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1 Johdanto 

 

 

Lapsen tulee saada kasvaa ymmärtävässä, hellässä ja turvallisessa kasvuympäristössä il-

man fyysistä kuritusta, alistusta tai muuta loukkaavaa kohtelua. Häntä tulee suojella kai-

kenlaiselta kaltoinkohtelulta. Lapsen kasvua kohti aikuisuutta ja vastuullisuuta sekä it-

senäistymistä on tuettava. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983.) Lap-

siin kohdistuva kaltoinkohtelu on yleistä. On arvioitu, että kansainvälisellä tasolla 4–16 

prosenttia lapsista on fyysisen väkivallan kohteena ja 10 prosenttia joko henkisen kaltoin-

kohtelun tai laiminlyönnin kohteena. Lastensuojelun ja terveydenhuollon tulee olla mu-

kana ehkäisemässä ja tunnistamassa lasten kaltoinkohtelua sekä puuttua siihen. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2019a.) Lapsen kaltoinkohtelu vaarantaa lapsen normaalin so-

siaalisen, fyysisen ja psyykkisen kehityksen. Sillä on negatiivisia vaikutuksia myös käyt-

täytymisen ja oppimisen kannalta. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.) 

 

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaltoinkohtelua ja väkivaltaa, joka 

kohdistuu lapsiin (Lajunen, Andell & Ylenius-Lehtonen 2019, 11). Turvataitokasvatus 

antaa lapsille ja nuorille tarpeellisia taitoja itsensä suojelemiseksi ja rajojensa turvaa-

miseksi sekä esimerkiksi kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäise-

miseksi. Turvataitokasvatus tukee laajalti lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Se vah-

vistaa lapsen vuorovaikutustaitoja, ihmissuhteita sekä itsearvostusta ja -luottamusta sel-

viytymiskeinojen opettelun ja turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin valmistautumisen 

ohella. Lisäksi se rohkaisee ottamaan esille vaikeita asioita. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2019b.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea alakouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä 

turvataitokasvatuksella. Tavoitteena on antaa lapsille sellaisia tietoja ja taitoja, jotka vah-

vistavat heidän voimavarojaan sekä suojaavat heitä kaltoinkohtelulta. Opinnäytetyön teh-

tävänä on tuottaa kaksi ohjaustuokiota turvataidoista Lähiötalolle. Tässä opinnäytetyössä 

keskitytään alakouluikäisiin lapsiin. Koulun alkaessa lapset ovat aikaisempaa itsenäisem-

piä, heidän tulee opetella uusia sääntöjä ja taitoja ja heidän elinpiirinsä kasvaa (Manner-

heimin Lastensuojeluliitto 2019a). Itsenäistymisen myötä myös itsensä suojelemiseen ja 

omien rajojensa turvaamiseen liittyvien turvataitojen on ajateltu olevan ajankohtaisia ala-

kouluikäisille.
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2 Lapsen kasvu ja kehitys alakouluiässä 

 

 

2.1 Alakouluikäisen lapsen kasvu ja kehitys 

 

Lapsi on oppivelvollinen siitä vuodesta lähtien, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta (Pe-

rusopetuslaki 628/1998). Alakouluikäisellä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä 7–12-vuo-

tiaita lapsia. 

 

Kasvulla tarkoitetaan yleisesti ihmisessä tapahtuvaa fyysistä muutosta, mutta sillä voi-

daan viitata myös sisäiseen muutokseen (Ojanen, Ritmala, Sivén, Vihunen & Vilén 2011, 

64). Kehitys on laadullista ja tiedostamatonta muutosta ihmisen elämänkulun aikana. Ih-

misen kehitys voidaan jakaa karkeasti fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen osa-aluee-

seen niiden tarkastelemiseksi. Nämä kehityksen osa-alueet ovat kuitenkin vahvasti yhtey-

dessä toisiinsa ja yhdellä osa-alueella tapahtuvalla muutoksella on vaikutusta myös mui-

hin. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 8–30.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään edellä mai-

nittujen kehityksen osa-alueiden lisäksi myös seksuaalista kehitystä, jotta pystytään ym-

märtämään paremmin lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä antamaan turva-

taitokasvatusta tarpeeksi laaja-alaisesti. Seksuaalinen kehitys on olennainen osa lapsen 

kokonaiskehitystä, eikä se ole irrotettavissa lapsen muusta kehityksestä (Lajunen ym. 

2019, 271).  

 

Kehitystä sääteleviä tekijöitä ovat ympäristö, geenit ja kypsyminen sekä ihmisen oma 

aktiivisuus ja hänen kiinnostuksen kohteensa (Ojanen ym. 2011, 65). Lapsessa näkyy it-

sestään tapahtuvaa kehitystä hänen ikääntyessään, eikä kaikki suinkaan ole opittua. Tämä 

tapahtuu aivojen kypsymisen ansiosta. (Keltikangas-Järvinen 2010, 45.) 

 

 

2.2 Fyysinen kasvu ja kehitys 

 

Fyysinen kehitys sisältää sekä fyysisen kasvun että motorisen kehityksen (Kronqvist & 

Pulkkinen 2007, 31). Fyysisellä kasvulla tarkoitetaan pääosin solujen määrän ja koon li-

sääntymistä. Ihmisen kasvaessa kudosten määrä lisääntyy ja kehon mittasuhteet muuttu-
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vat. Elimet kehittyvät iän mukaan, toisiinsa verrattuna eri tahtiin. Fyysinen kasvu ja ke-

hitys ovat jatkuvia prosesseja. Lapsen fyysiseen kasvuun vaikuttaa perintötekijöiden li-

säksi ympäristö, jossa lapsi kasvaa. Geeneillä on suuri merkitys fyysisen kasvun ja kehi-

tyksen kannalta ja ne asettavat ikään kuin raamit kasvulle. Näiden raamien sisällä puoles-

taan ympäristötekijät kuten virikkeet ja ravinto vaikuttavat fyysiseen kasvuun ja kehityk-

seen. (Ojanen ym 2011, 120.) Motorinen kehitys on lihasten liikkeiden hallinnan ja liike-

ratojen kehitystä. Motorinen kehitys voidaan jakaa hieno- ja karkeamotoriseen kehityk-

seen. Hienomotorisella kehityksellä tarkoitetaan pienten lihasten ja karkeamotorisella ke-

hityksellä suurten lihasten hallintaa ja liikkeiden kehitystä. Motorisen kehityksen harjaan-

tumista edistävät harjoittelu sekä oppiminen. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 31.) 

 

Keskilapsuudessa eli noin kuuden ja kahdeksan ikävuoden välillä lapsen fyysinen kasvu 

tyypillisesti kiihtyy (Hermanson 2012). Muuten kouluikäisen lapsen fyysinen kasvu on 

melko vakaata. Kouluiässä lihakset kehittyvät ja lapsista tulee fyysisesti voimakkaampia 

ja vahvempia. Tytöillä fyysinen kasvu ja kehitys on poikia nopeampaa. Kouluiässä myös 

lihasten koordinaatio kehittyy. Tämä on tärkein muutos karkeamotoriikassa. Myös hie-

nomotoriikassa on havaittavissa merkittäviä muutoksia ja 11–12-vuotias lapsi onkin hie-

nomotorisesti lähellä aikuisen tasoa. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 134–135.) Murrosiän 

pituuskasvun pyrähdys voi alkaa tytöillä aikaisintaan 9 vuoden iässä ja pojilla 10,5 vuo-

den iässä. Suunnilleen samoihin aikoihin myös muita fyysisiä muutoksia kehossa alkaa 

tapahtumaan sekä tytöillä että pojilla. Tytöillä rintakudoksen määrän ja häpykarvojen 

kasvu sekä kuukautisten alkaminen liittyvät murrosiän tuomiin fyysisiin muutoksiin. Po-

jilla ensimmäiset murrosiän tuomat muutokset ovat kivesten koon kasvu ja häpykarvoi-

tuksen ilmaantuminen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019b.) 

 

 

2.3 Sosiaalinen kehitys 

 

Sosiaalisuudella tarkoitetaan ihmisen tarvetta olla muiden ihmisten seurassa. Tämä on 

synnynnäistä ja vaihtelee yksilöittäin. Käytännössä siis sosiaalisuus on sitä, kuinka paljon 

ihminen pitää muiden ihmisten läsnäolosta. Sosiaaliset taidot ovat puolestaan opittuja ja 

niillä tarkoitetaan ihmisen taitoa kommunikoida toisten kanssa. (Keltikangas-Järvinen 

2010, 17–18.) Puutteet sosiaalisissa taidoissa ovat uhkana sosiaaliselle kehitykselle 

(Pulkkinen 2002, 113). 
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Sosiaalisessa kehityksessä itsessään on kyse ihmisen vuorovaikutustaidoista ja sosiaali-

saatiosta. Sosiaalisaatio on kehitystä, jossa yksilö sisäistää kulttuurille tyypilliset ajattelu- 

ja käyttäytymismallit. Sosiaalinen kehitys tapahtuu vahvasti tunne-elämän ja minäkäsi-

tyksen kehityksen rinnalla. Lapsen sosiaalinen kehitys on riippuvainen ympäristöstä. So-

siaalisille taidoille luodaan perusta jo lapsuudessa, jolloin lapsen kuva itsestään sekä suh-

teestaan muihin ihmisiin muodostuu. (Ojanen ym. 2011, 166.) Minäkäsityksellä tarkoite-

taan ihmisen muodostamaa kuvaa itsestään (Laine 2005, 22). Lapsessa tapahtuu sosiaa-

lista kehitystä jo ennen kuin hänellä on sosiaalisia suhteita. Edellytykset sosiaalisten suh-

teiden luomiselle alkavat jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tärkeitä edellytyksiä suhteiden 

luomiselle ovat kiintymyssuhde lasta hoivaavaan ihmiseen sekä perusturvan syntyminen. 

Nämä tekijät vaikuttavat ihmisen myöhempiin sosiaalisiin suhteisiin ja taitoihin. (Kelti-

kangas-Järvinen 2010, 153–158.) 

 

Lapsuudessa opitaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Sen lisäksi, että lapsi prosessoi so-

siaalisista tilanteista peräisin olevaa informaatiota, hän oppii ”lukemaan” sosiaalisia ti-

lanteita. (Huhtanen 2005, 13.) Toisiaan kuuntelemalla ja omia ajatuksiaan ilmaisemalla 

lasten vuorovaikutustaidot harjaantuvat (Lajunen, Andell, Jalava, Kemppainen, Pakkanen 

& Ylenius-Lehtonen 2012, 38). Lapsuuden aikana kaveri- ja ystävyyssuhteilla on iso mer-

kitys. Lapsi harjaantuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ja oppii yhdessä toimimisen sään-

töjä kuten toisen kuuntelemista. Myös lasten keskinäinen palautteenanto kehittää lapsen 

vuorovaikutustaitoja. (Ojanen ym. 2011, 167.) On tärkeää, että lapsi tuntee olevansa osa 

jotain yhteisöä. Yhteenkuuluvuuden tunne joukossa voimistaa lapsen perusturvallisuutta. 

Lapsi oppii vuorovaikutussuhteista tunteiden havainnointia ja käsittelyä sekä toisten tar-

peiden huomiointia suhteessa omiinsa. Sosiaalisen kehityksen ansiosta lapsi oppii myös 

asettumaan toisen lapsen asemaan. (Pulkkinen 2002, 112–113.)  

 

Lapsen ensimmäisinä kouluvuosina hän kokee aikaisempaa tärkeämpänä hänen sosiaali-

set suhteensa ja verkostonsa. Myös hyväksynnän tarve korostuu. Tämän ikäisenä sosiaa-

lisesti aktiivinen lapsi oppii uusia sosiaalisia taitoja kuten ystävyssuhteiden solmimista. 

10-vuotiaana lapselle tyypillistä on, että hänellä on jo tiiviitä ystävyyssuhteita. 11-vuoti-

aana lapsi pitää arvossa yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään, mutta hänen heikenty-

nyt sosiaalinen minäkuvansa heijastuu myös hänen vuorovaikutussuhteisiinsa ikätoverei-

densa kanssa. Tässä iässä yhteenotot aikuisen kanssa ovat myös tavallisia. 12-vuotiaalle 

lapselle muiden mielipiteillä on suuri merkitys ja lapsi oppii välttelemään yhteenottoja 
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vuorovaikutustilanteissa. Ystävien vaihtuminen ei ole harvinaista kriittisyyden lisäänty-

misen vuoksi. (Laine 2005, 35–36, 127–128.) 

 

 

2.4 Psyykkinen kehitys  

 

Psyykkinen kehitys on kehitystä psyykkisten toimintojen alueella. Psyykkisiin toimintoi-

hin kuuluviksi luetaan muisti, oppiminen, havainnointi, tunteet, ajattelu, aistiminen sekä 

tietoisuus. Psyykkistä kehitystä tapahtuu kognitiivisen, persoonallisuuden sekä motiva-

tionaalisten toimintojen alueilla. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 31–32.) 

 

Kognitiivinen kehitys on informaation käsittelyyn liittyvää kehitystä (Ojanen ym. 2011, 

134). Informaation käsittelyn toiminnoilla tarkoitetaan ajattelua, kieltä, muistia, oppi-

mista ja havainnointia (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 32). Kognitiiviseen kehittymiseen 

vaikuttavia tekijöitä ympäristön ja perintötekijöiden ohella ovat lapsen oma aktiivisuus ja 

hänen kiinnostuksen kohteensa. 7–11-vuotiaan lapsen kognitiiviselle kehitykselle tyypil-

listä on, että lapsen ajattelu antaa aikaisempaa enemmän myöten, ongelmanratkaisuissa 

lapsi kykenee näkemään useita ratkaisuja ja lapsen kyky luokitella asioita kehittyy enti-

sestään. Lapsi kykenee myös tarkastelemaan asioita muiden kannalta ja hänen myötätun-

tonsa alkaa kehittymään. 11–12-vuotiaasta eteenpäin lapsi ei ole enää riippuvainen konk-

reettisista havainnoista, vaan hän kykenee luomaan ajatuksia myös mielikuviensa varaan. 

Kouluiässä lapsen kielenkäytön taidot paranevat ja kirjoitettu kieli tulee tutuksi. Kou-

luikäisen lapsen muistin kehityksessä korostuvat uusien käsitteiden ja tietojen omaksu-

minen sekä muististrategioiden hyödyntäminen. Muististrategiat ovat muistamista helpot-

tavia käytänteitä. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 33–40.) 

 

Persoonallisuudelle ei ole vain yhtä määritelmää. Temperamentin, minuuden, asenteiden, 

luonteen sekä arvojen ja itsetunnon voidaan ajatella sisältyvän siihen. Temperamentilla 

tarkoitetaan ihmisen syntyperäistä taipumusta käyttäytyä ja toimia tietyllä tavalla. (Nur-

miranta ym. 2009, 22–23.) Itsetunto on ihmisen käsitystä siitä, kuinka paljon hänessä on 

hyviä ominaisuuksia. Itsetuntoon sisältyy itsearvostus ja -luottamus. Itsetunnon katsotaan 

olevan hyvä, kun ihmisen minäkäsitys sisältää enemmän positiivisia kuin negatiivisia 

ominaisuuksia. (Keltikangas-Järvinen 2017, 18–21.) Tärkein osa itsetunnosta on itsear-

vostus, joka tarkoittaa ihmisen käsitystä omasta arvostaan ja merkityksestään (Laine 
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2005, 24). Itsearvostus kehittyy lasta arvostettaessa. Myös kokemus siitä, että on rakas-

tettu ja saa huolenpitoa ja hoivaa, edistää lapsen itsearvostuksen kehittymistä. Lasten it-

seluottamusta voimistaa kunnioitus hänen mielipiteitänsä ja aikaansaannoksiaan kohtaan. 

