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Abstract
The early childhood education given in day care centres affects the everyday life of many children
and families in Finnish society. According to the statistics of STAKES (1999), the number of children
in day care centres began to increase in the mid-1990s, exceeding 140,000 in 1997. The
implementation of early childhood education and the quality of day care centres as growing
environments have a significant impact on the growth and development of children. Although
research on early childhood education has increased over the past few years, actual work research has
been scant. The importance of research on early childhood work has been highlighted by the recent
major changes in early childhood education and the educational system, the establishment of early
childhood education as an academic line of study and the pre-school reform. Due to these changes,
the current state of early childhood education and the needs to develop it have been under debate.
This doctoral thesis focuses on the early childhood work done in day care centres, aiming to
provide a theoretical and methodological framework for the analysis of early childhood education,
and to analyze the practical work done in day care centres. The theoretical and methodological frame
of reference is based on Erving Goffman's (1974) frame analysis, which provides the conceptual tools
for analyzing the regularity of everyday life in day care centres on the one hand and the complexity,
versatility, and change on the other. The empirical data were obtained by observations and interviews
carried out in nine day care centres in the Province of Oulu in the spring 1997. The goal of the data
analysis was to identify the frames that organize the work of day care staff and to analyze the
dynamics of frames in the everyday life of day care centres.
According to the findings, early childhood educators approached their work through five different
frames. Within the educational frame the meaning of early childhood work was to support and
promote learning. When early childhood educators interpreted their working situations through the
caring frame, they maintained the well-being and emotional security of the actors in the day care
context. Within the managing frame the meaning of early childhood work was to avoid chaos and
maintain order. The practical frame defined early childhood work as organizing people, physical
environment and time. The personal frame introduced into early childhood education various
perspectives from the workers' private lives. For example, early childhood education was influenced
by the worker's life history, acute life situation, and parenthood. These frames and the exchange,
overlap and modification of the frames provided the logic of the organization and variability of
everyday life in day care centres. Within these frames, the actors had multiple roles and identities.
The theoretical, methodological and practical findings of the study can be utilized in the pre- and
in-service training of early childhood educators. Based on these findings, day care workers and
working communities can also evaluate and develop their own work. The report will also allow the
parents of day care children, the decision-makers and other stakeholders to get acquainted with the
everyday life of day care.
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Tiivistelmä
Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatustyö vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa monien lasten
ja lapsiperheiden arkielämään. Stakesin (1999) tilastojen mukaan päiväkodeissa olevien lasten
lukumäärä on ollut nousussa 1990-luvun puolivälin jälkeen, ja vuonna 1997 päiväkodeissa hoidettiin
jo yli 140 000 suomalaislasta. Lasten kasvun ja kehityksen näkökulmasta on merkityksellistä se,
miten varhaiskasvatustyö toteutuu, ja minkälaisen kasvuympäristön päiväkoti muodostaa. Vaikka
varhaiskasvatusta koskeva tutkimustoiminta on viime vuosikymmeninä lisääntynyt, varsinainen
työntutkimus on ollut varsin vähäistä. Suomalaisessa yhteiskunnassa varhaiskasvatustyön
tutkimuksen
ajankohtaisuutta
korostavat
viime
vuosina
varhaiskasvatukseen
ja
kasvatusjärjestelmään kohdistuneet merkittävät muutokset, varhaiskasvatuksen koulutuksen
vakinaistuminen yliopistoissa sekä esiopetusuudistus. Näistä johtuen sekä päiväkodeissa että
varhaiskasvatuksen koulutusyksiköissä on väistämättä jouduttu pohtimaan varhaiskasvatustyön
tämänhetkistä tilaa ja sen kehittämistarpeita.
Käsillä oleva väitöskirjahanke kohdentuu päiväkodeissa tehtävään varhaiskasvatustyöhön, ja sillä
on varhaiskasvatustyön teoreettiseen ja menetelmälliseen jäsentämiseen sekä käytännön
päiväkotityön erittelyyn tähtääviä tavoitteita. Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen viitekehys
rakentuu Erving Goffmanin (1974) kehysanalyyttisen näkökulman pohjalle, joka tarjoaa
tutkimukselle käsitteelliset välineet päiväkodin arkielämän järjestyneisyyden sekä toisaalta sen
epäyhtenäisyyden ja vaihtelun tarkasteluun. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu havainnointija haastatteluaineistosta, joka kerättiin yhdeksässä Oulun läänin alueella sijaitsevassa päiväkodissa
keväällä 1997. Aineistoanalyysin kautta pyrittiin löytämään päiväkodin työntekijöiden työtä
jäsentäviä kehyksiä, työtä koskevia vakiintuneita ajattelu- ja toimintatapoja, sekä analysoimaan
kehysten dynamiikkaa päiväkodin arkipäivässä.
Tutkimus osoitti varhaiskasvattajien tulkitsevan työtään viiden erilaisen kehyksen kautta.
Opetuksellisen kehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön merkitys määrittyi oppimisen tukemisena ja
edistämisenä. Hoivakehyksessä keskeistä oli päiväkodin toimijoiden hyvinvoinnin ja emotionaalisen
turvallisuuden ylläpitäminen. Tulkitessaan työtään hallinnan kehyksen kautta varhaiskasvattajat
suuntautuivat kaaoksen karttamiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Käytännöllisen kehyksen
puitteissa varhaiskasvatustyön merkitys määrittyi ihmisten, fyysisen ympäristön sekä ajan
organisoimisena. Persoonallisen kehyksen kautta varhaiskasvatustyöhön tuli mukaan työntekijöiden
yksityiseen elämänpiiriin liittyviä näkökulmia. Esimerkiksi työntekijöiden elämänhistoria, akuutti
elämäntilanne tai oma vanhemmuus määrittivät joissakin tilanteissa varhaiskasvatustyötä. Näistä
kehyksistä sekä kehysten vaihdoksista, päällekkäisyyksistä ja muunnoksista rakentui päiväkodin
arkielämän jäsentyneisyyden ja toisaalta myös sen monimuotoisuuden logiikka. Kehysten puitteissa
rakentuivat myös päiväkodin toimijoiden roolit ja identiteetit monimuotoisiksi.
Tutkimuksen tuloksena rakentuneita teoreettisia, menetelmällisiä ja päiväkodin käytännön työhön
liittyviä näkökulmia voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi varhaiskasvattajien perus- ja
täydennyskoulutuksessa. Myös päiväkodin työntekijät ja työyhteisöt voivat tutkimuksen pohjalta
arvioida ja kehittää omaa työtään. Tutkimus mahdollistaa myös päiväkotilasten vanhempien,
päättäjien sekä muiden tahojen perehtymisen päiväkodin arkielämään.

