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Jokaisella lapsella on oikeus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja lapsen hyvinvoinnista ovat 

vastuussa ensisijaisesti hänen huoltajansa. Kun huoltajan kyky huolehtia lapsestaan ei ole 

riittävä, on perheellä oltava mahdollisuus ulkopuoliseen apuun ja tukeen. Lastensuojelullisella 

huolella tarkoitetaan huolta, joka syntyy, kun perheessä havaitaan sosiaalisia haasteita, jotka 

saattavat heijastua esimerkiksi lapsen perushoidon puutteellisuuteen. Yleensä lastensuojelulli-

nen huoli syntyy sellaisilla henkilöillä, jotka ovat lapsen kanssa paljon tekemisissä hänen ko-

tinsa ulkopuolella, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstöllä. Tällaisilla henki-

löillä on myös lain sanelema velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he havaitsevat, että 

lapsen etu ja hyvinvointi ovat vaarassa. 

Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelulli-

sen huolen diskursseja päiväkotikontekstissa järjestettävässä varhaiskasvatuksessa. Haluan 

hahmottaa varhaiskasvatuksen kentän monipuolisuuden sen ammattilaisten kautta, ja siksi 

olen päätynyt tutkimaan kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksia 

heidän lastensuojelullisesta huolestaan. Lähtökohtaisesti lastensuojelullista huolta ei olla vii-

me vuosina kovinkaan paljoa tutkittu yksittäisiä opinnäytetöitä lukuun ottamatta, minkä vuok-

si useimmat tutkimukset aiheeseen liittyen ovat peräisin 2010-luvun alkupuolelta. Sen sijaan 

lapsen oikeudet ja hyvinvointi ovat jo usean vuosikymmenen ajan olleet merkittävässä osassa 

yhteiskuntamme muutoksia.  

Toteutan tutkielmani diskurssintutkimuksena, jossa tarkastellaan kielenkäytön ja kontekstin 

vaikutuksia ja seurauksia. Samalla se on tutkimusta kielenkäytön ja yhteiskunnan välisestä 

suhteesta, jossa kielenkäyttö on sosiaalinen toiminta ja sen seurauksena syntyneet diskurssit 

tilannekohtaisia. Tutkielmani analyysimenetelmänä on diskurssianalyysi, jolla tutkitaan kieltä 

ja sen käytön yhteyksiä yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Diskurssit itsessään ovat 

monipuolinen joukko lausumia, joilla luodaan käsitys siitä, millainen jokin asia on. 

Tutkimusaineistoni perusteella on havaittavissa kolme eri lastensuojelullisen huolen diskurs-

sia, jotka käyvät ilmi varhaiskasvatuksen ammattilaisten vastauksissa: fyysisen hyvinvoinnin, 

sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden diskurssi. Fyysisen hyvinvoinnin dis-

kurssi pitää sisällään lapsessa havaittavat fyysisen väkivallan sekä fyysiseen laiminlyöntiin 

viittaavat merkit. Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssiin puolestaan liittyvät lapsen 

käytöshäiriöt, poikkeava käytös, kehitys- ja oppimishaasteet sekä puheet ja kertomukset. 

Vanhemmuuden diskurssissa sen sijaan on nähtävillä lapsen huoltajasta lähtöisin olevia huo-

len aiheita kuten huoltajan hyvinvointi, mahdollinen päihteiden (väärin)käyttö ja mielenter-

veyden haasteet sekä huoltajan ja lapsen välinen huolestuttava vuorovaikutus. 

Avainsanat: diskurssi, hyvinvointi, huoli, lastensuojelullinen huoli, varhainen puuttuminen, 

varhaiskasvatuksen ammattilaisuus, moniammatillinen yhteistyö 
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1     JOHDANTO 

Lasten oikeudet ja hyvinvointi ovat olleet viime vuosikymmenten ajan merkittävässä osassa 

yhteiskunnassamme. Vuonna 1989 hyväksyttiin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja osa-

na Suomen lainsäädäntöä se on ollut vuodesta 1991 alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(2022) aloitti vuonna 2019 Barnahus-nimisen hankkeen, jonka tarkoituksena on tehostaa lap-

siin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä kehittää väkivaltaa kokeneiden 

lasten tukea ja hoitoa. Sen suuntaviivoina toimivat eurooppalaiset Barnahus-standardit, jotka 

juontavat juurensa vuodesta 1998, kun ensimmäinen Barnahus (suom. lastenasiaintalo) raken-

nettiin Islantiin (kts. Promise Barnahus Network). Varhaiskasvatuksen opettajana olen luon-

nollisesti kiinnostunut lasten oikeuksista ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista nimenomaan 

suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa, koska varhaiskasvatus mahdollistaa jokaiselle 

lapselle tasapuoliset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia osaksi yhteiskuntaamme. 

Heinonen ja kollegat (2016) kirjoittavat suomalaisesta lapsi- ja perhepolitiikasta, jonka tarkoi-

tuksena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö sekä varmistaa vanhempien mahdolli-

suudet perheeseen ja lasten kasvattamiseen. Heinosen ja kollegoiden mukaan varhaiskasvatus 

on osa perhepoliittisia tukitoimia, joiden kautta lapsiperheet saavat eniten tukea lapsilisien 

lisäksi. He myös korostavat, että kyse on aina kokonaisuudesta, jolloin yhden osa-alueen 

muutokset vaikuttavat väistämättä lapsi- ja perhepolitiikkaan kokonaisuutena (Heinonen ym., 

2016, s. 174). 

Eräs varhaisin kotimainen selvitys päiväkotien roolista lastensuojelun tukitoimena tehtiin 

vuonna 1999 osana silloisen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Sta-

kes) Huostaanotto-projektia (kts. Onnismaa, 1999). Onnismaa (1999, s. 7) kirjoittaa selvityk-

sessään, että päiväkodit nähdään keskeisenä osana lastensuojelun avohuollon tukimuotoja eli 

käytännössä päiväkodit tarjoavat perheille tietynlaista säännöllisyyttä, mutta myös mahdolli-

suuden saada ulkopuolista tukea haasteisiinsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pro gradu -tutkielmassani keskityn tutkimaan Onnismaan jalanjäljissä varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten lastensuojelullista huolta siinä esiintyvien diskurssien kautta. Tarkoituksenani 

on valottaa lastensuojelullisen huolen nykytilaa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkielmani 

tavoitteena on tuoda esille varhaiskasvatuksen merkittävyys lasten ja perheiden hyvinvoinnin 

edistämisessä osana moniammatillista yhteistyötä. Tutkielmani keskiössä ovat varhaiskasva-

tuksen parissa työskentelevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja heidän vastauksensa tutki-
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muskyselyssäni liittyen heidän kohtaamiinsa ja kokemiinsa tilanteisiin lastensuojelullisen 

huolen saralla. Päädyin tutkimaan varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta kokonaisuutena, kos-

ka koen tärkeäksi hahmottaa varhaiskasvatuksen kentän monipuolisuuden sen ammattilaisten 

kautta. Tutkielmani rakentuu yhden tutkimuskysymyksen ympärille: Millaisia diskursseja 

varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullinen huoli pitää sisällään? 

Onnismaan jälkeen varhaiskasvatuksen roolia osana lasten suojelemista ja lastensuojelullista 

huolta on tutkittu enimmäkseen 2010-luvulla. Havaintojeni perusteella erityisesti Noora Ello-

nen on tutkimustyössään perehtynyt lasten kokeman kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja puut-

tumiseen, ja lähestynyt aihetta tutkimuksissaan muun muassa viranomaisyhteistyön kautta 

(kts. esim. Humppi & Ellonen, 2010; Ellonen, 2012; Ellonen & Rantaeskola, 2016).  Niin 

ikään kansainvälisesti muun muassa Staffan Jansonin tutkimukset ovat käsitelleet lasten ko-

kemaa kaltoinkohtelua ja siihen puuttumista (kts. esim. Svensson & Janson, 2008; Janson, 

2021). Olen pro gradussani hyödyntänyt sekä Ellosen että Jansonin tutkimuksia osana tut-

kielmani teoreettista viitekehystä ja tutkimusaineistoni analyysia. 

Kiinnostuin varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välisestä suhteesta jo muutama vuosi sitten 

pohtiessani aihetta kandidaatintutkielmalleni. Päädyin silloin tutkimaan yleisellä tasolla ope-

tus- ja kasvatushenkilöstön ja lastensuojelun välistä suhdetta keskittyen lapsen pahoinvoinnin 

tunnistamiseen, ilmoittamiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön (kts. Lempinen, 2020). 

Toteutin tutkielmani tuolloin kirjallisuuskatsauksena, jonka myötä vahvistui halu pro gradussa 

kerätä oma aineisto ja analysoida sitä. Tällä tavalla koin saavani tutkittavasta ilmiöstä tuorein-

ta tietoa, josta voi myöhemmin olla hyötyä myös muille samasta aiheesta kiinnostuneille, sekä 

inspiroida mahdollisia tulevia opinnäytetöitä ja tutkielmia. 

Pro gradu -tutkielmani rakentuu niin, että lähden liikkeelle kuvaten lastensuojelun toimintaa 

sekä lasten oikeuksia hyvinvoinnin ja huolen kautta. Samalla sivuan myös varhaista puuttu-

mista, joka on oleellinen käsite tutkimukseni kannalta. Tämän jälkeen keskityn varhaiskasva-

tuksen kontekstiin sen moniammatillisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun väli-

sen suhteen kautta kuvaamalla myös ehkäisevää lastensuojelua. Luvussa 4 käyn läpi tutki-

mukseni toteutustapaa esittelemällä diskurssintutkimuksen sekä diskurssianalyysin osana ai-

neistoni analyysia. Samalla sivuan myös tutkielmani luotettavuutta ja eettisyyttä. Luvussa 5 

esittelen tutkimustulokseni eli aineistostani ilmenevät diskurssit. Lopuksi vielä käyn kokoa-

vasti läpi tutkimustulokseni liittäen ne osaksi teoreettista viitekehystäni, sekä pohdin tutkiel-

maani kokonaisuutena. 
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2     LASTENSUOJELU JA LASTEN SUOJELU 

Tutkimuksessani tarkoitan lastensuojelulla kaupungin tai kunnan alaisuuteen kuuluvaa julkis-

ta organisaatiota. Suomessa lastensuojelu on osa sosiaalihuoltoa sekä lasten ja perheiden sosi-

aalipalveluja. Lastensuojelun toimintaa säätelevät muun muassa lastensuojelulaki, sosiaali-

huoltolaki sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Lastensuojelulain (417/2007, 4 §) mu-

kaan lastensuojelun tärkein periaate on lapsen etu eli käytännössä lapsen oikeudet, mielipiteet 

ja toiveet on huomioitava arvioitaessa lastensuojelun tarvetta ja toteutumista.  

Bardy (2013) kirjoittaa lastensuojelun olevan yksi vanhimmista yhteiskunnallisesti säännel-

lyistä toimialoista hyvinvointipolitiikan kentällä. Hän kuvailee lastensuojelun pitkän historian 

olevan läpileikkaus siitä, miten turvattomuuteen ja ei-toivottuun käytökseen on eri aikoina 

suhtauduttu. Erilaiset käsitykset ja ristiriitaiset tulkinnat perheestä, vanhemmuudesta ja lap-

suudesta ovat Bardyn mukaan osa lastensuojelua (Bardy, 2013, s. 57–58). Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos (2019) kirjoittaa Lastensuojelun käsikirjassaan lastensuojelun kolmesta pe-

rustehtävästä: 1. vaikuttaminen lapsen yleisiin kasvuolosuhteisiin, 2. huoltajien tukeminen 

heidän kasvatustehtävässään, ja 3. varsinainen lapsen suojeleminen. Myös lastensuojelulaissa 

(417/2007) määritellään, että lastensuojelun tulee edistää lapsen kehitystä ja hyvinvointia. 

Lisäksi lastensuojelun on tuettava muun muassa vanhempia, huoltajia sekä muita henkilöitä, 

jotka vastaavat lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Lastensuojelun tehtävänä on pyrittävä ehkäi-

semään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttua havaittuihin ongelmiin riittävän varhain 

(Lastensuojelulaki, 417/2007, 4 §). 

Heinoseen ja kollegoihin (2016) viitaten YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus muodostaa 

maailmanlaajuisen perustan lapsen oikeuksille ja on sopimusvaltioiden yhteisesti sopima ja 

noudattama minimi lapsen oikeuksien takaamiseksi. Heinonen ja kollegat tarkentavat, että 

sopimusvaltioiden lainsäädännön on oltava samassa linjassa YK:n yleissopimuksen kanssa 

(Heinonen ym., 2016, s. 145–146). YK:n lapsen oikeuksien komitea on yleissopimuksessaan 

määritellyt neljä sopimuskohtaa niin sanotuiksi yleisperiaatteiksi. Nämä yleisperiaatteet mää-

räytyvät artikloissa 2, 3, 6 ja 12, ja käyn niiden sisällön tarkemmin läpi seuraavaksi.  

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (1989) 2. artikla velvoittaa valtioita syrjintäkieltoon 

eli kunnioittamaan ja takaamaan sopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille lainkäyttövallan 

alaisille lapsille. Yleissopimuksen 3. artiklan 1. kohta tuo esille lapsen edun huomioimisen 

kaikissa lasta koskevissa toimissa. 6. artikla tunnustaa ja takaa, että sopimusvaltioiden jokai-
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sella lapsella on synnynnäinen oikeus hyvään elämään, henkiinjäämiseen sekä kehittymiseen. 

Viimeisenä yleisperiaatteena lapsen oikeuksien yleissopimuksen 12. artikla huomioi lapsen 

näkemykset kaikissa lasta koskevissa asioissa (Yhdistyneet kansakunnat, 1989). 

Heinosen ja kollegoiden (2016) mukaan lapsen oikeuksien yleissopimuksen neljällä yleisperi-

aatteella on itsenäinen merkitys, mutta samalla ne ohjaavat sopimuksessa mainittujen muiden 

oikeuksien tulkintaa. Heinonen ja kollegat huomauttavat, että yleisesti ihmisoikeussopimuksia 

lukiessa tulisi muistaa, että eri oikeudet ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi on 

lapsen edun mukaista ottaa huomioon hänen näkemyksensä, ja näkemysten huomioiminen 

puolestaan tukee lapsen kehitystä (Heinonen ym., 2016, s. 147). Bardyn (2013) mukaan las-

tensuojelulakiin on kiteytetty yhteiskuntapolitiikan laaja-alaisuus kasvuoloista huostaanottoon 

asti. Hän lisää, että lain tehtävänä on huolehtia yleisistä oloista, ehkäistä ongelmia sekä korja-

ta niitä pitämällä huolta yksilöistä ja perheistä. Bardy tarkentaa vielä, että lasten oikeuksia ja 

hyvinvointia pyritään turvaamaan muun muassa vaikuttamalla lasten ja nuorten kasvuoloihin, 

kehittämällä ehkäiseviä ja tukevia palveluita sekä panostamalla perheen tukemiseen aina avo-

huollosta lapsen huostaanottoon asti (Bardy, 2013, s. 71). Saastamoinen (2016, s. 29) kirjoit-

taa huoltajien ensisijaisesta vastuusta toimia lapsensa edun mukaisesti, mutta tarkentaa, että 

julkisen vallan on puututtava perheen itsemääräämisoikeuteen silloin, kun huoltajien toiminta 

ei ole enää lapsen edun mukaista. 

2.1 Oikeus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

Edellä tuon esille, että vastuu lapsen kasvattamisesta ja hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen 

huoltajilla. Pulkkinen (2022) tiivistää kirjansa otsikossa, että ”lapsen hyvinvointi alkaa kodis-

ta”. Hän kuvailee lapsen olevan oman elämänsä aktiivinen toimija, jonka kokemukset ovat 

oleellinen osa hänen hyvinvointiaan. Lapsen ainutlaatuisuuden toteutumisessa auttavat aikui-

set, jotka tukevat lapsen itsenäistymistä eivätkä yritä laittaa häntä valitsemaansa muotiin. 

(Pulkkinen, 2022, luku 2.1). Pulkkinen ja Fadjukoff (2018, s. 30) ovat kehittäneet kasvumallin 

lasten hyvinvoinnin ja kehityksen ulottuvuuksista ja edellytyksistä. Kasvumalli rakentuu si-

ten, että keskiössä olevan lapsen ympärille asettuvat hänen kehityksensä kannalta oleelliset 

toiminnalliset mallit: fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, kognitiivinen, eetti-

nen ja henkinen toiminnallinen malli. Pulkkinen (2022) kuvailee, että lapsen kehitys etenee 

samanaikaisesti näiden toiminnallisten mallien alueilla: kehityksen kokonaisvaltaisen hahmot-
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tamisen seurauksena lapsi liittää toisiinsa eri alueilla oppimiaan taitoja. Lapsen kehitystä edis-

tävät asiat lisäävät myös hänen kokemuksiaan hyvinvoinnista (Pulkkinen, 2022, luku 2.1). 

Pulkkisen ja Fadjukoffin (2018, s. 31) kasvumalli koostuu lisäksi myös merkittävistä ihmis-

suhteista sekä kasvuympäristön ulkoisista puitteista. Pulkkinen (2022) kirjoittaa, että kasvu-

mallin toisen kehän eli lapsen merkittävien ihmissuhteiden tarkoituksena on ylläpitää elämää 

sekä edistää lapsen kehitystä. Tähän liittyvät erityisesti lapsen huoltajat yhdessä muiden lasta 

lähellä olevien aikuisten kanssa, joiden myötä luoduilla ihmissuhteilla on vaikutusta lapsen 

kehitykseen. Pulkkisen mukaan lapsi luo kiintymyssuhteen hänelle läheisten aikuisten kanssa, 

mutta lapsen elämässä merkittävät ihmissuhteet muodostuvat yleensä esimerkiksi hänen hoi-

tajiensa ja opettajiensa kanssa. Pulkkinen myös toteaa, että lapsen ihmissuhteiden määrä ja 

laatu vaikuttavat hänen kasvuunsa niin myönteisesti kuin kielteisestikin (Pulkkinen, 2022, 

luku 2.1).  

Pulkkisen ja Fadjukoffin (2018, s. 31) kasvumallin kolmas kehä on lapsen kasvuympäristö ja 

sen vaikutukset, jotka mukailevat myös Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa. Pulkki-

seen (2022) viitaten lapsen kasvuympäristö koostuu lähtökohtaisesti sellaisista elämänpiireis-

tä, joihin lapsi kuuluu. Näitä ovat muun muassa koulu- ja varhaiskasvatustoiminta, huoltajien 

työllisyys ja toimeentulo, sekä terveys- ja muut palvelut (Pulkkinen, 2022, luku 2.1). 

Tutkielmassani käytän Bardyn määritelmää hyvinvointikäsitteen pohjana, jota kuitenkin täy-

dennän Allardtin luomilla hyvinvoinnin kolmen perusluokan määritelmällä. Bardyn (2013) 

mukaan hyvinvointi muodostuu kolmesta pääulottuvuudesta: elinolot, yhteisyyssuhteet ja 

maailmaan orientoituminen. Hän tarkentaa, että ulottuvuudet painottuvat eri tavoin aikuisilla 

ja lapsilla (Bardy, 2013, s. 68). Bardyn hyvinvoinnin ulottuvuudet pohjautuvat Erik Allardtin 

(1976) luomaan kolmeen perusluokkaan, jotka ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (lo-

ving) ja itsensä toteuttamisen muodot (being). Allardt tarkentaa, että luokittelun näkökulma 

on yksilökeskeinen, jolloin siinä on pohjimmiltaan kyse yksilön tarpeentyydytyksestä (Al-

lardt, 1976, s. 38).  