(Lajunen ym. 2012, 52.) Ihmisen persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat lapsen saama 

kasvatus, kulttuuri sekä kokemukset. Persoonallisuuden kehitys on lähtöisin ihmisen tem-

peramentista. (Keltikangas-Järvinen 2010, 30–31.) Yksilön persoonallisuuden kasvu ja 

kehitys tapahtuu vuorovaikutuksissa muiden ihmisten kanssa (Cacciatore, Korteniemi-

Poikela & Huovinen 2008, 56). 

 

7–9-vuotiaan lapsen persoonallisuuden kehitykseen voi liittyä laaja-alaista tunneskaalo-

jen vaihtelua sekä omatoimisuuden opettelua (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019c). 

8–10-vuotiaasta lapsesta on usein huomattavissa, että hänen yksilöllisyytensä voimistuu. 

Tämä näkyy lapsen haluna ilmaista omia näkemyksiään ja oikeuksiaan. Kehitysvaihee-

seen kuuluvat myös arvostelu itseään ja muita kohtaan sekä erinäiset pelon, riittämättö-

myyden ja erilaisuuden tuntemukset. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019d.) Tyypil-

lisesti 11-vuotias lapsi hakee omaa identiteettiään ja on tunne-elämältään rauhaton ja epä-

vakaa kun taas 12-vuotias lapsi on jo vakaampi ja itsetunnoltaan eriytyneempi (Laine 

2005, 36). Motivationaaliset toiminnot käsittävät ihmisen tunteet ja motiivit. Motiiveilla 

tarkoitetaan vaikuttimia, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. Tunteiden ja motiivien kehitys 

kuuluu yhtenä osana kokonaispersoonallisuuden kehitykseen. (Kronqvist & Pulkkinen 

2007, 34–35.)  

 

 

2.5 Seksuaalisuuden kehitys 

 

Lapsuuden seksuaalisuus pitää sisällään oman kehon tarkastelua, tiedonhalua, havaintoja 

ulkoisesta ja sisäisestä olemuksesta, leikkimistä sekä kokemuksia muun muassa mielihy-

vän tunteesta ja turvasta. Lisäksi se on keino oppia läheisyydestä ja pitää hauskaa. (Cac-

ciatore 2006, 205.) Seksuaalinen kehitys koostuu sosiaalisesta, fyysisestä, emotionaali-

sesta sekä psyykkisestä ja kognitiivisesta kehityksen osa-alueesta. Perustana tälle kehi-

tykselle ovat lapsen tuntemukset omasta itsenäisyydestään ja seksuaalisuudestaan. Tyy-

pillistä seksuaaliselle kehitykselle on, että lapsi on kiinnostunut seksuaalisuudesta ja il-

mentää sitä leikein sekä mahdollisesti myös koskettelemalla itseään ja itsetyydytyksellä. 

(Helsingin yliopistollinen sairaala 2019a.) 
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7–9-vuotiaana lapsen seksuaaliselle kehitykselle tyypillistä on kokea häpeää seksuaali-

suuteen liittyvistä aiheista. Tämä on moraalisen kehityksen tulosta. Tässä iässä lapsi on 

myös utelias ikätovereitaan ja itseään kohtaan. Seksuaalisuuteen liittyvät leikit ja kiin-

nostuneisuus seksuaalisuudesta lisääntyvät. 10–11-vuotiaat tulevat esimurrosikään, jossa 

sukupuolihormonien määrä lähtee kasvuun aiheuttaen muutoksia käyttäytymisessä ja 

fyysisessä olemuksessa. Heissä mielenkiintoa herättää aikuisten seksuaalisuus. Seksuaa-

lifantasiat ovat tavallisia. Lapset saattavat vaikuttaa kuitenkin piittaamattomalta ja ujos-

tuneilta, mikäli heidän kanssaan yrittää keskustella seksuaalisuudesta. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2010, 26.) 

 

Lapsen seksuaalista kehitystä voidaan tarkastella seksuaalisuuden portaiden avulla. Sek-

suaalisuuden portailla tarkoitetaan tunnekasvatusmallia, joka sisältää vastuullista seksu-

aalista käyttäytymistä tukevia kehityksen vaiheita. Seksuaalisuutta tarkastellaan ihmisen 

sisäisenä ominaisuutena. Malli sisältää yksitoista kehityksen porrasta matkalla aikuisuu-

teen. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 8–10.) Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan 

portaita kahdesta seitsemään, sillä niiden ikätaso vastaa tämän opinnäytetyön kohderyh-

män, alakouluikäisten, ikätasoa. 

 

Toisen seksuaalisuuden portaan vaihe koetaan noin 3–8-vuotiaana. Tällä portaalla lapsen 

pitämisen kohteena on hänen omat ikätoverinsa, joille lapsen tekee mieli näyttää tun-

teensa aikailematta. Lapsi käyttäytyy tyypillisesti estottomasti ja suorasti. Lisäksi hän 

opettelee ihastuksen ja kaveruuden toisistaan erottamista sekä ystävyyden pelisääntöjä. 

Myös yksityisyyttä koskevia sääntöjä liittyen omaan kehoon, kosketuksiin ja tunteisiin, 

opitaan. Omien rajojen puolustaminen ja omien tunteiden arvostaminen heräävät. Kol-

mannella seksuaalisuuden portaalla, tyypillisesti noin 3–9-vuotiaana, lapsi osoittaa rak-

kauden tunteitaan jollekin aikuiselle omassa lähipiirissään. Samoihin aikoihin myös kiin-

nostus vauvojen syntymisestä, lapsen omasta alkuperästä sekä sukupuolten välisistä 

eroista heräävät. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 22.)  

 

Neljännellä seksuaalisuuden portaalla, noin 6–12-vuotiaana, lapsessa herää rakastumisen 

tunteita jotakuta arvostettua ja hyväksyttyä kohdetta kuten julkisuuden henkilöä kohtaan. 

Myös seksuaalisia fantasioita aletaan luomaan mielikuvituksen avulla. Viidennen portaan 

kehitysvaihe koetaan vaihtelevasti 8–18-ikävuoden välillä. Lapsi ihastuu lähipiirissä ole-
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vaan henkilöön, joka on tyypillisesti hänen ikätoverinsa. Ihastuksen tunne pidetään kui-

tenkin salassa muilta. Lapsi opettelee hallitsemaan omaa käytöstään suhteessa hänen 

omiin tunteisiinsa. Myös itsetyydytys on tavallista tähän kehitysvaiheeseen liittyen. Kuu-

dennella portaalla, usein noin 9–14-vuotiaana, ihminen alkaa hakea omille tunteillensa 

hyväksyntää ystäviltään. Myös ystävyyteen liittyviä asioita kuten hyvänä ystävänä ole-

mista opetellaan. Seksuaalisuuden seitsemän porras käsittelee ihastuksen tunteita, joista 

kerrotaan ihastuksen kohteelle. Tämän portaan kehitysvaihe ajoittuu usein samaan aikaan 

kuin murrosiän alku eli noin 10–15 ikävuoden välille. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 

2015, 23.)  

 

 

3 Lasten kaltoinkohtelu 

 

 

3.1 Kaltoinkohtelu ja sen muodot 

 

Lapsen kaltoinkohtelu on alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistuvaa väkivaltaa tai laimin-

lyöntiä. Siihen kuuluu kaikenlainen fyysinen ja henkinen pahoinpitely, seksuaalinen hy-

väksikäyttö, laiminlyönti, välinpitämättömyys ja kaupallinen tai muu hyväksikäyttö, joka 

aiheuttaa suoranaista tai mahdollista vahinkoa lapsen terveydelle, selviytymiselle, kehi-

tykselle tai ihmisarvolle sen tapahtuessa suhteessa, jossa on kyse joko vallasta, vastuusta 

tai luottamuksesta. (World Health Organization 2016.)  

 

Lapseen kohdistuvalla fyysisellä pahoinpitelyllä tarkoitetaan kipua tuottavaa tai lapsen 

hyvinvointia vaurioittavaa ruumiillista väkivaltaa. Fyysistä väkivaltaa ovat esimerkiksi 

lyöminen, huumaaminen sekä polttaminen. On tärkeää havaita ajoissa näistä johtuvat 

vauriot. Myös kuritusväkivalta lasketaan fyysisen väkivallan muodoksi Suomessa. Kuri-

tusväkivalta tarkoittaa väkivallan muotoa, jota aikuinen käyttää lapsen epätoivotun käy-

töksen muuttamiseen tai lapsen rankaisemiseen. Tällöin lapseen kohdistetaan kipua tai 

hankalaa oloa esimerkiksi läpsimällä tai tukistamalla. Henkinen pahoinpitely on psyyk-

kistä vahinkoa tuottavaa väkivaltaa, joka voi ilmetä esimerkiksi uhkailuna tai huutami-

sena. Se vaikuttaa negatiivisesti tunne-elämän kehitykseen sekä kehityksen kannalta tar-

peelliseen rohkaisevaan kasvuympäristöön. Henkiseksi pahoinpitelyksi lasketaan myös 

ruumiillinen väkivalta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019c.) 
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Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan lapsen koskemattomuutta ja kehitystä vau-

rioittavia seksuaalisia tekoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019c). Seksuaaliset teot 

lapsiin kohdistuen ovat rikoksia poikkeuksetta (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

2017a). Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään fyysisiin te-

koihin kuten yhdyntään ja kosketteluun vaan se voi olla esimerkiksi houkuttelua ja eh-

dottelua sekä seksuaalisen sisällön näyttämistä lapselle (Helsingin yliopistollinen sairaala 

2019b).  

 

Lapsen kaltoinkohtelua on myös tekemättä jättäminen. Lapsen perustarpeiden laiminlyö-

mistä ovat muun muassa välinpitämättömyys lapsen turvallisuudesta, tarpeellisen hoitoon 

hakeutumisen sivuuttaminen sekä ravinnosta ja hygieniasta huolehtimatta jättäminen. Li-

säksi lapsi voi altistua väkivallalle sivusta seuraamalla, mikäli perheessä ilmenee muihin 

perheenjäseniin kohdistuvaa väkivaltaa. Myös se aiheuttaa lapselle pelon ja turvattomuu-

den tunteita ja voi opettaa lapselle vääränlaista ongelmanratkaisua väkivallan keinoin. 

Tämä puolestaan vaarantaa lapsen kehityksen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019c.) 

Nähdessään tai kuullessaan väkivaltaa perheessä lapsi altistuu henkiselle väkivallalle. 

Lapseen kohdistuva väkivalta ja muihin perheenjäseniin kohdistuva väkivalta ovat lap-

selle kumpikin yhtä haitallisia lopputulemaltaan. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

2017a.) 

 

 

3.2 Ammattilainen kaltoinkohtelun tunnistajana 

 

Ammattilaisella tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä sosiaali- ja terveysalan laillistettua 

ammattihenkilöä. Ammattilaisen on tärkeää olla aktiivinen kaltoinkohtelun puheeksi ot-

tamisessa (Inkilä, Helminen, Aalto & Paavilainen 2016, 205). Tunnistaessa ja puututta-

essa kaltoinkohteluun hoitotyöntekijällä ja hänen vuorovaikutustaidoillaan on merkittävä 

tehtävä. Hoitotyöntekijän tulee kuunnella perhettä ja kysyä perheeltä tarvittavia kysy-

myksiä, turvata lapsen tilanne, tarkkailla vanhemman ja lapsen käyttäytymistä, tehdä ha-

vaintoja mahdollisten oireiden ja merkkien ilmenemisestä ja dokumentoida ne. Ammat-

tilaisen tulee osata arvioida riskitekijöitä ja niiden mahdollista kytköstä kaltoinkohteluun. 

Lisäksi muulle työryhmälle tulee kertoa havainnoistaan ja organisoida tarvittaessa jatko-

hoito. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.) 

 



14 

 

 

Kaltoinkohtelua ja sen esiintymisen mahdollisuutta voidaan arvioida käyttäen apuna seu-

lontatyökaluja, joita ovat riskinarviointimittarit, kuten CAP ja CARAS, sekä suunnitel-

malliset tarkistuslistat. Riskinarviointimittareista CAP on käytössä Suomessa. (Hoitotyön 

tutkimussäätiö 2015.) CAP (Child Abuse Potential Inventory) on 160 kysymystä sisältävä 

kysely, joka auttaa arvioimaan lasten kaltoinkohtelun mahdollisuutta ja auttaa riskiryh-

män tunnistamisessa. CARAS (Child Abuse Risk Assessment Scale) eli lasten kaltoin-

kohtelun riskinarviointimittari on työkalu lasten kaltoinkohtelun riskiryhmän tunnistami-

seen. (Chan 2012, 951–953.) Suunnitelmallisen tarkistuslistan käyttö lisää kaltoinkohte-

lun tunnistusta ensiavussa. Suunnitelmalliset tarkistuslistat lasten kaltoinkohtelun häly-

tysmerkeistä sisältävät keskimäärin kuudesta yhdeksään kysymystä hoitajille. Kysymyk-

set auttavat arvioimaan kaltoinkohtelun esiintyvyyden mahdollisuutta. Kysymykset kos-

kevat esimerkiksi fyysisten vammojen ja kerrotun tarinan yhteyttä sekä viivästymistä hoi-

toon hakeuduttaessa. (Louwers, Korfage, Affourtit, Scheewe, van de Merwe, Vooijs-

Moulaert, van den Elzen, Jongejan, Ruige, Manaï, Looman, Bosschaart, Teeuw, Moll & 

de Koning 2012, 457–458.)  

 

Kaltoinkohtelun aiheuttamista yleisimmistä fyysisistä merkeistä ja oireista tulisi olla tie-

toinen (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015). Merkkejä lapsen kehossa voivat olla muun mu-

assa mustelmat ja naarmut, palovammat, murtumat sekä päävammat. Mustelmat ja muut 

jäljet esiintyvät yleensä kasvoissa, korvanlehdissä, niskassa ja kaulassa sekä selässä, pa-

karoissa ja takareisissä. On tyypillistä, että niitä on useita. Palovammat ovat yleensä tark-

karajaisia tahallisesti aiheutettuna. Myös oireet kuten oksentelu, uneliaisuus ja sekavuus 

voivat olla fyysisen kaltoinkohtelun seurauksia. (Tupola, Kivitie-Kallio, Kallio, Koski-

nen & Alapulli. 2015, 993–997.)  

