
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TYÖKALUJA VARHAISKASVATUKSEEN 
Opas perheiden matalan kynnyksen lähipalveluista Savukosken 

kunnan varhaiskasvatustyön tueksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiina Marja Pulska 
 

 
Opinnäytetyö 
Sosiaaliala 

Sosionomi AMK 
 

2021 



 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Sosionomi AMK 

 
Opinnäytetyön tiivistelmä  

 

 
Tekijä  Tiina Pulska Vuosi 2021 
Ohjaajat Seija Järvi, Teija Kynkäänniemi 
Toimeksiantaja Savukosken kunta, sivistystoimi 
Työn nimi  Työkaluja varhaiskasvatukseen – opas perheiden 

matalan kynnyksen lähipalveluista Savukosken kun-
nan varhaiskasvatustyön tueksi 

Sivu- ja liitesivumäärä 49 + 23 
 

 
Opinnäytetyöni oli kehittämistyö, jossa koottiin opas lapsiperheiden matalan kyn-
nyksen palveluista Savukosken kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Opas 
on tarkoitettu varhaiskasvatustyötä tukevaksi työkaluksi. Oppaan tavoitteena oli 
selventää matalan kynnyksen palveluiden käsitettä, konkretisoida alueelliset ma-
talan kynnyksen lähipalvelut ja niiden rooli ehkäisevän lastensuojelutyön toteutu-
misessa sekä monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatus toimii tärkeänä link-
kinä lapsiperheiden ja tukipalveluiden välillä.  
 
Keskeiset käsitteet opinnäytetyössä ovat ehkäisevä lastensuojelutyö, varhainen 
puuttuminen monialaisena yhteistyönä ja matalan kynnyksen lähipalvelut. Ehkäi-
sevällä lastensuojelutyöllä edistetään lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä 
sekä tuetaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä kasvatus-
työssään tarjoamalla erilaisia palveluita ja mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Varhainen puuttuminen monialaisena yhteistyönä korostuu, kun lapsella 
tai perheellä on tuen tarve. Monialainen yhteistyö vaatii riittäviä yhteistyöraken-
teita. Oppaani tavoitteena oli tuoda esille monialaisten yhteyksien mahdollisuuk-
sia paikkakunnalla. Matalan kynnyksen palvelut voivat toimia keinona tukea ja 
osallistaa lapsiperheitä. Ne vähentävät eriarvoisuutta sekä saavat aikaan positii-
visia vaikutuksia yksilöiden hyvinvointiin varhaisessa vaiheessa. 
 
Oppaan valmistelun lähtötilanteessa lapsiperheiden lähipalvelut Savukosken 
kunnan alueella olivat järjestymättömiä, eikä niitä ole koottu asiakaslähtöisesti ja 
sektorirajoja ylittäen. Lähipalvelut koottiin yhdessä varhaiskasvatuksen ja niiden 
sektoreiden toimijoiden kanssa, jotka lapsiperheiden palveluita Savukoskella tar-
josivat. 
 
Pääasiallisena teoreettisena viitekehyksenä oli sosiaalihuoltolain soveltamisohje 
sekä perhekeskustoimintamalli, joka tarkoittaa lapsiperheiden matalan kynnyk-
sen palveluiden verkostoa. Tuloksena syntyi opas, jossa on varhaiskasvatuksen 
työntekijöille esitelty matalan kynnyksen monialaisia lähipalveluita ja niiden mer-
kitystä ehkäisevän lastensuojelutyön toimenpiteissä. Oppaan sähköistä sisältöä 
voidaan hyödyntää jatkossa palveluiden saavutettavuuden kehittämisessä.    
 
Avainsanat lapsen etu, lastensuojelu, lähipalvelut, perhekeskukset, 

sosiaalihuoltolaki, varhaiskasvatus, varhaiskasvatuslaki 
Muita tietoja  Työhön liittyy opas. 



 
Degree Programme in Social Services 
Bachelor of Social Services 

 
Abstract of Thesis 
 

 

 
Author  Tiina Pulska  Year 2021 
Supervisors Seija Järvi, Teija Kynkäänniemi 
Commissioned by Municipality of Savukoski, Education Department 
Subject of thesis  Tools for early childhood education – a guide on low-

threshold local services for families to support early 
childhood education in the municipality of Savukoski  

Number of pages 49 + 23 
 

In this thesis a guide for low-threshold services for families was developed. The 
guide is intended to be used as a tool to support early childhood education em-
ployees in municipality of Savukoski. The aim of the guide is to clarify the concept 
of low-threshold services, concretize the regional Low-Threshold Local Services 
and their role in the implementation of preventive child protection work and mul-
tidisciplinary cooperation. Early childhood education serves as an important link 
between families with children and the services. The preparation of the guide was 
based on a premise that the immediate services for families with children in the 
Savukoski municipality area were unorganized and had not been compiled in a 
customer-oriented manner and across sectoral boundaries. The local services 
were brought together with early childhood education department and with the 
sectors that provided services for families with children in Savukoski. 

The key concepts in the thesis are preventive child protection work, early inter-
vention as multidisciplinary cooperation and low-threshold local services. Preven-
tive child protection work promotes the well-being, growth and development of 
children. It supports those responsible for the care and upbringing of children in 
their educational work by providing various services and opportunities to promote 
well-being. Early intervention as multidisciplinary collaboration is critical when a 
child or a family needs support. Multidisciplinary cooperation requires adequate 
cooperation structures. The aim of the guide is to bring knowledge about the pos-
sibilities of multidisciplinary connections in the community. Low-threshold ser-
vices can act as a means of supporting and involving families with children and 
reducing inequalities. It can serve as positive impact at an early stage.  

The main theoretical framework for the thesis were the guidelines for the appli-
cation of the Social Welfare Act and the family center operating the model. The-
model is a network of low-threshold services for families with children. The result 
was a guide that introduces early-education workers to low-threshold multidisci-
plinary local services and their role in preventive child protection measures. The 
electronic content of the guide can be used in the future when developing the 
accessibility of services. 

Key words child benefit, child protection, local services, family cen-
ters, Social Welfare Act, early childhood education  

Special remarks Thesis includes a guide. 



 

Sisällys 

 JOHDANTO .................................................................................................... 5 

 OPPAAN PERUSTEET TEOREETTISESTA NÄKÖKULMASTA ................... 8 

2.1 Sosiaalihuoltolaki ................................................................................... 8 

2.2 Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelma ........................... 10 

2.3 Ehkäisevä lastensuojelutyö .................................................................. 11 

2.4 Varhainen puuttuminen monialaisena yhteistyönä ............................... 16 

2.5 Matalan kynnyksen palvelut ................................................................. 18 

2.5.1 Matalan kynnyksen palvelut perhekeskustoimintamallissa ............ 19 

 OPPAAN TOTEUTUS .................................................................................. 23 

3.1 Kehittämistyö opinnäytetyönä .............................................................. 23 

3.2 Toteutus ............................................................................................... 27 

 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................... 35 

 POHDINTA ................................................................................................... 38 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus ...................................................................... 39 

5.2 Kehittämiskohteita ja toimenpide-ehdotuksia ....................................... 43 

LÄHTEET .......................................................................................................... 46 

LIITTEET .......................................................................................................... 50 

 

 

 

 

  

 



5 

 

 JOHDANTO 

Lapsiperheiden palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lap-

sen hyvinvointi, kasvu ja kehitys. Perheille suunnattujen tukimuotojen tunnistami-

nen sekä selkeä käsitys palvelujärjestelmän tarjoamista tukikeinoista varhaiskas-

vatuksen työkentällä on olennainen linkki perheiden hyvinvoinnin polulla. Var-

haiskasvatus toimii merkittävänä yhteytenä lapsiperheiden matalan kynnyksen 

palveluiden saavutettavuudessa. Opinnäytetyöni lähtökohtana on lapsiperheiden 

hyvinvoinnin vahvistaminen varhaiskasvatuksen tukemana. 

 

Palveluiden tulee olla kuntalaisten helposti tavoitettavissa. Pyrin kehittämistyöl-

läni matalan kynnyksen lähipalveluiden parempaan saavutettavuuteen Savukos-

ken kunnassa. Konkreettinen päämääräni on kehittää Savukosken kunnan lapsi-

perheiden hyvinvoinnin matalan kynnyksen tukimuodoista opas varhaiskasvatus-

työn tueksi.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteet ovat: 

1. Koota yhteen Savukosken matalan kynnyksen lähipalvelut, joiden kohde-

ryhmänä ovat 0–6-vuotiaiden lasten perheet. 

2. Kehittää varhaiskasvatuksen työntekijöille opas lapsiperheiden matalan 

kynnyksen lähipalveluista. Oppaan tavoitteena on tukea varhaiskasvatuk-

sen työntekijöitä monialaisen yhteistyön kehittämisessä sekä selkeyttää 

varhaiskasvatuksen roolia osana ehkäisevää lastensuojelutyötä. 

3. Parantaa palveluiden saavutettavuutta käyttäen linkkinä varhaiskasvatuk-

sen perheiden tuntemusta ja tavoittavuutta.  

  

Kun varhaiskasvatuksen roolia vertaa muihin ennaltaehkäiseviä ja korjaavia pal-

veluita tarjoaviin palveluihin, kuten neuvolaan tai kouluun, on varhaiskasvatuk-

sella usein merkittävä ja vakituinen kosketus lapseen sekä perheeseen. Varhais-

kasvatuksella on Savukoskella myös tärkeä rooli ehkäisevässä lastensuojelu-

työssä, jossa ehkäisevä perhesosiaalityö on usein varhaiskasvatuspalveluiden 

tarjoamaa tukea. Tällöin on luonnollista, että varhaiskasvatuksesta ohjataan eri-

laisiin lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluihin sekä ollaan myös osana eri-

tyispalveluiden palvelupolkua. Varhaiskasvatuksen työtaakkaa voidaan keventää 



6 

 

monialaisen yhteistyön kehittämisellä ja hyödyntämisellä, johon myös varhais-

kasvatuslaki (540/2018) ja Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet (2018, 34) velvoittavat. 

 

Yhteenvetona toiminnallinen opinnäytetyöni on ollut kaksiosainen. 

 

1. Opinnäytetyöni on toiminnallinen prosessi, jossa olen halunnut saada 

muutosta aikaan laatimalla oppaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden 

käyttöön.   

2. Tutkimuksellinen opinnäyte, joka on koostunut alkukartoituksesta, 

tutkimusmateriaalista, toiminnallisen prosessin aikana syntyneestä 

materiaalista ja näiden yhteenvetona loppuraportista. 

Oppaani toteutus on ollut prosessi, joka on lähtenyt halusta tehdä toiminnallinen 

opinnäytetyö. Työelämälähtöinen kehittämistyö on ammatillisesti mielenkiintoi-

nen ja opettavainen mahdollisuus. Kehittämistyö opinnäytetyönä on monipuoli-

nen ja työelämään valmistava prosessi. Oppaan ja opinnäytetyön perustana olen 

käyttänyt kehittämistutkimuksen monistrategisia menetelmiä tiedonkeruun tu-

kena. Työni lähtötilanteessa etsin viitekehystä oletukselleni, jossa lapsiperheiden 

palvelut olivat selkiytymättömiä niin lapsiperheille kuin varhaiskasvatuksen hen-

kilökunnalle. Yhteistyökumppanikseni sain Savukosken kunnan sivistystoimen, 

jolle esittelin suunnitelmani perheiden palveluiden oppaasta ja sain käytännön 

työelämäyhteyden kautta todellisen tarpeen kehittämistyölleni.  

 

Opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyksenä ovat sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

ja varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä niihin sisältyvät ehkäisevä lastensuojelu-

työ sekä varhaisen tukemisen merkitys niin yksilön elämänkulussa kuin yhteis-

kuntatasolla. Opinnäytetyöni lähtötilanteessa vertailukohtana oli Lapsi- ja perhe-

palveluiden muutosohjelma LAPE (Aula, Juurikkala, Kalmari, Kaukonen, Lavikai-

nen & Pelkonen 2016). Tein katsauksen LAPE-hankkeen tuottamaan materiaaliin 

ja peilasin niitä omaan kokemukseeni varhaiskasvatustyöstä ja lapsiperheelle tar-

jottavasta tuesta Savukosken kunnassa. LAPE-kärkihankkeen tuottaman aineis-

ton perusteella ja päädyin tutustumaan perhekeskustoimintamalliin (Aula ym. 

2016, 19–20). Perhekeskusmallista ja erityisesti sähköisen perhekeskuksen 
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(Huovila, Kiiveri, Koivisto, Koivumäki, Lahdensivu, Leinonen, Nieminen, Närhi & 

Pirttijärvi 2018) mahdollisuuksista löysin ”matalan kynnyksen perhepalvelut”-kä-

sitteen. LAPE-hankkeen tavoitteena on ollut hajallaan olevien perhepalveluiden 

uudistaminen integroiduksi kokonaisuudeksi. (THL 2020). Vaikka perhekeskus 

voi olla fyysinen konkreettinen rakennus, niin tässä opinnäytetyössä perhekeskus 

on kuitenkin palvelujen järjestämistä, yhdistämistä ja sijoittelua kuvaava perhe-

keskusmallin mukainen metafora (Heinström 2018, 33). 

 

Rajasin oppaani koskemaan matalan kynnyksen lähipalveluita perheille. Tämän 

rajauksen pohjalta näkökulmani selkeni ja aineistoa kertyi erityisesti matalan kyn-

nyksen palveluiden määritelmistä ja ohjeistuksista (Sosiaalihuoltolain soveltamis-

opas 2017, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018), jotka velvoittavat 

huolehtimaan näiden palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Lähde-

materiaalina käytin myös opinnäytetöitä ja tutkielmia varhaiskasvatuksen roolista 

monialaisessa ehkäisevän lastensuojelutyön toteuttamisessa. Tutkimukselliseen 

osuuteen on kuulunut myös lopullisen aineiston analysointi ja kirjoittaminen opin-

näytetyöraportiksi. Opinnäytetyön tavoitteeksi asettuivat perheiden tukeminen, 

ehkäisevä lastensuojelutyö sekä lapsen varhainen tuki monialaisena yhteistyönä. 

Päätavoite oli kehittää lapsiperheiden matalan kynnyksen lähipalveluiden saavu-

tettavuutta ja kohdentamista Savukoskella. Toinen tavoitteeni on tukea varhais-

kasvatuksen työntekijöitä tarjoamalla heille monipuolisen ja voimavaroja lisäävän 

työvälineen. 

 

Opinnäytetyöhöni liittyvä prosessi ja tuotos oli itse opas, jonka materiaali koostuu 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden tapaamisten sekä sähköpostikeskusteluiden 

annista ja muistioista sekä Savukosken alueella toimivien julkisen, yksityisen ja 

kolmannen sektorin tai verkkopalveluita tarjoavien eri lapsiperheiden kanssa toi-

mivien tahojen tapaamista syntyneistä koontipöytäkirjoista ja muistioista.  Näistä 

kertyi materiaalia suoraan oppaaseen, mutta myös analysoitavaksi ja pohditta-

vaksi jälkikäteen raporttiin osana opinnäytetyöprosessia. Opinnäytetyöni etene-

mistä olen tallentanut opinnäytetyöpäiväkirjaan. Opinnäytetyötäni ja toimintaani 

prosessin aikana käsittelen myös eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta.   
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 OPPAAN PERUSTEET TEOREETTISESTA NÄKÖKULMASTA 

Teoreettisena viitekehyksenä tämän oppaan taustalla käsittelen sosiaalihuoltola-

kia ja varhaiskasvatuslakia. Käyn läpi ehkäisevän lastensuojelutyön toteutumista 

varhaiskasvatuksen kontekstissa ja tämän pohjalta varhaista puuttumista monia-

laisena yhteistyönä perustuen varhaiskasvatuslakiin. Määrittelen lopuksi käsit-

teen matalan kynnyksen palvelut sekä erityisestä lähipalvelut ja sen, miten ma-

talan kynnyksen palvelut ovat kytköksissä perhekeskustoimintamalliin.   

