 3.4.1987/380) määrittää nämä asiat hyvin selvästi pykälissä 1 ja 4: 

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäris-
töön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 
suojeluun. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja 
hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuk-
sessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lap-
sen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin 
ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteu-
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tettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuoje-
lussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensi-
sijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. (L 
13.4.2007/417) 

Tukiperhe saadaankin yleisimmin lastensuojelun asiakkuuden kautta. Sosiaalityön-

tekijä on ehdottanut lastensuojelun asiakasperheelle tarpeisiin sopivaa tukiperhettä. 

Näin asia lähtee etenemään. Tukiperheen voi saada myös sosiaalihuoltolain mu-

kaisten ennaltaehkäisevien lapsiperhepalveluiden kautta, jolloin lastensuojelun asi-

akkuutta ei tarvita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertookin Lastensuojelun käsi-

kirjassa (2007), että tukiperheen voi saada myös vammaispalvelujen kautta yhteis-

työssä lastensuojelun kanssa, koska vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen 

kuuluvat kaikki samat palvelut kuin muillekin lapsiperheille. Edellä mainittua tekstiä 

tukee myös laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-

mista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä toimia yhteis-

kunnassa tasavertaisena jäsenenä sekä poistaa ja ehkäistä vammaisuudesta ai-

heutuvia haittoja. (L 3.4.1987/380.)  

Tukiperheen asiakkaina ovat yleisesti ottaen sellaiset perheet, joilla ei ole hyvää 

tukiverkostoa. Isovanhemmat ovat joko kuolleet tai he asuvat todella kaukana, jol-

loin apua lapsiperheen arkeen on lähes mahdotonta saada. Yksinhuoltajuus saattaa 

olla myös tukiperheen tarpeen syynä. Arki on todella haastavaa silloin, kun on paljon 

lapsia eikä ole muita aikuisia talossa jakamassa vastuuta. Päihteet ja mielenterveys-

ongelmat ovat usein syynä tukiperheen tarpeelle. Mielenterveysdiagnoosin omaa-

van vanhemman kuntoutus on saattanut lähteä käyntiin, minkä johdosta perheelle 

osoitetaan tukiperhe. Tukiperhe tukee lapsia tarjoamalla toisen kodin, jossa on tur-

valliset olosuhteet, päivärutiinit ja ammattitaitoiset ohjaajat. Luotettava ja turvallinen 

hoitopaikka lapselle taas osaltaan tukee vanhemman jaksamista kotona. 

Perheessä saattaa olla myös erityislapsi, joka tarvitsee vanhemmilta paljon tukea. 

Tämä kuormittaa perheen tilannetta paljon. Usein perheessä voi olla myös muita 

lapsia ja he jäävät silloin tämän haasteellisen lapsen takia vaille vanhempien huo-

miota.  Vanhemmilla saattaa olla usein myös kasvatuksen kanssa haasteita ja tuki-

perhe voi auttaa perhettä tässäkin asiassa. Tukiperheessä opetellaan sääntöjä ja 

vuorokausirytmiä. Näitä oppeja viedään usein perheen kotiinkin. Tarkoitus on myös 

tukea perhettä kasvatukseen liittyvissä asioissa ohjeiden ja neuvojen avulla. 
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Kokemukseni mukaan lapset, jotka käyvät tukiperheessä, ovat hyvin usein tavallisia 

lapsia. Osalla heistä saattaa olla tosin traumoja menneisyydestä, ja osa on nähnyt 

paljon sellaisia asioita, jotka eivät lapselle olisi kuuluneet nähtäväksi. Olen huoman-

nut myös, että lapset ja varsinkin sisarukset kantavat paljon huolta toisistaan ja ajoit-

tain olen huomannut, että esimerkiksi isosisko hoitaa tukiperheessäkin ollessaan 

sisaruksiaan ja toimii kuin ”vanhemman roolissa”, joka hänelle ei kuuluisi. Lapset 

saattavat kantaa myös turhan paljon huolta omista vanhemmistaan tukiperheessä 

ollessaan. Tukiperheessä työskennellessä painotetaankin lapsille paljon, että lapset 

saavat olla lapsia ja aikuiset huolehtivat aikuisten asiat.  Nämä asiat ovat sellaisia, 

joita ohjaajana työskennellessä pitää ottaa huomioon. Lapselle ohjaajan on annet-

tava turvallinen kuva, joka tulee vahvasta osaamisesta ja luottamuksellisesta ot-

teesta työhön. 

Työurani aikana olen tullut siihen tulokseen, että tukiperheessä lapset ja nuoret viih-

tyvät useimmiten todella hyvin. Tämän olen huomannut lasten ja vanhempien käy-

töksestä sekä saamastani palautteesta. Tukiperheasiakkailla on usein mielekästä 

tekemistä tukiperheessä ja aikuisia, jotka kuuntelevat, ohjaavat, kannustavat sekä 

ovat lapselle läsnä. Mielekäs tekeminen ei tarkoita aina jotain suurta ja uutta koke-

musta, vaan usein se voi olla esimerkiksi ohjattu ruoanlaitto tai kalastusreissu. 

Nämä voivat olla monelle suuria elämyksiä, joita ei välttämättä tule muuten missään 

tehtyä.  Tukiperhe onkin muodostunut monelle asiakkaalle niin sanotuksi toiseksi 

kodiksi.  

Penninkangas oli tutkinut avohuollon tukitoimen vaikutuksia Pro gradussaan. Hän 

oli tullut sellaiseen tulokseen, että tukiperhe vaikuttaa asiakkaan elämän eri osa-

alueisiin useimmiten hyvin positiivisesti ja tukiperhe oli koettu hyväksi ja tarpeel-

liseksi. Nämä tulokset tukevat myös omaa näkemystäni aiheesta. Tutkimuksen mu-

kaan asiakkaat olivat kokeneet tukiperheen auttavan heitä kaikessa, ja tutkimuksen 

mukaan tukiperhe oli myös mahdollistanut uusien ihmissuhteiden löytämisen sekä 

uusien harrastuksien aloittamisen. Tukiperhe oli myös parantanut asiakkaan mie-

lenterveyttä ja suhdetta biologisiin vanhempiin. Esimerkkinä eräs asiakkaista oli 

kieltäytynyt tukiperheestä yläasteikäisenä. Asiakas oli sitä kommentoinutkin myö-

hemmin, että jos olisi ollut tukiperheessä yläasteikäisenä, olisivat humalassa tehdyt 

rikokset ja typeryydet voineet jäädä vähemmälle. (Penninkangas 2012, 67.) 
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3.2 Avohuollon tukitoimet 

Mikäli lastensuojelun tarve todetaan, on avohuollon tukitoimia järjestettävä kiireelli-

sesti. Avohuollon tukitoimilla on tarkoitus edistää ja auttaa lapsen positiivista kehi-

tystä, sekä myös vanhempien ja lapsen hoidosta vastaavien henkilöiden kykyjä kas-

vattaa lasta ja tarjota kasvatuksen tueksi erilaisia mahdollisuuksia.  

Avohuollon tukitoimien on kuitenkin oltava sellaisia, joissa toteutuu lapsen etu. Mi-

käli avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannata riittäviä, mahdollisia tai sopivia, 

on lapsi otettava lopulta huostaan.  (L 30.12.2014/1302.) 

Lastensuojelulaki määrittelee selkeästi avohuollon tukitoimia seuraavanlaisesti: 

1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen; 

2) lapsen taloudellista ja muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon 

hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden yllä-

pitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä; 

3) lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja; 

4) tehostettua perhetyötä; 

5) perhekuntoutusta; sekä 

6) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia. 

Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuol-
lon palvelut ja lasten päivähoito on järjestettävä sen mukaisesti kuin 
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen 
lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa. (L 30.12.2014/1302, 
36 §.) 

Tilastojen mukaan lastensuojelun avohuollon asiakkaina vuonna 2017 oli 4,5 % vä-

estömme 0-20 vuotiasta henkilöistä. Tämä on määrällisesti 55 884 lasta ja nuorta. 

Huomionarvoista on se, että lastensuojelun avohuollon asiakkaita tarkasteltaessa 
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lasten ja nuorten määrä oli vähentynyt 2 % eli 1146 asiakasta vuodesta 2016. Kii-

reellisiä sijoituksia tehtiin kuitenkin 2017 vuonna 15 % enemmän kuin vuonna 2016. 

Samalla lastensuojeluilmoituksia oli tehty 2017 vuonna 15 % enemmän verratta-

essa vuoteen 2016. (Kuoppala & Säkkinen 2018.) 