Bardyn (2013) ensimmäinen ulottuvuus eli lapsen elinolot määrittyvät pitkälti hänen huolta-

jiensa mukaan sillä huoltajat ovat vastuussa lapsensa huolenpidosta, kasvatuksesta ja elatuk-

sesta. Lapsella on myös oikeus riittävään elintasoon fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehi-

tyksensä puitteissa (Bardy, 2013, s. 68). Allardtin (1976) kolmesta perusluokasta ensimmäi-

nen eli elintaso käsittää yksilön fysiologiset tarpeet kuten ravinnon, nesteen, lämmön, ilman ja 

turvallisuuden. Allardt kuitenkin toteaa, että elintason arvoja määriteltäessä on mielekkääm-
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pää ottaa lähtökohdaksi tarpeiden tyydyttämiseen tarvittavat toimintaresurssit kuin pelkät fy-

siologiset tarpeet. Hän huomauttaa, että fysiologisista tarpeista irtaantuminen on riippuvainen 

sosiaalisista olosuhteista (Allardt, 1976, s. 39).  

Bardyn (2013) toinen ulottuvuus eli yhteisyyssuhteet viittaavat erilaisiin suhteisiin lapsen 

elämässä, esimerkiksi kiintymyssuhteisiin. Ne ovat erityisesti varhaislapsuudessa elintärkeät 

lapselle merkityksekkäimpien tarpeiden täyttämisessä. Lapsen arkinen huolenpito ja kasvatus 

tapahtuu erinäisissä suhteissa kuten sukulaisten ja ystävien lisäksi myös päiväkodissa ja kou-

lussa (Bardy, 2013, s. 68–69). Myös Allardtin (1976, s. 43) toisena perusluokkana oleva yh-

teisyyssuhteet pitää sisällään yksilön tarpeen olla osa jotakin sosiaalista yhteisöä, jossa ilmais-

taan toisistaan välittämistä. 

Kolmas ulottuvuus on Bardyn (2013) mukaan maailmaan orientoituminen, joka sisältää osal-

lisuuden eli kuulluksi ja nähdyksi tulemisen omana itsenään ja yhteisönsä jäsenenä. Pohjim-

miltaan maailmaan orientoituminen tarkoittaa siis suhdetta itseensä ja muihin (Bardy, 2013, s. 

69). Allardt (1976) toteaa, että itsensä toteuttaminen ja sen muodot viittaavat yksilön sisäisiin 

mahdollisuuksiin. Tästä syystä sitä ei voida täsmentää tai mitata. Siksi Allardt mainitseekin, 

että itsensä toteuttamista täsmennettäessä tulisi ajatella sen vastakohtaa eli vieraantumista. 

Vieraantumisen käsitettä käytetään silloin, kun inhimillisiä suhteita käsitellään niiden hyödyl-

lisyyden kautta (Allardt, 1976, s. 46). 

Bardy ja Heino (2013) tuovat esille, että ihmisen hyvinvointi pohjautuu pitkälti vuorovaiku-

tussuhteisiin. Heidän mukaansa lapselle on erityisen tärkeää, että lähellä on ihminen, johon 

voi luottaa ja kiintyä (Bardy & Heino, 2013, s. 18–19). Bardy (2013) mainitseekin, että hy-

vinvoinnin kolmiulotteisuus määrittää sosiaalisten ongelmien olevan puutteita hyvinvoinnissa. 

Hän tiivistää, että hyvinvointi edellyttää kaikkien kolmen hyvinvoinnin ulottuvuuksien tarpei-

den täyttämisen (Bardy, 2013, s. 69–70).  

2.2 Lapsen suojelemisen prosessi 

Lastensuojelulain (417/2007) mukaan lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vas-

tuu lapsen hyvinvoinnista sekä hänen tasapainoisen kehityksensä turvaamisesta. Lastensuoje-

lulaki myös velvoittaa, että lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava 

vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävissään sekä tarjottava apuaan riittävän varhain. 

Lisäksi viranomaisten velvollisuutena on tarvittaessa ohjata lapsi ja perhe lastensuojelun pii-
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riin (Lastensuojelulaki, 41/2007, 2 §). Myös sosiaalihuoltolain (1301/2014, 1 §) tarkoituksena 

on muun muassa edistää ja ylläpitää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta turvaamalla riittä-

vät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä edistää osallisuutta ja asiakaskeskeisyyttä asiakkaan 

oikeudella hyvään palveluun ja kohteluun.  

Heinonen ja kollegat (2016) kirjoittavat perheen ja varhaiskasvatuksen välisestä suhteesta ja 

vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin. Heihin viitaten varhaiskasvatus on merkittävässä osassa 

lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämisessä sekä lapsen kotiolojen ymmärtämisessä. Huol-

tajan huoli omasta jaksamisestaan sekä vanhemmuuden taidoistaan ovat yksi yleisimmistä 

syistä olla huolissaan perheen hyvinvoinnista. Heinonen ja kollegat tuovat esille, että jos per-

heet eivät saa tarvitsemaansa tukea ajoissa on vaarana, että lasten kaltoinkohtelun riskit li-

sääntyvät. Erityisesti huoltajan yksinäisyyden ja sosiaalisen tuen puutteiden on havaittu ole-

van yhteydessä esimerkiksi lapsen laiminlyönnin kanssa. Lapsen elinympäristön turvattomuus 

ja erilaiset muutokset heijastuvat yleensä lapsen käyttäytymisessä, mikä monesti näkyy myös 

lapsen varhaiskasvatuksessa mukana oleville ammattilaisille. Heinonen ja kollegat toteavat, 

että varhaiskasvatuksen keinojen ollessa riittämättömät perheen auttamiseksi tarvitaan tukea 

myös muilta lapsi- ja perhepalveluilta sekä esimerkiksi lastensuojelulta (Heinonen ym., 2016, 

s. 182–184). 

Hämeen-Anttilaan (2018) viitaten lastensuojelussa täytyy olla riittävät mahdollisuudet käyttää 

erilaisia tukitoimia perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Käytettävistä keinoista on valittava tilan-

teeseen parhain ja lievin tapa puuttua perheen yksityisyyteen. Hämeen-Anttila myös korostaa 

huostaanoton olevan viimeinen toimenpide (Hämeen-Anttila, 2017, s. 228–229). Hakalehto 

(2018) mainitsee lapsen ja hänen perheensä kunnioittamisen. Hän tuo esille, että huoltajilla on 

lähtökohtaisesti aina vastuu lapsen kasvattamisesta, jolloin siihen puuttuminen tulee tehdä 

avoimesti ja luottamuksellisesti. Hakalehto lisää, että lastensuojelun velvollisuutena on per-

heen jälleenyhdistyminen (Hakalehto, 2018, s. 390).  

Saastamoisen (2016) mukaan lastensuojeluilmoitus on keskeisessä osassa lapsen turvallisuu-

den takaamisessa ja sen tekeminen on lakiin perustuva velvollisuus. Se on myös viranomais-

ten kesken yksi lapsen suojeluun liittyvistä yhteistyön muodoista. Saastamoinen toteaa, että 

lastensuojeluilmoituksella pyritään turvaamaan lapsen turvallisuus silloin, kun peruspalvelu-

jen ehkäisevät keinot eivät riitä saamaan aikaan myönteisiä muutoksia lapsen elinolosuhteissa 

(Saastamoinen, 2016, s.124–126). Hakalehtoon (2018) viitaten lastensuojeluilmoitus perustuu 

ilmoittajan arvioon lapsen suojelun tarpeesta. Hänen mukaansa lastensuojeluilmoitukseen on 
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erilaisia syitä: epäilty pahoinpitely tai sen uhka, lapsen tarpeiden ja huolenpidon laiminlyönti, 

lapsen heitteillejättö, huoltajan mielenterveyden haasteet tai päihdeongelma. Myös lapsen 

kehitystä vaarantavat olosuhteet kuten lapsen ja vanhemman vakavat haasteet vuorovaikutuk-

sessa ovat syitä lastensuojeluilmoituksen tekemiselle (Hakalehto, 2018, s. 392). 

Lastensuojelulaki (417/2007) määrittelee lastensuojelun yhdeksi tehtäväksi palvelutarpeen 

arvioinnin, jonka tarkoituksena on selvittää lastensuojelun tarve. Lisäksi välittömästi lasten-

suojeluasian vireille tulon jälkeen on arvioitava lapsen mahdollinen tarve kiireelliselle lasten-

suojelulle. Lastensuojelulain mukaan lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on muun muassa 

arvioida lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien mahdollisuuksia huolehtia lapsen kasvatuk-

sesta ja hoidosta. Palvelutarpeen arvioinnin on oltava valmis viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa ilmoituksesta (Lastensuojelulaki, 417/2007, 26 §). Jaakolan (2022, s. 88) mukaan 

onnistunut palvelutarpeen arviointityöskentely vaatii lastensuojeluviranomaiselta ammattitai-

don ja osaamisen lisäksi myös lastensuojelun organisaation toimivuutta. Hämeen-Anttilaan 

(2017) viitaten lastensuojeluasiakkuus ei ala automaattisesti, kun lastensuojelun tarvetta selvi-

tetään. Sen sijaan lastensuojeluasiakkuus alkaa silloin, jos palvelutarpeen arvioinnissa lasten-

suojeluviranomainen katsoo asiakkuuden olevan tarpeellinen. Hämeen-Anttila lisää, että pal-

velutarpeen arvioinnin tarkoituksena on selvittää ehkäisevien palvelujen tarve, jos asiakkaan 

lastensuojelun tarvetta ei ryhdytä selvittämään (Hämeen-Anttila, 2017, s. 230).  

Mänttäri-van der Kuip (2015) on väitöskirjatutkimuksessaan tarkastellut sosiaalityöntekijöi-

den työhyvinvointia niukan talouden oloissa. Hänen mukaansa vähäiset resurssit määrittelevät 

paljon sosiaalityöntekijöiden työtä, ja se näkyy erityisesti tehokkuus- ja säästöpaineina, kas-

vavana kiireenä sekä lisääntyvänä työmääränä. Tämän seurauksena suurin osa kokee ammatil-

lista riittämättömyyttä ja ettei pysty työskentelemään ammattietiikkansa mukaisesti (Mänttäri-

van der Kuip, 2015, s. 331–332). 

Karilaan ja kollegoihin (2017) viitaten varhaiskasvatus on kokonaisuutena tiiviisti sidoksissa 

ympäröivään yhteiskuntaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtävänä on toimia välittäji-

nä erityisesti perheiden, päiväkotien ja kunnan palvelurakenteen välillä (Karila ym., 2017, s. 

87–88). Lastensuojelulaki (417/2007, 25 §) toteaa, että varhaiskasvatuksen parissa työskente-

levillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa sosiaalihuoltoon, jos he ovat tehtävässään tietoisia 

lapsen kehitystä vaarantavien olosuhteiden edellyttävän lastensuojelutarpeen selvittämistä. 

Hakalehto (2018, s 285) korostaa lapsen oikeutta, että hänen hyvinvointiaan vaarantaviin 

mahdollisiin riskitekijöihin puututaan. Myös Ellonen (2010a, s. 48) toteaa tutkimuksensa tii-
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moilta, että lapsiin kohdistuneen väkivallan puuttumisessa korostuu ensisijaisesti niiden vi-

ranomaisten rooli, jotka työskentelevät päivittäin lasten parissa, esimerkiksi varhaiskasvatuk-

sen työntekijät. 

2.3 Huoli ja varhainen puuttuminen 

Huoli on tutkimukseni keskeinen käsite sen ollessa osa tutkimaani varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten lastensuojelullista huolta. Bardy (1999) kuvailee Onnismaan (1999) kirjoittaman 

selvityksen esipuheessaan, että lastensuojelullinen huoli eroaa muista huolen aiheista siinä 

mielessä, että se yhdistetään perheisiin, joissa on sosiaalisia haasteita, jotka siten heijastuvat 

esimerkiksi lapsen perushoidon puutteellisuuteen. Käytän tätä lastensuojelullisen huolen mää-

ritelmää tutkimukseni perustana.  

Arnkil (2020, s. 29) tiivistää huolten olevan subjektiivisia kokemuksia ja yksilön tekemiä en-

nakointeja, jotka voivat muuttua tilanteeseen liittyvän informaation lisääntyessä. Erikssonin ja 

Arnkilin (2007) mukaan huolen lähtökohtana on lapsen tai perheen jokin ongelma. Asiakas-

suhteen myötä työntekijälle syntyy subjektiivinen näkemys lapsesta tai perheestä, ja työnteki-

jän huoli herää hänen tekemiensä havaintojen pohjalta. Eriksson ja Arnkil toteavat, että huo-

len taustalla on aina työntekijän intuitiivinen kuva lapsen tilanteesta ja käytettävissään olevis-

ta voimavaroista (Eriksson & Arnkil, 2007, s. 21). Heinosen ja kollegoiden (2016) mukaan 

huolen herätessä varhaiskasvatuksessa on tärkeää, että se otetaan lapsen huoltajien kanssa 

puheeksi mahdollisimman avoimesti, varhain ja perhettä kunnioittaen. He lisäävät, että vastuu 

huolen puheeksi ottamisesta on sillä, jolla huoli herää. Perheen kanssa yhdessä voidaan pohtia 

heidän tilannettaan sekä mahdollista tuen tarvettaan. Heinonen ja kollegat tarkentavat, että 

huoltajat tuntevat lapsensa parhaiten ja tuovat keskusteluun oman näkemyksensä samalla, kun 

varhaiskasvatuksen henkilöstö osaa kertoa lapsesta varhaiskasvatuksen kontekstista käsin 

(Heinonen ym., 2016, s. 188).  

Arnkil, Eriksson ja Saikku kehittivät vuonna 1998 huolen vyöhykkeistön osana Stakesin Pal-

muke-projektia. Erikssonin ja Arnkilin (2007) mukaan huolen vyöhykkeistö kehitettiin alun 

perin työntekijöiden välineeksi arvioida omaa huoltaan, auttamismahdollisuuksiaan sekä lisä-

voimavarojen tarpeellisuutta. Lisäksi vyöhykkeistö auttaa varhaiseen puuttumiseen sekä tukee 

eri verkostojen välistä yhteistyötä (Eriksson & Arnkil, 2007, s. 25). Eriksson ja Rautava 

(2005, s. 9) tuovat esille, että huolen vyöhykkeistöllä työntekijä arvioi omia toimintamahdol-

lisuuksiaan ja voimavarojaan eikä lapsen ongelmien laatua tai määrää. Onnismaa (1999) ku-
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vailee hyödyntäneensä huolen vyöhykkeistöä osana Stakesille tekemäänsä selvitystään. Hä-

nen mukaansa kyselyyn vastanneiden kokemus huolesta saattoi liittyä mihin tahansa aspektiin 

lapsen fyysisessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa tai käyttäytymisessä sekä huoltajien käy-

töksessä tai olemuksessa, jonka pelättiin vaarantavan lapsen hyvinvointia (Onnismaa, 1999, s. 

15). Omassa tutkimuksessani keskityn Onnismaan jalanjäljissä tutkimaan varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten lastensuojelullista huolta kuitenkin pitäytyen objektiivisena ja keskittyen huol-

ta herättäneisiin syihin ja niiden vaikutuksiin lasten ja perheiden hyvinvoinnissa. 

Janson (2021) pohtii artikkelissaan aavistuksen (gut feeling) roolia lapsen kaltoinkohtelun 

epäilemisessä. Hän viittaa Stolperin ja kollegoiden (2009) tutkimukseen, jonka tuloksena ha-

vaittiin kahdenlaista aavistusta: huolestuneisuuden tunne (a sense of alarm) ja varmuuden 

tunne (a sense of reassurance). Huolestuneisuuden tunne tekee ihmisen olon epämukavaksi ja 

levottomaksi kunnes tunteen syy on selvinnyt. Stolperin ja kollegoiden mukaan huolestunei-

suuden tunteeseen liittyy kolme tärkeää piirrettä: 1. tunne, että jotain on vialla, 2. epäilys ti-

lanteesta, ja 3. tarve jonkinlaiseen interventioon. Varmuuden tunteessa henkilö on varma ti-

lanteeseen liittyvistä toimenpiteistä (Stolper ym., 2009). Janson (2021) tuo artikkelissaan esil-

le, että lapsen kaltoinkohtelun epäileminen alkaa yleisistä merkeistä kuten mustelmista, hy-

gienian puutteesta, kehityksellisistä viivästymistä, lapsen epätavanomaisesta hiljaisuudesta 

sekä auktoritaarisesta vanhemmuudesta Hän listaa neljä kohtaa, joiden avulla voi havaita lap-

sen olevan kaltoinkohtelun kohteena: 1. kykenemättömyys vastata lapsen perustarpeista kuten 

hygienia, turvallisuus ja henkinen tuki, 2. kykenemättömyys valvoa ja suojella lasta, 3. lääke-

tieteellinen laiminlyönti kuten lääkinnällisen hoidon epäonnistuminen tai viivästyminen, ja 4. 

koulutuksen ja kehityksen laiminlyönti (Janson, 2021, s. 1713). Sekä Stolperin ja kollegoiden 

että Jansonin mainitsemia huoleen ja lapsen kaltoinkohteluun liittyviä aspekteja on havaitta-

vissa tutkimusaineistossani. Tarkempi analyysi tutkimustuloksistani on nähtävillä luvussa 5. 

Svensson ja Janson (2008) ovat tutkineet ruotsalaisten esikoulujen henkilöstön asenteita liitty-

en lapsen kaltoinkohtelun epäilemiseen ja ilmoittamiseen. Heidän tutkimuksensa mukaan 

henkilöstö harvoin otti vanhempien kanssa puheeksi huoltaan lapsesta. Käytännössä tämä 

tarkoitti, että henkilöstö yritti tukea lasta sekoittamatta hänen vanhempiaan tilanteeseen, vaik-

ka taustalla oli epäilys lapsen kokemasta kaltoinkohtelusta kotona. Svensson ja Janson to-

teavatkin, että henkilöstö kokee olevansa niin kutsutussa ”lojaaliuden konfliktissa” (conflict of 

loyalty), jossa heidän täytyy kunnioittaa lasten huoltajia samalla, kun näkevät niin sanottua 

puutteellista vanhemmuutta (Svensson & Janson, 2008, s. 29). Viittauksia tällaisesta lojaaliu-

den konfliktista käy ilmi myös lukuisissa muissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Esimerkiksi 
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Goebbels, Nicholson, Walsh ja De Vries (2008, s. 942) mainitsevat tutkimustuloksissaan, että 

osa opettajista on huolissaan lastensuojeluilmoituksen vahingoittavan opettaja–lapsi- tai opet-

taja–perhe-suhteita. Niin ikään Scholsin, de Ruiterin ja Öryn (2013, s.7) tutkimuksen mukaan 

opettajat pelkäävät vanhempien mahdollista syyttelevää ja vihamielistä käytöksen lastensuoje-

luilmoituksen tehnyttä opettajaa kohtaan 

Heinonen ja kollegat (2016) kirjoittavat, että huolen puheeksi ottaminen lapsen huoltajien 

kanssa ei aina ole helppoa. Siihen vaaditaan ammatillista rohkeutta, läsnäoloa ja sensitiivi-

syyttä, koska moniin perheiden haasteisiin liittyy yhteiskunnallista häpeää ja leimaamisen 

pelkoa varsinkin, jos perheessä on esimerkiksi päihdeongelmaa, mielenterveyden haasteita, 

rikollisuutta tai taloudellisia haasteita. Heinosen ja kollegoiden mukaan esimerkiksi lapsen 

hyvinvointiin liittyvän tiedon dokumentointi voi edesauttaa mahdollisen huolen puheeksi ot-

tamista niin oman työyhteisön kuin lapsen perheen kanssa. Tällä tavoin saadaan jaettua omia 

havaintojaan sekä rakennettua monipuolinen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä sekä 

mahdollisista huolista (Heinonen ym., 2016, s. 186–189). 

