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Päivitetty lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan vuonna 2008. Uudistuneen
lainsäädännön tavoitteena on ollut muun muassa tehostaa eri toimijoiden välistä
yhteistyötä, jotta perheet saisivat apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Varhaiskasvatuksella on erityinen rooli ja mahdollisuus auttaa jo varhaisessa vaiheessa, sillä
varhaiskasvatuksessa lapsi ja tämän perhe kohdataan lähes päivittäin. On tärkeää, että
varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen hätä ja osataan tarvittaessa auttaa. Kuitenkin on
havaittu, että varhaiskasvatuksesta käsin tehdään melko vähän lastensuojeluilmoituksia.
Ilmoitusten määrä kasvaa siinä vaiheessa, kun lapset aloittavat alakoulussa.
Tässä pro gradu -tutkielmassa olen selvittänyt varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta
saatua lastensuojeluosaamista sekä sitä, millaista lastensuojeluun liittyvää osaamista
varhaiskasvatuksessa tarvitaan.
Tutkielmani aineisto koostuu viidestä teemahaastattelusta, jotka olen kerännyt marraskuun
2021 ja tammikuun 2022 aikana haastattelemalla Helsingin yliopistossa opiskelleita ja
nykyään työelämässä olevia varhaiskasvatuksen opettajia. Analyysissä olen käyttänyt
teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa tarkastelen ja analysoin aineistoa erityisesti
asiantuntijuuden näkökulmasta. Tutkielmani keskeinen teoreettinen käsite on varhainen
puuttuminen. Varhainen puuttuminen on myös analyysini tulos ja sen avulla kuvaan sitä,
millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan.
Tämän pro gradu -tutkielman tulosten perusteella esitän, että varhaiskasvatuksen
opettajien lastensuojeluosaamisessa on puutteita. Haastateltavat kokevat olevansa
ensisijaisesti pedagogiikkaan suuntautuneita asiantuntijoita, mutta tunnistavat tarpeen
lastensuojeluun liittyvälle osaamiselle. Haastatteluissa esiintyvät varhaiskasvatuksen
opettajat kokevat, etteivät ole saaneet omasta koulutuksestaan riittävästi tietoa
lastensuojeluun liittyvistä velvoitteista sekä käytännöistä. Tutkielma tuottaa ajankohtaista
tietoa siitä, millaiselle täydennyskoulutukselle varhaiskasvatuksessa on tarvetta.
Avainsanat: asiantuntijuus, lastensuojelu, varhaiskasvatus, varhainen puuttuminen

2

1 Johdanto ...............................................................................................................................................4
2 Asiantuntijuus .......................................................................................................................................7
2.1 Professionaalinen asiantuntijuus ...................................................................................7
2.2 Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuus .............................................................10
3 Varhainen puuttuminen .....................................................................................................................14
3.1 Varhainen puuttuminen lastensuojeluun liittyvänä toimintana .................................14
3.2 Aiemmat tutkimukset ja hankkeet ..............................................................................16
4 Varhaiskasvatuksen moninaiset tehtävät ...........................................................................................21
4.1 Varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset tehtävät ..........................................................21
4.2 Varhaiskasvatuksen työtä ohjaavissa asiakirjoissa korostuu pedagoginen tehtävä ...24
5 Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus ..............................................................................................27
6 Tutkimusmenetelmä ...........................................................................................................................32
6.1 Lähestymistapa ............................................................................................................32
6.2 Teemahaastattelut.......................................................................................................33
6.3 Sisällönanalyysi ............................................................................................................38
7 Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta saatu tieto lastensuojeluasioissa ..............................44
7.1 Tietovaje lastensuojelulain mukaisista velvoitteista ...................................................44
8 Varhaiskasvatuksessa tarvittava lastensuojeluosaaminen .................................................................47
8.1 Tarvitaan kykyä tunnistaa huolta herättävät asiat ......................................................47
8.2 Tarvitaan palvelujärjestelmän tuntemusta .................................................................49
8.3 Tarvitaan taitoa ottaa huoli puheeksi ..........................................................................54
8.4 Tarvitaan tietoa lastensuojeluilmoitukseen liittyvistä käytännöistä ...........................59
9 Lopuksi ................................................................................................................................................63
9.1 Luotettavuus ................................................................................................................63
9.2 Pohdinta .......................................................................................................................66
Lähdeluettelo .........................................................................................................................................69
Liite 1......................................................................................................................................................76
Liite 2......................................................................................................................................................77
Liite 3......................................................................................................................................................78
Liite 4......................................................................................................................................................84

3

1 Johdanto
Uudistettu lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan vuonna 2008. Uudistetun
lastensuojelulain tavoitteena oli muun muassa tehostaa varhaista tukea ja tarjota perheiden
haastaviin tilanteisiin tukea entistä varhaisemmassa vaiheessa. Lain taustalla oli myös
pyrkimys kehittää yhteistyötä viranomaisten välillä sekä löytää yhteisiä ja vaikuttavia
toimintatapoja varhaiseen puuttumiseen (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 179).
Vaikka suuri osa Suomessa asuvista lapsista ja lapsiperheistä voi hyvin, hyvin ja huonosti
voivien perheiden hyvinvointierot ovat suuret. Vuoden 2020 lastensuojelun tilastojen
mukaan pelkästään lastensuojelun avohuollon piirissä oli 3,8 % kaikista 0–17-vuotiaista
lapsista. Samana vuonna huostassa oli 1,1 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 1,6 %
väestön 0–17- vuotiaista. Toisin sanoen lähes 6,5 % Suomessa asuvista lapsista oli
lastensuojelun asiakkaina vuonna 2020. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2022.)
Lastensuojelun keskusliitto (2021) on nostanut esille tilastoihin liittyvää problematiikkaa.
Esimerkiksi lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen tai huostaanottojen määrän lasku
eivät ole suoraan yhteyksissä lapsiperheiden todelliseen hyvinvointiin. Muun muassa
uudistukset palvelujärjestelmissä muuttavat tilastointia. Lastensuojelutilastojen luvut voivat
kertoa eri toimijoiden puuttumiskynnyksestä sen sijaan, että ne kertoisivat lastensuojelun
tarpeesta. (Lastensuojelun keskusliitto 2021.) Jos kynnys puuttumiseen on korkealla, on
selvää, että lasten hyvinvointi on vaarassa. Pelkästään lukuja tarkastelemalla emme voi
saada oikeaa kuvaa perheiden ja lasten todellisesta hyvinvoinnista.
Satunnaisin väliajoin on kiinnitetty huomiota siihen, että varhaiskasvatuksesta käsin tehdään
verrattain vähän lastensuojeluilmoituksia. Tiedetään myös se, että ilmoitusten määrä
kasvaa, kun lapset tulevat alakouluun. Sote-alan ammattijärjestö SuPer kysyi
verkkojulkaisussaan (5.11.2021), onko ilmoitusten vähäisyys merkki siitä, että leikki-ikäisten
hätä jää huomaamatta. Tämä havainto liittyi Kuusikko-työryhmän raporttiin vuoden 2020
lastensuojelun tilastoista Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Oman kokemukseni
mukaan lasten hätä kyllä huomataan, mutta siihen ei välttämättä osata tai uskalleta
puuttua.
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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen varhaiskasvatuksen opettajien
lastensuojeluosaamista opettajien asiantuntijuuden näkökulmasta. Valtaosa lapsista
viettävät merkittävän osan päivästään varhaiskasvatuksessa ja myöhemmin koulussa. Näin
ollen koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on paljon arvokasta tietoa lasten asioista
ja siitä, mitä lapsille kuuluu juuri nyt. Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstö voivat
turvata lapsen hyvinvointia myös haastavissa olosuhteissa. Lastensuojelulaki (3§)
määritteleekin koulun ja varhaiskasvatuksen ennaltaehkäiseviksi lastensuojelupalveluiksi,
joissa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistetään lapsen kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Toisinaan vastuun rajat voivat kuitenkin olla hämärät ja esimerkiksi
tiedonpuute voi aiheuttaa sen, että apua tarvitseva lapsi ei pääse ajoissa tarvitsemansa avun
piiriin.
Lastensuojelulla on mediassa valitettavan huono maine. Liian usein luemme lehdistä
surullisia tarinoita, jossa lapsi on ollut kaltoinkohtelun kohteena jo vuosia. Usein syytökset
kohdistetaan suoraan lastensuojeluun ja otsikoissa ihmetellään “Miksi lastensuojelu ei
puuttunut ajoissa?”. Perheet eivät pääsääntöisesti hakeudu avun piiriin itse (Pekkarinen
2015, 4), vaan siinä tarvitaan eri toimijoiden aktiivista apua. On aika kysyä myös muilta
viranomaisilta, nähdäänkö lasten hätä ja puututaanko siihen riittävän ajoissa. Jos lapsi
osallistuu varhaiskasvatukseen tai käyttää esimerkiksi neuvolan ja terveydenhuollon
palveluita on selvää, että lain mukainen vastuu varhaiseen puuttumiseen on myös näillä
instituutioilla ja niiden henkilöstöllä (Lastensuojelulaki 2§; 25§; ks. myös Araneva 2021;
Myllärniemi & Lukman 2007, 3).
Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on merkittävä rooli varhaisen puuttumisen toteuttajina.
Jotta varhaista puuttumista voidaan toteuttaa, tarvitaan tietoa lastensuojeluun liittyvistä
käytännöistä. Keskeistä on, että jokainen toimija tuntee lastensuojelulainsäädännön
mukaiset velvollisuutensa. Lisäksi tarvitaan tietoa oman kunnan palvelujärjestelmästä, jotta
kaikilla on tieto siitä, mistä ja miten apua voi hakea. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitän,
millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksen henkilöstö on saanut omasta
koulutuksestaan. Lisäksi selvitän, millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa
tarvitaan. Olen kiinnostunut siitä, miten koulutuksesta saatu tietotaito lastensuojeluasioissa
vastaa työelämän tarpeisiin.
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Kiinnostukseni aiheeseen on syntynyt työelämässä, toimiessani varhaiskasvatuksen
opettajana pääkaupunkiseudulla. Oman kokemukseni mukaan varhaiskasvatuksen
opettajilla on vaihtelevaa osaamista lastensuojeluasioissa, jonka vuoksi varhainen
puuttuminen ei aina toteudu sen periaatteiden mukaisesti. Selvitin varhaiskasvatuksen
opettajien näkemyksiä lastensuojelullisen huolen tunnistamisesta ja arvioinnista kandidaatin
tutkielmassani haastattelemalla varhaiskasvatuksen asiantuntijoita (Kalliomaa 2020).
Tulokset viittasivat siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ei ole yhteneviä käytänteitä
tai ohjeistusta siinä, kuinka tulisi toimia huolen herätessä. Erityisen huolestuttavaa oli se,
että useat haastateltavat eivät tunteneet lastensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä, joka
velvoittaa kaikkia lasten parissa työskenteleviä ihmisiä. Lastensuojelulaissa säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden (25§) osalta toimittiin jopa lainvastaisesti siirtämällä vastuuta
eteenpäin. (Kalliomaa 2020.) On mahdollista, että erilaiset koulutustaustat voivat vaikuttaa
siihen, millaista asiantuntijuutta varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on. Valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman (OPH 2018) mukaan varhaiskasvatuksen keskeisenä
tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta. Suuret erot opettajien tietotaidoissa voivat
kuitenkin johtaa laadullisesti epätasaiseen varhaiskasvatukseen, ja samalla lisätä epätasaarvoa lasten välillä. Toisaalta on hyvä muistaa, että omaan asiantuntijuuteen liittyvät myös
henkilökohtaiset ominaisuudet, kiinnostuksen kohteet sekä motivaatio. Lisäksi
asiantuntijuus kehittyy työelämässä, eikä kaikkea tietoa ehdi saamaan koulutuksesta. Tällöin
työnantajan vastuulla on tarjota ajantasaista koulutusta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018,
39§).
Aihe on ajankohtainen, sillä erityisesti nyt koronapandemian jälkihoidossa tulisi varhaiseen
puuttumiseen kiinnittää erityistä huomiota. Huomionarvoista on sekin, että varhaiseen
puuttumiseen liittyvää ajantasaista tutkimusta on niukasti saatavilla ja näyttäisi siltä, että
aihe on jäänyt taka-alalle sitten 2000-luvun alkupuoliskon jälkeen. Lapsiasiavaltuutettu Elina
Pekkarinen (2021) on ilmaissut huolensa siitä, että varhaiskasvatus on ollut osalla lapsista
katkonaista ja samaan aikaan perheiden hyvinvointipalvelut ovat olleet ruuhkautuneita.
Puutokset palveluissa voivat näyttäytyä perheiden hyvinvoinnissa myös viiveellä (Pekkarinen
& Helander 2021).
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2 Asiantuntijuus
2.1 Professionaalinen asiantuntijuus
Asiantuntijuuden syntymistä ja kehittymistä voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista
riippuen myös siitä, minkä tieteenalan näkökulmaa haluaa keskusteluun tuoda. Esimerkiksi
sosiologinen asiantuntijatutkimus on korostanut asiantuntijuuden ja siihen liittyvien
käytäntöjen sosiaalista luonnetta, kun taas kasvatustieteellinen asiantuntijuustutkimus on
lähestynyt aihetta enemmän yksilöllisen kehittymisen näkökulmasta (Pirttilä 2002, 11).
Akateemista koulutusta pidetään yhtenä perinteisenä edellytyksenä professioille (Pärnä
2012, 38), vaikka se ei ole ainoa kriteeri. Professioiksi kuvataan usein sellaisia ammatteja,
joilla on vakiintunut ja arvostettu asema yhteiskunnassa (Boshuizen, Bromme & Gruber
2004, 4). Suomessa professioina on tyypillisesti pidetty esimerkiksi lääkäreitä, lakimiehiä ja
pappeja. Myös opettajan ammatti edustaa monella tapaa professiota, sillä se sisältää monia
erityispiirteitä, jotka erottavat professiot muista ammateista. Luukkaisen (2004) mukaan
opettajuutta on aiheellista tarkastella professiona, sillä se sisältää tarkoin säädeltyjä
vaatimuksia aina koulutukseen pääsystä sen tuottamaan kelpoisuuteen liittyen (Luukkainen
2004, 20–30). Toisaalta professioita koskeva väljempi määritelmä voi viitata professioon
myös sellaisissa ammattitutkinnoissa, joihin liittyy vahvaa perehtyneisyyttä, mutta
vähemmän akateemista kompetenssia. Pärnä (2012) on määritellyt sellaisiksi ammateiksi
esimerkiksi sähkömiehen, joka saa harjoittaa ammattiaan suoritettuaan sitä edellyttävän
ammattitukinnon. (Pärnä 2012, 38.)
Boshuizen ja kumppanit (2004, 4–5) näkevät, että koulutus on kuitenkin vain ensimmäinen
osa asiantuntijaksi kehittymistä, jonka jälkeen asiantuntija kehittää omaa osaamistaan
käytännön työssä. Professioihin liittyy myös ammatillinen autonomia, joka mahdollistaa
tiettyä vapautta ja itsenäistä työotetta, mutta edellyttää myös itsenäistä ammattitaidon
ylläpitämistä ja kehittämistä. Toisin sanoen asiantuntijalta vaaditaan itsenäisyyttä uuden
tiedon oppimiseen ja sen hyödyntämiseen työssä. (Ks. Luukkainen 2005, 23.)
Lisäksi professioille on ominaista myös alan oma eettinen koodisto. Esimerkiksi lääkäreiden
eettisen koodiston muodostaa antiikin aikainen Hippokrateen vala (Lääkäriliitto). Pappien
etiikka perustuu erityisesti kultaiseen sääntöön ja pappien rippisalaisuus on myös
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kirkkolaissa (2§) asetettu (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos). Opettajien eettinen
neuvottelukunta on laatinut myös opettajien eettisen ohjeen, jota kutsutaan Comeniuksen
valaksi. Tämä eroaa kuitenkin edellä mainituista, sillä Comeniuksen valaa ei edellytetä
opettajilta, vaan sen voi tahtoessaan tehdä (OAJ 2020). Toisaalta kaikkia näitä ammatteja
yhdistää myös laissa määritelty vaitiolovelvollisuus (laki terveydenhuollon
ammattihenkilöstä 17§; varhaiskasvatuslaki 40§; kirkkolaki 2§, 28§; perusopetuslaki 40§).
Professioille ominaista on myös se, että ammattiin liittyy paljon odotuksia myös
yhteiskunnasta käsin. Opettajuuden moraalinen ja eettinen ulottuvuus jäävät helposti takaalalle, sillä keskustelu opettajan professionaalisuudesta liittyy usein opettamisen taitoihin.
Opettaja toimii myös kasvattajana, jonka omat arvovalinnat tehdä työtä ja olla
vuorovaikutuksessa heijastuvat myös lapsiin. Lisäksi on muistettava, että opettajan
valtasuhde suhteessa oppilaisiin tuo eettisen ulottuvuuden työhön ja on läsnä
jokapäiväisessä arjessa. Tämän vuoksi työn moraalinen ja eettinen ulottuvuus on tärkeä osa
professioita. (Luukkainen 2004, 22–24.)
Asiantuntijuutta voidaan lähestyä erilaisten näkökulmien avulla. Hakkarainen, Palonen ja
Paavola (2002) näkevät asiantuntijuustutkimuksessa kolme kehityssuuntaa. Asiantuntijuus
voidaan nähdä yksilön kykynä hankkia ja prosessoida tietoa. Toiseksi asiantuntijuuden
voidaan nähdä syntyvän osallistumalla asiantuntijayhteisöön, jossa toimiminen kehittää
myös yksilön omaa identiteettiä. Kolmanneksi asiantuntijatiedon voidaan nähdä kehittyvän
myös sosiaalisena prosessina, asiantuntijayhteisössä tapahtuvana sosiaalisena
tiedonrakentamisena. (Hakkarainen ym. 2002; Hakkarainen & Paavola 2006, 235.) Vaikka
opettajuus on ollut vahvasti yksilölliseen asiantuntijuuteen perustuvaa ja omaa
autonomiaansa korostava (ks. Luukkainen 2004, 25) on vuosien saatossa alan
kehitysvirtaukset suunnanneet kohti yhteisöllisempää ja kollegiaalisempaa työotetta (ks.
myös Hakkarainen, Lallimo & Toikka 2012). Tämä ei Luukkaisen (2004, 25) mukaan ole uhka
opettajan työn autonomisuudelle, vaan ennemmin professionaalisuutta vahvistava tekijä.
Myös Parviainen (2006, 157) kuin myös Hakkarainen ja kumppanit (2012) toteavat, että
nykyinen monimutkaistunut asiantuntijatyö vaatii eri alojen välistä yhteistoimintaa, joka voi
olla esimerkiksi yhteistyötä, tiedon ja informaation jakamista tai konsultointia. Kirjonen,
Mutka, Frilander ja Valkeavaara (2000, 157) sen sijaan korostavat osan asiantuntijuudesta
olevan aina tehtäväkohtaista (ks. Myös Kupila 2007, 19). Silloin asiantuntijuus syntyy ja
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kehittyy siinä yhteisössä, jossa yksilö kulloinkin työskentelee. Tämän näkökulman mukaan
asiantuntijuutta vahvistavana tekijänä voitaisiin pitää sitä, että yksilö osallistuu työuransa
aikana useisiin asiantuntijayhteisöihin. Parviainen (2006, 159) on käyttänyt ekspertiisin
käsitettä, joka voi syntyä yksilön ja yhteisön sinnikkään työskentelyn tuloksena, sisältäen
hiljaista tietoa sekä vahvaa perehtyneisyyttä omaan alaan. Kirjonen ja kumppanit (2000)
toteavat asiantuntijuuden kärsivän siitä, jos se nähdään jossain pisteessä saavutettuna ja
pysyvänä tilana. He korostavat koulutuksen roolia tuottaa yksilölle kykyä esittää kysymyksiä
ja tunnistaa ongelmia ja sitä kautta kehittää ymmärrystä omasta työstään. (Kirjonen ym.
2000, 158.)
Kupila (2007, 19) on esittänyt asiantuntijuuden syntyvän yksilön omien kykyjen ja
työyhteisön välisessä suhteessa. Hakkarainen ja kumppanit (2002) puolestaan käyttävät
verkostoituvan asiantuntijan käsitettä, jossa asiantuntijuus syntyy yksilön, yhteisön ja
kulttuurin välisessä vuorovaikutuksessa. Verkostoituvassa asiantuntijuudessa tietoa
vaihdetaan myös oman asiantuntijayhteisön ulkopuolisten verkostojen välillä (Hakkarainen
ym. 2002). Omaan ammatti-identiteettiin ja käsityksiin siitä liittyy myös toimijan omat
rajaukset siitä, missä oman asiantuntijuuden rajat kulkevat (ks. Payne 2000, 132). On
mahdollista, että joku asiantuntija positioi itsensä yksilönä tai toinen näkee oman
asiantuntijuutensa osana isompaa verkostoa. Myös identiteetit voivat vaihtua sen mukaan,
missä ryhmässä tai verkostossa kulloinkin toimii. (Payne 2000, 132; Kupila 2007, 36.)
Eriksson (2002, 42) on esittänyt, ettei ammatti-identiteettiä olisi syytä määritellä pysyväksi
olotilaksi, vaan identiteetin muuttuva ja moniulotteinen luonne tulisi ottaa huomioon. Myös
Vähäaho (2002) toteaa verkostomaisessa työskentelyssä asiantuntijoiden rajapintojen
vaihtelevan. On tyypillistä, että verkostoissa työskentelevät asiantuntijat muokkaavat oman
asiantuntijuutensa rajoja yhdessä etsien ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin. (Vähäaho 2002,
70–71.)
Verkostojen välisestä yhteistyöstä käytetään erilaisia rinnakkaiskäsitteitä, kuten
moniammatillinen tai monialainen yhteistyö. Monitoimijaisen yhteistyön käsitettä käytetään
jonkin verran esimerkiksi lastensuojelussa. Varhaiskasvatuslaissa (§7) on puolestaan
käytetty monialaisen yhteistyön käsitettä. Tässä tutkielmassa käytän kuitenkin
moniammatillisuuden käsitettä, sillä se viittaa mielestäni parhaiten asiantuntijuuden
käsitteeseen. Pärnän (2012) mukaan moniammatillisen työryhmän muodostaa joukko eri
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koulutustaustan ja ammattiryhmän asiantuntijoita, joiden tavoitteena on yhdistää eri
toimijoiden tiedot ja tavoitteet (Pärnä 2012, 48–50). Moniammatillinen yhteistyö
mahdollistaa sen, ettei yksittäisen asiantuntijan oleteta hallitsevan kaikkea, vaan tietoa
voidaan jakaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