Myös kiireelliset lastensuojelun sijoitukset olivat lisääntyneet vuonna 2017 15% 

enemmän kuin vuonna 2016. Tämä tilasto (kuvio 1) on mielestäni huolestuttavaa 

luettavaa, koska kokemukseni mukaan ennaltaehkäisevillä palveluilla voitaisiin eh-

käistä esimerkiksi kiireellinen sijoitus. Tämä olisi pieni korjaava liike, joka tulee 

useimmiten varsin myöhään. Ajattelisin kuitenkin, että mikäli ennaltaehkäiseviin pal-

veluihin sijoitettaisiin ja esimerkiksi tukiperhepalvelua tarjottaisiin yhä aikaisemmin 

perheille, voitaisiin ehkäistä kiireellisiä sijoituksia sekä säästää yhteiskuntamme va-

roja (kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Lastensuojelun sijoitukset (Lastensuojelu 2017, Kuoppala &Säkkinen 
2018). 
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4 NUOREN OSALLISUUS 

4.1 Osallisuuden määritelmä 

Osallisuutta voi ymmärtää helpoiten ajattelemalla osallisuuden vastakohtaa osatto-

muutta. Sosiaalialalla on paljon osattomuutta kokevia ihmisiä, joilla ei ole mahdolli-

suuksia tai kykyä olla osallisena yhteiskunnassamme. Isola (2018b) kertoo osalli-

suuden koostuvan siitä, että ihminen kokee tulevansa kuulluksi omana itsenään. 

Hänellä on myös mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja sitä kautta ko-

kea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa. Osallisuutta hän määrittelee myös 

niin, että se voi olla yhteyttä niihin asioihin, jotka tuottavat hyvinvointia. Ne voivat 

olla aineellisia tai aineettomia sekä yhteisiä tai omia. Osallisuus vaatiikin niin sano-

tun sillan omiin ja yhteisiin voimavarastoihin, joita ovat: luottamuksellisuus ja kun-

nioitus toisia kohtaan, riittävä toimeentulo, palvelut, taito, tieto, toiminta ja yhteiset 

merkityksellisyyttä tuottavat asiat. (Isola, 2018b.) 

Kokemus, joka syntyy osallisuudesta, vaikuttaa siihen, miten paljon ihminen mah-

dollisesta toimintakyvystään pystyy ottamaan käyttöönsä. Osallisuutta pohtiessa 

ajatellaan sen usein olevan syrjäytymisen vastakohta. Osallisuudelle ei kuitenkaan 

ole mitään virallista määritelmää. Osallisuus voi olla esimerkiksi yksilön kohdalla 

sellainen, että kokee kuuluvansa johonkin. Teoriatietojen pohjalta sitä on usein mää-

ritelty sanoilla inkluusio ja ekskluusio. Inkluusio on mukana olemista tai johonkin 

liittymistä ja ekskluusio tarkoittaa syrjään joutumista tai sitä, että henkilö sivuute-

taan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c.) 

Oman kokemukseni mukaan, varsinkin nuorena eksluusion toteutuessa, sillä voi 

olla vakaviakin seurauksia. Nuori ihminen on usein erittäin haavoittuva etenkin mur-

rosiän kynnyksellä. Kun sijoitamme ja kiinnitämme huomiota osallisuuteen sosiaa-

lialalla, niin se on mielestäni hyvää ennaltaehkäisevää työtä. Kaikilla ihmisillä pitäisi 

olla oikeus osallisuuteen, ja se pitäisikin alalla työskentelevien muistaa ottaa huo-

mioon.  

Dunderfelt (2006, 20) toteaa, että ihmisellä onkin toiminnan ja tekemisen tarve. Se 

suuntaa tahtoa tehdä, toimia ja luoda jotakin uutta. Ihmisyyteen kuuluu halu oppia 
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tekemään uusia asioita sekä oppia myös tekemällä. Tämän lisäksi hyväksytyksi tu-

leminen, ymmärretyksi tuleminen, turvallisuuden tunne, liittymisen ja eriytymisen 

sekä oman toiminnan tarpeet kuuluvat ihmisyyteen. 

Saastamoinen (2008, 63) pohtii kirjassaan osallisuutta. Hänen mielestään osallisuu-

dessa on kyse siitä, miten lasta otetaan mukaan kehittämään, toteuttamaan ja arvi-

oimaan työtä, joka tehdään lapsen etua ajatellen. Hän painottaakin, että lapsen 

osallisuuden pitäisi olla keskeinen lähtökohta työskentelyssä ja se pitäisi huomioida 

työskentelyssä lasten kanssa. 

 

4.2 Nuoren osallisuuden edistäminen 

Osallisuuden edistämisestä puhutaan hyvin monessa tiedotuskanavassa. Yksi 

mahdollisista syistä on varmasti siinä, että syrjäytyminen tulee yhteiskunnallemme 

hyvin kalliiksi. THL ja Sitra olivat tutkineet, että nuori, jonka koulutustaso jää vain 

peruskoulutasolle aiheuttaa keskimäärin 370 000 €:n kulut yhteiskunnalle elinaika-

naan. (Isola 2018a). Tämä summa on yhteiskunnallisesti varsin merkittävä ja tär-

keää olisikin ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja saada motivoitua heitä kou-

luttautumaan. 

Osallisuutta edistetään yhteiskunnassamme monilla hankkeilla. Sokra hanke kerää 

esimerkiksi kaikki osallisuustyötä tekevät yhteen ja vastaa juuri heikommassa ole-

vien ihmisten tarpeeseen osallisuutta ajateltaessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018a). 

Lasten osallisuutta ajateltaessa vuorovaikutuksen rooli, joka syntyy lapsen ja aikui-

sen välissä, on yksi tärkeimpiä elementtejä. Osallisuuden näkökannasta ajatellen 

on tärkeää nähdä lapsi yksilönä ja huomioida hänen lähtökohtansa. Lasta pitäisi 

osata kuunnella myös silloin, kun hänen tietonsa on erilaista aikuisen tietoon verrat-

taessa. Tärkeää olisi muistaa, että vaikka tieto, jota lapsi tuo julki on sellaista, joka 

ei esimerkiksi ole aikuisten mielestä tärkeää, silti se on lapsen mielestä tärkeää ja 

pitää ottaa huomioon. (Bardy 2014, 155–156.) 



20 

 

Usein kuitenkin osallisuus jää vain mielipiteen selvittämisen tasolle. josta ei ole to-

dellista merkitystä nuorille itselleen. Aito osallisuus on dynaaminen ihmisten väli-

sessä vuorovaikutuksessa syntyvä prosessi. (Välijärvi 2019). 

Osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan yhteisöjä, jotka mahdollistavat toiminnan, nä-

kemisen ja lasten sekä nuorten kuulemisen. Osallisuuden rakenteiden pitävät olla 

joustavia ja sellaisia, jotka mahdollistavat erilaisten lasten tukemisen. Toinen voi 

ilmaista itseään hyvin helposti, mutta toinen nuori saattaakin kaivata tukea ja neu-

voa mielipiteensä ilmaisuun (Lastensuojelun Keskusliitto 2018, 12). 

Palsanen (2017) pohtii, että vaikka nuori saisi esittää mielipiteensä ja häntä kuun-

neltaisiin ei se olisi kuitenkaan tae aidolle osallisuuden syntymiselle. Hänen mieles-

tään aito osallisuus syntyy dialogista. Tärkeää olisikin, että osallisuutta pohtiessa 

otettaisiin asiantuntijat ja nuoret yhteiselle pelikentälle. Se mahdollistaisi puolin ja 

toisin kuuntelemisen sekä dialogin syntymisen. 

Lasten osallisuutta tukee myös kansainvälinen sopimus. Tarkasteltaessa Yhdisty-

neiden kansakuntien yleissopimusta lasten oikeuksissa artiklassa 12. huomaan sen 

takaavan lapsen oikeuden osallistua kaikkeen häntä koskeviin asioihin huomioiden 

lapsen ikä ja kehitystaso. (Yleissopimus lasten perusoikeuksista, [viitattu 

20.2.2019)]. 

Suomessa lastensuojelulaki (L 13.4.2007/417) määrittää, että lapsella on oikeus 

tulla kuulluksi ja hänen mielipiteensä on selvitettävä hienovaraisesti ja niiden sisältö 

on kirjoitettava lasta koskeviin asiakirjoihin. Laki takaa sen, että lapsella on oikeus 

osallisuuteen itseään koskevissa asioissa. 