Osana huolen tunnistamista ja puheeksi ottamista on varhainen puuttuminen (early interventi-

on), jonka juuret ovat angloamerikkalaisissa sosiaalipalvelu- ja hyvinvointiuudistuksissa (kts. 

Satka 2009. s. 17). Devaney (2021) kirjoittaa hyvinvointipalveluiden roolista estää tapahtu-

mien eskaloituminen siihen pisteeseen, että niillä on merkittäviä kielteisiä seurauksia lasten 

hyvinvointiin ja kehitykseen. Tähän liittyen Devaney korostaa, että tarkoituksena ei ole pel-

kästään ehkäistä haasteiden syntymistä vaan myös puuttua tarpeeksi ajoissa tilanteisiin, joissa 

haasteet ovat jo syntyneet (Devaney, 2021, s. 151).  

Kuikka (2005) kirjoittaa Varpu- eli Varhaisen puuttumisen hankkeen tiimoilta, ettei ole ole-

massa vain yhtä määritelmää varhaiselle puuttumiselle. Yleisesti sillä tarkoitetaankin ongel-

mien havaitsemista ja pyrkimystä ratkaista ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana 

hyvinvointia rakentavaa ja ongelmia ehkäisevää työtä. Kuikka myös korostaa, ettei varhaisella 

puuttumisella tarkoiteta pelkästään iällisesti varhain puuttumista vaan kokonaisvaltaista asen-

netta tukea lasta tai nuorta hänen kohtaamissaan haasteissaan elämässä, esimerkiksi mielen-

terveyden tai koulun kanssa (Kuikka, 2005, s. 7). Satka (2009) pohtii artikkelissaan suomalai-

sen varhaisen puuttumisen olemusta ja lopuksi toteaa sen sopeutuvan joustavasti erilaisiin 

olosuhteisiin sekä päämääriin. Hän luettelee sen voivan olla samanaikaisesti rikoksentorjun-

taa, ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa ja lastensuojelua (Satka, 2009, s. 30).  
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3     VARHAISKASVATUKSEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 2 §) määrittelee varhaiskasvatuksen lapsen suunnitelmallisek-

si ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa painottuu pe-

dagogiikka. Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 1 §) myös määrittää, että varhaiskasvatuksen 

toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus. Koso-

nen ja Järvenkallas (2017) mainitsevat, että kasvatus, opetus ja hoito ovat päiväkodin toimin-

nassa tiiviisti toisiinsa kietoutuneita. He tarkentavat, että päiväkodin arki tulisi kokonaisuu-

dessaan rakentaa niin, että se tukee varhaiskasvatuslain ja Valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden arvolähtökohtia, tavoitteita ja painotuksia (Kosonen & Järvenkallas, 

2017, s. 87). Tutkimuksessani tarkoitan varhaiskasvatuksella päiväkotikontekstissa tapahtuvaa 

varhaiskasvatusta, koska tutkimusaineistoni vastaajat työskentelevät päiväkotikontekstissa. 

Esittelen tutkimusaineistoni tarkemmin luvussa 4.1. 

Moniammatillisuuden käsitteen määrittely on suomen kielessä haastavaa, koska sillä ei ole 

tarkasti rajattua sisältöä. Käsitettä nähdäänkin käytettävän melko usein rinnakkain monialai-

suuden käsitteen kanssa. Niin arkikielessä kuin ammatillisessa puheessa moniammatillisuu-

den käsitettä käytetään melko monipuolisesti ja väljästi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Kekoni, Mönkkönen, Hujala, Laulainen ja Hirvonen (2019, luku 2.1) mainitsevat, että eng-

lannin kielessä moniammatillisuudella on useampia yhteistyötä kuvaavia käsitteitä kuten mul-

ti-, inter- ja transprofessional, joista ensimmäisellä tarkoitetaan perinteisempää yhteistyötä ja 

jälkimmäisillä intensiivisempään työskentelyä.  

Karilan ja Nummenmaan (2001) mukaan yleisesti moniammatillisuudella viitataan eri ammat-

tiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden luomaan moniammatilliseen yhteistyöhön tai tiimityös-

kentelyyn. Työskentely voi toteutua työyhteisön sisällä tai ylittää organisaatioiden rajoja. 

Pääperiaatteena on Karilan ja Nummenmaan mukaan, että osaaminen ja tiedon jakaminen 

mahdollistaa sellaisen uuden luomisen, mihin ihminen ei yksin pystyisi (Karila & Nummen-

maa, 2001, s. 3). Inkilä (2015, s. 25) viitaten moniammatillisen yhteistyön kannalta on merkit-

tävää, että työntekijät hyödyntävät toistensa ammattitaitoa, tietoa ja osaamista niin, että lapset 

ja huoltajat saisivat tarpeellisen avun mahdollisimman varhain. Inkilä tuo myös esille, kuinka 

moniammatillisella yhteistyöllä saadaan perheiden asiat hoidettua kokonaisvaltaisemmin il-

man päällekkäistä työtä (Inkilä, 2015, s. 25). 
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3.1 Ammattilaisuus varhaiskasvatuksen kontekstissa 

Vuoden 2018 varhaiskasvatuslakiuudistuksen jälkeen varhaiskasvatuslaki (540/2018) on mää-

ritellyt uudelleen varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja kelpoisuusvaatimukset. Varhaiskasvatus-

lain mukaan uudet tehtävänimikkeet ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen 

sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, varhaiskasvatuksen erityis-

opettaja ja päiväkodin johtaja. Varhaiskasvatuslaki myös määrittelee näihin tehtäviin vaadit-

tavat kelpoisuudet: varhaiskasvatuksen opettajalta1 edellytetään vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatilliset valmiudet 

antavat opinnot; varhaiskasvatuksen sosionomilla tulee olla sosiaali- ja terveysalan ammatti-

korkeakoulututkinto sisältäen varhaiskasvatukseen suuntautuneet opinnot; varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajan kelpoisuuden antaa muun muassa kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinto; perhepäivähoitajalta edellytetään  tehtäviin soveltuvaa ammattitutkin-

toa; varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden saa, jos taustalla on varhaiskasvatuksen 

opettajan kelpoisuus ja suoritettuna opinnot erityisopetuksen ammatillisiin valmiuksiin tai 

kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineenaan erityispedagogiikka; päiväkodin johtajalta 

edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuuden lisäksi myös kasvatus-

tieteen maisterin tutkintoa (Varhaiskasvatuslaki, 540/2018, 26 § - 31 §). 

Karilan, Kososen ja Järvenkallaksen (2017) mukaan vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuk-

sen lapsiryhmien henkilöstön tulisi muodostua vähintään 40 prosenttia varhaiskasvatuksen 

opettajista ja enintään 60 prosenttia varhaiskasvatuksen sosionomeista tai lastenhoitajista. 

Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on muun muassa pedagoginen suunnittelu, arviointi ja 

kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi terveydenhuollon ja lasten erityis-

palveluiden kanssa silloin, kun yhteistyö liittyy lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Tähän liit-

tyen varhaiskasvatuksen opettajalle kuuluu myös yhteistyö perheiden kanssa (Karila ym., 

2017, s. 86, 88). Verrattuna varhaiskasvatuksen opettajaan varhaiskasvatuksen sosionomin 

ammattinimike on lähtökohtaisesti uudehko ja luotu vastaamaan sitä osaamista, jota varhais-

kasvatuksen sosionomin koulutus pitää sisällään. Karila ja kollegat (2017) kuvailevat varhais-

kasvatuksen sosionomin työnkuvaksi muun muassa moniammatillisen yhteistyön sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kanssa sekä yhteistyön perheiden kanssa liittyen lapsen ja perheen hyvin-

vointiin. Varhaiskasvatuksen sosionomi niin ikään tuntee perhepalvelut ja niiden toimintata-

 
1 Tiedostan tutkielmaa tehdessäni, että ennen 1.9.2019 sosionomiopintoihin hyväksytyt opiskelijat, jotka valmis-

tuvat ennen 31.7.2023 ja ovat suorittaneet tutkintonsa osana vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasva-

tuksen opinnot, saavat myös kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana (kts. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, 2018). 
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vat, ja osaa ohjata perheitä mahdollisissa tukea tarvitsevissa tilanteissa. (Karila, ym., 2017, s. 

88). 

Varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin tehtäväkuvista poiketen varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajuus riippuu siitä, työskenteleekö hän konsultaatio- vai ryhmän ohjaustehtävissä. 

Karila ja kollegat (2017) kirjoittavat varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn olevan asian-

tuntijana toimimista liittyen lapsen tuen tarpeisiin, niiden havaitsemiseen, suunnitteluun ja 

arviointiin sekä huomioimiseen lapsen, hänen ryhmänsä, aikuisten ja päiväkodin toiminnassa. 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työnkuvana on sen sijaan olla sensitiivisesti vuorovaiku-

tuksessa lasten kanssa: hänen tehtävissään painottuu erityisesti lasten kokonaisvaltainen hy-

vinvointi ja terveys. Verrattuna aiemmin kuvailtuihin varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

työnkuviin päiväkodin johtaja vastaa koko kasvatusyhteisön eli esimerkiksi päiväkodin toi-

minnasta, pedagogiikan kokonaisuudesta sekä toimintakulttuurin rakentumisesta, arvioinnista 

ja kehittämisestä lakien, asetusten ja pedagogisten suunnitelmien puitteissa (Karila ym., 2017, 

s. 88–89). 

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelee siis paljon ammattilaisia eri koulutustaustoilla. Ed-

wards (2011) kirjoittaa ammattilaisten välisistä rajoista. Hänen mukaansa rajat tulisi ymmär-

tää tiloina, joissa ammattilaiset laajentavat tulkintojaan toistensa monipuolisista tehtävistä, 

tietämyksestä ja motiiveista. Tällä Edwards ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi oppia teke-

mään toisten työ, mutta sen sijaan oppia ymmärtämään toisten ammattilaisten syitä ja amma-

tinharjoittamista edesauttaakseen yhteistyön sujumista ja onnistumista (Edwards, 2011, s. 34). 

Karila ja kollegat (2017, s. 87) toteavat, että vaikka kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset 

ovat päivittäin tekemisissä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kanssa, jokainen kuitenkin to-

teuttaa niitä oman tehtäväkuvansa mukaisesti. 

Kupila (2020) tuo esille, että on tärkeää hyödyntää varhaiskasvatuksen moniammatillisen 

työyhteisön sisältämä osaaminen ja asiantuntijuus sekä kehittää niitä. Kupilan mukaan var-

haiskasvatuksen tärkeimpiä käsitteitä ovat jaettu tietämys, jaettu ymmärrys sekä jaettu asian-

tuntijuus. Hän tarkentaa, että työyhteisö muodostuu yleensä sekä kokeneista että työelämään 

vasta siirtyneistä ammattilaisista, jolloin yhteisössä on erilaista työkokemusta ja kokemustie-

toa. Täten varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi kehittyminen tapahtuu kasvatusyhteisössä vuo-

rovaikutuksessa toisten ammattilaisten kanssa. Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus mah-

dollistaa erityisosaamisten hyödyntämisen, mutta myös eri ammattiryhmien välisten etu- ja 

muiden ristiriitojen syntymisen. Kupila kuitenkin toteaa, että parhaimmillaan kasvatusyhteisö 
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kehittää varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteisiä työvälineitä, kieltä sekä ymmärrystä to-

teuttaa tehtäviään (Kupila, 2020). 

Heinosen ja kollegoiden (2016, s. 185) mukaan varhaiskasvatus on lähtökohtaisesti moniam-

matillinen työyhteisö, jossa henkilöstön erilaiset osaamiset, vahvuudet ja koulutukset ovat 

yhteistyön kannalta merkittäviä tekijöitä. Myös Karila, Kosonen ja Järvenkallas (2017) totea-

vat varhaiskasvatuksen olevan moniammatillinen työympäristö, joka koostuu useista toisiaan 

täydentävistä osaajista ja ammattilaisista. He tarkentavat, että toimiakseen moitteettomasti 

moniammatillinen työympäristö edellyttää sekä oman että muiden ammattiryhmien ydin-

osaamisen ja vastuualueiden tunnistamisen ja tunnustamisen. Tämän seurauksena kehitetään 

relationaalista asiantuntijuutta ja saadaan hyödynnettyä kaikkien varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten erilaisten koulutustaustojen antama osaaminen (Karila, Kosonen & Järvenkallas, 2017, 

s. 87). Ukkonen-Mikkolaan ja kollegoihin (2021, s. 187) viitaten relationaalinen asiantunti-

juus rakentuu eri ammattilaisten yhteistyön, käytäntöjen sekä ammatillisen identiteetin luo-

masta kokonaisuudesta. Asiantuntijuus itsessään syntyy ymmärryksestä ja luottamuksesta 

omaan tietoon, jota tukee myös käytäntö sekä taitoon tunnistaa toisten tietämys. Ukkonen-

Mikkola ja kollegat toteavat, että oman asiantuntijuuden esille tuominen samalla antaa osaa-

misensa toisten käyttöön. Näin ollen syntyy uutta tietoa osana muiden tietoutta (Ukkonen-

Mikkola ym. 2021, s. 187).  

Karila ja Nummenmaa (2001) tuovat esille, että varhaiskasvatuksessa on olemassa sisäistä ja 

ulkoista moniammatillisuutta. Sisäinen moniammatillisuus käsittää esimerkiksi päiväkodin 

sisällä työskentelevien ammattiryhmien yhteisen jaetun toiminnan päiväkotiarjen toteutu-

miseksi. Ulkoinen moniammatillisuus puolestaan tarkoittaa Karilan ja Nummenmaan mukaan 

verkostoissa toimimista eli varhaiskasvatushenkilöstön yhteistyötä lasten ja perheiden kanssa 

työskentelevien muiden ammattilaisten kanssa. Tällaista yhteistyötä on esimerkiksi ennalta 

ehkäisevässä sosiaalityössä (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 41–42). Heinonen ja kollegat 

(2016, s.190) lisäävät, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen, kokemuksen sekä 

lapsen ja perheen tuntemuksen hyödyntäminen on merkittävää ulkoisessa moniammatillisessa 

yhteistyössä, kun lapselle ja perheelle ollaan suunnittelemassa heidän tarvitsemaansa tuen 

muotoa.  

Karila ja kollegat (2017) tuovat esille, että henkilöstörakenteen kehittämisen tavoitteena on 

mahdollistaa varhaiskasvatuksen toteutuminen lainsäädännön ja varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti. Lisäksi he mainitsevat, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaa-
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misvaatimukset ovat laajentuneet ja syventyneet, minkä seurauksena heidän tulee vahvistaa 

osaamistaan. Toisena tavoitteena Karilan ja kollegoiden mukaan on ollut selkiyttää varhais-

kasvatuksen ammattilaisten tehtäväkuvia ja vastuita, koska henkilöstörakenteen epäselvyydet 

ovat muun muassa hankaloittaneet varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä. Karila ja 

kollegat lisäävät, että päiväkoti on tulevaisuudessakin moniammatillinen työyhteisö, jonka 

moniammatillisuuden hyödyt toteutuvat parhaiten, kun varhaiskasvatuksen eri ammattiprofii-

lit ovat selkeitä (Karila ym., 2017, s. 85–86). Heinosen ja kollegoiden (2016, s. 149) mukaan 

kaikkien varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien tulisi tietää lasten oikeudet sekä lasten 

oikeuksien yleissopimus. He tarkentavat, että lasten oikeuksiin liittyvän opetuksen tulisi sisäl-

tyä varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä varhaiskasvatuksen saralla päätöksiä tekevien 

henkilöiden koulutukseen (Heinonen, 2016, s. 149). Kuikka (2005, s. 7) toteaa, että aikuisilla 

on työnsä tai tehtävänsä puolesta erilaiset auttamismahdollisuudet, mikä vaikuttaa heidän 

huolensa eriasteisuuteen. 

3.2 Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen suhde: ehkäisevä lastensuojelu 

Inkilä (2015, s. 25) käsittelee väitöskirjassaan lasten kaltoinkohtelun tunnistamista ja varhais-

ta puuttumista moniammatillisen yhteistyön kautta. Hänen mukaansa kaltoinkohtelun tunnis-

taminen ja puutuminen toteutuu niin sanottuna palveluketjuna, jossa työntekijä siirtää lapset ja 

huoltajat seuraavalle työntekijälle. Näin ollen vastuu lapsista, vanhemmista ja yhteistyöstä 

vaihtelee sen eri vaiheissa. Inkilä toteaa, että siksi on tärkeää, että jokainen työntekijä ymmär-

tää oman vastuunsa ja työtehtävänsä merkityksen osana moniammatillista yhteistyötä (Inkilä, 

2015, s. 25). Inkilä, Helminen, Kuosmanen ja Paavilainen (2016) kirjoittavat lasten kaltoin-

kohteluun puuttumisen moniammatillisesta toimintamallista. Heihin viitaten kaltoinkohtelun 

tunnistaminen ja siihen puuttuminen perustuvat moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa toi-

minta rakentuu ammatillisten työyksiköiden ja toimialojen rajojen yli. Siinä tärkeää on toisten 

työntekijöiden ammattitaidon, -tiedon sekä näkemysten hyödyntäminen, jotta lapsille ja van-

hemmille saataisiin tarpeenmukainen apu ja tuki. Yhteistyöllä myös parhaimmillaan vältetään 

päällekkäinen työ. Inkilän ja kollegoiden (2016) mukaan lasten kaltoinkohtelun tunnistami-

sessa monesti helpottaa ammattilaisten työkokemuksen kertyminen. He myös huomauttavat, 

että lasten ja perheiden kokonaisuus tulee huomioida sen sijaan, että keskittyisi pelkästään 

yksittäisiin riskitekijöihin tai merkkeihin. (Inkilä ym., 2016, s. 63¬64). 
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Heinonen ja kollegat (2016) tuovat esille, että lapsen ja perheen tuen tarpeet arvioidaan laajas-

ti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta, ja joskus lapsen ja perheen tuen tarpeisiin tarvitaan 

moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Heinonen ja kollegat totea-

vat, että lastensuojelun ollessa yhteistyön osapuolena asiaa tarkastellaan aina lapsen näkö-

kulmasta, koska sen tehtävänä on varmistaa lapsen edun toteutuminen (Heinonen, 2016, s. 

185–186). Bardy (2013) tiivistää lastensuojelun ytimen olevan lapsen kehityksen ja terveyden 

turvaaminen sekä sitä vaarantavien tekijöiden poistaminen. Hän niin ikään toteaa lastensuoje-

lun olevan lapsikeskeistä ja perhelähtöistä toimintaa: lastensuojelutarpeen syyt voivat liittyä 

tavallisiin elämänkriiseihin tai poikkeuksellisiin ja erityisen vaativiin tilanteisiin. Bardy mai-

nitseekin, että lastensuojelutarve voi siirtyä jopa sukupolvelta toiselle jatkuvasti kriisiytyvissä 

perhetilanteissa (Bardy, 2013, s. 73).  