2.1 Sosiaalihuoltolaki 

Esittelen tässä kappaleessa sosiaalihuoltolakia (1301/2014) sosiaalihuoltolain 

soveltamisoppaan pohjalta, sillä se sisältää työskentelyni kannalta merkittävää 

tietoa perheiden ja varhaiskasvatusikäisten lasten palveluista, oikeuksista sekä 

yleisiä perusteluita sosiaalihuoltolain ja -palveluiden tarpeelle. Sosiaalihuoltolaki 

pyrkii turvaamaan ja edistämään hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sillä on 

myös merkittävä rooli syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisessä sekä 

osallisuuden lisäämisessä. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat silloin riittä-

viä, kun palvelun taso varmistaa jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteis-

kunnassa tasa-arvoisena jäsenenä yhdenvertaisin perustein. Pääpaino hyvin-

voinnin edistämisessä tulisi olla ennaltaehkäisevässä toimissa sekä asiakasläh-

töisyydessä. Laki pyrkii myös luomaan edellytyksiä eri palvelumuotojen katta-

vaan yhteistyöhön ja palvelujen hyviin toimintaedellytyksiin. (Sosiaalihuoltolain 

soveltamisopas 2017, 15–16.) 

 

Sosiaalipalvelut ovat kunnallisia palveluita ja niiden tukipalveluita sekä mahdolli-

sia muita toimia, joita toimeenpanevat sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja muu 

asiakastyön palveluhenkilöstö. Ensisijaisesti sosiaalipalvelut pyrkivät edistämään 

yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä yhdessä muiden hallinnonalojen 

kanssa. Kaikissa sosiaalihuollon toimissa on otettava huomioon lapsen etu, kun 

tiedetään sosiaalihuollon palveluiden vaikuttavat lapseen. Käytännössä tämä tar-

koittaa kaikkia perheille ja perheen jäsenille tarjottavia sosiaalihuollon palveluita. 

Asiakastyössä tulee siis varmistaa palvelun ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia 
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edistävä vaikutus myös kehittyvään lapseen sekä hänen oikeutensa osallisuu-

teen ja vaikuttamiseen. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 27, 30.)  

 

Oppaani tavoitteet siis kiteytyvät myös tässä sosiaalihuoltolain tulkinnassa, jossa 

on siis tärkeää varmistaa palvelun ongelmia ehkäisevät toimenpiteet. Ennaltaeh-

käisevä ja hyvinvointia edistävä vaikutus voidaan varmistaa, kun palveluiden pii-

riin pääsee ajoissa ja varhaiskasvatus on yksi niistä reiteistä, joiden kautta per-

heet löytävät palvelut ja joissa voidaan tunnistaa palveluiden tarve.   

 

Sosiaalihuoltolaissa on määritelty myös lasten hyvinvoinnin seuraamisen ja edis-

tämisen velvoitteesta sekä kasvatuksen tukemisesta mahdollistamalla suotuisat 

kasvu ja kehitysolot kehittämällä lapsiperheiden ja heidän arkiympäristönsä pal-

veluita viranomaisten yhteistyöllä (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017, 37). 

Hyvinvointia edistämään pyrkivä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 2 luku 10 § ”Pal-

velujen kehittäminen kasvatuksen tueksi” antaa perustan opinnäytetyöni tavoit-

teille: 

 

”Lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja annettaessa ja niitä kehi-

tettäessä on huolehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempi, 

huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten 

kasvatuksessa ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen 

tarve. Tarvittaessa on järjestettävä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria 

tukevaa toimintaa.” (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 2: 10 §). 

 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 4) määritelty ”33 § Sosiaalihuollon saatavuus ja 

saavutettavuus”, jonka yksi tavoite on oikea-aikainen sekä oma-aloitteinen ha-

keutuminen sosiaalipalveluiden piiriin. Tämä edellyttää, että sosiaalihuollon pal-

velut ovat saavutettavissa muiden peruspalveluiden yhteydessä, ja että niistä 

tieto on kuntalaisten yhdenvertaisesti saatavissa ja ymmärrettävissä monimuo-

toisesti sekä erilaiset kommunikaatiokeinot huomioon ottaen. (Sosiaalihuoltolain 

soveltamisopas 2017, 100.)  
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2.2 Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatusta toteutetaan valtakunnallisia määräyksiä noudattaen. Varhais-

kasvatuslain perusteella Opetushallitus on antanut määräyksen varhaiskasvatuk-

sen toteutuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ohjeiden pohjalta 

kootaan paikalliset ja lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Var-

haiskasvatusta toteutetaan valtakunnallisella ja paikallisella tasolla, sekä lapsi-

kohtaisen suunnitelman mukaisesti. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 5:21 §.)  

 

Opetushallituksen varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat laatineet varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet. Perusteet on tehty varhaiskasvatuslain (540/2018) 

nojalla. Varhaiskasvatuslaissa määritellään lapsen oikeus varhaiskasvatukseen. 

Perusteiden ohjeistuksen ja arvopohjan mukaisesti tulee laatia suunnitelmat niin 

paikallisesti kuin lapsikohtaisesti ja ne ovat velvoittavia. Laatiessaan, toteuttaes-

saan ja arvioidessaan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja lapsikohtaista 

vasua varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuu toimimaan varhaiskasvatuslain 

mukaisesti. Näin määritellään tasapuolisen varhaiskasvatuksen toteutuminen 

koko maassa. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat tulleet voi-

maan vuonna 2019. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018; 1, 7–8.) 

 

Varhaiskasvatussuunitelma on laadittu johdonmukaisesti eteneväksi osaksi esi- 

ja perusopetuksen suunnitelmia. Suunnitelmat perustuvat samaan lapsen edun 

mukaiseen arvopohjaan sekä oppimis- ja lapsikäsitykseen. Varhaiskasvatus on 

osa pedagogista polkua. Laaja-alaisen osaamisen kehittymisen tavoite kuuluu 

varhaiskasvatuksen ja opetuksen suunnitelmien tavoitteisiin. Ajattelun taidot, mo-

nilukutaito, itsestä huolehtiminen, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot 

sekä osallistuminen ovat laaja-alaisen osaamisen tasoja. Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet varmistavat laadukkaan ja samansisältöisen opetuksen, hoi-

don ja kasvatuksen kokonaisuuden asuinsijainnista riippumatta. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018; 7, 14, 19–23.) 

 

Niin lapsen kuin huoltajien osallistamisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen kuu-

luu varhaiskasvatuksen tehtäviin. Yhteistyön ylläpitäminen on tärkeä varhaiskas-

vatuksen tehtävä. Lapsen ja huoltajan arvostaminen ja luottamuksellinen, avoin 
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kohtaaminen ovat tärkeitä arvoja. Lapsi ja lasten huoltajat osallistuvat varhais-

kasvatuksen suunnitteluun. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu 

tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön, vanhempien tai huoltajien 

sekä lapsen kanssa. Vasussa otetaan huomioon lapsen vahvuudet ja mielenkiin-

non kohteet sekä mahdolliset opetuksen ja ohjauksen tarpeet, jotka vaativat eri-

tyishuomiota. Lapsen vasun toteutumista arvioidaan säännöllisesti vähintään ker-

ran vuodessa. Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa myös yhteistyöhön monia-

laisten toimijoiden kanssa lapsen edun mukaisesti. Tähän velvoitteeseen kehitet-

tävä opas antaa vahvan tukityökalun. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2018; 9, 33–34.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja kehitetään systemaatti-

sesti kaikilla tasoilla; lapsikohtaisesti, paikallisesti varhaiskasvatuksen järjestäjän 

ja yksiköiden tasolla sekä kansallisesti. Arvioinnin avulla varhaiskasvatuksen laa-

tua ja tavoitteiden toteumista voidaan tarkastella laajasti eri alueilla. Itse varhais-

kasvatusyksikössä arviointi antaa työkaluja niin lapsen henkilökohtaisten taitojen 

kehittämisessä ja tukemisessa kuin yksikön toimintakulttuurin kehittämiseen ja 

uudistamiseen, jonka tavoitteena tulee olla lasten etu ja vasun tavoitteiden toteu-

tuminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018; 28–29, 61–62.)  

2.3 Ehkäisevä lastensuojelutyö 

Ennaltaehkäisevään työhön viitattiin jo useasti sosiaalihuoltolain käsittelyssä, 

sillä se on keskeinen osa sosiaalihuoltolain tarkoitusta. Tähän viitataan esimer-

kiksi sosiaalihuoltolain (1301/2014, 3) ”13 § Lapsen terveyden ja kehityksen tur-

vaaminen”, jolloin se nimenomaan sosiaalihuoltolaissa tarkoittaa ennaltaehkäi-

sevän työn lisäämistä; tavoitteena vähentää korjaavien palveluiden, kuten lasten-

suojelun tarvetta.  

 

Lastensuojelulain (417/2007) mukaan ehkäisevällä lastensuojelutyöllä (1: 3 a) 

kunta edistää lasten hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä tukee lapsen hoidosta 

ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä kasvatustyössään tarjoamalla erilaisia pal-

veluita ja mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Ennaltaehkäisevää tukea 
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tarjotaan yleispalveluina. Tuen tai erityisen tuen tarve tulisi havaita mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa. (THL 2017.) 

 

Tässä työssä ehkäisevän lastensuojelun käsittely perustuu pääosin sosiaalihuol-

lon ja varhaiskasvatuksen säädöksiin. Lastensuojelulaissakin ehkäisevä lasten-

suojelu (417/2007 1: 3 a) on esitetty yhtenä lastensuojelutyön muotona. On syytä 

kuitenkin tässä yhteydessä mainita, että suuri osa lastensuojelun asiakkaista on 

pyritty sosiaalihuoltolain vuoden 2015 uudistamisen myötä siirtämään ehkäise-

vän tuen piiriin sosiaalihuollon alaisuuteen, jolloin lastensuojelun resurssit vapau-

tuvat korjaavan roolin täyttämiseen ongelmien ilmettyä. Sosiaalihuollon tehtä-

väksi on tullut uudenlainen matalan kynnyksen periaatteella toimiva perhesosi-

aalityö, jonka toiminnan piiriin kuuluu myös ehkäisevä lastensuojelu. (Puroila 

2019.) 

 

Varhaiskasvatus on merkittävä ehkäisevän lastensuojelutyön muoto. Tuen tar-

peisiin vastaavia sosiaalipalveluita erityisesi varhaiskasvatusikäisten lasten per-

heille ovat esimerkiksi perhetyö, kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvonta. Ter-

veydenhuolto järjestää terveys- ja neuvolapalveluita. Kolmas sektori tekee oman 

osansa ehkäisevässä lastensuojelutyössä järjestämällä kerhoja ja muuta per-

heille kohdennettua toimintaa, joilla on pyrkimys omalta osaltaan edistämään hy-

vinvointia. Erilaiset hankkeet ja projektit toimivat osana perheiden tukemista; 

tässä opinnäytetyössä esimerkkinä Lapin ensi- ja turvakodin Vertaisvoimaa van-

hemmille- hanke (Lapin ensi- ja turvakoti ry 2019).  

 

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden käsityksiä ehkäisevästä lastensuojelutyöstä 

ovat selvittäneet Laura Korpikoski ja Mikael Larimo (2017) opinnäytetyössään 

”Ehkäisevä lastensuojelutyö varhaiskasvattajien näkökulmasta.” Haastattelujen 

perusteella työssään konkreettisina ehkäisevän lastensuojelun toimina nähtiin 

yhteistyö muiden monialaisten toimijoiden kanssa. Haastattelussa kävi kuitenkin 

ilmi, että varhaiskasvatuksen työntekijät eivät kokeneet omaa työtään ja varhais-

kasvatuksen arjessa annettavaa tukea ehkäiseväksi lastensuojelutyöksi. Kun tar-

kastellaan ehkäisevän lastensuojelutyön tavoitteita sekä varhaiskasvatuksen ta-

voitteita, ne vastaavat yhteneväisesti samoihin haasteisiin. Käytännössä varhais-

kasvatus voi tarjota tukea erilaisiin tuen tarpeisiin, vaikka niitä ei erityisesti olisi 
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missään määritelty tai tehty suunnitelmaa erityisestä tuesta. (Korpikoski & Larimo 

2017, 27.)  

 

Varhaiskasvatuksessa annetaan suunnitelmallisen ja pedagogisen tuen lisäksi 

spontaania arjessa annettavaa huomiota ja tukea. Näitä ennaltaehkäiseviä vai-

kutuksia eivät varhaiskasvatuksen työntekijät osanneet arvioida ehkäisevän las-

tensuojelun näkökulmasta, vaan pitivät sitä osana päivähoidon arkea. Haastatte-

lijoiden kokemus oli, että vasta keskustelun kautta varhaiskasvattajien arkisen 

työn ennaltaehkäisevä vaikutus tuli esille. Varhaiskasvattajat siis toimivat rutiinin-

omaisen arjen, sosiaalisten suhteiden luomisen sekä positiivisten kokemusten 

tarjoamisen kautta suojaavina tekijöinä lapsen elämässä. (Korpikoski & Larimo 

2017, 27.)  

 

Varhaiskasvatus voi siis toimia suojaavana tekijänä lapsen arjessa. Suojaavia 

tekijöitä tarvitaan tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä, kun lapsen tai perheen 

elämässä on riskejä ja hyvinvointia edistävien tekijöiden puuttumista. Suojaavia 

tekijöitä lapsen elämässä tärkeimpänä ovat myönteiset, pysyvät ja turvalliset ih-

missuhteet sekä onnistumisen kokemukset päiväkodin arjessa. Lapsi voi siis pär-

jätä monista vaikeuksista ja riskeistä huolimatta, kun lapselle syntyy hyväksyn-

nän kokemuksia, hän saa kannustusta sekä saa osakseen keskustelevaa ja 

kuuntelevaa ohjausta. Varhaiskasvatuksen arjessa ollaan usein johdonmukaisia, 

kiinnostuneita lapsesta sekä heillä on myönteinen asenne lasta kohtaan. (THL 

2019.) 

 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö osana ehkäisevää lastensuojelua nousi 

Korpikosken ja Larimon (2017) tekemissä haastattelussa vahvasti esiin. Haastat-

telujen myötä kävi kuitenkin ilmi, että lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun ja 

ehkäisevän lastensuojelun käsitteellinen ero ei ole varhaiskasvatuksen työnteki-

jöille täysin selvä. Haastateltavat pitivät tärkeänä ongelmien ennaltaehkäisyä 

sekä varhaista puuttumista ja kokivat sen toimivan merkittävänä syrjäytymisen 

ehkäisykeinona, mutta eivät osanneet ajatella tätä lastensuojelullisesta näkökul-

masta. Haastateltavat kokivat olevansa tekemisissä lastensuojelun kanssa vasta 

niissä tilanteissa, kun on herännyt huoli lastensuojelun tarpeesta. Huolen herä-
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tessä avointa yhteistyötä ja lastensuojelusta saatavaa tukea pidettiin hyödylli-

senä. Yhteistyön toimivuutta kuitenkin pidettiin toisinaan haastavana. (Korpikoski 

& Larimo 2017, 27–28.) 

 

Varhaiskasvatuksen työntekijät pitivät verkostoja ja tietoa palvelutarjonnasta 

merkittävän apuna työssään. Varhaiskasvattaja tarvitsee ajantasaista tietoa siitä, 

mihin palveluihin perheet voidaan ohjata, jotta lapsi saa oikea-aikaisen tuen esi-

merkiksi perheneuvolasta, neuvolapsykologilta ja kuntouttavan puolen palve-

luista. (Korpikoski & Larimo 2017, 30.) 