2.2 Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuus
Ukkonen-Mikkola, Yliniemi ja Wallin (2020) näkevät asiantuntijuuden käsitteen laajana, sitä
voidaan lähestyä esimerkiksi kokemuksen, professionaalisen identiteetin näkökulmista.
Lisäksi sitä voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisön perspektiivistä. (Ukkonen- Mikkola
ym. 2020.)
Tieto on kaiken asiantuntijuuden perusta. Asiantuntijatieto voi olla teoreettista tai
käytännöllistä (Haapakoski 2002, 105). Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus antaa
teoreettiset valmiudet toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä. Varhaiskasvatuksen
opettajan asiantuntijuus edellyttää teoreettisen tiedon lisäksi runsaasti myös käytännöllisen
tiedon hallintaa. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi oppiminen voidaan nähdä prosessina,
joka syntyy hankkimalla teoreettinen osaaminen koulutuksesta sekä käytännöllinen tieto
osallistumalla kasvatusyhteisön toimintaan, jossa opitaan yhteiset toimintatavat sekä
ammatillinen kieli (Boshuizen, Bromme & Gruber 2004, 4–5; Kupila 2007, 25; ks. myös
Haapakoski 2002, 108). Varhaiskasvatuksen tehtävänä on luoda pohjaa elinikäiselle
oppimiselle, jonka vuoksi opettajan pedagoginen kompetenssi voidaan nähdä merkittävänä
osana varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta (Kupila 2007, 20).
Parviaisen (2006) mukaan taitoa hakea ja käsitellä uutta tietoa tarvitaan asiantuntijatyössä
silloin, kun työolosuhteissa tai yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, eikä vanha osaaminen
enää riitä ratkaisemaan uusia ongelmia (Parviainen 2006, 166). Haapakoski (2002, 105) sen
sijaan kuvaa asiantuntijatiedon olevan lähtökohdiltaan esimerkiksi yhteiskunnan muutoksiin
reagoivaa ja sen myötä muuttuvaa. Eräsaaren (2002, 31–32) mukaan kasvatusala, kuten
myös esimerkiksi sosiaalityö edustaa avointa asiantuntijuutta, jossa työn luonteeseen
kuuluu asioiden ja epäkohtien kohtaaminen ja osallistuminen niihin prosesseihin, joissa
ongelmiin etsitään ratkaisuja. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin jatkuvia,
jolloin muodollinen pätevyys ammattiin ei enää riitä. Toisaalta Haapakoski (2002) on
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todennut koulutuksen ja asiantuntijuuden välisen suhteen olevan hämärtynyt. Koulutus
tarjoaa välineet oppimiselle, mutta ei välttämättä tuota pysyvää asiantuntemusta alalle.
(Haapakoski 2002, 105.) Joka tapauksessa varhaiskasvatuksen asiantuntijan osaamiselta
edellytetään dynaamisuutta eli osaamista tulee kehittää alan vaatimusten ja
muutostarpeiden mukaisesti. Yhteiskunnan rakenteisiin liittyvät tekijät ja muutokset
vaikuttavat keskeisesti myös varhaiskasvatuksen työhön. Näistä esimerkkinä taloudelliset,
kulttuuriset ja sosiaaliset muutokset, jotka vaikuttavat konkreettisesti lapsiperheiden arkeen
Suomessa ja sitä kautta myös työhön varhaiskasvatuksessa. (Stm 2007, 15–18.) Poliittiset
päätökset kertovat yhteiskunnan arvoista ja vaikuttavat asiantuntijoiden työhön (Kupila
2007, 20). Muutokset vaativat varhaiskasvatuksen henkilöstöltä entistä laaja-alaisempaa
osaamista, eikä työnkuva enää keskity vain opettamiseen, hoitoon ja kasvatukseen.
Varhaiskasvatus on tärkeä osa sosiaalipolitiikkaa: se voi tukea perheiden hyvinvointia.
(Kupila 2007, 22; Stm 2007, 18.)
Ukkonen-Mikkola, Yliniemi ja Wallin (2020) ovat tutkineet varhaiskasvatuksen työn
muutosta ja tunnistaneet kolme asiantuntijuuden muutokseen liittyvää teemaa.
Voimattomuus, kehittäminen sekä lapsen etu tulivat esille heidän aineistossaan.
Tutkimuksessa selvisi, että opettajat positioivat itsensä erityisesti pedagogisiksi
asiantuntijoiksi sekä lapsen oppimisen edistäjiksi. Sosionomien positio varhaiskasvatuksessa
liittyi selkeämmin huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä lapsen
edusta huolehtimiseen. (Ukkonen-Mikkola ym., 2020, 323.) Havainnot omasta ammattiidentiteetistä ja positioista ovat keskeisiä, sillä sen avulla on mahdollista arvioida vastaako
kokemus omasta positiosta sitä mitä työltä odotetaan. Vaikka opettajat ovat ennen kaikkea
pedagogeja, ei esimerkiksi lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja siitä huolehtiminen voi
olla ulkoistettuna pelkästään muille toimijoille, vaan sen edistäminen tulisi olla jokaisen
lapsen kanssa työskentelevän tavoite.
Varhaiskasvatuksen työtä kuvaavat myös intensifikaatio sekä naisvaltaisuus.
Intensifikaatiolla tarkoitetaan työn intensiivistymistä, joka näkyy monissa töissä niin
lisääntyvinä työtehtävinä kuin työtahdin kiristymisenä. Varhaiskasvatuksessa intensifikaatio
näyttäytyy lisäksi heikkoina työolosuhteina, joissa mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on
pieni. Lisäksi työssä koetaan jatkuvaa kiirettä, työtehtävien lisääntymistä sekä puutteita
työnohjauksessa. (Ukkonen-Mikkola ym., 2020, 324; Ballet & Kelchtermans 2009, 1150–
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1151, 1155.) Naisvaltaisena ammattina voidaan pitää niitä ammatteja, joissa naisten osuus
työntekijöistä sijoittuu 60–90 % välille. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä yli 97 % on naisia,
joten on relevanttia nostaa esiin myös tämä näkökulma. (Mikkelä 2013, 66–67.) UkkonenMikkolan ja kumppaneiden (2020, 325) mukaan kaikki varhaiskasvatuksen alaan liittyvät
epävarmuudet näkyvät työntekijöiden kokemuksissa omasta asiantuntijuudestaan.
Vuoteen 2013 saakka varhaiskasvatus toimi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon
alaisuudessa ja sittemmin sekä varhaiskasvatus että esiopetus ovat siirtyneet opetus- ja
kulttuuriministeriön alaisuuteen. Uudistunut lainsäädäntö (varhaiskasvatuslaki 540/2018) ja
sen myötä uudet koulutuspoliittiset linjaukset ovat pyrkineet vahvistamaan
varhaiskasvatuksen asemaa. Myös varhaiskasvatuksen työtä ohjaavat asiakirjat ovat
päivitetty (Oph 2018; Oph 2022) ja samalla varhaiskasvatussuunnitelmasta tuli velvoittava
asiakirja. Opetushallitus (2014) julkaisi päivitetyt esiopetussuunnitelman perusteet, ja
esiopetus siirtyi osaksi oppivelvollisuutta 1.8.2015 alkaen. Näillä uudistuksilla on pyritty
parantamaan varhaiskasvatuksen asemaa. Ukkonen- Mikkola, Yliniemi ja Wallin (2020, 324)
esittävät, että edellä mainitut isot muutokset varhaiskasvatuksen työssä vaativat
varhaiskasvatuksessa toteutettavan moniammatillisen työn sekä asiantuntijuuden uudelleen
jäsentämistä.
Muutosten myötä myös varhaiskasvatuksen opettajien rooli pedagogisina asiantuntijoina on
vahvistunut, kun esimerkiksi alan kelpoisuusvaatimuksia on linjattu uudestaan. Tämä on
tärkeä uudistus, sillä henkilöstön koulutus ja asiantuntemus on tutkimusten mukaan
merkittävin varhaiskasvatuksen laadun mittari (Heinonen ym. 2016, 30; Onnismaa, Kalliala &
Tahkokallio 2017, 4). Varhaiskasvatuslaki (540/2018) linjaa, että kahdella kolmasosalla
varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tulisi olla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai
sosionomin kelpoisuus. Lopuilla tulisi olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan
kelpoisuus. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 37§.) Kuitenkaan kaikissa ryhmissä ei ole
välttämättä varhaiskasvatuksen opettajaa, joka olisi saanut koulutuksen yliopistosta. Osa syy
tähän on luonnollisesti siinä, että kentällä työskentelee sen ikäpolven ammattilaisia, jotka
ovat saaneet koulutuksensa lastentarhanopettajaopistosta, ennen kun koulutus siirtyi
kokonaan yliopistolle vuonna 1995 (Alila & Kinos 2014, 17). Tämän lisäksi kentällä
työskentelevistä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimivista henkilöistä iso osa on
koulutukseltaan sosionomeja, jotka ovat opinnoissaan suorittaneet 60 opintopisteen
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laajuiset pedagogiset opinnot ja sen myötä suuntautuneet varhaiskasvatukseen. Uuden
lakimuutoksen myötä kelpoisuusehtoja on linjattu uudelleen, ja käytännössä vuoden 2023
jälkeen valmistuneet sosionomit eivät ole enää kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajan
tehtäviin. Uudet sosionomit saavat varhaiskasvatuksen sosionomin ammattinimikkeen.
Varhaiskasvatuslakiin (540/2018, 74§) on kirjattu aikaraja, jonka mukaan uusi
henkilöstörakenne tulee ottaa käytäntöön vuoteen 2030 mennessä.
Varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan kesällä 2018. Sitä ennen lapsen päivähoitoon
liittyvät säädökset kuuluivat lakiin lapsen päivähoidosta (36/1973). Lakiuudistuksen myötä
myös alaan liittyvät käsitteet kuten ammattinimikkeet vaihdettiin. Tässä tutkielmassa puhun
sekä varhaiskasvatuksesta että päivähoidosta. Niissä kohdissa, joissa puhun päivähoidosta
viittaan aikaan, jolloin työtä ohjaavat säädökset olivat kirjattu lakiin lapsen päivähoidosta
(36/1973) tai sellaisiin opinnäytetöihin tai hankkeisiin, joissa on käytetty päivähoidon
käsitettä. Muuten käytän käsitettä varhaiskasvatus.
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3 Varhainen puuttuminen
3.1 Varhainen puuttuminen lastensuojeluun liittyvänä toimintana
Arkikielessä varhainen puuttuminen voidaan nähdä toimintana, jossa havaittuun pulmaan
lähdetään etsimään ratkaisua siinä vaiheessa, kun tukea vaativa asia ei ole vielä liian suuri.
Käytännössä kuka tahansa voi esimerkiksi kannustaa perheenjäsentään, naapuriaan tai
vaikka kollegaa hakemaan apua kuormittavaksi käyneeseen elämäntilanteeseen. Myös
työnantaja voi puuttua varhain esimerkiksi työntekijän jaksamiseen. Varhaista puuttumista
tapahtuu siis kaikkialla ihmisten elämissä ja on melko vakiintunut käsite arkikielessämme.
Yhdistävänä tekijänä varhaisessa puuttumisessa voidaan pitää avoimuutta, yhteistyötä sekä
varhain toimimista (Opettaja-lehti 2005; Pieksämäen kaupunki 2012, 3).
Varhaisen puuttumisen lisäksi monesti puhutaan myös varhaisesta tuesta tai
ennaltaehkäisevästä työstä. Näille kaikille termeille on omat paikkansa, vaikka toisaalta niitä
saatetaan käyttää myös päällekkäin. Varhainen tuki saattaa pitää sisällään erilaisia
palveluita, joiden avulla pyritään tukemaan perheitä varhaisessa vaiheessa ja
ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista tai syntymistä. Tässä pro gradu -tutkielmassa
käytän varhaisen puuttumisen käsitettä ja rajaan sen lastensuojeluun liittyväksi toiminnaksi.
Vaikka keskityn varhaiseen puuttumiseen varhaiskasvatuksen kontekstissa, on
huomautettava, että kaikki voivat edistää varhaista puuttumista ja tarvittaessa esimerkiksi
lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa.
Oikea-aikaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä järeämpien tukimuotojen tarve ja välttää
ongelmien kasaantuminen (Araneva 2021). On tärkeää ymmärtää, että varhainen
puuttuminen eroaa vakavista lastensuojelun interventiota vaativista tilanteista. Käsitteen
määrittely on tärkeää, sillä huomasin kandidaatin työssäni (Kalliomaa 2020) sekä tämän
tutkielman aineistossa, että varhaiskasvatuksen opettajat tunnistavat kyllä lapsen vakavan
laiminlyönnin, mutta varhaisen puuttumiset käytännöt olivat epäselviä. Varhaisessa
puuttumisessa pyritään huomaamaan perheiden haastavat elämäntilanteet
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tarjota niihin tukea. Varhaisen puuttumisen voi
nähdä myös siten, että se pyrkii poistamaan hyvinvoinnin riskitekijöitä (Kananoja ym. 2011,
152). Perheiden tilanne ja tuen tarve saattaa syntyä yllättävän kriisin takia, esimerkiksi ero
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saattaa järkyttää vanhemman elämänhallintaa. Vanhempi saattaa kokea kasvatukseen
liittyviä haasteita tai olla muusta syystä kuormittunut. (Myllärniemi & Lukman 2007, 22.)
Tässä tutkielmassa en lähde erittelemään sen tarkemmin niitä tekijöitä, jotka saattaisivat
vaatia varhaista puuttumista. Tilanteet ovat yksilöllisiä ja vastuu lastensuojelulain (25§)
mukaiseen varhaiseen puuttumiseen on sillä viranomaisella, jolle huoli herää.
Hankalissa tilanteissa ihmisillä on taipumus määritellä huolta aiheuttavat ajatukset
ongelmaksi ja sitten pyrkiä etsimään ratkaisuja ongelman poistamiseksi. Toisinaan prosessiin
liittyy ajatus siitä, että joku ylempi taho voisi määritellä ja poistaa ongelman meidän
puolestamme. Pahimmillaan tämä pyrkimys määritellä ongelma voi johtaa siihen, että
tilanne jää vellomaan eikä siihen tartuta. (Erikson & Arnkil 2012.) Varhainen puuttuminen on
kuitenkin eri asia kuin ongelmien ratkominen. Luvussa 8 esittelen tarkemmin sitä, millaista
varhaista puuttumista varhaiskasvatuksessa tulisi toteuttaa.
Lastensuojelulaki (2§) määrittelee lapsen ensisijaisen kasvatusvastuun lapsen huoltajille.
Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten tehtävänä on tukea huoltajia
kasvatustehtävässään ja tarjottava tukea ajoissa sekä tarvittaessa ohjattava perhe
lastensuojelun piiriin (Lsl 417/2007, 2§; Heinonen ym. 2016, 180–183). Opettajat eivät ole
lastensuojelun ammattilaisia, jonka vuoksi varhaiskasvatuksen opettaja ei voi arvioida
esimerkiksi sitä, tarvitseeko perhe lastensuojelun tukitoimia. Lastensuojelutarpeen
arvioinnin ja arvion tukitoimien tarpeesta tekee aina lastensuojelun sosiaalityöntekijä (Lsl
417/2007, 26§).
Lastensuojelun keskeinen periaate on turvata lapsen kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelu
pyrkii ehkäisemään lasten ja perheiden ongelmia puuttumalla riittävän ajoissa huolta
herättäviin asioihin. (Lsl 417/2007, 4§.) Monien viranomaisten toimintaa ja velvollisuutta
varhaiseen puuttumiseen ohjaa esimerkiksi lastensuojelulaissa määritelty
ilmoitusvelvollisuus (Lsl 417/2007, 25§). Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa,
joka on havainnut huolen lapsen hyvinvoinnissa. Lastensuojelulaki on määritellyt erikseen
ne tahot, joilla on velvollisuus ilmoittaa kunnan sosiaalihuoltoon, mikäli lapsen tai perheen
tilanne vaatii lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi
lasten päivähoitoa, koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetus- ja nuorisotoimea, poliisia,
seurakuntaa ja ulosottoviranomaisia (Lsl 417/2007, 25§).
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3.2 Aiemmat tutkimukset ja hankkeet
Tätä pro gradu -tutkielmaa varten tein taustatyötä lukemalla oman aiheeni kannalta
samansuuntaisia opinnäytetöitä. Lisäksi luin varhaiseen puuttumiseen ja tukeen liittyvien
hankkeiden raportteja, joita löytyi erityisesti 2000-luvun alkupuoliskolta.
Varhaiseen tukeen ja puuttumiseen liittyviä hankkeita ja interventioita löytyi erityisesti
2000-luvun alkupuolelta ja silloin varhaisen puuttumisen käsitettä on myös määritelty.
Vuonna 2001 sosiaali- ja terveysministeriö laittoi alulleen Varpu- eli varhaisen puuttumisen
hankkeen, jonka tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä
hyvinvointia. Varpu-hankkeen toteutuksesta vastasi julkiselta sektorilta Stakes sekä
järjestöpuolen vastuu oli Lastensuojelun keskusliitolla. Mukana oli laaja joukko
järjestötoimijoita kuten A-klinikkasäätiö, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto sekä Suomen Vanhempainliitto. Hankkeen yhteydessä Lastensuojelun
keskusliiton, opettajien ammattijärjestö OAJ:n sekä Opettaja-lehden yhteistyönä syntyi opas
nimeltä Varpu -lapselle tukea ajoissa. Opas suunnattiin työkaluksi opettajille. (Opettaja-lehti
2005.) Varpu-hankkeessa varhaisen puuttumisen tavoite on määritelty siten, että haasteet
havaittaisiin ajoissa ja niihin etsitään ratkaisuja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Lisäksi Varpu-hankkeessa on korostettu sitä, että hyvinvointia tulisi rakentaa
ennaltaehkäisevästi, jolloin tarve korjaaville toimenpiteille voidaan myös minimoida.
(Opettaja-lehti 2005, 7.)
Ennaltaehkäisevät palvelut ja niiden kehittäminen on ollut mukana myös poliittisessa
päätöksenteossa ja lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen on näkynyt hallitusohjelmissa jo
pidempään. Kaste-hanke (sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma)
toteutettiin kahdessa osassa vuosien 2008–2015 välisenä aikana. Kaste-hankkeen yhtenä
tavoitteena oli lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen. (Stm 2016.) Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) oli hallituksen kärkihanke 2016–2018. LAPEhankkeen tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita ja vähentää
eriarvoisuutta. (Stm 2017.) Sipilän hallituksen aikana aloitettiin kansallisen lapsistrategian
valmistelu (Lapsen aika 2040) ja työtä on jatkettu Marinin hallituksessa (Valtioneuvosto
2021). Kesällä 2021 Euroopan neuvostossa hyväksytty eurooppalainen lapsitakuu on
Suomessa liitetty osaksi kansallista lapsistrategiaa (Stm 2021). Lapsitakuun tavoitteena on
16

ehkäistä huono-osaisuuden kierrettä, missä varhaiskasvatuksella on nähty olevan tärkeä
rooli (Eurooppa-neuvosto 2021). Myös lastensuojelulakia uudistettiin vuonna 2007.
Lastensuojelulakia (417/2007) päivitettäessä yksi keskeinen tavoite oli tehostaa
viranomaisten välistä yhteistyötä ja luoda toimivia ennaltaehkäiseviä
lastensuojelupalveluita. Lisäksi lakimuutoksella pyrittiin parantamaan lastensuojelun
resursseja ja asiakkaiden oikeusturvaa sekä muuttamaan asiakasprosessia näkyvämmäksi.
(Araneva 2021; Kananoja ym. 2011, 178–179.) Edellä esitetyt hankkeet osoittavat, että tarve
lasten ja perheiden palveluiden kehittämiselle on ollut ilmeinen.
Varhaiseen puuttumiseen liittyvää moniammatillista toimintaa mm. päivähoidon ja
lastensuojelun välillä kehitettiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toimesta eri alueilla
Helsingissä jo lähes kaksikymmentä vuotta sitten. Varhaiseen puuttumiseen liittyvät
interventiot ovat olleet vaikuttavia (esim. Mattila 2005; Monto & Simojoki- Tavi 2005).
Jostain syystä vuosien saatossa varsinaiset varhaiseen puuttumiseen liittyvät hankkeet ovat
hiljentyneet. Tarve ennaltaehkäiseville palveluille ja varhaiselle puuttumiselle on kuitenkin
edelleen ajankohtaista lastensuojelun kasvavien asiakasmäärien myötä (Satka 2011, 61;
Heinonen ym. 2016, 177).
Itä-Pasilan varhaisen tuen hankkeen tavoitteena oli kehittää puuttumisen ja tuen strategiaa,
kehittää työmenetelmiä ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Hankkeen raportin mukaan
päivähoidossa tehdyn perhetyön avulla pystyttiin vastaamaan perheiden varhaisen
puuttumisen ja tuen tarpeisiin. Moniammatillinen yhteistyö, eri toimijoiden väliset yhteiset
koulutukset sekä huolen puheeksi ottaminen vanhempien kanssa nousivat hankkeen myötä
keskeisiksi varhaista puuttumista edistäviksi tekijöiksi. (Mattila 2005, 2.)
Kontulan varhaisen tuen hanke (2005) koski perhetyötä ja puheeksi ottamista
päivähoidossa. Hankkeen tulokset osoittivat, että konsultatiiviselle tuelle on päivähoidossa
tarvetta. Huomionarvoinen tulos oli myös se, että vanhemmat kokivat päivähoidon kautta
saatavan perhetyön hyödylliseksi. (Monto & Simojoki-Tavi 2005, 20–33.) Tämä osoittaa, että
palvelu on saavuttanut asiakkaat. Samansuuntaisia havaintoja ilmeni Itä-Pasilan varhaisen
tuen hankkeessa. Puuttuminen riittävän varhaisessa vaiheessa, silloin kun ongelmat eivät
olleet kasaantuneet, edesauttoivat vanhempien halua ottaa apua vastaan (Mattila 2005,
25). Haasteeksi ja estäväksi tekijäksi uusien työtapojen käyttöönottamisessa osoittautui
päivähoidon vaihtuva henkilökunta ja ajanpuute (Monto & Simojoki-Tavi 2005, 20–33).
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Myös opinnäytetöiden osalta tarkastelun alla oli erityisesti sellaiset työt, joissa käsitellään
varhaista puuttumista, lastensuojelullisen huolen tunnistamista, varhaiskasvatuksen
asiantuntijuutta sekä lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä. Näitä
kriteereitä täyttäviä opinnäytetöitä löytyi eniten valtio- ja yhteiskuntatieteiden pääaineista.
Varhaiseen puuttumiseen sekä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun väliseen yhteistyöhön
liittyviä ammattikorkeakoulutasoisia sosionomiopiskelijoiden tekemiä opinnäytteitä löytyi
jonkin verran. Huomionarvoista on mielestäni se, että aihe ei ole kiinnostanut
kasvatustieteilijöitä juurikaan, sillä näitä opinnäytteitä löysin vain joitakin. Toisaalta
tutkimustietoa liittyen varhaiseen puuttumiseen löytyi ylipäätään melko vähän ja
esimerkiksi edellä esittelemäni hankkeet sijoittuvat myös noin 15 vuoden taakse. Tämä
herättää pohtimaan, miksei aihe kiinnosta tutkijoita? Kukaan ei näytä ottavan vastuuta siitä,
että tietoa ja koulutusta aiheesta tuotettaisiin niille, jotka ovat keskeisiä varhaisen
puuttumisen toimijoita.
Tutustumalla muiden tutkielmiin, sain aiheesta lisää tietoa sekä näkökulmia ja niiden avulla
tein ensimmäisiä rajauksia omaan tutkielmaani. Aiheesta tehtyjen pro gradu -tutkielmien
tulokset tukivat omaa näkemystäni, joka pohjautuu sekä omaan työkokemukseeni
varhaiskasvatuksessa että kandidaatin tutkielmani tuloksiin (Kalliomaa 2020). Useissa
tutkielmissa tulokset viittasivat siihen, että varhaiskasvatuksessa koetaan haastavaksi
tiedonkulku eri toimijoiden välillä sekä se, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on
puutteita lastensuojeluosaamisessa. Toisaalta aiempien tutkielmien tulokset osoittivat myös
sen, että henkilöstö näkee mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen, sillä he viettävät
lasten kanssa aikaa päivittäin (ks. esim. Salonen 2019; Hoppari 2014).
Katariina Pärnän (2012) väitöskirja “Kehittävä moniammatillinen yhteistyö prosessina:
lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet” on julkaistu Turun Yliopiston
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2012. Pärnä on tarkastellut lasten kanssa
toimivien tahojen mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen moniammatillisen yhteistyön
keinoin. Pärnä käyttää käsitettä varhainen vastuunotto kuvaamaan lasten kanssa
työskentelevien tahojen vastuuta pitää huolta lasten hyvinvoinnista. Pärnä tuo
väitöskirjassaan esille työelämätutkimuksen näkökulmaa ja tarkastelee moniammatillista
yhteistyötä yhtenä tapana organisoida työelämää.
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Päivi Kupila (2007) on tutkinut varhaiskasvatuksen opettajien merkitysperspektiivin
syntymistä sekä identiteetin kehittymistä. Kupilan väitöskirja “Minäkö asiantuntija?” on
julkaistu Jyväskylän yliopistossa vuonna 2007. Kupila tuo väitöskirjassaan esiin
varhaiskasvatuksen työn alati muuttuvaa luonnetta ja tuo tarkastelun kohteeksi myös
varhaiskasvatuksen koulutuksen. Työni teoriaosassa nojaan Kupilan (2007)
väitöstutkimukseen varhaiskasvatuksen opettajien asiantuntijuudesta.
Sanni Salosen sosiaalityön pro gradu -tutkielma käsittelee ehkäisevää lastensuojelua
varhaiskasvatuksessa. Tutkielma “Se perheen tuki on kuitenkin iso osa meidän työtä” on
julkaistu Turun yliopistossa vuonna 2019. Salonen selvittää tutkielmassa varhaiskasvatuksen
roolia ehkäisevässä lastensuojelussa ja tarkastelee aihetta varhaiskasvatuksen opettajien
kokemusten kautta. Salosen haastattelemat varhaiskasvatuksen työntekijät korostivat
lapsen tuntemusta, sillä varhaiskasvatuksessa vietettävä aika on usein iso osa lapsen arjesta.
Lapsen tuntemus edisti myös huolen havaitsemista. Salosen tutkielman tulokset viittasivat
siihen, etteivät haastatteluun osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat ole saaneet
koulutuksestaan riittävästi tietoa lastensuojelusta. Tiedonpuute nosti kynnystä olla
yhteydessä lastensuojeluun. (Salonen 2019.)
Mari Hoppari (2014) on selvittänyt yhteiskuntapolitiikan pro gradussaan “Moniammatillinen
yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana” moniammatillista työtä edistäviä ja hankaloittavia
tekijöitä varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyö on tehty Helsingin yliopistossa. Hopparin
aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta. Tutkielman tulosten mukaan
varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee olevansa vastuussa moniammatillisesta yhteistyöstä.
Toisaalta tulokset viittasivat myös siihen, että varhaiskasvatuksen henkilöstö toivoisi
vastuukysymysten selkiyttämistä, jotta vastuuta voitaisiin jakaa paremmin. Erityisesti
lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä koettiin tarpeelliseksi parantaa.
Tulosten mukaan moniammatillisen yhteistyön turvaamiseksi tarvitaan selkeämpiä
yhteistyörakenteita ja toimintamalleja. (Hoppari 2014.)
Johanna Ahopalo (2011) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan ehkäisevää
lastensuojelua päivähoidossa. Ahopalon tutkielma on myös sosiaalityön pääaineesta ja tehty
Itä- Suomen yliopistossa. Ahopalo keskittyi tarkastelemaan henkilökunnassa heräävää
huolta sekä toimintaa huolen herättyä. Myös Ahopalon tutkielmassa oli viitteitä siitä, että
yhteistyökäytänteet lastensuojelun kanssa olivat epäselviä. Lisäksi henkilöstöllä ei ollut
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selkeää toimintamallia, kuinka edetä huolta herättävissä tilanteissa, vaan toiminta perustui
työntekijän omaan harkintaan. (Ahopalo 2011.)
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4 Varhaiskasvatuksen moninaiset tehtävät