Suomen lastensuojelulakiin (417/2007) lisättiin pykälä ehkäisevästä lastensuojelusta vuonna 

2010, missä ehkäisevä lastensuojelu määritellään kunnan järjestämäksi lastensuojeluksi, jolla 

edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia silloin, kun lapsella tai perheellä ei ole lastensuoje-

lun asiakkuutta. Lastensuojelulain mukaan ehkäisevällä lastensuojelulla pyritään vanhem-

muuden tukemiseen sekä turvaamaan lapsen kasvu, kehitys ja hyvinvointi. Siihen kuuluvat 

tuki ja erityinen tuki, jotka kuuluvat muun muassa varhaiskasvatuksessa annettavan tuen pii-

riin (Lastensuojelulaki, 417/2007, 3 a §). Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkea-

koulutettujen ammattijärjestö Talentia toteuttivat vuonna 2010 kyselyn, jonka tarkoituksena 

oli selvittää silloisen uudistuneen lastensuojelulain vaikutuksia eri ammattiryhmien toiminta-

tapoihin ja mahdollisuuksiin ehkäisevässä lastensuojelussa. Paavola ja kollegat (2010) kirjoit-

tavat Lastensuojelun Keskusliiton ja Talentian raportissaan, että varhaiskasvatus suhtautuu 

kaikista kriittisimmin yhteistyöhön lastensuojelun kanssa verrattuna muihin tutkimuksessa 

mukana olleisiin tahoihin. Raportin mukaan yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun 

välillä koetaan vähäiseksi, ja lastensuojelun vaitiolovelvollisuus hankaloittaa yhteistyön su-

jumista (Paavola ym., 2010, s. 10). Myös Ellosen (2010b, s. 208) tutkimuksesta käy ilmi, että 

lastensuojelulta toivottaisiin avoimempaa vuorovaikutusta ilmoituksen jälkeen sekä tilanteis-

sa, jossa lapsesta on jo aiemmin tehty lastensuojeluilmoitus. 

Paavolaan ja kollegoihin (2010) viitaten laki on kuitenkin parantanut varhaiskasvatuksen ja 

lastensuojelun välistä yhteistyötä esimerkiksi konsultoinnin osalta, jolloin lastensuojeluilmoi-

tusta ei välttämättä tarvitse tehdä ja perheen tilanteesta pystytään avoimesti keskustelemaan. 

Varhaiskasvatuksessa yhtenä merkittävimpänä muutoksena on puuttumisen kynnyksen ma-

daltuminen ja perheiden auttamisen aikaistuminen (Paavola ym., 2010, s. 17). Heinosen ja 
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kollegoiden (2016) mukaan vuoden 2015 sosiaalihuoltolain uudistus vaikutti myös lastensuo-

jelulakiin. Uudistamisen myötä lasten ja perheiden ensisijaisena oikeutena on saada ehkäise-

vää tukea lapsi- ja perhepalveluilta, ja lastensuojelun tulisi olla vasta viimeinen vaihtoehto 

avun saamisessa (Heinonen ym., 2016, s. 178). 

Hakalehto (2018) toteaa varhaiskasvatuksen olevan osa ehkäisevää lastensuojelua. Sen tehtä-

vänä on tunnistaa ajoissa lapsen kehitystä altistavat tekijät, ja näin ollen ohjata lapsi ja huolta-

ja tarvitsemansa tuen piiriin (Hakalehto, 2018, s. 285). Heinonen ja kollegat (2016) tuovat 

esille varhaiskasvatuksen viime vuosien ajan kasvavan merkityksen lasten ja perheiden hy-

vinvoinnin edistämiselle ja tukemiselle, ja mainitsevat, että varhaiskasvatus on itsessään osa 

ehkäisevää lastensuojelua toteutuessaan lain puitteissa. Heidän mukaansa varhaiskasvatuksen 

tehtävä perheiden kanssa käytävässä yhteistyössä on merkittävä, sillä varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset kohtaavat perheitä säännöllisesti. Tämä mahdollistaa perheiden ja varhaiskasva-

tuksen välisen luottamuksen rakentumisen sekä edesauttaa huomaamaan ajoissa, jos lapsi tai 

perhe tarvitsee tukea (Heinonen ym., 2016, s. 180–181). Paavolan ja kollegoiden (2010) ra-

portista ilmenee, että varhaiskasvatuksen puolelta toivotaan kyselyn muihin ammattiryhmiin 

verrattuna eniten yhteistyön kehittämistä. Raportin mukaan varhaiskasvatuksen rooli ehkäise-

vänä lastensuojeluna koetaan jäsentymättömänä (Paavola ym., 2010, s. 18–19).  

Erona varhaiseen puuttumiseen ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on siis pyrkiä laki-

sääteisesti eri toimijoidensa kuten varhaiskasvatuksen kautta lähtökohtaisesti edistämään las-

ten ja perheiden hyvinvointia ennen varsinaisten ongelmien ilmenemistä. Varhainen puuttu-

minen puolestaan tarttuu ongelmaan sen käydessä ilmi. Varhaiskasvatuksen rooli lapsen ja 

perheen pahoinvoinnin tunnistajana sekä puuttujana on merkittävä: mitä aiemmin haasteet 

havaitaan ja niihin saadaan apua sitä helpommin ne ovat ratkaistavissa. Samalla myös mini-

moidaan riskit mahdollisten haittojen lisääntymisestä lapsen ja koko perheen tulevaisuudessa 
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4     DISKURSSINTUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Toteutan tutkielmani laadullisena tutkimuksena, jossa tarkastelen varhaiskasvatuksen ammat-

tilaisten lastensuojelullisen huolen diskursseja. Näin ollen tutkielmani on osa diskurssintutki-

muksen tutkimussuuntausta. Tutkimusaineistoni analyysimenetelmänä on diskurssianalyysi, 

johon palaan tarkemmin luvussa 4.2. Pietikäinen ja Mäntynen (2019) kuvailevat diskurssin-

tutkijan kiinnostuksenkohteiksi kielenkäyttämisen ja käyttökontekstin sekä kielenkäytön vai-

kutukset ja seuraukset. Pietikäinen ja Mäntynen toteavatkin, että diskurssintutkimuksessa kie-

lenkäyttö liitetään sekä tilanteiseen kontekstiin että laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin 

(Pietikäinen & Mäntynen, 2019, luku 1.1). Lehti, Haapanen ja Kääntä (2018) niin ikään ku-

vailevat diskurssintutkimusta teoreettismenetelmälliseksi viitekehykseksi, jolla tarkoitetaan 

tutkimusta kielenkäytön ja yhteiskunnan suhteesta toisiinsa. Lehti ja kollegat lisäävät, että 

diskurssintutkimuksessa tutkimuskohde nähdään diskursiivisesti rakentuvina merkityksinä, 

minkä seurauksena kielenkäyttö käsitetään sosiaalisena toimintana ja diskurssit tilannekohtai-

sina. Diskurssintutkimuksen menetelmiä voidaankin laaja-alaisesti hyödyntää kielentutkimuk-

sen lisäksi myös yhteiskuntatieteissä ja kasvatustieteissä. Lehti ja kollegat toteavat, että yh-

teistä diskurssintutkimuksen eri menetelmille on, että ne perustuvat laadulliseen tutkimukseen 

(Lehti ym., 2018, s. 5–6).  

Eskolan ja Suorannan (1998, luku 1) mukaan laadullinen tutkimus on yksinkertaisimmillaan 

tutkimusaineiston ja analyysin referoimista, johon ei liity numeraalista kuvausta. Puusa ja 

Juuti (2020) kuvailevat laadullista tutkimusta ihmisten subjektiivisten kokemusten ja näke-

mysten tarkastelemiseksi. Siinä yhdistyvät teoria, empiria ja käytäntö. Puusaan ja Juutiin vii-

taten teoria esittelee yleisiä lainalaisuuksia, mutta käytäntö riippuu kontekstista ja on siksi 

erilaista eri tilanteissa. Käytäntöön liittyy näkyvän tiedon lisäksi myös äänetöntä tietoa. Tästä 

syystä Puusa ja Juuti toteavat, ettei laadullisessa tutkimuksessa voida monesti laatia teorioita 

samalla tavalla kuin esimerkiksi luonnontieteissä. Sen sijaan voidaan esittää niin sanottuja 

teoreettisia yleistyksiä, jotka ovat kuin esimerkkejä ilmiön esiintymisestä. Teoreettisia yleis-

tyksiä voidaan käyttää tutkimuksessa teorioiden tavoin (Puusa & Juuti, 2020, s. 59–60). Tut-

kimukseni laadullisuuden vuoksi hyödynnän diskurssintutkimuksen keinoja soveltuvin osin 

niin, että ne palvelevat tutkimukseni toteutumista kokonaisuutena. 
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4.1 Aineiston esittely 

Keräsin tutkimusaineistoni sähköisellä Webropol-kyselylomakkeella, jonka jaoin sosiaalises-

sa mediassa. Valli ja Perkkilä (2018) kirjoittavat sosiaalisen median roolista aineistonkeruus-

sa. Heidän mukaansa sosiaalisen median hyödyntämistä kannattaa harkita tarkkaan, koska 

tutkija ei voi juurikaan vaikuttaa, ketkä vastaavat kyselyyn. Lisäksi vastaajien määrä saattaa 

vaihdella, koska kysely ei välttämättä tavoita kaikkia halukkaita. Toisaalta verkkokysely voi 

Vallin ja Perkkilän mukaan olla myös päinvastainen etu ja tavoittaa suuren määrän ihmisiä 

hetkessä (Valli & Perkkilä, 2018, s. 120). Jaoin kyselyni suljetuissa varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille suunnatuissa ryhmissä. Tarkoituksenani oli tavoittaa mahdollisimman monta var-

haiskasvatuksen parissa työskentelevää henkilöä, joten en rajannut tarkkaa ammattikuntaa, 

ketkä saivat vastata kyselyyn. Tärkeintä oli, että kyselyn vastaaja työskentelee tai on työsken-

nellyt varhaiskasvatuksen parissa ja omaa kokemusta tutkimusaiheeni teemoista. Vastauksia 

tuli yhteensä 42 kappaletta, josta 41 vastausta päätyi lopullisesti osaksi tutkimustani. Yksi 

vastaus rajautui pois, koska vastaaja oli ymmärtänyt kyselyn aiheen väärin, jolloin hänen vas-

tauksensa eivät varsinaisesti soveltuneet osaksi tutkimusaineistoani. Aineistoa oli sivumääräl-

lisesti yhteensä 49 sivua. Kysely toteutettiin marraskuussa 2021 kahden viikon ajan ja siihen 

vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja anonyymiä.  

Vallin (2018, s. 92) mukaan kyselylomake on yksi perinteisimmistä aineistonkeruumuodoista, 

joskin sen käyttö ihmistieteissä ja laadullisissa tutkimuksissa on vähäisempää. Vilkka (2021, 

luku 4) toteaa, että tutkijan on kyselylomaketta suunniteltaessa tiedettävä tutkimuksensa ta-

voite eli mihin kysymyksiin hän haluaa vastauksia. Valli (2018) tuo esille, että kyselylomak-

keissa on tärkeää kysymystenasettelu, sillä ne eivät saa olla liian johdattelevia tai epämääräi-

siä. Kyselylomakkeen rakentuminen alkaa yleensä vastaajaan liittyvillä taustakysymyksillä. 

Vallin mukaan näiden tarkoituksena on olla niin sanottuja selittäviä muuttujia ja varsinaista 

tutkimuskohdetta tarkastellaan suhteessa muuttujiin. Valli mainitsee, että taustakysymysten 

jälkeen olisi hyvä olla helppoja kysymyksiä, jotka johdattelevat mahdollisiin vaikeisiin kysy-

myksiin. Kyselyn lopussa tulisi olla taas helppoja kysymyksiä eli niin sanottuja jäähdyttely-

kysymyksiä (Valli, 2018, s. 92–94).  

Rakensin kyselylomakkeeni mukaillen Vallia luomia lähtökohtia tutkimuksen kyselylomak-

keelle. Kyselylomakkeeni alkaa vastaajaan liittyvillä taustakysymyksillä kuten ammattinimi-

ke, työvuodet, työpaikan luonne ja työsuhteen muoto. Tutkielmani sensitiivisen aiheen vuoksi 

päätin olla kysymättä esimerkiksi vastaajan ikää, sukupuolta tai paikkakuntaa, jotta vastaus-
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kynnys olisi mahdollisimman alhainen. En myöskään kokenut näiden olevan tutkimukseni 

kannalta oleellisia tietoja. Taustakysymysten jälkeen tulevat varsinaiset tutkimusaiheeseen 

liittyvät kysymykset, joilla kartoitan vastaajan lastensuojelullista huolta sekä hänen yksikkön-

sä toimintatapoja liittyen huolesta ilmoittamiseen. Aloitan aiheeseen johdattelevalla kyllä vai 

ei -kysymyksellä (”Oletko ollut huolissasi lapsen hyvinvoinnista?”), johon vastaajan on help-

po vastata kokemuksensa perusteella. Sen jälkeen loput kysymykset ovat avoimia, jotta vas-

taajan oma ääni kuuluisi hänen vastauksissaan ja niistä olisi helpompi etsiä diskursseja. Halu-

sin pitää kyselyn kohtalaisen lyhyenä ja tiiviinä, koska tutkimuksen aihe on melko raskas. 

Siksi jätin jäähdyttelykysymykseksi helpon avoimen kysymyksen liittyen vastaajan kokemuk-

seen (”Koetko tietäväsi omiin tarpeisiisi nähden riittävästi lastensuojelusta?) Näin ollen vas-

taaja voi vastata pelkästään kyllä tai ei, ja halutessaan myös kirjoittaa kokemuksestaan 

enemmän. Kyselylomake on kokonaisuudessaan nähtävillä liitteessä 1. Käyn seuraavaksi tar-

kemmin läpi aineiston kokonaisuutta avaamalla vastaajien taustatietoja. Kaaviossa 1 on eritel-

tynä kyselyyn vastanneiden lopullinen määrä heidän ammattinsa perusteella. 

Kaavio 1. Tutkimuskyselyyn vastanneiden lopulliset ammattinimikkeet (n). 

Kuten jo aiemmin käy ilmi kyselylomakkeessa kysytään vastaajan ammattinimikettä eli onko 

hän varhaiskasvatuksen opettaja (VO), sosionomi (VSO), lastenhoitaja (VLH), erityisopettaja 

(VEO), johtaja (VJ), avustaja vai joku muu. Vaihtoehdoista kaikki paitsi avustajana työsken-

tely ilmeni vastauslomakkeissa. Suurin osa (n=24) sanoo työskentelevänsä varhaiskasvatuk-

sen opettajana. Heistä kolmasosa (n=8) sanoo vastauksessaan omaavansa myös sosionomin 

tai sosiaalialan koulutuksen. Varhaiskasvatuksen sosionomina mainitsi työskentelevänsä kaksi 
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kyselyyn vastannutta henkilöä. Tutkimustani varten päätin yhdistää sosionomi- ja sosiaalialan 

koulutuksensa maininneet vastaajat varhaiskasvatuksen sosionomien kanssa samaan vastaaja-

ryhmään (yht. n=10). Tämä siksi, että vastaajien ammattilaisuus liittyen tutkielmani aiheeseen 

nojaa vahvasti heidän pohjakoulutukseensa ja näin ollen näkyy myös heidän vastauksissaan. 

Tällä tavalla myös yksinkertaistin vastaajaryhmien muodostamista helpottaen samalla tutki-

muksen tekemistä. Tiedostan kuitenkin, että viimeistään vuonna 2023 valmistuvilla sosio-

nomeilla on pätevyys toimia myös varhaiskasvatuksen opettajana. Vastausten yhdistämisen 

seurauksena varhaiskasvatuksen opettajien vastaajajoukkoon jäi 16 vastausta. 

Seuraavaksi eniten vastauksia tuli varhaiskasvatuksen lastenhoitajilta (n=8) ja varhaiskasva-

tuksen erityisopettajilta (n=4). Varhaiskasvatuksen johtajana työskentelevät jäivät selvään 

vähemmistöön (n=3). Lisäksi ne vastaajat, jotka olivat valinneet työnkuvakseen joku muu 

(n=2) kertoivat työskentelevänsä apulaisesimiehenä ja varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena 

lastenhoitajan taustalla. Hajautin nämä kaksi vastausta niin, että yhdistin apulaisesimiehen 

varhaiskasvatuksen johtajien kanssa samaan ryhmään, ja opettajan sijaisen varhaiskasvatuk-

sen lastenhoitajien vastaajaryhmään.  

Vastaajien työvuodet varhaiskasvatuksen parissa vaihtelee hyvin laajalla skaalalla alle vuoden 

työkokemuksesta 33 vuoteen. Vastaajien keskimääräinen työvuosien määrä on noin 16 vuotta. 

Suurin osa (n=35) vastaajista työskentelee julkisessa päiväkodissa ja selvään vähemmistöön 

jäävät yksityinen päiväkoti (n=4), avoin varhaiskasvatus (n=0) sekä vastausvaihtoehto joku 

muu (n=2). Vaihtoehdossa ”joku muu” työskentelypaikaksi oli kirjoitettu perhepäivähoito 

sekä sosiaalityöntekijänä kuntayhtymällä. Kaikista vastaajista suurin osa (n=34) sanoo ole-

vansa vakituisessa työsuhteessa ja vähemmistöön jäävät määräaikaisessa työsuhteessa olevat 

(n=7). Kaikki tutkimuksessa mukana olleet vastasivat olleensa joskus huolissaan lapsen hy-

vinvoinnista. 

4.2 Diskurssianalyysi ja aineiston analysointi 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä on diskurssianalyysi. Lehti ja kollegat (2018) korostavat, 

että diskurssianalyysi ei ole synonyymi diskurssintutkimukselle, koska diskurssianalyysi on 

menetelmällinen lähestymistapa. He kuitenkin mainitsevat, että käsitteitä käytetään monesti 

rinnakkain tarkoittaen samaa (Lehti ym., 2018, s. 6). Selvyyden vuoksi käytän jatkossa dis-

kurssianalyysin käsitettä tutkimusaineiston analyysin yhteydessä. Pälli ja Lillqvist (2020) ku-

vailevat diskurssianalyysiä väljäksi tutkimusalueeksi, jonka yhdistävänä piirteenä on kiinnos-
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tus kieleen: mitä kielellä tehdään, sekä kielen ja kielenkäytön yhteydet yhteiskunnallisiin ja 

sosiaalisiin rakenteisiin. Lisäksi Pälli ja Lillqvist sanovat diskurssianalyysin olevan kielen-

käyttöön kohdistuva analyysitapa, jossa pyritään selvittämään, miten asiat sanotaan (Pälli & 

Lillqvist, 2020, s. 374). Pietikäisen ja Mäntysen (2019, luku 1.2) mukaan kieli on diskurssi-

analyysin monipuolinen resurssi, jonka käyttö koostuu muun muassa kielenkäyttäjän konteks-

tista, vuorovaikutuksellisista käytänteistä ja säännöistä sekä hänen omista taidoistaan ja miel-

tymyksistään.  