 

Lapsen seksuaalisen kaltoinkohtelun epäilys voi herätä esimerkiksi lapsen fyysisen oi-

reen, käyttäytymisen tai kertomuksen perusteella tai toisen ihmisen esille tuoman huolen 

vuoksi. Seksuaalisen kaltoinkohtelun aiheuttamia merkkejä lapsen kehossa voi olla ha-

vaittavissa esimerkiksi peräaukon tai välilihan alueella. Seksuaalinen kaltoinkohtelu ei 

kuitenkaan usein aiheuta fyysisiä merkkejä ja lapsen omaa kertomusta pidetään tärkeim-

pänä. Epäilys seksuaalisesta kaltoinkohtelusta on suuri lapsen kertoessa siitä oma-aloit-

teisesti. Seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa tulee pyrkiä saamaan tarpeeksi tietoa las-

tensuojeluilmoituksen ja poliisille ilmoittamisen tarpeellisuuden arvioimiseksi kuiten-

kaan lapsen kanssa liikaa keskustelematta, jotta kertomus ei vääristy. (Joki-Erkkilä & 
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Korkman 2015, 985–989.) Lapsen kertoessa kaltoinkohtelusta, ammattilaisen tulee vält-

tää johdattelevia kysymyksiä ja antaa lapsen itse kertoa vapaasti. Myös lapsen mukana 

olevan aikuisen kanssa tulisi keskustella ilman lapsen läsnäoloa. (Tupola ym. 2015, 993.) 

 

Olennaista lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen kannalta on tietää riskitekijät koskien 

perheen tilannetta, lapsia ja vanhempia. Riskitekijöitä, jotka liittyvät perheen tilanteeseen, 

voivat olla esimerkiksi kriisi perheessä, sosiaalinen eristäytyminen ja edeltävä lastensuo-

jelutausta perheessä. Lapsiin liittyviin riskitekijöihin voidaan puolestaan katsoa kuulu-

vaksi muun muassa lapsen vammaisuus, lapsen ärsyttävyys sekä ongelmat lapsen käytök-

sessä. Vanhempia koskevia riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi mielenterveysongelmat, 

päihteiden käyttö ja vanhemman omat kokemukset kaltoinkohtelusta. Riskitekijöiden 

määrän kasvu on huomioitava tunnistettaessa kaltoinkohtelua. Ammattilaisen tulee muis-

taa, ettei yksittäinen riskitekijä merkitse vielä kaltoinkohtelua vaan täytyy ottaa huomioon 

perheen ja lapsen kokonaistilanne. (Paavilainen & Flinck 2013, 214.)  

 

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseen liittyvät menetelmät ja periaatteet tulee olla tie-

dossa ja niihin liittyvä toiminta hallinnassa. Yksilöllisesti kohdennetut kotikäynnit voivat 

auttaa kaltoinkohtelun tunnistuksessa. Myös neuvolakäyntien yhteydessä tulisi aina arvi-

oida perheväkivallan mahdollisuus. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.) Lapsiperheiden on-

gelmien tunnistuksessa neuvolan on todettu olevan merkityksellisessä roolissa, koska lä-

hes kaikki lapsiperheet kuuluvat neuvolan tarjoamien palveluiden piiriin (Sisäasiainmi-

nisteriö 2012, 22). Ammattilaisen tulisi kysyä suoraan vanhemmalta kaltoinkohtelusta, 

sillä on todettu vanhemman kertovan siitä suoraan kysyttäessä. Tunnistusta edistäväksi 

asiaksi on osoittautunut myös puheeksiotto vanhempien välisestä suhteesta sekä heidän 

tottumuksistaan hoitaa lapsia. Jos ilmenee, että vanhempaa itseään on kaltoinkohdeltu 

lapsena, on erityisen tärkeää kysyä vanhemmuuden käytänteistä. (Paavilainen & Flinck 

2013, 215.) 

 

Terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle 

toimijalle, mikäli heidän tietoonsa tulee lapsi, josta herää huoli. Yhteydenottoaiheita voi-

vat olla lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet ja lapsen hoivan ja huolenpidon tarve. 

Myös lapsen oma käyttäytyminen voi tarvita yhteydenottoa lastensuojelutoimien tarpeel-

lisuuden selvittämiseksi. (Lastensuojelulaki 417/2007.)
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4 Turvataitokasvatus 

 

 

4.1 Turvataitokasvatuksen lähtökohdat 

 

Turvallisuutta ja turvattomuutta voidaan tarkastella joko ulkoisena tai ihmisen kokemana 

tilana. Turvattomuus voi näkyä esimerkiksi huolestuneisuutena tai pelkona. Turvallisuus 

on ihmisen perustarve ja oikeus. Lisäksi se on sosiaalinen ja inhimillinen arvo. Se on 

vaarattomuutta, varmuutta, rauhallisuutta ja ennustettavuutta. Yksilön turvallisuus on si-

säistä tasapainoa. (Niemelä 2000, 21–22.) 

 

Lapsen turvallisuutta voimistavat sekä aikuiselta tuleva huolenpito että lapsen itsenäinen 

selviytyminen (Kirmanen 2000, 137). Lapsen kokemaan turvallisuuden tunteeseen vai-

kuttaa hänen kokemuksensa hallinnasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa tapahtumiin. Tä-

män vuoksi aikuisten on tarjottava lapsille ikä- ja kehitystason mukaista tietoa sekä toi-

mintatapoja selviytymiseen. Lapsen hallinnan kokemisen kannalta on olennaista kuun-

nella lapsen esittämiä kysymyksiä ja vastata niihin. Lapsen tulisi saada tietää aikuisen 

tekemistä, hänen turvallisuuttaan edistävistä ratkaisuista, itsensä suojelemisen keinoista 

sekä avun saamisesta. Turvataitokasvatuksen pyrkimyksenä on lisätä ihmissuhteiden tur-

vallisuutta. (Lajunen ym. 2019, 12.) 

 

Turvataitokasvatuksessa lasten kanssa opetellaan selviytymistaitoja itsestä huolehti-

miseksi voimavarojen vahvistamisen ohella. Tämä tapahtuu mietiskellen, ratkaisuja et-

sien sekä keskeisiä asioita tutkiskellen. Sen lisäksi, että turvataitokasvatuksessa opetel-

laan taitoja, jotka auttavat lasta suojelemaan itseään turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, 

turvataitokasvatuksella on rooli lapsen vuorovaikutustaitojen ja ihmissuhteiden luomisen 

kehittämisessä sekä itsearvostuksen ja -luottamuksen kohenemisessa. Se auttaa lapsia 

myös ilmaisemaan turvalliselle aikuiselle huolen aiheensa. (Lajunen ym. 2012, 14.)  

 

Lapsen hyvät vuorovaikutustaidot ovat avuksi hyvien ihmissuhteiden hankkimisessa ja 

niiden ylläpidossa. Hyvillä ihmissuhteilla saattaa olla merkitystä siten, ettei lapsi ajaudu 

hyväksikäyttäviin ihmissuhteisiin (Lajunen ym. 2019, 11.) Hyvän itsetunnon omaava 

lapsi arvostaa itseään. On myös todennäköistä, että muut lapset kohtelevat itseään arvos-

tavaa lasta arvostavin elein ja että hän saa ystäviä. Hyvän itsetunnon omaava lapsi ei 
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myöskään näe tarvetta toisen lapsen sortamiselle. Itsearvostus eli itsensä arvostaminen on 

lapsen suoja. Itseään arvostava lapsi haluaa itseään suojeltavan ja suojella myös itse itse-

änsä. (Cacciatore ym. 2008, 14–15, 61.) 

 

Turvataitokasvatuksessa korostuvat lasten oma osallisuus ja lapsilähtöisyys. Lasten osal-

lisuus on lasten mahdollisuutta vaikuttaa toimintaan. Toiminta perustuu lasten kiinnos-

tuksen kohteisiin, aikaisempiin kokemuksiin sekä heidän tarpeisiinsa. Lasta rohkaistaan 

harkitsemaan itse asioita ja toimintamalleja eri tilanteisiin. Aikuinen on puolestaan tark-

kailijan ja kannustajan roolissa sekä nivoo yhteen esiin tulleita asioita ja kirjaa ne. Lapsi-

lähtöisyys näkyy muun muassa menetelmien toiminnallisuutena ja leikinomaisuutena. 

Piirtäminen, yhdessä toimiminen, satujen kuuntelu, tarinoiden kerronta, symbolien ja ku-

vien hyödyntäminen sekä leikki ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Tutkiminen leikin 

avulla on lapselle omaehtoinen tapa tuottaa tietoa. Näin käsiteltävästä asiasta syntyy nä-

kemyksiä, oivalluksia ja odottamattomia yhdistelmiä. Turvataitokasvatuksen toiminta on 

lapsia kannustavaa ja voimaannuttavaa, kun se suunnitellaan lapsilähtöisesti. (Lajunen 

ym. 2019, 17–19.) 

 

Turvataitokasvatuksella ja seksuaalikasvatuksella on yhteisiä piirteitä. Turvataitokasva-

tus kasvattaa lapsen tietämystä seksuaalioikeuksista. (Aaltonen 2012, 11.) Lasten ja nuor-

ten seksuaalioikeuksiin kuuluvat muun muassa oikeus olla suojassa seksuaaliselta hyväk-

sikäytöltä, oikeus kehittyä omassa tahdissaan ilman häirintää yksilölliseen seksuaalisuu-

teen sekä ikään sopiva tiedon saanti esimerkiksi kehon kunnioituksesta ja koskematto-

muudesta. On tärkeää opettaa lapselle, ettei kukaan saa koskea hänen yksityisiin kehon 

alueisiin ilman hänen suostumustaan ja pätevää syytä. (Cacciatore 2006, 215–223.) Lap-

sen täytyy tietää, että ainakin uimapuvun alle jäävät kehon alueet ovat hänen omiaan ja 

hänellä on lupa päättää niiden katsomisesta ja koskettamisesta (Kallio 2015, 187–188). 

Lapsen tiedostaessa oikeutensa koskemattomuuteen hän oppii sekä suojaamaan itseään 

epämiellyttäviltä kosketuksilta että kunnioittamaan toisen kehon arvokkuutta ja koske-

mattomuutta (Väestöliitto 2019a). 
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4.2 Turvataidot suojaavat kaltoinkohtelulta 

 

Turvataitojen perustana ovat lasten ja nuorten oikeudet (Andell, Ylenius-Lehtonen, Laju-

nen & Lahtinen 2014, 31). YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa sanotaan, että lapselle 

tulee mahdollistaa normaalin kehityksen sallivat olosuhteet sekä edellytykset hyvinvoi-

vaan kasvuun ja kehitykseen. Jokaisen lapsen oikeus on saada tuntea turvallisuuden ja 

hellyyden tunteita huolenpitävässä ja vastuullisessa ympäristössä. Lapsen on saatava suo-

jelua kaltoinkohtelulta ja laiminlyönniltä. (Unicef 2019.)  

 

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ehkäistä kaltoinkohtelua ja väkivaltaa lapsiin koh-

distuen. Turvataitokasvatuksen ennaltaehkäisevästi antaminen on tärkeää, sillä jokainen 

lapsi on vaarassa kohdata kiusaamista ja väkivaltaa sekä häirintää. (Lajunen 2019, 11–

13.) Kiusaamisella tarkoitetaan toista halventavaa ja vahingoittavaa toimintaa kuten ni-

mittelyä ja tönimistä (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017b). Turvallisuuden lisäämi-

nen tapahtuu sekä lapsen omia hallinta- ja selviytymiskeinoja voimistamalla että lapsen 

lähellä olevien aikuisten yhteistyötä lisäämällä. Aikuinen ei kuitenkaan pysty olemaan 

lapsen turvana aina paikalla, joten lapsella tulisi olla valmiuksia itsensä suojelemiseksi. 

Lapsen tulisi saada tietoa oikeudestaan fyysiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, 

oppia havaitsemaan uhkaavia tilanteita ja harjaantua suojelemaan itseään vahingoittavilta 

vaikutteilta. (Lajunen 2012, 18.)  

 

Turvataitokasvatus antaa lapsille ja nuorille taitoja, joiden avulla he osaavat varoa kiu-

saamisen, väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön, alistamisen, ahdistelun ja houkuttelun 

tilanteita. Myös tällaisia tilanteita kohdatessaan nämä taidot auttavat heitä suojelemaan 

itseään ja turvaamaan rajojaan. (Andell ym. 2014, 31.) Sen lisäksi, että tiedostaa omat 

rajansa ja osaa puolustaa niitä, täytyy osata kunnioittaa myös toisen rajoja (Aaltonen 

2012, 11). Lapsen rajat kehittyvät vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa. 

Aikuisen tulee sekä asettaa lapselle rajat että antaa lapsen itse määrätä omat rajansa. Kiel-

letyksi tulee rajata toisen ja itsensä satuttaminen sekä kehon kohteleminen kaltoin. Lapsi 

oppii hahmottamaan omia rajojaan tunteiden tuntemisen ja havainnoimisen avulla. (Kal-

lio 2015, 187.) Lapsi osaa tunnistaa epämiellyttävän kosketuksen tai läheisyyden. Aikui-

sen tulisi vahvistaa lasta kuuntelemaan omia tuntemuksiaan. Lapselle on hyvä neuvoa 

hyvän ja pahan kosketuksen ero. Pahan kosketuksen tunnistaa siitä, että sitä katuu tai siitä 

tulee paha olo. Jokaisella on oikeus kieltäytyä kosketuksesta. (Cacciatore ym. 2008, 229.) 
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Turvataitojen opettelu pohjautuu oman kehon tuntemiseen, käsitykseen itsemääräämisoi-

keudesta ja yksityisyyden rajan tiedostamiseen. Jo pienelle lapselle tulee opettaa kehon-

osat ja niiden toiminnot. Itsemääräämisoikeudesta tulee kertoa jokaisen oikeudesta päät-

tää omasta kehostaan. Lapsen tulee myös oppia, että toisen omaa päätäntävaltaa omaa 

kehoaan kohtaan täytyy osata kunnioittaa, eivätkä kaikki pidä koskettamisesta samoin 

tavoin. Lisäksi lapselle opetetaan, että kaikki kehossa on arvokasta ja että omaa kehonsa 

on suotavaa tutkia sukuelimet mukaan lukien, kuitenkin oman rauhan puitteissa. (Kasvu-

karuselli 2019.)  

 

Turvataidot ovat rajojen asettamisen sekä itsensä puolustamisen taitoja (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2019b). Turvataitoihin kuuluvat esimerkiksi kyky ilmaista tahtonsa ja 

tarpeensa, rajojen asettaminen fyysisin tai sanallisin keinoin, turvallisuutta uhkaavasta 

tilanteesta poistuminen, avun pyytäminen ja turvalliseen aikuiseen tukeutuminen sekä it-

seään koskevan vähättelyn ja mitätöinnin sivuuttaminen. Turvataitoja vahvistavat uhkaa-

viin tilanteisiin varautuminen ja turvaohjeiden kertaaminen. Turvaohjeilla tarkoitetaan 

menettelytapaa: sano ei, lähde pois ja kerro luotettavalle aikuiselle. (Andell 2014, 45–46.)  

 

 

4.3 Turvataitokasvatus voimavaroja vahvistamassa 

 

Turvataitokasvatus on voimavarakeskeistä. Tämä tarkoittaa sen pääpainon olevan voima-

varojen, onnistumisen kokemusten, vahvuuksien sekä selviytymisen esille nostamisessa. 

(Lajunen ym. 2019, 17–19.) Voimavaroilla tarkoitetaan yksilöllisesti koettuja, voimia an-

tavia tekijöitä (Pelkonen & Hakulinen 2002, 207). 