Asiasanat: päiväkoti, varhaiskasvatustyö, Goffman, kehysanalyysi

Alkusanat
Monet tahot ja yksityiset henkilöt ovat myötävaikuttaneet väitöskirjatutkimukseni valmistumiseen. Olen ollut etuoikeutetussa asemassa voidessani usean vuoden ajan keskittyä
kokopäivätoimisesti väitöskirjatyöhön. Tämän ovat mahdollistaneet Suomen Akatemian
sekä Jenny ja Antti Wihurin säätiön kautta saamani tutkimusrahoitus. Oulun yliopiston
Varhaiskasvatuskeskus on tarjonnut hyvät puitteet ja miellyttävän työympäristön tutkimustyön tekemiseen. Kiitän näitä tahoja tutkimustyöni tukemisesta.
Tutkimus on hioutunut lopulliseen muotoonsa monien kriittisten ja kannustavien kommenttien myötä. Kiitän tutkimuksen esitarkastajina toimineita professori Leena
Krokforsia ja professori Leena Alasta saamastani palautteesta sekä korjausehdotuksista,
jotka auttoivat työn loppuunsaattamisessa. Tutkimustyöni ohjaajaa, professori Eeva Hujalaa, minun on kiittäminen monista asioista. Olen vuosien ajan saanut asiantuntevaa palautetta työn eteenpäin viemiseksi. Myös yhteistyömme Kansainvälisen johtajuusprojektin
aikana on ollut merkityksellistä tutkijaidentiteettini kehittymiselle. Kiitän yhteistyöstä
myös projektin muita suomalaistutkijoita KT Kirsti Karilaa ja KT Veijo Nivalaa.
Varhaiskasvatuskeskuksen henkilökunnalle kiitokset yhteistyöstä kuluneiden vuosien
aikana. Erityisellä lämmöllä muistan tutkija Hannakaarina Sarvelan kanssa käymiämme
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1 Johdanto
1.1 Varhaiskasvatustyö tutkimusaiheena
Tämä tutkimus kohdistuu päiväkodeissa toteutettavaan varhaiskasvatustyöhön. Tutkimuskohteen määrittely tällä tavalla sisältää kolme merkittävää rajausta. Ensinnäkin se paikantaa tutkimuskohteen varhaiskasvatuksen alueelle, jossa keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat lapsen varhaisimpiin ikävuosiin liittyvät kasvun ja kasvatuksen kysymykset. Toiseksi varhaiskasvatuksen käsitteellistäminen ansiotyönä suuntaa tutkimusta ensisijaisesti
varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviin työntekijöihin. Samalla tutkimuskohde sijoittuu tietynlaisten yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten jännitteiden kenttään.
Päiväkotityö on työntekijän näkökulmasta syvällisesti työntekijän persoonallisuuteen ja
identiteettiin liittyvä ilmiö. Työntekijä ei voi kuitenkaan työtilanteissa toimia täysin
vapaasti omien intressiensä mukaan, vaan hän joutuu huomioimaan myös lasten, vanhempien sekä muun työyhteisön toiveet ja odotukset. Varhaiskasvatustyö on lisäksi yhteiskunnallisesti säänneltyä ja resurssoitua toimintaa. Työn yhteiskunnallinen sääntely luo työnteolle puitteita, odotuksia ja rajoitteita, jotka työntekijä arkityössään kohtaa. Kolmanneksi määrittely sijoittaa tutkimuskohteen päiväkotikontekstiin. Yhteiskunnallisesti säänneltyä varhaiskasvatustyötä tehdään myös päiväkotien ulkopuolella, esimerkiksi perhepäivähoidossa ja leikkikenttätoiminnassa. Tutkimuksen kohdentaminen nimenomaan päiväkodeissa toteutuvaan työhön tuo varhaiskasvatustyön tarkasteluun päiväkotien institutionaaliseen kontekstiin liittyviä kysymyksiä päiväkodin toimintakulttuurista, eri ammattiryhmien välisestä yhteistyöstä, työyhteisöstä ja johtajuudesta sekä näiden vaikutuksesta
työntekijän ammatilliseen toimintaan.
Miksi tutkia juuri varhaiskasvatustyötä? Kysymykseen on löydettävissä useampia vastauksia, joista osa nousee tästä ajasta ja suomalaisesta yhteiskunnasta, osa taas varhaiskasvatuksen tieteenalalta. Suomalaisessa yhteiskunnassa päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus koskettaa monia intressipiirejä. Päiväkoti-instituutio vaikuttaa ensisijaisesti
monien lasten ja lapsiperheiden arkielämään. Stakesin tilastojen mukaan päiväkodeissa
olevien lasten lukumäärä on ollut nousussa 1990-luvun loppua kohden, ja vuonna 1997
päiväkodeissa hoidettiin jo yli 140 000 suomalaislasta (Facts About Finnish…1999, 9).
Lasten kasvun ja kehityksen kannalta on merkityksellistä, minkälaisen kasvuympäristön
päiväkoti muodostaa ja miten varhaiskasvatustyö päiväkodeissa toteutuu. Varhaiskasva-
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tustyön tutkimuksen ajankohtaisuutta korostavat viime vuosina varhaiskasvatukseen ja
kasvatusjärjestelmään kohdistuneet merkittävät muutokset, varhaiskasvatuksen koulutuksen vakinaistuminen yliopistoissa ja esiopetusuudistus. Päiväkotien työntekijät sekä varhaiskasvatuksen kouluttajat ja tutkijat ovatkin joutuneet pohtimaan varhaiskasvatustyön
tämänhetkistä tilaa ja sen kehittämistarpeita. Saman haasteen edessä ovat olleet sekä valtakunnalliset että kunnalliset päättäjät tehdessään varhaiskasvatuksen linjauksia ja resurssointia koskevia päätöksiä. Päiväkotien varhaiskasvatustyötä koskevalla tutkimuksella on
merkitystä ja sovellusarvoa kaikkien näiden intressiryhmien näkökulmasta.
Vaikka varhaiskasvatusta koskeva tutkimustoiminta on viime vuosina lisääntynyt, varsinainen työntutkimus on ollut varsin vähäistä (esim. Hujala & Puroila 1998a, 289, Kivinen & Rinne 1992, 22). Varhaiskasvatustyö on ollut monissa tutkimuksessa läsnä jääden
kuitenkin taustalle, problematisoimattomaksi. Varhaiskasvatustyötä sivuavaa tutkimusta
on tehty erilaisista lähtökohdista käsin painottuen vaihtelevasti työn sisällöllisiin ja menetelmällisiin kysymyksiin, työntekijöihin sekä työn yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin kytkentöihin.
Perinteisesti kasvatus- ja opetustyön sisältöjen ja menetelmien analyysi on kiinnostanut monia kasvatustieteilijöitä. Suomessa kiinnostus varhaiskasvatustyön sisältöihin virisi erityisesti 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, jolloin julkisuudessa käynnistyi kriittinen
keskustelu päiväkotitoiminnan aikuislähtöisyydestä ja kaavamaisuudesta. Tämän keskustelun yhteydessä käynnistettiin useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa päiväkotien työkäytäntöjä pyrittiin kehittämään joustavammiksi sekä enemmän yksittäisen lapsen ja perheen tarpeita vastaaviksi (esim. Huttunen & Nivala 1991, Lahikainen & Rusanen 1991, Keskinen & Turtinen 1992, Korhonen 1989, Rusanen 1995). Näille tutkimuksille on ollut tyypillistä käytäntöön suuntautuminen, muutoksen tavoittelu sekä kehittämistyö joidenkin tärkeiksi koettujen teemojen puitteissa.
Varhaiskasvatustutkimuksen keskiössä ovat olleet myös alalla toimivat työntekijät.
Työntekijöitä käsittelevät tutkimukset ovat kohdistuneet pääsääntöisesti kasvattajiin yksilöinä. Kasvatustyö on käsitteellistetty kasvattajan yksilöllisenä toimintana tai ajattelun ja
toiminnan välisenä suhteena (esim. Brownlee et al. 2000, Stipek & Byler 1997, ks. myös
Aaltonen & Pitkäniemi 2001). Myös kasvattajan persoonallisuus on nähty perinteisesti
yhtenä keskeisenä kasvatustyön ulottuvuutena (esim. Haavio 1949). 1960- ja 1970-lukujen kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa persoonallisuutta painottavat näkökulmat harvenivat, mutta vuosituhannen vaihteessa kasvattaja on jälleen nähty kiinnostavana tutkimuskohteena. Tämä on ilmennyt varhaiskasvatustutkimuksessa esimerkiksi kiinnostuksena
varhaiskasvattajien elämäkertojen tutkimukseen (esim. Estola 1995, 1999, Syrjälä et al.
1996). Kasvattajan ammatillista identiteettiä ja työviihtyvyyttä käsittelevät tutkimukset
ovat puolestaan valottaneet työntekijöiden kokemuksia varhaiskasvatustyöstä sekä heistä
itsestään työntekijöinä (esim. Keskinen 1990, Tamminen 1995). Tutkimuksissa on myös
analysoitu varhaiskasvatustyötä naisvaltaisena työalana, ja tähän liittyen työn ominaispiirteenä on pidetty persoonallisuuden osuutta työssä sekä työhön liittyviä tunteita (esim.
Goldstein 1997, Goodfellow 1998, myös Brunner 1998, Noddings 1992).
Työn sisältöihin ja menetelmiin sekä työntekijöihin keskittyneiden tutkimusten ohella
varhaiskasvatusta on tarkasteltu osana laajempaa yhteisöllistä ja yhteiskunnallista kontekstia. Päiväkotien työyhteisöä ja johtajuutta koskeva tutkimus on ollut 1990-luvulle
saakka vähäistä, mutta kiinnostus tähän suuntaan on herännyt viime vuosina (esim. Hujala & Puroila 1998b, Kagan & Bowman 1997, Nivala 1999, 2001). Kiinnostuksen viriämi-
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sen taustalla ovat olleet havainnot päiväkodin johtajuuden vaikutuksesta varhaiskasvatuksen laatuun (Jorde-Bloom 1992, Rodd 1994). Varhaiskasvatustyön yhteiskunnallinen
makrokonteksti on puolestaan noussut esiin sekä kansainvälisissä vertailututkimuksissa
(esim. Hujala & Puroila 1998b, Oberhumer & Ulich 1997, Ojala 2000, Olmstedt & Weikart 1989, Siekkinen 1999) että varhaiskasvatuksen historiallisiin kehityslinjoihin kohdistuneissa tutkimuksissa (esim. Lujala 1999, Välimäki 1998). Varhaiskasvatusta on myös
tutkittu professiotutkimuksen perinteeseen nojautuen. Varhaiskasvatustyötä on verrattu
perinteisistä professioammateista (pappi, lääkäri, tuomari) johdettuihin kriteereihin (esim.
Katz 1988). Professiotutkimukselle tyypillisiä ammatillistumispyrkimyksiin ja ammattiryhmien välisiin ristiriitoihin liittyviä teemoja on esiintynyt myös varhaiskasvatustutkimuksessa ja -kirjallisuudessa (esim. Kinos 1997, Kivinen & Rinne 1992).
Vaikka tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tuottaneet tietoa monista varhaiskasvatustyöhön liittyvistä kysymyksistä, nykytutkimuksessa ja -kirjallisuudessa suunnataan työntutkimukselle useita haasteita. Viime vuosina on nostettu esiin tarve fokusoida tutkimusta varhaiskasvatustyöhön (esim. Hakkarainen 1997, 3, Ruoppila et al. 1999, 115) ja erityisesti työn arkeen (Andenaes 1995, 27). Kasvatustyön analyysin tarpeellisuus on noussut
esiin varhaiskasvatuksen ohella myös muussa opettajatutkimuksessa. Esimerkiksi Jauhiainen (1995, 5) totesi yläasteen opettajien työtä ja ammattikuvaa tutkiessaan opettajatutkimuksen hajanaisuuden ja tarpeen laaja-alaiseen kasvatus- ja opetustyön analyysiin.
Nykytutkimus haastaa myös tarkastelemaan opettajuutta opettajayksilöä laajemmasta
perspektiivistä. Yhä useammin opettaja käsitteellistetään aktiivisena toimijana, joka
rakentaa opettajuuttaan vuorovaikutuksessa ihmisten ja yhteiskunnan kanssa (Heikkinen
et al. 1999, 7).
Varhaiskasvatustutkimuksessa ja -kirjallisuudessa on myös esiintynyt kriittisiä äänenpainoja varhaiskasvatuksen teoriaperustaa kohtaan. Varhaiskasvatuksen on kritisoitu painottuvan liian yksipuolisesti kehityspsykologisiin ja yksilöä korostaviin lähtökohtiin
(Alloway 1997, 1–2, Cannella 1997, 52–55, David 1998, 8–10, Goldstein 1997, 22, Hujala et al. 1998, 10). Tutkijat ovat kyseenalaistaneet myös sen, ovatko varhaiskasvatuksessa maailmanlaajuisesti käytetyt käsitteet ja teoriat relevantteja moniarvoisessa ja nopeasti
muuttuvassa, postmoderniksi luonnehditussa yhteiskunnassa (esim. Alloway 1997, 1–2,
Dencik 1998, 30–31). Monissa yhteyksissä onkin nostettu esiin tarve rakentaa varhaiskasvatukseen sellaisia teoreettisia ja menetelmällisiä viitekehyksiä, joiden avulla voitaisiin
paremmin tavoittaa varhaiskasvatustyön moniulotteinen luonne (esim. Alloway 1997, 1,
Goodfellow 1998, 41, McLean & Moyer 1997, 200, Sugrue 1997, 223).
Käsillä oleva tutkimus pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Tutkimus on syntynyt
osana kansainvälistä johtajuusprojektia1 (Hujala & Puroila 1998 b), ja tutkimuksen
empiirinen aineisto koottiin alun perin nimenomaan projektin käyttöä varten. Projektin
kuluessa omaksi vastuualueekseni täsmentyi päiväkotityön analyysi. Kiinnostukseni päiväkodeissa tapahtuvaan varhaiskasvatustyöhön juontaa kuitenkin juurensa kauemmas.
Urani varhaiskasvatuksen alalla on kulkenut lastentarhanopettajuuden kautta varhaiskasvatustutkimukseen. Olen itse lastentarhanopettajana tehnyt päiväkotityötä ja elänyt sitä
1.