Osallisuutta ei rakenneta hetkessä, mutta sen lisäämiseen sekä huomioimiseen pi-

täisi kaikkien sosiaalialalla olevien työntekijöiden pyrkiä. Ajattelen sillä olevan suuri 

merkitys ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ajatellen. Osallisuus on palasia 

sieltä täältä ja yhteen kokoamalla niistä voidaan saada toimiva kokonaisuus. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuuden tutkimuksesta tulee hyvin esiin, 

että osallisuutta edistävät keinot ovat osallisuuden palasia. Tämä tarkoittaa sitä, että 

osallisuus rakentuu palanen kerrallaan. Osallisuuden palaset auttavat toteutuk-
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sessa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, mikä tähtää osallisuuden lisää-

miseen. Osallisuustyö muodostuukin yhteisyyteen perustavasta toiminnasta. Osal-

lisuustyö kulkeekin yhdessä toimijuuden kanssa ja sen vahvistamisessa. Ei ole tar-

koitus vähentää köyhyyttä ulkopuolelta käsin, vaan siihen tarvitaan köyhyyttä koke-

vaa itseään. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 
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5 VALOKUVA JA SEN MAHDOLLISUUDET 

5.1 Valokuvaterapia ja sen historia 

Kuvassa yhdistyy monta tekijää ja valokuvan kautta voidaan ilmaista monenlaisia 

asioita sellaisia, joita ei voisi ilman kuvaa pukea sanoiksi. Valokuvan katselemiseen 

syventyessä avautuu toinen maailma, missä muistomme herättävät meissä monen-

laisia tunteita, tehden aistimme herkiksi. Halkola (2009, 13) kirjoittaa Valokuvan te-

rapeuttinen voima kirjassa valokuvaan liittyen, että:  

terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa asiakkaan on mahdollista 
nähdä elämäänsä uudessa valossa, oppia itsestään uutta ja muuttua. 

Edellä mainitut kohdat liittyvät vahvasti myös kuvakorttien käyttöön, koska kuvakort-

tien käyttämisessä ollaan vuorovaikutussuhteessa vaikkei työnkuvaan kuuluisikaan 

varsinaisesti terapian pitämistä. 

Halkola (2009, 13–15) kertoo, että Suomessa valokuvausta on käytetty varsinaisesti 

terapiamuotona vasta 1990 luvun lopulla, kun Lauri Mannermaa valmistui psykolo-

giksi ja suuntautui valokuvaterapiaan. Hänen kauttaan valokuvaterapia on tullut 

Suomessa vähitellen tutuksi. Valokuvauksen käyttö psykiatriassa alkoi vuonna 

1856, jolloin Diamond, psykiatri ja harrastelija valokuvaaja, piti aiheesta esityksen 

Lontoon kuninkaallisessa lääketieteellisessä yhdistyksessä.  Diamond oli huoman-

nut, että kuvien katseleminen tuotti merkityksellisen tunnereaktion potilaissa sekä 

henkilökunnassa. 

Huomionarvoista on, että valokuvaterapia ei ole Suomessa itsenäinen psykotera-

piamuoto, joten ei ole olemassa valokuvaterapeutti ammattinimikettä. Valokuvate-

rapia on valokuvauksen ja valokuvan menetelmiin perustavaa käyttöä terapeutti-

sessa sekä psykoterapeuttisessa työssä.  
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5.2 Valokuvan käyttömahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla  

Valokuvan käyttömahdollisuuksista ei ole keskustelu kovinkaan paljoa sosiaali- ja 

terveysalalla, vaikka mahdollisuuksia kuvan käyttöön olisi todella paljon olemassa. 

Valokuva sekä valokuvaus kulkee mukanamme lähes jokaisessa hetkessä. Esimer-

kiksi sosiaalisessa mediassa on varsin trendikästä jakaa kuvia ja mobiililaitteet hy-

villä kameroilla varustettuna tarjoavat meille kuvien ottamiseen mahdollisuuksia var-

sin hyvin.  Valokuvauksen digitalisoituminen on luonut varsin hyvät mahdollisuudet 

kuvaamiseen ja sen eri mahdollisuuksiin ja tehnyt siitä analogista valokuvausaikaa 

muisteltaessa huomattavasti helpompaa. Valokuvaukseen sijoitetaan myös huo-

mattavia summia taloudellisesti ajatellen, mutta kuviosta selviää määrän vähenevän 

tulevaisuudessa. Mobiililaitteet vievätkin osaltaan perinteisen valokuvauksen mark-

kinoita (kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Valokuvauksen aktiivisuus (Starista Photographic activities revenue in 
Finland from 2010 to 2022, 2019). 
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Seppänen (2014, 183) pohtii, että vaikka valokuva itsessään ei puhu vaatii sen 

kanssa työskentely ihmisiltä eri ominaisuuksia. Luovuus ja joustavuus ovat niitä tai-

toja, joita vaaditaan valokuvan ydintä kohdatessa.  

Valokuvaa käytetään usein terapiassa, ja sitä voidaan jakaa kolmeen eri menetel-

mään (Halkola 2009, 15). 

• Asiakkaiden omaelämänkerrallisten valokuvien käyttäminen 

• Symbolisten, assosiatiivisten valokuvien käyttäminen 

• Uusien valokuvien ottaminen ja niiden käyttäminen 

Weiser on keksinyt käyttää valokuvia terapiakäytössä hieman Halkolaa laajemmin 

(Halkola 2009, 18). 

• Asiakkaan itse ottamat kuvat tai hänen luomat kuvat 

• Asiakkaasta otetut kuvat 

• Omakuvat 

• Perhekuvat sekä muuta omaelämäkerralliset kokoelmat 

• Kuvaprojektiot 

Halkola (2009, 19) kertoo kirjassaan voimauttavan valokuvauksen uranuurtajasta, 

Suomessa työskentelevästä Miina Savolaisesta. Savolainen käyttää valokuvausta 

työvälineenä. Savolaisen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle voimaantumisen mah-

dollisuus valokuvan kautta. Suomessa voimauttavan valokuvan menetelmä onkin 

tällä hetkellä yksi tunnetuimmista ja varsinkin sosiaalialalla on hyvin tunnettu teos 

nimeltä ”Maailman ihanin tyttö” kuvausprojekti, jonka kautta syntyi voimauttavan va-

lokuvan työskentelymenetelmä. 

Savolaisen menetelmässä käytetään eri kuvausmenetelmiä ja huomionarvoista on, 

että valokuvaaja ei päätä, miten hän näkee kuvaamansa henkilön. Pääosassa on 
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henkilö, jota kuvataan. Hän itse määrittelee, miten hänet nähdään kuvassa. Mene-

telmässä ajatellaankin, että se, mitä valitaan valokuvassa katsottavaksi vahvistuisi. 

(Savolainen, [viitattu 12.2.2019]). 

Armia (2011, 89) pohtii Kuva kantaa kirjassa kuvan mahdollisuuksia työvälineenä 

lastensuojelun arjessa. Hänen kokemuksensa mukaan kuvan käyttö on turvallista, 

ja lapsen on helppo ilmaista ajatuksiaan tai tiedostamattomia tunteitaan julki kuvan 

kautta. Kuvan avulla lasta voi auttaa ymmärtämään tai jopa hyväksymään jotain. 

Kuvan avulla lapsi voi myös kertoa jostain vaikeastikin kerrottavasta asiasta aikui-

selle. Kuva antaa myös mahdollisuuden tuntea jotakin merkittävää, kaunista tai jo-

tain vaikeaa.   

Weiser (2014, 165) miettii, että valokuvausta on helppo käyttää, koska valokuvalla 

saa ajan pysäytettyä, mikä ei muuten olisi mahdollista. Tämä mahdollistaa ihmisten 

matkustamisen ajassa, mikä ei olisi tosielämässä mahdollista. 

Omien kokemusteni pohjalta on helppo yhtyä Armian ajatuksiin kuvan mahdolli-

suuksista työvälineenä. Huomasin kuvakortteja käyttäessä, että minun oli ohjaajana 

helppo saada lapsi ilmaisemaan itseään ja kertomaan esimerkiksi omista haaveis-

taan hyvinkin nopeasti valokuvan avulla. 

Valokuvan käyttöä oli tutkittu vanhustyössä ja tuloksista oli tullut ilmi, että kuvan 

käyttö lisäsi asukkaissa sosiaalisuutta, yhteisyyden tunnetta, sekä merkityksellisyy-

den tunnetta. (Valokuvat vanhainkodin asukkaiden elämäntarinoiden lähteenä 

2010, 43–44). Näkemykseni mukaan tulokset olisivat varmasti hyvin samankaltai-

set, mikäli tutkimus tehtäisiin esimerkiksi lastensuojeluyksikköön. 