4.1 Varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset tehtävät
Päivähoidon historialla on pitkät juuret Suomessa, sillä ensimmäinen
lastentarhanopettajakoulutus perustettiin jo 1800-luvun lopulla ja ensimmäiset lastentarhat
jo muutamia vuosia ennen tätä (Onnismaa, Kalliala & Tahkokallio 2017). Varsinaisen
päivähoitojärjestelmän (nyk. varhaiskasvatus) synnyn voidaan nähdä sijoittuvan sotien
jälkeiseen aikaan Suomessa. Suomessa elettiin aikaa, jolloin yhteiskuntaa rakennettiin
uudestaan ja perheet muuttivat maalta kaupunkeihin. Naisten työllistyminen kodin
ulkopuolelle synnytti tarpeen lasten päivähoidolle. Päivähoidon historiaa tarkastellessa
voidaan siis nähdä päivähoitojärjestelmän syntyneen työvoimapoliittisesta tarpeesta.
Päivähoitojärjestelmän synnyssä on nähtävissä myös lastensuojelullinen ideologia: lapset
tarvitsivat turvallisen paikan vanhempien työssäkäynnin ajaksi. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2014.)
Varhaiskasvatuksella pyritään parantamaan lasten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Lisäksi laadukas varhaiskasvatus voi ehkäistä syrjäytymistä. (Heinonen, Iivonen, Korhonen,
Lahtinen, Muuronen, Semi & Siimes 2016, 180–181.) Suomessa noin joka kymmenes lapsi
elää köyhyyden keskellä ja lastensuojelun piirissä on n. 6,5 % lapsista (THL 2022). Suomen
köyhyyden vastaisen verkoston mukaan lapsiperheköyhyys on lähtenyt jälleen kasvuun ja
koskettaa nyt noin 121 000 lasta Suomessa (EAPN- Fin, 2020). Lapsen elinoloilla on
merkittävä vaikutus lapsen elämänlaatuun. Elinoloilla voi olla vaikutuksia myös pitkälle
lapsen tulevaisuuteen, sillä köyhyys voi periytyä ja haavoittaa tulevia sukupolvia
(Leppäkoski, Koivuluoma, Perälä & Paavilainen 2017, 200; Eskelinen & Sironen 2017, 30;
Karila 2016, 18.)
Kansantalouden näkökulmaan perustuva lapsuudentutkimus on kiinnostanut myös
taloustietelijöitä sekä tuonut yhteiskunnalliseen keskusteluun tuloksia työn
vaikuttavuudesta. Taloustieteen tutkija ja nobelisti James Heckman (2011; 2013) on
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esittänyt teorian, jonka mukaan jokainen lapsuuteen sijoitettu dollari maksaa itsensä
takaisin 7–10 kertaisena. Perheisiin kohdistuvien palveluiden hyöty on sitä vaikuttavinta
mitä varhaisemmassa vaiheessa sitä tarjotaan. Pienten lasten kasvatukseen ja koulutukseen
tehdyt investoinnit tuottavat suurinta hyötyä, sillä ne tasoittavat merkittävimmin lasten
välisiä eroja sekä luovat pohjaa erityisesti heikommassa asemassa oleville lapsille. (Heckman
2011; 2013; Psacharopoulo 2012, 132–133; Vandenbroeck, Lazzari, Van Lancker & Willems
2013.)
Vaikka iso osa Suomessa elävistä lapsista voi hyvin, joillekin lapsille varhaiskasvatuksella on
merkittävä rooli myös aineellisen hyvinvoinnin tarjoajana. Säännölliset ja monipuoliset
ateriat sekä lämpimät, puhtaat ja virikkeelliset tilat voivat olla joillekin lapsista tärkeitä
aineellisen hyvinvoinnin tuottajia. (Leppäkoski, Koivuluoma, Perälä & Paavilainen 2017;
Karila 2016, 15.)
Varhaiskasvatusta voidaan pitää merkittävänä toimijana koko yhteiskunnan toimivuuden
kannalta. Sen lisäksi, että varhaiskasvatuksella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia lasten
kehitykseen, oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, on sillä suuri merkitys
lapsiperheiden arkeen (OPH 2022, 10; Alila & Kinos 2014, 11). Varhaiskasvatuksen tehtävää
ja hyötyjä voidaankin tarkastella sekä lapsesta itsestään käsin tai perheen näkökulmasta.
Varhaiskasvatus edistää perheen sisäistä tasa-arvoa mahdollistaessaan molempien
huoltajien työssäkäynnin tai opiskelun ja tukee näin myös varhaiskasvatuksen
työvoimapoliittista tehtävää tarjotessaan lapsille turvallisen ympäristön vanhempien
työssäkäynnin ajaksi. Koulutuspoliittinen tehtävä sen sijaan korostaa lapsen yksilöllistä
oikeutta saada oppia ja kasvaa ikätasoon nähden sopivien virikkeiden ympäröimänä, jotka
tukevat lapsen suotuisaa kehitystä ja oppimistaitoja. (Alila ym. 2014, 11.) Yhdenvertaisuus ja
sen edistäminen liittyvät varhaiskasvatuksen institutionaalisiin ja yhteiskunnallisiin tehtäviin
ja ovat samalla varhaiskasvatuksen työtä ohjaava arvo (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH 2018) mukaan varhaiskasvatus edistää
lasten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi
varhaiskasvatuksessa lapsen oppimat tiedot ja taidot vahvistavat osallisuutta sekä lapsen
toimijuutta yhteiskunnan jäsenenä. (OPH 2018, 14.) Nämä ovat varhaiskasvatuksen
sosiaalipoliittisia tehtäviä.
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Viimeisten vuosikymmenten aikana koko varhaiskasvatusjärjestelmä on ollut murroksessa ja
ravistellut alaa sen juuria myöten. Muutoksessa on kuljettu sosiaalipoliittisesta tarpeesta
kohti itsenäisempää professiota, jossa lapsen tarpeet sekä oikeus saada varhaiskasvatusta
ovat keskiössä. Toisaalta näyttäisi siltä, että lapsiperheissä koetut vaikeudet ja haasteet
antavat aihetta tarkastella koko perheen hyvinvointia tukevana palveluna.
Kuten olen edellä esittänyt, varhaiskasvatus vaikuttaa yhteiskunnassamme mm. työvoima-,
sosiaali- sekä koulutuspoliittisia tehtävillään. Varhaiskasvatuslakia suunniteltaessa nykyinen
lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen (2015) on esittänyt kirjallisessa lausunnossaan
lastensuojelun näkökulman koskien varhaiskasvatuslain muuttamista. Samalla Pekkarinen
on ottanut kantaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
muuttamiseen liittyviin asioihin. Pekkarinen on korostanut sitä, että erityisesti
vaikeammassa asemassa olevia lapsia ei saa jättää kotihoitoon vaan heidän
osallistumistansa varhaiskasvatukseen tulee kaikin keinoin edistää. Lausunnossaan
Pekkarinen on korostanut varhaiskasvatuksen merkitystä tärkeänä ehkäisevänä
lastensuojelun tukitoimena ja palveluna sekä esittää, etteivät hallinnonalamuutokset saa
johtaa varhaiskasvatuksen irtaantumiseen lastensuojelullisista tehtävistään. (Pekkarinen
2015.)
Opetushallitus (2018) on määritellyt varhaiskasvatuksen yhdeksi tehtäväksi vanhemmuuden
tukemisen. Myös Alila ja Kinos (2014, 11) kuvaavat varhaiskasvatuksen tukevan
vanhemmuutta yhdessä muiden perhepalveluiden kanssa, jonka lisäksi varhaiskasvatuksen
sosiaalipoliittinen tehtävä on toimia myös lastensuojelullisena tukitoimena. Tällaista
mainintaa varhaiskasvatuksesta lastensuojelun ehkäisevänä palveluna ei kuitenkaan löydy
varhaiskasvatuslaista (540/2018), vaikka se on kirjattu lastensuojelulakiin (417/2007, 3a§).
Yhteistyöstä sosiaali- ja terveyshuollon kanssa sen sijaan mainitaan useammassa kohdassa
(ks. Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 7§; 22–23§). On selvää, että erilainen lainsäädäntö
aiheuttaa ristiriitoja sekä hämmennystä varhaiskasvatuksen opettajan työnkuvasta.
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4.2 Varhaiskasvatuksen työtä ohjaavissa asiakirjoissa korostuu pedagoginen tehtävä
Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat määrittelevät varhaiskasvatuksen moninaiset tehtävät
ja tavoitteet. Varhaiskasvatuslain (540/2018, 2§) mukaan varhaiskasvatus on tavoitteellista
toimintaa, jossa hoito, kasvatus sekä opetus muodostavat pedagogisesti suunnitellun
kokonaisuuden. Opetushallitus (2018) linjaa varhaiskasvatuksen tavoitteeksi tukea lapsen
yksilöllistä kasvua, kehitystä sekä oppimista.
Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus on kiinnostanut tutkijoita viime vuosina. Tutkimukset ovat
osoittaneet, että kaikki lapset hyötyvät laadukkaasti toteutetusta varhaiskasvatuksesta.
Erityisen hyödyllistä varhaiskasvatus on niille lapsille, jotka ovat valmiiksi heikommassa
asemassa (Heckman 2011; 2013; Psacharopoulo 2012, 132–133; EAPN-Fin 2021;
Vandenbroeck & Lazzari 2013; Heinonen ym. 2016, 181–182). Varhaiskasvatuksen
emotionaaliset, sosiaaliset sekä kognitiiviset vaikutukset ovat nähtävissä lapsissa (Kronqvist
2011, 15). Varhaiskasvatukseen osallistuminen ei kuitenkaan ole automaattisesti tae
laadusta, vaan edellyttää ammattilaisilta ymmärrystä ja tietoista pedagogista käyttäytymistä
(ks. Heinonen ym. 2016, 30; Onnismaa, Kalliala & Tahkokallio 2017, 4).
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) velvoittavuus astui voimaan 1.8.2017.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018; 2022) velvoittaa kaikkia varhaiskasvatuksen
työntekijöitä niin kunnallisessa kuin yksityisessä päivähoidossa sekä perhepäivähoidossa.
Varhaiskasvatussuunnitelmassa kiteytetään varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan
tavoitteeksi oppiva ja hyvinvoiva lapsi (kuvio 1). Tavoitteen taustalla on yhteinen
arvoperusta sekä oppimiskäsitys. (OPH 2018.) Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa (kuvio 1)
on tiivistetty varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan lähtökohdat.
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Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys (Opetushallitus 2018, 36)

Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa on varhaiskasvatussuunnitelman mukaan viisi oppimisen
aluetta, joita toteutetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikassa (kuvio 1). Näitä ovat kielten
rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin
ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa
puhutaan usein eheyttävistä toiminnankokonaisuuksista. Näissä yhdistyvät samanaikaisesti
useampi oppimisen alue, sen sijaan että lapsille opetettaisiin yhtä tiettyä aihetta kerrallaan.
Vaikka oppimisen alueet ohjaavat suunnittelua valtakunnallisesti, työtä ohjaavien
periaatteiden mukaisesti myös lapset ovat aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa.
Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen kasvuympäristö näkyy varhaiskasvatuksessa, sillä
toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten yksilölliset ja yhteiset tarpeet sekä
mielenkiinnonkohteet. Varhaiskasvatussuunnitelmassa on eritelty myös viisi laaja-alaisen
osaamisen tavoitetta, jotka ohjaavat pedagogisen toiminnan suunnittelua
varhaiskasvatuksessa.
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Sen lisäksi, että varhaiskasvatuksen toteuttamista ohjaa valtakunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelma, on lisäksi paikallisesti päätettyjä asioita. Jokaisella kunnalla on
oma varhaiskasvatussuunnitelma, jonka lisäksi myös varhaiskasvatusyksiköillä on usein oma
varhaiskasvatussuunnitelma. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa myös
jokaisen lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen vuosittain, jonka
tavoitteena on lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeminen
(Opetushallitus 2018). Käytännön työtä ja toiminnan suunnittelua ohjaa siis useampi
varhaiskasvatussuunnitelma.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) on Opetushallituksen julkaisema
asiakirja, joka määrittää esiopetuksen valtakunnalliset tavoitteet. Esiopetuksen
opetussuunnitelma pohjautuu perusopetuslakiin ja pyrkii yhdenvertaistamaan esiopetusta
kaikkialla Suomessa. Esiopetus on osa oppivelvollisuutta, jonka vuoksi perusopetuslain
(26a§) mukaan huoltajan on huolehdittava lapsen esiopetukseen tai sen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan osallistumisesta. Esiopetuksessa jokaiselle lapselle laaditaan
henkilökohtainen lapsen esiopetuksen suunnitelma (leops). Suunnitelman kirjaamisesta
vastaa esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja ja siihen kirjataan kunkin
lapsen yksilölliset tavoitteet. Esiopetuksen opetussuunnitelma ei kuitenkaan määrittele
osaamistavoitteita esiopetukselle. Esiopetuksen suunnittelun pohjana on oppimiskäsitys,
jonka mukaan lapsi oppii uusia taitoja ja tietoa sosiaalisesti. Lapsen oppiminen on
kokonaisvaltaista ja sisältää esimerkiksi aistihavaintoja, tunteita, kehollista ilmaisua sekä
ajattelua. Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden lasten, aikuisten
ja niissä yhteisöissä ja ympäristössä, joissa esiopetusta toteutetaan. Kaiken toiminnan
lähtökohtana on kuitenkin yhteinen arvoperusta, joka sisältää käsityksen lapsuuden
itseisarvosta. Arvoperustaan liittyy myös kestävä elämäntapa ja sen kulttuuriset, sosiaaliset,
taloudelliset sekä ekologiset vaikutukset. (OPH 2014, 12–16.)
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5 Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus
Tässä kappaleessa esittelen varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaa Helsingin
yliopistossa, sillä aineistossa esiintyvät varhaiskasvatuksen opettajat ovat kaikki opiskelleet
Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä Helsingin yliopisto tarjoaa myös monimuotokoulusta,
jossa lastenhoitajan tehtäviin kelpoiset henkilöt voivat tietyin ehdoin opiskella
varhaiskasvatuksen opettajaksi (Helsingin yliopisto 2022). En käsittele tässä tutkielmassa
monimuotokoulutusta sen tarkemmin, vaan keskityn tarkastelemaan “perinteistä”
varhaiskasvatuksen opettajan koulutuslinjaa. Perinteisellä viittaan kasvatustieteiden
kandidaatin tutkintoon, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja suunniteltu
suoritettavaksi kolmessa vuodessa.
Yliopistoissa opiskeltavien tutkintojen tavoitteet sekä opintojen rakenteet ovat säädetty
valtioneuvoston asetuksella (Yliopistolaki 2009/558, 7§). Helsingin yliopiston verkkosivuilla
julkaistun opinto-ohjelman mukaan varhaiskasvatuksen opettajankoulutus muodostuu
seuraavista opintojaksoista, jotka tuottavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen
opettajana. Olen muodostanut opintokokonaisuuksista sekä niihin liittyvistä opintojaksoista
taulukon (taulukko 1).
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Taulukko 1. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus Helsingin yliopistossa

Esittelen tutkintoon kuuluvien opintojen sisällöt opintokokonaisuuksien tasolla, lukuun
ottamatta kieli- ja viestintäopintojen sekä sivuaineiden kokonaisuutta, sillä niiden kohdalla
ei ollut mainintaa opintokokonaisuuksille asetetuista tavoitteista. Opintokokonaisuudet
näkyvät taulukossa 1 (yläotsikot) ja sisältävät useita opintojaksoja, jotka ovat listattuna
opintojaksojen alle. Opintojaksolla tarkoitetaan yhtä kurssia, josta saatavat opintopisteet
vaihtelevat opintojakson laajuuden mukaan. Kaikkien opintokokonaisuuksien tarkemmat
sisällöt kurssikohtaisesti ovat listattuna taulukkoon, joka löytyy tutkielman lopusta (liite 3).
Tarkastelemalla opintojaksojen sisältöjä sekä tavoitteita voi havaita opintosuunnan
painopisteet, jossa pedagogiikka muodostaa koulutuksen ytimen.
Kieli ja viestintäopintojen yhteyteen on liitetty mukaan myös tieto- ja viestintätekniikan
opintoja, jotka yhdessä muodostavat 15 opintopisteen (op) laajuisen kokonaisuuden.
Akateemiset tekstitaidot (2 op) käsittelevät mm. tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja
kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii lähteiden käyttöön, referointiin, argumentointiin
sekä kirjoitusprosessiin liittyvät käytänteet. Puheviestinnän ja vuorovaikutusosaamisen (1
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op) kurssilla opiskelija oppii suunnittelemaan ja arvioimaan viestintää ja vuorovaikutusta
sekä oppii toimimaan oman ammattialansa vuorovaikutustilanteissa. Tämä
opintokokonaisuus sisältää myös vieraan kielen (4 op) sekä toisen kotimaisen kielen (3 op)
opinnot, joiden toteuttamisesta vastaa Helsingin yliopiston kielikeskus. Näiden kurssien
tarkempaa sisältöä ei ollut saatavilla. Opiskelijan digitaidot suoritetaan kahdessa osassa
siten, että orientaatio (2 op) kurssin tavoitteena on oppia tietokoneen käytön perusteita,
perehtyä Helsingin yliopiston tietotekniseen ympäristöön, ymmärtää tietoturvaan ja
tietosuojaan liittyviä sekä opiskelija tutustuu tiedonhankinnan perusteisiin. Kurssi jatkuu
syventävillä taidoilla (1 op) jossa opiskelija perehtyy mm. tiedon muokkaamisen
periaatteisiin. Opettajuus ja viestintä (2 op) kurssilla opiskelija tutustuu oman
opintosuunnan opetussuunnitelmaan, harjoittelee tarvittavia opiskelutaitoja sekä pohtii
omaa kasvatusnäkemystään sekä oman opettajuuden kehittymistä. (Helsingin yliopisto
2022.) Tämä opintokokonaisuus ei liity suoraan varhaiskasvatukseen, vaan kehittää
opiskeluissa ja työelämässä tarvittavia taitoja.
Kasvatustieteen perusopinnot muodostuvat 25 opintopisteen kokonaisuudesta, joiden
aikana opiskelija perehtyy ihmisen kehitykseen, oppimiseen sekä vuorovaikutukseen. Lisäksi
opintokokonaisuudessa opiskelija tutustuu mm. kasvatustieteellisen tutkimuksen
perusteisiin, koulutuspolitiikkaan sekä työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen.
Opintojaksojen kuvausten mukaan vaikuttaisi siltä, että perusopinnot ovat hyvinkin
teoreettisia. Opintojaksojen sisällöt liittyvät esimerkiksi kasvatusfilosofiaan- ja psykologiaan,
koulutuspolitiikkaan, oppimisteorioihin sekä kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen
periaatteisiin. Perusopintoihin kuuluva opintojakso pienten lasten pedagogiikka sen sijaan
sisältää jo melko käytännönläheisiä teemoja, sillä kuvauksen mukaan opintojaksolla
tutustutaan esimerkiksi siirtymävaiheeseen kotoa päiväkotiin, opettajan rooliin pienten
lasten pedagogiikassa sekä opetellaan havainnoimaan alle 3-vuotiaita. (Helsingin yliopisto
2022.) Perusopintojen opintojaksokuvauksissa ei viitata varhaiseen puuttumiseen tai
lastensuojeluun liittyviin teemoihin.
Perusopinnoissa opittuja tietotaitoja syventävät 45 opintopisteen laajuiset aineopinnot.
Tutkintoon kuuluvat 25 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ovat
sisällytetty osaksi perus- ja aineopintojen kokonaisuutta (alleviivatut opintojaksot
taulukossa 1). Tutkintoon kuuluvat menetelmäkurssit sisältyvät aineopintojen
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kokonaisuuteen. Ison osan aineopinnoista koostavat kuitenkin työelämäharjoittelut,
kandidaatintutkielma sekä seminaari. Tässä opintokokonaisuudessa on nähdäkseni kaksi
hyvin merkittävää ja tärkeää opettajan ammattiin valmistavaa opintojaksoa. Opetuksen
suunnittelu, toteutus ja arviointi (osa 2) sisältää opetukseen suunnitteluun liittyviä
käytäntöjä, joissa opiskelija mm. harjoittelee hyödyntämään työssä vaadittavia asiakirjoja
osana opetuksen suunnittelua. Opintokokonaisuuteen kuuluu vielä opintojakso oppimisen ja
hyvinvoinnin tuki. Opintojakson kuvauksesta selviää, että opintojakso sisältää teemoja
kolmiportaisesta tuesta, oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja tukemisesta sekä
monialaisen yhteistyön lähtökodista lapsen oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukena.
(Helsingin yliopisto 2022.)
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä ammatillisia opintoja on 60 opintopisteen
verran. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia opettaa
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kuuluvia sisältöalueita (ks. luku 3.2).
Opintokokonaisuuden aikana opiskelija kehittää omia pedagogisia työtapojaan sekä oppii
yhdistämään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisia sisältöjä
eheyttävästi osaksi arjen pedagogista toimintaa huomioiden myös lasten yksilölliset tarpeet.
(Helsingin yliopisto 2022.) Tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen osalta tämä
opintokokonaisuus ja siihen sisältyvät opintojaksot tulevat lähimmäksi varhaiskasvatuksen
arkea ja työtä. Merkittävä osa näistä kursseista liittyi johonkin tiettyyn sisältöalueeseen ja
sen pedagogiikkaan. Esimerkkinä matematiikan pedagogiikka, jossa opiskelija perehtyy
lapsen matemaattisen ajattelun kehittymiseen sekä oppii rakentamaan eheyttäviä
matemaattisia valmiuksia edistävää toimintaa arjen pedagogiikassa. (Helsingin yliopisto
2022.)
Opintoihin kuuluu 35 opintopisteen verran valinnaisia opintoja, joista 25 opintopistettä saa
valita täysin itse ja tehdä halutessaan myös toiselta tieteenalalta. Tutkintoon kuuluu tämän
lisäksi 10 opintopisteen verran valinnaisia opintoja tulee valita tiedekunnan
moduuliopinnoista. (Helsingin yliopisto 2022.)
Helsingin yliopiston opinto-ohjelma varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa ei sisällä
sellaisia opintojaksoja, joissa käsitellään lastensuojelua ainakaan siinä määrin, että se olisi
etukäteen ilmaistu opintojaksojen sisältöjen kuvauksissa. Esimerkiksi kurssilla oppimisen ja
hyvinvoinnin tuki on listattu käsiteltäväksi oppimiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä
30