Projekti kohdistui päiväkodin johtajuuden tarkasteluun ja siitä käytettiin englanninkielistä nimeä ’International Leadership
Project’ (ILP). Päiväkodin johtajuus kytkeytyy tämän tutkimuksen tematiikkaan kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimus
kohdistuu varhaiskasvatustyöhön, jonka johtaminen on päiväkodin johtajien keskeinen tehtäväalue. Toiseksi päiväkodin
johtajat ovat mukana yhtenä ammattiryhmänä tutkimuksen empiirisessä aineistossa. Tutkimus valottaa siten myös
päiväkodin johtajan työn luonnetta.
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arkipäivää, jota nyt tarkastelen tutkijana. Jo kasvatustieteen pro gradu -vaiheessa kiinnostuin päiväkotityön jäsentämisestä, ja tämä kiinnostus on kulkenut mukana useissa aikaisemmissa julkaisuissani (Hujala & Puroila 1998a, Puroila 1996, Puroila 1997, Puroila
1998a). Käsillä olevan väitöskirjahankkeen taustalla on siten vuosien mittainen pyrkimys
jäsentää, kuvata ja ymmärtää päiväkotityön rakentumisen logiikkaa.

1.2 Tutkimustehtävän rajaus ja tutkimuksen kysymyksenasettelu
Tutkimuksen nimi ’Kohtaamisia päiväkotiarjessa — kehysanalyyttinen näkökulma varhaiskasvatustyöhön’ antaa viitteitä tutkimuksen painopistealueista. Nimen alkuosa ’Kohtaamisia päiväkotiarjessa’ kuvaa tutkimuksen keskeistä näkökulman valintaa — varhaiskasvatustyön käsitteellistämistä sosiaalisena ilmiönä, joka todentuu varhaiskasvattajien2
ja muiden ihmisten välisissä kohtaamisissa päiväkodin arkipäivän tilanteissa. Koska keskeinen kiinnostukseni kohde on nimenomaan varhaiskasvatustyö, tarkastelen tätä sosiaalisen vuorovaikutuksen kenttää työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen keskeiseksi
kohdealueeksi rajautuvat näin varhaiskasvattajien arkityöhön liittyvät kohtaamistilanteet
ja työtilanteita koskevat tulkinnat.
Punaisena lankana läpi koko tutkimuksen kulkee myös varhaiskasvatustyön samankaltaistumisen ja erilaistumisen välinen problematiikka, johon liittyy tutkimuksen rakentuminen kehysanalyyttisen lähestymistavan ympärille. Kiinnostukseni kehysanalyysiä kohtaan heräsi muutamia vuosia sitten tehdessäni tutkimusta suomalaisen päiväkotihenkilöstön toimenkuvista (Hujala & Puroila 1998a). Toimenkuvatutkimuksen tutkimusaineiston
parissa työskennellessäni havaitsin varhaiskasvattajien arkityön rakentuvan monessa suhteessa samalla tavalla. Esimerkiksi työpäivän kulku ja työn rakentumisen elementit olivat
samantyyppiset eri puolella Suomea sijaitsevissa päiväkodeissa. Näiden samankaltaisten
työn rakentumisen elementtien sisällä ilmeni kuitenkin mitä erilaisimpia tapoja tehdä työtä. Varhaiskasvattajien työ oli siis mallittunutta ja yhdenmukaista, mutta samanaikaisesti
vaihtelevaa ja moniulotteista. Tämän havainnon pohjalta mielessäni heräsi kaksi kysymystä: Miten varhaiskasvatustyön samanaikainen yhdenmukaistuminen ja erilaistuminen
on teoreettisesti selitettävissä ja ymmärrettävissä? Minkälaisin menetelmin varhaiskasvatustyön kaksiulotteinen luonne on tieteellisesti tavoitettavissa?
Näitä kysymyksiä pohtiessani törmäsin tutkimukseen, jossa sairaalatyötä oli lähestytty
sosiologiseen teoriaperinteeseen kuuluvan kehysanalyysin näkökulmasta (Peräkylä 1990).
Tutkimuksessa esitetty ajatus sairaalatyön jäsentymisestä useamman kehyksen ympärille
herätti kiinnostuksen tutkimuksen taustalla olevaa Erving Goffmanin (1974) kehysanalyyttistä lähestymistapaa kohtaan. Voisiko tässä olla yksi mahdollinen vastaus pohtimiini
kysymyksiin? Onko varhaiskasvatustyön yhdenmukaistuminen ja mallittuminen selitettävissä sillä, että eri työntekijät tulkitsevat työtään samojen kehysten kautta? Voisiko työn
vaihtelevuus ja rikkaus taas johtua siitä, että potentiaalisia työtä jäsentäviä kehyksiä on
olemassa useampia?

2.

Tässä tutkimuksessa termi ’varhaiskasvattaja’ on yleisnimike kaikille päiväkodin hoito- ja kasvatustyöstä vastuullisille
ammattiryhmille: lastenhoitajat/lähihoitajat, lastentarhanopettajat ja päiväkodin johtajat.
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Sosiologisessa teoriakentässä kehysanalyysi sijoittuu niiden teorioiden joukkoon, joissa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten arkipäivän elämän ilmiöt (Gonos 1977, 854).
Arkielämän ilmiöiden tarkastelussa kehysanalyysi kohdistuu toisaalta sosiaalisen elämän
järjestyneisyyden ja toisaalta sen epäyhtenäisyyden tarkasteluun (Collins 1993, 200,
1988, 59, Heiskala 1997, 269). Peräkylän (1990, 152–154) mukaan edes niin kapea sosiaalisen elämän alue kuin tietty ammattiala ei ole jäsentynyt vain yhden periaatteen ympärille. Peräkylä pitääkin kehysanalyysiä ehkä rikkaimpana ja eniten haasteita tarjoavana
esityksenä maailman epäyhtenäisyydestä. Tästä näkökulmasta kehysanalyysiä voidaan
pitää potentiaalina viitekehyksenä tutkimuksessa, jossa ollaan kiinnostuneita varhaiskasvatustyön yhdenmukaistumisen ja variaatioiden analysoimisesta.
Tässä tutkimuksessa sovellan kehysanalyyttistä lähestymistapaa päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatustyön analyysiin. Perusintressini on kuvata ja ymmärtää päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatustyön moniulotteista luonnetta ja päiväkodin arkielämän rakentumista. En ole ensisijaisesti kiinnostunut yksittäisistä työntekijöistä, en myöskään päiväkodissa toimivien ammattiryhmien vertailusta, vaan niistä kulttuurisista kehyksistä, jotka jäsentävät päiväkodin työntekijöiden arkityötä. Lähtökohtaisesti kyseenalaistan niinkin itsestään selviltä vaikuttavat oletukset kuin kasvatuksellisen viitekehyksen
ensisijaisuuden työntekijän toiminnan taustana tai oletuksen päiväkodissa toimivien
ammattiryhmien erilaisesta työorientaatiosta. Toisin kuin monissa muissa tutkimuksissa
en myöskään pyri rakentamaan yhtä ehjää ja koherenttia kuvaa varhaiskasvatustyöstä.
Päinvastoin, tavoiteltavana pidän myös erilaisuuden kuvaamista.
Tutkimuksen tavoitteenasettelu on kolmitahoinen (kuvio 1). Teoreettisella tasolla keskeinen intressini on eritellä kehysanalyysin perusolettamuksia. Tämän kautta pyrin hakemaan yhtä potentiaalia selitystä varhaiskasvatustyön yhdenmukaistumisen ja erilaistumisen väliseen problematiikkaan. Tutkimuksen metodologinen tavoitteenasettelu nojaa ajatukseen teorian merkityksestä empiirisen tutkimuksen muovaajana (esim. Scott 1995,
xii). Tutkimuksen toisena tavoitteena onkin kehitellä kehysanalyysin teoreettisten perusolettamusten pohjalta menetelmällistä viitekehystä varhaiskasvatustyön empiiriseen tutkimukseen. Tämän tehtävänasettelun myötä otan vakavasti tutkimuskirjallisuudessa esiintyvän ajatuksen, jonka mukaan menetelmällisten ratkaisujen tulisi rakentua tutkimuksen
teoreettisten ja filosofisten lähtökohtaoletusten mukaisesti (esim. Hatch 1995, 121, Siljander 1992, 21). Tutkimuksen logiikan kannalta on välttämättömänä pidetty sitä, että tutkimuksen ontologiset, epistemologiset ja metodologiset peruslähtökohdat ja sitoumukset
ovat valaistuja ja tiedostettuja (esim. Guba ja Lincoln 1994, 107, Siljander 1992, 21,
myös Mertens 1998, 6). Teoreettisen ja metodologisen viitekehyksen rakentamisen nostaminen tutkimuksen osa-tavoitteiksi perustuu myös siihen, että kehysanalyysi teoreettisena ja menetelmällisenä viitekehyksenä on moniselitteinen ja ristiriitaisesti tulkittu. Tämä
tulee esiin useiden Goffmanista kirjoittaneiden tutkijoiden teksteissä (esim. Collins 1993,
170, Giddens 1988, 250–255). Koska Goffman teoreetikkona näyttää antavan aineksia
monenkirjaviin tulkintoihin, jokainen Goffmanin teoretisoinnista kiinnostunut tutkija joutuu sijoittamaan itsensä suhteessa ristiriitaisiin tulkintoihin. Tämä voi periaatteessa tapahtua kahdella tavalla. Tutkija voi omaksua jonkun aikaisemman tulkinnan, joka saa tutkijan vakuuttuneeksi tulkinnan pätevyydestä. Tutkija voi myös itse rakentaa omaa tulkintaansa, mikä merkitsee paluuta alkuperäistekstien äärelle ja alkuperäisteksteistä tehtyjen
tulkintojen kriittistä analyysiä. Tässä tutkimuksessa valinta on kallistunut jälkimmäisen
vaihtoehdon puolelle.
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Vaikka teoreettisen ja menetelmällisen viitekehyksen rakentaminen onkin tärkeä osa
tutkimustani, ensisijainen tavoitteeni liittyy kuitenkin empiriaan eli siihen, minkälaisena
varhaiskasvattajien arkityö ilmenee. Myös tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen
tavoitteenasettelu tähtää käsitteellisten ja menetelmällisten välineiden rakentamiseen varhaiskasvatustyön arjen jäsentämiseksi ja kuvaamiseksi. Tutkimuksen empiriaan kytkeytyvänä tavoitteena on eksplikoida varhaiskasvatustyötä jäsentävät kehykset, eritellä päiväkodeissa toteutuvaa varhaiskasvatustyötä niiden valossa sekä kuvata ja analysoida kehysten dynamiikkaa arkipäivän työssä.