 

5.3 Valokuvakortit 

Valokuvakortteja pystyy käyttämään helposti ja ne soveltuvat ryhmässä tai yksilö-

työssä asiakkaan kanssa. Kuvakorttimenetelmä sopii hyvin myös eri ikäisille. (Hal-

kola 2009, 187.) Mielestäni valokuvakortit ovatkin työkalu, jota voi käyttää asiakas-

työssä varsin helposti, ja mielikuvitusta käyttäen ne tarjoavat hyvin monenlaisia 
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käyttötapoja. Useimmiten ne on kuitenkin tarkoitettu keskustelun tueksi, ja niitä voi 

käyttää tunnetyöskentelyssä tai ihan vain kuulumisien vaihdon apuvälineenä. Hal-

kola (2009, 16) toteaakin, että kuvan käyttömahdollisuudet puhumisen tueksi ovat 

monimuotoiset, ja kuvat soveltuvatkin hyvin lasten kanssa työskentelyyn. 

Markkinoilta löytyy valmiita valokuvakortteja, joita pystyy ostamaan esimerkiksi Pe-

säpuu ry järjestöltä. Ulkomailta löytyy myös valokuvakortteja ja ne ovat mielestäni 

hieman taiteellisemman näköisiä kuin Suomessa myytävät versiot. 

(Välivaara, [viitattu 24.3.2019]) kertoo, että nallekorttien avulla pystyy avaamaan 

keskusteluja, käsittelemään haasteita, miettimään muutoksia ja tulevaisuuden 

suuntaa sekä auttamaan asiakkaita ymmärtämään itseään paremmin. Kortit sopivat 

moneen eri tarkoitukseen ja moneen eri toimialaan. Esimerkkeinä mainittakoon so-

siaalityö, perhetyö, tunnetyöskentely sekä lapsien ja vanhempien vertaisryhmät. 

Alla oleva (kuva1) esittää nallekortteja ja niitä voi käyttää hyvin keskustelun apuvä-

lineenä työskennellessä esimerkiksi lasten kanssa. Kortit ovat lapsenomaisia ja sel-

keitä (Nallekortit, [viitattu 31.3.2019]).  

 

 

Kuva 1. Kuvia nallekorteista (Nallekortit 2019). 
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Nallekortteja voi käyttää hyvin apuvälineenä työskennellessä lasten kanssa. Kortit 

ovat lapsenomaisia ja selkeitä (Nallekortit, [viitattu 31.3.2019]).  

Mielenterveysseura kertoo kuvakorteista ja heidän ajatuksensa on, että kuvakortteja 

voi käyttää hyvin nuorisotyön eri osa-alueilla ja niitä voi käyttää lisäksi apuna ryh-

mäytymisessä ja toiminnallisten tuokioiden ohjauksessa (Mielenterveysseura, [vii-

tattu 2.3.2019]). Mielenterveysseuran sivuilta voi tilata heidän julkaisemansa kuva-

korttisarjan. 

(Kuva 2) esittää Mika ja Elina Lahtinen kuvakorttisarjaa, joka on tarkoitettu opetuk-

sen, ohjauksen ja terapeuttisen työn tueksi. Niiden avulla voi tehdä tunteita näky-

väksi ja jakaa monenlaista tarinaa. Kuvakorttisarjan voi tilata nettikirjakaupasta. 

(Lahtinen [viitattu 1.4.2019].)  

 

Kuva 2. Aapakka kuvakorttisarja (Kuvakorttisarja 2019). 

 

Ulkomailta kuvakortteja etsiessä löysin Innovative Recources - sivustoon, joka myy 

hyvin monenlaisia kuvakorttisarjoja sekä apuvälineitä keskustelun tueksi. Mielen-

kiintoinen julkaisu oli heiltä 48 kappaleen kuvakorttisarja, jonka kuvat on vesiväreillä 

maalattu. Kuvat on tehnyt Carolyn Marrone ja niiden nimi on suomennettuna varjot 

ja syvemmät varjot. Kortit kuvastavat esimerkiksi surua, kipua, masennusta, tuskaa 

ja kärsimystä. Asiakas pystyy korttien avulla kertomaan tunteistaan ja käsittelemään 
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niiden avulla vaikeitakin asioita. (Shadow and Deeper Shadows, [viitattu 

27.3.2019]). (Kuva 3) esittää Shadow and Deeper Shadows kuvakortteja. Se on 

mielestäni todella vaikuttava ja tunteita herättävä sekä varmasti hyvä työkalu vaikei-

den tunteiden käsittelyyn. 

 

Kuva 3. Shadows cards (Shadows 2019). 
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6 TUNTEET 

6.1 Tunteet ja niiden ymmärtäminen 

Miettiessämme tunteita meillä kaikilla nousee varmasti esiin joitain tunteita, mitä 

pystymme nimeämään. Etsiessäni tietoja tunteista löysin väestöliiton sivuilta tiedon 

missä mainitaan tunteita olevan meillä jokaisella. (Väestöliitto, [viitattu 20.2.2019]). 

Tunteet vaihtelevat päivän aikana ja ihmiset kokevat eri tilanteissa tunteita hyvin 

monella tapaa. Tunteet ovat vahvasti liittyneenä mielialaan. Se, miten käsittelemme 

tunteita, onkin hyvä ottaa huomioon. Tunteita on monenlaisia ja lapsuudesta lähtien 

opimme niitä käsittelemään, näyttämään sekä säätämään. Tärkeää olisi muistaa 

ikävien tunteiden kanssa, että niitä olisi hyvä jakaa esimerkiksi ystävälle. Tämä es-

täisi sen, että tunteen aiheuttama taakka ei kasvaisi liian suureksi.  

Tunteita ymmärtääksemme on syytä miettiä, mitä ne ovat ja mistä ne syntyvät. Siira 

ja Saarinen (2011, 19,21) määrittelevät tunteilla olevan alun perin vain tarkoituksena 

edistää ihmisen selviytymistä. Tunnekokemukset saavat aivoista sen merkitykselli-

syyden, vaikkeivat aivot tunnekaan mitään. Tunteiden perusta on kehollinen, ja 

tunne leviää sekä syntyy ihmisen vartalossa sekunnin murto-osissa ja vasta sen 

jälkeen se koetaan tietoisesti ja fyysisesti. Kukaan ei silti väitä, etteivätkö juuri tun-

teet tekisi ihmisestä ihmisen ja juuri ne määrittelevät toimintaamme. Tunteet synty-

vät erilaisista ärsykkeistä, joita voi olla sekä ulkoisia että sisäisiä. Tunteiden sisällä 

on erilaisia käyttäytymistapoja. Tunne vaikuttaa siihen, miten määritämme ajatuksia 

sekä käyttäytymistämme siinä tilanteessa.  

Turunen (2004, 160) korostaa, että tunteisiin viittaa lähes aina jokin sana, jonka 

avulla me pystymme nimeämään kokemuksen. Tunteita sanoitetaan esimerkiksi: 

rakkaus, viha, ilo, onnellisuus, suru tai pelko. Tunteemme erottuvat hyvin kokonais-

valtaisesti ja onkin tarpeellista, että meillä on jokaiselle tunteelle oma sana ole-

massa. Tunne on aina tekijälähtöinen kokemus ja on syytä muistaa, että jokainen 

voi kokea tunteen eritavoin, koska ihmisenä olemme yksilöitä kaikki. Turunen ker-

tookin kirjassaan, että jokaisen tunteen kautta kohdatulle syntyy oma merkityksensä 

ja, se kertoo mikä merkitys sillä on kohdatulle.  
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6.2 Valokuvan aiheuttama tunne 

Halkolan (2009, 17) mukaan valokuvia käyttäessä meidän on syytä pitää mielessä 

valokuvien vaikuttavuus asiakkaissa, koska se voi olla hyvinkin yllättävää. Halkolan 

kokemuksen mukaan puheet valokuvan terapeuttisesta voimasta eivät ole liioiteltua. 

Tärkeää valokuvia käsiteltäessä esimerkiksi keskustelun tukena on, että varataan 

aikaa valokuvan analysoinnille. Tilanteessa pitää olla myös luottamuksellinen vuo-

rovaikutussuhde, sillä kuvia käsiteltäessä niihin voi liittyä paljon tunteita ja merkityk-

sellisyyttä, joiden kohtaaminen vaatii rohkeutta. Mielestäni onkin todella tärkeää, 

että työntekijä kunnioittaa asiakkaan havaintoja, tulkintoja ja kertomuksia, joita kuvat 

hänessä synnyttävät, koska ne rakentavat hyvää luottamussuhdetta asiakkaaseen.  