lakeja ja säädöksiä. Opintojakson kuvauksessa ei ole ilmaistu, että kurssilla tutustuttaisiin
lastensuojelulakiin. Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan opintojakso, käsittelee
kuvauksen ihmismielen ja aivojen kehitystä sosiaalisten ja kulttuurillisten tekijöiden
näkökulmasta. Kurssisisältöjen kuvauksesta ei käy ilmi, että kurssilla käytäisiin läpi lapsen
kehitykseen liittyviä riskitekijöitä. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi (osa 1)
opintojakson varhaispedagogiikkaan liittyvässä osuudessa käsitellään varhaiskasvatuksen
yhteiskunnallisia näkökulmia sekä työtä ohjaavia asiakirjoja. Opintojaksolla perehdytään
varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuteen sekä päiväkodissa tehtävään yhteistyöhön.
Kuvauksesta ei käy ilmi, että kurssilla käytäisiin läpi esimerkiksi lastensuojelulain mukaisia
velvoitteita. (Helsingin yliopisto 2022.)
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6 Tutkimusmenetelmä
6.1 Lähestymistapa
Laadullisessa tutkimuksessa aineisto koostuu tavallisesti haastatteluista, kyselyistä tai
dokumenteista. Laadullisen tutkimuksen aineisto voi koostua myös useammasta
tietolähteestä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73; Eskola & Suoranta 1998, 13.) Alasuutarin (2011,
26) mukaan viime vuosina on suhtauduttu kriittisesti siihen, onko enää syytä tehdä niin
selkeää jakoa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välille, sillä metodeja voi käyttää myös
samanaikaisesti. Eroja näiden metodien välillä toki on ja niistä keskeisenä voidaan pitää sitä,
ettei laadullinen tutkimus pyri selittämään asioita tilastollisella todennäköisyydellä.
(Alasuutari 2011.) Puusan ja Juutin (2020, 9) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään
tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka ovat olleet
haastattelun kohteena. Tässä raportissa olen käyttänyt haastatteluaineistoa, jonka olen
kerännyt pro gradu -tutkielmaani varten marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä
aikana. Olen valinnut tutkielmalleni laadullisen lähestymistavan, koska olen kiinnostunut
haastateltavien omista kokemuksista ja näkemyksistä tutkittavasta aiheesta.
Laadullinen lähestymistapa on joustava, sillä se antaa tutkijalle mahdollisuuden muokata
tutkimuskysymyksiä ja valintoja myös matkan varrella (Puusa & Juuti 2020, 12). Laadullinen
lähestymistapa palveli myös omia tutkimusintressejäni parhaiten, sillä halusin syventyä
tarkastelemaan asianosaisten, tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä
omasta osaamisestaan liittyen lastensuojeluun. Tavoitteenani oli tarkastella sitä, millaista
osaamista koulutus on tuottanut ja millaista osaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan
liittyen lastensuojeluun.
Laadullinen analyysi vaatii kärsivällisyyttä ja analyyttistä työskentelyä, sillä aineisto voi
sisältää paljon kiinnostavia asioita, eikä aineisto tarjoa suoria vastauksia. Toisaalta Eskola
(2018, 180–181) huomauttaa, ettei laadullisesta aineistosta nouse esiin havaintoja ilman
että tutkija nostaa kiinnostavinaan pitämänsä havaintoja ja esittelee niistä tekemäänsä
analyysia. Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) mukaan laadullinen tutkimus
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etenee vuoropuheluna aineiston ja tutkimusongelman välillä. Juutin ja Puusan (2020, 10)
mukaan laadullinen tutkimus on induktiivista, eli johtopäätöksiä tehdään aineistosta käsin.
Alasuutarin (2011, 32) mukaan laadullista aineistoa tulisi tarkastella aina jostakin tutkijan
päättämästä teoreettisesta tai tutkimusmetodologisista lähtökohdista käsin. Laadullinen
tutkimus tarjoaa tutkijalle kuitenkin mahdollisuuden päättää, lähestyykö aihetta teoriasta
vai aineistosta käsin, vai kenties jotain niiden väliltä. (Juuti & Puusa 2020, 9.) Olen itse
valinnut teoriaohjaavan lähestymistavan, jota esittelen tarkemmin luvussa 6.3.

6.2 Teemahaastattelut
Tutkielmaa suunnitellessani pohdin erilaisia vaihtoehtoja aineistonkeruulle. Ajattelin, että
keräämällä tietoa varhaiskasvatuksen opettajilta pääsen parhaiten kiinni ilmiöön. Pohdin
aluksi kyselylomakkeen jakamista varhaiskasvatuksen opettajien Facebook- kanavilla, sillä
alkuperäinen suunnitelma oli tavoittaa opettajia eri puolilta Suomea. Tämä olisi ollut
tehokas aineistonkeruutapa, joka olisi palvellut omaa aikatauluani. Kyselylomakkeen huono
puoli on kuitenkin siinä, ettei se välttämättä tavoita ihmisiä ja toisaalta voi tuottaa suppean
aineiston, vaikka ihmiset vastaisivat siihen. Alasuutarin (2011) mukaan kyselylomakkeilla
pyritään tarkastelemaan ilmiötä mittaustuloksilla, kun taas laadullinen haastatteluaineisto
antaa näytteen tutkittavasta ilmiöstä. Olin kuitenkin aikeissa luoda oman kyselylomakkeen
pääasiassa avoimilla kysymyksillä, jolloin aineisto olisi ollut laadullinen. Tuomen ja
Sarajärven (2003) mukaan haastattelun ja kyselyn keskeinen ero on siinä, että
haastattelussa on mahdollista toistaa tai tarkentaa kysymystä ja näin varmistaa, että
kumpikin osapuoli ymmärtää asian. Tämä lisää analyysin luotettavuutta ja vähentävät riskiä
vääriin tulkintoihin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) Haastattelut tuntuivat lopulta
luotettavammalta lähestymistavalta ja päädyin keräämään aineiston haastattelemalla
varhaiskasvatuksen opettajia.
Toteutin aineistonkeruun teemahaastatteluina, joka oli minulle entuudestaan tuttu
haastattelutapa. Teemahaastattelulle tyypillistä on miettiä etukäteen tutkittavan aiheen
kannalta oleellisia teemoja ja toisaalta sallii myös jatkokysymykset haastattelutilanteessa.
Vaikka teemahaastattelussa edetään ennalta päätettyjen teemojen pohjalta, ei
kysymyksenmuotoilu ole tarkasti suunniteltu etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47; Eskola
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& Suoranta 1998, 64.) Toisaalta menetelmää on kritisoitu siitä, että molempien osapuolten
tulisi ymmärtää teemat samankaltaisesti, jotta analyysi on mahdollinen (Puusa 2020, 108).
Haastatteluissa oli esitietojen lisäksi neljä isompaa teemaa, joiden kunkin alla oli useampi
täydentävä kysymys, jotka muotoilin tarkemmin haastatteluissa. Teemat liittyivät
varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteiskunnallisiin tehtäviin, omaan ammatilliseen
osaamiseen sekä varhaiseen puuttumiseen.
On hyvä huomata, että teemat muodostavat tutkimukselle jo jonkinlaisen teoreettisen
viitekehyksen, sillä usein teemat liittyvät käytännössä siihen, mitä aiheesta jo tiedetään
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Teemahaastattelu tarjoaa haastateltaville mahdollisuuden
tuoda melko vapaasti esille omia näkemyksiä aiheesta, mutta samalla ennalta mietityt
teemat pitivät haastattelussa sopivaa struktuuria yllä. Teemahaastattelu on muodoltaan
puolistrukturoitu, sillä siinä voidaan edetä myös haastateltavan ehdoilla, eikä teemoja
tarvitse käydä läpi samassa järjestyksessä (Hirsjärvi & Hurme 2015, 47; ks. myös Tuomi &
Sarajärvi 2018, 87–88).
Koska halusin mahdollisuuden vertailla opettajien osaamista suhteessa koulutukseen,
päädyin siihen, että etsin haastateltavia kahdesta eri yliopistosta. Ajattelin, että Helsingin
yliopistosta valmistuneita varhaiskasvatuksen opettajia löydän helposti hyödyntämällä omia
kontaktejani. Lähestyessäni potentiaalisia haastateltavia suoraan, en tarvinnut
tutkimuslupaa kaupungilta ja säästin tässä vaiheessa huomattavasti aikaa.
Vertailun kohteeksi valitsin Oulun yliopistosta valmistuneet varhaiskasvatuksen opettajat,
sillä opiskelen siellä parhaillaan itsekin ja toisaalta Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen
opintosuunnan opetussuunnitelma vaikuttaa sisällöltään hieman erilaiselta kuin Helsingin
yliopiston. Tämä olisi luonnollisesti tarjonnut mahdollisuuden vertailevaan näkökulmaan
tutkielmassa. Yritin tavoitella haastateltavia sekä suoraan että lähettämällä
haastattelukutsuja sähköpostitse. Sähköpostitse lähetetyt haastattelukutsut tavoittivat
kaikki ne opiskelijat, jotka ovat opintosuunnan yhteisellä postituslistalla. Eräs vuosikurssini
opiskelija jakoi omalla työpaikallaan haastattelukutsua kuultuaan, ettei haastateltavia tahdo
löytyä, mutta en saanut yhteydenottoja sitäkään kautta. Suureksi pettymyksekseni en
löytänyt yhtään haastateltavaa, joka olisi valmistunut Oulun yliopistosta varhaiskasvatuksen
opettajaksi.
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Tässä vaiheessa päätin aloittaa haastattelut Helsingin osalta ja luotin siihen, että muutamia
haastateltavia löytyy myös Oulusta. Tein päätöksen, että tammikuuhun 2022 saakka minulla
olisi aikaa kerätä aineisto, jonka jälkeen olisi aloitettava kirjoittaminen. Odottaessani vielä
haastateltavia Oulusta, toteutin marras-joulukuun 2021 aikana neljä haastattelua Helsingin
yliopistossa opiskelleiden varhaiskasvatuksen opettajien kanssa.
Viimeisenä yrityksenä päätin lähestyä vielä Oulun kaupungilla työskenteleviä
varhaiskasvatuksen opettajia. Tätä varten hain tutkimusluvan Oulun kaupungilta, jotta sain
lähettää haastattelukutsuja ihmisten työsähköposteihin. Sain tutkimusluvan 15.12.2021.
Lähestyin sähköpostitse Oulun kaupungin päiväkoteja lähettämällä yhteensä yli 40
haastattelukutsua. En saanut yhtään haastateltavaa. Tämä vaihe oli koko graduprosessini
turhauttavin, eikä eniten siksi, että jouduin vaihtamaan koko tutkielman lähestymistapaa.
Eniten harmitti se, ettei tutkielmani aihe tuntunut kiinnostavan ketään. Lisäksi olin
huolissani siitä, että riittääkö neljä haastattelua aineistoksi. Koska Helsingissä haastateltavia
tuntui löytyvän suhteellisen helposti, päätin tehdä vielä yhden haastattelun. Viimeisen
haastattelun toteutin tammikuussa 2022.
On vaikea sanoa miksi haastateltavia ei löytynyt. On mahdollista, että ajankohta oli jostain
syystä huono, ettei haastateltavia löytynyt. Yhtä hyvin on mahdollista, että
varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee uupumusta, eikä aikaa tai jaksamista “ylimääräiselle”
kerta kaikkiaan ole. Sekin on mahdollista, etteivät varhaiskasvatuksen opettajat koe
lastensuojeluun liittyvän osaamisen kuuluvan omaan työhön, eivätkä sen vuoksi halunneet
osallistua haastatteluihin. Jälkimmäinen saattaa olla hyvin mahdollista, sillä esimerkiksi
opinnäytteitä liittyen lastensuojeluun ei löytynyt juurikaan kasvatustieteiden pääaineesta.
Pohdin uutta lähestymistapaa lukemalla jo litteroitua aineistoa uudestaan useamman
kerran. Aloin löytämään aineistosta yhtä uudestaan samoja asioita, jonka pohjalta tein
uuden rajauksen tutkielmalle. Päätin unohtaa vertailevan näkökulman ja keskittyä
tarkastelemaan Helsingin yliopistossa opiskelleiden varhaiskasvatuksen opettajien
lastensuojeluosaamista työelämän tarpeiden näkökulmasta. Muotoilin tutkimuskysymykset
siten, että ensimmäisenä selvitän sitä, millaista lastensuojeluosaamista koulutus on
tuottanut ja toiseksi sitä, millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan.
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Tämän pro gradu -tutkielman viidestä haastateltavasta neljä ovat valmistuneet
varhaiskasvatuksen kandidaateiksi vuosien 2016–2021 aikana Helsingin yliopistosta. Yksi
haastateltavista ei haastatteluiden aikaan ollut vielä valmistunut, mutta on työskennellyt jo
varhaiskasvatuksen opettajana useamman vuoden ajan. Tämän tutkielman kannalta en
pitänyt poissulkevana tekijänä sitä, ettei yksi haastateltavista ollut vielä valmistunut, sillä
puuttuvia opintoja oli vain vähän. Lisäksi puuttuvat opinnot eivät liittyneet
varhaiskasvatuksen opintoihin, vaan olivat tutkintoon kuuluvia muita pakollisia opintoja.
Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen toteutin kaikki viisi haastattelua Teamsin
välityksellä. Yksi haastateltavista sai käyttää haastatteluun työaikaa ja muut haastateltavista
osallistuivat haastatteluun omalla vapaa-ajallaan. Kaikki haastateltavat allekirjoittivat
suostumukseen tutkimukseen osallistumisesta ja haastatteluaineiston käyttämisestä osana
pro gradu -tutkielmaani. Käytin haastatteluissa Teamsin tallennusta, joka nauhoitti
keskustelun sekä tarjosi haastattelun valmiiksi litteroituna. Ensimmäisessä, niin sanotussa
testihaastattelussa päätin vielä nauhoittaa haastattelun puhelimella, jotta voisin tarkistaa
litteroinnin tarkkuuden jälkikäteen. Tämä osoittautui hyväksi, sillä joitakin pieniä puutteita
automaattisessa litteroinnissa esiintyi. Tämän vuoksi nauhoitin myös seuraavat haastattelut
ja tein tarvittavat korjaukset jälkikäteen kuuntelemalla nauhoitteet uudestaan ja samalla
korjasin litteroinnissa satunnaiset epätarkkuudet.
Viidestä haastattelusta tuli yhteensä 59 sivua litteroitua tekstiä. Aineiston litterointi on tehty
rivivälillä 1,5 käyttäen fonttia 12. Ruusuvuoren (2010, 424–425) mukaan litteroinnin
tarkkuuden määrittää tutkimuksen tavoite, jolloin täytyy erottaa se, onko keskiössä puheen
sisältö vai esimerkiksi haastateltavan tapa puhua (ks. myös Tiittula & Ruusuvuori 2005, 16).
Omassa tutkielmassani oli selvää, että olen kiinnostunut siitä sisällöstä, jota haastateltavat
minulle jakavat. Halusin kuitenkin litteroida haastattelut sanatarkasti lähinnä sen vuoksi, jos
satun tarvitsemaan aineistoa jossain muussa yhteydessä. Olen litteroinut jokaisen sanan,
mutta en ole kuitenkaan kiinnittänyt huomiota äänenpainoihin, naurahduksiin tai muihin
yksityiskohtiin. Haastattelut kestivät 25 minuutista noin 45 minuuttiin. En kokenut eroja
haastattelun pituuksissa merkittävinä, sillä litteraatioista näkee erot myös siinä, että osa
haastateltavista ilmaisee asiat hyvinkin tiiviisti ja osa käyttää paljon erilaisia ilmauksia
kuvatessaan jotakin tiettyä asiaa.
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Tutkimusprosessissa on osattava arvioida sitä, kuinka monta haastattelua antaa riittävän
kuvauksen aiheesta. Puusan ja Juutin (2020) mukaan aineiston koko määräytyy suhteessa
tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkijan on arvioitava sitä, milloin aineiston avulla voidaan
vastata tutkittavaan asiaan (Juuti & Puusa 2020, luku 4). Yleistettävyyden sijaan laadullisen
tutkimuksen avulla pyritään esittelemään teoreettinen tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Silloin
oleelliseksi muodostuu se, että haastateltavilla on mahdollisimman paljon tietoa
tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98; Eskola & Suoranta 1998, 15, 46.)
Saturaation käsitettä käytetään kuvaamaan teoreettista kyllästymispistettä, jonka
saavutettuaan tutkija arvioi, ettei uudet haastattelut tuota enää uutta tietoa (Eskola &
Suoranta 1998, 46). Tuomen ja Sarajärven (2002, 87) mukaan aineiston koko ei ole
opinnäytetyön laadun tärkein kriteeri, vaikka riittävää aineiston kokoa on hyvä pohtia.
Aineiston koko voi olla riittävä esimerkiksi silloin, kun aineisto on saavuttanut pisteen, jossa
se toistaa itseään. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 89.) Hyvärisen (2017) mukaan saturaation
arvioiminen voi olla vaikeaa, sillä kyllääntymispisteen havaitseminen edellyttäisi analyysin
aloittamista jo haastatteluvaiheessa. Hyvärinen kannustaa tutkijaa tarkastelemaan
lisähaastattelujen hyötyä, eli sitä mitä lisäarvoa uudet haastattelut toisivat tutkimukselle.
(Hyvärinen 2017, 28–30.)
Uskallan kuitenkin todeta, että nämä viisi haastattelua riitti tuottamaan hyvän otoksen tästä
aiheesta. Osana kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssia tein harjoitusanalyysin, jossa
hyödynsin tästä aineistosta kahta haastattelua. Nämä kaksi haastattelua viittasivat jo
saturaation saavuttamiseen, sillä havaitsin pian, että aineisto toistaa itseään. Tätä vahvisti
analyysin jatkaminen koko aineistosta, jossa haastateltavien näkemykset ja kuvaukset olivat
keskenään hämmästyttävän samankaltaisia. Saturaation saavuttamiseen vaikutti varmasti
myös se, että tutkimuskysymykseni olivat tarkkaan rajattuja. Jos olisin selvittänyt esimerkiksi
opettajien kokemuksia omasta ammatti-identiteetistään, joihin liittyvää pohdintaa
aineistossa esiintyi, olisin todennäköisemmin tarvinnut vielä useita haastatteluja.

37

6.3 Sisällönanalyysi
Analyysissä olen käyttänyt sisällönanalyysiä, jota voidaan pitää melko perinteisenä
laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä (Puusa 2020, 143; Tuomi & Sarajärvi 2018,
103). Kallinen ja Kinnunen kuvaavat laadullisen sisällönanalyysin teemoittelun kaltaiseksi,
jossa tarkoituksena on keskittyä siihen mitä haastateltavat puhuvat. Sisällönanalyysissä ei
keskitytä puheen tyyliin tai sanamuotoihin, vaan pääasiassa on sisältö. Sisällönanalyysissä on
tarkoituksena tehdä tulkintoja aineistosta käsitteellistämällä havaintoja ja tuottamaan
teoreettisia näkökulmia tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 113). Puusan (2020)
mukaan laadullisessa analyysissä teemoja tai luokkia yhdistellään niin kauan, kuin se on
aineiston kannalta järkevää. Tarkoituksena on, että analyysin jokainen vaihe ja luokkien
tiivistäminen auttaa vastaamaan tutkimuskysymykseen. (Puusa 2020, 149.)
Laadullisen tutkimuksen analyysiä voi tehdä hyvin monella tavalla, mutta perinteisesti
analyysi alkaa tutkimalla aineistoa huolellisesti ja etsimällä sieltä kiinnostavia asioita.
Kiinnostavat asiat eritellään ja merkitään samalla rajaten muut asiat pois tutkimuksesta.
Merkityt asiat kootaan yhteen luokittelua tai teemoittelua varten. Viimeisenä tehdään
yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94; Puusa 2020, 146–148.) Juutin ja Puusan (2020)
mukaan laadullisessa tutkimuksessa luokat syntyvät pääsääntöisesti aineistosta käsin siten,
että luokkien nimeämisessä pyritään käyttämään joko samoja tai samansuuntaisia käsitteitä,
joita haastateltavat käyttivät. Kallinen ja Kinnunen kiteyttävät sisällönanalyysin tavoitteeksi
tiivistää sisältöä luokittelun avulla kohti abstrakteja käsitteitä ja lopulta esitellä näiden
perusteella tavoitettu teoreettinen käsite, joka kuvaa koko aineistoa (ks. myös Tuomi &
Sarajärvi 2018).
Tuomi ja Sarajärvi (2018) huomauttavat, että teemahaastattelun runko antaa jo viitteitä
tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. Myös Eskola & Suoranta (1998, 111) ovat
todenneet, että usein analyysirunko muistuttaa alkuperäistä teemahaastattelurunkoa. Myös
oma teemahaastattelurunkoni syntyi nimenomaan niistä tiedoista ja lähtöoletuksista, joita
minulla prosessin alkuvaiheessa oli. Tämän seikan olen ottanut huomioon pohtiessani
aineistolleni sopivaa lähestymistapaa. Laadullista analyysiä voi lähestyä aineistolähtöisesti,
teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Analyysimuoto vaikuttaa siihen, missä määrin teoria
ohjaa aineiston hankintaa, analyysiä sekä tulosten raportointia. (Tuomi & Sarajärvi 2018,
38

108–111). Joskus käytetään myös termiä teoriasidonnainen analyysi (esim. Eskola 2018, 182;
Puusa 2020, 146), joka käytännössä toimii synonyyminä teoriaohjaavalle analyysille. Tässä
työssä puhun teoriaohjaavasta analyysistä, koska se on mielestäni käsitteenä kuvaavampi
omassa tutkielmassani. Aiheesta jo tiedetty ja toisaalta tietyt teoreettiset käsitteet ovat
olleet läsnä jo haastattelurunkoa suunnitellessani, mutta toisaalta teoreettinen viitekehys ja
käsitteiden tarkempi määrittely on syntynyt prosessin aikana.
Aineistolähtöinen analyysi perustuu siihen, ettei analyysiyksikköjä ole etukäteen määritelty,
vaan kaikki havainnot nousevat aineistosta käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan tulisi
sulkea pois kaikki ilmiöstä jo tiedetyt havainnot ja teoriat. Aineistolähtöistä analyysitapaa on
kritisoitu sen vaikeudesta erottaa aiempi tutkimus omista havainnoista ja niiden
vaikutuksesta analyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108; ks. myös Eskola & Suoranta 1998,
109.) Ottaen huomioon omaan tutkielmaani liittyvät ja tiedossa olevat teoreettiset
lähtökohdat puhtaasti aineistolähtöinen analyysi ei olisi ollut mahdollinen. Teorialähtöinen
analyysi ei myöskään tuntunut sopivalta, sillä vaikka minulla oli teoreettisia käsitteitä,
halusin jättää käsitteiden määrittelyt analyysivaiheeseen. Teorialähtöisessä analyysissä
aikaisempi tieto ohjaa analyysin lisäksi myös aineistonhankintaa, jossa on otettava
huomioon jo aiemmat määrittelyt käsitteille. Toisin sanoen aiempi tutkimus sanelee
käsitteiden määrittelyn. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 111). Omassa analyysissä päädyin
hyödyntämään siis teoriaohjaavaa lähestymistapaa. Myös teoriaohjaavassa analyysissä
hyödynnetään aiempaa teoriaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109–110). Keskeinen ero
teoriaohjaavan ja teorialähtöisen analyysin välillä on se, että teoriaohjaava analyysi
aloitetaan aineistolähtöisesti ja lopulta sovitetaan yhteen aiemman tiedon ja teorian kanssa.
Teorialähtöisessä sen sijaan teoria ohjaa prosessin kaikkia vaiheita alusta loppuun. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 133; Puusa 2020, 146.)
Olen toteuttanut analyysini kuuden vaiheen avulla (taulukko 2), jossa jokaisella vaiheella on
oma tehtävänsä. Analyysini sisältää Tuomen ja Sarajärven (2002, 94) esittelemät neljä
vaihetta, joiden lisäksi tein vielä kaksi välivaihetta, jotka helpottivat oman analyysini
etenemistä. Aloitin analyysin tutustumalla huolellisesti aineistoon ja sen sisältöön. Tämän
jälkeen erottelin kiinnostavat asiat muista ja tein selkeän rajauksen tutkimukselle.
Tutkittuani aineistoa useampaan kertaan huomasin, että aineisto tarjoaa mahdollisuuksia
lähestyä aihetta hyvin monella tapaa. Tämä johtui isoksi osaksi siitä, että teemat, joita
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haastatteluissa käytin olivat melko laajoja. Haastatteluissa nousi esille tyypilliseen tapaan
myös sellaisia asioita, jotka eivät liittyneet alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaani. Päädyin
monen mutkan kautta lopulta rajaamaan oman aiheeni koskien työelämää siitä
näkökulmasta, millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan ja miten
koulutus on vastannut näihin tarpeisiin. Näin ollen rajasin monia kiinnostavia asioita
ulkopuolelle, mutta toisaalta sain selkeät lähtökohdat analyysille.
Analyysini on syntynyt teorian sekä aineiston vuoropuhelussa, kuten teoriaohjaavassa
analyysissa on tapana. Alla oleva taulukko (taulukko 2.) tiivistää analyysiprosessin eri
vaiheet, jotka käyn seuraavaksi läpi.
1. vaihe

Aineiston huolellinen tarkastelu ja sisältöön perehtyminen.