 

Voimavaranäkökulma painottaa itsemääräämistä, vahvuuksia sekä taitoa käyttää näitä 

vahvuuksia hyväkseen. Voimavarojen vahvistumisella tarkoitetaan sisäistä kasvuproses-

sia, jossa ihmisen voimaantuminen on lähtöisin hänestä itsestään. Sitä voidaan tarkastella 

myös tietoisuuden lisääntymisen kannalta, jolloin yksilön tietoisuus omista rajoistaan ja 

vahvuuksistaan sekä oikeudestaan päättää omista ja perheensisäisistä asioista, kasvaa. 

Voimavarojen vahvistaminen tapahtuu yksilöä tukemalla. Keskeistä on kuunnella sekä 

antaa tarpeellista tietoa ja tukea. (Pelkonen & Hakulinen 2002, 203–206.) Yksilö voi vai-

kuttaa voimavaroihinsa tiedostamalla oman elämänsä kuormittavia sekä voimavaroja 
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tuottavia tekijöitä. Lisäksi keskeistä on tehdä jatkuvasti töitä voimavarojensa eteen. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Voimavarojen olemassa olo ei kuitenkaan ole vielä 

tarpeeksi. Omiin voimavaroihin tulisi uskoa ja ne pitäisi osata ottaa käyttöönsä. (Pelkonen 

& Hakulinen 2002, 207.) 

 

Voimavarojen vahvistamisen tuloksena voivat olla esimerkiksi sisäinen kasvu, itsemää-

rääminen, kohentunut itsetunto ja kokemus oman elämänsä hallinnasta (Pelkonen & Ha-

kulinen 2002, 206). Voimavaroilla on sekä lasta suojaava että lapsen kasvua ja kehitystä 

tukeva vaikutus. Myös kuormittavat tekijät kuuluvat jokaisen elämään, mutta niillä voi 

olla myös epäsuotuisa vaikutus lapsen kehitykseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018.) 

 

Lapsen voimavarat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihin. Sisäisiä voimava-

roja ovat muun muassa itsetunto, tieto, elämänhallinta, psyykkinen hyvinvointi ja sosiaa-

liset taidot. Ulkoisia voimavaroja voivat olla esimerkiksi ystävät, harrastukset ja vanhem-

mat sekä heidän tukensa. (Pirskanen 2007, 98.) Lampisen (2016) tekemässä kyselyssä 

kuormittaviksi tekijöiksi osoittautui tunne ulkopuolisuudesta, sosiaalisten suhteiden haas-

teet, työmäärä sekä tunne kykenemättömyydestä ja passiivisuudesta. On yksilön persoo-

nallisuudesta kiinni, kokeeko jonkin asian voimavarana vai kuormittavana tekijänä (Pel-

konen & Hakulinen 2002, 208).  

 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea alakouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä 

turvataitokasvatuksella. Tavoitteena on antaa lapsille sellaisia tietoja ja taitoja, jotka vah-

vistavat heidän voimavarojaan sekä suojaavat heitä kaltoinkohtelulta. Opinnäytetyön teh-

tävänä on tuottaa kaksi ohjaustuokiota turvataidoista Lähiötalolle. 
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6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 

 

 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on ammattikorkeakoulutasoinen opinnäytetyötyyppi. Se 

pyrkii tuottamaan käytännön toimintoihin ohjeistusta tai opastamista tai luomaan uutta 

toimintaa tai järkeistämään jo olemassa olevaa. Tuotos voi olla esimerkiksi ohje, tapah-

tuman järjestäminen tai opastus. Olennaista toiminnallisen opinnäytetyön tekemisessä 

tuotoksen toteuttamisen lisäksi on raportointi tutkimusviestinnän menetelmin. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 9.) Tämän opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui toiminnallinen opin-

näytetyö ja sen tuotokseksi ohjaustuokiot. Toiminnallinen menetelmä koettiin aiheeseen 

sopivaksi, sillä tällä opinnäytetyöllä pyritään luomaan uudenlaisia lähestymistapoja toi-

mintaan. Ohjaustuokiot koettiin tuotoksena sopivimmaksi, koska ajateltiin turvataitojen 

jäävän mieleen lapsille parhaiten itse osallistumalla toimintaan ja mahdollistamalla kysy-

minen ja keskustelu aiheeseen liittyen. 

 

Opinnäytetyössä tulisi näkyä aihepiiriin liittyvien tietojen ja taitojen osaaminen, käytän-

nönläheisyys, työelämän tarpeiden huomiointi sekä tutkimuksellinen näkökulma. Toi-

minnallisen opinnäytetyön raportissa tulee olla nähtävissä opinnäytetyönprosessin etene-

minen, tekijän valinnat ja niiden perustelut sekä johtopäätökset ja tulokset. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 10–65.) Opinnäytetyötä tehdessä on perehdyttävä oman alansa näyttöön 

perustuvaan tietoon. Opinnäytetyön viitekehyksen perusteellinen kokoaminen osoittaa, 

että opinnäytetyöntekijä on saanut tarpeeksi kattavan kuvan aiheesta ja että aihetta on 

tarkasteltu riittävän laajasti. Tutkimuksellisuus näkyy myös toiminnallisessa opinnäyte-

työssä, sillä sen perustana on tutkittu tieto ja käsitteellisen tiedon yhteen liittäminen am-

matilliseen käytäntöön. (Roivas & Karjalainen 2013, 80.) 

 

Työelämän tarpeiden huomiointi on otettu huomioon vastaamalla toimeksiantajan tarpei-

siin. Toimeksiantajalla ja muilla tahoilla on mahdollisuus hyödyntää tuokioissa käytettyjä 

menetelmiä ja materiaaleja toiminnassaan. Käytännönläheisyys tulee tässä opinnäyte-

työssä esille ohjaustuokioissa, joissa teoriatieto konkretisoituu ennalta suunniteltuun toi-

mintaan ja sen toteuttamiseen. Tätä opinnäytetyötä tehdessä on tutustuttu oman alan näyt-

töön perustuvaan tietoon ja hyödynnetty sitä viitekehyksen luomisessa. 
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6.2 Toimeksiantaja ja kohderyhmä 

 

Suositellaan, että toiminnalliselle opinnäytetyölle olisi toimeksiantaja. Tämä auttaa teki-

jää osoittamaan osaamistaan kattavammin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16.) Tälle opin-

näytetyölle toimeksiantajana toimi Lähiötalo. Lähiötalo on diakoniatyötä tekevän ViaDia 

ry:n ylläpitämä avoin tila, jossa lapsiperheiden, koululaisten ja eri-ikäisten kävijöiden on 

mahdollista kohdata (ViaDia Joensuu ry 2019a). Lähiötalo pyrkii toiminnallaan edistä-

mään hyvinvointia perheissä ja yhteisöllisyyttä alueella sekä olemaan vanhemmuuden ja 

lapsen kasvun ja kehityksen tukena. Lähiötalossa pidetään ohjattuja tuokioita, kerhotoi-

mintaa sekä pienryhmissä tapahtuvaa toimintaa. (ViaDia Joensuu ry 2019b.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessä tulisi ottaa huomioon myös kohderyhmän määrittely, sillä se 

auttaa kohdentamaan tuotoksen sisältöä ja perustelemaan sisällöllisiä valintoja (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 40). Tämän opinnäytetyön kohderyhmäksi valikoituivat alakouluikäiset 

lapset, jotka vierailevat Lähiötalon avoimissa iltapäivissä. Kohderyhmä valittiin yhdessä 

Lähiötalon edustajan kanssa. 

 

Tuoreimmassa, vuonna 2019 julkaistussa, kouluterveyskyselyssä joka kuudes 4–5-luo-

kalla oleva lapsi toi ilmi kokeneensa vanhempansa tai huoltajansa toimesta henkistä vä-

kivaltaa kuten loukkaamista, nöyryyttämistä ja väkivallalla uhkaamista kuluneen vuoden 

sisällä. 4–5-luokkalaisten koululaisten vastauksista kävi myös ilmi, että noin 12 prosent-

tia on kokenut fyysistä uhkaa vähintään kerran viikossa kuluneen vuoden aikana. Kyse-

lyssä fyysisellä uhalla tarkoitettiin väkivallalla uhkaamista, fyysistä käsiksi käymistä, va-

rastamista tai yritystä varastaa fyysisin keinoin tai uhkaamalla fyysisellä väkivallalla. 

(Ikonen & Helakorpi 2019.)  

 

 

6.3 Lähtötilanteen kartoitus ja aihevalinta 

 

Hyvän aihevalinnan merkkejä ovat esimerkiksi aiheen kiinnostavuus ja opettavaisuus te-

kijällensä, aiheen käypäisyys tieteenalalle ja aiheesta olemassa olevan tiedon riittävyys. 

On myös tärkeää, että aihe on realistisessa ajassa toteutettavissa. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 77–79.) 
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Opinnäytetyöprosessin alusta asti oli selkeä ajatus, että opinnäytetyön aihe olisi lapsiin 

liittyvä. Kiinnostus lasten parissa työskentelystä tulevaisuudessa heräsi jo aivan sairaan-

hoitajaopintojen alkuvaiheessa. Lähiötaloon otettiin yhteyttä sähköpostitse, sillä oli aja-

tus, että heillä voisi olla toimeksiantoja lapsiin liittyen. Lähiötalon edustajan kanssa so-

vittiin, että kävisin paikan päällä tutustumassa tiloihin ja sopimassa aihevalinnasta. En-

simmäisellä tapaamisella toimeksiantaja ehdotti aiheeksi turvataitokasvatukseen liittyviä 

ohjaustuokioita. Toimeksiantajan mukaan turvataitokasvatusteemaisille ohjaustuokioille 

on tarvetta heidän kävijäryhmässään. Lähiötalo on mukana monen alakouluikäisen lapsen 

elämässä turvana ja tukena. Turvataidot ovat puolestaan yksi osa koulunsa aloittaneen 

alakouluikäisen tarpeellisia taitoja. (Luodelahti 2019.) Kiinnostusta aihetta kohtaan löytyi 

ja niin aihevalinta valikoitui. 

 

 

6.4 Ohjaustuokioiden suunnittelu 

 

Ohjauksen toteutuminen edellyttää vuorovaikutusta osapuolten välillä. Ohjaus voidaan 

suunnata joko yhdelle tai useammalle henkilölle. Ohjaaja on asiantuntija, jonka avulla 

ohjattava oppii muun muassa hyödyntämään voimavarojaan, tarkastelemaan omia koke-

muksiaan ja ratkomaan ongelmiaan. Ohjaajan rooli on olla mukana ohjattavan pohdin-

noissa ja toiminnoissa samalla niitä edistäen. (Vehviläinen 2001, 12–17.) Ohjauksessa 

keskeistä on, että ohjaaja ei anna ohjattaville valmiita ratkaisuja vaan osallistaa ja tukee 

ohjattavia. Ohjaajan tulee kiinnittää huomiota myös omaan viestintäänsä ja kieleensä. 

(Onnismaa 2011, 26–49.) Lapsilähtöinen kasvatus pohjautuu leikkivien lasten ohjaami-

selle. Aikuinen on luomassa edellytyksiä lasten leikeille. (Helenius & Korhonen 2005, 

21–22.) 

 

Toimeksiantajan kanssa päätettiin, että ohjaustuokiot pidettäisiin osana Lähiötalon avoi-

mia iltapäiviä, joihin alakouluikäiset lapset voivat osallistua vapaaehtoisesti. Lisäksi so-

vittiin, että ohjaustuokioiden osuus olisi avoimista iltapäivistä noin tunnin verran. Myös 

Lähiötalon tiloista keskusteltiin ja sovittiin, että toimintaa jaettaisiin useampaan huonee-

seen niin, että toiminta tapahtuisi pienryhmissä erilaisia ”rasteja” kiertäen. ”Rastilla” tar-

koitetaan tässä yhteydessä ohjaustuokion aiheeseen liittyvää ohjattua toimintaa, joka ta-

pahtuu pienryhmätyöskentelynä. Jokaisella ”rastilla” on oma teemansa.  
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Toimeksiantaja ehdotti Lähiötalolla projektia tekevien opiskelijoiden hyödyntämisestä 

ohjaustuokioiden ohjauksessa. Koska toiminta suunniteltiin toteutettavaksi pienryhmissä 

samanaikaisesti, ohjaukseen tarvittiin lisää ohjaajia. Toimeksiantajan kanssa sovittiin, 

että muut ohjaajat perehdytettäisiin edeltävästi. Perehdytyksessä suunniteltiin läpikäytä-

vän ”rastien” pitämiseen tarvittavia tietoja sekä lasten ohjaukseen liittyviä asioita kuten 

lasten ohjaamista itsenäiseen ajatteluun apukysymyksiä hyödyntäen, lasten kannusta-

mista sekä ryhmätoiminnan pelisääntöjä kuten toisen kuuntelemista. Suunniteltiin, että 

jokaisen ”rastin” kohdalla käydään läpi mitä tehdään, miten toimitaan, miten ohjataan ja 

miksi juuri kyseinen ”rasti” on tärkeä turvataitokasvatuksen kannalta. Lisäksi ohjaajille 

valmisteltiin kirjalliset ohjeet ”rastin” pitämiseen. Kirjallisilla ohjeilla tarkoitetaan liit-

teissä näkyviä ”rastien” ohjeistuksia. 

 

Ohjaustuokioiden sisällön suunnitteleminen alkoi turvataitokasvatukseen ja turvataitoi-

hin liittyvän tietoperustan läpikäymisellä. Näin varmistettiin, että kaikki oleellinen olisi 

mukana ohjaustuokioissa. Ohjaustuokioissa suunniteltiin käsiteltävän turvataitokasvatuk-

sen tärkeitä osa-alueita kuten turvataitoja, turvaohjeen hyödyntämistä, kiusaamista, eri-

laisia kosketuksia ja fyysistä koskemattomuutta sekä turvallisuutta ja turvattomuutta. Li-

säksi lapsen arvostusta itseään kohtaan ja hänen ymmärrystään hänelle tärkeän aikuisen 

merkityksestä haluttiin vahvistaa. 

 

Tämän jälkeen pohdittiin lapsilähtöisiä ohjausmenetelmiä, joita hyödynnettäisiin ohjaus-

tuokioissa. Teemojen käsittelyyn lapsilähtöisistä menetelmistä valikoituivat piirtäminen 

ja askartelu, pelaaminen, sadutus ja kuvien käyttäminen keskustelun apuna. Ohjaustuoki-

oissa käytettävien menetelmien suunnittelun yhteydessä ideoitiin menetelmien ympärille 

rakentuvaa toimintaa. Kun tiedossa oli, mitä ja miten ”rasteilla” tehtäisiin, alkoi toimin-

taan liittyvien materiaalien työstäminen. Materiaalien työstämiseen sisältyi tietovisaky-

symysten ja vastausten luominen tietoperustaan pohjautuen, tietovisan vastauslomakkeen 

tekeminen, sopivien kuvien etsiminen Pixabay-verkkosivulta turvallisuus ja turvattomuus 

-aiheista tehtävää varten, värityskuvien ja muistipelissä tarvittavien kuvakorttien piirtä-

minen sekä täydennettävän sadun luominen. Kuvakortit ja värityskuvat muutettiin vielä 

sähköiseen muotoon ja tulostettiin. Kuvakortit myös viimeisteltiin liimaamalla ne kovalle 

kartongille niiden säilymiseksi. Lisäksi Lähiötalolta varmistettiin askartelutarvikkeiden 

saatavuus ”rasteilla” tapahtuvaa toimintaa varten. 
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Ohjaustuokioiden toteutuksesta tehtiin suunnitelma (liite 1), josta käy ilmi kummankin 

ohjaustuokion aikataulu. Kumpikin ohjaustuokio suunniteltiin alkavaksi yhteen kokoon-

tumalla, turvataidoista, ohjaustuokioiden tarkoituksesta ja ”rastien” sisällöistä lyhyesti 

kertomalla sekä pienryhmiin jakautumisella. Lisäksi kummankin ohjaustuokion alkuun 

kehiteltiin yhteinen leikki, jonka tarkoituksena oli luoda hyvä ilmapiiri ohjaustuokioille. 