Pohdimme nuorten kanssa kuvakortteja tehdessä, että esimerkiksi koiran kuva 

saattaa aiheuttaa suuressa osassa ihmisissä ilon ja onnellisuuden tunteita. Mie-

timme myös, että osalle ihmisistä koiran kuva voi aiheuttaa päinvastaisen tunteen 

eli pelon tunteen.  

Pettersson (2011, 191) oli tutkinut valokuvaa ihmisten havaintojen ja kokemuksien 

kautta. Hän oli huomannut muun muassa valokuvan tuottavan läheisyyden tunteen 

kolmella eri tavalla. Petterssonin mukaan nämä valokuvan kolme ominaisuutta tuot-

tavat sen: valokuva on jälki kohteesta, valokuvalla on muita kuvia parempi pääsy 

kohteeseen ja valokuvasta syntyy kuvallinen jälki.  

Arajärvi (2004, 7) kertoo, että kuvilla tuotetaan ja voidaan yhä tuottaa tietoa, oival-

lusta ja ymmärrystä eri asioista. Kuvilla voidaan vaikuttaa katsojaan ja kuva herättää 

katsojassa tunteita. Vanha sananlasku sanoo, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat 

sanaa ja tämä on kokemukseni mukaan helppo allekirjoittaa.  
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7 KEHITTÄMISTYÖN VAIHEET 

7.1 Kehittämisprosessin aikataulu 

Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi keväällä 2018 koulussa Kuvankäyttö sekä 

Vuorovaikutus psykososiaalisen kurssin aikana. Tästä alkoi samalla aiheeseen tu-

tustuminen ja teoriatietojen etsimen ja opinnäytetyön suunnitelman aloittaminen. 

Esitin idean yhteistyökumppanille Kuusiniemikodille ja suullinen sopimus sen toteut-

tamisesta tehtiin. Tämän jälkeen tein opinnäytetyön suunnitelman ja palautin sen. 

Sen jälkeen sain työlleni ohjaavan opettajan. Ohjaavan opettajan kanssa keskuste-

litiin opinnäytetyöstäni ja hänelle palautin opinnäytetyön aikataulu suunnitelman tuo-

tokseen liittyen, joka oli tavoitteena toteuttaa kesän 2018 aikana.  

Kuvio 3 esittää opinnäytetyöni aikataulua ja sen vaiheita kaavio muodossa. Kuviosta 

näkyy hyvin selkeästi opinnäytetyöhöni liittyvät erilaiset vaiheet. 

Airaksinen kertookin, että lukija pitäisi ottaa erityiseen huomioon toiminnallista opin-

näytetyö tehdessä ja siksi kuvio sopiikin opinnäytetyöhön selventämään ja helpot-

tamaan lukijan lukemista. (Airaksinen 2009, [viitattu 6.4.2019]). 
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Kuvio 3. Opinnäytetyön vaiheet. 

 

7.2 Kehittämisprosessin kulku 

Seuraavassa kerron nauhoitusten, päiväkirjani ja havainnointini pohjalta, miten ke-

hittämistyö toteutui. 

Kehittämishankkeen tuotoksen aikana tein päiväkirjamerkintöjä sekä yleistä havain-

nointia kuvausprosessin aikana. Airaksinen (2009, 25) kertookin, että työpäiväkirjan 

pitäminen sekä muistiinpanojen merkitseminen on opinnäytetyötä laatiessa tärkeää. 

Ryhmäkokoontumisissa ja työntekijöitten haastattelussa nauhoitin ääninauhurille 

keskustelut, jotta minun oli helpompi saada tuloksia tarkasti talteen myöhempää tar-

kastelua varten. Ääninauhoitteita minulle tallentui yhteensä 51 minuuttia, jotka litte-

roin tietokoneelle.  

Idea opinnäytetyöstä ja 
sen esittely

yhteistyökumppanille
(kevät 2018)

Opinnäytetyön
suunnittelu. 

Kirjallisuuteen
tutustuminen ja 

ohjaajan tapaaminen

Aikataulun suunnittelu

Valokuvien ottaminen
(kesäkuu 2018)

Valokuvien käsittely ja 
tilaus. Valokuvien

laminointi korteiksi
(heinäkuu 2018)

Opinnäytetyön
tutkimussuunnitelman

esittäminen ja 
seuraavat vaiheet

(Syyskuu 2018) 

Haastattelukysymysten
lähettäminen nuorille

(lokakuu 2018)

Opinnäytetyöseminaari
1, työn sen hetkiset
vaiheet(marraskuu

2018)

Opinnäytetyöseminaari
2 työn sen hetkisen
vaiheet (tammikuu

2018) 

Haastattelut
työntekijöille

(maaliskuu 2019)

Haastattelujen
analysointi ja 

opinnäytetyön
kirjoittamista

(maaliskuu 2019)

Valmis opinnäytetyö
(toukokuu 2019)
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Prosessin aikana kokosin päiväkirjamerkintöjä, tarkoituksena saada mahdollisim-

man paljon käytettyä tietoa hyödykseni tulosten analysointia varten. Tein myös ku-

vausprosessin aikana havaintoja, joita kirjoitin paperille muistiin. Päiväkirjamerkin-

nöt ja havainnot kirjoitin tietokoneelle, jotta niitä olisi helppo tarkastella myöhempää 

analysointia varten. Päiväkirjamerkintöjä ja havaintoja minulle kertyi neljä sivua.  

Päiväkirjamerkinnät, havainnoinnit sekä äänitallenteet kävin läpi ja etsin vastauksia 

opinnäytetyöni tavoitteisiin. Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten nuoret ko-

kivat korttien tekemisen ja niiden hyödyllisyyden. Tavoitteena oli selvittää myös, 

mitä mieltä työntekijät yrityksessä olivat korteista. Halusin myös saada yleistä mie-

lipidettä ja ajatuksia esiin tuotoksesta päiväkirjan, äänitallenteen ja havaintojen tut-

kimisella. Ne helpottivat myös prosessin kuvausta ja sen kirjoittamista.  

Opinnäytetyössäni en käyttänyt kenenkään asiakkaiden nimiä, jotta asiakkaiden yk-

sityisyys säilyisi. Haastattelut ja kyselyt sekä toimintaan osallistuminen oli vapaaeh-

toisia. Kerroin ryhmäläisille sekä ohjaajille, että nauhoitan keskusteluita sekä käytän 

havaintoja ja päiväkirjamerkintöjä myös opinnäytetyöhöni.  

11.6.2018  

Toteutus alkoi. Pidin työpaikalla nuorten kanssa ensimmäisen ryhmäkokouksen 

missä kerroin nuorille opinnäytetyöni idean ja sen, että tarvitsisin heidän apuaan 

työhöni ja heillä olisikin hieno mahdollisuus osallistua projektiin ja oppia itsekin sa-

malla uutta esimerkiksi valokuvauksesta. Kysyin myös halukkuutta osallistua pro-

jektiin sekä kerroin, että tämä ei ole pakollista. Kertoessani opinnäytetyön ideaa olin 

puheissani rauhallinen ja selkeä. Levitin erilaisia kortteja ja kuvia pöydälle ja pyysin 

heitä jokaista valitsemaan sellaisen kortin minkä avulla he vuorotellen kertoisivat 

jotain itsestään. Tämän harjoituksen avulla oli tarkoitus havainnollistaa opinnäyte-

työni ideaa konkreettisesti nuorille. Idea tuntui harjoituksen johdosta selviävän nuo-

rille ja harjoitus onnistui hyvin. Sen jälkeen kysyin nuorilta tunteista ja mitä tunteita 

heillä tuli ensimmäisenä mieleen. Ilo, suru, viha, pelko, positiivisuus ja rakkaus olivat 

niitä tunteita, joita nuoret kertoivat minulle. Kehuin nuoria, kun he löysivät monta 

erilaista tunnetta ja osasivat sanoittaa ne. Ryhmäkokoontumisen lopuksi kerroin 

projektin aikataulun ja sen mistä nuoret sitä voivat käydä katsomassa. Keittiössä oli 

erillinen taulu varattuna siihen, että nuoret näkisivät projektin aikataulun. Tämä oli 

sen takia esillä, että nuoret kokisivat asian tärkeänä ja näkisivät että ohjaajanakin 
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olen varannut tähän tärkeää aikaa.  Lopuksi sovimme nuorten kanssa ryhmälle 

säännöt. Ehdotin näitä sääntöjä: 

• Toisten kunnioittaminen.  

• Luottamuksellisuus, eli kenenkään mielipiteitä tai tuotoksia ei saa haukkua. 

Arvostamme ja kannustamme toisiamme.  

• Olemme rehellisiä.  