 

Ehkäisevien lastensuojelun palveluiden saatavuus ja tieto saatavuudesta Savu-

kosken kunnassa on pirstaloitunut ja niiden kokoaminen oppaassani erityisesti 

varhaiskasvatuksen käyttöön pyrkii parantamaan tiedon saatavuutta ja jakamista 

päivittäisessä perheiden kanssa työskentelyssä. Yhteen kerätyt tiedot palveluista 

ja mahdollisuuksista ovat myös jatkossa Savukosken kunnan käytettävissä, joten 

toivon, että tiedon jakaminen helpottaa myös muita toimijoita ohjaamaan perheitä 

palveluihin ja jakamaan tietoa.  

 

Korpikosken ja Larimon (2017, 35) haastattelujen perusteella monialainen yhteis-

työ varhaiskasvatuksen näkökulmasta tunnistetaan ennaltaehkäiseväksi palve-

luksi, mutta vain palveluohjauksen ja palveluiden saavuttamiseksi, mutta aktiivi-

nen vastavuoroinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa ei kuitenkaan kuulunut 

toimintakulttuuriin. Ehkäisevän lastensuojelun palveluiden tulisi olla monipuolisia, 

portaittaisia ja saatavilla matalan kynnyksen periaatteella. Lastensuojelun kes-

kusliitossa on kuitenkin selvitetty, että palveluita ei ole tarjolla tarpeeksi. Tämän 

vuoksi lastensuojelun avohuollon tukitoimia olisi hyvä voida käyttää myös ilman 

lastensuojelun asiakkuutta. (Paavola 2010, 23.) 

 

Korpikoski ja Larimo (2017, 37) toteavat yhteisiä tavoitteita sisältävän ehkäisevä 

lastensuojelutyön ja varhaiskasvatuksen yhteneväisten käytäntöjen tarkastelun 

olevan merkittävä toimenpide sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän paino-

pisteen siirtyessä ehkäisevän työn suuntaan.  
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Lastensuojelun keskusliiton tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi varhais-

kasvatuksessa toimivilla työntekijöillä ei ole mahdollista tarjota perheille riittävää 

ennaltaehkäisevää tukea ilman tukitoimia ja palveluita. Kunnilla ei ole ehkäisevän 

lastensuojelun palveluita tarjolla todellista tarvetta vastaavasti. Kohdennettuja 

palveluita yleensä on, mutta ne ovat heikosti vaikuttavia. Helposti päädytään sii-

hen, että palvelutarjonta on suppea eli palveluun ohjaamista ei ohjaa perheen tai 

lapsen tarve vaan se mitä on saatavilla. Monipuolisuus ja portaittaisuus on otet-

tava ehkäisevän lastensuojelun palveluissa, sillä palveluvalikoiman puuttuminen 

vahvistaa korjaavan työn lisääntymistä. Erityisesti riittävien ennaltaehkäisevien 

palveluiden puuttuminen on pienten kuntien ongelma, jolloin peruspalveluiden, 

seurakuntien ja järjestöjen yhteistyö monipuolistaa ja vahvistaa turvaverkkoa. 

(Paavola 2010, 23.)  

 

Paavolan (2010, 23) kuvaamaan tilanteeseen puutteellisten palveluiden saavu-

tettavuuden kohentamiseksi on toteutettu sosiaalihuoltolain muutos vuonna 2015 

(Puroila 2019), jossa ongelmia ehkäisevää työtä on siirretty sosiaalihuollon teh-

täväksi. Tämä tarkoittaa siis, että sosiaalihuollon tukitoimet ovat monipuolisem-

mat vuoden Lastensuojelun keskusliiton selvityksen aikaiseen tilanteeseen ver-

rattuna vuonna 2010. Paavola (2010, 23) näyttää kuitenkin kuvanneen nykyistä 

tilannetta pienissä kunnissa jo yli kymmenen vuotta sitten. Palveluita ja toimijoita 

ei ole edelleenkään riittävästi, jolloin olisi erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä eri 

toimijoiden välillä. Oppaani myötä toivon tapahtuvan aktivoitumista perhetyön jär-

jestämiseen ja lapsiperheiden turvaverkon kehittämiseen.   

 

Varhaiskasvatuspalveluiden asema ehkäisevässä lastensuojelutyössä vaikuttaa 

Larimon ja Korpikosken (2017) haastatteluidenkin perusteella olevan edelleen 

epävakaa verrattuna vaikkapa lastenneuvolaan, josta on jo helpompi ottaa yh-

teyttä lastensuojeluasioissa yhteistyötahoihin. Varhaiskasvatuksella on kuitenkin 

ratkaiseva ja luonteva rooli lapsiperheiden arjen kontaktina tukea lapsia ja per-

heitä. Lisäksi pienissä kunnissa yhteistyön mahdollisuudet toimia ovat hyvät, kun 

muut sektorit tunnetaan helpommin. (Paavola 2010, 25.) 
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2.4 Varhainen puuttuminen monialaisena yhteistyönä 

Varhaiskasvatuslain (540/2018, 2) ”7 § Monialainen yhteistyö ja kehittäminen” 

velvoittaa kunnan varhaiskasvatuksen työskentelevän monialaisessa yhteis-

työssä muun muassa neuvolan, terveydenhuollon, lastensuojelun sekä sosiaali-

toimen kesken, jotta toiminta varhaiskasvatusyksikössä toteutuu lapsen tarpeita 

tukevaksi. Yhteistyötahoja voivat olla myös kaikki muut varhaiskasvatuksen 

kanssa luontevasti yhteistyössä toimivat alueelliset ja paikalliset tahot, kuten yh-

distykset, seurakunta, opetus-, liikunta- ja kulttuuritoimi. Eri tahojen yhteistyö ko-

rostuu, kun varhaiskasvatuksessa tai muussa toimintayksikössä huomataan lap-

sen tai perheen tuen tarve. Monialainen yhteistyö vaatii riittäviä yhteistyöraken-

teita. Tähän yhteistyörakenteiden vaatimukseen oppaani pyrkii myös osin vas-

taamaan, sillä sen tavoitteena on tuoda tietoutta monialaisten yhteyksien mah-

dollisuuksista paikkakunnalla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 

33-35.)  

 

Tähän tarpeeseen tulee myös opinnäytetyöni oppaan sisältö, jota Savukosken 

koulun rehtori ja kunnan rehtori-sivistystoimen johtaja viittasi keskusteltuamme 

opinnäytetyöstä suunnitteluvaiheen aikana. Tällaiset vaadittavat yhteistyöraken-

teet ovat Savukosken kunnassa heikot, jolloin pienikin askel kohti yhteistyöraken-

teiden kehittymistä on merkittävä. Oppaani voi synnyttää siis alun tärkeille kehi-

tysaskelmille kohti laadukkaampaa varhaiskasvatusta.     

 

Paikallisen tason varhaiskasvatussuunnitelma kuvaa Savukosken kunnan var-

haiskasvatuspalveluiden paikallisia painotuksia. Varhaiskasvatussuunnitelma 

on tehty yhteistyössä Pelkosenniemen kunnan kanssa. Savukoskella ryhmäper-

hepäiväkoti Korvatunturin Kehto toimii Savukosken varhaiskasvatuspalveluiden 

toimintayksikkönä. Lisäksi perhepäivähoitoa on ollut tarvittaessa saatavilla yksi-

tyisten varhaiskasvatuspalveluiden kautta perhepäivähoitona. MLL Savukosken 

paikallisosasto ry ja Pelkosenniemen seurakunta järjestävät avointa varhaiskas-

vatusta. Erityinen piirre on, että yhteistyö päivähoidon henkilökunnan ja esi- 

sekä perusopetuksen kanssa toteutuu lähes päivittäin toimittaessa samassa toi-

mintaympäristössä. Nuoriso- ja liikuntatoimesta järjestetään uimakoulua tai 

juoksu- ja hiihtokoulua.  Kuntien vapaa-aika ja nuoristoimen sekä sivistys- ja 
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kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä järjestetään mahdollisuuksia elokuviin paik-

kakunnalla sekä teatteri- ja musiikkiesityksiä. (Varhaiskasvatussuunnitelma 

2019, 23-24.)  

 

Monialaista yhteistyötä kuvataan paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

jonkin verran. Suunnitelmassa korostetaan hyvää yhteistyötä huoltajien kanssa, 

jolla tavoitellaan välittämisen, keskinäisen huolenpidon ja myönteisen vuorovai-

kutuksen kulttuuria. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti tavoitteena on pai-

nopisteen siirtyminen korjaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Huolen pu-

heeksi ottaminen vanhempien kanssa on suunnitelman lähtökohta, jolloin mah-

dollistuu tarvittavan monialaisen yhteistyön kartoittaminen ja järjestäminen. Var-

haiskasvatus kokoaa yhteistyössä neuvolan kanssa tietoja laajaa kansallista 

neljävuotiaiden tarkastusta varten. Laajemman tuen tarpeessa aloitetaan yhteis-

työ tarvittaessa Kemijärven perheneuvolan, Lapin keskussairaalan tai muiden 

asiantuntijoiden kanssa. Tapahtumia, kuten talkoot ja juhlat on mahdollista to-

teuttaa huoltajien ja paikkakuntien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. (Varhaiskas-

vatussuunnitelma 2019; 10, 34, 61.) 

 

Riika Mari Hoppari (2014) on tutkinut pro gradu- tutkielmassaan ”Moniammatil-

lista yhteistyötä varhaiskasvatuksen kokemana” varhaiskasvatuksen merkitystä 

lapsen tukena tehtävän moniammatillisen työn osa-alueena. Hopparin tutkielman 

lähtökohtana on, että hän pitää varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä merkittä-

vänä linkkinä ja tärkeänä kehittämiskohteena lasten ennaltaehkäisevän tuen vai-

kutuspiirissä. Suurin osa lapsista on jossain vaiheessa varhaiskasvatuksessa en-

nen koulun aloitusta. Hoppari selventää myös varhaiskasvatus käsitteen merki-

tystä ja käyttöä tutkielmassaan, mikä mielestäni kuvaa hyvin nykyaikaisen var-

haiskasvatuksen merkitystä. Varhaiskasvatus on päivähoidon sisältöä ja on täten 

lapsen oikeutta edistävä käsite. Päivähoito kuvaa palvelujärjestelmää, johon van-

hemmalla on oikeus. Varhaiskasvatus kuvaa päivähoidon sisältöä, kuten kasva-

tusta, opetusta ja hoitoa, joka taas on lapsen oikeus. (Hoppari 2014, 6-7.) 

 

Perustelen myös näiden Hopparin (2014) havaintojen perusteella sitä, kuinka tär-

keä linkki varhaiskasvatus ja sen työntekijät ovat lapsiperheiden palveluiden ja 
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varhaisen tukemisen reittinä. Tämän vuoksi olen päättänyt opinnäytetyöni tuotok-

sena syntyvän oppaan kohteena ovat erityisesti varhaiskasvatus ja sen työnteki-

jöiden tiedottaminen oppaan myötä. Toki oppaan sisältöä voi toimeksiantaja Sa-

vukosken kunta jatkossa käyttää laajempaankin jakoon. Minun työskentelyssäni 

varhaiskasvatus on kuitenkin keskiössä.  

2.5 Matalan kynnyksen palvelut 

”Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla on normaaleihin pal-

veluihin verrattuna matalampi kynnys. Tällöin asiakkaalta vaadittavia edellytyksiä 

palveluun hakeutumisessa on madallettu” (Leemann & Hämäläinen 2015, 1). 

 

Matalan kynnyksen palvelut ovat avoimia helposti saavutettavissa fyysisen sijain-

nin tai yhteydenottomuodon myötä. Käytännössä matalan kynnyksen toimintaa 

ovat perheiden peruspalveluiden, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamat 

toiminnot. Palveluita tarjoavat muun muassa perheneuvolat, avoimet päiväkodit 

ja perhekeskukset, nuorisoneuvolat ja päihdepysäkit. (Laine, Mattila & Voutilai-

nen 2009, 7.) 

 

Matalan kynnyksen toiminnan määrittely on haastava tehtävä, sillä sen määritte-

lyitä löytyy erilaisia. Matalan kynnyksen toimintaa määrittelee siis itse toiminta, 

jota kutsutaan matalan kynnyksen palveluksi. Joitakin yleisiä määritelmiä kuiten-

kin löytyy; matalan kynnyksen toimintaan osallistuminen voi olla etukäteen suun-

nittelematonta ja asiointi on omaehtoista ilman ajanvarausta, lähetettä, palvelu-

seteliä, maksua tai muita ennakkoehtoja. Matalan kynnyksen toiminnassa koh-

deryhmää ajatellen aukioloajat ja sijainti ovat mahdollisimman soveltuvia ja niissä 

voi asioida nimettömänä. Palveluissa on alennettu byrokratian määrää tai siitä 

selviämiseen on vähintään saatavilla tukea ja ohjausta. (Leemann & Hämäläinen 

2015, 4). 

 

Matalan kynnyksen palveluissa perustana on asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöi-

syyden tavoitteena on tuen oikea-aikainen ja riittävän varhainen saavutettavuus. 

Tämä voidaan tavoittaa matalan kynnyksen palveluissa, missä asiakkaan oma 

tahto ja asiakkaan arvostaminen oman tilanteensa tuntijana on avainasemassa. 



19 

 

Tästä lähtökohdasta pienempienkin huolien ja suurempienkin asioiden puheeksi 

ottaminen voi tukea muutokseen motivoitumista. Useita eri palveluita yhdistä-

mällä matalan kynnyksen palvelu ei vaadi asiakkaalta eri palveluiden tuntemusta, 

vaan tarvittavat lähtöasetelmat löytyvät yhdeltä luukulta, jossa ollaan jo lähtökoh-

taisesti lähellä kohderyhmän tarpeita ja tuntemusta. (Leemann & Hämäläinen 

2015, 5). 

 

Helppo palveluihin pääsy ja matala byrokratia vaativat eri tahojen monialaista yh-

teistyötä. Lisäksi matalan kynnyksen toimintaa tulisi tarjota osallistavassa toimin-

taympäristössä. Erityisesti perheiden tilanteessa on tärkeää, että heille olisi tar-

jolla avoimia kohtaamispaikkoja, jossa perheitä kunnioitetaan ja vuorovaikutus 

olisi luonnollista ja avointa. (Bulling 2017, 1264–1273.) Matalan kynnyksen pal-

veluilla voidaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia yksilöiden terveyteen ja hy-

vinvointiin varhaisessa vaiheessa, vähentää perheiden eriarvoisuutta sekä luoda 

osallisuuden tunnetta. (Heinström 2018, 27).  

 

Osallisuuden tunne on merkittävä tekijä matalan kynnyksen palveluiden vaiku-

tuksessa. Osallistaminen tarkoittaa sitä, että palveluiden käyttäjillä on mahdollista 

vaikuttaa toiminnan ja palveluiden sisältöön, mutta myös sitä, että toiminnoista 

voi ottaa myös vastuuta. Yhteisöllinen toiminta mahdollistaa sosiaalisuuden ja 

vuorovaikutuksen. Toisaalta yksilöllisyys korostuu, sillä jokainen voi käyttää pal-

veluita säännöllisesti tai satunnaisesti tarpeen ja oman mielenkiinnon mukaan. 

Palveluiden monimuotoisuus helpottaa saavutettavuutta. Tuki voi olla yleistä yh-

teisöllistä toimintaa, kuten ryhmiä tai vertaistuellista kokemusten jakamista tai sit-

ten yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa ammattihenkilöiltä. Tärkeää kaikissa toimin-

noissa on arvostava ja hyväksyvä ilmapiiri. (Elstad & Eide 2017, 8.)  