2. vaihe
Redusointi (Ilmausten etsiminen ja kursivointi)
3. vaihe
Aineiston tulostaminen ja ilmausten uudelleen läpikäyminen
4. vaihe
Ilmausten listaaminen erilliseen tiedostoon ja värikoodit haastatteluille
5. vaihe
Klusterointi (luokittelu)
6. vaihe
Abstrahointi (luokkien yhdistely teoreettiseksi käsitteeksi ja yhteenveto)
Taulukko 2. Analyysin vaiheet (mukaillen Tuomea ja Sarajärveä 2002)

Analyysini on alkanut tutustumalla huolella aineistoon lukemalla sitä läpi useamman kerran.
Ensimmäisessä vaiheessa olen pitänyt kiinni aineistolähtöisestä tarkastelusta ja keskittynyt
puhtaasti aineiston sisältöön. Seuraava vaihe oli aineiston redusointi. Redusoinnin eli
aineiston pelkistämisen tarkoituksena on etsiä aineistosta tutkimuksen kannalta oleelliset
asiat ja erotella ne muusta sisällöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–112).
Redusointivaiheessa erottelin ilmaisuja muun tekstin joukosta melko matalalla kynnyksellä
ja käytin lihavointia niiden merkitsemisessä. Tämän jälkeen päätin tulostaa aineiston ja kävin
ilmaisuja läpi uudestaan. Tässä vaiheessa mukaan tuli myös ensimmäisiä teoriaan liittyviä
havaintoja, vaikka systemaattisemmin teoria tuli mukaan analyysin viimeisessä vaiheessa
(ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 133). Neljännessä vaiheessa siirsin nämä lihavoidut ilmaisut
erilliseen tiedostoon ja samalla värikoodasin ilmaisut siten, että kunkin haastattelun ilmaisut
ovat merkitty omalla värillä. Tässä vaiheessa huomasin, että tutkimuskysymykset kaipaavat
tarkennusta, joten rajasin aihetta uudestaan. Rajauksen tein sen mukaan, mitkä asiat
liittyivät koulutuksen tuomaan lastensuojeluosaamiseen tai työssä koettuun
lastensuojeluosaamiseen tarpeeseen. Karsin kaikki sellaiset ilmaisut pois, jotka eivät olleet
enää linjassa tarkennettujen tutkimuskysymysten kanssa.
40

Seuraavaksi siirryin etsimään haastateltavien ilmaisuista yhtäläisyyksiä. Tätä vaihetta
kutsutaan klusteroinniksi eli luokitteluksi. Omassa analyysissani klusterointi on edennyt alla
olevan kuvion (kuvio 3) mukaan.

Kuvio 2. Klusterointi eli luokkien muodostaminen

Klusteroinnin tarkoituksena on tiivistää aineistoa siten, että ilmaisuista muodostetaan
ryhmiä, jotka nimetään niitä kuvaavilla käsitteillä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–127). Aloitin
luokittelun kirjoittamalla alkuperäiset ilmaisut tiiviimpään muotoon. Alaluokat syntyivät
tiivistettyjen ilmaisujen pohjalta. Alaluokkia yhdistelemällä muodostin sisältöä kuvaavat
yläluokat. Klusteroinnista siirryin abstrahointiin, joka on analyysin viimeinen vaihe ennen
yhteenvetoa. Abstrahoinnissa yhdistetään luokkia ja muodostetaan niistä teoreettisia
käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2002; 2018, 124–125.) Analyysin kuvauksessa olen yhdistänyt
abstrahoinnin ja yhteenvedon samaan vaiheeseen. Joku voisi erottaa nämä vaiheet
toisistaan, mutta omassa analyysissä nämä ovat kulkeneet käsi kädessä. Analyysin tulokset
ja pohdinta on syntynyt teoreettisten käsitteiden myötä, ja toisaalta myös käsitteet ovat
tarkentuneet oman pohdinnan myötä. Abstrahoinnissa muodostin yläluokista koko aineistoa
kuvaavat yhdistävät luokat.
Olen tehnyt analyysini kahdessa osassa siten, että tein molempiin tutkimuskysymyksiin
omat analyysitaulukot. Analyysitaulukoista selviää tarkasti analyysin eteneminen alkaen
luokkia edeltävistä tiivistetyistä ilmaisuista (liite 4). Tein tämän selkeyttääkseni omaa
analyysiprosessia ja varmistaakseni, että olen analyysissäni vastannut molempiin
tutkimuskysymyksiin. Myös tulokset esittelen kahdessa osassa siten, että vastaan molempiin
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tutkimuskysymyksiin omissa luvuissaan. Ensimmäinen analyysiosio sisältää haastateltavien
ajatuksia koulutuksesta saadusta lastensuojeluosaamisesta.

Tämä osio oli suppeampi ja sisälsi kolme alaluokkaa. Alaluokat yhdistin kahteen yläluokkaan.
Yläluokkia yhdistävän luokan nimesin tietovajeeksi lastensuojeluasioissa.

42

Analyysin toisessa osiossa kuvaan sitä, millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksen
opettajat kokevat tarvitsevansa työssään.
Kuten yllä oleva kuvio osoittaa muodostin analyysin toisessa vaiheessa 11 alaluokkaa.
Alaluokkia yhdistelemällä muodostin neljä yläluokkaa. Yläluokkia yhdistävän luokan nimesin
varhaiseksi puuttumiseksi. Varhainen puuttuminen on tutkielmani kannalta keskeinen
teoreettinen käsite ja samalla analyysini toisen vaiheen tulos. Varhaisen puuttumisen
käsitteen avulla ja erityisesti sitä edeltävien yläluokkien esittelyllä vastaan
tutkimuskysymykseeni siitä, millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa
tarvitaan.
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7 Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta saatu tieto
lastensuojeluasioissa

Tässä luvussa esittelen analyysini ensimmäisen osion tuloksia. Ensimmäinen tavoite ja
tutkimuskysymys oli selvittää millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksen opettajat
kokevat saaneensa omasta koulutuksestaan. Lisätäkseni analyysini pohjalta syntyneiden
tulkintojen luotettavuutta, olen lisännyt analyysin sekaan osioita haastateltavien
autenttisista sitaateista. Niissä haastateltavien lainauksissa, jotka olen aloittanut tai
katkaissut kesken, käytän kahta pistettä (..). Tällaisia tilanteita tuli erityisesti silloin, jos
haastateltava haki pitkään sopivaa sanamuotoa tai jatkoi aiemmin aloittamaansa asiaa
myöhemmin. Sitaateissa H merkitsee haastateltavaa ja sen perässä olevan numeron
tarkoituksena on erottaa haastateltavat toisistaan. Numero on määräytynyt sen mukaan,
missä järjestyksessä olen toteuttanut haastattelut.

7.1 Tietovaje lastensuojelulain mukaisista velvoitteista
Kaikki haastateltavat kertoivat olevansa tietoisia lastensuojelulain mukaisesta
ilmoitusvelvollisuudesta (Lsl 417/2007, 25§). Kaksi haastateltavista muisti kuulleensa siitä
opintojen aikana, mutta muut eivät eritelleet mistä tieto ilmoitusvelvollisuudesta oli
peräisin. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan kertonut, että opintoihin olisi liittynyt
lastensuojeluun liittyvää kurssia. Seuraavissa sitaatissa kaksi haastateltavaa vastaavat
kysymykseen, millaista lastensuojeluosaamista haastateltava on omasta koulutuksesta
saanut.
“En muista, että opinnoissa ois mainittu tai puhuttu laajemmin asiasta. Mitenkään muuten
kuin ehkä mainitsemalla se mitä äsken itsekin toin ilmi (ilmoitusvelvollisuus).” -H1
“Jotain lakiasioita ollaan käyty, ehkä sivuutettu jossain.” -H4
Nämä sitaatit ovat linjassa Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen
opinto-ohjelman kanssa, joissa ei ollut viitteitä lastensuojeluun liittyviin kursseihin, vaikka
joidenkin opintojaksojen kohdalla oli maininta työtä ohjaavien asiakirjojen ja lainsäädännön
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käsittelemisestä (ks. luku 4). Aineisto viittaa siihen, että ilmoitusvelvollisuus on mainittu
opintojen aikana jossain yhteydessä, sillä kaikki olivat tietoisia siitä. Jos lastensuojelu tai
siihen liittyvä lainsäädäntö on nopeasti sivuttu aihe esimerkiksi jollain luennolla, on
mahdollista, että se on mennyt täysin ohi. On myös mahdollista, että haastateltava ei ole
ollut juuri tällä luennolla paikalla, jonka vuoksi ei liitä tätä koulutuksesta saatuun tietoon.
Tämän vuoksi en tekisi johtopäätöstä, ettei koulutuksessa ole lainkaan käsitelty asiaa.
Pitäisin epätodennäköisempänä sitä, ettei ilmoitusvelvollisuutta olisi opintojen aikana käyty
ollenkaan läpi, sillä lastensuojelulaki (417/2007) on myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä
velvoittava lainsäädäntö. Jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilö on
ilmoitusvelvollinen (25§), mikäli havaitsee lapsen hyvinvoinnin vaarantavia tekijöitä. Luvussa
8.4 käsittelen tarkemmin lastensuojeluilmoitusta ja sen tekemistä.
Lähes kaikki haastateltavat ilmaisivat jollain tavalla sen, ettei koulutus ole tuonut
lastensuojeluun liittyvää osaamista. Poikkeuksena yksi, joka muisteli, että jollain kurssilla
lastensuojeluun liittyviä asioita käsiteltiin noin kolmasosa. Hän oli haastateltavista ainoa,
joka ei ilmaissut suoraan sitä, ettei ole saanut tietoa mutta koki kuitenkin, että tietoa ei ole
saanut riittävästi. Monet haastateltavista kuvasivat tietovajetta haastattelun aikana useasti
ja käyttivät suoria ja selkeitä ilmaisuja kertoessaan siitä, etteivät ole koulutuksesta saaneet
juurikaan tietoa tästä asiasta. Seuraavat sitaatit ovat kohdista, joissa pyysin haastateltavia
kuvaamaan omaa lastensuojeluosaamista ja sitä, mistä osaaminen on peräisin.
“..Itse en tiedä mitään.” -H2

“Mä en ole kyl siihen lastensuojeluun tai siihen huoleen liittyen niinku muista saaneeni
lähestulkoon mitään.” -H5

“Itse hankittua. ..Ei oma koulutus ei kyllä tähän ei valmistanut.” -H4

“Lastensuojeluosaamisen näkökulman huomioiden niin ei mitenkään.” -H1
Jos osaaminen perustuu pelkästään kykyyn tunnistaa lastensuojeluilmoitusta vaativa tilanne
saattaa olla riskinä, että perheiden vaikeat tilanteet ovat jo edenneet pitkälle. Näkisin lapsen
edun kannalta haasteellisena sen, että haastateltavat olivat epävarmoja myös sen suhteen,
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missä matalamman huolen tilanteissa tulisi vähintäänkin hakea konsultaatiota
lastensuojelusta. Vaikka kaikilla haastateltavilla oli tieto ilmoitusvelvollisuudesta, monet
kokivat epätietoisuutta ilmoitukseen liittyvistä käytännöistä.

“Ja juuri, että ei edes ylipäätään niinku välttämättä tiedä, että kuka on se henkilö siellä
lastensuojelussa. Kuka niinku nyt olisi se pää tyyppi kehen pitää ottaa yhteyttä.” -H5

“Et välillä tuntuu, että on hirveän vaikea niinku. Selvittää, että kenelle pitää.. Keneen pitää
ottaa yhteyttä.” -H3

“Mä varmaan oppisin siinä samalla mutta en mä jotekin koe, että mulla on tällä hetkellä
semmosia valmiuksia. Et kyllä se tieto pitäis hakemalla hakea jostain et mihin mä soitan
kenelle mä soitan.” -H1

“..Nyt on vielä tällä hetkellä ainakin vähän niin kuin hämärän peitossa, että missä tilanteissa
niitä saa tehdä ilman vanhempien lupaa ja missä tilanteessa pitää pyytää niinku perheeltä
lupa ja keskustella siitä.” -H2

Epätietoisuus tulee ilmi yllä olevista sitaateista, joissa haastateltavat kuvaavat epävarmuutta
siitä, mihin tulisi olla yhteydessä huolen herätessä. Varhaisen puuttumisen näkökulmasta
aineisto kertoo, että varhaiskasvatuksen opettajien lastensuojeluosaamisessa on puutteita.
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8 Varhaiskasvatuksessa tarvittava lastensuojeluosaaminen
Tässä luvussa esittelen analyysini toisen vaiheen tuloksia ja vastaan tutkimuskysymykseeni,
millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan. Tämän
tutkimuskysymyksen osalta muodostin analyysissä neljä yläluokkaa ja näitä yhdistävä luokka
on nimeltään varhainen puuttuminen. Varhainen puuttuminen on tutkielman kannalta
oleellinen teoreettinen käsite sekä samalla analyysini toisen vaiheen tulos. Seuraavissa
alaluvuissa esittelen yhdistävää luokkaa edeltäneet yläluokat selvittääkseni lukijalle mitä
varhaiseen puuttumiseen liittyvä ja varhaiskasvatuksessa tarvittava lastensuojeluosaaminen
on. Analyysitaulukko on tutkielman liitteenä (liite 4), josta selviää tarkemmin
analyysiprosessi sisältäen myös tiivistetyt ilmaisut, alaluokat, yläluokat sekä yhdistävät
luokat.

8.1 Tarvitaan kykyä tunnistaa huolta herättävät asiat

Haastatteluissa esiintyvät varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat kukin hyvin
samankaltaisesti varhaiskasvatuksen työn pedagogista painotusta, jossa suunnittelu,
toteutus ja arviointi muodostavat työn keskiön ja samalla heidän ydinosaamisensa. Kaikki
haastateltavat työnkuvaansa laajaksi, jossa tehtävät ulottuvat myös pedagogiikan
ulkopuolelle. Lisäksi haastateltavien työssä koettu tarve lastensuojeluun liittyvälle
osaamiselle oli ilmeinen.
Varhainen puuttuminen edellyttää kykyä tunnistaa huolta herättävät asiat. Huoli on
subjektiivista ja on suhteessa toiseen ihmiseen. Eriksonin ja Arnkilin (2012, 24) mukaan huoli
liittyy sekä lapseen että omiin koettuihin toimintamahdollisuuksiin. Varhaisella
puuttumisella tarkoitetaan huolen havaitsemista ja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oman huolen arvioiminen saattaa joskus olla
hankalaa ja taustalla voi olla esimerkiksi pelko siitä, onko huoli todellinen. Varhaisessa
puuttumisessa keskeistä onkin luottaa omaan tunteeseen ja reagoida siihen. Huolen
arvioimisen tueksi Erikson ja Arnkil (2000) ovat kehittäneet huolen vyöhykkeistön, joka voi
herättää opettajan pohtimaan sitä kuinka toistuvaa huoli on ollut ja toisaalta arvioida omia
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toimintamahdollisuuksia tilanteessa. Huolen vyöhykkeistö on julkaistu mm. Huoli puheeksi oppaassa. (Stakes 2012; Erikson & Arnkil 2012.)
Tässä osiossa haastateltavat nostivat esiin erityisesti lapsen väkivaltaan liittyviä
huolenaiheita, joihin haastateltavien mukaan tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Lapseen kohdistuvan väkivallan määritelmä on laaja ja väkivallan muodot voivat
olla kirjavat. Fyysisen väkivallan muotoja voi olla esimerkiksi pahoinpitely, kuritusväkivalta,
seksuaaliväkivalta tai kemiallinen pahoinpitely (esim. lapsen tarpeeton lääkitseminen).
Lisäksi lapsen perustarpeiden laiminlyöntiä voidaan pitää lapseen kohdistuvana väkivaltana,
jos vanhempi esimerkiksi laiminlyö lapsen terveydenhuoltoon pääsyä, riittävää ravintoa tai
emotionaalista hyvinvointia. (THL 2022.) Seuraavissa sitaateissa haastateltavat pohtivat
tilanteita, joissa huoli lapsen asioista herää.

“..Jos herää huoli, että niinku on esimerkiksi ollut väkivaltaa sitä lasta kohtaan tai sitten jos
itse niinku ihan näkee, vaikka tuonti tai hakutilanteessa, että aikuinen vaikka lyö tai repii
lasta tai jotain niin.. Niin silloin just se ilmoitusvelvollisuus.” -H5

“Esimerkiks just, että on vaikka ollut väkivaltaa kotona.” -H1

”Mulla on aika jotenkin herkkä hajuaisti, jos lapsella ei ole kaikki ihan hyvin. Se ei ole mikään
semmoinen mitä mä voisin eritellä tai määritellä, että mikä se on, mutta se on ehkä
semmoinen mahatuntuma.” -H4

Sitaateissa kuvatut asiat eivät edusta niinkään varhaiseen puuttumiseen liittyviä asioita,
vaan edellyttäisivät jo järeämpiä lastensuojelun interventioita. Koulutuksessa olisikin
tärkeää tarkastella hyvinvointia laajemmin, jotta voidaan havaita siihen liittyviä riskitekijöitä
ja tunnistaa niitä tekijöitä, jotka vaativat puuttumista. On hyvä huomioida, että
väkivaltaepäilyyn liittyvissä tilanteissa toimintamalli poikkeaa muista huolitilanteista ja
luvussa 8.4 käsittelen tarkemmin lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Haastateltavien
esimerkit ovat kuitenkin jo hyvin vakavia lapsen kehityksen ja kasvun vaarantavia
esimerkkejä lapsen edun ja hoivan laiminlyönnistä.
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Kaikki haastateltavat nostivat esille lapsen hyvinvoinnin. Hyvinvointi on monimutkainen
ilmiö ja sisältää luonnollisesti yksilön omia henkilökohtaisia kokemuksia siitä, mikä juuri
kenellekin tuottaa hyvinvointia. Hoiva on kuitenkin tärkeä osa pienen lapsen hyvinvointia.
Lapsuudenaikaisen hoivan erityispiirre on se, että pieni lapsi tarvitsee hoivaa ja yhteyttä
hoivaajiinsa jatkuvasti (Lahikainen & Paavonen (2011, 93). Ruoka, lepo ja vuorovaikutus ovat
lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisiä perustarpeita. Se kuinka lapsen perustarpeet tulevat
täytetyksi, vaikuttaa keskeisesti lasten hyvinvointiin. Lahikaisen ja Paavosen (2011, 91)
lapsen inhimillinen hyvinvointi syntyy niissä sosiaalisissa verkostoissa, joissa lapsi päivittäin
toimii ja muutokset näissä verkostoissa vaikuttavat myös lapsen hyvinvointiin (ks. myös
Myllärniemi & Lukman 2007, 21).
Jokaisella vanhemmalla on omat tapansa toimia, luoda yhteyttä lapseen ja toteuttaa
omannäköistään vanhemmuutta. Kuitenkin vanhemmuutta voidaan arvioida siitä
näkökulmasta, miten vanhempi pystyy, osaa tai jaksaa vastata lapsen tarpeisiin (Myllärniemi
& Lukman 2007, 21). Myös näihin perustarpeisiin liittyvät puutteet ovat asioita, jotka voivat
vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. Varhaiskasvatuksessa voidaan puuttua näihin riskitekijöihin
ja puutteisiin jo varhain ja samalla ehkäistä lastensuojeluntarve tarjoamalla perheelle
kevyempää tukea.

8.2 Tarvitaan palvelujärjestelmän tuntemusta

Eräs haastateltavista nosti esille sen, että huolen herättyä tulisi myös osata olla yhteydessä
oikeisiin henkilöihin, mikä ei aina ole helppoa. Tämä vaatii palvelujärjestelmän tuntemusta,
jotta osataan tarvittaessa hakea konsultaatioapua muilta tahoilta. Parviainen (2006, 157)
sekä Hakkarainen kumppaneineen (2012) ovat todenneet asiantuntijatyön vaativan
yhteistyötä eri toimijoiden välillä, joka voi toteutua esimerkiksi konsultaationa. Kaikki
haastateltavat kertoivat oman työnsä tukena olevan moniammatillinen joukko eri alan
asiantuntijoita, kuten erityisopettajat, lastensuojelu, neuvola, oppilashuoltoryhmä sekä oma
varhaiskasvatuksen esihenkilö. Konsultaatioapu nostettiin esille useasti. Näin ohjeistaa myös
esimerkiksi Lastensuojelun käsikirja, jossa kehotetaan hakemaan konsultaatiota, vaikka
nimettömänä, mikäli jokin asia lapsen hyvinvointiin liittyen askarruttaa (Thl 2022).
49

Hakemalla konsultaatiota lastensuojelusta voidaan varmistaa, että lastensuojeluun
perehtyneet ammattilaiset tekevät tietojen perusteella suositukset jatkotoimenpiteistä.
Tällöin varmistetaan se, ettei varhaiskasvatuksen henkilöstö ole yksin vastuussa tilanteessa,
joka ei kuulu oman asiantuntemuksen piiriin. Konsultaatiopuhelu on esimerkki siitä, millaista
varhaista puuttumista varhaiskasvatuksessa voidaan käytännössä tehdä.
Oman työn rajaaminen on tärkeää oman jaksamisen vuoksi, mutta myös sen mukaan, mikä
oma työnkuva on ja mihin oma osaaminen ulottuu (esim. Payne 2000, 132). Esimerkiksi
varhaiskasvatuksen opettajien on hyvä rajata oma työ koulutuksessa ja työssä saatuun
tietoon, joka perustuu vahvasti pedagogiseen asiantuntijuuteen (ks. 4 luku). Tämä ei saa
tarkoittaa sitä, että lapsi ei saa tarvitsemaansa apua tai että vanhempi jätetään yksin.
Varhaisen puuttumisen kannalta oleellista on, että kukin lapsen kanssa toimija tuntee oman
vastuunsa ja osaa hakea lapselle ja perheelle apua tarvittavasta paikasta. Tämä on myös
opettajan lainsäädännöllinen (Lsl 25§) sekä ammattieettinen vastuu.
Toisaalta kuten haastateltavat kuvasivat, myös varhaiskasvatuksen työympäristö on
moniammatillinen, jossa eri koulutustaustaiset ammattilaiset jakavat tietoa päivittäin ja
samalla hyödyntävät toistensa osaamista. Varhaiskasvatuksessa työskentelee esimerkiksi
sosionomeja, jotka toimivat varhaiskasvatuslaissa määritellyn siirtymäsäännöksen
huomioiden joko varhaiskasvatuksen opettajina tai varhaiskasvatuksen sosionomeina (ks.
Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 75§). Kaksi haastateltavista mainitsivat sosionomien
ammattitaidon hyödyntämisestä mahdollisessa lastensuojeluun liittyvässä pulmassa.
Ukkonen- Mikkolan ja kumppaneiden tutkimuksen (2020, 323) mukaan sosionomien
ammatillinen positio varhaiskasvatuksessa liittyy lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
tukemiseen. Lisäksi sosionomien ammattitaidon hyödyntäminen liittyen palvelujärjestelmän
tuntemiseen on mainittu myös varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 23§).