• Puhelimet äänettömälle.  

• Tunteet sallitaan kaikille.  

• Jokainen saa kysyä neuvoja. 

Kaikki hyväksyivät säännöt. Kysyin nuorilta, olisiko mitään sääntöä, mikä olisi vielä 

lisättävä. Kenelläkään heistä ei tullut mieleen mitään lisättävää. Tämän jälkeen se-

litin tarkemmin vielä projektin kulkua. Sanoin nuorille, että he saavat käyttöön jär-

jestelmäkamerani ja sen kaikki varusteet. Kerroin myös opettavani heille kameran 

käyttöä. Kerroin nuorille esimerkkejä erilaisista tunteista ja annoin esimerkin, min-

kälainen kuva voisi olla, jos tulevaisuudessa pitäisi jonkin kortin avulla selittää esi-

merkiksi surullinen tunne. Eräs nuorista totesi, että ”tästä tulee aika vaikeaa”. Tä-

män jälkeen annoin nuorille vielä harjoituksen ja kehotin etsimään pöydältä sellai-

sen kuvan, joilla he voisivat esittää tulevaisuuden toivettaan tai haavettaan. Tarkoi-

tuksena oli vielä havainnollistaa ja helpottaa idean ymmärtämistä nuorille ja samalla 

saada ryhmän jännitystä purettua. Nuoret tuntuivat innostuvan ja selkeästi he olivat 

nyt jo aktiivisempia kuin ensimmäisessä harjoituksessa. Halusin vielä tuoda tunne-

korttien käyttöä ja ideaa paremmin esille ja kerroin asioista, jotka saattaisivat hel-

pottaa valokuvausta. Pyysin nuoria etsimään talosta sellaisen esineen, jonka avulla 

he voisivat kertoa jotain menneisyydestä ja tuomaan esineen huoneen pöydälle. 

Nuoret innostuivat ja lähtivät melkeinpä saman tien etsimään esineitä.  Nuoret toivat 

valitsemiaan esineitä ja kerroin heille sen jälkeen, että jos teillä olisi ollut kamera 

niin te olisitte sen avulla voineet kuvata tämän esineen. Tämän konkreettisen har-

joituksen avulla olikin tarkoitus antaa nuorten sisäistää paremmin projektin ideaa ja 

sitä mitä he tekevät kameralla. Ryhmäkerran lopuksi kerroin nuorille olevani todella 
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kiitollinen siitä, että he auttavat minua. Kerroin, että ajatukseni olisi, että minulla olisi 

koottuna opinnäytetyö, josta jokainen nuori voisi olla ylpeä, vaikkapa kymmenen 

vuoden päästä. Hehän olivat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa Kuusiniemi-

kodille tätä valokuvaprojektia.  Loppuun sovimme vielä, ketkä haluavat kuvata parin 

kanssa tai haluaako joku kuvata yksin tai ryhmässä.  

12.6.2018 

Toteutimme päivän aikana valokuvausta sekä ryhmässä että pareittain. Nuoret ha-

lusivat kuvata myös yksin. Aiheeksi annoin nuorille valokuvauspäivään positiivisuu-

den ja niin sanotut iloa aiheuttavat tunteet. Ryhmä tuntui olevan innostunut projek-

tista ja valokuvia tuli paljon. 

13.6.2018 

Pidimme toisen ryhmäkokoontumiskerran. Aluksi kyselin ryhmän mielipiteitä ja tun-

temuksia siitä, minkälaista oli ollut ottaa valokuvia. Nuoret olivat iloisia ja kertoivat 

projektin olevan kiva. Juttelimme tunteista ja mietimme, että onko joitakin tunteita 

vaikeampi saada kuvatuksi kuin toisia. Kannustin ryhmäläisiä keskusteluun kysy-

mysten avulla, ja saimme aikaiseksi hyviä keskusteluita. Keskustelun loppupuolella 

huomasin, että nuoria alkoi selkeästi ahdistamaan useat kysymykseni tunteista ja 

niiden erilaisuudesta, joten päätin keskustelun aiheesta. Lopuksi kannustin nuoria 

olemaan rohkeita ja esittämään ideoitaan avoimesti, ettei heitä jäisi harmittamaan, 

kun heidän kaikki ideansa eivät toteutuneetkaan kuvauksissa. Muistutin vielä sään-

nöistä ja kehotin heitä kannustamaan toisiaan kuvausten aikana. Tällä oli tarkoituk-

seni vahvistaa ryhmähenkeä entisestään ja auttaa tuotoksien syntymistä. Ohjaajana 

toimin rauhallisesti puhuessani ja painotin luottamusta, koska sillä mitä nuori uskalsi 

tuoda ryhmässä esille itsestään, oli suuri merkitys tehtävässä. Lopuksi kiitin ryhmä-

läisiä ja päätimme ryhmäkokoontumiskerran.  

14.6.2018 

Toteutimme valokuvausta hyvin vapaamuotoisesti. Ohjasin ja neuvoin ryhmäläisiä 

tarpeen tullen, mutta tarkoituksenani oli pitää hieman kevyempi päivä valokuvauk-

sen suhteen. En halunnut painostaa ja vaatia ryhmältä intensiivistä valokuvausta, 

koska tehtävän piti pysyä mielekkäänä, ei pakollisena. Tuotosten laatu olisi painos-

taessa varmasti kärsinyt. 
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15.6.2018 

Nuoret halusivat ottaa valokuvia ryhmässä. Annoin heille aiheita ja aikaa kuvauksia 

varten. Nyt otin hieman tiukemman ohjaajan roolin, koska huomasin, että ryhmä 

selvästi kaipasi johdonmukaisuutta ja tehtävänantoa, joka antaisi aiheet sekä ajan 

niiden toteuttamiseen. Tavoitteitten ansiosta ryhmä motivoitui paremmin ja mieles-

täni keskittyi kuvien ottamiseen enemmän. 

16.6.2018 

Kävimme nuorten kanssa ottamassa kuvia monissa paikoissa. Esimerkkinä mainit-

takoon uimaranta ja hautausmaa, ja lisäksi otimme myös maisemakuvia satunnai-

sista paikoista. Toteutimme kuvaamisen ryhmässä ja mietimme aina yhdessä, mistä 

saisi hienoja kuvia ja mitä tunteita kuvat herättäisivät.  Kuvatessa valokuvia syntyi 

myös hyviä vuorovaikutustilanteita. Toimin ryhmässä innostavana ohjaajana, sekä 

kehuin nuoria ja heidän aikaansaannoksiaan paljon. Huomasin, että nuorista tuntui 

hyvältä, kun he onnistuivat kuvissa ja saivat positiivista palautetta. Palautteen vai-

kutuksen näki jopa heidän elekielestään. 

17.6.2018 

Pidimme valokuvausprojektin viimeisen päivän. Kokoonnuimme ryhmänä ja annoin 

ryhmälle hyvää palautetta projektista. Kiitin ja kerroin kuvien olevan todella hienoja. 

Sovimme, että minä kävisin kuvat läpi ja karsin niistä epäonnistuneet kuvat pois ja 

käsittelen hyvät kuvat kuvanmuokkausohjelmalla. Tämän jälkeen niistä sitten tee-

tettäisiin valokuvat ja lopuksi laminoimalla kuvakortit. Viimeisenä päivänä valokuvia 

ei enää otettu. Tämän jälkeen ryhmäläiset jäivät odottamaan valmiita kuvia seuraa-

vaan tapaamiskertaamme. 

2.7.2018 

Avasin kaikki nuorten ottamat kuvat tietokoneen Photoshop Lightroom ohjelmalla ja 

sen jälkeen poistin kaikki selkeästi epäonnistuneet valokuvat. Tämän jälkeen valit-

sin 80 mielestäni sopivaa valokuvaa ja käsittelin niitä kuvansäätötyökaluilla paran-

taakseni kuvanlaatua. Sen jälkeen lähetin kuvatiedostot Ifolorille, joka valmisti niistä 

valokuvat paperille.  

 

 



37 

 

27.7.2018 

Näytin ryhmäläisille valokuvat. Ryhmäläiset saivat tutkia ja ihastella kuvia. Annoin 

ryhmäläisille hyvää palautetta ja kiitosta korteista. Huomasin, että ryhmäläiset olivat 

selvästi innoissaan korteista. Päätimme ryhmän kanssa vielä hieman karsia valoku-

via pois, koska kuvien joukossa oli nyt muutamia samantyyppisiä kuvia ja muutenkin 

määrää oli mielestäni syytä saada hieman pienemmäksi korttien helpomman käsi-

teltävyyden takia. Karsimme joukosta pois 10 kuvaa ryhmän hyvässä yhteisymmär-

ryksessä. Kuvien poisottaminen ei tuottanut ongelmia kenellekään. Tunnekortteja 

syntyi yhteensä 70 kappaletta, ja lopuksi kortit vielä laminoitiin ryhmän kesken lami-

nointikoneella. 