Teoria

>

Metodologia

>

Empiria

>

Minkälaisiin perusolettamuksiin kehysanalyysi nojautuu?
Miten varhaiskasvatustyön yhdenmukaistuminen ja erilaistuminen on
selitettävissä näiden perusolettamusten valossa?
Mitä seuraamuksia kehysanalyysin perusolettamuksista on
varhaiskasvatustyön empiiriselle tutkimukselle?
Minkälaiset kehykset jäsentävät varhaiskasvattajien arkityötä?
Minkälaisena varhaiskasvatustyö ilmenee eri kehysten valossa?
Miten varhaiskasvatustyön arkipäivä rakentuu kehysten valossa?

Kuvio 1. Tutkimuksen kysymyksenasettelu.

1.3 Tutkimusaineisto
Tutkimuksen tehtävänasettelun monitasoisuus edellyttää myös monitasoista tutkimusaineistoa. Koska tässä tutkimuksessa kehysanalyysin pohjalle rakentuvan teoreettisen ja
metodologisen viitekehyksen rakentaminen on asetettu eksplisiittisiksi osatavoitteiksi,
myös tätä aihealuetta koskeva aineisto on syytä nähdä tutkimusaineistona. Kehysanalyysiä koskeva tutkimusaineisto koostuu ensisijaisesti Erving Goffmanin teksteistä, erityisesti hänen myöhäistuotannostaan 3. Keskeisin lähdeteos on Frame Analysis 4 (Goffman
1974), jossa Goffman esittelee kehysanalyysin perusajatukset. Muita tärkeitä lähteitä ovat
olleet Goffmanin artikkeleista koottu teos Forms of Talk (Goffman 1981a) sekä eräät
hänen yksittäisistä artikkeleistaan (Goffman 1964, 1981b, 1983). Tutkimusprosessin aikana löytämäni autenttinen haastattelu, jossa Goffman kuvailee omaa teoreettista ja menetelmällistä orientaatiotaan, on ollut erittäin merkityksellinen (Verhoeven 1993). Kehysanalyyttisen viitekehyksen rakentamisessa olen käyttänyt toissijaisina lähteinä varsin runsaasti tarjolla olevaa kirjallisuutta, jossa Goffmanin tuotantoa on tulkittu.

3.

4.

Kehysanalyysin asema Goffmanin tuotannossa on kiistanalainen. Jotkut tulkitsijat ovat esittäneet, että Kehysanalyysin
yhteys Goffmanin muissa teoksissa esittämiin teoreettisiin ideoihin jää epäselväksi (esim. Craib 1998, Psathas 1996,
Sharrock 1976). Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt Kehysanalyysin ohella myös muita Goffmanin tekstejä tukeutuen
useiden tulkitsijoiden esittämään ajatukseen, jonka mukaan kehysanalyysiin liittyvä problematiikka läpäisee koko
Goffmanin tuotannon (esim. Crook & Taylor 1993, 236, Heiskala 1991, 94, 101, Helle 1998, 181, Manning 1992, 120,
Verhoeven 1985, 74).
Jatkossa viittaan Goffmanin teokseen Frame Analysis (1974) isolla alkukirjaimella kirjoitetulla sanalla Kehysanalyysi.
Pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna kehysanalyysi viittaa kehysanalyyttiseen lähestymistapaan.
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Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu havainnointi- ja haastatteluaineistosta, jonka kokosin yhdeksässä Oulun läänin alueella sijaitsevassa päiväkodissa keväällä 1997
(taulukko 1). Toteutin havainnoinnin ns. jatkuvana havainnointina ja kohdistin sen päiväkodin työntekijöiden ammatilliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen luonnollisissa5 sosiaalisissa tilanteissa. Havainnoinnin systematisoimiseksi valitsin kussakin päiväkodissa
yhden työntekijän avaininformantiksi, jota seuraamalla havainnoin työtilanteita, toimintaa
ja vuorovaikutusta. Tästä strategian valinnasta huolimatta myös muut päiväkodin työntekijät, lapset ja vanhemmat olivat osa tutkimuskohdetta, mutta tarkastelin heitä vuorovaikutuksen ’toisena osapuolena’. Kunkin avaininformantin havainnointi kesti noin kahdeksan tunnin ajan, kahtena eri havainnointiperiodina, ja havainnot kirjasin käsin ylös tutkimuspäiväkirjaan. Havainnointiperiodien aikana pyrin pysyttelemään toisaalta syrjässä,
toisaalta kuitenkin näköetäisyydellä tapahtumien polttopisteestä. Tutkijaroolini oli enemmän sivustaseuraileva kuin toimintoihin osallistuva.
Haastattelut niveltyivät kiinteästi havainnointiperiodeihin. Kunkin havainnointijakson
jälkeen haastattelin avaininformanttia. Haastatteluissa käsiteltiin havainnoinnin aikana
esiin nousseita kysymyksiä ja työpäivän kulkua. Haastatteluja varten en laatinut etukäteen
teema- tai kysymysluetteloa. Sen sijaan pyrin motivoimaan varhaiskasvattajia itseään
kuvaamaan ja tulkitsemaan niitä tapahtumia, joita havainnointipäivän aikana oli tapahtunut. Haastattelujen kesto vaihteli puolentoista ja kahden tunnin välillä. Havainnointi- ja
haastatteluaineisto litteroitiin ja tutkimusaineisto litteroituna käsitti 519 sivua.

5.

Luonnollinen viittaa tässä yhteydessä siihen, että en luonut tutkimusta varten erityistä tutkimustilannetta. Ennen
havainnointia kerroin avaininformanteille, että toivoisin työntekijöiden ja lasten toimivan mahdollisimman pitkälle niin
kuin he toimisivat ilman tutkijan läsnäoloa. On kuitenkin oletettavaa, että tutkijan läsnäolo jollakin tavalla vaikuttaa
ihmisten toimintaan. Tilanteen luonnollisuuskin on tästä näkökulmasta varsin suhteellista.
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Taulukko 1. Tutkimuksen empiirisen aineiston konteksti1.
Päivä- Aineiston Päiväkodin /
Lasten Avainkoti
laajuus2 lapsiryhmän sijainti määrä informantti3

Avaininformantin työnkuva

1

70 sivua

– Kaupungin
keskusta
– Oma rakennus

44

Johanna

– Päiväkodin johtaja
– Työskentelee johtajan tehtävien
ohella 3–5-vuotiaiden lasten
kokopäiväryhmässä
– Vakinainen virka

2

42 sivua

– Kaupunki/
asumalähiö
– Oma rakennus

56

Kaarina

– Päiväkodin johtaja
– Työskentelee johtajan tehtävien
ohella yli 3-vuotiaiden lasten
kokopäiväryhmässä
– Vakinainen virka

3

92 sivua

– Kuntakeskus
– Oma rakennus

42

Lempi

– Päiväkodin johtaja
– Työskentelee johtajan tehtävien
ohella 6-vuotiaiden lasten
kokopäiväryhmässä
– Vakinainen virka

4

41 sivua

– Kaupunki/
asumalähiö
– Oma rakennus

57

Kati

– Lastentarhanopettaja 5–6-vuotiaiden
lasten kokopäiväryhmässä
– Viransijainen

5

50 sivua

– Kaupungin
keskusta
– Kerrostalo

28

Milja

– Lastentarhanopettaja 3–4-vuotiaiden
lasten kokopäiväryhmässä
– Viransijainen

6

40 sivua

– Kuntakeskus
– Peruskoulun alaasteen tilat

15

Kaija

– Lastentarhanopettaja kiertävässä
esikouluryhmässä
– Määräaikainen työsuhde

7

73 sivua

– Kaupunki/
asumalähiö
– Oma rakennus

80

Meeri

– Lastenhoitaja 3–5-vuotiaiden lasten
kokopäiväryhmässä
– Vakinainen virka

8

66 sivua

– Kaupunki/
asumalähiö
– Oma rakennus

107

Lissu

– Lastenhoitaja 1–3-vuotiaiden lasten
ryhmässä
– Vakinainen virka

9

45 sivua

– Kaupunki/
asumalähiö
– Oma rakennus

55

Marja

– Lastenhoitaja 1–3-vuotiaiden lasten
ryhmässä
– Viransijainen

1
Päiväkotien ja avaininformanttien valikoinnissa pyrin siihen, että tutkimusaineisto olisi lähtökohtaisesti mahdollisimman rikas, so. tutkimukseen osallistuneet päiväkodit olisivat kooltaan ja sijainniltaan erilaisia ja avaininformantit edustaisivat eri ammattiryhmiä ja erilaisia lapsiryhmiä.
2

Jatkossa tutkimusaineistoon viitataan päiväkodin numerolla (esim. PK 3) ja sivunumerolla.