Leikit suunniteltiin turvataitokasvatukseen sopiviksi. Leikit ovat nähtävissä ohjaustuoki-

oiden toteutuksen suunnitelmassa (liite 1). Yhteisen leikin jälkeen oli tarkoitus siirtyä 

pienryhmissä ”rasteille”. Yhdelle ”rastille” varattiin aikaa noin 15 minuuttia. 

 

”Rasteja” suunniteltiin ensimmäiselle ohjaustuokiolle neljä ja pienryhmien määräksi 

kolme. ”Rastien" toiminnallisiin menetelmiin kuuluvat ensimmäisellä kerralla tietovisan 

(liite 2) pelaaminen, pohdinta ja keskustelu kuvien avulla turvallisuudesta ja turvattomuu-

desta (liite 4), fyysiseen koskemattomuuteen ja omiin fyysisiin rajoihin liittyvien väritys-

kuvien (liite 5) värittäminen ja missä olen hyvä -piirustusten (liite 6) tuottaminen. Tehtävä 

turvallisuudesta ja turvattomuudesta sekä värityskuva lapsen omista fyysisistä rajoista 

”rastit” ovat ajallisesti lyhyempiä ja tämän takia yksi pienryhmä kiertää nämä molemmat 

sillä välin, kun toiset kaksi pienryhmää ovat kahdella muulla ”rastilla”. Toisella ohjaus-

tuokiolla ”rasteja” sekä pienryhmiä on neljä. Toisen ohjaustuokion ”rastien” toiminnalli-

sia menetelmiä ovat kosketuksiin liittyvän muistipelin (liite 7) pelaaminen, kiusaamiseen 

liittyvän sadun (liite 8) täydentäminen ja tärkein aikuiseni on -taideteosten (liite 9) teke-

minen. Lisäksi yhdellä ”rastilla” on toimeksiantajan toiveesta heidän järjestämäänsä lei-

vontaa. Kun jokainen pienryhmä on kiertänyt kaikki ”rastit”, kokoonnutaan yhteen. Lo-

puksi keskustellaan ja tehdään yhteenvetoa ohjaustuokioista sekä kysytään lapsilta pa-

lautetta. 

 

Turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin varauduttaessa tulee toimia lapsilähtöisesti. Lapsi-

lähtöinen toiminta ei kasvata lasten pelkoja. Turvataitokasvatus voi kuitenkin edesauttaa 

lasta kertomaan omista huolistaan ja peloistaan luotettavalle aikuiselle, jonka vuoksi tä-

hän tulee varautua. (Lajunen ym. 2019, 18, 258.) Mikäli ohjaustuokiossa lasta alkaa pe-

lottamaan tai lapsi ilmaisee huolensa, ohjataan hänet hänelle turvallisen aikuisen luokse 

keskustelemaan kahdenkeskisesti hänen huolistaan ja peloistaan. Turvallinen aikuinen on 

useimmiten lapselle kasvattaja tai oma vanhempi. Myös joku muu lähipiirin aikuinen ku-

ten naapuri, isovanhempi tai kaverin vanhempi, voi olla lapselle turvallinen aikuinen. 
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(Väestöliitto 2019b.) Lapsen kanssa voidaan myös yhdessä pohtia, kenen kanssa hän ha-

luaisi jutella. Turvallinen aikuinen voi ohjaustuokioissa olla lapselle joku Lähiötalon hen-

kilökunnasta. Myös lapsen vanhemmalle tai muulle hänestä huolehtivalle aikuiselle voi-

daan soittaa tarpeen tullen. 

 

 

6.5 Ohjaustuokioiden toteutus 

 

Ensimmäinen ohjaustuokio pidettiin 14.11. Paikalle mentiin ajoissa, noin tunti ennen oh-

jaustuokioiden alkamisajankohtaa, jotta tilojen järjestelylle sekä ohjaajien perehdytyk-

selle jäisi tarpeeksi aikaa. Opinnäytetyöntekijän lisäksi ohjaajina toimi neljä sairaanhoi-

tajaopiskelijaa, jotka tekivät Lähiötalolle projektia. Ohjaajille jaettiin omat ”rastinsa” ja 

heidät ohjeistettiin niiden ohjaamiseen. Lisäksi ohjaajille annettiin kirjalliset, liitteissä nä-

kyvät ohjeet ja heiltä varmistettiin, että he ymmärsivät ohjeistuksen. Opinnäytetyöntekijä 

kävi seuraamassa toimintaa myös niillä ”rasteilla”, joilla ei itse ollut ohjaamassa. 

 

Ensimmäinen ohjaustuokio alkoi yhteen kokoontumalla. Tämän jälkeen esittäydyttiin ja 

kerrottiin yleistä turvataidoista ja ohjaustuokioiden merkityksestä. Sitten oli tutustumis-

leikin aika. Tutustumisleikissä jokainen sai kertoa vuorollansa oman nimensä ja jonkin 

positiivisen piirteen tai ominaisuuden itsestään, aikuiset mukaan lukien. Tutustumisleikin 

jälkeen jakauduttiin kolmeen pienryhmään. Lapsia oli aluksi kymmenen eli jokaisessa 

ryhmässä oli joko kolme tai neljä lasta. Ohjaustuokion edetessä lapsia ilmaantui paikalle 

muutama lisää ja he jakaantuivat pienryhmiin tasaisesti. Pienryhmiin jakautumisen jäl-

keen lapsille kerrottiin lyhyesti ”rastien” sisällöstä ja ohjattiin jokainen pienryhmä yh-

delle ”rastille”. Ohjaajia ohjeistettiin ohjaamaan pienryhmät seuraavalle ”rastille” viiden-

toista minuutin jälkeen. 

 

Pienryhmät jakaantuivat pelaamaan tietovisaa (liite 2), piirtämään missä olen hyvä -pii-

rustuksia (liite 6) sekä tekemään tehtävää turvallisuudesta ja turvattomuudesta (liite 4) ja 

värittämään värityskuvia (liite 5). Kaksi viimeistä toiminnallista ”rastia” toteutettiin yh-

dessä huoneessa peräkkäin.  
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Tietovisaa ohjasi yksi ohjaaja. Tietovisassa lapset kuuntelivat kysymykset tai väittämät 

sekä vastausvaihtoehdot ja kirjasivat vastauksensa vastauslomakkeelle (liite 3). Muuta-

malta lapselta tuli kysymyksiä kysymyksiin liittyen, sillä he eivät täysin ymmärtäneet 

niitä kielimuurin vuoksi. Kaikki kysymykset ja väittämät käytiin yhdessä läpi, jonka jäl-

keen siirryttiin tarkistamaan oikeat vastaukset sekä väittämien selitykset.  

 

Missä olen hyvä -piirustus ”rastin” alussa lapsia ohjattiin pohtimaan, missä he ovat hyviä. 

Ohjaamassa oli kaksi ohjaajaa. Lapsia kannustettiin ja autettiin kysymällä kysymyksiä 

muun muassa kouluun ja harrastuksiin liittyen. Seuraavaksi lapset piirsivät piirustuksi-

aan. Piirtämisen yhteydessä jutusteltiin muun muassa harrastustoiminnasta, jonka moni 

lapsi nosti esille. Osa lapsista piirsi piirustuksiaan hieman pidempään, jolloin muilla ”ras-

teilla” ei ollut enää toimintaa. Muut lapset leikkivät tällä välin oleskeluhuoneessa omia 

leikkejään.  

 

Viimeisellä rastilla oli ohjaamassa opinnäytetyön tekijän lisäksi toinen ohjaaja. Liitteessä 

4 on nähtävillä kuvat, joita lapset pohtivat turvallisuutta ja turvattomuutta käsittelevässä 

tehtävässä. Tehtävää tehdessä lapsia ohjattiin toimimaan yhdessä, joka onnistui suurim-

malla osalla lapsista hyvin. He kategorisoivat kuvat joko turvattomaan tai turvalliseen ja 

laittoivat ne kahteen eri pinoon. Kun he olivat valmiita, kuvat käytiin yhdessä läpi ja sa-

malla pohdittiin, miksi kuvat olivat herättäneet heissä turvattomuuden tai turvallisuuden 

tunnetta. Kuvista pohdittiin muun muassa kuvissa esiintyvien henkilöiden yksinäisyyttä 

tai yhdessä oloa, kuvien värimaailmaa ja henkilöiden ilmeitä. Kun kuvat oli käsitelty ja 

kaikki olivat saaneet kerrottua näkemyksensä, siirryttiin värittämään värityskuvia (liite 

5).  

 

Ennen värittämisen aloittamista lapsia pyydettiin valitsemaan kaksi mieleisensä väristä 

värikynää. Sitten heitä ohjattiin ottamaan käteensä yksi valitsemistaan värikynistä, jolla 

väritettäisiin ne alueet, joihin kukaan ei saa koskea ilman lapsen lupaa. Kun lapset olivat 

värittäneet edellisen ohjeistuksen mukaiset alueet, heitä ohjattiin ottamaan toinen väri ja 

värittämään sillä ne alueet, joihin lasta sai koskea ja joissa kosketus tuntui heidän mieles-

tään hyvältä. Värityskuvien valmistumisen jälkeen pohdittiin, miksi lapset olivat värittä-

neet juuri niitä alueita ja vaikuttaako kosketuksen hyväksyttävyyteen, kuka lasta kosket-

taa. Kun kaikilla ”rasteilla” oltiin valmiita, kokoonnuttiin yhteen ja tehtiin yhteenvetoa 

tuokioista sekä kysyttiin lapsilta suullista palautetta. 
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Toinen ohjaustuokio pidettiin 21.11. Myös toisella kerralla, ennen varsinaista ohjaus-

tuokiota, varattiin aikaa tilojen järjestelylle ja ohjaajien perehdytykselle. Ohjaustuokion 

aluksi kokoonnuttiin yhteen ja esittäydyttiin. Sen jälkeen leikittiin yhdessä kehonosaleik-

kiä, jolla haluttiin edistää hyvän ilmapiirin ja yhteishengen syntyä. Lisäksi kehonosien 

nimeäminen liittyy turvataitokasvatukseen. Tämän jälkeen kerrattiin lyhyesti turvataidot 

käsitteenä ja niiden merkitys lapsille. Seuraavaksi jakaannuttiin pienryhmiin tai pareihin 

ja mentiin ”rasteille”. Lapsia oli ohjaustuokion alussa kymmenen, mutta kuten ensimmäi-

sellä kerralla, lapsia tuli lisää ohjaustuokion edetessä. Myös tällä kerralla sovittiin, että 

pienryhmät kierrätettäisiin aina tietyssä järjestyksessä viidentoista minuutin jälkeen seu-

raavalle ”rastille”. Se ei kuitenkaan aivan toteutunut, sillä joillakin ’”rasteilla” meni pi-

dempään ja tästä syystä pienryhmät menivät vahingossa väärille ”rasteille”. Se ei kuiten-

kaan haitannut ohjaustuokioiden kulkua. Suunnitelmaa sovellettiin ja yhdelle ”rastille” 

tuli viimeisenä kaksi pienryhmää. 

 

Opinnäytetyön tekijän suunnittelemia ”rasteja” oli toisella ohjaustuokiolla kolme ja Lä-

hiötalon järjestämä leivonta oli neljäs ”rasti”. Ohjaajia oli sama määrä kuin ensimmäisellä 

kerralla eli neljä opinnäytetyön tekijän lisäksi. Sekä muistipeliä (liite 7) että tärkein ai-

kuiseni on -taideteosten tekoa (liite 9) ohjasi kaksi ohjaajaa. Täydennettävän sadun (liite 

8) tekoa ohjasi opinnäytetyön tekijä itse, mutta myös muilla ”rasteilla” käytiin katsomassa 

toiminnan sujumista.  

 

Muistipeliä pelattiin liitteessä 7 näkyvien ohjeiden mukaisesti. Pelin alussa käytiin pelin 

säännöt läpi. Muistipelin kuvakorteissa oli hyviin ja pahoihin kosketuksiin liittyviä kuvia. 

Lapsen nostaessa kaksi samaa kuvakorttia, hän pohti, onko kuvakortissa näkyvä kosketus 

hyvä vai paha. Sen jälkeen pelaaja otti itselleen kuvakortit talteen ja vuoro jatkui seuraa-

valle. Peliä pelattiin kunnes kaikki parit kuvakorteille oli löydetty. Muistipelin pelaami-

nen sujui ohjanneiden ohjaajien mukaan hyvin.  

 

Ennen taideteosten varsinaista tekemistä lapsia ohjattiin pohtimaan heille tärkeimpiä ai-

kuisiaan. Tämän jälkeen heille kerrottiin, että he saisivat tehdä valitsemastaan henkilöstä 

vapaavalintaisen taideteoksen käyttäen pöydältä löytyviä materiaaleja. Käytettävissä ole-

via materiaaleja olivat muun muassa kankaat, langat, aikakausilehdet ja kartongit. Moni 

lapsi teki omasta vanhemmastaan taideteoksen ja osa teki omalle vanhemmalleen taide-

teoksesta kortin. Taideteoksien toteutuksessa käytettiin luovuutta ja lapsilta itseltään tuli 
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hyviä ideoita, miten materiaaleja voisi hyödyntää. Osa taideteoksista on nähtävillä liitteen 

9 kuvassa, joka on otettu lasten luvalla. 

 

Täydennettävän sadun (liite 8) tekoa pohjustettiin kertomalla, että tehtäisiin yhdessä satu, 

johon lapset saisivat vuoron perään keksiä sanoja vihjeiden perusteella. Sadun aihetta ei 

vielä tässä vaiheessa paljastettu vaan kerrottiin vain, että satu olisi päivän teemaan liit-

tyvä. Lapset osasivat kertoa puuttuvia sanoja vihjeiden ja apukysymyksien perusteella. 

Välillä pienryhmissä muistuteltiin oman vuoronsa odottamisesta, jotta jokainen saisi täy-

dentää vuorollaan satua. Sadun täydentäminen vuorotellen onnistui kuitenkin hyvin oh-

jauksella. Kun satu oli täydennetty ja valmis, lapsille kerrottiin sadun aihe ja se luettiin 

ääneen. Yhdessä pienryhmässä yksi lapsista toivoi saavansa lukea sadun itse, johon kan-

nustettiin. Sadun lukemisen jälkeen kiusaamista pohdittiin liitteessä 8 näkyvien apukysy-

mysten avulla. Lapset kertoivat myös heidän omista kokemuksistaan kiusaamiseen liit-

tyen, joista syntyi keskustelua. Ohjaustuokioiden lopuksi kokoonnuttiin yhteen keskuste-

lemaan ja saamaan lapsilta palautetta.  