30.7.2018 

Näytin työpaikalla henkilöstölle kaikki kortit ja sain niistä todella hyvää palautetta. 

Tuntui, että kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä kuvakortteihin. 

26.8.2018 

Kävimme läpi valmiita kuvakortteja Kuusiniemikodin tukilasten sekä kahden työnte-

kijän kanssa. Teimme testikäytön korteille, joissa minä toimin ohjaajana. Levitin kor-

tit pöydälle (kuva 4) ja pyysin tekemään erilaisia harjoituksia. Kortit toimivat hyvin 

tunnekortteina ja ryhmäläiset totesivat korttien olevan hyödyllisiä ja kertoivat, että 

niiden kautta on helpompi kertoa itsestään ja tunteistaan. Erään työntekijän palaute 

oli, että:  

korttien kautta tulee mietittyä asioita ihan eri tavalla ja paljon syvälli-
semmin.  
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Kuva 4. Tunnekortit (Kuusiniemikoti 2019). 

 

7.3 Palautteen keruu nuorilta 

Palautetta keräsin viideltä nuorelta, jotka osallistuivat konkreettisesti kehittämis-

hankkeeseen. Tavoitteena oli saada ilmi heidän näkemyksiään prosessista ja syn-

tyneestä tuotoksesta. 
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Nuorille lähetin valmiit kysymykset sähköpostin avulla kerätäkseni palautetta pro-

sessista. Kyselylomakkeen tein Google Forms ohjelmalla. Kyselyt lähetin kaikille 

nuorille sähköpostin välityksellä, jotka olivat olleet mukana hankkeen toteutuksessa. 

Kysymyksistä yritin tehdä selkeät ja sellaiset, joihin heidän olisi helppo vastata. An-

noin kysymysten loppuun myös vapaan palautteen antamisen vaihtoehdon. Vapaan 

palautteen antaminen kyselylomakkeen kautta mahdollisti mielestäni sen, että nuo-

ret uskalsivat sanoa mielipiteensä paremmin kuin henkilökohtaisesti haastateltuna. 

Tunsin nuoret jo ennestään ja päätin kokemusteni pohjalta tehdä heille haastattelun 

sähköisesti, jotta minun valta-asemani työpaikan ohjaajana ei näkyisi heidän vas-

tauksistaan ja he voisivat rohkeasti kertoa omat mielipiteensä. 

 

Kuvio 4. Onnistuiko tunnekortit mielestäsi hyvin? (Kuusiniemikoti 2018). 

 

Vastauksista voi päätellä, että suurin osa nuorista oli tyytyväisiä siihen, miten tun-

nekortit onnistuivat (kuvio 4). 
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Kuvio 5. Voiko mielestäsi Kuusiniemikodissa tunnekorttien avulla puhua tunteista 
helpommin, kuin ilman kortteja? (Kuusiniemikoti 2018). 

 

Nuorten mielestä tunnekorttien avulla pystyy puhumaan tunteista helpommin, kuin 

ilman kortteja (kuvio 5). 

 

 

Kuvio 6. Pystyykö tunnekorttien avulla keskustelemaan Kuusiniemikodissa vai-
keista asioista? (Kuusiniemikoti 2018). 



41 

 

 

Selvitin nuorten mielipidettä koskien tunnekorttien käyttöä vaikeista tunteista puhut-

taessa (kuvio 6). Suurin osa oli sitä mieltä, että tunnekorttien avulla pystyy puhu-

maan vaikeistakin asioista Kuusiniemikodissa.  

 

 

Kuvio 7. Opitko mitään hyödyllistä, kun osallistuit tunnekorttien tekoon? (Kuusinie-
mikoti 2018). 

 

Kysyin nuorilta, että oppivatko he mitään hyödyllistä tunnekorttien tekoprosessista 

(kuvio 7). Tämä jakoi hieman mielipiteitä vastauksissa. 
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Kuvio 8. Onko tunnekortit mielestäsi hyödyllinen ”työkalu” Kuusiniemikodissa jos 
sitä käytetään ryhmätilanteissa tai yksilökeskustelun tukena? (Kuusiniemikoti 
2018). 

 

Kysyin nuorilta tunnekorttien hyödyllisyydestä koskien niiden käyttöä työkaluna 

Kuusiniemikodissa. Kaikki nuoret olivat sitä mieltä, että kortit olivat hyödyllinen työ-

kalu Kuusiniemikodissa (kuvio 8). 

Kyselylomakkeen viimeisessä kohdassa annoin mahdollisuuden vapaasti kertoa, 

mitä mieltä nuoret olivat tunnekorttien käytöstä ja heidän osallistumisestaan proses-

siin. Samassa kohdassa oli mahdollisuus antaa myös vapaata palautetta. 

Nuoret olivat sitä mieltä, että idea korteista oli hyvä ja prosessiin osallistuminen oli 

kivaakin. Vastauksista tuli ilmi, että tunnekortit olivat nuorten mielestä hyvä apu-

keino tunteista puhuttaessa. 

Oli kiva valokuvausprojekti, varsinkin kun tehtiin yhdessä porukalla sitä. 
Tunnekortit on hyvä idea auttamaan tunteista puhumiseen!  
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7.4 Palautteen keruu työntekijöiltä 

Työpaikan ohjaajille tein haastattelut laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. 

Haastattelin kahta työntekijää, jotka olivat jo kortteja käyttäneet ja niihin ehtineet 

tutustumaan. Yritin saada heiltä työntekijän näkökantaa esille ja kysymyksistä yritin 

tehdä mahdollisimman avoimia, jotta saisin syvällisempää tietoa esille. Haastattelun 

lopussa pyysin myös kertomaan vapaata palautetta koko prosessista ja korteista. 

Tämän tarkoituksena oli saada esille myös sellaista asiaa mitä en välttämättä itse 

olisi tajunnut haastattelussa kysyä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää myös 

työntekijöiden mielipiteitä korteista, joten otin nämä haastattelut siksi käyttöön. Muu-

ten työntekijöiden mielipiteet ja havainnot olisivat jääneet hyvin vähäisiksi, koska 

olin kirjoittanut niitä ainoastaan päiväkirjaan prosessin aikana. Haastattelut mahdol-

listavat näin ollen paremman tulosten selvittämisen. 

Työntekijöille esitin kysymykset haastattelun muodossa ja tavoitteena oli saada vas-

tauksia työntekijän puolelta kortteihin ja prosessiin liittyen. Minulla oli haastattelussa 

kaksi kysymystä, johon pyrin saamaan vastauksen. Viimeisenä osiossa haastatte-

lussa pyysin vapaata palautetta korteista ja koko prosessista.  

Kysymykset olivat: 

• Mitä mieltä olit korteista?  

• Miten kortit sopivat mielestäsi Kuusiniemikodin käyttöön? 

Työntekijöiden vastauksista tulee ilmi, että he pitivät kortteja selkeinä ja helppokäyt-

töisinä välineinä lasten ja nuorten kanssa työskennellessä.  

Tykkään korteista, että niitä voi käyttää todella monella tavalla erilaisilla 
menetelmillä lasten kanssa. Kuusiniemikodissa erityisesti nuorten 
kanssa, että saa keskustelua avattua. Koska nuoret usein sulkeutuneita 
niin saa kuvakorttien avulla kysellä kuulumisia ja sitä kautta keskuste-
lua viritettyä.  Pienempien kanssa kortit sopii mielestäni tunnetaitojen 
harjoitteluun hyvä väline. 

Haastatteluiden tuloksia analysoitaessa tulee myös ilmi, että työntekijät pitivät hy-

vänä asiana sen, että nuoret olivat alusta asti mukana korttien suunnittelusta toteu-

tusvaiheeseen asti. Muun muassa näin haastateltavat vastasivat: 
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Tärkeää että lapset saivat itse osallistua ja näkivät koko prosessin/ko-
konaisuuden ja sen lopputuleman mihin kortteja voi käyttää. Kuvat oli-
vat arkipäiväisiä ja tutuista paikoista sekä asioista. Hienosti kokonai-
suudessaan ajateltu ja toteutettu. 