3

Kaikkien tässä tutkimuksessa esiintyvien henkilöiden nimet on vaihdettu.
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1.4 Tutkimusprosessi ja tutkimusraportin rakenne
Vaikka tutkimuksen kysymyksenasettelussa olen päätynyt teoreettisen, metodologisen ja
empiirisen erotteluun, en pidä näitä näkökulmia näin selkeästi toisistaan erotettavana.
Tutkimusprosessikaan ei edennyt suoraviivaisesti empiriasta teoriaan, teoriasta metodologiaan ja taas takaisin empiriaan (taulukko 2).
Taulukko 2. Tutkimusprosessin eteneminen.
Ajankohta

Teoria

Metodologia

Syksy 1996

Empiria
Havainto varhaiskasvatustyön
yhdenmukaistumisesta ja
erilaistumisesta.

Empiirisen aineiston keruu.
Miten varhaiskasvatustyön
yhdenmukaistuminen ja
erilaistuminen on tavoitettavissa
tieteellisessä tutkimuksessa?

Kevät 1997

Miten varhaiskasvatustyön
yhdenmukaistumista ja
erilaistumista voidaan
teoreettisesti selittää?

Syksy 1997

Kehysanalyysin
’löytyminen’, alustavaa
perehtymistä kehysanalyysin
perusoletuksiin.

Kevät 1998

Perehtymistä kehysanalyysin
perusoletuksiin.

Syksy 1998

Perehtymistä kehysanalyysin Mitä seuraamuksia
perusoletuksiin.
kehysanalyysin perusoletuksista
on empiiriselle tutkimukselle?
Miten kehykset on löydettävissä
empiirisestä aineistosta?

Kevät 1999

Kehysanalyysin
Metodologisen viitekehyksen
perusoletusten jäsentämistä. alustavaa rakentamista.

Empiirisen aineiston analyysiä.

Syksy 1999

Kehysanalyysin
Metodologisen viitekehyksen
perusoletusten jäsentämistä. rakentamista.

Empiirisen aineiston analyysiä.
Kehysten löytyminen.

Kevät 2000

Metodologisen viitekehyksen
Kehysanalyysin
perusoletusten jäsentämistä. rakentamista.

Empiirisen aineiston analyysiä.
Uudelleenanalyysi löytyneiden
kehysten valossa.

Syksy 2000

Teoreettisen viitekehyksen
syventämistä.

Metodologisen viitekehyksen
syventämistä.

Empiirisen aineiston analyysiä.
Uudelleenanalyysi löytyneiden
kehysten valossa.

Kevät 2001

Teoreettisen viitekehyksen
syventämistä.

Metodologisen viitekehyksen
syventämistä.

Empiirisen aineiston analyysiä.
Kehysten dynamiikan
analyysiä.

Syksy 2001 –
kevät 2002

Tutkimusraportin
viimeistelyä.

Tutkimusraportin
viimeistelyä.

Tutkimusraportin
viimeistelyä.

Tutkimusprosessin eri vaiheissa olen keskittynyt teorian, metodologian ja empirian muodostaman kokonaisuuden eri puoliin. Esimerkiksi kehysanalyyttiseen teoriaan perehtyminen on vaatinut kuukausien yhtämittaista tekstianalyysiä ja empiirisen aineiston analyysi
puolestaan intensiivistä työskentelyä havainnointi- ja haastatteluaineiston parissa. Suu-
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rimman osan aikaa ja erityisesti tutkimusprosessin jälkimmäisellä puoliskolla teoria,
metodologia ja empiria ovat kuitenkin limittyneet toistensa kanssa. Kehysanalyyttisen
teorian perusoletukset ovat avanneet näkökulmia empiiriseen aineistoon, ja vastaavasti
myös empiirisestä aineistosta on noussut kysymyksiä, jotka ovat motivoineet palaamaan
uudelleen kehysanalyysin teoreettisten perusoletusten pariin. Samanlaista vuorovaikutusta on tapahtunut myös metodologian ja teorian sekä metodologian ja empiirisen aineiston
kanssa. Analyyttisen viitekehyksen rakentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman kytköstä kehysanalyyttiseen teoriaan ja sen peruskäsitteisiin. Toisaalta taas samanaikainen työskentely empiirisen aineiston kanssa on asettanut viitekehyksen jatkuvasti koetukselle.
Tutkimuksen kolmitahoinen tehtävänasettelu näkyy tutkimusraportissa siten, että
empiirisen tulostuksen ohella myös teoriaa ja metodologiaa käsittelevä osuus on laaja.
Itse asiassa tutkimusprosessin aikana syntyi tämän raportin teoria- ja metodologiaosuutta
laajempi ja perusteellisempi kehysanalyyttistä lähestymistapaa käsittelevä tutkielma
(Puroila 2002). Käsillä olevan tutkimusraportin teoriaa ja metodologiaa käsittelevät luvut
rakentuvatkin varsin pitkälle tuon työn pohjalle. Tässä raportissa mukana olevat teoreettiset ja metodologiset näkökulmat valikoituivat kahden keskeisen kriteerin perusteella.
Ensinnäkin olen sisällyttänyt tutkimusraporttiin sellaisia teoreettisia lähtökohtia, jotka
selittävät varhaiskasvatustyön yhdenmukaistumisen ja erilaistumisen välistä problematiikkaa. Näitä ovat kehyksiin ja niiden dynamiikkaan sekä sosiaaliseen minään liittyvät
näkökulmat. Tutkimusraportin sisältämät teoreettiset näkökulmat eivät siten anna kattavaa kuvaa kehysanalyysiin kytkeytyvän teoretisoinnin moniulotteisuudesta. Toinen keskeinen valikoinnin kriteeri liittyy empiiriseen aineistooni, joka oli kerätty jo ennen kehysanalyyttisen näkökulman löytymistä. Vaikka kehysanalyyttisen metodologian kehittely
avasi mielenkiintoisia näkökulmia puheen analyysiin, en tutkimusaineistoni puitteissa
voinut hyödyntää kaikkia näitä näkökulmia. Tämä johtui siitä, että puheen kehysanalyysi
olisi ollut hedelmällisimmillään luonnollisissa oloissa kootun, sanatarkasti nauhoitetun
aineiston parissa. Oma havainnointiaineistoni oli kuitenkin kerätty kirjaamalla käsin ylös
havainnoidut tapahtumat, jolloin puhetilanteissa käytettyä kieltä ei aineistosta voinut systemaattisesti tutkia. Haastatteluaineisto on luonnollisesti myös puhetta ja vieläpä sanatarkasti taltioitua. Tämänkaltaisen aineiston hyödyntämiseen kehysanalyyttisessä tutkimuksessa liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia ja haasteita, joita myöhemmin tulen erittelemään. Tähän tutkimusraporttiin olen siis sisällyttänyt niitä teoreettisia ja metodologisia
näkökulmia, jotka ovat olleet hedelmällisimpiä nimenomaan tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun ja empiirisen aineiston kannalta.
Tutkimusraportissa luku 2 on luonteeltaan teoreettinen ja metodologinen. Lähden liikkeelle taustoittamalla kehysanalyysiä ja siihen liittyviä ristiriitaisia tulkintoja. Sen jälkeen erittelen kehysanalyysin ontologisia ja epistemologisia perusoletuksia sekä kehittelen menetelmällistä sovellusta varhaiskasvatustyön analyysiin. Tämä kehittelytyö on
ymmärrettävissä kehysanalyysin operationaalistamisena, kehysanalyysin perusoletusten
viemisenä tutkimuksenteon konkretian tasolle. Kuvaan lisäksi sitä, miten kehittelemäni
kehysanalyyttinen metodologia todentui tässä tutkimuksessa. Luvuissa 3–8 pääpaino on
varhaiskasvatustyön arjen jäsentämisessä. Nämä luvut ovat sisällöllisesti tutkimuksen
empiriaa koskeva tulososio. Luvut 3–7 ovat varhaiskasvatustyötä jäsentävien kehysten
yksityiskohtaista erittelyä, luvussa 8 keskeisenä mielenkiinnon kohteenani on näiden
kehysten dynamiikka. Tutkimusraportin viimeisessä luvussa kokoan yhteen tutkimuksen
keskeisimmät löydökset varhaiskasvatuksen tutkimusalueen näkökulmasta. Arvioin myös
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kehysanalyysin antia varhaiskasvatustyön teoreettisena ja metodologisena jäsentäjänä
sekä nostan esiin tutkimustulosten pohjalta eräitä teemoja, joilla voisi olla merkitystä juuri tänä aikana tai potentiaalisina jatkotutkimusten suuntaajina. Lopuksi pohdin tutkijan
roolia ja tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä.