 

 

6.6 Ohjaustuokioiden arviointi 

 

Palaute voidaan nähdä arvioinnin välineenä. Se auttaa myös kehittämään toimintaa. Pa-

lauteketju muodostuu palautteen hankinnasta ja antamisesta, vastaanottamisesta, käsitte-

lystä ja sen vaikutuksesta. (Ranne 2014, 14.) Palautetta voi hakea kirjallisesti tai suulli-

sesti. Suullisen palautteen muistamista helpottaa muistiinpanojen tekeminen. Palautteen 

antaminen voi olla haastavaa ilman, että palautteen antaja tietää tarkalleen, mistä asiasta 

palautetta halutaan saada. Siksi on tärkeää kertoa palautteen antajalle, miksi, miten ja 

mistä palautetta halutaan saada. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 145–146.) 

 

Arviointi ohjaustuokioista kerättiin kirjallisena palautteena toimeksiantajalta viimeisen 

ohjaustuokion jälkeen. Palautteen hankkimiseen käytettiin palautelomaketta (liite 10). 

Kysymysten tarkoituksena oli auttaa toimeksiantajaa antamaan palautetta laaja-alaisesti. 

Toimeksiantajan antaman palaute oli positiivista ja kuvailevaa. Jokaiseen palautelomak-

keen kysymykseen vastattiin ja myös vapaamuotoista palautetta annettiin. Palautteesta 

käy ilmi, että opinnäytetyön tekijä oli valmistautunut toimeksiantajan mielestä ohjaus-
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tuokioihin erittäin hyvin käymällä keskustelemassa Lähiötalolla ja aiheeseen paneutu-

malla. Toimeksiantaja koki myös, että opinnäytetyön tekijä sai lapset innostumaan ai-

heesta ja että erilaisten lasten huomioon ottaminen sekä muiden ohjaajien ohjeistus on-

nistuivat. Ohjaustuokioiden teema oli toimeksiantajan mielestä tärkeä. Opinnäytetyön te-

kijä oli suunnitellut aiheesta mielenkiintoisen kohderyhmälle ja se vastasi hyvin kohde-

ryhmän tarpeita. Ohjaustuokiot koettiin monipuolisina ja mielenkiintoisina. Toimeksian-

taja toi ilmi, että myös jatkossa vastaavanlaisille ohjaustuokioille olisi tarvetta ja että tee-

masta olisi saanut pidettyä useampiakin tuokioita. Vapaamuotoisessa palautteessa kerro-

taan opinnäytetyön tekijän hoitaneen tunnollisesti yhteydenpitoa ja pitäneen toimeksian-

tajan ajan tasalla koko prosessin ajan sekä hoitaneen suunnittelun ja toteutuksen toimek-

siantajan mielestä hyvin. 

 

Kohderyhmältä palaute kerättiin suullisesti kummankin ohjaustuokion jälkeen. Toimek-

siantajan mukaan kohderyhmässä on lapsia, jotka vasta opettelevat lukemaan ja kirjoitta-

maan, joten selkeyden vuoksi palaute päätettiin kysyä suullisesti. Lapsilta kysyttiin, mitä 

mieltä he olivat ohjaustuokiosta ja mikä oli heidän mielestään paras ”rasti” ja mikä ”rasti” 

oli puolestaan vähiten heidän mieleisensä. Suullinen palaute kirjattiin ylös. Jokainen lapsi 

sai vuoron viittaamalla. Kaikki lapset eivät kuitenkaan halunneet vastata jokaiseen kysy-

mykseen. Ensimmäisellä kerralla lapset kuvailivat ohjaustuokiota hyväksi, kivaksi, haus-

kaksi, mukavaksi ja tärkeäksi. Toisella kerralla lapset kuvailivat ohjaustuokiota seuraa-

vanlaisesti: ”hyvä”, ”kiva”, ”hauska”, ”tosi kiva”, ”mukava”, ”super super kivaa” ja ”tyk-

käsin”. Joitakin samoja kommentteja oli useampia.  

 

Kun lapsilta kysyttiin, mikä ”rasti” oli heidän mielestään paras, lasten äänet jakautuivat 

melko tasaisesti. Ensimmäisellä ohjaustuokiolla eniten pidettyjä ”rasteja” olivat tietovisa, 

värityskuvat sekä turvallisuus ja turvattomuus aiheinen tehtävä. Toisella ohjaustuokiolla 

lapset pitivät eniten täydennettävästä sadusta sekä minun tärkein aikuiseni on -taideteos-

ten tekemisestä, mutta myös muistipelistä pidettiin.  

 

Lapsilta kysyttiin myös, mikä ”rasti” oli vähiten heidän mieleisensä. Ensimmäisellä oh-

jaustuokiolla eniten ääniä sai piirtämiseen liittyvä tehtävä ja seuraavaksi eniten tietovisa. 

Lapset, jotka eivät pitäneet piirtämisestä, kertoivat sen johtuvan siitä, etteivät ole mieles-

tään hyviä piirtämään. Tietovisa nousi puolestaan esille, koska joidenkin lasten mielestä 

kysymykset olivat olleet liian hankalia. Toisella ohjaustuokiolla muistipeli oli kolmen 
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lapsen mielestä vähiten mieluinen ”rasti”. Yksi lapsi ilmaisi, että askartelu oli vähiten 

mieluista ja yksi puolestaan kertoi täydennettävän sadun olleen vähiten mieluista teke-

mistä. Loput lapsista eivät ollenkaan viitanneet kysymykseen. 

 

 

7 Pohdinta 

 

 

7.1 Tuotoksen tarkastelu 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa lapsille sellaisia tietoja ja taitoja, jotka vahvis-

tavat heidän voimavarojaan sekä suojaavat heitä kaltoinkohtelulta. Mielestäni tavoittee-

seen päästiin ja lapset saivat tietoa ja tuottivat sitä myös itse sekä oppivat taitoja, joiden 

avulla he voivat puolustaa itseään ja omia rajojaan. Ohjaustuokioissa olisi voinut olla 

mukana kuitenkin konkreettista turvataitojen opettelua kuten kykyä ilmaista omia tarpei-

taan ja tahtoaan esimerkiksi pariharjoitusten avulla, jos ohjaustuokioita ja näin ollen aikaa 

olisi ollut enemmän. Ohjaustuokioissa haluttiin korostaa myös turvallisen aikuisen tär-

keyttä lapselle. Tärkeän aikuisen merkitys tuli usealla ”rastilla” esille myös lasten omien 

pohdintojen kautta. Niin kuin luvussa 4.1. tulee ilmi, hyvät ihmissuhteet voivat ehkäistä 

hyväksikäyttäviin ihmissuhteisiin ajautumista. 

 

Mielestäni ohjaustuokiot olivat onnistuneita. Lapset olivat kiinnostuneita ja osallistuivat 

toimintaan erinomaisesti. Vaikka ohjaustuokioissa oli eri-ikäisiä lapsia, toiminta näytti 

olleen heille mieluista ja heistä jokainen suoriutui ”rastien” tehtävistä hyvin. Pienryh-

missä jaettiin omia kokemuksia ja mielipiteitä, joiden avulla pystyttiin paneutumaan sy-

vällisemmin aiheeseen. Lapsilta tuli hyvin itsenäistä pohdintaa esimerkiksi omiin yksi-

tyisiin rajoihin sekä turvallisuuteen ja turvattomuuteen liittyen, joka mielestäni kertoo 

siitä, että lapsilla on jo hyvä perusta turvataitojen oppimiselle. He tiedostivat yksityisyy-

tensä rajoja ja turvattomuuden tilanteita kuten yksin jäämistä. Lapset tunnistivat itsessään 

myös hyviä ominaisuuksia ja taitoja. Itsearvostus on myös tärkeässä roolissa kaltoinkoh-

telun ehkäisyssä, jotta lapsi pitää itseään arvokkaana ja haluaa itseään suojeltavan.  
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Tietovisan tarkoituksena oli opettaa lapsille jotain uutta ja kerrata mahdollisesti jotain 

aiemmin opittua. Tietovisassa käytiin läpi muun muassa turvaohjetta sekä ylipäätään tai-

toa sanoa ”ei”. Kysymysten oli tarkoitus olla sellaisia, ettei niihin tarvitsisi varsinaisesti 

aiempaa tietämystä. Ohjaustuokioiden aluksi turvataitokäsite käytiin kuitenkin läpi ja ker-

rottiin, mihin turvataitoja tarvitaan. Suurimmalla osasta lapsia tietovisan kysymyksiin 

vastaaminen onnistui vaivattomasti, mutta osalla lapsista kielimuuri hankaloitti kysymys-

ten ymmärtämistä. Ymmärrettävyyden kannalta olisi voinut olla parempi yksinkertaistaa 

kysymyksiä entisestään. Iällä ei ollut huomattavaa vaikutusta, sillä sekä alakoulun ensim-

mäisellä että kuudennella luokalla olevat lapset osasivat pääsääntöisesti vastata kysymyk-

siin. Tietovisassa painotettiin, että kaikkea ei tarvitsekaan osata ennestään vaan tarkoitus 

on oppia. 

 

Liitteestä 6 voi nähdä lasten tekemät missä olen hyvä -piirustukset. Lasten piirtämissä 

kuvissa aiheina ovat esimerkiksi harrastustoimintaan ja koulunkäyntiin liittyvät taidot. 

Kuvissa esiintyy muun muassa hyppynarulla hyppimistä, elektroniikkaan liittyvää osaa-

mista, matematiikan laskemista, voimistelurenkaissa roikkumista, piirustamista, käsillä 

seisontaa, puissa kiipeilemistä ja partiotoimintaa. Piirtämisen tarkoituksena oli itsearvos-

tuksen voimistaminen omien vahvuuksien tunnistamisen avulla. Mielestäni toiminta on-

nistui tarkoituksenmukaisesti, sillä vahvuuksia itsestänsä löydettiin ja niistä keskusteltiin. 

Lasten keskustelusta oli havaittavissa innostuneisuutta omista taidoistaan ja osaamises-

taan. 

 

 

7.2 Ammatillinen kasvu 

 

Koin pienryhmäohjaukset hyödyllisinä opinnäytetyöprosessin kannalta. Tein opinnäyte-

työn yksin, joten koen ohjauksien olleen erityisen tärkeitä vertaistuen ja palautteen saa-

misen kannalta. Toisaalta itsenäinen työskentely mahdollisti vapaammat aikataulut ja ke-

hitti omaa päätöksentekokykyä. 

 

Jo olemassa oleva perhehoitotyön tietämykseni syveni tietoperustan luomisen myötä. Nä-

kisin, että lapsen kaltoinkohtelun tunnistamiseen perehtyminen antaa valmiuksia ottaa 

sairaanhoitajana paremmin huomioon kaltoinkohtelun ilmenemisen mahdollisuuden ja 
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helpottaa sen puheeksi ottamista perheen kanssa. Näin voi perustella huolen aiheensa tie-

toon pohjautuen ja tietää minkälaisia asioita perheeltä tai lapselta tulee selvittää. Mieles-

täni turvataitokasvatuksen menetelmiä voi hyödyntää jokainen lasten ja perheiden parissa 

työskentelevä ammattihenkilö omaan toimenkuvaansa soveltuvasti, sillä kuten 4.1 lu-

vussa tulee ilmi, turvataitokasvatus on muutakin kuin selviytymistaitojen opettelua. Tur-

vataitokasvatuksella on positiivinen vaikutus lapsen vuorovaikutustaitoihin ja ihmissuh-

teiden luomisen taitoon. Lisäksi se auttaa lasta kohentamaan itsearvostusta ja -luotta-

musta sekä kertomaan turvalliselle aikuiselle huolensa. 

 

Sairaanhoitajan työssä on tärkeää osata ottaa myös haastavana koettuja aiheita esille. Oh-

jaustuokioissa lasten kanssa puhuimme muun muassa koskettamisesta ja omista rajoista, 

jotka voivat olla joillekin lapsille hyvin henkilökohtaisia ja arkaluontoisia asioita. Voisin 

sanoa kokemani perusteella, että avoimen, rohkaisevan ja luotettavan ilmapiirin luominen 

edesauttaa hankalina tai arkaluontoisina koettujen asioiden läpikäymistä. Näkisin, että 

ohjaustuokioiden alussa olleet yhteiset leikkihetket loivat yhteishenkeä sekä luottamusta 

ryhmän jäsenten ja ohjaajien välille. Lisäksi huomasin avoimen keskustelun ja avointen 

kysymysten sekä jokaisen ryhmän jäsenen huomioinnin ja kuuntelemisen rohkaisevan 

lapsia puhumaan heitä mietityttävistä asioista ja heidän kokemuksistaan. 

 

Ohjaustuokioiden toteutuksessa sain lisää varmuutta lapsiryhmien ohjaamiseen. Olen 

työskennellyt lasten parissa aikaisemminkin, mutta koin tämän hieman erilaiseksi, sillä 

olin ikään kuin asiantuntijan roolissa ja minulla oli päämäärä, jonka halusin saavuttaa. 

Niin kuin luvussa 5 tulee esille, tavoitteenani oli antaa lapsille sellaisia tietoja ja taitoja, 

jotka vahvistaisivat heidän voimavarojaan sekä suojaisivat heitä kaltoinkohtelulta. 

 

Osana ohjaustuokioihin valmistautumista oli perehdyttää muut ohjaajat ”rastien” ohjaa-

miseen. Valmistellessani opastuksia ohjaajille ”rasteja” varten sekä perehdyttäessäni 

heitä, koen, että organisointikykyni kehittyi. Suunnittelin etukäteen, mitä ohjaisin tuoki-

oissa itse ja mitkä ”rastit” olisivat puolestaan ohjattavissa helposti ilman syvempää aihee-

seen perehtymistä. Koen, että eräänlaisena asiantuntijana oli hieman paineita ohjaustuoki-

oiden onnistumisessa, mutta etukäteen tehty huolellinen perehtyminen, aikataulutus ja 

suunnittelu auttoivat suuresti ohjaustuokioiden vetämisessä ja kysymyksiin vastaami-

sessa.
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7.3 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuutta on mahdollisuus arvioida laadullisen tutki-

muksen luotettavuuden kriteerein (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 41). Kriteerejä, 

joilla laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan, ovat uskottavuus, refleksiivi-

syys, vahvistettavuus sekä siirrettävyys. Arvioinnilla pyritään ottamaan selvää tiedon to-

denperäisyydestä. (Kylmä & Juvakka 2007, 127.) 

 

Uskottavuus on kriteeri, jolla tarkoitetaan tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuutta sekä 

kykyä näyttää se tutkimuksessa. Refleksiivisyydellä tarkoitetaan tutkijan tiedostavuutta 

omista edellytyksistään tutkimuksen teolle. Hänen tulee myös raportoida niistä. Tutki-

muksen tekijän tulee tarkastella itsensä vaikutusta tutkimusprosessiin sekä -aineistoon. 