“Tähän mennessä on ollut aika semmoinen olo, että onneksi siellä töissä on niitä
sosionomeja, jotka tietää. Että itse en tiedä mitään.” -H2

“..Oletin silloin kun minä kouluttauduin, että sit varmaan talossa on aina joku sosionomi niin
että niillä on ehkä enemmän tietoa juuri tällaisesta.” -H3
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Eriksonin ja Arnkilin (2012) mukaan huoli käsittää myös näkemyksen omista
toimintamahdollisuuksista tilanteessa. Huolen tunnistamista ja arviointia voi edesauttaa se,
että varhaiskasvatuksen opettaja tietää miten tilanteessa tulisi toimia ja tietää mitä
tapahtuu puuttumisen jälkeen. Tärkeää on luottamus itseen sekä omaan arviointikykyyn
siitä, että huoli on aiheellinen. Seuraava pidempi sitaatti kuvastaa haastateltavan
epävarmuutta tarttua huoleen, koska haastateltava kokee, ettei tiedä mitä sen jälkeen
tapahtuu.

“Mitä siellä lastensuojelussa tapahtuu, että en mä esimerkiksi tiedä välttämättä, että mitä
se mun ilmoituksen jälkeen tehdään. Ja, että johtaako se sitten loppujen lopuksi mihinkään?
Ja mitä jos mulla onkin tosi iso huoli ja sieltä vaan soitetaan vanhemmille ja ollaan silleen ei
siellä mitään ole hätänä niin. Jotenkin se, että koskaan ei tiedä mitä siellä niinku silleen
loppujen lopuksi tapahtuu niin aiheuttaa ehkä sellaisen pienen.. Pienen luottamuspulan, että
onko tästä mitään hyötyä, jos siellä ei tehdäkään mitään.” - H2

Haastateltava ilmaisee ammattilaisten laajemminkin esittämän huolen ja epätietoisuuden
palvelujärjestelmän toimivuudesta ja siihen liittyvän luottamuspulan. Luottamusta voisi
lisätä se, että kaikilla toimijoilla olisi parempi käsitys siitä mikä kuuluu kenenkin työhön.
Haasteita ja luottamuspulaa voi syntyä tilanteissa, joissa eri toimijoilla ei ole tietoa toistensa
työnkuvasta ja silloin on mahdollista, että myös vastuunrajat hämärtyvät (Leppäkoski ym.
2017, 201). Mönkkösen ja kumppaneiden (2019) mukaan toimivan moniammatillisen
yhteistyön edellytys on, että eri toimijat ymmärtävät oman roolinsa tärkeyden, jotta voivat
toimia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (Mönkkönen, Leinonen, Arajärvi, Hovatta, Tusa
& Salokangas 2019, 33). Seuraavaa sitaattia edelsi haastateltavan pohdinta siitä, että
asioihin pureudutaan usein vasta siinä tilanteessa, kun asiakas on jo selkeästi avun
tarpeessa.

“Mut se varmaan ois siihen mm ikään kuin se ratkaisu, että näistä asioista puhuttais
enemmän. Tuotais sitä ihan niinku kaikkee muutakin kieli- ja kulttuuriasioita tai ylipäätään
monikielisyyttä tai vaikka katsomuskasvatusta tai mitä tahansa. Niin tuotais niinkun tätä
lastensuojelullista tai sitten varhaista puuttumista silleen esiin. Ikään kuin sellaisena
neutraalina asiana.” -H1
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Haastateltava piti tärkeänä sitä, että lastensuojeluun liittyvää puhetta lisättäisiin
työyhteisöissä, jotta henkilöstöllä olisi valmiudet puuttumiseen silloin kun tarve sellaiselle
syntyy. Seuraavassa sitaatissa toinen haastateltava kertoo omasta kokemuksestaan, jossa
lastensuojeluun liittyvä konsultaatio on ollut helposti saatavilla.

“Mä jotenkin olen kokenut, että siihen mä oon saanut tosi paljon infoa sieltä lastensuojelun
puolelta. Jos mulla on ollut jotain kysymyksiä ja he vastaa kyllä aina ja auttaa jos on jotain
niin kuin mitä mihin mä tarvin sitä apua ja tai että toimintaneuvoja niin on kokenut, että
sieltä tulee apua.” -H4

Edellisessä sitaatissa haastateltava kertoi hakevansa ulkopuolista konsultaatiota sellaisiin
asioihin, jotka ovat oman asiantuntijuuden ulkopuolella. Tämä osoittaa, että haastateltava
tunnistaa omat tietotaitonsa ja kykenee asettamaan myös rajat omalle asiantuntijuudelle
(ks. Kupila 2007, 36). Haastateltava kertoi oman lastensuojeluun liittyvän osaamisensa
syntyneen työelämässä, sillä yhteistyö lastensuojelun kanssa tuli osaksi arkea. Tällöin
toimivien yhteistyörakenteiden luominen sekä eri toimijoiden vastuun erotteleminen oli
tärkeää. Käsittelin aiemmin varhaiskasvatuksen työssä koettua intensifikaatiota, jolla
kuvataan mm. työtehtävien lisääntymistä (Ukkonen -Mikkola ym., 2020, 324). Tämä nousee
esille myös seuraavassa sitaatissa, jossa haastateltava pyrkii rajaamaan omaa työnkuvaansa
myös ajan ja resurssien näkökulmasta. Samalla kun asiantuntija määrittelee omia
työtehtäviään, hän rajaa pois niitä osa-alueita, joita ei näe kuuluvan omaan työnkuvaansa
(Mönkkönen ym. 2019, 45). Tässä haastateltava ei tehnyt rajausta pelkästään omaan
asiantuntijuutensa perustuen, sillä hän katsoi, että pedagogina hän hyötyisi mahdollisimman
laaja-alaisesta osaamisesta. Tämä osoittaa vahvaa ammattitaitoa ja halua myös kehittää
sitä. Haastateltava koki, että vaikka kiinnostusta ja tarvetta osaamisen kehittämiselle olisi
työmäärän lisääntyminen huolestuttaa. Sitaattia ennen olin kysynyt haastateltavan
näkemyksiä siitä, millaista tietoa tai tukea varhaiskasvatuksessa tarvitaan kehittämään
lastensuojeluun liittyvää osaamista.

“..Sitten samaan aikaan mä pohdin, että se laajentaa aika paljon mun työnkuvaa. Siis tieto ei
ole ikinä pahitteeksi ja mitä enemmän tietoa niin sitä parempi työntekijä ja parempi
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pedagogi mä oon. Mutta samaan aikaan, jos mä laajennan mun osaamista ja mun työnkuva
laajenee lastensuojelun puolelle niin se ei.. Alkaa olemaan jo aika iso pala Itselle.” -H4

On selvää, että opinnoissa ei ole aikaa käsitellä kaikkea työssä tarvittavaa tietoa.
Asiantuntijalta edellytetään myös itsenäistä uuden tiedon hakemista ja soveltamista (ks.
esim. Parviainen 2006, 166; Stm 2007, 15–18). Asiantuntijuuden syventämistä ja uuden
oppimista syntyy myös omissa työyhteisöissä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Hakkarainen ja kumppanit (2002, 458) esittävät, että verkostoituvassa asiantuntijuudessa
tietoa ja osaamista vaihdetaan ja luodaan kohtaamisissa, jossa yksilö, yhteisöt ja kulttuurit
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Moniammatillista yhteistyötä voidaan tavoitella
yhteistoiminnalla, jossa eri asiantuntijat tuovat keskusteluun näkökulmia, joita
yhteensovittamalla voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia (Kekoni, Mönkkönen, Hujala,
Laulainen & Hirvonen 2019, 12). Silloin keskeiseksi asiantuntijuutta muokkaavaksi tekijäksi
voidaan nähdä asiantuntijan mahdollisuudet osallistua tällaisiin kohtaamisiin, joita
varhaiskasvatuksessa voisi olla esimerkiksi erilaiset työryhmät tai koulutuspäivät.
Varhaiskasvatuslain (540/2018, 39§) mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän on tarjottava
henkilöstölle ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää täydennyskoulutusta sekä valvottava
siihen osallistumista. Haasteeksi voi osoittautua kuitenkin se, jos työnantaja ei mahdollista
pääsyä koulutuksiin tai työssä vaadittaviin taitoihin liittyviä koulutuksia ei ole tarjolla.

“Mutta tottakai tuollaiset asiat myös ehkä tulee haasteeksi siinä, että varhaiskasvatuksen
opettajilla ei ole sellaista mahdollisuutta lähteä ryhmästä, vaikka esiopetuksen ajan jälkeen.
..Kun on sidottu ryhmään ja lasten suhdelukuun, niin silloin se on vähän. Haastaa sitä
hommaa.” -H1

Sitaatissa haastateltava kuvaa työaikajärjestelyihin liittyvää pulmaa, joka vaikeuttaa
koulutuksiin osallistumista. Silloin jää työntekijän harkinnan varaan se, kuinka paljon hän voi
asiantuntijuuttaan kehittää omalla vapaa-ajallaan. Haastateltava pohti varhaiskasvatuksen
henkilöstön suhdelukua (Varhaiskasvatuslaki 540/2018; 25§; 35§) ja sen tuomia käytännön
haasteita koulutuksiin osallistumisille. Tämä osoittaa välittämistä ja lojaaliutta lapsiryhmää
kohtaan, kun opettaja ei katso voivansa osallistua koulutuksiin lasten kustannuksella.
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Toisaalta se tuo konkreettiseksi myös varhaiskasvatuksen nykytilaa, jossa arjen haasteet
rajoittavat esimerkiksi täydentävään koulutukseen osallistumista.

8.3 Tarvitaan taitoa ottaa huoli puheeksi
Erikson ja Arnkil (2012) mukaan huolen esille tuominen on varhaisen puuttumisen
lähtökohta. Tällaiset keskustelut vanhempien kanssa eivät aina ole helppoja, mutta avoin
kommunikointi lisää keskinäistä luottamusta ja viestii myös vanhemmille, että heitä
arvostetaan (ks. Heinonen ym. 2016, 187–189). Halme, Vuorisalmi ja Perälä (2014) ovat
selvittäneet lapsiperheiden tuen tarpeiden tunnistamista, niihin tarjottua apua sekä
kehittämiskohteita lapsiperheiden palveluissa. Selvityksen mukaan parhaiten vanhemmat
saivat apua lapseen tai tämän kehitykseen liittyvissä pulmissa. Vanhemmuuteen liittyviin
pulmiin tai huolitekijöihin puututtiin varhaiskasvatuksessa harvemmin. (Halme ym. 2014,
95–96.) Tähän saattaa vaikuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli ja työnkuva, jossa he
edustavat ensisijaisesti pedagogista asiantuntijuutta. Toisaalta vaikka varhaiskasvatuksen
opettajat usein määrittelevät itsensä ensisijaisesti pedagogeiksi (esim. Ukkonen-Mikkola,
Yliniemi & Wallin 2020), ei sen tarvitse sulkea pois muiden roolien omaksumista (ks. Erikson
2002, 42). Haastatteluissa ilmeni monia huolen puheeksi ottamiseen liittyviä haasteita.
Seuraavat sitaatit liittyvät vanhempien kohtaamiseen ja siihen, miten voisi käsitellä arkaa
aihetta.

“En uskalla lähteä yksin niinku hoitaa semmoista keissiä. Koska olisi niin suuri pelko myös
itsellä ehkä sitten siitä puheeksi ottamisesta. Koska pelkää niinku sitä perheen reaktiota niin
paljon, koska yleensä se on niin niinku sitte arka aihe.” -H5

“..Voiko käyttää sanaa arka aihe. Niin tällaisia niinku käsittelyä vanhempien kanssa niin se
olisi yksi semmoinen asia..” -H1

Aineisto tuo esille, että huolen puheeksi ottaminen jännittää varhaiskasvatuksen opettajia.
Jännityksen taustalla voi olla normaalista työstä poikkeavan tilanteen käsittely, joka
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aiheuttaa epävarmuutta. Kokemus lisää varmuutta työskennellä myös poikkeavissa
tilanteissa ja toisaalta haastateltava voisi hyötyä myös siitä, että saisi tukea kokeneemmalta
kollegalta. Vaikka varhaiskasvatuksen työtä tehdään tiimeissä, on opettajan työlle ominaista
itsenäinen työtapa (ks. Luukkainen 2004, 25). Kuitenkin myös varhaiskasvatuksen
moniammatillisessa työyhteisössä ihmisillä on usein erityisosaamista, jonka hyödyntäminen
yhteisten käytäntöjen luomisessa voisi olla hyödyllistä (Heinonen ym. 2016, 185).
Kollegiaalinen työote voi lisätä myös yksittäisen työntekijän pystyvyyden kokemuksia ja
tuoda turvan tunnetta vaikeassa tilanteessa. Jälkimmäisessä sitaatissa haastateltava pohti
sitä, miten hyödyllistä olisi ollut, jos omassa koulutuksessa olisi käsitelty huolen puheeksi
ottamiseen liittyviä asioita.
Toisaalta sekin on mahdollista, että vanhemmille tilanne saattaisi olla entistä hankalampi,
jos keskustelussa on mukana ulkopuolisia. Vaikeat tunteet saattavat kuitenkin korostua
erityisesti silloin, jos henkilö kokee jäävänsä asian kanssa yksin. Huolen puheeksi
ottamisessa tarvitaan sensitiivisyyttä mutta myös rohkeutta kohdata hankalalta tuntuva
asia. Lisäksi on pyrittävä ennakoimaan sitä, mitä tapahtuu puheeksi ottamisen jälkeen. On
hyvä miettiä esimerkiksi sopivaa aikaa ja paikkaa keskustelulle. Myös lapsen turvallisuudesta
on huolehdittava keskustelun jälkeen. Eräs haastateltavista nosti esiin useamman kerran
sen, että työtä helpottaisi, jos olisi käytännön esimerkkejä siitä, millaisissa tilanteissa
huoleen pitäisi tarttua. Tämä viittaa siihen, että taustalla on epävarmuus siitä, onko oma
huoli aiheellinen tai riittävä. Seuraavissa sitaateissa haastateltavat pohtivat huolen
määrittelyä ja puuttumista helpottavia tekijöitä.

“Mutta just se, että mikä on se. Ehkä jotain listaa, että että onko näitä merkkejä. ..Vähän
niinku ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä” -H5

“..Jotenkin helpompaa, että olisi jotkut raamit vaikka, että milloin otan yhteyttä
lastensuojeluun. ..että mä en voi aina sitten perustella jotain mututuntumalla, että sen
takia, kun musta tuntuu tältä niin mä soitan lastensuojeluun.” -H4

“Tiedonpuute ja epävarmuus siitä, että että niinku just ehkä siitä, että jos epäilee ja se
epäilys onkin väärä millainen millaset välit sinulla sitten niinku tulee tähän perheeseen. Tai
niinku voiks siitä koituu just itelle jotain.” -H5
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Sitaateissa korostuivat haastateltavien epävarmuus siitä, onko oma huoli aiheellinen tai
riittävän suuri puututtavaksi. Huoli puheeksi -oppaassa Erikson & Arnkil (2012) suosittelevat
huolta herättävien asioiden kirjaamista ylös. Tällöin huolen sisältö tulee sanoitettua
selkeästi myös itselleen, jonka jälkeen on helpompi tuoda ne yhteiseen keskusteluun.
Samalla on mahdollista arvioida ja prosessoida huoleen liittyviä riskitekijöitä, jotta voi myös
vakuuttavasti kertoa vanhemmille, mistä huoli on herännyt. Lisäksi asioiden kirjaaminen voi
helpottaa sitä, että huolenaiheet tulevat kerrotuksi riittävän selkeästi asianosaisille eikä jää
vahingossa yleiselle tasolle. Keskusteluissa käytettävät ilmaisut kannattaa mahdollisuuksien
mukaan pitää yksinkertaisina ja konkreettiset esimerkit voivat auttaa toista osapuolta
ymmärtämään paremmin sitä, mistä huoli on herännyt. (Erikson & Arnkil 2012.) Jotta
puuttuminen olisi onnistunutta, tarvitaan huolen puheeksi ottamisen jälkeen alkaneeseen
yhteistyöhön selkeyttä, jatkuvuutta ja avoimuutta molemmin puolin (Järviluoto & Mäkinen
2009, 43–44).
Varhainen puuttuminen edellyttää ehkäisevää työtä, jossa hyvinvointia turvataan ja
rakennetaan ennaltaehkäisevästi (Opettaja-lehti 2005). Varhaista puuttumista edistäviä
käytänteitä auttaa se, että niitä pohditaan ja testataan yhdessä ja hyväksi havaitut
toimintatavat jäävät käytäntöön. Jos tilanteissa toimitaan aina spontaanisti, on riskinä se,
että yhtenäisiä käytänteitä ei synny vaan jokainen luovii tilanteissa omalla tyylillään. Tämä
saattaa johtaa siihen, että siinä missä joku puuttuu huoleen toinen jättää puuttumatta.
Heinonen ja kumppanit (2016) esittävät yhteistyön rakentuvan tapauskohtaisesti, jolloin
pysyvät toimintamallit tai rakenteet eivät välttämättä tarjoa perheiden erilaisissa tilanteissa
parasta mahdollista apua. Tieto lisää kuitenkin varmuutta asian kohtaamiseen ja
työyhteisössä sovitut käytännöt voivat helpottaa huolen puheeksi ottamista tai tilanteen
arviointia. (Heinonen ym. 2016, 185.)
Edellisen sivun sitaateissa osa haastateltavista kertoi kaipaavaansa työnsä tueksi esimerkiksi
listaa sellaisista huolen aiheista tai riskitekijöistä, joihin tulisi puuttua. Huolitilanteet ovat
kuitenkin usein tilannesidonnaisia, joten olisi vaikeaa määritellä nämä etukäteen.
Pahimmillaan se saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa henkilöstö toimii mekaanisesti listaa
noudattaen, eikä omaa ja lapsen yksilölliseen tilanteeseen liittyvää arviointia tehtäisi.
Varhaiskasvatuksen opettajat ovat lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita
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(varhaiskasvatuslaki 540/2018) ja voivat luottaa omaan arviointikykyynsä. Kun huoli herää,
huoli on yleensä aiheellinen. Tilanteen arvioimisessa voi auttaa myös se, että kysyy itseltään
mitä tapahtuu, jos en puutu (Erikson & Arnkil 2012, 12).
Aineistosta käy ilmi, että varhaiskasvatusyksikössä kaivataan selkeitä toimintaohjeita. Olisi
hyvä, jos jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä löytyisi esimerkiksi yhteystiedot kunnan
sosiaalitoimeen ja ohjeet puheeksi ottamiseen. Tämä on erityisen tärkeää senkin vuoksi,
että varhaiskasvatuksessa henkilöstömuutokset ovat jatkuvia, eikä kaikki tieto kulje sijaisille
hetkessä. Esimerkiksi edellä mainitut asiat ovat sellaisia, jotka olisivat hyvä
varhaiskasvatuksessa tiedostaa.
Vaikka listaa puuttumista edellyttävistä tilanteista voi olla mahdotonta tyhjentävästi antaa,
joitakin asioita kuitenkin tiedämme lastensuojelun tilastoja tarkastelemalla. Vanhempien
uupumus, kyvyt toimia vanhempana, sekä erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat ovat
pienten lasten osalta tavallisimpia syitä lastensuojelun tarpeeseen. Lisäksi on tiedossa, että
työttömyys sekä työkyvyttömyys, taloudelliset vaikeudet ja erilaiset psykososiaaliset
ongelmat ovat yleisempiä lastensuojelun piirissä oleville perheille. (Pekkarinen 2015, 2.)
Huolen puheeksi ottaminen on konkreettista varhaista puuttumista, jota
varhaiskasvatuksessa tulisi noudattaa tilanteen niin vaatiessa. Huoli on hyvä ottaa puheeksi
silloin, kun ongelmat ovat korjattavissa ja vaihtoehtoja tilanteen helpottamiseksi on vielä
jäljellä. Vaikka monet haastateltavista puhuivat ennaltaehkäisemisestä, haluan tässä
yhteydessä erottaa sen varhaisesta puuttumisesta. Laadukas varhaiskasvatus voi toimia
ennaltaehkäisevänä palveluna monille perheille, sillä se tuottaa hyvinvointia koko perheelle
ja vaikuttaa positiivisesti lapsen tulevaisuuteen (ks. Heinonen ym. 2016, 180–181). Tässä
tutkielmassa olen määritellyt varhaisen puuttumisen interventioksi, jonka tavoitteena on
auttaa lasta ja tämän perhettä. Varhaista puuttumista tarvitaan silloin, kun perheessä on jo
tapahtunut muutoksia, jotka ovat herättäneet huolen varhaiskasvatuksen henkilöstössä.
Seuraavassa sitaatissa haastateltava on varhaisen puuttumisen ytimessä ja tuo esiin kaikki
ne elementit, jotka varhaisessa puuttumisessa on tärkeää. Haastateltava pohtii sitä, että
hyvällä yhteistyöllä ja ennakoinnilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan perheiden tilanteisiin jo
siinä vaiheessa, kun suurta huolta ei vielä ole. Haastateltavan viimeinen lause kiteyttää vielä
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sen vastuullisen ja erityislaatuisen tehtävän, joka kaikilla lasten kanssa työskentelevillä tulisi
olla aina mielessä: lapsen oikeudet on turvattava kaikissa tilanteissa.