2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset
lähtökohdat
2.1 Taustaa — Goffman ja kehysanalyysin ristiriitaiset
tulkinnat
Erving Goffman mielletään yleensä kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja läsnäolon tutkijaksi ja teoreetikoksi (Burns 1992, 17, Giddens 1988, 255, Manning 1992, 4, Rawls 1987,
136). Goffmanin kirjallinen tuotanto sijoittuu aikakauteen (1950–1980-luvun alku), jolloin sosiologinen tutkimus ja teorianmuodostus painottui yhteiskunnan makroanalyysiin
(Giddens 1988, 251, Heiskala 1991, 94). Goffmanin tuotanto oli protesti tälle lähestymistavalle, koska hänen kiinnostuksensa kohteena olivat ennen kaikkea ihmisten arkipäivän
ilmiöt.
Uransa aikana Goffman kirjoitti sarjan sosiaalisen elämän ilmiöihin pureutuvia teoksia. Teos Kehysanalyysi oli Goffmanin viimeinen laaja monografia, ja se sijoittui hänen
urallaan ’kypsään’ vaiheeseen (Collins 1993, 51). Teoksen merkitystä Goffmanin tieteellisen uran kokonaiskuvassa on tulkittu monin eri tavoin. Joidenkin arvioiden mukaan
Goffman kirjoitti sarjan toisistaan erillisiä teoksia, ja Kehysanalyysin yhteys hänen muissa teoksissaan esittämiin ajatuksiin jää epäselväksi (esim. Sharrock 1976, 332). Yhtenä
ongelmana Goffmanin ymmärtämisessä ja soveltamisessa onkin pidetty hänen tuotannostaan puuttuvaa kumulatiivisuutta (Giddens 1988, 251, Williams 1988, 70). Toisaalta Collins (1993, 175) on kuitenkin painottanut, että vaikutelma kumulatiivisuuden puutteesta
syntyy siitä, että Goffman ei käyttänyt aikaisempia käsitteitään uusissa julkaisuissaan.
Tästä hyvä esimerkki on kehyksen käsite, johon Goffman ei juurikaan viittaa Kehysanalyysin jälkeisessä tuotannossaan, vaikka hän operoi samoilla teoreettisilla ideoilla (esim.
Goffman 1981a, 1983). Collins (1993, 176, myös MacCannell 1983) tulee siihen tulokseen, että Goffmanin uraan sisältyi useita teoreettisia vaiheita, mutta olisi harhaanjohtavaa
erottaa niitä liian tarkasti. Varsin laajasti Goffman-tulkinnoissa onkin saanut kannatusta
ajatus, jonka mukaan Kehysanalyysi perustuu Goffmanin aikaisempien teoreettisten ideoiden kehittelylle (Crook & Taylor 1993, 236, Denzin & Keller 1981, 52, Heiskala 1991,
94,101, Manning 1992, 120). Analysoidessaan Goffmanin tieteellistä työtä Verhoeven
(1985, 74) tulee siihen johtopäätökseen, että kehysanalyysiin liittyvän problematiikan
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voidaan katsoa läpäisevän koko hänen tuotantonsa. Crook ja Taylor (1993, 236) sekä Helle (1998, 181) menevät tulkinnassaan vieläkin pidemmälle väittäessään Kehysanalyysin
kokoavan yhteen Goffmanin aikaisemmissa julkaisuissaan esittämät ajatukset.
Sosiologisen teorian kentässä Goffman on kiistatta yksi ristiriitaisimmin tulkituista
teoreetikoista. Tämä tulee esiin myös siten, että hänet yhdistetään lukuisiin eri lähestymistapoihin ja teoreetikoihin. Joissakin tulkinnoissa Goffmanin on väitetty edustavan
strukturalistista traditiota (Denzin & Keller 1981, Gonos 1977, Srinivasan 1990), toisaalta hänellä on todettu olevan vaihtelevasti yhteyksiä eksistentialismiin (MacCannell 1983),
semiotiikkaan (Heiskala 1991, MacCannell 1983), Freudiin (Battershill 1990), Simmeliin
(Manning 1992, Williams 1988), Durkheimiin (Collins 1993) ja Bourdieuun (Willems
1997). Kaikkein useimmin Goffman yhdistetään kuitenkin symboliseen interaktionismiin, etnometodologiaan ja fenomenologiseen sosiologiaan (esim. Cahill 1995, Manning
1992, Riggins 1990, Scott 1995). Vaikka kehysanalyysiä ja edellä mainittuja kolmea
lähestymistapaa yhdistää analyysin kohdistaminen arkipäivän toimintaan ja tulkintaan,
kehysanalyysin suhde näihin ei ole ongelmaton (Verhoeven 1985).
Kehysanalyysin alussa Goffman määrittelee seuraavansa pragmatisti William Jamesin
ja fenomenologisen sosiologian edustajan Alfred Schutzin viitoittamaa tietä (ks. Goffman 1974, 2). Tämänkaltainen linjautuminen herätti kuitenkin hänen aikalaisissaan kärkevää kritiikkiä. Esimerkiksi Denzin ja Keller (1981, 53) väittävät Goffmanin sosiaalista
elämää koskevan teoretisoinnin tulevan fenomenologian sijaan lähemmäksi strukturalismia. Heidän mukaansa kehysanalyysiä luonnehtii kiinnostuksen kohdentuminen ’minän’
ulkopuolelle, toimintaa rakenteistaviin kehyksiin. Denzin ja Keller (mt, 53) tulevatkin siihen johtopäätökseen, että kehysanalyysin kautta ei voida tavoittaa ihmisten arkielämän
kokemuksia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että kehysanalyysistä on tehty myös täysin
päinvastaisia tulkintoja. Esimerkiksi Turnerin (1991, 466–467) mukaan juuri Kehysanalyysissä Goffmanin fenomenologinen orientaatio on selvimmin havaittavissa. Turner tulkitsee Goffmanin työn sisältävän ajoittain niin äärisubjektivistisia piirteitä, että teoretisoinnin relevanttius sosiologisessa teoriakentässä on kyseenalainen.
Nämä kaksi tulkintalinjaa kuvastavat ristiriitaa, jota Goffmanin työ on tulkitsijoiden
keskuudessa nostattanut. Ristiriitaiset tulkinnat selittyvät osittain sillä, että kukin tulkitsija lukee Goffmanin tekstejä omien teoreettisten intressiensä läpi. Toisaalta Goffmanin
teoretisointi ja tapa tuottaa tekstiä antavat myös itsessään aihetta toisistaan poikkeaviin
tulkintoihin. Esimerkiksi Heiskala (1991, 101) toteaa, että Goffmanin tuotantoa luonnehtii epäviihtyvyys niin toimintateoreettisten kuin myös strukturalististen lähestymistapojen
parissa. Manning (1992, 2) ilmaisee saman asian siten, että Goffmanilla tuntuu olevan
kaksi toisilleen vastakkaista ääntä: toinen, joka kertoo käyttäytymisen yleisistä malleista
ja toinen, joka painottaa käyttäytymiseen sisältyvää vaihtelua.
Keskustelua on myös käyty Goffmanin merkityksestä sosiologiselle teorianmuodostukselle. Toisaalla Goffmania pidetään klassikkona, jolla on ollut suuri merkitys sosiologisen teorian myöhemmälle kehitykselle (Giddens 1988, 250, Turner 1991, 471), toisaalla taas Goffmanin antia sosiaalitieteille pidetään rajoittuneena (esim. Denzin & Keller
1981, 59). Samanlaista ristiriitaa esiintyy kirjallisuudessa myös nimenomaan Kehysanalyysin merkityksen arviointien yhteydessä. Siinä missä Giddens (1988, 251) pitää teosta
Goffmanin systemaattisimpana julkaisuna, Lemertin (1997, xxxiv) mukaan se on Goffmanin ainoa miltei täysin epäonnistunut teos.
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Näiden ristiriitaisten tulkintojen äärellä kehysanalyysiä aloitteleva tutkija kokee hämmennystä. Kehysanalyysiä koskevien tulkintojen äärimmäiset ristiriidat ovat myös syynä
siihen, että asetan tässä tutkimuksessa tavoitteekseni analysoida kehysanalyysiin kytkeytyviä lähtökohtia Goffmanin alkuperäisteksteistä käsin.