Vahvistettavuutta tarkastellessa pääosassa on huolellinen raportointi niin, että tutkimus-

prosessi on seurattavissa. Tärkeää on tuoda esille muun muassa menetelmälliset valinnat 

sekä havainnot. (Kylmä & Juvakka 2007, 128–129.) Siirrettävyydellä arvioidaan tulosten 

siirrettävyyttä toiseen tutkimusympäristöön. Siirrettävyyden kannalta tärkeää on, että tut-

kija nimeää perinpohjaisesti olennaista tietoa kohderyhmästä sekä tutkimusympäristöstä. 

Näin tutkimusprosessia on mahdollista seurata. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2015, 198.) 

 

Refleksiivisyys on huomioitu tässä opinnäytetyössä ottamalla huomioon omat edellytyk-

set produktin toteutukselle. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt eri-ikäisten lasten pa-

rissa aikaisemmin. Tästä oli hyötyä sekä ohjaustuokioiden suunnittelussa että toteutuk-

sessa. Ohjaustuokioiden suunnittelussa luovuus ja lapsilähtöisten menetelmien kehittämi-

nen sekä lasten kiinnostusten kohteiden huomioon ottaminen nousivat tärkeänä esille. Ai-

kaisemmasta työkokemuksesta oli hyötyä, sillä pystyi pohtimaan aikaisempien kokemuk-

sien kautta lapsille suunnatusta toiminnasta, minkä tyyppisestä toiminnasta lapset mah-

dollisesti innostuisivat. Ohjaustuokioiden toteutuksessa lasten ohjaaminen tuntui luonte-

valta, sillä sitä oli tehnyt aikaisemminkin.  

 

Vahvistettavuus tässä opinnäytetyössä voidaan havaita opinnäytetyön prosessin vaiheit-

taisesta raportoinnista. Lisäksi menetelmälliset valinnat opinnäytetyön tekoon sekä oh-

jaustuokioiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyen on kuvattu. Myös ha-

vainnot ohjaustuokioiden toteutuksen aikana on tuotu sellaisenaan esille. Siirrettävyys on 
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otettu huomioon kohderyhmän kuvauksella. Ohjaustuokioiden menetelmiä voidaan hyö-

dyntää samankaltaisessa lapsiryhmässä kuitenkin huomioon ottaen lasten ikä- ja kehitys-

taso sekä ohjaajien määrä suhteessa lapsiin. 

 

Opinnäytetyöhön käytettävän kirjallisuuden valinnassa tulee olla lähdekriittinen. Harkit-

semisen arvoisia asioita ovat lähdekriittisyyden kannalta lähteen ikä ja uskottavuus, läh-

detiedon alkuperä, kirjoittajan arvostettavuus ja tunnettavuus sekä totuudenmukaisuus ja 

objektiivisuus. (Hirsjärvi ym. 2009, 113–114.) Lähteen tulisi olla mahdollisimman uusi, 

sillä tutkimustieto voi muuttua hyvinkin nopeasti. Lähteiden käytössä tulisi suosia alku-

peräislähteitä ja toissijaisia lähteitä kuten oppikirjoja olisi hyvä karttaa, sillä niissä olevaa 

tietoa on monestikin jo yksinkertaistettu useaan kertaan. Kirjoittajan näkyvyys alan kir-

jallisuudessa on potentiaalisesti viittaus siitä, että hän on alansa asiantuntija. Lähteen luo-

tettavuutta voidaan myös arvioida tarkastelemalla lähteen kirjoitustyyliä. Kirjoitustyylin 

avulla voidaan pohtia tiedon oikeellisuutta tutkimalla esimerkiksi objektiivisuuteen tai 

subjektiivisuuteen viittaavien sanavalintojen ilmenemistä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

72–73.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty myös oppikirjoja lähdemateriaalina aiheesta löytyvän 

tiedon vähäisyyden vuoksi. Tämän takia osa lähteistä on myös hieman vanhempia. Läh-

teiden luotettavuutta on kuitenkin tarkasteltu kriittisesti ja pyritty käyttämään ensisijai-

sesti alle 10 vuotta vanhoja julkaisuja. Syy uuden ja luotettavan lähdemateriaalin vähäi-

syyteen voi olla se, että esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen liittyvä tieto ei oletettavasti 

juurikaan ole muuttunut parin viimeisen vuosikymmenen aikana vaan aikaisemmat teo-

riat näyttäisivät olevan edelleen päteviä. Ulkomaalaisia lähteitä on käytetty aiheesta har-

kiten, sillä opinnäytetyön viitekehystä kootessa huomattiin, että termillä ”safety skills 

education” voidaan tarkoittaa myös pelkästään seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaeh-

käisyyn liittyvää opetusta, ja tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pyrkiä ehkäisemään 

kaikenlaista lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua. 

 

Tutkimusta tehdessä tulee toimia hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, jotta tutkimus 

on eettisesti hyvä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvat muun muassa tutkimuksen 

perinpohjainen suunnittelu, toteutus ja raportointi, tiedeyhteisön tunnustamien toiminta-

tapojen kuten rehellisyyden ja täsmällisyyden noudatus prosessin eri vaiheissa, tieteelli-
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sissä tutkimuksissa hyväksytyksi katsottujen ja eettisesti kestävien tiedonhankinta-, tut-

kimus- ja arviointimenetelmien hyödyntäminen sekä tutkimustulosten julkaisun avoi-

muus. Lisäksi on tärkeää kunnioittaa muiden tekemää työtä antamalla heille tunnustusta. 

Periaatteita, joita tutkimustyössä tulisi noudattaa, ovat esimerkiksi huolellisuus raportoin-

nissa, kaikenlaisen plagioinnin välttäminen sekä tulosten kriittinen tarkastelu. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 23–26.) Plagioinnilla tarkoitetaan tekstin esittämistä omanaan. Myös puutteel-

liset viittaukset sekä sepitetyt asiat katsotaan kuuluvaksi osaksi plagiointia. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 78.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on noudatettu rehellisyyttä ja täsmällisyyttä opinnäytetyön jokai-

sessa vaiheessa. Raportoinnissa on pyritty olemaan mahdollisimman huolellisia ja siksi 

esimerkiksi lasten antamat suulliset palautteet kirjattiin välittömästi ylös ja raportoitiin 

niitä vääristelemättä. Lisäksi eettisyys otettiin huomioon ohjaustuokioiden suunnitte-

lussa. Ohjaustuokioiden suunnittelussa varauduttiin siihen, että lapsi toisi ilmi huolensa 

tai pelkonsa ohjaustuokiossa kaltoinkohteluun liittyen ja pohdittiin etukäteen, miten sil-

loin tulisi toimia. 

 

 

7.4 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi elokuussa 2019 opinnäytetyön infolla. Myös opinnäytetyön 

aihevalinta ja toimeksiantaja selvisivät pian tämän jälkeen. Opinnäytetöiden pienryhmät 

jaettiin ja aihesuunnitelma kirjoitettiin. Aihesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, elo-

kuun loppupuolella, alkoi tiedonhaku sekä tietoperustan kirjoitus. Tiedonhallinnan klini-

kalle osallistuminen oli 17.9. Opinnäytetyön suunnitelmaa ja tietoperustaa kirjoitettiin 

elokuun lopusta marraskuun alkupuolelle saakka. Opinnäytetyön suunnitelma -vaiheessa 

teksti lähetettiin myös äidinkielen opettajalle tarkistettavaksi ja tehtiin sen perusteella tar-

vittavia muutoksia. Ohjaustuokioiden suunnittelu alkoi tietoperustan valmistuttua. Suun-

nittelun jälkeen tehtiin valmisteluja kuten materiaalien valmistamista ohjaustuokioiden 

”rasteja” varten.  

 

Lähiötalolla käytiin kolme kertaa ohjaustuokioiden järjestämisen lisäksi. Ensimmäisellä 

kerralla sovittiin aiheesta ja kohderyhmästä sekä tutustuttiin Lähiötalon tiloihin ja työn-

tekijöihin. Seuraavan kerran paikan päällä käytiin kirjoittamassa toimeksiantosopimus 
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sekä keskustelemassa opinnäytetyön etenemisestä ja ohjaustuokioiden sisällöistä ja niissä 

käytettävistä menetelmistä. Viimeisellä kerralla, ennen varsinaisia ohjaustuokioita, käy-

tiin tilat vielä läpi ja varmistettiin kaikkien ohjaustuokioissa käytettävien tarvikkeiden 

saatavuus sekä esiteltiin toimeksiantajalle ohjaustuokioiden valmis suunnitelma tarkem-

min. Myös kohderyhmä oli paikalla ja heidän toimintaansa seurattiin. Lisäksi oli tarkoitus 

perehdyttää ohjaustuokioiden muut ohjaajat viikkoa ennen, mutta kävi ilmi, että he tuli-

sivat vasta ohjaustuokioiden toteutuspäivänä tekemään projektiaan ensimmäisen kerran. 

 

Ohjaustuokioiden sisältö ja suunnitelma toteutuksesta esiteltiin toimeksiantajalle marras-

kuun alussa. Tämän tarkoituksena oli, että toimeksiantaja sai kertoa väliarvionsa, jonka 

perusteella oli mahdollisuus muuttaa ohjaustuokioiden sisältöä sopivammaksi. Toimek-

siantaja hyväksyi suunnitelman ohjaustuokioille sellaisenaan kuin se oli suunniteltu. 

Myöhemmin toimeksiantajalta tuli ehdotus yhteisistä leikeistä heti ohjaustuokioiden 

aluksi ja se huomioitiin ohjaustuokioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Alun perin tar-

koituksena oli, että opinnäytetyön toiminnallisen osuuden toteutukset olisivat olleet 7.11. 

ja 14.11. Aikataulullisten syiden vuoksi toista toteutuspäivää siirrettiin ja uusiksi toteu-

tuspäivien ajankohdiksi sovittiin 14.11. ja 21.11. yhdessä toimeksiantajan edustajan 

kanssa. Ohjaustuokiot toteutuivat niille suunniteltuina päivinä.  

 

Ohjaustuokioiden jälkeen kirjoitettiin ohjaustuokioiden toteutusta ja arviointia, pohdin-

taa, opinnäytetyön tiivistelmää ja tehtiin muutamia lisäyksiä tietoperustaan sekä viimeis-

teltiin opinnäytetyötä. Koko opinnäytetyöprosessin ajan käytiin opinnäytetöiden pienryh-

mäohjauksissa lukuun ottamatta muista opinnoista johtunutta lähes kahden kuukauden 

taukoa, jolloin opinnäytetyöhön ei tullut juurikaan muutoksia. Maaliskuussa 2020 osal-

listuttiin seminaariin. Seminaarin jälkeen tehtiin vielä vertaisarvioijien ja ohjaajien pa-

lautteiden mukaisia muutoksia opinnäytetyöhön. Opinnäytetyöprosessiin kuuluen kirjoi-

tettiin mediatiedote kypsyysnäytteenä. 

 

 

7.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 

 

Opinnäytetyön toiminnallisia ohjaustuokioita voidaan hyödyntää muissakin lapsiryh-

missä kuitenkin kohderyhmän ikä ja kehitystaso huomioiden. Myös toimeksiantaja voi 
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halutessaan järjestää uudestaan turvataitokasvatukseen liittyviä ohjaustuokiota, mikäli 

niille huomataan lisätarvetta. 

 

Jatkokehitysmahdollisuutena tälle opinnäytetyölle ovat esimerkiksi turvataitokasvatus-

teemaisen opaslehtisen tekeminen sekä lasten vanhemmille suunnatun ohjauksen järjes-

täminen koskien turvataitokasvatuksen antamisesta lapsillensa. Aiheina ohjauksessa voi-

sivat olla muun muassa lapsen voimavarojen tukeminen sekä turvataidot. 
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Suunnitelma ohjaustuokioiden toteutuksesta 

 

Osana avoimia iltapäiviä klo: 14:00-15:30 turvataitokasvatusteemaiset ohjaustuokiot 

Lähiötalolla 14.11. ja 21.11. Ohjaustuokioiden kesto tästä ajasta on noin tunnin verran. 

 

 

14.11.2019 Ohjaustuokio turvataitokasvatuksesta 

 

 Aihe Aika 

Aloitus Aiheen ja ohjaajien esit-

tely 

 

Tutustumisleikki: jokainen 

kertoo nimensä ja etuni-

men ensimmäisellä kirjai-

mella alkavan hyvän piir-

teen/ominaisuuden itses-

tään vuorotellen 

 

”Rastien” suullinen läpi-

käyminen 

 

Pienryhmiin jakautuminen 

10min 

Toiminta/”Rastit” Tietovisa 

 

Missä olen hyvä -piirus-

tukset 

 

Tehtävä turvallisuudesta ja 

turvattomuudesta 

 

Värityskuva omista fyysi-

sistä rajoista / koskematto-

muudesta 

15min 

 

15min 

 

 

5min 

 

 

10min 

Lopetus Keskustelua ja yhteenve-

toa aiheesta. Palautteen ke-

räys lapsilta suullisesti. 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1  2 (2) 

 

 

Suunnitelma ohjaustuokioiden toteutuksesta 

 

 

21.11.2019 Ohjaustuokio turvataitokasvatuksesta 

 

 

 Aihe Aika 

Aloitus Aiheen ja ohjaajien esit-

tely (kaikki eivät ole vält-

tämättä olleet ensimmäi-

sessä ohjaustuokiossa, jo-

ten kerrataan aihe ja ohjaa-

jat) 

 

Kehonosaleikki: Vuorossa 

oleva lapsi nimeää kehon-

osan ja näyttää sillä tehtä-

vän asian/liikkeen. Muut 

toistavat asian/liikkeen ja 

vuoro siirtyy seuraavalle. 

Esimerkiksi, jos vuorossa 

oleva lapsi sanoo: ”käsi”, 

hän näyttää muille jonkin 

kädellä tehtävän liikkeen 

ja muut toistavat liikkeen 

vuorossa olevan lapsen 

näyttämällä tavalla. 

 

”Rastien” suullinen läpi-

käyminen 

 

Pienryhmiin jakautuminen 

10min 

Toiminta/”Rastit” Muistipeli hyvistä ja pa-

hoista kosketuksista 

 

Tärkein aikuiseni on -tai-

deteosten tekeminen 

 

Täydennettävä satu – ai-

heena kiusaaminen 

 

Leivontaa Lähiötalon toi-

mesta 

15min 

 

 

15min 

 

 

15min 

 

 

15min 

Lopetus Keskustelua ja yhteenve-

toa aiheesta. Palautteen ke-

räys lapsilta suullisesti ja 

toimeksiantajalta kirjalli-

sesti. 

5min 
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Tietovisa 

Tietovisassa on kaksi osiota: ensimmäisessä osiossa on monivalintakysymyksiä ja toi-

sessa on oikein-väärin-väittämiä. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot luetaan ääneen lap-

sille yksi kerrallaan ja toistetaan tarvittaessa. Lapset vastaavat erilliselle vastauslomak-

keelle laittamalla raksin vastausvaihtoehtoa vastaavaan ruutuun. Kun lapset ovat vastan-

neet kaikkiin kysymyksiin, oikeat vastaukset käydään läpi. Vain yksi vastausvaihtoeh-

doista on oikein kummassakin osiossa. Tummennetut vastausvaihtoehdot ovat oikeita 

vastauksia. Lisäksi toisessa osiossa on selitykset tarkentamaan oikein-väärin-väittämiä. 

Myös nämä käydään läpi vasta vastauksia tarkistettaessa. 