 

2.5.1 Matalan kynnyksen palvelut perhekeskustoimintamallissa 

Matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen on luotu erilaisia toimintamalleja 

ja toimenpide-ehdotuksia. Lapsi- ja perhepalveluita on kehitetty Suomen edelli-

sen hallituksen LAPE-kärkihankkeena. Hankkeessa on kehitetty perhekeskustoi-

mintamalli, joka pyrkii integroimaan maakuntien sote-palveluita (kuvio 1), kuntien 
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palveluita sekä järjestöjen ja seurakuntien lapsi- ja perhetyön. Tavoitteena on ke-

hittää yhteistyötä, joka parantaa palvelujen saatavuutta. Lapsiperheille tarkoitettu 

perhekeskus selkeyttää epäjärjestelmällisiä palveluita. Keskiössä on varhaisen 

tuen kehittäminen. Palvelut toteutetaan lähiympäristöissä, kuten varhaiskasva-

tuksessa eli lapsen omassa oppimis- ja kehitysympäristössä ja peruspalveluissa, 

kun se on lapsen edun mukaista. Palveluihin pääsy tulisi olla helppoa ja oikea-

aikaista. Poislähettämistä pyritään pääsemään eroon eli palveluissa otettaisiin 

vastuuta perheiden kokonaistilanteesta. (Aula ym. 2016, 19; Kaukonen, Pelko-

nen, Hastrup, Bergbacka, Mäkelä & Santala 2018, 1-2.) 

 

Kuvio 1. (Pelkonen, M. 2016.) 

 

Verkostoitumiseen panostus koskisi erityisesti perheitä, joilla on alle kouluikäisiä 

lapsia. Tämä edistää erityisesti varhaisen tuen tarjoamista oikea-aikaisesti. Tästä 

kootaan toimintamalli, jossa yhtä lailla edistetään perheen hyvinvointia ja lasten 

kehitystä sekä tarjotaan tuen ja hoidon mahdollisuuksia kokonaisuutena. Sivis-

tystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi suunnittelevat yhdessä lasten ja nuorten pal-

veluiden toimintatapoja ja käytänteitä. Monialaiselle yhteistyölle varataan riittä-

västi aikaa ja resursseja. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus-

alan asiantuntemus on toimintamallin perusta ja verkoston ydinosaaminen löytyy 
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näiden alojen ammattilaisilta, yleensä lakisääteisistä palveluista. Yhteistyöver-

kostoon integroidaan järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja toiminnot muuttuvat 

toiminnoiltaan lapsi-, nuori- ja perhelähtöiseksi perustason kokonaisuudeksi; per-

hekeskukseksi. (Aula ym. 2016, 20-21; Kaukonen, Pelkonen, Hastrup, Berg-

backa, Mäkelä & Santala 2018, 2.) 

 

Matalan kynnyksen palveluita perhekeskustoimintamallissa voivat esimerkiksi 

olla neuvolan perhetyö, kotipalvelu, varhaiskasvatus, digitaaliset palvelut, kol-

mannen sektorin palvelut  ja vertaistuen ryhmät, parisuhteen tuki ja vanhemmuu-

den vahvistaminen sekä matalalla kynnyksellä saatavat eropalvelut (Kalmari 

2016, 21). Konneveden verkostomaisen perhekeskusmallin mukaan matalan 

kynnyksen palveluita ovat myös lapsiperheille soveltuvat kulttuuri ja vapaa-ajan 

palvelut sekä asumisympäristön mahdollisuudet (Konnevesi 2020).  

 

Perhekeskuksiin kehitetään valtakunnallisia vanhemmuuden ja parisuhteen tuke-

miseen tarkoitettuja matalan kynnyksen toimintamalleja. Erityisesti pyritään kes-

kittämään kehitystyötä digitaalisiin palvelumahdollisuuksiin. Soveltuvia vanhem-

muuden ja parisuhteen tuen palveluita voivat tarjota järjestöt, yksityiset yritykset, 

ja julkiset palvelut. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on LAPE-kärkihank-

keen päätavoitteita. Sähköiset palvelut tulee ottaa huomioon erityisesti matalan 

kynnyksen perhepalveluiden mahdollisuutena. Palveluiden käyttäjiltä on tullut 

toive vertaisryhmistä. Vertaisryhmältä toivotaan tukea samankaltaisia haasteita 

kohdanneilta, jolloin mahdollistuu vastavuoroinen vanhemmuuden tuki ja yhtei-

söllisyyden vahvistuminen.  Digitaalisissa palveluissa nähdään saavutettavissa 

oleva matalan kynnyksen tuki, neuvonta ja ryhmätoiminta, joita tarjoavat perhe-

palveluiden ammattilaiset. (Aula ym. 2016, 21; Huovila ym. 2018, 12.)  

 

Esimerkkinä tarjottavista etäpalveluista olen osallistunut Lapin ensi- ja turvakoti 

ry:n (2019) Vertaisvoimaa vanhemmille-tukiryhmään, joka on tarkoitettu lappilais-

ten 3–6-vuotiaiden lasten vanhempien tueksi. Osallistumaan pääsee ilmoittautu-

malla mukaan ja omaamalla toimivan etätyöskentelyyn sopivan laitteiston. Säh-

köisten palveluiden kehittäminen etenkin tämän päivän palveluissa tärkeä palve-

lumuoto. Etäpalvelut sopivat hyvin matalan kynnyksen palveluiden kontekstiin, 

sillä me voivat olla tavoitettavissa kotitietokoneelta tai kunnan palvelupisteeltä.  
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Niille asiakkaille, jotka elävät haja-asutusalueella tai kuntien reuna-alueilla, olisi 

hyvä olla tarjolla etäpalveluita ja tietoja palveluista sähköisesti. Tiedot ovat tällä 

hetkellä kyllä saatavilla, mutta hankalasti ja erikseen kunnan, kuntayhtymän, 

maakunnan, seurakunnan tai järjestöjen omilta sivuilta. Näille tulee kehittää alus-

toja, joissa kaikki tahot voivat ilmoittaa omista toiminnoistaan yhdessä lähteessä. 

(Huovila ym. 2018, 13.) 
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 OPPAAN TOTEUTUS 

Oppaan toteutus ja oppaan työstämisen menetelmätausta kuvailuineen sisältyvät 

tähän lukuun, sillä ne konkretisoivat yhdessä tutkimuksellisien menetelmien ja 

käytännön yhdistymistä toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. Opas sisältää etukan-

nen, sisällysluettelon, alkusanat ja ohjeet oppaan käyttöön, oppaan perusteet, 

kuvion perheiden matalan kynnyksen palveluista Savukosken kunnassa, matalan 

kynnyksen palveluiden määrittelyn, palvelut kootusti sekä tekijän ja toimeksian-

tajan tiedot sekä verkosta saatavilla olevan lähdemateriaalin. Opas on koottu 

graafiseen suunnitteluun tarkoitetussa Canva® -palvelussa (Canva 2020). Op-

paan graafinen ulkoasu pastellinväreineen ja perhekeskusta kuvaavine raken-

nuksineen jättää mahdollisuuden jatkokäyttöön esimerkiksi lapsiperheille koh-

dennettuun oppaaseen. Opas liitteenä (Liite 1). 

3.1 Kehittämistyö opinnäytetyönä 

Opinnäytetyöni on kehittämistyö, joka koostuu kehittämistyöstä ja tutkimukselli-

sesta aineistokatsauksesta ja aineiston analysoinnista. Kehittämistutkimuksissa 

lähtötilanne ja lopputilanne ovat tutkimuksellisia. Tekninen prosessi niiden välillä 

on kehittämistyötä. Kehittämistyö on opinnäytteeni lähtökohta, mutta se ei itses-

sään vielä ole opinnäytetyö. Opinnäytetyön kehittämistyöstä tekee tutkimukselli-

nen ote eli laaja aineistokatsaus, tarkka raportointi sekä perusteltu ja huolellinen 

työskentelyn dokumentointi. (Kananen 2012; 9, 45).  

 

Kari Salosen (2013) oppaassa ”Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön” pyritään selventämään otsikonkin mukaisesti näiden kahden 

opinnäytetyön mallin eroja. Karkeasti nämä opinnäytetyöt voidaan katsoa erotet-

tavaksi niin, että tutkimuksellinen opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa ja toiminnalli-

nen opinnäytetyö tuottaa jonkin konkreettisen tuotoksen. Lisäksi toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on mukana kehittämistyöhön liittyviä toimijoita, joiden kanssa 

toimitaan vuorovaikutuksessa tietyn toimintaympäristön sisällä. Toimijoiden 

kanssa tehtävä yhteistyö sisältää keskusteluja sekä vertaistukea, arviointia, vas-

tavuoroista palautetta sekä toiminnan uutta suuntaamista prosessin eri vaiheissa. 

(Salonen 2013, 5–6.)     
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Vaikka työni onkin lähempänä toiminnallista opinnäytetyötä kehittämistyön muo-

dossa, olen halunnut ottaa työni tueksi kehittämistutkimuksen eri malleja hahmot-

taakseni työskentelyn eri vaiheita kokonaisuutena. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 

2) on esitetty opinnäytetyöni oma mallinnus mukaillen Kanasen (2012, 45) kehit-

tämistutkimuksen mallia. 

 

Kuvio 2. (Kananen 2012, 45.) Muokattu.  

Opinnäytetyöprosessissa käytetyt tiedonkeruu-, analyysi ja ongelmanratkaisu-

menetelmät kuvataan. Opinnäytetyöprosessini liittyy vahvasti työelämään ja nou-

dattaa yleisiä opinnäytetyön vaiheita suunnittelun ja toteutuksen kautta viimeis-

telyyn. Kehittämistutkimuksen pyrkimyksenä on tutkimusongelman ratkaisu, joka 

vaatii toimintaa ja menetelmiä. Menetelmien löytäminen taas edellyttää tietoa. 

Kehittämistutkimuksella ei ole omaa metodologiaansa eli sillä ei ole omia tutki-

musmenetelmiä. Kehittämistutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella siis 

laadullisen ja määrällisen tutkimuksen luotettavuuskriteerien avulla. Kehittämis-

tutkimuksen etenemisestä tehdään metodologian sijaan tutkimusstrategia, joka 

rakentuu tutkittavan ongelman mukaan ja strategian luomisessa hyödynnetään 

määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Kehittämistutkimuksessa tut-

kija itse on aktiivisessa roolissa tutkimuksen ulkopuolisena osallistujana ja muu-

toksen organisoijana. (Kananen 2012; 12-17, 19-26, 28.) 

 

Työssäni käytän kehittämistutkimuksen tavoin monistrategisia menetelmiä tie-

donkeruun tukena; ilmiöön tutustumista ja ilmiön kuvaamista kirjallisuuden ja 



25 

 

muun aineiston pohjalta, käsitteistön määrittelyä sekä dokumentointia. (Kananen 

2012; 52-59). Dokumentointi ja vaikuttavuuden mittarit koostuvat opinnäytetyö-

päiväkirjasta, muistioista ja koontipöytäkirjoista, joita olen tallentanut eri keskus-

teluiden yhteydessä. Tällä tavoin opinnäytetyöni sisältää tutkimuksellisia käytän-

töjä ja varmistaa opinnäytteeni korkeakoulutason laadullisia kriteerejä. 

 

Kehittämistyönäni olen jo lähtökohtaisesti päättänyt, että toiminnallisena osiona 

opinnäytetyöni tuotos on opas lapsiperheiden palveluista varhaiskasvatuksen 

työntekijöille. Kehittämistyön tästä opinnäytteestä tekee se, että vastaavaa kerät-

tyä tietoa lapsiperheiden palveluista Savukosken kuntalaisille ei ole tehty koko-

naisuutena perustuen työni teoreettiseen viitekehykseen eli tuoreempaan sosi-

aalihuoltolakiin (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014), ehkäisevään lastensuojelutyöhön 

ja varhaiseen puuttumiseen monialaisena yhteistyönä. Kehittämistyö on haas-

teellinen opinnäytetyön muoto, sillä menetelmät valitaan kehitettävän asian mu-

kaan (Kananen 2012, 20). Kehittämistyö opinnäytteenä ei myöskään saa jäädä 

esimerkiksi tavallisen työelämässä tapahtuvan kehittämisen tasolle, vaan siinä 

on aina oltava tutkimuksellinen ote (Kananen 2012, 43).  

 

Kehittämistutkimuksen tulos pyrkii myönteiseen muutokseen tutkittavassa ilmi-

össä. Kehittämistutkimuksen tulos ei ole aina yleistettävissä tai hyödynnettävissä 

toisaalla. Toisinaan kehittämistutkimus voi kuitenkin tarjota ratkaisuja, menetel-

miä tai toimintamalleja muihinkin samankaltaisiin ilmiöihin kuin pelkästään asia, 

jota tutkimus koskee. Tämän vuoksi on olennaista dokumentoida prosessi niin 

hyvin, että siitä on tiedon levittämisen kannalta hyötyä. Lisäksi tuloksista tulisi 

kommunikoida eteenpäin hyödyn maksimoimiseksi. (Kananen 2012, 43–44.)   

 

Kehittämistyöni alkuperäinen suunnitelma perustuu Kuvion 3 ja kehittämistyön 

vaiheiden (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 24; Liite 2) muodostamaan koko-

naisuuteen. Työni lähtökohtana on ilmiö, jossa paikalliset asukkaat kokevat paik-

kakunnan varhaiskasvatusikäisten perheiden palveluiden olevan saavutettavuu-

deltaan puutteellisia ja varhaiskasvatuksen työntekijöillä ei ole kokonaiskuvaa 

lapsiperheiden palveluista. Tavoitteena on parantaa palveluiden saavutetta-
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vuutta varhaiskasvatuksen toimiessa merkittävän linkkinä palveluiden ja perhei-

den välillä sekä parantaa tietoisuutta varhaiskasvatuksen työtä tukevista palve-

luista kunnassa. 

 

Kehittämistutkimuksen vaiheita (Kananen 2012, 52) mukaillen prosessia kuvaava 

Kuvio 3. 

 

Kuvio 3. (Kananen 2012, 52.) 

 

Salosen (2013) esittelemä kehämäinen toimintatutkimuksen spiraalimalli (Kuvio 

4) on toiminut kehittämistyöni etenemisen tukena. Työskentelyn vaiheet ovat seu-

ranneet toisiaan syklisesti; suunnittelu, organisointi, toiminta ja reflektoinnin 

kautta uudelleen suunnitteluvaiheeseen. Tämän mallin omaksuminen on ollut tär-

keä, kun toiminnassa on mukana inhimillisiä tekijöitä useiden eri toimijoiden 

myötä mukaan lukien tekijä itse. Syklisessä mallissa on mahdollisuus myös pa-

lata taaksepäin, korjata tai tarkentaa tarvittaessa uuden suunnitteluvaiheen 

myötä edellisen vaiheen virheitä, pysähtyä, korjata sisältöjä ja toimenpiteitä. 

Koko kehittämistyön kulku ei voi olla selvä alusta loppuun heti lähtöpisteessä, 

etenkin kun kehittämistyö opinnäytetyönä on tekijän ensimmäinen. Syklinen malli 

tunnustaa inkrementalistisen työskentelyn, eli kehittämistyö voi edistyä eri mittai-

sin, toisinaan pieninkin askelin kohti päätavoitteita. (Salonen 2013; 14, 16.) 
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Kuvio 4. Toimintatutkimuksen spiraalimalli (Salonen 2013, 14; Toikko & Ranta-

sen 2009 mukaan). 

3.2 Toteutus 

Opinnäytetyöni toimintaympäristö on Savukosken kunnan varhaiskasvatuspalve-

lut sekä Savukosken kunnan alueen perheiden palvelut. Savukoskella toimii 24 

paikkainen ryhmäperhepäiväkoti Korvatunturin Kehto ja yksi perhepäivähoitaja 

Tanhuan kylässä. Työntekijöitä on varhaiskasvatuksen päällikkö, joka toimii esi-

koulun opettajana koulun puolella sekä 4 lastenhoitajaa ja 1 perhepäivähoitaja 

sekä Tanhuan kylän perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatuksen yhteydessä toimii 

aamu- ja iltapäivähoito esikoululaisille ja 1.–3. luokan oppilaille tarpeen mukaan.   