2.2 Kehysanalyysin ydinkäsitteet ja ontologiset perusoletukset
2.2.1 Kehysanalyysi sosiaalisen todellisuuden luonteen analyysinä
Kehysanalyysin alkulehdillä Goffman määrittelee teoksen keskeiseksi tehtäväalueeksi
sosiaalisen todellisuuden luonteen analyysin (Goffman 1974, 2). William Jamesin tavoin
Goffman (1974, 2) kääntää kysymyksen ’mitä todellisuus on?’ kysymykseksi ’minkälaisissa olosuhteissa ajattelemme asioiden olevan todellisia?’. Kysymys suuntaa huomion
ihmisen ulkopuolisen, objektiivisen todellisuuden sijaan ihmisen tajunnassa olevaan
todellisuuden tunteeseen, siihen minkä ihminen ajattelee olevan todellista (ks. Goffman
1974, 2, myös Crook & Taylor 1993, 236–238). Toisaalta kysymykseen kietoutuu myös
toinen ulottuvuus — ne olosuhteet, joiden vallitessa ajattelemme asioiden olevan todellisia. Olosuhteet puolestaan kytkevät kysymyksen todellisuuden luonteesta myös tajunnan
ulkopuoliseen todellisuuteen. Goffman, sen enempää kuin Jameskaan, ei siis ota asettamansa kysymyksen kautta yksiselitteisesti kantaa todellisuuden sijaintiin joko ihmismielessä tai sen ulkopuolella.
Goffmanin (1974, 2–3) mukaan yksi Jamesin keskeisiä löytöjä oli ajatus useista erilaisista maailmoista, jotka havaintomme ja kiinnostuksemme tekevät meille todellisiksi. Tällaisia erilaisia maailmoja ovat esimerkiksi aistein havaittava maailma, tieteellisten objektien maailma, abstraktien filosofisten totuuksien maailma tai myyttien ja yliluonnollisten
uskomusten maailma. Merkittävä oli myös se Jamesin väite, että näillä kullakin erilaisella maailmalla on oma olemassaolon muotonsa. Erilaisten maailmoiden todellisuutta ei
voida asettaa vastakkain, vaan kukin niistä muodostaa oman omalakisen systeeminsä. Ne
ovat olemassa olevaa todellisuutta niin kauan kun kiinnitämme niihin tarkkaavaisuutemme, ja niiden todellisuus katoaa samanaikaisesti kun käännämme huomiomme johonkin
toisaalle (Goffman 1974, 2–3, myös Crook & Taylor 1993, 239, Helle 1998, 182). Ihmisen tajunnallisuutta korostavaan lähtökohtaan mielenkiintoisen jännitteen toi Jamesin ajatus siitä, että erilaisten maailmoiden joukossa aistein havaittava maailma edustaa useimmille ihmisille kaikkein todellisinta totta (ks. Goffman 1974, 3, myös Crook & Taylor
1993, 238–239, Verhoeven 1985, 77). Huolimatta tajunnallisuuden painottamisesta James
näytti antavan aistikokemukselle keskeisen aseman todellisuuden tunteen tuottamisessa.
Ajatusta monista maailmoista vei eteenpäin Alfred Schutz, jonka lähtökohtana oli
Jamesin tavoin tajunnallisuutta painottava ihmisen ja maailman suhde. Vaikka Schutz oli
Jamesin kanssa samoilla linjoilla siinä, että jollakin monista maailmoista on ensisijainen
asema todellisuuden tunteen tuottamisessa, hän ei ollut yhtä vakuuttunut kuin James
tämän maailman objektiivisesta luonteesta. Schutzin mukaan ihmisillä on todellisuutta
kohtaan ns. luonnollinen asenne, mikä merkitsee sitä, että normaalit aikuiset ihmiset
ymmärtävät maalaisjärjellään jokapäiväisen arkielämän olevan todellista. Schutzille joka-
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päiväinen arkielämä — toisin kuin Jamesille — ei kuitenkaan koostunut yksinomaan aistein havaittavista, materiaalisista objekteista, vaan se sisälsi myös ilmiöiden merkitykset.
(Verhoeven 1985, 77.) Todellisuuden perusta ei siten Schutzille ollut havaintojen kohteiden ontologisessa rakenteessa, kuten esimerkiksi siinä, kiinnitämmekö huomiomme materiaalisiin vai sosiaalisiin ilmiöihin ympärillämme. Sen sijaan Schutz painotti todellisuuden koostuvan merkityksistä, joita ihmiset antavat kokemuksilleen.
Vaikka Goffman avoimesti tunnustautuu Jamesin ja Schutzin työn jatkajaksi, hänen
suhteensa heidän esittämiinsä teoreettisiin lähtökohtiin ei ole yksiselitteinen6. Jamesin
näkemystä todellisuudesta Goffman pitää ristiriitaisena ja epätyydyttävänä. Goffman
(1981b, 63) väittää Jamesin teoretisoinnissa ilmenevän kaksi erilaista suhtautumista todellisuuden luonteeseen. Toisaalta todellisuus näyttäytyi Jamesille aistikokemukseen perustuvana, toisaalta taas minä tahansa yksilölle merkityksellisenä ilmiönä. Mielenkiintoinen
kysymys onkin, mitä Jamesin ajattelusta Goffman hyödynsi kehysanalyysissään.
Goffmanin inspiraation lähteenä näyttäisi olevan Jamesin ajatus monenlaisista maailmoista, joilla kullakin on oma olemassaolon muotonsa (Goffman 1981b, 63)7. Goffmanin tarkoituksiin nähden James oli oikeassa asettaessaan keskeiseksi lähtökohdaksi todellisuuden tunteen, mutta väärässä antaessaan aistikokemukselle ensisijaisen aseman tämän
tunteen tuottamisessa (Crook & Taylor 1993, 239). Yksinomaan aistikokemuksen perusteella ei voida päätellä esimerkiksi sitä, minkälainen sosiaalinen tapahtuma kulloinkin on
kyseessä. Tämä on nimenomaan se kysymys, jonka Goffman ottaa kehysanalyysissä
eksplisiittisesti tarkasteltavakseen. Yksi keskeinen kehysanalyysiä läpäisevä teema nimittäin on, millä perusteella ihminen kokee jonkin asian todelliseksi, ja miten tämä kokemus
todellisuudesta heikkenee tai katoaa.
Jamesin ja Schutzin tavoin Goffman (1974, 13) lähtee liikkeelle ihmisen tajunnallisuudesta asettamalla kokemuksen rakentumisen analysoinnin kehysanalyysin keskeiseksi
tehtäväksi8. Kokemuksen rakentuminen ei ole Goffmanille kuitenkaan yksinomaan tajunnallisuuteen kytkeytyvä ilmiö, sillä ihmisen kokemus todellisuudesta on sidoksissa myös
tajunnan ulkopuoliseen maailmaan. Tässä tuleekin esille se painopiste-ero, joka vallitsee
toisaalta Jamesin, Schutzin ja toisaalta Goffmanin välillä. Kaikkien kolmen teoretisoinnissa on kyse ympäröivää maailmaa tarkastelevasta tajunnasta. Jamesin ja erityisesti
Schutzin analyysiyksikkönä on ensisijaisesti tajunta, ja analyysi kohdentuu siihen, miten
ympäröivä maailma kullekin yksilölle ilmenee. Goffman puolestaan tarkastelee asiaa
päinvastaisesta suunnasta kohdentamalla analyysin niihin tilanteisiin, joihin yksilön tunne todellisuudesta on kiinnittynyt. Siten hän ei aseta analyysin perusyksiköksi toimijaa tai
yksittäistä tajuntaa, vaan sosiaalisen tilanteen (Goffman 1974, 8, 1983, 4, ks. myös Heiskala 1991, 95, 1997, 267).
Onko Goffman siis ristiriidassa itsensä kanssa määritellessään kehysanalyysin kohteeksi kokemuksen rakentumisen analysoinnin, mutta kuitenkin suuntaamalla analyysin
tajunnan ulkopuoliseen todellisuuteen, tilanteisiin? Vai voidaanko tämä lähtökohta pikem6.

7.
8.

Tässäkin suhteessa Goffmania on tulkittu ristiriitaisesti. Usein tulkinnoissa korostetaan Jamesin, Schutzin ja Goffmanin
teoretisoinnin yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi Helle (1998, 183) väittää Goffmanin eksplisiittisesti sijoittaneen kehysanalyysin
William Jamesin työstä nousevaan pragmatistiseen traditioon. Vähemmän on sen sijaan eritelty sitä kritiikkiä, jota Goffman
esittää Jamesin ja Schutzin ajattelua kohtaan. Crook ja Taylor (1993, 237–242) sekä MacCannell (1983, 7–15) erittelevät
Jamesin, Schutzin ja Goffmanin suhdetta myös tältä näkökannalta.
Goffman ei kuitenkaan käytä omissa kehittelyissään termiä ’maailma’. Hänen tekstissään todellisuuden moniulotteisuuteen
viittaavat ’kehykset’ ja niiden muunnokset.
Tähän viittaa myös Kehysanalyysin alaotsikko An Essay on the Organization of Experience.
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minkin tulkita Goffmanin pyrkimykseksi teoreettisesti sitoa yhteen ihminen ja ihmisen
ympäristö, tajunta ja tajunnan ulkopuolinen maailma? Goffman itse luonnehtii kehysanalyysin lähtökohtia seuraavasti.
…tämä on kognitiivisempaa kuin sosiologian tarvitsisi olla. Ja se tarkoittaa taaskin
yksilön kognitiivista intentiota sosiaalisesta elämästä, mutta kuten [kehysanalyysin] esipuheessa totesin, en usko että ihmiset keksivät sen tyhjästä. Toisin sanoen,
he viime kädessä arvioivat heitä ympäröivän tilanteen sellaisena kuin se on. …
Tämä ei siis ole sosiaalis-konstruktivistinen näkemys siinä mielessä, että jokainen
pystyisi joka hetki määrittelemään itseään ympäröivän maailman. Yksilöä ympäröivä maailma on, yleisesti ottaen, määritelty joka hetki. (Verhoeven 1993, 343.)
Sitaatissa Goffman linkittää systemaattisesti yhteen yksilöllisen tajunnan (kognition) ja
sosiaalisen ympäristön. Kognitiivinen intentio on intentiota sosiaalisesta elämästä, se ei
siis ole mielivaltaisesti ihmisten tajunnassa rakentunutta. Tähän samaan kysymykseen
Goffman viittaa myös väittäessään käsityksen vastaavan tietyllä tavalla sitä, mitä käsitetään (Goffman 1974, 26).
Goffmanille sosiaalinen todellisuus sisältää sekä objektiivisen että subjektiivisen elementin (ks. esim. Verhoeven 1985, 76, 1993, 326). Empiirisen tutkimuksen kannalta olennaista on se, että Goffman väittää subjektiivisten kokemusten olevan yhtä faktuaalisia
kuin mitkä tahansa muut sosiaalisen elämän ilmiöt. Ne voidaan siis ottaa tutkimuksessa
(objektiivisen) tarkastelun kohteeksi. Painopiste objektiivisen ja subjektiivisen välisessä
yhteispelissä on kullakin hetkellä jo etukäteen määrittyneessä maailmassa. Esimerkiksi
edellisessä sitaatissa Goffman eksplisiittisesti torjuu sosiaaliseen konstruktionismiin kytkeytyvän oletuksen sosiaalisen todellisuuden jatkuvasta uudelleenrakentumisesta, ja painottaa maailman olevan jollakin tavalla määrittynyt joka hetkellä. Painopisteen asettaminen tällä tavalla ilmentää kehysanalyyttiseen lähtökohtaan kytkeytyvää ontologista realismia, joka tieteenfilosofisessa kirjallisuudessa on totuttu mieltämään lähinnä positivistiseen/postpositivistiseen tieteenfilosofiaan kytkeytyväksi lähtökohdaksi (ks. Verhoeven
1993, 325–326; myös Guba & Lincoln 1994, 109, Mertens 1998, 8–9).9 Goffmanille
tajunnan ulkopuolinen maailma on siis olemassa — on olemassa asioita, jotka ovat suhteellisen riippumattomia yksilöllisistä intentioista (vrt. esim. liikennesäännöt, shakkipelin
säännöt). Kehysanalyysissä onkin kyse siitä, miten ulkopuolinen maailma ja kulloinkin
läsnä oleva tilanne rakentavat yksilön kokemusta todellisuudesta10.
Koska Goffman ajatteli sosiaalisen maailman keskeisesti vaikuttavan kokemuksen
rakentumiseen, oli hän luonnollisesti kiinnostunut tuon maailman erittelystä. Tähän ulottuvuuteen Goffman sai virikkeitä etnometodologisen koulukunnan keskeiseltä vaikuttajal9.