Pietikäiseen ja Mäntyseen (2019, luku 1.3) viitaten diskurssianalyysin keskeinen termi on 

diskurssi, jonka alkuperä tulee ranskan kielen sanasta discours tarkoittaen puhetta, esitelmää, 

juttelua ja jaarittelua. Siltaojan ja Sorsan (2020) mukaan diskurssit voivat olla esimerkiksi 

joukko lausumia, joilla rakennetaan käsitystä siitä, millainen jokin asia on. He toteavatkin, 

että diskursseilla siis representoidaan tietoa. Siltaoja ja Sorsa tarkentavat, että samaa asiaa 

voidaan kuvata erilaisilla diskursseilla, joiden erot ilmenevät niihin rakennetuissa oletuksissa 

ja käsityksissä. Diskurssit mahdollistavat asioiden näkemisen tietyllä tavalla rajoittaen samal-

la muita näkemis- ja esittämistapoja. Näin ollen Siltaojaan ja Sorsaan viitaten diskurssit muo-

dostavat tiedon rakenteita, jotka mahdollistavat toiminnan (Siltaoja & Sorsa, 2020, s. 228). 

Diskurssianalyysin yhtenä keskeisimpänä teoreetikkona on ranskalainen filosofi Michel Fou-

cault (1926–1984). Pietikäisen ja Mäntysen (2019) mukaan Foucault’n merkittävimmät aja-

tukset liittyvät kielenkäytön järjestäytyneisyyden ja valtarakenteiden väliseen suhteeseen, 

jolla tarkoitetaan sitä, kuinka aika ja paikka muodostavat normit ja käytänteet kielenkäytölle. 

Pietikäinen ja Mäntynen toteavat, että Foucault’lle diskurssit ovat vakiintuneita puhe- ja ajat-

telutapoja ja näin ollen siis osana vallankäyttöä rakentaessaan ymmärrystä todellisuudesta 

(Pietikäinen & Mäntynen, 2019, luku 1.4). Pällin ja Lillqvistin (2020) mukaan diskurssiana-

lyysin käänteentekevin muutos tapahtuu 1970- ja 1980-luvulla, kun diskurssianalyysin ensisi-

jaiseksi analyysin kohteeksi nousevat yhteiskunnalliset tai sosiaaliset ilmiöt. Tätä kutsutaan 

yhteiskuntatieteiden kielelliseksi käänteeksi, jossa kieli rakentaa todellisuutta ja on siksi mer-

kittävä yhteiskunnallisen analyysin kohde. Pälli ja Lillqvist tiivistävät, että diskurssianalyysin 

teoriatausta perustuu sosiaalisen konstruktionismin teoriaan, jonka mukaan todellisuus raken-

tuu kielen avulla (Pälli ja Lillqvist, 2020, s. 380–381).  

Jokisen, Juhilan ja Suonisen (2016, s. 17) mukaan diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa käy-

tetään konstruktionistista näkökulmaa, jolla tarkoitetaan eri tutkimuksellisten ideoiden sovel-

tamista. Toisin sanoen Jokinen ja kollegat (2016) toteavat, että kielen käyttäminen konstruoi 
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eli merkityksellistää puheen tai kirjoituksen kohteet. Heihin viitaten diskurssianalyysille omi-

naisia piirteitä ovat ulkoisen maailman rakenteiden näkyväksi tekeminen ja selventäminen 

(Jokinen ym., 2016, s. 26–28). Pietikäisen ja Mäntysen (2019) mukaan diskurssit järjestyvät 

sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti eivätkä niinkään yksittäisten kielenpiirteiden perusteella. 

Tähän liittyy myös ajatus diskurssien vallasta ja se, miten jotkut diskurssit ovat esillä ja toiset 

eivät niinkään. Pietikäinen ja Mäntynen tiivistävät, että diskurssit reaalistuvat kielenkäytössä 

(Pietikäinen & Mäntynen, 2019, luku 2.2). Vilkka (2021, luku 6) tuo esille, että käytettäessä 

diskurssianalyysiä ollaan kiinnostuneita käsillä olevasta tilanteesta ja sosiaalisista käytännöis-

tä sekä esimerkiksi, millaisia oikeuksia, velvollisuuksia ja positioita yksilö asettaa itselleen ja 

toisille sosiaalisessa tilanteessa. 

Jokinen ja kollegat (2016, s. 17) kuvailevat diskurssianalyysiä kielenkäytön tutkimukseksi, 

jossa analysoidaan, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytän-

nöissä. Siltaoja ja Sorsa (2020, s. 231) niin ikään huomauttavat, että diskursiivisen tutkimuk-

sen näkökulmasta pelkkä diskurssien tunnistaminen ei ole itsessään mielenkiintoisinta vaan 

tärkeämpää olisi pyrkiä analysoimaan sosiaalista todellisuutta, jota diskurssin avulla tuotetaan 

tai ylläpidetään. Siltaoja ja Sorsa (2020, s. 228) tarkentavat, että diskurssianalyysin tutkimus-

kohteena voivat olla esimerkiksi erilaiset kielenkäytön keinot diskurssien rakentumisessa, 

diskurssien ajalliset muutokset sekä valtakysymykset. Pietikäisen ja Mäntysen (2019) mukaan 

kun tarkastelun kohteena on kielenkäyttö, se samalla nostaa kielenkäytön kontekstin esille. 

Heihin viitaten tällä tarkoitetaan käytännössä aidon kielenkäytön tutkimista sen aidossa kon-

tekstissa kuten tilanteissa ja yhteisöissä (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, luku 1.3).  

Suoninen (2016) kirjoittaa merkityssysteemien identifioinnista osana diskurssianalyysia. Hä-

nen mukaansa aineiston analysointi kannattaa aloittaa erojen ja yhtäläisyyksien etsimisellä. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita selkeiden isojen kokonaisuuksien löytämistä vaan pieniä paloja, 

joiden kielenkäytön alueet voidaan ymmärtää useiden eri teemojen ja aiheiden kautta (Suoni-

nen, 2016, s. 53). Merkityssysteemit ovat tutkimukseni kannalta oleellinen osa diskurssien 

rakentumisessa eli ne ovat yksittäiset aspektit, jotka muodostavat tutkimustulosteni kannalta 

merkittävät diskurssit varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullisessa huolessa. Silta-

oja ja Sorsa (2020) liittävät merkityssysteemit kielen kontekstisidonnaisuuteen, jolla tarkoite-

taan kielen ja kielenkäyttö sidosteisuutta aikaan, paikkaan, käytäntöihin, muutokseen ja jo-

honkin kehykseen. He mainitsevat, että kontekstin merkitys voi olla haastava hahmottaa var-

sinkin niin kutsutussa megatason diskurssissa, jossa tavoitellaan maailmanlaajuisia yhteyksiä. 

Megatason diskurssiin liittyviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi, miksi juuri tämä diskurssi 
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ja miksi nyt. Sen sijaan mikrotason analyysin konteksti on pienempi ja rajatumpi, mutta kie-

lenkäytön merkityksen tunnistaminen ja yhdistäminen osaksi laajempaa merkitystä on haasta-

vaa (Siltaoja & Sorsa, 2020, s. 232).  

Tutkimukseni kannalta keskeinen megatason diskurssi näkyy kansainvälisesti huolen synty-

miseen liittyvissä tekijöissä ja niiden vaihtelevissa varhaiskasvatuksen konteksteissa. Sen läh-

tökohtana toimivat erinäiset lait ja yleissopimukset, joiden tarkoituksena on taata lapsen oi-

keuksien ja hyvinvoinnin toteutuminen. Sen sijaan mikrotaso rajautuu Suomen varhaiskasva-

tuksen kontekstiin ja yksittäisten vastaajien vastauksissa ilmeneviin diskursseihin. Tutkimuk-

seni keskittyy kokonaisuutena mikrotason diskurssiin, jota peilaan megatason diskurssissa 

näkyvään kansainväliseen kontekstiin aiempien tutkimusten kautta.  

Pietikäisen ja Mäntysen (2019) mukaan tutkimusprosessin tärkeimpiä askeleita on löytää tut-

kittavan ilmiön kannalta oleellisimmat avaintilanteet. Heidän mukaansa tähän liittyy myös 

sosiaalinen toiminta sekä identiteetti, jotka rakentuvat tilanteen mukaan. Sosiaaliseen toimin-

taan vaikuttavat aikaisemmat kokemukset, normit, tavat ja käytänteet, jolloin sitä on mahdol-

lista tutkia tarkastelemalla avaintilanteita, joissa on kyseessä tutkittava ilmiö sekä sen määrit-

tely, perustelu ja kuvailu (Pietikäinen & Mäntynen, 2019, luku 1.5). Tutkimukseni avaintilan-

teet liittyvät vastaajien lastensuojelulliseen huoleen ja siinä ilmeneviin erilaisiin merkityssys-

teemeihin varhaiskasvatuksen kontekstissa. On tärkeää huomioida, että tutkimusaineisto ei 

kerro vastaajien henkilökohtaisen elämän taustoista, jotka mahdollisesti selittäisivät hänen 

toimintaperiaatteitaan paremmin. Sen sijaan tutkimukseni nojaa vastaajien toiminnan heidän 

koulutukseensa ja työnkuvaansa. Varhaiskasvatuksen kontekstin rajautuminen määrittyy tut-

kimukseen osallistuneiden henkilöiden työtaustan kautta, koska tutkimuskohteena ovat ni-

menomaan varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Vaikka vastaajien koulutustaustat eroavat toi-

sistaan, heistä jokainen työskentelee tai on työskennellyt varhaiskasvatuksen parissa. Jokainen 

vastaus perustuu vastaajan omaan henkilökohtaiseen kokemukseen huolesta ja sen tunnista-

misesta.  

Aloitin aineiston analysoinnin yleiskatsauksella ja ryhmittelin vastaukset vastaajien työnku-

van mukaisesti. Laskin vastauslomakkeet ja numeroin ne 1–42. Sen jälkeen kävin läpi lasten-

suojelulliseen huoleen liittyvät vastaukset ja kirjoitin niiden sisällön yksinkertaistetusti ylös. 

Tässä vaiheessa jätin yhden vastauksista pois, jolloin vastaajamäärä väheni 41:een. Kun kaik-

kien vastaukset oli luettu läpi, lähdin tarkastelemaan tarkemmin sisältöjä ja etsimään yhte-

neväisyyksiä ja eroavaisuuksia eri vastaajien vastauksista. Käytin värikoodeja, jotta hahmot-
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taisin paremmin, mitkä merkityssysteemit liittyvät toisiinsa ja muodostavat oman diskurssin-

sa. Lopullisesti aineistosta nousi esille kolme suurinta diskurssia, jotka ovat fyysisen hyvin-

voinnin diskurssi, sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssi sekä vanhemmuuden diskurssi. 

Havainnollistan taulukossa 1 diskurssien ja niiden sisältämien merkityssysteemien jakautumi-

sen sekä sisällöt. 

Diskurssi Merkityssysteemi 

Fyysisen hyvinvoinnin dis-

kurssi 

Fyysisen väkivallan merkit (esim. mustelmat) 

Fyysisen laiminlyönnin merkit (esim. hygienia, lapsen 

edun toissijaisuus) 

Sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin diskurssi 

Käytöshäiriöt (esim. aggressiivisuus) 

Poikkeava käytös (esim. vetäytyneisyys, masentuneisuus) 

Kehitys- ja oppimishaasteet 

Puheet ja kertomukset 

Vanhemmuuden diskurssi 
Lapsen huoltajan hyvinvointi 

Päihteiden (väärin)käyttö ja mielenterveyden haasteet 

Huoltajan ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Taulukko 1. Lastensuojelullisen huolen diskurssit ja niiden merkityssysteemit. 

Fyysisen hyvinvoinnin ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssi sisältävät lapsilähtöistä 

huolta aiheuttavia tekijöitä, ja vanhemmuuden diskurssi tuo esille vanhemmuuden näkökul-

man lastensuojelullisen huolen syntymiselle. Fyysisen hyvinvoinnin diskurssiin olen koonnut 

ne merkityssysteemit, jotka liittyvät jollain tapaa lapsen fyysisen hyvinvoinnin laiminlyömi-

seen ja välinpitämättömyyteen. Sosioemotionaalisten taitojen diskurssi keskittyy tunnista-

maan lapsen sosioemotionaalisissa taidoissa ilmeneviä merkityssysteemejä ja niiden kautta 

syntyvää lastensuojelullista huolta. Vanhemmuuden diskurssi puolestaan esittelee lapsen 

huoltajasta lähtöisin olevat merkityssysteemit, jotka aiheuttavat varhaiskasvatuksen ammatti-

laisissa huolta lapsen, huoltajan ja koko perheen hyvinvoinnista. Päädyin käyttämään diskurs-

sin nimessä vanhemmuuskäsitettä, koska koen sen kuvastavan lapsen ja hänen huoltajansa 

välistä suhdetta, jota käsitellään myös diskurssin merkityssysteemeissä. Sen sijaan käytän 

huoltajakäsitettä kuvaamaan yleisesti lapsen vanhempia ja muita tahoja, joilla on juridinen 

vastuu lapseen liittyvistä asioista. 
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4.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta hyvän tieteellisen käytän-

nön kautta. Vilkka (2021) määrittelee hyvän tieteellisen käytännön tiedeyhteisön hyväksy-

mien eettisesti kestävien tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien noudattamiseksi. Tiedon-

hankinnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että tutkija hyödyntää oman alansa tieteellistä kirjalli-

suutta ja muita asianmukaisia tietolähteitä kuten ammattikirjallisuutta sekä lisäksi omia ha-

vaintojaan ja tutkimuksensa analysointia. Vilkka lisää, että tutkijan on osoitettava tutkimuk-

sellaan hallitsevansa tiedonhankinta, tutkimusmenetelmät ja -tulokset sekä osoitettava huolel-

lisuuttaan ja tarkkuuttaan työnsä ja tulostensa esittämisessä. Tieteellisen tutkimuksen tutki-

mustulosten vaatimuksia ovat muun muassa uuden tiedon tuottaminen tai vanhan tiedon esit-

täminen uudessa valossa esimerkiksi hyödyntäminen tai yhdistäminen uudella tavalla (Vilkka, 

2021, luku 2). 

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välisestä suhteesta sekä varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten kokemasta lastensuojelullisesta huolesta on viime vuosien ajan tehty melko paljon 

opinnäytetöitä, mikä kertonee aiheen kiinnostavuudesta alalle opiskelevien keskuudessa. Kui-

tenkin varsinaisia vertaisarvioituja tutkimuksia aiheesta ei ole lähivuosien aikana ilmestynyt, 

mikä luo omat haasteensa tutkimuksen tekemiselle muun muassa alkuperäisen tutkimustiedon 

tuoreuden ja relevanttiuden osalta. Tutkimuksellani haluan olla mukana edistämässä varhais-

kasvatuksen kehitystä sekä sen ammattilaisten tietoisuutta lasten kaltoinkohtelun ja pahoin-

voinnin eri diskursseista ja niiden sisältämistä merkityssysteemeistä osoittamalla tutkimuksel-

lani niiden olemassaolon varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa. Samalla tuon esille 

myös moniammatillisen yhteistyön merkityksen osana huolen tunnistamisen, varhaisen puut-

tumisen sekä ehkäisevän lastensuojelun edistämistä. Vilkka (2021, luku 2) toteaa, että tutki-

muksen laittaminen salaiseksi estää sen käytännön hyödyn leviämisen eri toimi- ja ammat-

tialoille, jolloin yhteisten uusien toiminta- ja ajattelutapojen syntyminen sekä alojen yhteis-

kunnallinen muutos ei ole mahdollista. Koenkin tärkeäksi, että pro gradu -tutkielmani on il-

mestyessään avoin kaikille, joita aihe kiinnostaa ja jotka haluaisivat itse tehdä tutkimusta sa-

masta aiheesta.  

Vilkka (2021) kirjoittaa emansipatorisesta tutkimuksesta, joka voi parhaimmillaan tarkoittaa 

eri toimi- ja ammattialojen ja niiden sidosryhmien ajattelu- ja toimintatapojen sekä yhteistyön 

edistämistä. Tällä tavalla emansipatorinen tutkimus luo muun muassa uusia näkökulmia ja 

käsitteitä sekä auttaa määrittelemään asioita uusilla tavoilla (Vilkka, 2021, luku 2). Päädyin 
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käyttämään analyysimenetelmänäni diskurssianalyysia, koska koin, että sen käyttö varhais-

kasvatusalan tutkimuksissa on vähäistä ja tällä tavalla saisin luotua uudenlaista tietoa varhais-

kasvatuksen saralla. Käyttämäni diskurssianalyysi on osa laadullisen tutkimuksen analyysi-

menetelmiä, jolloin siihen ei varsinaisesti kuulu numeraalista kuvausta (kts. Eskola & Suoran-

ta, 1998). Tästä huolimatta halusin aineiston esittelyssä ja tutkimuksen tuloksissa kuvata sel-

västi, millaisista ja kuinka monesta aspektista tutkimusaineisto koostuu. Tällä tavoin pyrin 

olemaan mahdollisimman läpinäkyvä tutkimukseni suhteen. Myös Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta (TENK, 2012, s. 6) tuo esille, että tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja ovat 

muun muassa rehellisyys, huolellisuus sekä tarkkuus tutkimustulosten tallentamisessa ja esit-

tämisessä. 

Sekä Vilkka (2021, luku 7) että Tuomi ja Sarajärvi (2018, luku 6.3) kirjoittavat tutkimuksen 

luotettavuuden merkityksestä ja sen arvioimisesta. Molemmat mainitsevat yhtenä luotetta-

vuuden osana, että tutkija tuo tutkimuksessaan selkeästi ja rehellisesti esille tekemänsä valin-

nat. Vilkka (2021, luku 7) erittelee, että tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kohteena ovat 

tutkijan valinnat liittyen tutkimuksen teoriaan, analyysitapaan sekä tutkimusaineiston ryhmit-

telyyn, analyysiin ja johtopäätöksiin. Ennen tutkielmani analyysiosuutta olen pyrkinyt avaa-

maan mahdollisimman paljon tekemiäni valintoja tutkimuksen toteutuksen suhteen. Tuomen 

ja Sarajärven (2018, luku 6.3) mukaan tutkijan tulee antaa lukijalle riittävästi tietoa tutkimuk-

sen toteutuksesta, jotta lukija pystyy arvioimaan tutkimustuloksia. Vilkka (2021, luku 7) tote-

aakin, että lukijan on tutkimusta lukiessaan päädyttävä samaan tulokseen kuin tutkimuksen 

tekijä, mikä edellyttää tutkimusprosessin periaatteiden ja kulun kuvausta sekä analyysi ha-

vainnollistamista katkelmilla tutkimusaineistosta. 

Tutkielmani tavoitteena on tuoda esille varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullisen 

huolen erilaisia diskursseja, mikä jo lähtökohtaisesti asettaa tutkielmani sensitiiviselle alueelle 

aiheensa puolesta. Kinni ja Puurunen (2021, s. 314) mainitsevat, kuinka sensitiivinen tutki-

musaihe asettaa myös tutkijan pohtimaan omaa herkkyyttään ja kykyään kohdata tunnepitoi-

sia seikkoja aineistoa kerättäessä ja käsiteltäessä. Objektiivisena tutkijana pysyminen oli eh-

dottomasti haastavinta koko tutkimusprosessin aikana. Erityisesti aineistoon tutustuessa sekä 

sitä analysoitaessa jouduin tietoisesti ulkoistamaan itseni aineistosta esille nousseista tilanteis-

ta sekoittamatta omia tunnepohjaisia havaintojani osaksi tutkimustuloksia. Tästä syystä pää-

dyin paljolti nojaamaan lähdekirjallisuuteen aineistoa analysoitaessa perustellessani tutkimus-

tuloksiani. 
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Sensitiivisen aiheen vuoksi halusin varsinkin kiinnittää erityistä huomiota tutkimukseen osal-

listuneiden anonymiteetin suojelemiseen. Vilkka (2021, luku 2) mainitsee, että tutkimuspro-

sessin aikana on suojeltava ja kunnioitettava tutkittavia osapuolia. Kyselylomakkeeni oli läh-

tökohtaisesti täysin anonyymi eikä sen täyttäminen edellyttänyt kertomaan esimerkiksi omaa 

asuin- tai työpaikkaa, sukupuolta tai ikää. Tällä tavalla halusin madaltaa sellaisten ihmisten 

kynnystä osallistua tutkimukseeni, joilla oli kiinnostusta kertoa omasta huolen heräämises-

tään, mutta pelkäsivät paljastuvansa. Niin ikään jaoin kyselyä useammassa sosiaalisen median 

varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarkoitetuissa ryhmissä, joiden jäsenmäärät olivat tutki-

muskyselyn aikaan 2000–12 000 ihmistä. Tällä tavalla hajautin vastausten keräämisen eivätkä 

kyselyyn vastanneet ole olleet jälkikäteen jäljitettävissä. 