 

Savukosken kunnan asukasluku vuonna 2019 oli 1005 asukasta ja alle 15-vuoti-

aiden osuus väestöstä on 10 % (Tilastokeskus 2020). Tilastokeskuksen mukaan 

ei ole ennustettavissa väestön kasvua eikä erityisesti varhaiskasvatusikäisten 

lasten osuuden kasvamista, vaikka positiivista suuntausta on havaittu. Perheiden 

palvelut ovat hajanaiset, joskin pienen paikkakunnan etu on hyvissä yhteistyön 

mahdollisuuksissa, kun eri sektorit tunnetaan paremmin (Paavola 2010, 25). Sa-
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vukosken kunnan varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio sekä kirjasto toimivat sa-

massa pihapiirissä, mikä edistää sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön 

mahdollisuuksia.     

 

Opinnäytetyöni pääasiallinen ja tutkimuksellisin osuus on ollut aineistokatsaus il-

miöön, jossa matalan kynnyksen palvelut ovat avainasemassa perheiden hyvin-

voinnin polulla. Toinen tutkimuksen suuntaus on ollut etsiä tietoa siitä, minkälai-

nen asema varhaiskasvatuksella on tässä lapsiperheiden ja palveluiden yhteen 

saattamisen yhtälössä. Tietoperustaa tähän ilmiöön syvensin etsimällä kirjalli-

suutta, tutkimuksia ja vastaavia opinnäytetöitä sekä oppaita. Lisäksi tärkeä läh-

tökohta työlleni oli LAPE-kärkihankkeen perusteet (Aula ym. 2016).  

 

Etsin tietoa perheiden lähipalveluista Savukoskella ja toimintamalleista yleisesti 

esimerkiksi peilaten muiden kuntien tarjontaan. Aloitin alustavan palveluiden kar-

toituksen ja tiedon keruun maaliskuussa 2020. Tärkeä oli etsiä myös tutkimustie-

toa varhaiskasvatuksen merkityksestä perheiden palveluiden polulla. Tällä tavoin 

vahvistetaan prosessiosaamista palveluiden kokonaisuudesta. Aiheen rajasin 

koskemaan perheitä, joilla on varhaiskasvatusikäisiä lapsia. Dokumentoin koko 

prosessin kronologiseen opinnäytetyöpäiväkirjaan. Lisäksi materiaalini on sisäl-

tänyt opinnäytetyön suunnitelman, työskentelyssäni ilmi tulleita huomioita, aika-

tauluja, sähköposteja, kirjelmiä, keskustelujen muistioita ja palveluiden koonti-

pöytäkirjoja.  

 

Ennen palveluiden lopullista kokoamista teimme toimeksiantosopimuksen reh-

tori-sivistysjohtajan kanssa 28.4.2020 ja keskustelin varhaiskasvatuksen työnte-

kijöiden ja johdon kanssa toukokuussa 2020. Työntekijöille toimitettiin kirjelmä 

(Liite 3) 20.5.2020, jossa pyydettiin osallistumaan kanssani keskusteluun opin-

näytetyöstäni ja esiteltäisiin kehittämissuunnitelmaani. Keskusteluja käytiin puhe-

limitse ja kasvotusten varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Näin oli helppo 

esitellä omia ajatuksia, ja keskustelujen myötä pääsin tutustumaan toimintaym-

päristön ajantasaiseen tilanteeseen sekä sain näkemyksiä oppaan tarpeellisuu-

desta ja tavoitellusta sisällöstä. Jatkoin keskustelua vielä varhaiskasvatuksen 

päällikön kanssa kesäkuun alussa, jonka jälkeen oppaan valmistelu oli kesätau-

olla.  
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Keskustelujen perusteella kävi ilmi, että työntekijät kaipasivat työnsä tueksi 

opasta perheiden palveluista. Tällaista palveluiden kokoamista ei ole tehty. He 

kokivat itse tietävänsä palveluita kohtuullisen hyvin, mutta tarvitsivat tuekseen 

työkalun, jonka myötä tietoa olisi helpompi jakaa perheille. Selkeä opas antaisi 

rohkeutta ottaa erilaiset palvelut ja tuen muodot esille keskusteluissa perheiden 

kanssa, sillä palveluihin ohjaus voi olla herkkä vuorovaikutustilanne. Tämä olisi 

selusta ja tuki työntekijälle näissä haastavissakin keskusteluissa. Perheiden oh-

jaaminen eri palveluihin toimii turvaverkkona, jolloin perhe päätyy helpommin 

useiden eri palveluiden piiriin. Samoin paikkakunnalle saapuville uusille lapsiper-

heille olisi tärkeä kokonaisuutena ohjata saatavilla olevia paikkakunnan palveluita 

ja mahdollisuuksia.    

 

Keskusteluihin ja etukäteisselvitykseen perustuen aloitin kenttätyön tutustumalla 

palveluiden tarjoajiin ja palveluprosesseihin elokuussa 2020. Tärkeintä palvelui-

den kartoituksessa oli määritellä, mitä on matalan kynnyksen perhepalvelu 0–6-

vuotiaiden perheille ja sitten etsiä kaikki saatavilla olevat määritelmän mukaiset 

palvelut. Palveluiden tuli olla helposti saavutettavia lähipalveluita. Käytin tunte-

mustani toimintaympäristöstä, tutkin verkkoa, josta etsin muiden paikkakuntien 

vastaavia malleja ja sain lisäksi varhaiskasvatukselta sekä muilta palveluntarjo-

ajilta ajatuksia matalan kynnyksen palveluista. Tein itselleni luonnoksen palve-

luista, jotka vastasivat matalan kynnyksen lähipalvelun määritelmään.  

 

Laajemmin ja syvällisemmin kuvaa palveluista sain tapaamalla lapsiperheiden 

palveluista vastaavia avainhenkilöitä sekä keräämällä tietoa lapsiperheille suun-

natuista palveluista ja toimijoista suoraan palveluiden tarjoajilta ja verkosta. En 

nähnyt tarpeelliseksi tavata kaikkia palveluntarjoajia, vaan kaikista organisaa-

tioista valitsin henkilöitä, joilla uskoin olevan näkemystä palveluista laajimmin. 

Neuvolan kautta perheetkin saavat tietoa terveyden- ja hammashuollon palve-

luista. Sosiaalijohtajalla on sosiaalipalveluiden tarjonnan sekä palvelupolkujen 

kokonaisuus hallinnassaan ja seurakunnan lapsityö on lapsiperhetyöntekijän toi-

minta-aluetta. Kulttuurisihteeri toimii kunnassamme hyvin laaja-alaisesti niin kult-
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tuuri kuin vapaa-ajan palveluiden tuntijana. Järjestöjen edustajat tapasin yksit-

täin. Digitaaliset palvelut ja asuinympäristön mahdollisuudet keräsin verkosta 

sekä käytin omaa paikallistuntemustani.  

 

Tapaamani avainhenkilöt olivat siis eri organisaatioiden henkilöitä, joilla oli eri-

tyistä näkemystä lapsiperheiden tarpeista. Tapasin Pelkosenniemen-Savukos-

ken kansanterveystyön kuntayhtymästä neuvolan terveydenhoitajaa. Savukos-

ken kunnasta keskustelin varhaiskasvatuksen päällikön, sosiaalijohtajan ja kult-

tuurisihteerin, joka sijaisti haastattelun aikana myös nuoriso- ja liikuntasihteeriä. 

Lisäksi järjestöjen edustajista tapasin Mannerheimein Lastensuojeluliiton Savu-

kosken paikallisyhdistyksen puheenjohtajaa. Seurakunnasta keskustelu käytiin 

lapsiperhetyöntekijän kanssa. Digitaalisiin palveluihin tutustuin konkreettisesti 

osallistumalla Vertaisvoimaa vanhemmille-etäryhmään, jonka järjesti Lapin ensi- 

ja turvakoti ry (Lapin ensi- ja turvakoti 2019).  

 

Ennen tapaamista lähetin palveluiden tarjoajille 18.8.2020 sähköpostina pyynnön 

osallistua opinnäytetyöni tekemiseen (Liite 4). Tuekseni pyysin täyttämään kyse-

lymuotoisen pöytäkirjan (Liite 5) jokaisen keskustelun yhteydessä, johon kirjattiin 

kultakin toimijalta saatavilla olevia matalan kynnyksen palveluita ja palvelumuo-

toja sekä selvitettiin saavutettavuutta ja yhteistyön laatua varhaiskasvatuksen 

kanssa. Keskusteluista kerätyn aineiston dokumentoin opinnäytetyöpäiväkirjaa 

sekä olen kerännyt käytetyt verkkomateriaalit talteen ja kirjasin muistioita kutsu-

jen perusteella järjestyneistä tapaamisista. Tapaamisissa sovin oppaan luonnos-

telman kommentoinnista.  

 

Ensimmäisten keskustelujen myötä minulle selkeni entisestään Savukosken kun-

nan palveluiden ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhty-

män palveluiden jakautuminen eri sektoreihin sote-kentällä. Kunta hoitaa sosiaa-

lipalveluita ja kuntayhtymä terveyspalvelut, kuten olettaa saattaa. Tästä huoli-

matta rajapinnat lapsiperheiden kohdalla olivat kuitenkin osaltaan myös selkiyty-

mättömät, ja tämän vuoksi neuvolalla on merkittävä rooli myös palveluihin ohjaa-

misessa. Etenkin ei-lakisääteisten matalan kynnyksen palveluiden kohdalla neu-

volalla oli tärkeä rooli. Kunnassa ei ole ehkäisevää lastensuojelutyötä tekevää 
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perhetyöntekijää, jolloin neuvolassa sekä seurakunnassa otetaan roolia myös 

tällä saralla.  

 

Neuvola ja seurakunta toimivat myös aktiivisessa yhteistyössä varhaiskasvatuk-

sen kanssa ja pitävät yhteyttä lapsiperheisiin monipuolisesti, myös puhelimitse. 

Seurakunnan kerhot toimivat säännöllisesti viikoittain. Ehkäisevän lastensuojelun 

lisäksi järjestöt ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tuovat lapsiperheiden arkeen mo-

nipuolisuutta. Lapsiperheille kohdennettuja toimenpiteitä on alustavan kartoituk-

sen mukaan siis hyvin saatavilla, mutta niiden toteutuksesta ei ole sopimusta tai 

järjestelyä, vaan ne riippuvat hyvin pitkälle lapsiperhetyötä tekevien henkilöiden 

aktiivisuudesta. Tämän vuoksi tämä oppaan kehittämisellä on mahdollisuuksia 

avata yhteistyön merkitystä kokonaisvaltaisessa lapsiperhetyössä.  

 

Oppaan mallina käytin erilaisia oppaita, joita on löytynyt vapaasti niin verkosta 

kuin virastojen ja muiden julkisten tilojen yhteydestä ja sovellan erilaisia opas- ja 

esitemalleja suunnitellessani opasta työntekijöiden käyttöön. Opasesimerkkejä ja 

toteutusmalleja on löytynyt Kansaneläkelaitoksen (Lapsiperheet 2020), Luumäen 

kaupungin (Palveluopas ikäihmisille 2019) ja opinnäytetöiden kautta; Sosiaali-

huoltolain mukainen palvelupolku ”Kuopion kaupungin perhepalveluissa” (Huttu-

nen, M. & Jalkala, M. 2017), ”Varhaiskasvatuksen kuvallinen opas maahanmuut-

tajavanhemmille” (Niitty, N. & Viuha, O. 2017) ja ”Kehitysvammaisen saattohoi-

totyö palveluasumisyksikössä” (Lohvansuu, A. & Pulska, K. 2020.) 

 

Oppaan luonnostelua olen tehnyt koko prosessin ajan samaan aikaan kuin kent-

tätyö on ollut käynnissä. Olen täydentänyt opasta prosessin ajan, jotta oppaan ja 

matalan kynnyksen palveluiden hahmottelu ovat koko työskentelyn aikana läsnä. 

Käytin oppaan ulkoasun luontiin ilmaista graafiseen suunnitteluun tarkoitettua 

Canva®-nettisivustoa (Canva 2020). Kun olin käynyt keskustelut eri toimijoiden 

kanssa, viimeistelin keräämäni aineiston.  

 

Tapaamiset palveluista vastaavien henkilöiden kanssa järjestyivät nopealla aika-

taululla ja sain lähetettyä ensimmäisen luonnoksen oppaasta kommentoitavaksi 

3.9.2020. Luonnos lähetettiin kaikille toimijoille, joiden palveluista löytyi tietoa op-
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paasta ja sisältöä pyydettiin kommentoimaan sähköpostitse 13.9.2020 men-

nessä. Näin pystyin keräämään yksityiskohtaisemmin vielä palvelutarjonnan ku-

vauksia ja kaikki toimijat pääsivät osallistumaan oppaani viimeistelyyn. Kom-

menttien perusteella tein tarvittavat muutokset. Oppaan on oikolukenut kahdesti 

kunnan rehtori-sivistysjohtaja, joka toiminut äidinkielen lehtorina. Sain ehdotuksia 

korjauksista muutamiin kieliopillisiin virheisiin tai typografiaan.  

 

Luonnoksen tarkistuksessa heräsi kysymys siitä, miten oppaan päivitystä hoide-

taan sen valmistuttua, sillä toimijat vaihtuvat nopeasti. Oppaan tekemisen aikana 

monet toimijat jo ehtivät vaihtua, kuten sosiaalijohtaja ja rehtori-sivistysjohtaja. 

Yhdistyksissä hallinto voi vaihtua yhtä nopeasti. Oli tärkeää saada kehitettyä 

opas sähköiseen ja muokattavaan muotoon. Oppaan muokkaus onnistuu jaka-

malla opas Google-tilin toiselle käyttäjälle.           

 

Seuraava vaihe oli esitellä opas työntekijöille ja perheille sekä vastaanottaa kom-

mentit oppaasta. Pääasiallinen kohderyhmäni esittelylle oli varhaiskasvatuksen 

työntekijät, joille olin lähettänyt oppaani luonnoksen tutustuttavaksi jo etukäteen. 

Sain mahdollisuuden osallistua ryhmäperhepäiväkoti Korvatunturin Kehdon van-

hempainiltaan 20.9.2020. Oli luonnollista esitellä myös työtäni vanhemmille ja 

saada kommenttia myös perheiden näkökulmasta, sekä herättää mielenkiintoa 

matalan kynnyksen palveluiden käyttöön.  

 

Esittelin työni siis yhteisesti niin työntekijöille, varhaiskasvatuksen sekä sivistys-

palveluiden johtajille ja vanhemmille. Oppaan luonnos oli nähtävillä ja esitykseni 

oli PowerPoint-muotoisena. Tilaisuus herätti keskustelua niin matalan kynnyksen 

palveluista kuin erityisen tason palveluista sekä mahdollisista kehitysehdotuk-

sista perheiden palvelutarjonnasta paikkakunnalla. Myös vanhempainillassa kes-

kusteltiin myös oppaan päivittämisestä, sillä oppaan julkaisun ajankohtana ajan-

tasaiset tiedot vanhenevat nopeasti.  

 

Vanhempainillan jälkeen hioin vielä opastani vanhempainillan ja sähköpostitse 

saapuneiden kommenttien ja korjausehdotusten perustella. Opas lähetettiin uu-

delleen sähköpostitse kommentoitavaksi toimijoille 12.11.2020. Huomasin itse, 

että oppaaseen tulisi avata matalan kynnyksen palveluiden käsite, joten lisäsin 
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oppaaseen kokonaan uuden sivun. Sain opinnäytetyötäni ohjaavilta opettajilta 

ehdotuksia lisätä oppaaseen lyhyitä introja jokaisen palvelumuodon sivulle ja 

asetella oppaan tekstiosuutta selkeämmäksi. Asettelin opastani selkeämpään 

muotoon ja kirjoitin introja oppaaseen. Lisäsin opettajien ehdotuksesta sähköi-

seen versioon verkkomateriaaleihin suorat linkit, joita klikkaamalla pääsee siirty-

mään suoraan sivustolle. 