“Että pyrittäis semmoiseen niin kuin ennakoitiin ja yhteistyöhön.. ..Kaikki ei välttämättä heti
vaadi sitä niin kun niitä kaikista rankimpia niin kuin toimia. ..Ennaltaehkäisevästi ettei
välttämättä kaiken tarvitse olla heti niin huonosti. Ja sitten varmaan se tärkein asia on, että
lapsen oikeudet niinku turvataan.” -H3

Materiaalia koskien varhaista puuttumista tai huolen puheeksi ottamista on kehitetty eri
tahojen toimesta. Esimerkiksi verkossa toimiva Lastensuojelun käsikirja (THL) sisältää
runsaasti erilaista hyödyllistä tietoa lastensuojelusta. Lastensuojelun käsikirjaa päivitetään
jatkuvasti ja se sisältää aina ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta niin yksityishenkilöille kuin
viranomaisillekin. Lapset puheeksi -menetelmä® (LP) on Mieli ry:n toteuttama menetelmä,
joka on laajasti käytössä työkaluna ottaa asioita puheeksi perheiden kanssa matalalla
kynnyksellä. Lapset puheeksi ei ollut kenellekään tuttu omasta koulutuksesta eikä
työelämästä. Helsingin kaupunki on julkaissut Mitä kuuluu -nimisen toimintamallin, jonka
tarkoituksena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle apuja lapseen tai perheeseen
liittyvän huolen tai riskitekijöiden tunnistamiseen ja huolen puheeksi ottamiseen. Mallin
lähtökohta on se, ettei työntekijän tarvitse tuntea palvelujärjestelmää kokonaisuudessaan,
vaan perheen kanssa voidaan yhdessä miettiä sopivaa tahoa hyödyntämällä oppaassa
listattuja palveluita. (Helsingin kaupunki 2021.) Kolme haastateltavista kertoi
haastatteluhetkellä olevansa Helsingin kaupungilla töissä joko lyhyemmässä tai pidemmässä
työsuhteessa. Vain yksi haastateltavista oli kuullut mallista. Hän ei ollut ottanut sitä osaksi
omaa työtapaa, mutta pohti haastattelussa, että voisi perehtyä asiaan uudestaan.
Tässä kohtaa on aiheellista herätä pohtimaan sitä, kenellä on vastuu siitä, että opettajilla on
riittävät valmiudet noudattaa lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta ja edistää varhaisen
puuttumisen toteutumista. Hyvätkin materiaalit ja työvälineet ovat hyödyttömiä, jos
henkilöstölle ei tarjota asianmukaista koulutusta tai työnohjausta materiaalin tueksi.
Haastateltavat puhuivat paljon ennaltaehkäisemisestä ja pohtivat varhaiskasvatuksen roolia
sen toteutumisessa. Ennaltaehkäisyyn liittyi ajatuksia auttamisen mahdollisuudesta sekä
lastensuojeluun liittyvän puheen lisäämisestä omassa työssä. Haastateltavien puheessa ja
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heidän esille tuomissaan käytännöissä koskien ennaltaehkäisevää työtä oli ristiriitaa. Tämä
saattaa olla merkki siitä, miten epävarmuus näyttäytyy työntekijöiden konkreettisissa
toimissa. Yksi haastateltavista näki varhaiskasvatuksessa mahdollisuuden auttaa perheitä
varhaisessa vaiheessa ja pohti että perheiden tuen tarve voi jäädä huomaamatta, jos lapsi ei
osallistu varhaiskasvatukseen. Toisaalta sama haastateltava kertoi, että saattaisi itse olla
puuttumatta huolta herättävään tilanteeseen, mikäli ei olisi ryhmän vakituista
henkilökuntaa. Yhden henkilön vastauksista ei voi tehdä suuria johtopäätöksiä, mutta tämä
voi toimia esimerkkinä siitä, miten varhaiskasvatuksen järjestelmän rakenteet ja pula
vakituisista työntekijöistä voivat vaikuttaa varhaiskasvatuksen opettajien kykyyn huolehtia
omista velvollisuuksistaan. Viimeinen sitaatti kuvaa sitä, mihin tiedonpuute ja
neuvottomuus voivat pahimmillaan johtaa.
“Että jos on vähän semmoinen tilanne, että ei oikein tiedä, että miten puuttua niin.. Niin
sitten ihmisten on helpompi mennä siihen, että mä en huomaa.” -H5

8.4 Tarvitaan tietoa lastensuojeluilmoitukseen liittyvistä käytännöistä

Käsittelin tulosluvun ensimmäisessä luvussa (7.1) lastensuojelulain mukaista
ilmoitusvelvollisuutta, joka liittyi siihen tietoon, jonka osa haastateltavista kertoi saaneen
omasta koulutuksestaan. Tieto ilmoitusvelvollisuudesta ei kuitenkaan sisältänyt käytännön
tietoa siitä, miten ja missä lastensuojeluilmoitus tulee tehdä. Yksi haastateltavista kertoi
perehtyneensä ilmoituksen tekemiseen myös käytännössä ja kertoi olevansa tietoinen siitä,
miten ja mistä apua voi lähteä hakemaan. Muut haastateltavat pohtivat esimerkiksi sitä
mihin ja miten ilmoitus tehdään, tarvitseeko ilmoituksen tekemiseen vanhempien lupaa.
Osa pohti myös sitä, mitkä tilanteet voisivat johtaa siihen, että jättäisi itse noudattamatta
lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Tämän perusteella on suhtauduttava varauksella
siihen, miten lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan käytännössä.
Lastensuojeluilmoitus on lain mukaan tehtävä matalalla kynnyksellä ja viipymättä sen
ilmoitusvelvollisen toimesta, jolle on syntynyt huoli lapsen hyvinvoinnista (Lsl 2007/417,
25§). Myös yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen
voi tehdä verkossa, puhelimitse tai asioimalla kunnan sosiaalitoimistossa. Lastensuojelun
käsikirjasta (THL), löytyy selkeät ohjeet ilmoitusta varten ja siellä on listattuna suurimpien
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kuntien sosiaalitoimistojen yhteystiedot. Ne viranomaiset, joilla on lastensuojelulain
mukainen ilmoitusvelvollisuus (lastensuojelulaki 2007/417; 25§), kuten varhaiskasvatuksen
opettajat, ovat velvoitettuja tekemään lastensuojeluilmoituksen omalla nimellään eivätkä
voi siirtää ilmoitusvelvollisuuttaan toiselle henkilölle. Yksityishenkilöt puolestaan voivat
tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Lisäksi on hyvä huomioida, että
ilmoitusvelvollisuus koskee myös määräaikaisia työntekijöitä sekä sijaisia. (Lastensuojelulaki
2007/417; Lastensuojelun käsikirja 2022.) Seuraavasta sitaatista käy ilmi se, että ainakin
tämä haastateltava näki sijaisuuden nostavan kynnystä lastensuojeluilmoituksen
tekemiselle.

“..Voi helposti tulla semmoinen olo, että no mä jätän tän niinku seuraavalle joka tulee tähän
tai että jos tulee joku pidempiaikainen.. Mikä varmaan aiheuttaisi sen, että mä jättäisin
puuttumatta johonkin asiaan.” -H2

Lastensuojeluilmoituksen tekemättä jättäminen estää varhaisen puuttumisen toteutumisen
sekä saattaa jättää lapsen vaaraan. Lisäksi on huomautettava, että tälläkin hetkellä
varhaiskasvatuksessa kärsitään merkittävästä henkilöstöpulasta. Vaikka vakituisia
työtehtäviä ainakin pääkaupunkiseudulla tuntuu riittävän, näihin ei aina löydetä tekijöitä ja
arkea paikataan sijaisvoimin. Varhaiskasvatuksessa koettu henkilöstöpula ei voi olla esteenä
lapsen edun ja turvallisuuden toteutumiselle.
On aiheellista suhtautua varauksella siihen, miten matalalla kynnyksellä
lastensuojeluilmoituksia todellisuudessa tehdään. Verrattuna muihin ilmoitusvelvollisiin
(kuten koulu ja terveydenhuolto) on tiedossa, että varhaiskasvatuksesta tehdään vähemmän
lastensuojeluilmoituksia (ks. Esim. Kuusikko-työryhmä 2020; Pekkarinen 2015, 3). Edellä
mainittujen resurssien ja henkilöstövajeen lisäksi tähän voi löytyä monia muitakin syitä.
Esimerkiksi henkilöstön puutteelliset taidot asiassa, ennakkoluulot ja pelko voivat estää
huoleen puuttumisen. Haastateltava 1 pohti ilmoitusvelvollisuutta ja mietti, että velvollisuus
tehdä ilmoitus omalla nimellä saattaa lisätä kynnystä ilmoituksen tekemiseen. Taustalla
saattaa olla pelko siitä, hankaloituuko oma työ ja kohtaamiset lapsen vanhempien kanssa.
Samansuuntaisia pelkoja oli myös toisella haastateltavalla, joka pohti luottamuksen
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menettämistä ja siitä aiheutuvaa epämiellyttävää tunnetta. Lisäksi työntekijälle voi herätä
pelko omasta turvallisuudesta, kuten eräs haastateltavista pohti.
“..Voisin kuvitella, että joillekin jää sitten niinku sen takia tekemättä ilmoitukset että.. pitää
olla se nimi siellä nyt voi olla tietenkin, että se sitten auttaisi, jos olisi nimettömänä.” -H1

“Kun haluaa kuitenkin pitää hyvät välit ja semmoisen niinku luottavaisen suhteen. Niinku
että vanhemmatkin pystyy luottaa. Niin sitten siinä voi jotenkin rakoilla se. Niin se on
jotenkin epämiellyttävä ajatus.” -H2

“..Niinku voiks siitä koituu just itelle jotain. Jotain haittaa..” -H5

Lisäksi on hyvä muistaa, että ilmoitusvelvollisuus on jatkuva, eikä poistu esimerkiksi sen
jälkeen, jos tekee yksittäisen lastensuojeluilmoituksen lapsesta. Lastensuojelulain
(2007/417) tarkoituksena on, että ilmoitus tehdään ilman tarpeetonta kynnystä. Vuonna
2021 niistä lapsista, joista tehtiin lastensuojeluilmoitus, tehtiin keskimäärin 1,9
lastensuojeluilmoitusta (THL 2022). Lapsen hyvinvointiin liittyvät riskitekijät vaativat
jatkuvaa arviointia ja yhä uudelleen puuttumista tilanteen niin vaatiessa.
Luvussa 8.3 käsittelin tarkemmin huolen puheeksi ottamista, jossa on suositeltavaa pyrkiä
avoimeen keskusteluyhteyteen vanhemman kanssa ja tuoda huolenaiheet mahdollisimman
selkeästi esille. Lapsiin kohdistuvan väkivallan epäilyssä toimintamalli poikkeaa muista
lapseen tai perheeseen liittyvästä huolesta. Lastensuojeluviranomaisten ohjeistuksen
mukaan tilanteissa, joissa on syytä epäillä lapseen kohdistuneen väkivaltaa tämän huoltajan,
sukulaisen tai muun läheisen toimesta, on erityisen tärkeää konsultoida ensin poliisia tai
lastensuojelua. Terveyden ja hyvinvointilaitos ohjeistaa, että väkivaltaepäilyssä
ilmoitusvelvollinen tekee viipymättä lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimeen sekä
rikosilmoituksen poliisille. (Lastensuojelun käsikirja 2022.) Tilanteen selvittämisen ja
mahdollisen rikostutkinnan kannalta on tärkeää, ettei lasta tai vanhempaa ole jututettu
aiheesta ennen poliisia tai sosiaaliviranomaisia. Mikäli epäily lapseen kohdistuneesta
väkivallasta herää lapsen puheiden perusteella, on varhaiskasvatuksessa tärkeää antaa
lapsen kertoa asia, mutta välttää lisäkysymyksiä. (ks. Lastensuojelun käsikirja 2022).
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Varhaiskasvatuksen henkilöstön läheinen ja turvallinen suhde lapseen voi lisätä lapsen
luottamusta jakaa mielen päällä olevia asioita. Toisaalta lapsi voi viestiä pahasta olostaan
myös sanattomasti. Sanattomien viestien tulkitseminen edellyttää kuitenkin sitä, että
aikuinen tuntee lapsen sekä osaamista havainnoida lapsen normaalista kehityksestä
poikkeavia asioita. (Hurtig 2006, 173.) Mikäli lapsi kertoo asioita, joista herää epäily lapseen
kohdistuneesta väkivallasta, on tärkeää kuunnella lasta ja vastaanottaa tieto rauhassa.
Lisäksi on kaikin keinoin vältettävä johdattelua, ja tilanteen on annettava edetä lapsen
ehdoilla. Keskustelun jälkeen tulee kirjata ylös tarkasti kaikki se, mitä lapsi on kertonut.
(Lastensuojelun käsikirja 2022.) On myös mahdollista, että lapsi ei halua puhua ikävistä
asioista tai osaa vielä ilmaista asiaa. Lapsia pidetään usein lojaaleina vanhempiaan kohtaan
ja lapsi voi suojella vanhempaa pelätessään seurauksia (ks. Hurtig 2006, 171). Pekkarisen
(2015,3) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatus saattaa olla lapselle tärkeä paikka jakaa myös
kodin vaikeita asioita, jotka tavallisesti aiheuttavat lapsille lojaliteettiristiriitaa. Tämä
korostaa varhaiskasvatuksen ja siellä työskentelevän henkilöstön tärkeää tehtävää
edistämässä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia myös varhaiskasvatuksen ulkopuolella
puuttumalla huolta herättäviin tilanteisiin.
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9 Lopuksi
9.1 Luotettavuus

Tutkielmaa kirjoittaessani olen noudattanut tiedekunnan sekä tutkimuseettisen
neuvottelukunnan (TENK) ohjeita kasvatustieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.
Olen informoinut haastateltavia tutkielman tarkoituksesta kirjallisesti, jotta haastateltavat
ovat tietoisia siitä, mihin tarkoitukseen aineistoa käytetään. Lisäksi jokainen haastateltava
on antanut kirjallisen suostumuksen (liite 2) haastatteluaineiston käyttämiseen. Kirjallisessa
suostumuksessa olen selvittänyt haastateltaville aineiston anonymisointiin, litterointiin sekä
säilytykseen liittyvät seikat ja samalla aineiston kerääjänä itse sitoutunut noudattamaan
hyvää eettistä käytäntöä myös näiden osalta.
Juuti ja Puusa (2020) kehottavat tarkastelemaan tutkielman luotettavuutta niin
uskottavuuden, luotettavuuden kuin eettisyyden osalta. Käsitteet liittyvät oleellisesti
toisiinsa ja toisaalta vaikuttavat koko tutkielman laatuun. (Juuti & Puusa 2020, 167.) Tässä
pro gradu -tutkielmassa selvitin viiden varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksesta saatua
lastensuojeluosaamista sekä sitä, millaista lastensuojeluun liittyvää osaamista työelämässä
tarvitaan. Työn uskottavuuden puolesta puhuu oma perehtyneisyyteni tutkielman
aiheeseen niin teoriatasolla kuin käytännön työn kautta. Oma kiinnostukseni aiheeseen on
motivoinut työstämään ja tutkimaan aihetta lisää ja uskon sen näkyvän myös tässä työssä.
Tutkielman uskottavuutta voidaan tarkastella myös aineiston laajuuden osalta. Kahden
haastattelun sekä niistä tekemäni testianalyysin perusteella huomasin, että aineistoissa on
enemmän yhtenäisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Jokainen näiden jälkeen tekemäni haastattelu
vahvisti tunnetta siitä, etteivät uudet haastattelut todennäköisesti tuota uutta tietoa (ks.
Puusa & Juuti 2020, luku 4; Tuomi & Sarajärvi 2002, 89). Olen arvioinut saavuttaneeni
saturaation neljän haastattelun jälkeen. Tämän jälkeen tein kuitenkin vielä yhden
haastattelun, jonka jälkeen totesin aineiston olevan riittävä kuvaamaan ilmiötä. Viisi
haastattelua tuotti yhteensä 59 litteroitua tekstiä. Haastatteluaineistoa analysoidessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota tarkkuuteen. Nikander (2010, 439) huomauttaa litteraation
vaikuttavan siihen, millä tavalla tutkija myöhemmin analysoi ja tulkitsee aineistoa. Tämän
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otin huomioon omassa prosessissani, jossa päädyin litteroimaan aineiston sanatarkasti.
Tällöin myös tulkintojen tekeminen on luotettavampaa, kun aineiston sisältö on kirjattu ylös
sillä tarkkuudella, jolla haastateltava on sen tuonut esille.
Tutkittavan kohteen mittaamisen tarkkuutta voidaan arvioida validiuden avulla. Validiudella
tarkastellaan sitä osuvatko väitteet tai tulkinnat vastaamaan tutkielmalle asetettuihin
kysymyksiin. (Aaltio & Puusa 2020, 170.) Siinä vaiheessa, kun tutustuin omaan aineistooni,
huomasin nopeasti, ettei aineisto itse asiassa tarjoa vastauksia alkuperäisiin
tutkimuskysymyksiini. Jotta olisin saanut vastauksia alkuperäisiin tutkimuskysymyksiini, olisi
haastatteluissa käytetyissä teemoissa pitänyt painottaa toisenlaisia asioita. On melko
tyypillistä, että tutkimuskysymyksiä joutuu tarkentamaan prosessin aikana (Juuti & Puusa
2020, 12) ja näin tapahtui myös oman tutkielmani kohdalla.
Alun perin ajattelin, että selvitän koulutuksen tuomaa teoreettista osaamista koskien
varhaista puuttumista. Tähän sainkin vastauksia. Koska vastaukset viittasivat siihen, ettei
koulutus ole tuottanut varhaiseen puuttumiseen liittyvää osaamista, pelkäsin analyysin
jäävän hyvin kapeaksi. Tämä pelko sai vahvistusta vielä siitä, ettei Oulusta löytynyt
haastateltavia ja näin vertaileva tutkimus Helsingin ja Oulun yliopistojen välillä ei ollut
mahdollinen. Toinen kysymys liittyi siihen millaisena varhaiskasvatuksen opettajat näkevät
oman roolinsa osana moniammatillista yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Tässä vaiheessa
huomasin menneeni niin sanotusti metsään, sillä kysymykset eivät liittyneet toisiinsa.
Testihaastattelun jälkeen päädyin kuitenkin jatkamaan samoilla haastatteluteemoilla, sillä
huomasin niiden tarjoavan vastauksia toisenlaisiin asioihin. Tämä vaati kuitenkin aiheen
uudelleen rajausta. Tässä vaiheessa tein testianalyysin kahdesta haastattelusta osana
kvalitatiivisen kurssin lopputyötä. Testianalyysin avulla rajasin tutkielman tarkastelemaan
koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin, edelleen lastensuojeluosaamisen
näkökulmasta. Tähän aineisto tarjosi hyvät lähtökohdat.
Tutkielman luotettavuutta lisää myös prosessin läpinäkyvyys. Analyysin kulkua esitellessäni
olen tuonut eri vaiheet mahdollisimman seikkaperäisesti esille, jotta lukija voi tehdä omia
johtopäätöksiä analyysin luotettavuudesta. Aaltion ja Puusan (2020, 173) mukaan
tutkimusmenetelmää ei voi määritellä hyväksi tai huonoksi, vaan tärkeintä on käyttää
omaan tutkielmaan sopivaa metodia. Sisällönanalyysissä etenin aineistoa tiivistämällä ensin
luokittelemalla aineistoa ja lopuksi kuvaamalla aineistoa teoreettisella käsitteellä (Tuomi &
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Sarajärvi 2018; Kallinen & Kinnunen). Sisällönanalyysi vastasi hyvin oman tutkielmani
tavoitteisiin ja sen avulla sain analysoitua sitä sisältöä, jota kukin haastateltava tuotti.
Analyysiprosessi alkaa nostamalla aineistosta esiin mielenkiintoisia asioita (ks. Tuomi &
Sarajärvi 2002, 111–112) ja valitsin nostot sen mukaan, että ne liittyivät
tutkimuskysymyksiini. Se minkä kukin kokee mielenkiintoiseksi, on tietysti subjektiivista. On
siis mahdollista, että joku muu olisi saattanut tehdä toisenlaisia valintoja, mikäli oli kokenut
eri asiat mielenkiintoiseksi kuin minä. Silloin myös analyysista olisi tullut väistämättä
erilainen.
Tämä pro gradu -tutkielma vahvistaa jo olemassa olevaa tietoa siitä, että
varhaiskasvatuksessa ei ole riittävästi tietoa lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Tutkielma
tuo ajankohtaista tietoa siitä, millaiselle lastensuojeluosaamisessa varhaiskasvatuksessa
koetaan tarvetta. Huomionarvoista on se, että haastateltavat määrittelivät oman
lastensuojeluosaamisensa heikoksi tai toteamalla, ettei osaamista ole. Aineistossa
esiintyneet varhaiskasvatuksen opettajat eivät peitelleet tätä, vaan toivat asian rohkeasti
esille. Tietovaje lastensuojeluun liittyvissä asioissa on ymmärrettävää, sillä Helsingin
yliopiston varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa (ks. luku 4) ei ole opintojaksoja, jotka
liittyisivät lastensuojeluun. Luvun 4 tarkoituksena on ollut selvittää lukijalle koulutuksen
sisältöä ja painopisteitä. Opintojaksojen nimistä ei voi kuitenkaan tehdä merkittäviä
johtopäätöksiä, joten tutustuin myös kurssisisältöjen kuvauksiin, jotka löytyvät taulukosta
tutkielman liitteenä (liite 3). On kuitenkin syytä huomioida myös se, että kurssin opettaja
määrittelee tarkemmat sisällöt. Tämä on otettava huomioon luotettavuutta arvioidessa,
koska opintojaksojen kuvaukset eivät kerro kaikkea. Toisaalta haastateltavien hyvin
samanlaisia näkemyksiä siitä, ettei koulutus ole tuottanut tietoa lastensuojelusta on vaikea
kyseenalaistaa.
Lopuksi on hyvä avata haastatteluiden toteutusta, jossa jälkikäteen näen joitakin puutteita.
Olen sitä mieltä, että ennakkoon valitsemani teemat olivat tutkielman aiheen kannalta
melko sopivia, vaikka joitakin kysymyksiä olisin toki voinut rajata pois. Ennakkoon on usein
vaikea tietää, mikä kysymys tuo tutkielman kannalta merkittävimmät asiat esille. Lukiessani
haastatteluaineistoja jälkikäteen huomasin kuitenkin, että joissain kohdissa olisi voinut olla
hedelmällistä esittää jatkokysymyksiä. Esimerkiksi niissä haastatteluissa, joissa
haastateltavat puhuivat ilmoitusvelvollisuudesta, mutta eivät maininneet mistä olivat
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kuulleet siitä, olisi ollut tärkeää esittää tarkentava kysymys. Toisaalta myös niissä kohdissa,
joissa haastateltavat puhuivat omasta asiantuntijuudestaan ja sen painotuksista, olisin
voinut toisenlaisilla kysymyksillä saada vastauksia enemmän myös asiantuntijuuden
rajaamiseen liittyviin seikkoihin. Vaikka aineiston avulla sain vastattua tutkimuskysymyksiini,
haastattelutekniikkaan tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