Vilkkaan (2021, luku 2) viitaten tutkimusaineiston säilyttäminen on osa anonymiteetin suoje-

lemista ja tutkijan on varmistettava, ettei aineisto joudu ulkopuolisen käsiin tutkimusprosessin 

aikana tai sen jälkeen. Tutkimusta tehdessäni päädyin tulostamaan tutkimusaineistoni helpot-

taakseni sen käsittelyä ja analysoimista. Samalla myös kiinnitin erityistä huolellisuutta aineis-

ton säilytykseen tutkimusprosessin aikana enkä esimerkiksi kantanut fyysistä aineistoa muka-

nani kirjoittaessani tutkielmaa muualla kuin kotonani. Elektronisessa muodossa olevan aineis-

ton säilytin pilvipalvelussa, joka on toisaalta hieman kyseenalainen säilytyspaikka. Jos aineis-

tonani olisivat olleet esimerkiksi tutkimukseen osallistuneiden äänitetyt haastattelut, olisin 

harkinnut uudelleen aineiston tallentamispaikan turvallisuuden puitteissa. Tutkimusprosessin 

jälkeen hävitin sekä fyysisen että elektronisen aineiston. 

Vilpittömyys käy ilmi niin Vilkan (2021, luku 2) kuin TENKin (2012, s. 6) kirjoituksessa 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Molemmissa korostetaan ottamaan huomioon muiden tutki-

joiden työt ja saavutukset tutkimuksen teon saralla sekä viittaamalla asianmukaisesti heidän 

tutkimuksiinsa. Tutkielmaa tehdessäni olen kiinnittänyt huomiota lähdeviittauksiin. Koen 

tärkeäksi, että käyttämääni lähdekirjallisuuteen on viitattu oikein, ja pyrin niin lähteiden väli-

seen kuin omien ajatusteni kanssa käytyyn vuoropuheluun. Vilkka (2021, luku 2) toteaakin, 

että ”tutkimusta tehdessään tutkijan on noudatettava tutkimusetiikkaa samalla tavalla kuin 

ammattilaisen on noudatettava oman alansa ammattietiikkaa harjoittaessaan ammattiaan”. 
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5     LASTENSUOJELULLISEN HUOLEN DISKURSSIT 

Tässä luvussa käyn läpi pro gradu -tutkielmani tutkimustuloksia ja avaan tekemäni diskurssi-

analyysin aikaansaannoksia. Tutkielmani käsittelee varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasten-

suojelullisen huolen diskursseja. Inkilän (2015) mukaan huoli lapsen tilanteesta alkaa kaltoin-

kohtelun epäilyllä, joka voi saada alkunsa esimerkiksi lasten tai hänen huoltajiensa kertomuk-

sista, sanoista tai käyttäytymisestä sekä lapsen vammoista tai oireista. Inkilä myös toteaa, että 

joskus lapsi, huoltaja tai joku ulkopuolinen henkilö voi kertoa kaltoinkohtelusta (Inkilä, 2015, 

s. 21). Lapsen kaltoinkohtelulla tarkoitan tässä tutkielmassa WHO:n (1999, s. 15) määritel-

män mukaisesti kaikkia fyysisen ja psyykkisen pahoinpitelyn muotoja, seksuaalista hyväksi-

käyttöä, hoidon laiminlyöntiä sekä muunlaista riistoa, joka on vaaraksi lapsen terveydelle, 

kehitykselle tai ihmisarvolle. Ellonen (2012, s. 29) viittaa useampaan tutkimukseen, jotka 

ovat osoittaneet lapsen kaltoinkohtelulla olevan monenlaisia vaikutuksia niin lapsen fyysiseen 

ja psyykkiseen hyvinvointiin kuin myös hänen persoonallisuutensa kehitykseen ja mielenter-

veyteen. Inkilä (2015, s. 20) tuo esille, että varhaisella puuttumisella lapset ja huoltajat saavat 

apua ja tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin mahdolliset haitat näyttäytyvät 

tulevaisuudessa todennäköisesti lievempinä.  

Tutkielmani tutkimuskysymys on, millaisia diskursseja varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

lastensuojelullinen huoli pitää sisällään? Analyysin perusteella olen jakanut lastensuojelulli-

sen huolen kolmeen diskurssiin: fyysisen hyvinvoinnin, sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

sekä vanhemmuuden diskurssiin. Nämä kolme diskurssia kuvaavat tutkimukseeni osallistu-

neiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullisen huolen heräämistä sekä siihen 

vaikuttaneita tekijöitä. Fyysisen hyvinvoinnin ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssit 

pitävät sisällään lapsilähtöisiä huolen aiheita, ja vanhemmuuden diskurssi puolestaan taas 

huoltajan toiminnasta lähtöisin olevaa huolta.  

5.1 Fyysisen hyvinvoinnin diskurssi 

Fyysisen hyvinvoinnin diskurssiin olen jakanut näkyvät ja fyysiset merkit, jotka liittyvät lap-

sen hyvinvoinnin laiminlyömiseen. Merkit ovat olleet varhaiskasvatuksen ammattilaisten en-

sisijainen huoli lapsen hyvinvoinnista, ja ne jakaantuvat kahteen ryhmään: fyysisen väkivallan 

merkit sekä fyysisen laiminlyönnin merkit. Käsittelen ensin fyysisen väkivallan merkeistä 
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syntynyttä lastensuojelullista huolta ja sen jälkeen fyysisen laiminlyönnin myötä ilmennyttä 

huolta.  

Ellosen (2010a) tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten suurin haaste lapsen 

pahoinvoinnin tunnistamisessa on väkivallan muodon muuttuminen entistä vaikeammaksi 

havaita. Hän toteaa, että ammattilaisten mukaan helpoimpia tapauksia ovat ne, joissa on sel-

västi havaittavissa lapsessa fyysiset jäljet väkivallasta. Tällaista fyysistä ja akuuttia väkivalta-

epäilyä tapahtuu kuitenkin selvästi vähemmän kuin aiemmin (Ellonen, 2010a, s. 67). Ellosen 

tutkimus on yli kymmenen vuotta vanha, jolloin siinä mainitut luvut eivät välttämättä pidä 

nykyään enää paikkaansa. Fyysisen väkivallan epäilyn harvinaisuus varhaiskasvatuksen kon-

tekstissa näkyy kuitenkin myös oman tutkimukseni vastausten määrässä, sillä kaikista aineis-

toni vastaajista vain hyvin pieni osa mainitsi fyysiseksi väkivallaksi määriteltäviä merkkejä. 

Niistä seuraavaksi esimerkit: 

”Itselle rankin huoli oli, kun paljastui, että pieni lapsi oli saanut kotona kolmen käm-

menen kokoisen palohaavan rintakehään edellisenä päivänä, eikä sitä oltu mitenkään 

hoidettu.” (VO24) 

”mustelmat lapsen iholla sekä hygienian laiminlyönti” (VLH4) 

Fyysisen väkivallan epäily ja aiheuttama lastensuojelullinen huoli jäävät siis vähemmistöön 

tutkimusaineistoni vastauksissa. Vastausten toistuvat teemat liittyvät lapsessa näkyviin väki-

vallan merkkeihin kuten mustelmiin ja muihin fyysisiin ruhjeisiin, mutta myös laajemmin 

lapsen fyysisen hyvinvoinnin laiminlyömiseen esimerkiksi hygienian osalta. Lisäksi VO24:n 

vastauksessa on havaittavissa myös huoltajan piittaamattomuutta lapsen hyvinvoinnista palo-

vamman hoitamisen osalta. VO24 myös korostaa vastauksessaan kuvailemansa palovammati-

lanteen olleen ”rankin huoli” hänelle itselleen, mikä viestii hänen huolensa vakavuudesta ver-

rattuna aiemmin koettuihin huoliin. Suurin osa fyysisen väkivallan merkkejä maininneista 

varhaiskasvatuksen ammattilaista sanoi myös tehneensä lastensuojeluilmoituksen kyseisen 

huolen heräämisen myötä, mikä kertonee varhaiskasvatuksen ammattilaisten arvioineen lap-

sen tilanteen vakavaksi ja kokeneensa huolen olevan sen verran suuri, että lastensuojeluilmoi-

tus nähtiin tarpeellisena.  

Ellosen (2010a) mukaan lapsiin kohdistuvan väkivallan arvioidaan olevan suurimmaksi osak-

si piilorikollisuutta, joka ei yllä viranomaisten tietoon. Ellonen toteaa, että ilmoitusherkkyys 

vaihtelee lapsen iän ja väkivallan muodon mukaan, ja esimerkiksi fyysinen väkivalta ja sek-
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suaalinen hyväksikäyttö nähdään laajasti kielletyksi ja vääräksi toiminnaksi (Ellonen, 2010a, 

s. 47). Suurimmassa osassa tutkimusaineistoni vastauksissa ei käy ilmi, minkä ikäisten lasten 

kaltoinkohtelusta on kyse eli on mahdotonta sanoa, millä tavalla lapsen ikä vaikuttaa kyselyy-

ni vastanneiden ammattilaisten ilmoitusherkkyyteen.  

Tupolan, Kivitie-Kallion, Kallion ja Söderholmin (2012, s. 99) mukaan lapsen fyysinen pa-

hoinpitely pitää sisällään myös kuritusväkivallan käsitteen, jolla tarkoitetaan aikuisen pyrki-

mystä rangaista lasta tai säädellä hänen käyttäytymistään aiheuttamalla lapselle kipua tai 

epämukavuutta, mutta ei fyysistä vammaa. Lastensuojelun Keskusliiton (2021) tuore selvitys 

kuritusväkivallasta paljastaa, että 59 prosenttia vastaajista ei hyväksy lapsen ruumiillista kuri-

tusta edes poikkeustapauksissa. Luku on Lastensuojelun Keskusliiton mukaan kuusi prosent-

tiyksikköä pienempi kuin vuosien 2017 ja 2014 selvityksissä (Lastensuojelun Keskusliitto, 

2021, s. 17), mikä kertonee aikuisten hyväksyvämmästä asenteesta lasten kuritusväkivaltaa 

kohtaan. Kysely toteutettiin vuoden 2021 alussa, jolloin COVID-19-pandemiaa oli kestänyt 

noin vuoden. Sen seurauksena moni huoltaja saattoi kyselyn aikoihin kokea esimerkiksi vä-

symystä pandemian aiheuttamasta etätyöskentelytilanteesta ja lasten jatkuvasta kotona olemi-

sesta, mikä saattoi vaikuttaa sallivampaan asenteeseen kuritusväkivaltaa kohtaan. 

Fyysisen väkivallan lisäksi tutkimusaineistoni toisena näkyvänä huolen aiheuttajana ovat fyy-

sisen laiminlyönnin merkit lapsessa. Ellosen (2010a) tutkimukseen viitaten varhaiskasvatuk-

sen ammattilaiset tuovat esille fyysisen laiminlyönnin lisääntyneen runsaasti. Fyysisen laimin-

lyönnin merkit kuten lapsen pesun tai ruokkimisen laiminlyönti pystytään havaitsemaan hel-

pommin sen jättämien näkyvien merkkien vuoksi (Ellonen, 2010a, s. 67). Fyysisen hyvin-

voinnin laiminlyönnin merkkien tunnistaminen näkyy myös tutkimukseni vastauksissa. Suu-

rin osa fyysisen hyvinvoinnin diskurssin vastauksista liittyy lapsen fyysisen hyvinvoinnin 

laiminlyömiseen hoidon ja huolenpidon osalta:  

”Lapsen likaisuus ja vaatteiden likaisuus. Vaippa kokonaan märkänä aamulla päiväko-

tiin tullessa. Lapsen nälkäisyys.” (VO34) 

”Väsymys, nälkäisyys, puutteellinen tai muuten epäsiisti vaatetus,” (VLH6) 

”Lapsen sairaudesta huolehtimisen puutteet” (VEO39) 

Fyysisen laiminlyönnin vastauksissa toistuvat lapsen hoivan ja huolenpidon puutteellisuudet 

kuten hygienian, levon, ravinnon ja vaatetuksen laiminlyöminen. Inkilään (2015, s. 20) viita-

ten lapsen laiminlyönnillä tarkoitetaan puutteellista hoitoa ja huolenpitoa niin fyysisellä kuin 
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emotionaalisella tasolla.  Hän mainitsee samoja fyysisen laiminlyönnin merkkejä kuin Ello-

nenkin, mutta tarkentaa vielä, että laiminlyönti voi olla tyypiltään, vaikeudeltaan ja jatkuvuu-

deltaan eriaseista. Hän myös lisää, että hoidon ja huolenpidon perustarpeita ovat niin ikään 

myös terveyden- ja sairauksienhoito sekä koulutus (Inkilä, 2015, s. 20). Aineistossani on näh-

tävillä yksi maininta liittyen lapsen sairaudesta huolehtimisen laiminlyöntiin VEO39:n vas-

tauksen merkeissä. 

Viimeisenä fyysisen laiminlyönnin merkityssysteeminä on lapsen edun laiminlyöminen. Seu-

raavissa katkelmissa on nähtävillä lapsen koulutusaspektin laiminlyömistä osana lapsen edun 

laiminlyöntiä: 

”Yleisin huoli ovat ilmoittamattomat poissaolot esiopetuksesta.” (VO24) 

”Epäsäännöllinen osallistuminen varhaiskasvatukseen ja ilmoittamatta jättämiset.” 

(VEO41) 

”Vanhempi jättää toistuvasti hakematta lapsen päivähoidosta, eikä ilmoita päiväkodil-

le/ei ole tavoitettavissa” (VSO17) 

Kuten jo todettiin vastaukset liittyvät lapsen edun laiminlyömiseen. Inkilä (2015, s. 20) mai-

nitsee, että lapsen tärkeimpiä perustarpeita ovat rakkaus, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä 

arvostuksen ja hyväksynnän saaminen. Lapsen edun laiminlyöminen ilmenee tutkimusaineis-

tossani erityisesti arvostuksen osalta. Vastauksissa toistuvat lapsen tarpeiden unohtaminen 

esimerkiksi jatkuvan myöhästelyn sekä epäsäännöllisen osallistumisen osalta, mikä samalla 

myös rikkoo lapsen päivärytmin toteutumista, ja mahdollisesti hankaloittaa lapsen sopeutu-

mista varhaiskasvatusryhmäänsä ja samalla ystävyyssuhteiden syntymisiä. VSO17 mainitse-

ma lapsen toistuva hakematta jättäminen päiväkodista mahdollisesti viestii huoltajan lapsen 

positiosta hänen huoltajansa prioriteeteissa. Lisäksi esimerkeissä mainitut ilmoittamatta jät-

tämiset voi tulkita huoltajan kielteissävytteiseen suhtautumiseen sekä arvostukseen varhais-

kasvatusta kohtaan. 

Perusopetuslaki (628/1998) takaa ja velvoittaa jokaisen lapsen osallistumaan esiopetukseen 

ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkamista. Niin ikään laki velvoittaa myös huoltajia 

huolehtimaan, että lapsi osallistuu esiopetukseen (Perusopetuslaki, 628/1998, 26 a §). Myös 

varhaiskasvatuslain (540/2018, 12 §) mukaan lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatuk-

seen. 
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Kaikista tutkimusaineistoni vastauksista fyysisen hyvinvoinnin diskurssin merkityssysteemejä 

mainittiin yhteensä 30 vastauksessa. Määrällisesti eniten vastauksia tuli varhaiskasvatuksen 

opettajilta (n=12) ja vähiten varhaiskasvatuksen johtajilta (n=2). Sekä varhaiskasvatuksen 

sosionomeilta että varhaiskasvatuksen lastenhoitajilta tuli molemmilta vastauksia yhteensä 6 

kappaletta. Varhaiskasvatuksen erityisopettajista kaikki neljä olivat maininneet vastauksissaan 

fyysisen hyvinvoinnin diskurssin merkityssysteemejä. Näin ollen, jos vastausmääriä tarkastel-

taisiin suhteessa vastaajamääriin, varhaiskasvatuksen erityisopettajat olisivat prosentuaalisesti 

suurin vastaajaryhmä fyysisen hyvinvoinnin diskurssissa ja varhaiskasvatuksen opettajat sekä 

sosionomit pienin. 

5.2 Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssi 

Toisena tutkimukseni diskurssina on sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssi. Määttään ja 

kollegoihin (2017, s. 7) viitaten myönteinen sosioemotionaalinen kehitys edistää samalla 

myös lapsen fyysistä ja henkistä terveyttä sekä ehkäisee erilaisia käyttäytymisen haasteita. 

Weissberg, Durlak, Domitrovich ja Gullotta (2015) määrittelevät sosioemotionaaliset taidot 

viiteen kategoriaan, joita ovat muun muassa itsetietoisuus (self-awareness), itsesäätely (self-

management) ja sosiaalinen tietoisuus (social-awareness). Heihin viitaten itsetietoisuus pitää 

sisällään ihmisen kyvyn tunnistaa omat tunteensa, luoda henkilökohtaisia tavoitteita sekä ar-

vioida omaa käyttäytymistään. Itsesäätely puolestaan liittyy omien tunteidensa ja oman käy-

töksensä säätelyyn. Sosiaalisella tietoisuudella he tarkoittavat muun muassa ihmisen kykyä 

tunnistaa ja ymmärtää toisen tunteita, asettua toisen asemaan, ymmärtää käyttäytymisen sosi-

aalisia normeja sekä tunnistaa esimerkiksi koulun ja yhteisön tarjoamat resurssit ja tuet 

(Weissberg ym., 2015, s. 6–7). 