 

Uuden kommenttikierroksen päättymisen jälkeen 20.11.2020 oppaaseen pyydet-

tiin lisäämään tietoa Lapin ensi- ja turvakoti ry:n puolesta turvakodin toiminnasta. 

Turvakodista toivottiin kerrottavan oppaassa myös, sillä sekin luokitellaan mata-

lan kynnyksen palveluksi. Pohdin lisäänkö sen omaksi osakseen järjestöjen si-

vulle vai digitaalisten palveluiden oheen. Päätin lisätä sen omaksi osiokseen, 

vaikka fyysisesti palvelu sijaitseekin Rovaniemellä. Turvakodin toiminta on kui-

tenkin sijainnistaan huolimatta lähin turvakoti, jos kotona kohtaa henkistä tai fyy-

sistä väkivaltaa tai uhkaa.  

 

Kommenteissa kävi myös ilmi epäselvyys asuinympäristön vapaa-ajan mahdolli-

suuksista. Tarkensin siis oppaaseen, että toimintaympäristöissä tarkoitetaan lä-

hinnä piha- ja ulkoilualueita. Lisäksi yksi lukija oli huomannut, että puhelinnume-

roni oli oppaassa väärin, joten sain korjattua senkin oppaaseen ennen lopullista 

versiota. Tarkistin muutkin oppaan puhelinnumerot näppäilyvirheiden varalta. Si-

sältö valmistui ja lisäsin oppaaseeni vielä uuden sisällysluettelon. 

 

Lopullinen opas on luovutettu 7.12.2020. Se on luovutettu sähköisenä versiona 

eli olen jakanut työn Canva-palvelussa (Canva 2020) varhaiskasvatuspäällikölle 

muokkausoikeuden luovuttaen. Lisäksi toimitin oppaan pdf-muodossa kaikille 

mukana olleille toimijoille sähköpostitse. Oppaan sähköisiin linkkeihin pääsee 

suoraan pdf-version kautta. Opas on käsikirjaversiona varhaiskasvatusyksikkö 

Korvatunturin Kehdossa eli käytännössä tulosteena kansiossa, jonka voi säilyttää 

perehdytyskansion yhteydessä. Oppaan päivityksestä vastaa jatkossa varhais-

kasvatuksen päällikkö, jolle olen jakanut Google-tililläni Canva-palvelussa 

(Canva 2020) olevan oppaan sisällön muokkausoikeuksineen. Oppaaseen kehit-

telemäni perhekeskuskuvio (Liite 1 4[16]) tulee toimeksiantajan toiveesta julis-
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teena perhepäivähoitokodin eteistiloihin vanhempien ja muiden kävijöiden nähtä-

ville. Kuvio palveluista ei ole velvoittava eikä virallinen, vaan yhdyspintoja ku-

vaava ja yhteistyöhön kannustava.   
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Oppaan tekeminen oli työni mielenkiintoisin ja itselleni vaikuttavin osa. Oppaan 

valmistelu yhdessä eri toimijoiden kanssa oli merkittävä prosessi kehittämistyöni 

onnistumisessa. Oppaan hiominen ja yhteistyön tekeminen antoi minulle luotta-

musta tiimityön tärkeydestä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi myös tulevai-

suudessa. Vaikka oppaan kehittäminen ei aluksi tuntunut niin merkittävältä ja 

suurelta osalta prosessia, niin yhteistyön kautta siitä syntyi mielestäni huomatta-

vasti yksityiskohtaisempi ja laajempi kuin olin ensin ajatellut. Yhteistyötä on tehty 

keskustellen eri kanavissa ja kehittämistyön periaatteiden mukaisesti useita eri 

ratkaisuja kokeillen. Oppaan tekemisessä on ollut mukana laaja joukko toimijoita; 

varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen työntekijät, sosiaalitoimi, matalan kynnyk-

sen palveluiden toimijat sekä lapsiperheiden edustajina vanhemmat. Tältä jou-

kolta kerätyn tiedon ja palautteen ansiosta opas on voinut kasvaa ja kehittyä tar-

peiden mukaiseksi. Tämä lisää työn merkitystä ja nostaa oppaan arvoa, sillä se 

on syntynyt laaja-alaisen ja rakentavan yhteistyön kautta.  

Ammatillinen kehittyminen varhaiskasvatuksen sosionomina ja perhetyön pa-

rissa on selkiyttänyt rooliani tämän opinnäytetyön kautta. Koen erityisen tärkeäksi 

kehittymistä perhesosiaalityön saralla - ongelmia ennaltaehkäisevän työn ja eh-

käisevän lastensuojelutyön osaajana. Olen saanut mahdollisuuden tutustua sy-

vemmin työtäni ohjaaviin ja velvoittaviin sosiaalihuoltolakiin ja varhaiskasvatusla-

kiin, jonka lisäksi täytyy myös ottaa huomioon lastensuojelulain säädösten nou-

dattaminen matalan kynnyksen palveluiden yhtenä ohjaavana lain velvoittamana 

tehtävänä.  

Olen oppinut oppaan kehittämisen myötä soveltamaan tietojani käytäntöön, te-

kemään yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa ja omalta osaltani pyrki-

nyt ylläpitämään näiden eri toimijoiden yhdyspintoja. Pidän opinnäytetyöni aihetta 

ja sen tuomaa teoriapohjaa monipuolisena ja vahvana perustana varhaiskasva-

tuksen sosionomin työssä, joten ole aihevalintaan tyytyväinen. Varhaiskasvatuk-

sen sosionomina varhaiskasvatus ja ehkäisevä lastensuojelutyö ovat ammattini 

kaksiosainen, toisiinsa vahvasti liittyvä kokonaisuus. Aineistoni perusteella ehkäi-

sevä lastensuojelutyön ja sosiaalihuollollisen työskentelyn osa jää varhaiskasva-

tustyötä tekevälle henkilöstölle tällä hetkellä epäselväksi. Jatkossa osaan ottaa 
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tämän näkökulman huomioon ja kehittämään työssäni kasvatuksellisuuden li-

säksi ehkäisevää lastensuojelua varhaiskasvatustyössä. Tämän lisäksi on saa-

nut perspektiiviä miettiä muita kehittämisen mahdollisuuksia ja uusia matalan 

kynnyksen palveluiden tarjoamia tukimuotoja. Digitaaliset palvelut tulevat ole-

maan tulevaisuudessa yhä käytetympi palvelumuoto.   

Kuten muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa missä moniammatillinen työsken-

tely on totuttu työskentelytapa, myös perheiden palvelujen kehittämisessä ja 

suunnittelussa moniammatillinen yhteistyö korostuu. Moniammatillinen työsken-

tely edellyttää avoimia ja joustavia toimintatapoja ja uskon, että oppaan valmis-

telu on ollut minulle opettavainen kokemus myös moniammatillisen ja laaja-alai-

seen osaamiseen perustuvan työskentelyn suhteen. 

Pohdin työni aloittaessani, kuinka toimintaympäristön tuttuus vaikuttaa työsken-

telyni laatuun. Tärkeää oli pohtia tätä asiaa ennen kuin aloin työtäni kehittele-

mään. Päätin kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa, että haluan tehdä työni omalla 

paikkakunnalla ja olla mukana kehitystyössä, joka koskee oman asuinympäris-

töni lapsiperheiden palveluita. Vaarana pidin sitä, että pidän toimintaympäristöni 

palveluita liian itsestään selvinä enkä ota huomioon kaikkia palveluita. Tämän 

vuoksi oli erityisen tärkeää selkeästi määritellä palvelut, joita otan mukaan työ-

höni ja tässä vaiheessa huomasin, että täytyy selvittää matalan kynnyksen pal-

veluiden käsite. Lähipalvelu tuli ajatukseen mukaan myöhemmin.  

Tarkan määrittelyn avulla palveluiden kattaus oli helppo hahmottaa ja poistaa 

sellaiset erityistason palvelut, joihin vaaditaan esimerkiksi lähete. Ennalta ajatte-

lin, että oppaasta voi jäädä tunne aukoista palveluissa ja huomaan enemmän 

puutteita. Ennakko-oletukseni oli kuitenkin suppea ja ennakkoluuloinen; palvelui-

den saatavuus oli kohtalaisella tasolla ja työskentely eri toimijoiden kanssa toi 

kuvan siitä, että palveluilla olisi vielä parempi toiminta edellytys, kun rakenteet 

olisivat selkeämmät.  

Kehittämistyö opinnäytetyönä on ollut yllättävän haastava, mutta monipuolinen ja 

ammatillisesti kehittävä kokemus. Ajatuksena toiminnallinen opinnäytetyö vaikutti 

minulle itselleni sopivammalta tavalta työskennellä, sillä olen mielestäni hyvin 

käytännön läheinen ja jo aiemmin ollut tekemisissä kehittämistyön, hankkeiden 

ja projektien parissa. Tässä arvioin toisaalta itseni oikein, mutta en tiennyt kuinka 
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haastava toiminnallista opinnäytetyötä ja kehittämistyötä on teoreettisesti ja tut-

kimuksellisesti perustella. Sen menetelmät ja tiedonkeruu on pakostakin moni-

muotoiset, menetelmiä tulee hallita useita ja osata yhdistellä ja analysoida. Toi-

mintaympäristöt ja ilmiöt ovat ainutlaatuiset.  

Kehittämistyön hyvät puolet tulivat esille työskentelyn edetessä; voi erehtyä ja 

yrittää uudelleen. Tämä oli tärkeä oivallus, sillä aluksi olin jumissa siinä, että en 

osannut ennakoida työskentelyni edettyä menetelmieni ja aineistoni riittävyyttä. 

Oivalsin kehittämistutkimuksen voivan edetä yrityksen ja erehdyksen kautta vä-

lillä eteenpäin ja palata taas reflektoinnin myötä suunnittelemaan ja kokeilemaan 

uudelleen. Tämä avasi mahdollisuuksia ja antoi luottamusta siihen, että kaikkea 

ei tarvitse osata heti. Kehittämistyön tekeminen opinnäytetyönä oli siis lopulta 

paras ratkaisu ja antoi ammatillisesti hyvin paljon.  

  



38 

 

 POHDINTA 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli koota matalan kynnyksen lähipalvelut perheille Sa-

vukosken kunnassa, kehittää niistä opas varhaiskasvatuksen työntekijöiden käyt-

töön ja näin edistää palveluiden saavutettavuutta. Rajasin palvelut täsmällisesti 

matalan kynnyksen lähipalveluiden määrittelyn perusteella, jolloin kokonaisuus 

oli selkeä ja kattava. Samalla itselleni selkeytyi matalan kynnyksen palveluiden 

sisältö paikallisesti ja niitä seuraavien erityistason ja vaativan tason palveluiden 

järjestelmä valtakunnan tasolla. Valtakunnallisesti tavoitteena on kehittää LAPE-

kärkihankkeen mukaista perhekeskustoimintamallia, jonka otin ohjenuoraksi ko-

koamistyössäni (Aula ym. 2016). Koen, että tämä on tärkeä askel myös tasa-

arvoiseen palveluiden saavutettavuutta kohti harvaan asutulla alueella, jossa ei 

ole vielä otettu käyttöön näitä toimintamalleja ja rakenteet mallin mukaiseen toi-

mintaan ovat selkiytymättömät.  

Tuloksen saavuttamiseksi ja vaikuttavuuden varmistamiseksi oppaan valmistelun 

ja tarpeellisuuden olen perustellut aineistoni pohjalta. Vaikuttavuutta en siis op-

paan valmistumisen jälkeen pysty muuten todentamaan, kuin varmistamalla op-

paan sisällön luotettavuutta ja monipuolisuutta eri lähteiden perusteella. Ehkäi-

sevä lastensuojelutyö, perhekeskustoimintamalli ja sen perusteet sekä keskuste-

lut varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa ovat olleet merkittävimmät lähteeni, 

joiden perusteella olen päätynyt oppaani sisällön lopulliseen muotoon. Varhais-

kasvatus on kaivannut työkalua, jonka avulla palveluiden puheeksi ottaminen eri 

yhteyksissä perheiden kanssa toimiessa olisi luontevampaa. Matalan kynnyksen 

palveluiden ongelmia ehkäisevä vaikutus voi tapahtua vain, jos palveluista tiede-

tään ja niihin osataan hakeutua.    

Perhekeskustoimintamalliin perehtyminen tukee työskentelyäni jatkossa, kun 

tätä toimintamallia sovelletaan alallani. Perhekeskustoimintamalli tarjoaa hyviä 

valmiita toimintamalleja lapsiperheiden palveluiden järjestämiseen. Matalan kyn-

nyksen palveluiden tunteminen ja niiden merkityksen tunnustaminen vahvistaa 

osaamistani, kun niin perhetyön sekä yleisesti sosiaalityön pyrkimyksenä on pai-

nottaa ongelmia ehkäiseviin palveluihin korjaavien palveluiden sijasta. On tär-
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keää ymmärtää, miksi vaatimattomiltakin tuntuvat palvelut, kuten asumisympä-

ristön monipuoliset mahdollisuudet, erilaiset kerhot tai kulttuurielämykset ovat tär-

keitä perhepalveluiden muotoja. 

Ilahduttavaa oli huomata, kuinka hyvät matalan kynnyksen palvelut alueeltamme 

löytyy ja paljon osaavia toimijoita, jotka huomioivat perheiden palveluiden järjes-

tämisen laadukkaasti. Erityisesti kulttuuri- ja sivistyspalvelut sekä seurakuntien ja 

järjestöjen palvelut toimivat säännöllisesti matalan kynnyksen periaatteella ja lap-

siperheiden tarpeet huomioiden. Neuvola toimii tällä hetkellä erilaisten palvelui-

den saavutettavuuden keskuspisteenä, josta on saatavilla tietoa niin terveyspal-

veluista kuin sosiaalipalveluista. Myös mielenterveyden palvelut ja perheneu-

vonta on usein neuvolan kautta helpoiten tavoitettavissa. Erilaiset digipalvelut on 

tuotu näkyvästi tarjolle, ja ne ovat pystyneet tarjoamaan tukeaan koronapande-

mian tuomiin palvelutarpeiden muutoksiin.  

Suurin osa palveluista toimii onneksi lähipalveluna, mutta jotkut palveluista sijait-

sevat myös fyysisesti mielestäni liian kaukana toisilla paikkakunnilla. Ongelmana 

ei siis niinkään ole matalan kynnyksen palveluiden puuttuminen vaan niiden saa-

vutettavuudessa on parantamisen varaa edelleen runsaasti. Varhaiskasvatus voi 

oppaan myötä ottaa neuvolan lisäksi roolia palveluista kertomalla ja kannusta-

malla käyttämään näitä monimuotoisia tapoja saada tukea ja hyvinvointia arkeen.  

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Lapin ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan ohjeistusta tutkimuseettisistä käytännöistä (Lapin ammattikorkea-

koulu 2020). Tieteellinen tutkimus edellyttää, että se on tehty hyvien tieteellisten 

lähtökohtien mukaisesti. Lainsäädännön rajat määrittelevät, missä kehyksissä 

tiedeyhteisö koordinoi tutkimuseettisiä sääntöjä. Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suo-

messa”-ohjeistuksen perusteella opinnäytetyön tulee olla yhtäpitävä tiedeyhtei-

sön tunnustamien käytäntöjen kanssa. Näitä toimintatapoja ovat yleinen rehelli-

syys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä ja tulosten kirjaamisessa sekä esit-
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tämisessä. Sama tarkkuutta tulee noudattaa myös tutkimuksen tulosten arvioin-

nissa. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suo-

messa 2012, 6.) 