 

OSIO 1 

1. Mitä tarkoittaa uimapukusääntö? 

a) Uimapukua täytyy pitää päällä rannalla ja uimahallissa. 

b) Uimapuvun alle jäävät osat ovat jokaisen omia ja yksityisiä, joista 

jokainen saa itse päättää. Uimapuvun alle jääviin alueisiin kukaan ei 

saa koskea ilman lupaa ja hyvää syytä. 

c) Uimapuvun peittävyys tulisi valita veden lämpötilan mukaan. Mitä kyl-

mempi vesi, sitä enemmän uimapuvun tulisi peittää kehosta. 

 

2. Mitä teen, kun minulla on turvaton olo? Apukysymys: Mitä teen, kun minua pelottaa? 

a) Kerron huolistani/peloistani luotettavalle aikuiselle. 

 b) Menen piiloon. 

c) Sanon peloille ”hus, menkää pois”. 

 

3. Turvataitoja tarvitaan... 

 a) liikenteessä liikkumiseen. 

b) siihen, että osaa puolustaa itseään, eikä anna kenenkään tehdä mi-

tään pahaa itselleen.  

 c) korkeissa paikoissa kiipeilyyn. 

 

4. Mitä teen, jos aikuinen sanoo, etten saa kertoa mitä on tapahtunut, mutta haluan ker-

toa? 
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Tietovisa 

 

a) En uskalla kertoa kenellekään, ettei aikuinen suutu. 

b) Kerron luotettavalle aikuiselle (esimerkiksi vanhemmalle tai opet-

tajalle), mitä tapahtui.  

c) Kerron asiasta kaverille, mutta sanon, että hän ei saa kertoa asiasta ke-

nellekään. 

 

5. Miten toista saa koskettaa? 

a) Toista voi koskettaa niin kuin itse haluaa. 

b) Toisia ei saa koskettaa. 

c) Toista ihmistä saa koskettaa niin, että se tuntuu hänestä mukavalle. 

Myös toisella on oikeus sanoa ei. 

 

6. Mitä teen, jos joku tekee rumasti? (esimerkiksi satuttaa tai tönii) 

a) Sanon ”EI”, lähden tilanteesta pois ja kerron asiasta aikuiselle, jo-

hon luotan. 

b) En tee mitään, koska minua kiusataan vielä enemmän. 

c) Sanon hänelle, ettei niin saa tehdä, mutta en kerro siitä kenellekään 

muulle. 

 

7. Milloin minun pitää osata sanoa ”EI!”? 

a) Kun jokin ei tunnu minusta hyvälle. 

b) Kun kaveri kysyy minua ulos leikkimään. 

c) Kun vanhempi sanoo, että on nukkumaanmenoaika. 

 

8. Mitä teen, jos aikuinen ei kuuntele huoliani? 

 a) En tee mitään, koska minua ei kuunnella. ”Ei se ollutkaan niin tärkeää.” 

b) Kerron siitä toiselle aikuiselle. Kerron niin monelle, että joku kuun-

telee ja auttaa minua. 

 c) Teen kivoja juttuja ja unohdan huolet ja pahan mielen. 
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OSIO 2 

1. Välitunnilla kiusataan yhtä lasta, kun opettaja ei ole näkemässä. En puutu tilanteeseen 

millään tavalla, koska en halua, että minua pidetään ”kielikellona”. En tehnyt mitään 

väärää, koska en itse ollut mukana kiusaamisessa. 

Oikein vai väärin. Kiusaaminen ei ole oikein. Kiusaamistilanteesta tulisi 

aina kertoa aikuiselle, joka auttaa ja puuttuu kiusaamiseen. 

2. Omaa kehoaan on hyvä tutkia. 

Oikein vai väärin. Oman kehon tutkiminen on hyvä juttu. On kuitenkin 

hyvä tutkia omaa kehoaan omassa rauhassa. 

3. Jos minua tönitään, saan tönäistä takaisin. 

Oikein vai väärin. Ketään ei saa töniä tai koskettaa muutenkaan ikävästi. 

Jos joku tönii, tulisi sanoa ”EI”, lähteä pois ja kertoa tapahtuneesta aikui-

selle. 

4. Kaikkia voi halata, koska halaaminen tuntuu kivalta. 

Oikein vai väärin. Kaikki eivät pidä halaamisesta tai muusta koskettami-

sesta. Toista ei voi halata, jos hän ei pidä siitä tai sanoo ”EI”. 

5. Saan itse päättää, kuka minua saa koskea ja millä tavalla. 

Oikein vai väärin. Jokaisella on oikeus kieltäytyä kosketuksesta, jos se ei 

tunnu itsestä hyvältä. 

6. Jokainen kehonosa on arvokas. 

 Oikein vai väärin. Kaikki paikat kehossa ovat tärkeitä ja arvokkaita. 

7. Voin estää toista tulemasta lähemmäksi laittamalla oman käteni eteen. 

Oikein vai väärin. ”EI” sanan sanomisen lisäksi oman käden voi laittaa 

eteensä sen merkiksi, ettei halua jonkun tulevan lähemmäksi. 
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Tietovisan vastauslomake 

Osio 1 

 A B C 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Osio 2 

 Oikein Väärin 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Tehtävä turvallisuudesta ja turvattomuudesta 

 

Lasten eteen asetetaan näytille kuvia ja he pohtivat ryhmässä, mitkä kuvat herättävät 

heissä turvallisuuden ja mitkä turvattomuuden tunteita. Kuvien kategorisointiin ei ole 

yhtä oikeaa tapaa, vaan se tapahtuu lasten omien tuntemusten perusteella. Lapsia voi aut-

taa kysymällä apukysymyksiä kuten: Mistä kuvasta tulee huolestunut olo? Ovatko jotkut 

kuvat pelottavia? Entä mistä kuvasta tulee turvallinen olo? Onko joukossa kuvia, joista 

tulee rauhallinen ja peloton olo? Kuvia läpikäytäessä lapsia voi kannustaa myös pohti-

maan, miksi kuva herätti kyseisiä tuntemuksia. Mikä kuvasta teki pelottavan tai turvalli-

sen tuntuisen? Tehtävällä pyritään lisäämään lapsen omaa valmiutta tunnistaa turvalli-

suutta edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. 
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Tehtävä turvallisuudesta ja turvattomuudesta 

 

 
 

Kuvat: Pixabay 
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Värityskuva  

 

Värityskuvaa värittäessä opitaan hahmottamaan omia fyysisen koskemattomuuden rajoja. 

Lapsen kanssa on hyvä pohtia, millainen kosketus tuntuu ikävälle ja mikä puolestaan tun-

tuu hyvälle? Mistä lasta saa koskea ja mistä ei? Vaikuttaako kosketuksen sallittavuuteen, 

kuka lasta koskee?  

 

Lasta ohjataan valitsemaan kaksi hänelle mieluisaa värikynää. Tämän jälkeen hän värittää 

toisella värillä ne kehon alueet, jotka ovat yksityisiä ja johon kukaan muu ei saa koskea 

ilman lapsen lupaa. Tarvittaessa voidaan auttaa kertomalla, että ainakin uimapuvun alle 

jäävät alueet ovat niitä jokaisen omia yksityisiä alueita ja lisäksi saa värittää myös muita 

alueita, joista ei halua toisen koskettavan. Toisella värillä voi puolestaan värittää niitä 

alueita, joista lasta saa koskettaa ja joissa kosketus tuntuu lapsesta hyvälle. Esimerkiksi 

lapsi voi värittää pään alueen, jos hän tykkää vaikkapa pään silityksestä. (Sovellettu La-

junen ym. 2019, 197.) 
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Missä olen hyvä -piirustukset 

 

Missä olen hyvä -piirustusten tuottamisen tavoitteena on saada lapset näkemään hyvä it-

sessään ja kohentaa heidän itsearvostustaan. Jokainen lapsi piirtää erilliselle paperille 

asian, jossa hän on hyvä. Tämän jälkeen piirustukset kootaan yhteiselle kartongille ja 

käydään yhdessä läpi, jokainen vuorollaan omasta piirustuksestaan kertoen. 
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Muistipeli 

 

Tässä muistipelissä käsitellään hyviä ja pahoja kosketuksia. Pelin ideana on löytää kaksi 

samanlaista kuvakorttia ja pohtia, onko kosketus hyvä vai paha vai sekä että. Jokaista 

kuvakorttia on pelissä kaksi kappaletta. Niiden kuvapuoli käännetään alaspäin pelin alka-

essa. Lapsi nostaa vuorollaan kaksi kuvakorttia ja katsoo, onko molemmissa kuvakor-

teissa sama kuva. Jos kuvakorteissa ei ole sama kuva, hän laittaa ne takaisin paikoilleen 

kuvapuoli alaspäin ja vuoro jatkuu seuraavalle. Jos hän saa kaksi samaa korttia, hän ker-

too kaikille, mikä kosketus on kyseessä ja onko se hänen mielestään hyvä vai paha kos-

ketus. Lapset voivat pohtia kosketusta myös yhdessä. Tämän jälkeen lapsi laittaa löytä-

mänsä kaksi samanlaista kuvakorttia itselleen talteen ja vuoro jatkuu seuraavalle. 
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Muistipeli 

 

 

.
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Täydennettävä satu 

 

Tehtävän tarkoituksena on, että lapset pohtivat kiusaamista ja siihen puuttumista sekä 

asettautuvat toisen lapsen asemaan. Tehtävässä jokainen lapsi saa sanoa vuorollaan teks-

tiin sopivan sanan aikuisen kertoman vihjeen perusteella. Aikuinen sanoo ääneen vihjeen 

kuten nimi tai tunnetila ja tarvittaessa avaa käsitettä. Lapsi keksii vihjettä vastaavan ryh-

män sanan. Kun tarinan kaikki kohdat on täydennetty, tarina luetaan ääneen ja lapset voi-

vat yhdessä pohtia tarinan herättämiä ajatuksia. Mikäli joku sana ei täysin juonen kannalta 

sopisikaan tarinaan, ei se haittaa, sillä tärkeintä on kuitenkin yhdessä tekeminen sekä ai-

heen käsittely ja pohdinta. 

 

Tarinan lukemisen jälkeen aiheen käsittelyn apuna voi käyttää apukysymyksiä kuten: 

Onko oikein kiusata? Mitä teet, jos näet kiusaamista? Miltä tarinan (nimi) lapsesta mahtoi 

tuntua, kun häntä kiusattiin? 

 

Hei, olen _______________(nimi) ja tämä on minun tarinani kiusatuksi tulemisesta. 

Olen ___(ikä)-vuotias ja käyn alakoulun ___ (numero 1-6 väliltä) -luokkaa. Kiusaami-

nen alkoi ________ (ajanmääre: päivä, viikko, kuukausi, vuosi) sitten, kun muutin 

________________ (kaupungin nimi) perheeni kanssa, enkä tuntenut täältä ketään vielä 

silloin. Koulussa minua alettiin kiusaamaan ________________ (ominaisuus/piirre) ta-

kia. Aluksi en välittänyt kiusaajista ollenkaan, enkä uskonut, mitä he sanoivat minulle. 

Välillä he saattoivat nimitellä minua ja toisinaan puhua minusta pahaa selkäni takana. 

Sitten minusta alkoi tuntua _____________(tunnetila). En uskaltanut kertoa perheelleni, 

en edes ______________(perheenjäsen). Koulussa tutustuin oppilaisiin, jotka olivat sa-

malla luokalla kuin minäkin. Minulla oli ___ (numero) kaveria, jonka/ joiden kanssa lei-

kin usein välitunneilla ____________ ja ____________ (kaksi leikin nimeä). Tällöin 

kaikki kiusaajien sanomiset ja paha mieli unohtuivat. Olin onnekas, että minulla oli 

_________ (ominaisuus/piirre) kaveri nimeltään _____________ (nimi), joka puolusti  
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Täydennettävä satu 

 

minua kiusaajilta. Hän sanoi kiusaajille: ”Lopettakaa!” ja meni kertomaan ___________ 

(ominaisuus/piirre) opettajalle kiusaamisesta. Minua hieman pelotti, aletaanko minua 

kiusata entistä enemmän, mutta ___________ (ominaisuus/piirre) kaverini sanoivat mi-

nulle, ettei minun tarvitse pelätä. Se tuntui minusta _______________(tunnetila). Opet-

taja jutteli kiusaajien kanssa ja he tulivat pyytämään minulta anteeksi. He sanoivat, ett-

eivät tarkoittaneet mitään pahaa, eivätkä tiedä, miksi tekivät niin hölmösti. Minä annoin 

anteeksi, vaikka kiusaaminen tuntui minusta todella pahalta. Opettaja jutteli vanhem-

pieni kanssa ja kertoi heille, että minua kiusattiin koulussa. Kotona vanhempani olivat 

ottamassa minut suurin sylein vastaan. He sanoivat, että jos joku tekee tai sanoo jotain 

pahaa niin siitä pitää heti kertoa luotettavalle aikuiselle. Aikuinen puuttuu tilanteeseen 

ja auttaa. Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi, eikä kiusaaminen ole kiusatun vika. 

Sen pituinen se. 
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Tärkein aikuiseni on -taideteokset 

 

Tärkein aikuiseni on -taideteoksen tekemisen tavoitteena on, että lapsi osaa nimetä itsel-

leen tärkeän ja turvallisen aikuisen. Lasta ohjataan pohtimaan, kuka aikuinen hänelle on 

tärkeä. Tämän jälkeen jokainen lapsi askartelee vapaavalintaisen taideteoksen kuvaamaan 

hänelle tärkeää aikuista. Lasten käytettävissä on muun muassa erilaisia kartonkeja, kan-

kailta, lankoja ja aikakausilehtiä, jotta jokainen voi tehdä juuri haluamallaan tavalla oman 

taideteoksensa. Ohjaaja voi auttaa lasta taideteoksen teossa esittämällä tarkentavia kysy-

myksiä lapsen valitsemasta aikuisesta. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi hiuksia, 

kasvojen ilmettä tai vaatetusta. Kysymysten tarkoituksena on antaa lapselle esimerkkejä 

siitä, mitä taideteoksessa voisi olla. Lisäksi ohjaaja voi auttaa taideteosten suunnittelussa 

ja materiaalien valinnassa. 
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Palautelomake toimeksiantajalle 

 

Toivoisin saavani palautetta pitämistäni ohjaustuokioista niiden arvioimiseksi opinnäyte-

työtäni varten. Pyydän teitä vastaamaan kaikkiin lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. 

Lisäksi vapaamuotoista palautetta voi antaa. Kiitos vastauksistanne jo etukäteen! 

 

1. Miten opiskelija oli mielestänne valmistautunut ohjaustuokioiden pitämiseen? 

 

 

 

2. Miten ryhmän ohjaaminen ja vuorovaikutus lasten kanssa mielestänne onnistuivat? 

 

 

 

3. Millaisena koitte ohjaustuokioiden sisällöt ja teemat? 

 

 

 

4. Kuinka hyvin ohjaustuokiot vastasivat mielestänne kohderyhmän tarpeisiin? 

 

 

 

5. Olisiko ohjaustuokioissa ollut jotain, jota olisitte toivoneet tehtävän toisin? Jos oli, 

mitä? 

 

 

 

6.Vapaamuotoinen palaute: 

 

 

 