Nimesin toisen lastensuojelullisen huolen diskurssin sosioemotionaalisen hyvinvoinnin dis-

kurssiksi, koska vastauksissa oli havaittavissa merkityssysteemejä, jotka liittyvät lapsen so-

sioemotionaaliseen kehityksen eri aspekteihin. Määtän ja kollegoiden (2017, s. 7) mukaan 

lapsen sosioemotionaalista kehitystä muokkaavat niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. Sisäisiä 

tekijöitä ovat esimerkiksi lapsen temperamentti sekä neurobiologiset kehitysedellytykset ku-

ten kielellisten taitojen omaksumisvalmius. Ulkoisista tekijöistä erityisesti lapsen vanhemmil-

la ja muilla kasvattajilla on suuri merkitys muun muassa lapsen oppimismahdollisuuksiin 

(Määttä ym., 2017, s. 7). 
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Suurin osa sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssin vastauksista käsittelevät lapsen käyt-

täytymistä ja/tai sen äkillistä muuttumista. Erityisesti lapsen voimakkaiden tunnereaktioiden 

ja käyttäytymisen säätely käy ilmi seuraavissa vastauksissa: 

”Lapsen voimakkaat käytöshäiriöt, kuten itkuisuus ja agressiivisuus.” (VO34) 

”Lapsen levottomuus, aggressiot toisia lapsia kohtaan sekä aikuiseen / kasvattajaan 

kohdistuva agressio.” (VO32) 

”Lapsen käytös aggressiivista ja puhuu vanhemmistaan ristiriitaisesti (ei ota syliin, 

vanhempi huutaa jne). Joskus lapsi on kertonut väkivallasta.” (VSO16) 

Vastausten toistuvat huolen teemat liittyvät lapsen tunteiden ja käytöksen säätelyyn ja erityi-

sesti sen puuttumiseen muun muassa aggressiivisena ja väkivaltaisena käytöksenä sekä tun-

teiden heittelehtimisenä esimerkiksi vihan, surun ja itkuisuuden välillä. Elloseen (2012, s. 22) 

viitaten perheen tehtävänä on luoda lapselle turvallisuuden tunne tarjoamalla hänelle turvalli-

nen ympäristö esimerkiksi haastavien kehitystehtävien toteuttamiseen kuten aggressiivisuu-

den tai temperamentin hallinta. Lisäksi VSO16 mainitsee lapsen ristiriitaiset puheet vanhem-

mistaan, minkä tulkitsen tarkoittavan sekä myönteisiä että kielteisiä puheita. Pulkkinen (2022) 

kirjoittaa lapsen synnynnäisestä tarpeesta kiintyä hoivaajaansa, vaikka tämä laiminlöisikin 

häntä. Hän toteaa, että lapsen kokemukset kiintymyksen turvallisuudesta tai turvattomuudesta 

jättävät aina jälkensä lapsen aivoihin. Näin ollen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteiden laa-

dulla on vaikutuksia lapsen myöhempään kehitykseen sekä hyvinvointiin (Pulkkinen, 2022, 

luku 2). Tämän perusteella lapsen ristiriitaiset puheet vanhemmistaan ovat tulkittavissa hänen 

ristiriitaiseen kiintymyssuhteeseensa, jonka lapsi kokee samaan aikaan turvallisena ja turvat-

tomana. Yhdessä vastauksessa huolen aiheeksi mainittiin myös pakonomainen unnutus2. Vä-

estöliiton (2022) sivuilla mainitaan, että nimenomaan lapsen pakonomainen unnutus on mo-

nesti oire jostakin, esimerkiksi stressistä tai koetusta väkivallasta. 

Lapsen käytöksen äkillinen muuttuminen mainittiin muutamassa vastauksessa huolen aiheut-

tajaksi: 

”Lapsen muuttunut käytös (viha, agressiivisuus, sulkeutuneisuus ym.)” (VLH4) 

 
2 Väestöliiton (2022) mukaan unnutus-sanaa käytetään kuvaamaan pienten lasten itsensä hyväilyä, joka ei ole 

kuitenkaan sama asia kuin aikuisen itsetyydytys. Pienille lapsille se edustaa muun muassa rauhoittumista, viih-

tymistä, lohtua ja turvan hakemista. Unnutus on osa lapsuutta ja oman kehon tutkimista sekä siihen tutustumista. 
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”Lapsen käytöksen muuttuminen (aiemmin iloinen ja hassutteleva, nyt vakava ja masen-

tuneen oloinen), lapsi on itkuinen pitkään, ruokahaluttomuus, painon lasku” (VO30) 

Muuttuneen käytöksen kuvailtiin monesti olevan lapsen ilottomuutta ja apaattisuutta verrattu-

na aiempaan. Näiden oireiden lisäksi VO30:n vastauksessa on havaittavissa myös fyysisiä 

merkkejä lapsen pahoinvoinnista, kuten ruokahaluttomuus ja siitä seurannut painonlasku. 

Pihkon (2012, s. 161) mukaan lapsen kokema kaltoinkohtelu ja sen muutokset lapsen aivoissa 

näkyvä muun muassa joko vetäytymisenä tai lisääntyneenä aggressiivisena käytöksenä. Kui-

tenkin Ellonen (2010a) korostaa, ettei vetäytyminen aina viittaa suoraan hyväksikäyttöön tai 

väkivaltaan, mutta väkivalta saattaa olla yksi syy lapsen vetäytymiseen. Silti lähes poikkeuk-

setta vetäytyminen on paljastunut aina merkiksi jostain huolesta tai ongelmasta lapsen elä-

mässä (Ellonen, 2010a, s. 67–68).  Niin ikään Ellonen (2012) kirjoittaa kaltoinkohtelun vai-

kuttavan haitallisesti lapsen käyttäytymiseen. Hän tuo esille lapsen sopeutumiskyvyn ja kuin-

ka lapsi tarvittaessa muuttaa käyttäytymistään luonteelleen poikkeavaksi osana suojautumis-

keinoaan ja mahdollisten rangaistusten välttelyä (Ellonen, 2012, s. 29).  

Kahdessa vastauksessa myös mainittiin lapsen hakevan aikuisen huomiota ja joskus jopa kiel-

teisin menetelmin. Esimerkiksi Ellonen (2010a, s. 68) mainitsee, että pienillä lapsilla voima-

kas tarve tarrautua aikuisiin voi olla merkki koetusta kaltoinkohtelusta. Niin ikään hän myös 

tuo esille esimerkin lasten keskinäisestä väkivallasta, missä käy ilmi, että toimiessaan väkival-

taisesti ikätoveriaan kohtaan lapsi samalla tulee kysyneeksi, voiko niin toimia. Esimerkissä 

todetaan, että tällä tavalla lapsi rakentaa käsitystään oikeasta ja väärästä (Ellonen, 2010a, s. 

68). 

Parissa vastauksessa tuotiin taustatiedoksi huoltajien ero osana lapseen kohdistuvaa huolta:  

”Eroperheet ja lasten viikonloppu toisen vanhemman luona. Lapsen käytöshäiriöt vie-

railun jälkeen. Mitä tapahtuu vierailun aikana? Millaista kieltä vanhempi käyttää lap-

selle?” (VLH10) 

”Erään perheen vanhempien ero ja siihen liittyvän oikeudenkäynnin yhteydessä huoli, 

että yksi vanhempi vieraannuttaa lasta toisesta.” (VO24) 

Huolen aiheet ovat vastauksissa eriluontoiset: toisessa pohditaan lapsen käytöshäiriöiden ja 

toisen vanhemman luona vierailemisen yhteyttä, ja toisessa puolestaan lapsen lähivanhemman 

mahdollista motiivia vieraannuttaa lapsi toisesta vanhemmastaan eroprosessin aikana. Kou-

luun ja Nikupeteriin (2019, s. 215) viitaten vieraannuttaminen on toimintaa, jossa toinen huol-
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taja pyrkii tietoisesti vahingoittamaan lapsen ja toisen huoltajan välistä kiintymys- ja vuoro-

vaikutussuhdetta. Heidän mukaansa sen katsotaan olevan nykyään yksi perheväkivallan muo-

to, jolla on kielteisiä seurauksia sekä lapsen psykososiaaliselle kasvulle ja kehitykselle että 

vieraannuttamisen kohteena olevalle huoltajalle (Koulu & Nikupeteri, 2019, s. 215). VO24 

mainitsee vastauslomakkeessaan, että huoli kyseisestä vieraannuttamisepäilystä johti lopulta 

lastensuojeluilmoituksen tekoon, mikä puolestaan kertoo hänen lastensuojelullisen huolensa 

vakavuudesta. 

VLH10 pohtii vastauksessaan lapsen vierailuja toisen vanhempansa luona sekä sen mahdolli-

sia vaikutuksia hänen käytökseensä kuin myös vanhemman kielenkäyttöä lapsensa kanssa. 

Tämän perusteella on mahdotonta tehdä tarkempaa analyysia lapsen tai perheen tilanteesta, 

mutta VLH10 mainitsee vastauslomakkeessaan lapsen lähivanhemman ymmärtäneen heidän 

huolensa ja vähensi lapsen vierailuja toisen vanhempansa kanssa. Ellonen (2012) kirjoittaa 

eron vaikutuksista lapsen arkeen. Hänen mukaansa yleisesti ottaen lapsen huoltajuudesta 

päästää helposti sopuun ilman suurempia konflikteja, ja lapset ovat lähtökohtaisesti sopeutu-

vaisia uusiin tilanteisiin. Haastavaksi tilanne menee silloin, jos huoltajat päätyvät riitelemään 

eroon liittyvistä seikoista, ja lapsi joutuu tahtomattaan riidan pelinappulaksi (Ellonen, 2012, s. 

35). Kaikista kyselyyn vastanneista vain yksi mainitsi yhdeksi huolta herättäväksi tekijäksi 

lapsen huoltajien riitaisat välit. 

Huoli lapsen kehityksestä ja tuen tarpeesta käy ilmi useammassa vastauksessa, joista seuraa-

vaksi muutama esimerkki: 

”Joskus ainut tapa saada lapsi avun piiriin on tehdä lastensuojeluilmoitus, esim. kun 

vanhemmat kieltävät tukimuotojen toteutuksen päiväkodissa.” (VO29) 

”Lapsen kehitykselliset ongelmat, joihin vanhempi ei halua puuttua.” (VLH7) 

”Vanhempien kyky vastata lapsen ikätasoiseen kehitykseen keskusteluista ja ohjaukses-

ta huolimatta.” (VEO41) 

Edellä olevista varhaiskasvatuksen ammattilaisten vastauksista käy ilmi, etteivät huoltajat ole 

halukkaita tai kykeneväisiä edistämään lapsensa kehitystä tai sen haasteiden tukemista tilan-

teen vaatimalla tavalla. Lastensuojelulain (417/2007, 4 a §) mukaan lapsella on oikeus muun 

muassa tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Niin ikään lastensuojelulaki (417/207, 27 

§) määrittää, että lastensuojelun palveluja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun lapsen kasvuolo-

suhteet vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä, tai kun lapsi tarvitsee lastensuojelulain mu-
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kaisia tukitoimia. Näin ollen kieltämällä lapseltaan hänelle kuuluvat tukitoimet, huoltajat sa-

malla rikkovat lakia ja lapsen oikeuksia. Yhdessä vastauksessa mainittiin huolen aiheeksi 

myös lapsen oppimisvaikeudet. Elloseen (2010a, s. 51) viitaten psyykkisen väkivallan oireiksi 

mainitaan muun muassa oppimisen haasteet. Tämä ei kuitenkaan suoraan aina tarkoita, että 

lasta olisi psyykkisesti kaltoinkohdeltu vaan se voi olla merkki myös haasteista lapsen tiedon-

käsittelyjärjestelmässä (kts. Kyttälä 2019). 

Lapsen puheet ja kertomukset käyvät ilmi merkittävässä määrin varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten vastauksissa: 

”Myös lapsen omat puheet ja kertomukset kodin asioista ja vuorovaikutussuhteista ovat 

herättäneet huolen.” (VEO40)  

”Lapset ovat kertoneet, että vanhemmat ovat lyöneet häntä.” (VSO37) 

”lapsen sanallisesti tuottamat ”kummallisuudet” (VLH8) 

Vastausten toistuvana asetelmana on lapsen huolestuttavat puheet kotona tapahtuvista asiois-

ta. Inkilä (2015, s. 23) mainitsee, että on tärkeää ottaa lapsen puheet kaltoinkohtelusta vaka-

vasti, koska muussa tapauksessa lapsi kokee pettymyksen eikä todennäköisesti ota asiaa enää 

puheeksi. VLH8 kirjoittaa vastauksessaan tehneensä muutaman kerran lastensuojeluilmoituk-

sen lapsen puheiden perusteella, mitkä olivat jälkikäteen paljastuneet lapsen mielikuvituksen 

aikaansaannokseksi. Tähän liittyen psykoterapeutti Aino Juusola mainitsee Lastentarha-

lehden artikkelissa, että kaikki, mitä lapset kertovat eivät ole aina totta, koska pienelle lapselle 

kaikki leikeissä tapahtuvat asiat ovat totta. Juusola sen sijaan kehottaakin huolta herättävässä 

tilanteessa kysymään esimerkiksi, mistä lapsi tietää kyseisen asian (kts. Komi, 2022). 

Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssia ilmenee yhteensä 35 vastauksessa, mikä tekee 

siitä vastaajamääränsä puolesta suurimman diskurssin tutkimuksessani. Määrällisesti eniten 

vastauksia tuli varhaiskasvatuksen opettajilta (n=15) ja vähiten varhaiskasvatuksen erityis-

opettajilta (n=3) sekä johtajilta (n=3). Sekä varhaiskasvatuksen sosionomeista että lastenhoita-

jista seitsemän olivat maininneet vastauksissaan sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssiin 

kuuluvia merkityssysteemejä. Kun vastausmääriä tarkastellaan suhteessa vastaajamääriin, 

voidaan huomata, että varhaiskasvatuksen johtajista kaikki olivat maininneet vastauksissaan 

sosioemotionaalisen diskurssin merkityssysteemejä. Niin lähestulkoon kaikkien varhaiskasva-

tuksen opettajien, erityisopettajien ja lastenhoitajien vastauksissa ilmenee sosioemotionaalista 
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diskurssia. Suhteessa vastaajamäärään vähiten vastauksia tuli varhaiskasvatuksen sosio-

nomeilta. 

5.3 Vanhemmuuden diskurssi 

Verrattuna fyysisen hyvinvoinnin ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssiin vanhem-

muuden diskurssissa huoli on lähtöisin lapsen huoltajien toiminnasta. Vanhemmuuden dis-

kurssin huolta herättävät merkityssysteemit ovat huoltajan hyvinvointi, päihteiden käyttö sekä 

huoltajan ja lapsen välinen vuorovaikutus. Ellonen, Rantanen, Lepistö, Helminen ja Paavilai-

nen (2019) listaavat huoltajiin liittyvä riskitekijät, jotka altistavat lapsen kaltoinkohtelulle. 

Näitä ovat muun muassa päihteiden väärinkäyttö, mielenterveyden haasteet, lastensuojelu-

tausta sekä tukiverkoston puuttuminen (Ellonen ym., 2019, s. 129). Nämä kaikki edellä lista-

tut riskitekijät ilmenevät tutkimusaineistossani. 

Huoltajien jaksaminen ja sen heijastuminen lapsen arkeen on myös merkittävä osa varhais-

kasvatuksen ammattilaisten kokemaa ja kuvailemaa lastensuojelullista huolta:  

”Äiti on valittanut, että ei jaksa touhuta lapsen kanssa. Lapsi joka viikonloppu hoidossa 

eri sukulaisella.” (VSO18) 

”Vanhempien käytös lasta hakiessa ja joskus vanhempien puheet omasta väsymyksestä 

ja pinnan riittämättömyydestä sekä tukiverkoston puuttumisesta on herättänyt huolta.” 

(VEO40) 

”Vähäinen vaatetus (1v ja 5v) kylmälle kelille, kotoa ei saatu vaippoja vaikka monesti 

pyydetty, äiti yksin 3 lapsen kanssa (vanhin jo koulussa), sairastelukierre lapsilla, äidis-

tä huokui väsymys kun ei saanut tehtyä koulutehtäviä, ei tukiverkostoa. Huoli tuli per-

heen jaksamisesta ja taloudellisesta tilanteesta.” (VLH12) 

Vastausten yhteisenä teemana on varhaiskasvatuksen ammattilaisten huoli huoltajien jaksami-

sesta, joka ilmenee muun muassa maltin menettämisenä, asioiden unohtamisena sekä huolta-

jien omana puheena väsymyksestään. Kahdessa vastauksessa myös mainitaan tukiverkoston 

puuttuminen, joka oli yhtenä Ellosen ja kollegoiden riskitekijänä. Inkilän (2015, s. 24) mu-

kaan moniammatillinen yhteistyön merkittävänä osana on yhdessä lasten ja huoltajien kanssa 

tilanteen ja avun tarpeen arviointi, jotta varhainen puuttuminen, huoltajien voimavarojen sekä 

perheen kokonaisvaltainen tukeminen toeutuisivat. VSO18 vastauksessa käy poikkeukselli-

sesti ilmi, että vanhemman väsymyksen vuoksi lapsi viettää viikonloppujaan sukulaisten luo-
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na, mikä puolestaan kertoo tukiverkoston olemassaolosta ja viestii samalla vanhemman vä-

symyksen taustalla piilevistä tuntemattomista tekijöistä. 

Ellosen ja kollegoiden yhtenä riskitekijänä oli myös päihteiden väärinkäyttö. Huoltajien päih-

teiden käyttö käy ilmi muutamissa vastauksissa lastensuojelullisen huolen herättävänä tekijä-

nä, mistä seuraavana muutama esimerkki: 

”Vanhempi on ollut päihtyneen oloinen usean kerran haku tilanteissa, lapsella ollut ai-

kaisempaa lastensuojelutaustaa.” (VO2) 

”Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat.” (VLH9) 

”Vanhemman epäilty liiallinen alkoholin käyttö” (VLH7) 

Edellä olevista vastauksista suurimmassa osassa on havaittavissa, ettei vanhemman päihtymys 

tai päihteiden väärinkäyttö ole varmaa, vaan kyseessä on epäilys. VO2 kuvailee vanhemman 

olleen ”päihtyneen oloinen”, mutta hänen huoltaan vahvistaa myös lapsen lastensuojelutausta. 

Päihteiden lisäksi huolen aiheena on myös ollut huoltajien mielenterveyden haasteet, jotka 

niin ikään kuuluvat Ellosen ja kollegoiden luettelemiin riskitekijöihin. 

Kivitie-Kallioon ja Autti-Rämöön (2012) viitaten huoltajien päihteiden käytöllä on aina vai-

kutuksia koko perheeseen, ja vaikutukset riippuvat muun muassa päihdyttävästä aineesta, käy-

tön säännöllisyydestä, riippuvuuden asteesta sekä perheen muista mahdollisista haasteista. 

Kivitie-Kallio ja Autti-Rämö toteavatkin, että useiden riskitekijöiden ilmeneminen samassa 

perheessä luo turvattomuutta ja arjen jäsentymättömyyttä, ja johtaa lapsen edun huomiotta 

jättämiseen. Lisäksi huoltajien päihteiden käyttö muuttaa arjen usein ennakoimattomaksi, jol-

loin huoltajien ja lapsen välinen vuorovaikutus saattaa muuttua haastavaksi. Kivitie-Kallio ja 

Autti-Rämö lisäävät, että vuorovaikutuksen vaikeudet lisääntyvät lapsen kasvaessa aiheuttaen 

konflikteja varsinkin tilanteissa, joissa edellytetään impulssien kontrollointia sekä toiminnan 

suunnitelmallisuutta (Kivitie-Kallio & Autti-Rämö, 2012, s. 198). 

Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus on ollut myös yhtenä vanhemmuuden diskurssin 

merkityssysteeminä ja lastensuojelullisen huolen herättäjänä: 

”Hakutilanteissa vanhemman ja lapsen vuorovaikutus huolestuttavaa.” (VSO16) 

”Vanhemman poikkeuksellinen toiminta ja lapsen korostuvat haasteet. Esimerkiksi 

hyökkäävä tai uhkaava puhuttelu, lapsen alistamien” (VO23) 
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”lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus, vanhemman välttelevä käytös työnteki-

jöitä kohtaan, vanhemman siisteys/epäsiisteys, vanhemman epäloogiset ja sekavat pu-

heet, päihtymys.” (VO27) 

Vuorovaikutuksen huolestuttavuutta ei kuitenkaan avata vastauksissa tarkemmin lukuun ot-

tamatta VO23:n mainitsemaa lapsen alistamista. Vuorovaikutuksen on kuitenkin täytynyt olla 

kielteissävytteistä, jotta se on kiinnittänyt varhaiskasvatuksen ammattilaisen huomion ja he-

rättänyt hänessä huolen. Ellonen (2012) kirjoittaa, kuinka perheen sisäiset ihmissuhteet luovat 

pohjan lapsen persoonallisuuden kehitykselle, ja kuinka myös perheen sisäisissä ihmissuhteis-

sa ilmenee ajoittain ristiriitoja. Hän toteaa, että oikein käsiteltynä ristiriidat opettavat ja kehit-

tävät lapsen taitoja käsitellä ristiriitoja myös tulevaisuudessa. Vanhemman valitessa väärän-

laisen tavan ristiriidan ratkaisemiseksi on vaarana, että lapsi tulee kaltoinkohdelluksi (Ello-

nen, 2012, s. 6). 