 

Opinnäytetyöni tieteelliset lähtökohdat täytyy määritellä kehittämistutkimuksen 

luotettavuuskriteerein. Kehittämistutkimuksen tutkimusmenetelmät valitaan yksi-

löllisesti kehittämistyön tarpeiden mukaan ja ne voivat olla tutkimuksesta riippuen 

hyvin monimuotoisia. Jokainen käytetty menetelmä arvioidaan erikseen. Opin-

näytetyössäni on käytetty laadullisia menetelmiä, jolloin ne arvioidaan laadullisen 

tutkimuskriteeristön mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehittämistut-

kimuksen toimenpiteet on raportoitu niin, että ulkopuolinen lukija voi ymmärtää ja 

mitä on tehty ja miksi. Tämän lisäksi opinnäytetyöstä tulee voida arvioida ovatko 

tehdyt ja raportissa esille tuodut toimenpiteet luotettavia. (Kananen 2012, 166.) 

 

Perinteisen tutkimuksen yksi kriteereistä on olla vaikuttamatta tutkimuskohtee-

seen. Kehittämistutkimuksen tutkimuseettinen ristiriita voi olla se, että sillä 

yleensä halutaankin vaikuttaa tai muuttaa tutkittavaa asiantilaa. Tästä huolimatta 

kehittämistutkimuksen yksi luotettavuuden merkki on, että kehittämisellä on voitu 

muuttaa jotain asiaa ja tavoitteena valmistella työ teoreettisesti ja käytännössä 

niin hyvin, että voidaan olla varmoja muutoksen toteutuvan tuotoksen myötä. (Ka-

nanen 2012; 157, 166.) 

 

Oppaan sisältöä on hiottu yhdessä oppaan valmistelussa olleiden henkilöiden 

kanssa. Työ on ollut läpinäkyvää ja työskentely on ollut laadultaan sellaista, että 

sitä voi avoimesti esitellä missä tahansa tilanteessa. Dokumentointi ja kanssa-

käyminen on avointa ja sovituista asioista on pidetty kiinni. Olen tehnyt opinnäy-

tetyötäni omalla aikataulullani, jonka aluksi järjestin liian tiukaksi työhön menevää 

aikaa ja prosessia ymmärtämättä. Onneksi olen saanut käyttää opinnäytetyöhöni 

riittävän määrän resursseja ja aikaa, jotta työn laatu vastaa omia tavoitteitani ja 

oppaan sisältö on suunnitelmieni mukainen. Oppaan muotoutuminen siihen pis-

teeseen mitä olin tavoitellut ja yhteistyö toimijoiden kanssa ovat tärkeimpiä työni 

vaikuttavuuden mittareita.  
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Laadullista opinnäytetyötä voidaan arvioida Kanasen (2014, 151) mukaan sen 

vahvistettavuuden, arvioitavuuden sekä dokumentaation, tulkinnan ristiriidatto-

muuden ja saturaation eli kyllääntymisen perusteella. Lisäksi on tärkeää selvittää, 

kuinka tutkittava kohde kokee tutkimuksen luotettavuuden (Kananen 2014, 151). 

Näiden seikkojen perusteella olen päätynyt tarkastelemaan opinnäytetyöni luo-

tettavuutta seuraavissa kappaleissa. 

 

Vahvistettavuus voidaan helpoiten arvioida sen perusteella, tulkitsevatko tutki-

mustyöhön osallistuneet, että tutkimus on luotettava (Kananen 2014, 151). Käy-

tännössä tätä keskustelua on käyty jo opinnäytetyöprosessin alussa, kun hain 

vahvistusta omalle tulkinnalleni matalan kynnyksen perheiden palveluiden haja-

naisuudesta. Tämä nähtiin selkeänä ongelmakohtana, johon oli pyritty hakemaan 

ratkaisuja. Toimenpiteet olivat osoittautuneet tehottomiksi, sillä perheiden palve-

luiden päävastuu oli ulkopaikkakunnalta ostetuissa palveluissa ja tällöin ei ollut 

vastuutahoa, jolle koonti olisi kuulunut.  

 

Olen keskustellut niin varhaiskasvatuksen kuin sivistystoimen johdon sekä var-

haiskasvatuksen työntekijöiden kanssa opinnäytetyön aiheestani ja sain toimek-

siannon tehdä perheiden palveluiden koontia yhdelle alustalle. Oma tahtoni oli 

muotoilla keräämäni koonti varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöille oppaaksi, 

sillä palveluiden saavutettavuuden kehittämisen lisäksi tavoitteeni oli tukea var-

haiskasvatuksen työntekijöitä monialaisen yhteistyön kehittämisessä sekä sel-

keyttää varhaiskasvatuksen roolia osana ehkäisevää lastensuojelutyötä. Oppaan 

sisältö on kuitenkin monipuolisesti käytettävissä jatkossa muihinkin toimeksian-

tajan tarkoituksiin, jolloin sen vaikuttavuus vielä jatkossa voi olla merkittävämpi.  

 

Perheiden hyvinvointipalveluissa toimivat ovat saaneet tietoa kehittämishank-

keeni aloittamisesta ja olen ottanut heihin yhteyttä pian lähettämäni ensitiedot-

teen jälkeen (Liite 4). Toimijoiden kartoittaminen yhteistyössä varhaiskasvatuk-

sen johdon kanssa tuotti kattavan joukon palveluiden tuottajia ja toimijoita, joihin 

on otettu yhteyttä. Lisäksi työ on esitelty laajasti heille, joihin työni pyrkii vaikutta-

maan eli varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä lapsiperheille on annettu mah-

dollisuus tutustua työhöni vanhempainillassa.    
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Vahvistettavuus voidaan todeta myös monilähteisyyden eli aineistotriangulaation 

avulla. Tutkimuksen vahvistettavuutta tulee todentaa keräämällä erilaista toisi-

ansa tukevaa ja eri lähteistä saatavilla olevaa tietoa, jonka tulisi vastata omaa 

tulkintaa aiheesta. Toisiinsa verratut lähteet voivat olla esimerkiksi tutkimuksia, 

havaintoja, haastatteluja, tallenteita, kyselyitä tai muita aineistoja eri lähteistä ja 

eri muodossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että väite tai tulos on sen vahvempi, mitä 

enemmän on käytössä sitä tukevia monipuolisia lähteitä eli todistusaineistoa. 

(Kananen 2014, 152.)  

 

Opinnäytetyön aikana käytetyt lähteet on kerätty tarkasti muistiin, vaikka ne kaikki 

eivät lopulliseen raporttiin päätyisikään. Lopullisen raportin lähdemerkinnät ovat 

luotettavia, monipuolisia ja lähteitä on käytetty lähdekritiikki huomioon ottaen. 

Lähteet ovat ajantasaisia, tuoreimpia mahdollisia ja relevantteja. Pääosin lähteet 

ovat korkeintaan 5 vuotta vanhoja. Tätä vanhempien lähteiden käytölle on perus-

teena se, että tieto ei ole muuttunut pitemmälläkään aikavälillä. LUC-kirjastojen 

ja vapaiden hakukoneiden (kuten Google) lisäksi olen käyttänyt useita erilaisia 

tietokantoja, arkistoja ja hakuteoksia; Finna, Melinda, Theseus, julkaisuarkisto 

Julkari, CINAHL Ebsco e-journals sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut ja 

tiedotteet. Saatavilla olevan tiedon saturaatiopisteenä pidin sitä, että näissä eri 

tiedonkeruun ja tiedonhaun menetelmissä alkoi esiintyä usein jo käyttämiäni läh-

teitä eri hakukriteereillä.  

 

Laadullisen tutkimuksen arvioitavuutta voidaan mitata sillä, onko dokumentaatio 

ollut riittävää. Dokumentaation muoto tulee päättää jo opinnäytetyötä suunnitel-

taessa, jotta se voi toimia arvioitavuuden mittarina. Dokumentoinnin avulla tutkija 

kykenee perustelemaan tutkimuksensa tulokseen johtavia ratkaisuja. Valinnat 

tiedonkeruun, analysoinnin ja tulkinnan menetelmistä tulee perustella lukijalle ja 

dokumentointi antaa siihen eväitä prosessin alusta loppuun. Tämän vuoksi me-

netelmiin tulee perehtyä ennen varsinaista tutkimuksen tekemistä. (Kananen 

2014, 153.) 

 

Suunniteltu dokumentoinnin muoto on käytössä koko opinnäytetyöprosessin. 

Olen pitänyt tarkkaa kirjanpitoa eli opinnäytetyöpäiväkirjaa opinnäytetyöhön käy-

tetyn työskentelyn ajan. Lisäksi opinnäytetyöni raportin kirjoittaminen, kenttätyön 
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muistiot ja koontipöytäkirjat ja oppaan luonnos ovat kulkenet rinnan työskentelyni 

dokumentoinnin muotona. Sovituista tapaamisista olen kirjoittanut muistiot sekä 

tapaamani palveluiden avainhenkilöt ovat täyttäneet koontilomakkeet, joissa on 

selvitetty kirjallisena matalan kynnyksen palveluita. Sähköpostit työni etenemi-

sestä ja korjausehdotuksista on tallennettu. Tallennettu tieto säilytetään tietotur-

vasyistä salasanojen takana ja lukollisissa arkistoissa.  

  

Tutkimuksesta tehty tulkinta on haasteellista muodostaa erityisesti laadullisissa 

tutkimuksissa, joissa ei ole tarkkoja menetelmiä ja sääntöjä. Käytännössä tulkinta 

on synteesi, joka koostu aineistotriangulaatiosta. Mitä laajempi aineisto, joka 

synkronoi toistensa kanssa, sen luotettavampi tulkinta. Tulkinta täytyy tehdä tut-

kimusongelmaan tai -kysymykseen perustuen.  

 

Aineiston laajuus ja lähteiden monipuolisuus on tärkeä osa opinnäytetyötäni. 

Täysin samanlaista tutkimustyötä, kehitystyötä tai samankaltaista tutkimusongel-

maa ei ole useinkaan olemassa laadullisista tutkimuksista puhuttaessa, mutta 

samankaltaisia tulkintoja aiheesta on mahdollista löytää. Erityisenä varmuutena 

tästä pidän sitä, että perhekeskusmalli ja matalan kynnyksen palveluiden merki-

tys mallin kehittämisessä on ollut edellisen hallituksen kärkihankkeena (Aula ym, 

2016).  

 

Savukosken sijainti Lapin harvaan asutuimpana kuntana kuitenkin vaatii aihee-

seen perehtymisen paikalliselta tasolta. Ilmiö on samanlainen kuin valtakunnalli-

sesti on havaittu olevan ja siihen on kehitetty toimintamalleja. Kehittämistyön ot-

teen tulee kuitenkin olla sidottu nimenomaan paikallisiin olosuhteisiin, jotta per-

heiden palveluiden toimintamallin kehittyminen voisi jatkua valtakunnalliselle ta-

solle. Perustasolla on päästävä ensin samaan tilanteeseen, missä ollaan valta-

kunnallisesti, jotta perhekeskusmallin toimeenpano on mahdollista. Palveluiden 

koonti on askel kohti tasa-arvoisia palveluita paikkakunnalla.      

5.2 Kehittämiskohteita ja toimenpide-ehdotuksia 

Kehittämistyön luonnollinen jatkumo olisi muokata opasta sellaiseen muotoon, 

että se soveltuisi perheiden käyttöön. Tällöin opasta tulisi soveltaa sisällöltään 
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kohderyhmälle sopivaksi ohjekirjaksi. Sellaisenaan voi käyttää lähinnä konkreet-

tisia palveluiden esittelyjä, joita opas sisältää. Oppaan palveluiden yhdyspintoja 

kuvaava kuvio (Kuvio 5). kuitenkin tulee esille varhaiskasvatuksen toimitiloihin 

vanhempien nähtäville. Tavoitteena herättää kiinnostusta ja keskustelua aiheesta 

varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien välillä. Toisena kehittämiskoh-

teena tulisi olla konkreettinen lapsiperheiden palveluiden toimijoiden yhteistyön 

kehittäminen. Esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden kehittämisen strategiapala-

veri kokonaisuutena toimisi yhteistyön ja tavoitteiden yhdistäjänä. Oppaaseen on 

koottu jo hyvä kattaus toimijoista, jotka voisivat olla mukana kehittämistyössä. 

Perhekeskustoimintamallin paikallisen tason hyödyntäminen toisi lapsiperheiden 

palveluille vaikuttavuutta, toisi hyvinvointia sekä ehkäisisi ongelmia. 

Työskentely perustuen perhekeskustoimintamalliin on saanut minut kuitenkin ha-

vahtumaan ilmiöön, jossa esimerkiksi tällaisen koko maan kattavan kärkihank-

keen, kuten lapsi- ja perhepalveluiden muutoskehityksen jalkautuminen näihin 

pieniin kuntiin on kuitenkin havaintojeni perusteella jäänyt kesken. Pohdin, onko 

kyse oletuksesta, että näiden mallien käyttöönotto isommissa keskuksissa takaa 

riittävän kattavuuden harvaan asutulla alueella. Tasa-arvon mukaisesti samat toi-

mintamallit tulisi olla soveltuvasti käytössä koko maassa. Näin ei kuitenkaan vai-

kuttaisi olevan, vaan harvaan asuttujen alueiden toiminta ei olekaan muutok-

sessa ja kehityksessä mukana. Onko mahdollista, että toimijat eivät ole nähneet 

tarpeelliseksi muutosta pienen paikkakunnan toimintakulttuurissa tai on koettu, 

että hanke ei koske näin pienen yksikön toimintaan. On kuitenkin selvää, että 

tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen tai sosiaalihuollon tulisi toimia samalla tasolla 

kuin muualla maassa. Pienemmät paikkakunnat jäävät ilman vastaavaa asian-

tuntijaverkostoa kuin mitä on saatavilla keskeisemmillä alueilla. Mielestäni tähän 

epäkohtaan tulisi saada laajemmin tukea, ei pieniä toimijoita voi jättää huomiotta 

asukasluvun tai sijainnin perusteella.    

Etuna pienellä paikkakunnalla näen, että toimijat tuntevat toisensa ja yhteistyö ei 

vaadi useiden eri portaiden ylittämistä. Vastuuhenkilöt ovat mukana kaikessa toi-

minnassa eli esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja sosiaalihuollossa jokainen 

asiakas tunnetaan ja asiakkaat yleensä ovat ensimmäisenä tekemisissä toimieli-

mestä vastuussa olevan varhaiskasvatuspäällikön tai sosiaalijohtajan kanssa. 

Havaintoni kuitenkin on, että huolimatta monialaisen toimijajoukon henkilöstön 



45 

 

määrästä olisi kuitenkin erittäin tärkeää toimia järjestäytyneesti ja jo muualla käyt-

töön otettuja yhteistyömalleja hyödyntäen. Järjestettävät rakenteet voivat olla yk-

sinkertaiset, mutta ne olisi syytä luoda kunnan asukkaiden tukevammaksi turva-

verkoksi. Miksi emme tekisi pienuudesta vahvuuden, joka kantaa haastavammis-

sakin oloissa ja tilanteissa?  

Huomioni kiinnittyi palveluita kootessani siihen, että Savukosken kunnan alueella 

varhaiskasvatuksen lisäksi kuntayhtymän neuvolalla ja seurakunnalla on suuri 

merkitys lapsiperheiden palveluiden saavutettavuudessa ja pitkäjänteisessä tu-

essa. Siitä huolimatta yhteistyörakenteita ja vastuita ei näiden toimijoiden välillä 

ole keskusteltu kokonaisuutena. Asiat näyttävät toimivan ja palveluita on saata-

villa, mutta kokonaisvastuuta tai vastuualueita ei ole kaikkiin tehtäviin sovittu, 

vaan ne näyttävät riippuvan työntekijöiden aktiivisuudesta ja vilpittömästä halusta 

tehdä kokonaisvaltaisesti hyvää työtä asiakkaiden kohdalla. Toimijoilla kentän 

toimintakulttuuri on tiedossa ja he tietävät keneltä mikäkin palvelu on saatavilla. 