9.2 Pohdinta
Varhaiskasvatuksen työlle on asetettu paljon odotuksia myös yhteiskunnasta käsin.
Lastensuojelulain (3a§) mukaan varhaiskasvatus on listattu osaksi ehkäisevää
lastensuojelua, jossa turvataan lapsen kasvua, kehitystä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tästä johtuen varhaiskasvatuksen henkilöstöllä tulisi olla osaamista arvioida sitä, milloin
lapsen turvalliset kasvuolosuhteet ovat vaarantuneet ja taitoa viedä asia eteenpäin.
Varhaiskasvatuslaki (3§) asettaa tavoitteita esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin ja tasa-arvon
edistämiselle, lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistamiselle sekä vanhempien
kasvatustehtävän tukemiselle. Näiden lisäksi varhaiskasvatuksen merkitystä on korostettu
mm. LAPE-hankkeessa (Stm 2017) ja kansallisessa lapsistrategiassa, johon myös
eurooppalainen lapsitakuu on liitetty (ks. Stm 2021; Eurooppa-neuvosto 2021). Nämä ovat
tärkeitä tavoitteita, mutta vaativat henkilöstöltä laaja-alaista osaamista ja tietoa siitä,
millaisia tavoitteita työlle on asetettu politiikan tasolla.
Tutkielmani tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta saatua
lastensuojeluosaamista. Taustalla oli kiinnostus siihen, millaista osaamista koulutus on
tuottanut varhaiskasvatuksen opettajille toteuttaa heille laissa asetettuja tavoitteita.
Tilastojen mukaan noin 6,5 % lapsista ovat lastensuojelun asiakkaita (THL 2022). Lisäksi
tiedetään, että noin joka kymmenes lapsi Suomessa elää köyhyydessä ja köyhyys lisää riskiä,
joka saattaa lisätä riskiä myös muille ongelmille (EAPN- Fin, 2020; Pekkarinen 2015, 2).
Tämän vuoksi koin tärkeäksi selvittää myös sitä, millaiselle lastensuojeluosaamiselle
varhaiskasvatuksessa on tarvetta. Aineiston avulla sain ajankohtaista ja tärkeää tietoa
molempiin tutkimuskysymyksiini.
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Tässä kohtaa haluan kiittää kaikkia haastatteluun osallistuneita rehellisistä ja vilpittömistä
vastauksista, joita ilman en olisi voinut tätä tärkeää aihetta tuoda esille. Haastateltavien
kyky tarkastella kriittisesti omaa työtään sekä reflektoida sitä osoittaa hyvää
asiantuntijuutta. On syytä painottaa, ettei tavoitteena ole tuoda lastensuojelua osaksi
varhaiskasvatuksen työtä sen enempää, kun tarve vaatii. Jatkossakin varhaiskasvatuksen on
syytä painottua pedagogiikkaan, joka on palvelun sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön
osaamisen ydin. Kuitenkin lastensuojeluosaamiselle varhaiskasvatuksessa on selkeä tarve ja
ratkaisuja osaamisen lisäämiseksi tulisi löytää ratkaisuja.
On kiinnostavaa, ettei kukaan haastateltavista selitellyt puutteita varhaiseen puuttumiseen
liittyvässä osaamisessaan vaan totesivat asian olevan näin. Olisi tärkeää saada laajempaa
tietoa siitä, onko muista yliopistoista valmistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien
kokemukset samansuuntaisia. Tämä tarjoaisi laajempaa ymmärrystä siitä, onko kyseessä
valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen koulutusta sekä työelämää koskeva ilmiö. Tähän
tietovajeeseen ja sen korjaamiseen tulisi kiireellisesti löytää ratkaisuja, eikä sen
ratkaisemista voi jättää yksin varhaiskasvatuksen opettajien käsiin. Tilanteeseen tulisi
reagoida lainsäädännön sekä koulutuspolitiikan puolelta. Myös työnantajien tulisi vastata
henkilöstön täydennyskoulutuksen tarpeeseen.
Tutkielmani otsikossa oleva sitaatti “mitä kaikkea me oikeasti siellä arjessa tarvitaan” viittaa
erään haastateltavan pohdintaan siitä, että tutkinto-ohjelmia kehitettäessä mietittäisiin
tarkkaan sitä, että koulutus vastaisi työelämässä koettuja tarpeita. Yksi haastateltavista
pohti saaneensa yliopistolta epärealistisen ja erilaisen kuvan varhaiskasvatuksen opettajan
työstä, että “mitä se oikeasti on.” On tavallinen käytäntö, että yliopiston opettajat keräävät
kurssipalautetta jälkikäteen opiskelijoilta. Uskon, että tästä saa tärkeää dataa siitä, miten
hyödyllisiksi opiskelijat kokevat eri opintojaksot. Toisaalta opiskelijat eivät usein ennakkoon
tiedä, millaiselle osaamiselle työssä lopulta on tarve, kuten jälkimmäinen sitaatti osoittaa.
Yhtä tärkeää olisi mielestäni suunnata tutkimustyötä jo työelämässä oleviin
varhaiskasvatuksen opettajiin ja pohtia, miten koulutuksesta saatu osaaminen vastaa
työelämän todellisiin tarpeisiin. Henkilöstön täydennyskoulutustarpeiden selvitys edistäisi
myös varhaiskasvatuslaissa asetettua velvoitetta henkilöstön täydennyskoulutukselle (39§).
Pitäisin tätä tärkeänä erityisesti nyt, kun ammattiin kouluttautuneet opettajat suuntaavat
muihin tehtäviin ja katoavat kentältä. Jo johdannossa viittasin varhaiskasvatuksen työssä
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kohdattuihin haasteisiin ja ongelmiin rakenteissa. Jos koulutus on kaukana työelämän
todellisuudesta, on riskinä, että työntekijät uupuvat ja yhä useampi pätevä
varhaiskasvatuksen opettaja vaihtaa alaa.
Aineistossa tuli ilmi, että varhaiskasvatuksessa koetaan mahdollisuus auttaa perheitä
varhaisessa vaiheessa ja huoli siitä, että perheiden tuen tarve voi jäädä huomaamatta, jos
lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Toisaalta aineistossa tuli ilmi myös niitä tekijöitä, jotka
saattaisivat estää puuttumisen. Tämä on esimerkki siitä, miten epävarmuus näyttäytyy
työntekijöiden konkreettisissa toimissa, kun varhaiskasvatuksen järjestelmän rakenteet ja
pula vakituisista työntekijöistä voi vaikuttaa työn toteutumiseen.
Tämän aineiston pohjalta keksisin useita aiheita jatkotutkimukselle. Aineisto tarjoaisi
kiinnostavia näkökulmia esimerkiksi siitä, millaisena opettajat näkevät varhaiskasvatuksen
arjen suhteessa koulutuksessa saatuun kuvaan työstä. Eräs haastateltavista koki tulleensa
huijatuksi saatuaan työstä hyvin erilaisen kuvan yliopistolta. Tätä olisi mielenkiintoista
tarkastella enemmän siksikin, että on hyvin ajankohtaista selvittää niitä tekijöitä, jotka
lisäisivät varhaiskasvatuksen opettajien pysymistä alalla. Itseäni kiinnostaisi kuitenkin
erityisesti se, millainen työnjako varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen
sosionomien välille on todellisuudessa syntynyt. Useampi haastateltavista mainitsi
sosionomien erityisosaamisen lastensuojeluun liittyen. Olisi tärkeää tietää millaisen roolin
varhaiskasvatuksen sosionomi saa varhaiskasvatuksessa työskentelevänä uutena
ammattiryhmän edustajana. Uusien ammattinimikkeiden ja ammattiryhmien myötä myös
työnkuvat vaativat selkiyttämistä, jotta kaikkien erityisosaaminen otetaan huomioon.
Henkilöstön monipuolinen ammattitaito ja sen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa on
myös lapsen etu. Tämän asian tarkastelu vaatisi kuitenkin toisenlaisen aineiston, sillä tämä
aineisto ei tuota syvempää tietoa siitä.
Syvä kiinnostus aiheeseen on kannatellut prosessia myös haastavina hetkinä. Tässä työssä
minulla on ollut selkeä tavoite tuoda näkyväksi sitä, mitä on ehkä mietitty jo pidemmän
aikaa. Nähdäänkö lasten hätä ja kun nähdään, osataanko ja uskalletaanko puuttua?
Viimeisin kysymys on jatkon kannalta oleellinen. Kenellä on vastuu viedä asioita eteenpäin ja
varmistaa, että tarvittavilla ammattilaisilla on riittävästi taitoa puuttua lasten hätään
ajoissa?
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Liite 1
Teemahaastattelurunko 2021
Taustatiedot
-

Koulutus (mistä ja koska valmistunut)
Työhistoria (kaupunki ja vuodet)

Varhaiskasvatuksen tehtävä
-

Ammatti-identiteetti
Opettajan tehtävät
Yhteiskunnalliset tehtävät / institutionaalinen tehtävä
Varhainen puuttuminen

Lastensuojelun tehtävä
-

Mitä lastensuojelu on
Työssä koettu lastensuojelullinen huoli
Lastensuojelulain velvoittavuus

Koulutuksen tuoma ammatillinen osaaminen
-

Mihin asioihin koulutus on sinua valmistanut
Teoreettinen tieto, käytännön tieto
Osaamisen ydinkompetenssi
Lastensuojelun/lastensuojelullisen huolen käsittely koulutuksessa
Työtä ohjaavien asiakirjojen tai työhön liittyvän lainsäädännön käsittely
koulutuksessa
Koulutuksesta saatu lastensuojeluun liittyvä osaaminen

Apua varhaiseen puuttumiseen
-

Mikä helpottaa puuttumista
Työnantajan tarjoama lisäkoulutus
Työnohjaus
Moniammatillinen yhteistyö
Lapset puheeksi -menetelmä
Mitä kuuluu malli? (Helsingin työntekijöille)
Esteet puuttumiselle
Millaista tukea kaipaisit osaamista kehittämään
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Liite 2
Suostumus tutkielmaan osallistumisesta
01.11.2021
Oulun Yliopisto
Opetus ja kasvatusalan maisteriohjelma
Rosa Kalliomaa

“Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen
tuomat teoreettiset valmiudet varhaiseen puuttumiseen”

Minua on pyydetty osallistumaan pro gradu -tutkielmaan, jonka tarkoituksena on selvittää
varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tuomia teoreettisia valmiuksia varhaiseen
puuttumiseen. Olen saanut tietoa tutkielman aiheesta, toteuttamisesta sekä
haastatteluaineiston käsittelystä.
Olen tietoinen, että haastattelu nauhoitetaan ja annan siihen lupani. Haastattelu litteroidaan
pikimmiten ja siitä poistetaan tunnistetiedot. Tutkielman järjestäjä lupaa hävittää
nauhoitteet. Litteroitu aineisto säilytetään tutkielman järjestäjän (Rosa Kalliomaa) toimesta.
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tutkimukseen sekä annan luvan käyttää
haastattelussa antamiani tietoja kyseiseen pro gradu -tutkielmaan. Samalla annan
suostumukseni käyttää litteroitua aineistoa tutkielman järjestäjän (Rosa Kalliomaa)
mahdollisissa jatkotutkimuksissa.

Päivämäärä ja allekirjoitukset

Haastateltavan allekirjoitus
_______________________________________________________________________________

Tutkimuksen järjestäjän allekirjoitus
Helsingissä 1.11.2021 Rosa Kalliomaa
________________________________________________________________________________

77

Liite 3
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Opintojakson nimi ja laajuus
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Johdatus kasvatus- ja
kehityspsykologiaan 5 op

Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi I 5 op
(Didaktiikka 2 op + 3 op
eriytyvä osuus)

Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi I,
opintosuuntakohtainen osuus
Varhaispedagogiikka 3 op

Sisältö
tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia
perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen
liittyviä periaatteita,
tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen
lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.
oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen
näkökulmasta,
oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä
kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä,
ihmismielen ja aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden
riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä,
kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina
tapahtumina,
vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa
toimintaa pedagogisesti ja eettisesti reflektoiden,
opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana
pedagogista vuorovaikutusta,
oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja
tutkivien työtapojen avulla.
opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön
suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun
harjoittamiseen,
opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia
opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta
käsin tarkasteltuna,
teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen,
oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön,
opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä
reflektoiden,
opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja
vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja
havaintoja.
varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia perusteita, oppimisen ja
opettamisen kysymyksiä varhaiskasvatuksessa sekä
varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja
varhaiskasvatuksen opettajan ammattia ja asiantuntijuutta sekä
päiväkodissa tehtävää yhteistyötä
havainnointia, päiväkotiympäristön pedagogisia mahdollisuuksia
ja haasteita sekä lapsiryhmän ohjausta
käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet
ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
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Kasvatuksen yhteiskunnalliset,
kulttuuriset ja filosofiset
perusteet 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5
op

tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden
toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse
kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja
toiminnassa,
perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen
perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen
käytänteisiin,
tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia
näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista
käsin.
alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä
siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin
varhaiskasvatuksen opettajan roolia taaperopedagogiikan
toteuttamisessa
vertaisryhmän merkitystä pienimmille alle 3-vuotiaille
päiväkotilapsille
pienimpien alle 3-vuotiaiden lasten havainnoimista ja
kasvatusvuorovaikutusta

Kasvatustieteen aineopinnot 45 op

Opintojakson nimi ja laajuus
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

Sisältö
- oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen
oikeudellista normiperustaisuutta (esim. lait,
säädökset)
- oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen
liittyviä teemoja (mm. kehitykselliset häiriöt,
lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet,
matemaattiset oppimisvaikeudet,
tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt,
psyykkinen hyvinvointi),
- oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitystä
ja mahdollisuuksia eri ikävaiheissa,
vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä
oppimisessa ja hyvinvoinnissa,
syrjiviä normeja ja kiusaamisen ehkäisemistä
yhdenvertaisen ja turvallisen
oppimisympäristön edistämiseksi
- ympäristön ja toimintakulttuurien
muokkaamisen mahdollisuuksia ja merkitystä
oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II:
varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta 5
op

- havainnointia ja pedagogista dokumentointia
sekä tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogiikan
tukena
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- varhaiskasvatuksen suunnittelukäytäntöjä ja
malleja, opetussuunnitelmatyöskentelyä,
tavoitteiden asettamista ja erilaisia arvioinnin
tapoja
Kandidaatintutkielma (6 op) ja seminaari (4 op)

- opintojaksoon sisältyy pakollista opiskelijan
läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta, ohjausta,
opiskelijan itsenäistä työskentelyä sekä
opiskelijoiden vertaistyöskentelyä
- opiskelija laatii kandidaatintutkielman
kasvatustieteellisestä tutkimustehtävästä ja saa
tutkielman tekemiseen ohjausta
kandiseminaarin opettajalta, mahdolliselta
tutkijaohjaajalta sekä seminaariryhmän
opiskelijoilta
- kandidaatintutkielma on yksilötyö
- kandidaatintutkielma voi olla empiirinen
tutkimus tai kirjallisuuskatsaus
- opiskelija keskustelee tiedeyhteisössä omasta
sekä toisten opiskelijoiden tutkielmista
tutkimusprosessin eri vaiheissa

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

- opintojaksolla opiskelija perehtyy määrällisen
tutkimuksen tekoon ja raportointiin.
- Hän perehtyy keskeisiin tilastollisiin
analyysimenetelmiin ja tilastolliseen
päättelyyn.
kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee
laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä
keskeisiä teemoja ja osaa soveltaa niitä sekä
pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja
voisi olla.
- opintojaksolla käsitellään
havainnointia
- kasvatus- ja opetustoiminnan suunnittelua,
toteutusta ja arviointia
- kasvatusnäkemystä
varhaiskasvatuksen opettajan eettistä vastuuta

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Harjoittelut 15op, osa 1: Eheyttävä harjoittelu 8
op

Harjoittelut 15 op, osa 2: Syventävä harjoittelu
7 op

- varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista
työtä ja kokonaisvastuuta
- kasvatustoiminnan suunnittelua ja
toteuttamista yhteistyössä muun
kasvatushenkilöstön kanssa pohjautuen
opetussuunnitelmiin, lapsiryhmään ja yksilöihin
- tiimin pedagogista johtajuutta ja
moniammatillista yhteistyötä
varhaiskasvatuksen hallintoa ja
yhteistyöverkostoja
- kasvatusnäkemystä ja opettajan käyttöteorian
muodostumista näyteportfolion avulla
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varhaiskasvatuksen opettajan eettistä vastuuta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Opintojakson nimi ja laajus
Esi- ja alkuopetus 5 op

Sisältö
- opintojaksolla käsitellään
esi- ja alkuopetuksen kehitysvaiheita ja nykytilaa
maamme kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä.
- esi- ja alkuopetusta ohjaavia säädöksiä.
toimintakulttuurit ja oppimisympäristöt esi- ja
alkuopetuksen yhteistyössä
- vaihtoehtopedagogiikkojen pedagogisia ratkaisuja
(varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta).

Varhaispedagogiikka toiminnassa 5 op

- opintojaksolla käsitellään
pienen lapsen oppimista ja opettamista perushoidossa,
leikissä ja oppituokioissa sekä harjoitellaan näiden
toimintatapojen suunnittelemista, toteuttamista ja
arviointia käytännössä
- perushoidon, leikin ja oppituokioiden ominaispiirteitä
tavoitteiden asettelussa, toiminnan sisällöissä ja
menetelmissä huomioiden lasten ikä- ja kehitystaso
- opettajan ja lasten välisen vuorovaikutuksen
rakentamista ja ylläpitämistä lapsiryhmässä

Lapsen kehityksen moninaisuus ja
varhaisvuosien erityiskasvatus 5 op

- opintojaksolla käsitellään lapsen kehityksen
moninaisuutta kehityksen ja oppimisen erityispiireitä
- erityispedagogisia käytänteitä ja interventioita
inklusiivista kasvatusta
- rakentavaa vuorovaikutusta
kulttuurista ja sosiaalista kestävää kehitystä

Matematiikan pedagogiikka 5 op

- lapsen matemaattinen ajattelu ja sen kehittyminen
- luokittelua, vertailua, järjestykseen asettamista,
suhdekäsitteitä, lukukäsitettä, mittaamista, geometriaa,
aikaa ja tilastoja
- matematiikan osaamisen tukemista
- matematiikka varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman
perusteissa
- matematiikan eheyttäminen muiden sisältöjen kanssa
- matemaattis-looginen ajattelu ja tiedekasvatus
varhaiskasvatuksessa
- matematiikka varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman
perusteissa
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Ympäristö- ja luontokasvatuksen
pedagogiikka 5 op

- varhaislapsuuden ympäristö-, luonto- ja
kestävyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia
- Ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnittelua,
toteutusta ja arviointia varhaiskasvatuksessa
- Ympäristö- ja luontosuhteen lähtökohtia
varhaislapsuudessa
- Ympäristö- ja luontokasvatuksen oppimisympäristöjä
ja niiden merkitystä lapselle

Kielen ja vuorovaikutuksen
pedagogiikka 5 op

- pienen lapsen kielen kehitystä, kielellistä tietoisuutta,
sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä monilukutaidon
alkeita
- vuorovaikusta ja kielellisiä valmiuksia esikielellisestä
vaiheesta aina koulun alkuun saakka
- pienten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimis- ja
opettamismenetelmiä

Eettisen kasvatuksen ja
katsomuskasvatuksen pedagogiikka 5
op

- eettisen kasvatuksen jakatsomuskasvatuksen
merkitystä ja lähtökohtia varhaiskasvatuksessa.
- eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen
tavoitteita ja sisältöjä erityisesti suomalaisessa
varhaiskasvatusjärjestelmässä
- suomalaisen yhteiskunnan sekularisoitumista ja
uskonnollista moninaistumista tarkastelemalla näiden
vaikutusta varhaiskasvatuksen arkeen.
- varhaiskasvattajan oman katsomustietoisuuden
kehittämistä.
- katsomuksellisen moninaisuuden ja eettisen kasvun
kysymyksiä suhteessa kasvuun ja hyvinvointiin,
identiteetin rakentumiseen, yhdenvertaisuuteen,
osallisuuteen ja lapsen oikeuksiin.
- toiminnallisia, elämyksellisiä ja osallistavia
katsomuskasvatuksen ja eettisen kasvatuksen
menetelmiä

Kuvataiteen pedagogiikka 5 op

- kuvataiteen, muun visuaalisen kulttuurin ja
kulttuuriperinnön ilmenemismuotoja ja niihin liittyviä
kuvataidekasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja
menetelmiä
- varhaiskasvatuksen kuvataiteellisen toiminnan
suunnittelua, toteutusta ja arviointia,
kuvataidekasvatuksen oppimisympäristöjä sekä
yhteistyötä eri toimijoiden kesken
lapsen kuvataiteellisen kehityksen piirteitä sekä
käsityksiä lapsuudesta ja taiteesta
laaja-alaista lapsen kokemusmaailman huomioivaa
kuvataidekasvatusta

Musiikin pedagogiikka 5 op

- alle kouluikäisen lapsen musiikillista kehitystä ja
musiikkikasvatuksen erityispiirteitä
varhaiskasvatuksessa
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- musiikin peruskäsitteitä, keskeistä
musiikkikasvatusohjelmistoa ja välineistöä
- alle kouluikäisille lapsille soveltuvia leikinomaisia
musiikillisia työtapoja ja sekä tutustutaan lastenlaulujen
säestämiseen.
- digitaalisia sovelluksia, materiaaleja ja lapsille
soveltuvaa luovaa musiikkitoimintaa.
Käsityön pedagogiikka 5 op

- varhaiskasvatukseen soveltuvia keskeisiä käsityön
sisältöjä, menetelmiä ja välineitä
- käsityön integrointia varhaiskasvatuksen eri
aihekokonaisuuksiin ja teema-alueisiin

Liikunnan pedagogiikka 5 op

- varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa
säätelevät asiakirjat ja niiden sisällöt
- lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten
oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen, sekä
sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin
- varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset
perustaidot
- vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja
arviointi
- varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt
- yhteistyö eri tahojen kanssa

Lastenkirjallisuus ja draama 5 op

- luetaan lastenkirjallisuutta runoista kuvakirjoihin ja
saduista lastenromaaneihin
- käsitellään lastenkirjallisuuden tärkeimpiä
kehityslinjoja
- harjoitellaan ja suunnitellaan monipuolisia tapoja
käyttää ja soveltaa lastenkirjallisuutta
varhaiskasvatuksessa erityisesti draaman, mutta myös
liikunnan, musiikin ja kuvataiteen keinoin
- perehdytään varhaiskasvatukseen sopivien
draamatyötapojen ja toimintamuotojen teoreettiseen ja
ryhmätoiminnalliseen soveltamiseen

(Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta 2020–2023)
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Liite 4
1 Millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksen koulutus tuottaa
Pelkistetyt ilmaukset
Jokaisen työntekijän
velvollisuus ilmoittaa
omalla nimellä.
Ilmoitusvelvollisuus aika
pienistäkin asioista.
Pitää tehdä ilmoitus
nimellisenä, jos havaitaan
epäkohtia.
Ilmoitusvelvollisuus jos
huomaa esim. Väkivaltaa.
Koulutus ei tuottanut
lastensuojeluun liittyvää
osaamista. Vaikea tietää
miten herkästi pitäisi
puuttua.
Lastensuojelu oli ohitettu
asia.
Koulutus valmistanut
lastensuojelua varten.
Koulutuksessa ei käsitelty
lastensuojelua tai siihen
liittyvää huolta.
Yhdellä kurssilla oli noin
kolmasosa.
Tosi pienessä osassa, olisi
voinut olla enemmänkin.
Itse en tiedä mitään.

Alaluokka
Ilmoitusvelvollisuus

Yläluokka
Epäselvyys
ilmoitusvelvollisuuden
toteuttamisesta

Yhdistävä luokka
Tietovaje
lastensuojeluasioissa

Koulutus ei tuottanut
tietoa

Puutteet
lastensuojeluosaamise
ssa

Tietovaje
lastensuojeluasioissa

Koulutus ei tuottanut
riittävästi tietoa

2 Millaista lastensuojeluosaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Otetaan kantaa kaikkiin asioihin, jotka
vaikuttavat varhaiskasvatukseen”
Tarvitaan taitoa osata määritellä huoli.
Poikkeavuus turvallisuudessa, kehityksessä
tai hyvinvoinnissa.
Lapsi ei saa ruokaa.
Listaa puututtavista asioista.
Jos epäillään lapsen kotioloihin liittyvää
ongelmaa.

Lapsen hyvinvointi

Kyky tunnistaa huolta
herättävät asiat

Lastensuojeluun voi soittaa konsultaatiota
varten.
Tietoa millaisissa tilanteissa voi ottaa
yhteyttä lastensuojeluun.
Tietoa mihin olla yhteydessä ja mitä kautta.
Lastensuojelun konsultointi, kun huoli herää.

Moniammatillinen
yhteistyö

Väkivalta
Lapsen tarpeiden
laiminlyönti

Palvelujärjestelmän
tuntemus

Yhdistävä
luokka
Varhainen
puuttuminen

Varhainen
puuttuminen

Konsultointi
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Sosionomeilla tietoa lastensuojelusta.
Sosionomien erityisosaamisen
hyödyntäminen.
Tieto keneen olla yhteydessä.

Sosionomien
erityisosaaminen

Miten ottaa puheeksi arka aihe.
Tunne luottamuksen menettämisestä
ahdistaa.
Selkeämmät raamit ja faktat helpottaisi
puuttumista.
Vanhempien reaktio jännittää.
Käytännöt puheeksi ottamiseen.
Asioista pitäisi puhua ennen, kun ongelmat
syntyvät.
Asioista puhuminen neutraalina asiana.
Tiedon lisääminen tuo varmuutta asiaan.
Lapsen oikeuksien turvaaminen.
Tarjota apua ennen, kun tarve suuremmille
toimenpiteille.
Perheitä voidaan tukea jo
varhaiskasvatuksessa.
Pyörät pyörimään, otetaan heti kantaa.

Keinot perheiden
kohtaamiseen

Milloin ilmoitus tehdään perheen kanssa ja
milloin ilman.
Konsultaatioapua heti, jos huoli herää.
Kenelle ilmoitus tehdään ja missä.
Ilmoituksen tekeminen, kun huoli herää.

Lainsäädäntö

Huolen puheeksi
ottaminen

Varhainen
puuttuminen

Lastensuojeluilmoitus

Varhainen
puuttuminen

Ennaltaehkäisemin
en
Puuttumista
ohjaavat raamit

Lastensuojeluilmoit
uksen tekeminen
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