Vanhemmuuden diskurssiin liittyviä vastauksia oli yhteensä 24. Verrattuna fyysisen hyvin-

voinnin ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssien vastausmäärien jakaantumisen vaih-

televuuteen vertailtaessa niitä sekä määrällisesti että suhteessa vastaajamääriin, vanhemmuu-

den diskurssissa ei ole havaittavissa yhtä suuria eroja. Eniten vastauksia suhteessa vastaaja-

määrään tuli varhaiskasvatuksen sosionomeilta (n=8), lastenhoitajilta (n=4), erityisopettajilta 

(n=3) ja johtajilta (n=2). Varhaiskasvatuksen opettajat jäivät vanhemmuuden diskurssissa 

selvään vähemmistöön (n=7), vaikka määrällisesti heitä vastasikin toiseksi eniten. 
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6     JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen käsitellyt tutkimusaineistosta ilmeneviä varhaiskasvatuk-

sen ammattilaisten lastensuojelullisen huolen diskursseja vastaten samalla tutkimuskysymyk-

seeni, millaisia diskursseja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullinen huoli pitää 

sisällään. Tutkimustulosten valossa aineistossani esiintyi kolmea diskurssia: fyysisen hyvin-

voinnin, sosioemotionaalisen hyvinvoinnin sekä vanhemmuuden diskurssi. Tässä luvussa 

käyn läpi tutkimustulosteni sekä tutkielmani teoreettisen viitekehyksen välistä suhdetta tar-

kastelemalla sitä tutkielmani keskeisten käsitteiden kautta: diskurssi, hyvinvointi, huoli, am-

mattilaisuus ja moniammatillinen yhteistyö. Lopuksi vielä pohdin tutkielmaani kokonaisuute-

na. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten sanallistama huoli pitää sisällään siis erilaisia aspekteja 

sekä diskurssien merkityssysteemejä. Bardyn ja Allardtin määritelmät hyvinvoinnille näkyvät 

myös aineistoni diskursseissa. Kuten luvussa 2.1 käy ilmi Bardyn hyvinvoinnin ulottuvuudet 

(elinolot, yhteisyyssuhteet, maailmaan orientoituminen) pohjautuvat Allardtin kolmeen perus-

luokkaan (elintaso, yhteisyyssuhteet, itsensä toteuttamisen muodot). Käyn seuraavaksi läpi 

löytämieni diskurssien sekä Bardyn ja Allardtin hyvinvoinnin määritelmien yhtäläisyyksiä. 

Fyysisen hyvinvoinnin diskurssi pitää sisällään kaksi ulottuvuutta: fyysinen väkivalta sekä 

fyysinen laiminlyönti. Fyysisen väkivallan merkkejä oli nähtävillä aineistossani selvästi vä-

hemmän kuin fyysisen laiminlyönnin. Yleisin fyysisen väkivallan merkki oli lapsen iholla 

olleet mustelmat sekä pahimmillaan myös muut ruhjeet kuten palovammat. Lapsen fyysisellä 

laiminlyönnillä puolestaan viitataan lievempään kaltoinkohteluun kuten lapsen hygienian, 

nälän tai sairauden laiminlyömiseen, jotka kaikki ilmenevät myös tutkimusaineistossani. Fyy-

sisen hyvinvoinnin diskurssin osalta Bardyn hyvinvoinnin ulottuvuuksista kävivät ilmi erityi-

sesti lapsen elinoloihin liittyvät aspektit huolenpidon sekä riittävän elintason fyysisen ja sosi-

aalisen kehityksen puitteissa. Allardtin perusluokista erityisesti elintaso käsittää fyysisen hy-

vinvoinnin diskurssin merkityssysteemejä fysiologisten tarpeiden kuten ravinnon, nesteen ja 

lämmön osalta. Näiden lisäksi tutkimukseni valossa lapsen fyysisen laiminlyönnin osana näh-

dään myös lapsen edun laiminlyönti erityisesti varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen epä-

säännöllisen osallistumisen puitteissa, jolloin myös Bardyn yhteisyyssuhteiden puuttuminen 

lapsen elämästä vaikuttaa kielteisesti hänen hyvinvointiinsa.  
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Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssi keskittyy kuvaamaan lapsen fyysisessä ja henki-

sessä kehityksessä ilmeneviä huolen aiheita varhaiskasvatuksen ammattilaisen silmin. Eniten 

vastauksissa mainittiin lapsen käyttäytymiseen ja sen äkillisiin muutoksiin viittaavia merkkejä 

kuten lapsen aggressiivisuus, itkuisuus ja apaattisuus. Toisena suurimpana merkityssysteemi-

nä olivat lapsen puheet ja kertomukset kodin asioista. Vähemmistöön vastauksissa jäivät huol-

tajien ero ja sen mahdolliset haittavaikutukset lapsen hyvinvointiin tuoden vieraannuttamisen 

näkökulman osaksi sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssia. Allardtin luomassa itsensä 

toteuttamisen muodoissa on mainittu myös vieraannuttamisen käsite, jota hänen mukaansa 

käytetään, jos inhimillisiä suhteita ajatellaan pelkän hyödyllisyyden kautta. Muita vastauksis-

sa ilmeneviä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin merkkejä olivat myös lapsen kehityksen ja 

haasteiden tukeminen sekä mahdollisten lakisääteisten tukimuotojen kieltäminen.  

Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskurssissa korostuu erityisesti Bardyn elinolot käsittävän 

ulottuvuuden psyykkisen kehityksen puoli. Sen lisäksi siinä on huomattavissa myös Bardyn 

yhteisyyssuhteiden ulottuvuus erityisesti kiintymyssuhteiden tärkeyden osalta. Tähän liittyen 

Allardtin yhteisyyssuhteiden perusluokka pitää sisällään yksilön eli tässä tapauksessa lapsen 

tarpeen kokea olevansa osa sellaista sosiaalista yhteisöä, jossa ilmaistaan välittämistä, jolloin 

lapsi saattaa kokea itselleen merkityksellisesti tulla kuulluksi esimerkiksi päiväkodissa. 

Vanhemmuuden diskurssi keskittyy kuvaamaan lasten huoltajien toiminnan herättämää huolta 

varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa. Sen suurimpina merkityssysteemien jouk-

koina olivat huoltajien jaksaminen ja päihteiden käyttö sekä näiden vaikutukset koko perheen 

hyvinvointiin. Tähän liittyen myös perheen ja varhaiskasvatuksen sekä muiden tahojen väli-

nen yhteistyö on merkittävässä osassa perheen sisäisten haasteiden tunnistamisessa, jotta per-

heellä on mahdollisuus tarvitsemansa avun piiriin.  

Poiketen fyysisen hyvinvoinnin ja sosioemotionaalisen hyvinvoinnin diskursseista vanhem-

muuden diskurssi pitää sisällään kaikkia kolmea Bardyn hyvinvoinnin ulottuvuutta. Van-

hemmuuden diskurssissa ulottuvuudet ilmenevät toissijaisena, koska Bardyn ulottuvuudet on 

lähtökohtaisesti luotu kuvaamaan lapsen hyvinvointia. Bardyn luomassa elinolojen ulottuvuu-

dessa kuvaillaan lasten elinolojen määrittymistä hänen huoltajiensa kautta. Toisin sanoen, jos 

huoltajalla on haasteita hyvinvointinsa kanssa ne heijastuvat myös lapseen ja saattavat vahin-

goittaa esimerkiksi lapsen tuvallisuuden tunnetta kotona. Yhteisyyssuhteissa puolestaan on 

kyseessä aiemmin mainitut kiintymyssuhteet sekä lapsen huolenpito ja kasvatus. Molemmissa 

huoltaja ja hänen toimintansa mahdollistavat tai eivät mahdollista kyseisten asioiden tapahtu-
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misen lapsen elämässä. Lisäksi on merkittävää, että myös huoltaja kokee olevansa osa jotakin 

sosiaalista yhteisöä, jossa saa tarvittaessa tukea ja apua. Tähän liittyi myös Bardyn kolmas 

hyvinvoinnin ulottuvuus eli maailmaan orientoituminen. Niin lapselle kuin hänen huoltajal-

leen on merkittävää tulla nähdyksi ja kuulluksi yhteisönsä jäsenenä ja luoda suhde itseensä ja 

muihin. Tähän ulottuvuuteen liittyi myös Allardtin mainitsema vieraannuttaminen, jonka ak-

tiivisena toteuttajana on yleensä lapsen toinen huoltaja tarkoituksenaan etäännyttää lapsi toi-

sesta huoltajastaan. 

Tutkimusaineistostani ilmenevä huoli siis istuu Bardyn määritelmään lastensuojelullisesta 

huolesta. Jansonin mainitseman aavistuskäsitteen molemmat ulottuvuuden käyvät ilmi aineis-

toni vastauksissa. Varhaiskasvatuksen lastensuojelullinen huoli on monesti joko huolestunei-

suuden tunnetta tai varmuuden tunnetta lapsen ja perheen tilanteesta. Jako huolestuneisuuden 

tunteen ja varmuuden tunteen välillä kulkee siinä, onko ammattilainen tehnyt lastensuojeluil-

moituksen vaiko ei. Suurin osa kyselyyn vastanneista tuovat esille, että ovat tehneet ilmoituk-

sen, koska se on heidän velvollisuutensa varhaiskasvatuksen ammattilaisena. Selvään vä-

hemmistöön jäävät vastaajat, jotka vastaavat, etteivät päätyneet tekemään ilmoitusta. Syiksi 

mainitaan muun muassa esihenkilön vähättelevä asenne heidän huoltaan kohtaan sekä liian 

korkea kynnys ilmoituksen tekemiselle. Svenssonin ja Jansonin mainitsema lojaaliuden kon-

flikti ilmenee aineistossani esille siis niissä tilanteissa, kun varhaiskasvatuksen ammattilaisel-

la on huoli lapsen ja/tai perheen tilanteesta, mutta esihenkilön mielipiteen vuoksi ei uskalleta 

puuttua asiaan. Sen sijaan Svenssonin ja Jansonin kuvausta lojaaliuden konfliktista osana var-

haiskasvatuksen ammattilaisten ja perheiden välistä kanssakäymistä ei ilmene tutkimusaineis-

toni vastauksissa.  

Varhaiskasvatuksen moniammatillisuus näkyy niin sisäisenä kuin ulkoisena työskentelymuo-

tona. Lastensuojelullisen huolen kontekstissa se on monesti sisäistä moniammatillisuutta pitä-

en sisällään eri varhaiskasvatuksen ammattilaisten ammatillista tietoa ja taitoa. Useissa vas-

tauksissa käy ilmi, että huolen herätessä ammattilaiset keskustelevat asiasta ensin yhdessä 

tiimin kesken, jolloin lapsen ja perheen tilanteesta saadaan mahdollisimman selvä kuva. Tä-

män jälkeen asia otetaan puheeksi perheen kanssa. Suurimmassa osassa vastauksia koroste-

taan, että lastensuojeluilmoitus pyritään tekemään aina yhdessä perheen kanssa. Joissain pai-

koissa käytäntönä on, että lastensuojeluilmoitus tehdään yhdessä esihenkilön kanssa tai hänen 

luvallaan. Sen sijaan ulkoinen monimammatillinen yhteistyö näkyy niissä tilanteissa, kun var-

haiskasvatuksen ammattilainen konsultoi päiväkodin ulkopuolista tahoa, esimerkiksi lasten-

suojelua, huolensa tiimoilta. Lastensuojelun konsultoiminen on monelle ammattilaiselle keino 
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vahvistaa oman huolensa laatu ja saada varmuus siihen, että lastensuojeluilmoitus on tarpeen 

kyseisessä tilanteessa. 

Edellä esiteltyjen tutkimustulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten valossa on lopuksi hyvä 

keskittyä tarkastelemaan tutkielmaani kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti halusin pro gradu -

tutkielmassani ottaa huomioon mahdollisimman monta varhaiskasvatuksen ammattilaisryh-

mää, jotta saisin kattavamman kuvan alan sisäisestä lastensuojelullisesta huolesta. Tämän 

seurauksena päädyin kohdistamaan tutkimuskyselyni yleisesti varhaiskasvatuksen ammattilai-

sille. Diskurssien näkökulmasta vastaajajoukoissa ei lopulta ilmennyt huomattava suuria eroja 

siinä, vaikuttiko vastaajan ammattinimike hänen lastensuojelulliseen huoleensa sekä siihen, 

millaista diskurssia se edusti. Tähän toki vaikutti myös tutkimuskyselyni melko pieni vastaa-

jajoukko, joka koostui suurimmaksi osaksi varhaiskasvatuksen opettajista, sosionomeista ja 

lastenhoitajista. 

Diskurssien vastaajaryhmien lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa eri ammattinimikkeiden 

jonkinlaista hajontaa heidän vastauksissaan ilmenevien diskurssien suhteen. Esimerkiksi var-

haiskasvatuksen sosionomien vastauksissa oli eniten havaittavissa vanhemmuuden diskurssia. 

Tämä puolestaan sopisi Karilan ja kollegoiden (2017) määritelmään varhaiskasvatuksen so-

sionomien työnkuvasta lasten ja perheiden hyvinvoinnin asiantuntijana sekä lapsi- ja perhe-

palveluiden tuntijana. Varhaiskasvatuksen opettajista lähestulkoon kaikki olivat maininneet 

vastauksissaan sosioemotionaalisen diskurssin merkityssysteemejä, jotka niin ikään sopisivat 

Karilan ja kollegoiden kuvaukseen varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävistä lapsen kehityk-

sen ja oppimisen asiantuntijana. Sekä sosioemotionaalisen että fyysisen hyvinvoinnin diskurs-

sissa vastaajaryhmän kokonaismäärään suhteutettuna eniten vastauksia oli tullut varhaiskasva-

tuksen lastenhoitajilta. Tämä puolestaan kuvastaa lastenhoitajien ammatillista osaamista tun-

tea lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja terveys, ja huomata siihen liittyvät huolen aiheut-

tajat. Tällä tavalla tarkasteltuna voidaan siis todeta varhaiskasvatuksen ammattilaisten erilai-

silla taustoilla ja työnkuvilla olevan merkitystä siihen, millaisiin huolta aiheuttaviin merkkei-

hin ja oireisiin he kiinnittävät huomionsa. 

Viittasin johdannossa Onnismaan (1999) tutkimukseen päiväkodeista lastensuojelun tukitoi-

mena ja mainitsin haluavani omalla tutkimuksellani kulkea Onnismaan jalanjäljissä. Koen 

onnistuneeni tässä, vaikkakin Onnismaan hyödyntämä huolen vyöhykkeistö jäi tutkielmassani 

vain mainintatasolle. Huolen vyöhykkeistön käyttäminen osana tutkimukseni teoreettista vii-

tekehystä olisi lähtökohtaisesti vaatinut sen huomioimista jo kyselylomaketta rakentaessa. 
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Tästä syystä olisikin kiinnostavaa, jos tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

lastensuojelullista huolta tutkittaisiin nimenomaan huolen vyöhykkeistön kautta heidän itsen-

sä määrittelemänä. Erilaisesta tutkimuksellisesta näkökulmasta huolimatta sekä Onnismaa että 

minä päädyimme lopulta samankaltaisiin tutkimustuloksiin liittyen varhaiskasvatukseen ja 

siellä koettuun lastensuojelulliseen huoleen. Molempien tutkimustuloksissa esiintyi niin lap-

sen perushoidon laiminlyönnistä aiheutunutta huolta, lapsen kehitykseen liittyvää huolta sekä 

huolta perheen hyvinvoinnista ja kasvatusasenteista. Näin ollen voidaan todeta, että varhais-

kasvatuksen rooli yhtenä lastensuojelullisen huolen tunnistajana on kasvavassa osassa yhteis-

kunnassamme ja varhaisen puuttumisen toteuttajana.  

Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta, että lastensuojelullinen huoli varhaiskasvatuksessa on 

hyvin monipuolinen ja teemoiltaan vivahteikas. Samalla se kuvastaa myös varhaiskasvatuksen 

monipuolisuutta niin ammattilaistensa työnkuvan kuin myös lasten sekä perheiden osalta. 
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LIITE 1  

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullinen huoli 

Hyvä varhaiskasvatuksen ammattilainen! 

Opiskelen kasvatustieteen maisteriksi Oulun yliopistossa suuntautumisalanani varhaiskasva-

tus. Teen pro gradu -tutkielmaani varhaiskasvatuksen ammattilaisten lastensuojelullisesta 

huolesta ja tarvitsisin siinä teidän apuanne. Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa huolen 

heräämiseen liittyviä syitä, niiden yhteyksiä lastensuojeluilmoitusten tekemiseen sekä var-

haiskasvatuksessa ilmeneviä erilaisia ilmoituskäytäntöjä. Vastaamalla tähän kyselyyn annatte 

suostumuksenne käyttää vastauksianne pro gradu -tutkielmassani. Kysely on täysin anonyymi 

ja käsittelen vastauksianne luottamuksellisesti. Kaikki vastaukset tuhotaan tutkielman valmis-

tuttua. Kysely sisältää yhteensä 10 kysymystä. Aikaa vastaamiseen on 30.11.2021 asti. Kyse-

lyn täyttäminen vie noin 15 minuuttia. 

Kiitos jo etukäteen! Jokainen vastaus on tärkeä. 

Mikäli teillä heräsi jotain kysyttävää, minulle voi laittaa sähköpostia alla olevaan osoittee-

seen. 

Ystävällisin terveisin 

Laura Lempinen 

laura.lempinen@student.oulu.fi 

 

Perustiedot 

1. Olet varhaiskasvatuksen 

o opettaja 

o sosionomi 

o johtaja 

o erityisopettaja 

o lastenhoitaja 

o avustaja 

o joku muu, mikä? 
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2. Työvuotesi varhaiskasvatuksen parissa 

3. Työskentelet 

o julkisessa päiväkodissa 

o yksityisessä päiväkodissa 

o avoimessa varhaiskasvatuksessa 

o jossain muualla, missä (esim. perhepäivähoidossa)? 

4. Olet ensisijaisesti 

o vakituisessa työsuhteessa 

o määräaikaisessa työsuhteessa 

Lastensuojelullinen huoli 

5. Oletko ollut huolissasi lapsen hyvinvoinnista? 

o kyllä 

o ei 

6. Millaiset tekijät ovat herättäneet huolesi? 

7. Johtiko huolesi lastensuojeluilmoituksen tekemiseen? Miksi? 

8. Kerro yksikkösi toimintatavoista liittyen lastensuojelulliseen huoleen ja lapsen pahoin-

voinnista ilmoittamiseen 

9. Ovatko toimintatavat mielestäsi riittävät ja toimivat? Miksi? 

10. Koetko tietäväsi omiin tarpeisiisi nähden riittävästi lastensuojelusta? 