Ajatuksena tosi kiva, että korttien teossa saivat lapset olla alusta asti 
mukana.   Tosi mukava projekti. Lapset saaneet olla tekemässä niitä ja 
nyt käyttää niitä. Selkeästi ollut mieleinen juttu. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET SEKÄ POHDINTA 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli tehdä yritykselle kuvakortit, joiden avulla olisi 

helppo virittää keskusteluja, vaihtaa kuulumisia tai harjoitella tunnetaitoja lasten 

kanssa. Kehittämishankkeen avulla haluttiin kehittää Kuusiniemikodin toimintaa ja 

ottaa myös asiakkaita mukaan toiminnan suunnitteluun sekä kehittämiseen. Kehit-

tämishankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin ja kuvakortit osoittautuivat hy-

vin käyttökelpoiseksi työkaluksi yrityksen toimintaa ajatellen. Kuvakortteja syntyi yh-

teensä 70 kappaletta yrityksen käyttöön. Kehittämishankkeessa otin huomioon hy-

vät eettiset periaatteet. Kohderyhmänä olivat lapset, joten eettisyyteen piti kiinnittää 

huomiota hyvin paljon. Tavoitteena oli välttää kuvausprosessissa kasvojen kuvaa-

mista. Tähän kiinnitin erityistä huomiota ja tarkistin vielä kuvien ottamisien jälkeen, 

että lapset, jotka saattoivat esiintyä korteissa, eivät olisi tunnistettavissa. Yksityi-

syyttä pitää kunnioittaa ja sitä ohjaa myös lainsäädäntö. Eettisyydestä puhuttaessa 

se tarkoittaa, että minulla oli vastuu lasten anonymiteetin säilyttämisestä. (Kuula 

2010, 216.) Tämän johdosta en myöskään julkaise nuorten ottamia kuvia opinnäy-

tetyöni raporttiosiossa.  

Yhteistyötahona Kuusiniemikoti antoi kehittämishanketta ajatellen hyvät mahdolli-

suudet sekä puitteet toteuttaa hanke. Prosessia sai rauhassa toteuttaa ja siihen va-

rattiin aikaa yhteistyötahonkin puolesta. Prosessia sain myös toteuttaa omien näke-

mysten kautta varsin avoimin mielin, ja palaute korteista oli yhteistyötahon sekä 

muiden toimijoiden puolesta varsin hyvää. 

Kortit osoittautuivat saadun palautteen pohjalta varsin toimiviksi ja hyväksi työka-

luksi yrityksen toimintaa ajatellen. Korteista tuli nuorten näköinen ja lapsilähtöinen, 

mikä osaltaan tuki korttien toimivuutta. Kiitollinen olen siitä, että nuoret innokkaasti 

miettivät tunteita ja valokuvauskohteita, jotka voisivat osaltaan tuottaa jonkin tietyn 

tunteen. 

Kuvakortit olivat kehittämishankkeena pitkä ja mielenkiintoinen prosessi. Se tarkoitti 

paljon kirjoittamista ja aiheiden miettimistä sekä rajaamista yhä uudelleen. Harmit-

tavaa oli, että kuvakorteista oli vaikeuksia löytää teoriatietoa. Tietoa olisin toivonut 

löytäväni korteista enemmän, jotta olisin saanut opinnäytetyöni teoriaosuudesta 

vielä kattavamman. Teoriasisältöä mietin pitkään ja rajasin aiheesta pois sellaisia 
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asioita, jotka eivät koskettaneet työtäni varsinaisesti. Sisällön rajauksen kautta yritin 

pitää aiheet sekä sisällön maltillisena ja sellaisena, joka mielestäni liittyy kuvakort-

teihin, yhteistyötahoon ja asiakkaisiin.  

Prosessi kuitenkin kasvatti itseäni kirjoittajana todella paljon ja mielestäni opinnäy-

tetyöni kehittyi hitaasti selkeäksi paketiksi, vaikka varsinainen tuotos syntyikin heti 

opinnäytetyön alkumetreillä. Oma innostukseni valokuvauksessa ja ryhmän ohjaa-

misen kokemus näkyvät varmasti syntyneissä kuvakorteissa hyvänä tuotoksen laa-

tua ajatellen. Tekstin kirjoittaminen oli alkuun itsellä hieman vaikeaa, mutta lopulta 

se alkoi sujua yhä luontevammin. Kehittämishankeeni kuvaakin hyvin niitä taitoja, 

joita sosionomilta usein vaaditaan. Se voi olla ryhmänohjaamista, asiakkaiden osal-

listuttamista, suunnittelua ja asioiden kirjoittamista teoreettiset näkökannat huomi-

oiden. 

Kuvakorttien käyttöä ajatellen olisi tärkeää tulevaisuudessa, että yhteistyöyritys ot-

taisi koulutusta mukaan korttien käytön tueksi. Näkisin, että korteista saisi silloin 

suurimman hyödyn irti. Tällä hetkellä kortteja on käytetty vielä hyvin vapaasti lasten 

kanssa sekä vasta tutustuttu hyvin pintapuolisesti kortteihin ja niiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin. Ajattelisin, että mikäli korttien käytön koulutukseen kiinnitettäisiin 

huomiota jatkossa enemmän, saataisiin kuvakorteista enemmän hyötyä irti.  

Kehittämishanketta ajatellen luotettavuus tarkoittaa sitä, kuinka käyttökelpoinen tut-

kimus on. Tieto, joka syntyy kehittämishankkeesta pitää olla todenmukaista ja sel-

laista, että se hyödyttää kaikkia osapuolia. (Toikko & Rantanen 2009, 121–122) 

Kehittämishanketta ajatellen pyrin tekemään siitä kokonaisuudessaan mahdollisen 

luotettavan. Toimintaa olin suunnitellut tuotoksen suhteen hyvin tarkasti ja oma ko-

kemus lastenohjaajana mahdollisti suunnitelman toteutumisen hyvin. Oma sitoutu-

neisuus sekä innokkuus valokuvaamiseen näkyy varmasti myös työstä ja loi siihen 

lähtökohtaisesti jo hyvät valmiudet. Työstä näkyy varmasti myös se, että minun oli 

helppo toimia nuorten kanssa, koska he olivat ennestään tuttuja ryhmän kesken 

sekä myös minulle. Opinnäytetyöni luotettavuutta lisäsi myös osaltaan se, että pe-

rustelin, miksi haluan tällaisen kehittämishankkeen toteuttaa. Kuinka projekti eteni 
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ja missä vaiheessa muut osapuolet olivat kehittämishankkeessa mukana. Kehittä-

mistyön taustat, motiivit ja toteutus eivät saa jäädä lukijalle epäselväksi työtä tarkas-

teltaessa (Toikko & Rantanen 2009, 124). 

Opinnäytetyössäni mahdollistin myös vapaan palautteen antamisen haastatteluissa 

sekä kyselyissä, mikä oli mielestäni tärkeää luotettavuutta ajatellen.  Käytin työssäni 

myös monipuolista lähdekirjallisuutta. Nämä monipuoliset menetelmät lisäävät 

myös luotettavuutta opinnäytetyötä tarkisteltaessa. Opinnäytetyötä tehdessä olen 

saanut myös henkilökohtaista ohjausta opettajalta, ja aiemmat kurssit koulusta opin-

näytetyön tekemiseen liittyen osaltaan auttoivat kirjoittamista, koska niiden aikana 

sain paljon opetusta esimerkiksi: lähteiden käytöstä ja niiden luotettavuudesta. 

Opinnäytetyö myös tarkastetaan lopuksi plagiointiohjelman avulla, mikä osaltaan li-

sää vielä luotettavuutta. 

Opinnäytetyöni lisäsi osallisuutta tarjoamalla uuden toiminnan tekemistä, oppimista, 

oman mielipiteensä esittämistä sekä hyväksytyksi tulemisen tunnetta nuorille. Työ 

myös antoi ryhmälle yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ohjaajana otin nämä asiat huo-

mioon, jotta luottamus, turvallisuuden tunne ja keskinäinen kunnioituskin ryhmässä 

toteutui. Osallisuutta lisäsi se, että nuoret itse vapaaehtoisesti olivat mukana pro-

jektissa ja suunnittelivat kuvat sellaisiksi, kuin kokivat olevan heidän näkökannas-

taan tarpeellisia. 

Jos toteuttaisin tämän opinnäytetyöni uudelleen, kuvaisin kameralla opinnäytetyöni 

tuotoksen tekemistä sekä harjoituksia, joita korteilla tehtiin. Mikäli olisin huomannut 

kuvata kehittämishankkeeni toteutusta sekä kuvakorteilla tehtäviä harjoituksia, oli-

sin voinut liittää ne opinnäytetyöhöni. Sitä kautta olisin saanut rakennettua työstäni 

visuaalisesti näyttävämmän ja mielenkiintoisemman. 
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