Ongelma piilee siinä, että perheet eivät välttämättä tiedä mistä pyytää apua mis-

säkin tilanteessa ja se nostaa kynnystä edes ottaa selvää, onko perheen johonkin 

haasteeseen saatavilla apua riittävän ajoissa. Lisäksi on mahdollisuus, että oikea 

apu ei kohtaa tarvitsijaa, vaikka sitä olisi saatavilla. Tämä voitaisiin ratkaista myös 

toimijoiden välisiä yhteistyörakenteita vahvistamalla.  

Tutkimusaiheena olisi siis mielenkiintoista selvittää, miten haja-asutusalueiden ja 

pienempien paikkakuntien tasa-arvo toteutuu perheiden palveluissa ja miten pie-

nemmillä paikkakunnilla voitaisiin hyödyntää suppeamman toimijajoukon verkos-

toitumista. Perhekeskustoimintamallin mukainen käytäntö ei toteudu, jos perhei-

den palvelut ovat hajallaan ja selkiytymättömiä eikä niistä vastaa kokonaisuudes-

saan kukaan. Pienillä paikkakunnilla toimijoiden tunnettuus voi olla hyödyllinen, 

mutta myös haitallinen jos toimijoiden yhteistyötä ei tehdä verkoston oletetun 

suppeuden vuoksi. Tiivistä verkostoa pitäisi päinvastoin hyödyntää, kun yhteistyö 

ei vaadi niin monimutkaisia rakenteita kuin muualla. Tämä vaatii toimintakulttuu-

rin tutkimusta ja kehittämistyötä sen pohjalta.  



46 

 

LÄHTEET 

Aula, M. K., Juurikkala, V., Kalmari, H., Kaukonen, P., Lavikainen, M. & Pelkonen, 
M. 2016. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Helsinki: Sosiaali- ja ter-
veysministeriö. Raportteja ja muistioita 2016:29. Viitattu 15.1.2020. http://julka-
isut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74904. 
 
Bulling, I. S. 2017. Stepping through the door – exploring low-threshold services 
in Norwegian family centres. Child and Family Social Work 22, 1264–1273. John 
Wiley & Sons Ltd. 
 
Canva 2020. Suunnittele mitä tahansa. Viitattu 31.10.2020 
https://www.canva.com/fi_fi/. 
 
Elstad, T. A. & Eide A. H. 2017. Social participation and recovery orientation in a 
“low threshold” community mental health service: An ethnographic study. Cogent 
Medicine 4. Viitattu 18.3.2020 https://www.researchgate.net/publica-
tion/318884755_Social_participation_and_recovery_orienta-
tion_in_a_'low_threshold'_community_mental_health_service_An_ethno-
graphic_study. 
 
Heinström, M. 2018. Lapsiperheiden osallisuus matalan kynnyksen avoimissa 
kohtaamispaikoissa. Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalityö. Pro gradu- tutkielma. 
 
Hoppari, R. M. 2014. Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana. 
Helsingin yliopisto. Yhteiskuntapolitiikka. Pro gradu- tutkielma.  
 
Huovila, M., Kiiveri, S., Koivisto, J., Koivumäki, L., Lahdensivu, M., Leinonen, A., 
Nieminen, S., Närhi, M. & Pirttijärvi, M 2018. Sähköinen perhekeskus: Kehittä-
mistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja toimenpide-ehdotukset. Työryhmän selvitys. 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 57/2018. Helsinki: Sosiaali- 
ja terveysministeriö. Viitattu 12.4.2020 https://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/161209/Rap_57_18_Sahkoinen%20perhekes-
kus_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
 
Huttunen, M. & Jalkala, M. 2017. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelupolku Kuo-
pion kaupungin perhepalveluissa. Toimintaohje lapsiperhepalveluiden työnteki-
jöille. Savonia. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Opinnäytetyö.  
 
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 
2012. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. Helsinki: Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta. Viitattu 24.10.2020 http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/fi-
les/HTK_ohje_2012.pdf. 
 
Kalmari 2016. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö. Slideshow, Hanne Kalmari. Viitattu 4.4.2020 https://sli-
deplayer.fi/slide/14129477/. 
 
Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Kehittämistutkimuksen 
kirjoittamisen käytännön opas. Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74904
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74904
https://www.canva.com/fi_fi/
https://www.researchgate.net/publication/318884755_Social_participation_and_recovery_orientation_in_a_'low_threshold'_community_mental_health_service_An_ethnographic_study
https://www.researchgate.net/publication/318884755_Social_participation_and_recovery_orientation_in_a_'low_threshold'_community_mental_health_service_An_ethnographic_study
https://www.researchgate.net/publication/318884755_Social_participation_and_recovery_orientation_in_a_'low_threshold'_community_mental_health_service_An_ethnographic_study
https://www.researchgate.net/publication/318884755_Social_participation_and_recovery_orientation_in_a_'low_threshold'_community_mental_health_service_An_ethnographic_study
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161209/Rap_57_18_Sahkoinen%20perhekeskus_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161209/Rap_57_18_Sahkoinen%20perhekeskus_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161209/Rap_57_18_Sahkoinen%20perhekeskus_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://slideplayer.fi/slide/14129477/
https://slideplayer.fi/slide/14129477/


47 

 

 
Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Miten kirjoitan kvalitatii-
visen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä/Juvenes Print – Suomen yliopis-
topaino Oy. 
 
Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön 
tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Juvenes Print – Suomen yliopistopaino 
Oy.  
 
Kaukonen, P., Pelkonen, M., Hastrup, A., Bergbacka, K., Mäkelä, J. & Santala, 
R. 2018. Lapsille ja nuorille hyvä sote: LAPE-teesit sote-palveluiden uudistami-
sen tueksi. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 14.4.2020 
https://www.julkari.fi/handle/10024/137190. 
 
Konnevesi 2020. Konneveden verkostomainen perhekeskusmalli. Viitattu 
3.3.2020 https://peda.net/konnevesi/kpl/kp:file/dow 
load/329fcfc20de87aa5d2dc9a521f703dbd679cc29d/peke_kuva.PNG. 
 
Korpikoski, L. & Larimo, M. 2017. Ehkäisevä lastensuojelu varhaiskasvattajien 
näkökulmasta. Metropolia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. 
Opinnäytetyö. 
 
Laine, E.-M., Mattila, L. & Voutilainen, N. 2009. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
avoimen ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitus Keski- ja Länsi-Uudenmaan 
alueella. Diakonia-ammattikorkeakoulu. DIAK Etelä. Sosiaaliala. Opinnäytetyö.   
 
Lapin AMK 2020. Opinnäytetyö. Viitattu 1.11.2020 https://www.la-
pinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo-AMK. 
 
Lapin ensi- ja turvakoti ry 2019. Vertaisvoimaa vanhemmille- hanke. Viitattu 
18.1.2019. https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/palvelut/vanhem-
muus/vertaisvoimaa-vanhemmille-hanke/. 
 
Lapsiperheet 2020. Lyhyesti ja selkeästi. Esite. Helsinki: Kela. Kansaneläkelai-
tos. Viitattu 3.1.2021. https://www.kela.fi/documents/10180/0/Lapsiperhei-
den_tuet_esite_Kela.pdf.  
 
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. 
 
Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2015). Matalan kynnyksen palvelut. Sosiaali-
sen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos. Viitattu 18.4.2020 https://thl.fi/documents/966696/3775621/Tieto-
paketti_Matalan_Kynnyksen_Palvelut.pdf/97b1aef8-b8ca-4ec3-ac4c-
b80d3e754cec. 
 
Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2016). Asiakasosallisuus, sosiaalinen osalli-
suus ja matalan kynnyksen palvelut. Viitattu 26.3.2020 http://www.julkari.fi/han-
dle/10024/131350. 
 

https://www.julkari.fi/handle/10024/137190
https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo-AMK
https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo-AMK
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/palvelut/vanhemmuus/vertaisvoimaa-vanhemmille-hanke/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/palvelut/vanhemmuus/vertaisvoimaa-vanhemmille-hanke/
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Lapsiperheiden_tuet_esite_Kela.pdf
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Lapsiperheiden_tuet_esite_Kela.pdf
https://thl.fi/documents/966696/3775621/Tietopaketti_Matalan_Kynnyksen_Palvelut.pdf/97b1aef8-b8ca-4ec3-ac4c-b80d3e754cec
https://thl.fi/documents/966696/3775621/Tietopaketti_Matalan_Kynnyksen_Palvelut.pdf/97b1aef8-b8ca-4ec3-ac4c-b80d3e754cec
https://thl.fi/documents/966696/3775621/Tietopaketti_Matalan_Kynnyksen_Palvelut.pdf/97b1aef8-b8ca-4ec3-ac4c-b80d3e754cec
http://www.julkari.fi/handle/10024/131350
http://www.julkari.fi/handle/10024/131350


48 

 

Lohvansuu, A. & Pulska, K. 2020. Kehitysvammaisten saattohoitotyö palvelu-
asumisyksikössä. Opas hoitohenkilökunnalle. Diakonia-ammattikorkeakoulu. So-
siaali- ja terveysala. Opinnäytetyö. 
 
Niitty, N. & Viuha, O. 2017. Varhaiskasvatuksen kuvallinen opas maahanmuutta-
javanhemmille. Laurea ammattikorkeakoulu. Sosionomikoulutus. Opinnäytetyö.  
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät - Uu-
denlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro Oy.  
 
Paavola, A. 2010. Ehkäisevän lastensuojelun todellisuus. Lastensuojelun vaiku-
tukset eri ammattiryhmien toimintatapoihin. Mikä toimii, mikä takkuaa, mitä pitäisi 
kehittää? Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. Viitattu 3.4.2020 https://www.ta-
lentia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Ehkaisevan_lastensuojelun_kirjava_todelli-
suus.pdf. 
 
Palveluopas ikäihmisille 2019. Opas. Luumäen vanhus- ja vammaisneuvosto. 
Luumäki: Luumäen kaupunki. Viitattu 3.1.2021. https://www.luumaki.fi/sites/luu-
maki.fi/files/ikaihmisten_palveluopas_luumaki_2019_0.pdf. 
 
Pelkonen, M. 2016. Lapsiperhepalvelut integroidaan kaikilla tasoilla. LAPE-muu-
tosohjelman työpajan 3.11.2016 Tervetuloa -puheenvuoro, Marjaana Pelkonen, 
neuvotteleva virkamies, STM. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 
4.4.2020. https://www.slideshare.net/THLfi/lapsiperhepalvelut-integroidaan-kai-
killa-tasoilla. 
 
Puroila, I. 2019. Perhesosiaalityön kautta matalan kynnyksen palveluja lapsiper-
heille. Yhteisillä tulilla 4.1.2020. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  Viitattu 3.1.2021. 
https://yhteisillatulilla.weebly.com/yhteisillauml-tulilla/perhesosiaalityon-kautta-
matalan-kynnyksen-palveluja-lapsiperheille. 
 
Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyö-
hön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Tampere: Juvenes Print 
Oy – Suomen yliopistopaino. 
 
Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 
2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 2.3.2020 http://julkai-
sut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuolto-
lain%20soveltamisopas.pdf. 
 
Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301.  
 
THL 2017. Ehkäisevän työn toteuttaminen. Viitattu 18.1.2019 
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/ehkaiseva-lastensuo-
jelu/ehkaisevan-tyon-toteuttaminen. 
 
THL 2019. Lapset ja perheet. Viitattu 17.3.2020. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-
terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/lapset-ja-perheet. 
 
THL 2020. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Viitattu 1.3.2020 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhe-
palveluiden-muutosohjelma-lape-. 

https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Ehkaisevan_lastensuojelun_kirjava_todellisuus.pdf
https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Ehkaisevan_lastensuojelun_kirjava_todellisuus.pdf
https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2017/03/Ehkaisevan_lastensuojelun_kirjava_todellisuus.pdf
https://www.luumaki.fi/sites/luumaki.fi/files/ikaihmisten_palveluopas_luumaki_2019_0.pdf
https://www.luumaki.fi/sites/luumaki.fi/files/ikaihmisten_palveluopas_luumaki_2019_0.pdf
https://www.slideshare.net/THLfi/lapsiperhepalvelut-integroidaan-kaikilla-tasoilla
https://www.slideshare.net/THLfi/lapsiperhepalvelut-integroidaan-kaikilla-tasoilla
https://yhteisillatulilla.weebly.com/yhteisillauml-tulilla/perhesosiaalityon-kautta-matalan-kynnyksen-palveluja-lapsiperheille
https://yhteisillatulilla.weebly.com/yhteisillauml-tulilla/perhesosiaalityon-kautta-matalan-kynnyksen-palveluja-lapsiperheille
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/ehkaiseva-lastensuojelu/ehkaisevan-tyon-toteuttaminen
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/ehkaiseva-lastensuojelu/ehkaisevan-tyon-toteuttaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/lapset-ja-perheet
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/lapset-ja-perheet
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-


49 

 

 
Tilastokeskus 2020. Tietoa kunnittain. Viitattu 29.10.2020 
https://www.stat.fi/tup/alue/tietoakunnittain.html. 
 
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Teoksessa 
Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyö-
hön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Tampere: Juvenes Print 
Oy – Suomen yliopistopaino. 14. 
 
Varhaiskasvatuslaki 540/2018. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelma 2019. Savukosken kunta ja Pelkosenniemen kunta. 
Viitattu 5.5.2020 http://paatokset.pelkosenniemi.fi/kokous/2019420-8-1.PDF. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Määräykset ja ohjeet 2018:3.a. 
Opetushallituksen verkkojulkaisu. Helsinki: OPH. Opetushallitus. Viitattu 
3.1.2021. https://www.oph.fi/download/195244_Varhaiskasvatussuunnitel-
man_perusteet1 9.12.2018.pdf. 
 
 
  

https://www.stat.fi/tup/alue/tietoakunnittain.html
http://paatokset.pelkosenniemi.fi/kokous/2019420-8-1.PDF
https://www.oph.fi/download/195244_Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet1%209.12.2018.pdf
https://www.oph.fi/download/195244_Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet1%209.12.2018.pdf


50 

 

LIITTEET 

Liite 1. Opas. 

Liite 2.  Kehittämistyön vaiheet. 

Liite 3.  Kirjelmä varhaiskasvatuksen työntekijöille. 

Liite 4.  Esitiedote toimijoille. 

Liite 5.  Koontipöytäkirja. 

 

  



51 

 

Liite 1 1(16). Opas. 

 

 

  



52 

 

Liite 1 2(16). Opas. 

  

  



53 

 

Liite 1 3(16). Opas. 

 



54 

 

Liite 1 4(16). Opas.  

 
 
  



55 

 

Liite 1 5(16). Opas.  

  



56 

 

Liite 1 6(16). Opas.  

 
  



57 

 

Liite 1 7(16). Opas. 

 
  



58 

 

Liite 1 8(16). Opas. 

 
  



59 

 

Liite 1 9(16). Opas. 

 
  

[yhteystieto poistettu] 



60 

 

Liite 1 10(16). Opas. 

 
  

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 



61 

 

Liite 1 11(16). Opas.  

 
  

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 



62 

 

Liite 1 12(16). Opas. 

 
  

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 



63 

 

Liite 1 13(16). Opas.  

 
  

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 

[yhteystieto poistettu] 



64 

 

Liite 1 14(16). Opas. 

 
  

[yhteystieto poistettu] 



65 

 

Liite 1 15(16). Opas. 

 
  



66 

 

Liite 1 16(16). Opas. 

 
 
 
   

[yhteystieto poistettu] [yhteystieto poistettu] 



67 

 

Liite 2. Kehittämistyön vaiheet.

 

  



68 

 

Liite 3. Kirjelmä varhaiskasvatuksen työntekijöille

 

  



69 

 

Liite 4. Esitiedote toimijoille.

 

  

[yhteystieto poistettu] 



70 

 

Liite 5 1(3). Koontipöytäkirja. 

 

  



71 

 

Liite 5 2(3). Koontipöytäkirja.  

 

  



72 

 

Liite 5 3(3). Koontipöytäkirja. 

 