Positivismi-termin käyttöön liittyy tiettyjä ongelmia. Metodikirjallisuudessa positivismi yhdistetään tyypillisesti
ontologiseen realismiin, epistemologiseen objektivismiin ja kvantitatiiviseen tutkimusmetodologiaan (ks. esim. Guba &
Lincoln 1994, Mertens 1998). Töttö (1999) on kuitenkin tieteenfilosofisissa puheenvuoroissaan päätynyt siihen, että
positivismiin yhdistetään nykyään sellaisia piirteitä ja olettamuksia, joita ei alun perin kuulunut Comten tai muiden
positivistisina pidettyjen tieteilijöiden teoretisointiin. Käytän tässä tutkimuksessa positivismi-termiä Guban ja Lincolnin
(1994) määrittelemällä tavalla.
10. Olen hyvin tietoinen siitä, että kehysanalyysiin sisältyvä realistinen ja objektivistinen lähtökohta on ihmistieteiden tämän
hetkisessä vaiheessa kovin epämuodikas. Todellisuuden subjektiivisuutta, suhteellisuutta ja jatkuvaa uudelleen rakentumista
koskeva painotus on nykytutkimuksessa ilmeinen (esim. Guba & Lincoln 1994, Schwandt 1994). Oletusta todellisuuden
suhteellisuudesta voidaan kuitenkin viedä niin pitkälle, että kyseenalaistetaan kaikenlaisen järjestyksen olemassaolo.
Todellisuus nähdään niin suhteellisena ja muuntuvaisena, että siitä on mahdotonta sanoa mitään varmaa. Tällaisesta
todellisuuden käsitteellistämisestä Goffman kritisoi mm. symbolisen interaktionismin edustajia (ks. Verhoeven 1993,
334–335). Vaikka todellisuus on myös Goffmanille moniulotteista se ei ole sitä loputtomiin.
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ta, Harold Garfinkeliltä. Garfinkeliä askarrutti kysymys, voidaanko arkipäivän elämästä
löytää tietty sääntöjen joukko, joka vaikuttaa toimintojen organisoitumiseen samalla
tavalla kuin esimerkiksi shakkipelin säännöt vaikuttavat pelin etenemiseen (ks. Goffman
1974, 5, myös Helle 1998, 183). Garfinkeliä näytti erityisesti kiehtovan se, miten arkielämän vuorovaikutuksessa ihmiset onnistuvat tai epäonnistuvat saavuttamaan ja säilyttämään yhteisymmärryksen. Toisin kuin esimerkiksi Parsons ja Durkheim Garfinkel ei nähnyt vuorovaikutukseen liittyvää järjestystä ulkoisten arvojen tai normien seurauksena,
vaan itse vuorovaikutuksessa rakentuvana (ks. Heritage 1996, 90–91).
Vuorovaikutuksen analyysissä Garfinkel liikkui samojen kysymysten parissa, joita
Goffman tuotannossaan käsittelee. Myös Kehysanalyysissä vuorovaikutuksen organisoituminen sekä eri ihmisten toimintojen integraatio kulkevat mukana läpi koko teoksen.
Garfinkelin tavoin Goffman on kiinnostunut niistä säännöistä, jotka tekevät sosiaalisen
elämän järjestäytyneeksi ja ennakoitavaksi. Analyysissään Goffman päätyy Garfinkelia
konservatiivisempaan kantaan painottaessaan kulttuurisesti annettujen kehysten merkitystä sosiaalisen järjestyksen synnyssä. Siinä missä Garfinkelille ihmiset itse luovat sosiaalista järjestystä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, Goffman näkee ihmisten syntyvän jo
valmiiksi rakentuneeseen maailmaan ja omaksuvan nuo rakentumisen säännöt elämällä
yhdessä toisten kanssa. Vaikka Goffmanilla on Garfinkelin kanssa yhteisiä intressejä, hän
on varsin kriittinen etnometodologiassa ilmenevälle ajatukselle todellisuuden paikallisesta
tuottamisesta (esim. Goffman 1974, 1, 1981b, 63, myös Helle 1998, 188). Tähän problematiikkaan tiivistyykin etnometodologian ja kehysanalyysin keskeinen ero. Vaikka etnometodologiassa myös tunnustetaan ’kulttuurisesti annetun’ olemassaolo, sitä ei aseteta
erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi samalla tavoin kuin kehysanalyysissä (Peräkylä 1990,
151–158).
Jamesin, Schutzin ja Garfinkelin ohella Goffman mainitsee Gregory Batesonin teoreetikkona, joka on antanut virikkeitä hänen työhönsä. Tarkkaillessaan eläinten käyttäytymistä Bateson havaitsi, että eläimet eivät ainoastaan taistelleet keskenään vaan myös leikkivät taistelevansa. Tässä yhteydessä Bateson käytti käsitettä kehys viittaamassa tilanteen
määrittelyyn, näkökulmaan, joka mahdollistaa tiettyjen käyttäytymisepisodien ymmärtämisen (Goffman 1974, 7, Helle 1998, 183). Taistelulta vaikuttava käyttäytyminen saa
Batesonin ajattelua soveltaen erilaisen merkityksen, kun sitä tulkitaan erilaisten kehysten
(taistelu, leikki tai teatteri) kautta. Merkille pantavaa on se, että näillä kehyksillä on keskeinen merkitys siinä, missä määrin taistelulta vaikuttavan toiminnan koetaan olevan totta. Taistelun tulkitseminen taisteluna tuottaa tunteen siitä, että kyseessä on todellakin taistelu, kun taas taistelun tulkitseminen leikkinä heikentää tunnetta taistelun todellisuudesta.
Jotta asia tulisi vieläkin monimutkaisemmaksi, voidaan taistelua leikkivien ihmisten
sanoa todella leikkivän (leikki on totta, mutta taistelu ei ).
Batesonin tavoin Goffman on kiinnostunut sosiaalisen elämän ja todellisuuden monikerroksisuudesta. Batesonilta Goffman omaksui kehysanalyysiin ajatuksen siitä, että arkielämän toiminnot toimivat eräänlaisina malleina, jotka siirrettyinä toisiin konteksteihin
saavat erilaisen merkityksen ja tuottavat tulkitsijalle erilaisen todellisuuden tunteen. Erityisesti kehysten dynamiikkaan liittyvä ajattelu lähtee Goffmanilla selkeästi tältä pohjalta
(ks. Goffman 1974, luvut 3 ja 4). Batesonilta Goffman omaksui myös kehyksen käsitteen. Batesonin ja Goffmanin ajattelu eroaa kuitenkin siinä, että Batesonille kehys ja
kehystäminen viittaavat tulkintaan ja siten ihmisen tajunnalliseen maailmaan, kun taas
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Goffmanille tulkinnan kytkeytyminen toimintaan ja tapahtumiin on keskeinen lähtökohta
(ks. Goffman 1981b, 64).
Kehysanalyysi ammentaa kaikkien edellä mainittujen teoreetikoiden työstä11. Goffman säilyttää kuitenkin kriittisen asenteen heidän teoreettisiin oletuksiinsa. Goffman
(1974, 8) jättääkin avoimeksi kysymyksen, miten hän on lainannut ja yhdistänyt mainitsemiensa tieteilijöiden näkökulmia — se jää lukijan tulkinnan ja oivalluksen varaan.

2.2.2 Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät käsitteet
Kehysanalyysi kohdistuu arkielämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen analyysiin. Kiinnostuksen kohdentaminen vuorovaikutuksen ilmiöihin on perusteltavissa sillä, että ihmisten
päivittäisestä elämästä suuri osa tapahtuu toisten ihmisten välittömässä läheisyydessä12
(Goffman 1983, 2–3). Tästä näkökulmasta ihmisten välinen vuorovaikutus on merkittävä
osa sosiaalista elämää ja siten myös tärkeä tutkimuskohde ihmistieteissä. Sosiologisessa
kirjallisuudessa tähän aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja teoretisointia kutsutaan mikrososiologiseksi13. Mikrososiologian piirissä on ollut luontevaa etsiä tutkimukseen sellaista
perusyksikköä, joka olisi riittävän rajattu ja joka läheisesti liittyisi ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Yhdeksi keskeiseksi yksiköksi mikrososiologisissa teorioissa on muotoutunut sosiaalinen tilanne14 (Gonos 1977, 854).
Sosiaalisen tilanteen käsite läpäisee koko Goffmanin tuotannon (ks. esim. Goffman
1959, 1964, 1974, 1983, myös Meyrowitz 1990, 66–67). Nostan esiin kolme Goffmanin
teksteissä esiintyvää sosiaalisen tilanteen määritelmää. Niiden tarkastelu osoittaa paitsi
tilanteisiin kiinnittyneen näkökulman jatkuvuuden Goffmanin tuotannossa, myös tilanteiden rakentumisen peruselementit.
Määrittelisin sosiaalisen tilanteen ympäristöksi, jossa toinen toisensa tarkkaileminen on mahdollista, ja jossa yksilö on muiden läsnäolevien yksilöiden aistihavaintojen kohteena ja samalla kykenevä samoin arvioimaan muita. Tämän määritelmän
mukaan sosiaalinen tilanne syntyy aina kun paikalla on kaksi tai useampia henkilöitä ja päättyy silloin kun toiseksi viimeinen henkilö poistuu paikalta… (Goffman
1964, 135.)
…sosiaalisella tilanteella tarkoitan sellaista fyysistä aluetta, jolla kaksi tai useampia henkilöitä on näkö- tai kuuloetäisyydellä toisistaan… (Goffman 1981a, 84.)

11. Jamesin, Schutzin, Garfinkelin ja Batesonin ohella Goffman mainitsee John Austinin, Barney Glaserin ja Anselm Straussin
sekä ’lingvistisesti orientoituneet tieteenalat’ inspiraation lähteinään. Viittaukset näihin ovat kuitenkin lyhyitä, eivätkä vaadi
tässä yhteydessä tarkempaa erittelyä.
12. Varhaiskasvatuksen alueella esimerkiksi Oliviera-Formoshino (2001) on painottanut kasvatustyön voimakkaasti sosiaalista
luonnetta.
13. Erityisesti 1960-luvulla kiinnostus tähän suuntaan vahvistui. Mikrososiologit asettivat itselleen tehtävän tutkia ihmisten
arkielämän rakentumisen logiikkaa (Heiskala 1991, 94). Goffmanin kiinnostuksen tähän ilmiökenttään jakavat eräät muut
mikrososiologisiksi luokiteltavat lähestymistavat, kuten esimerkiksi symbolinen interaktionismi ja etnometodologia (Gonos
1977, 856–857).
14. Situaation eli tilanteen käsitettä suomalaisessa ihmistieteiden filosofiassa on nostanut esiin Lauri Rauhala (1986, ks. myös
Perttula 1995). Rauhala pitää situaation merkityksen oivaltamista eräänä 1900-luvun merkittävimmistä oivalluksista
ihmistutkimuksen kannalta. Situationaalisuuden myötä ihmisen suhteutuneisuus ympäröivään maailmaan näyttäytyy
ihmisen perusolemukseen kuuluvana samalla tavalla kuin ihmisen tajunnallisuus ja kehollisuuskin.
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Sosiaalinen vuorovaikutus voidaan kapeasti määritellä ainutlaatuiseksi toiminnaksi, joka tapahtuu sosiaalisessa tilanteessa eli ympäristössä, joissa kaksi tai useampia yksilöitä on fyysisesti vastausetäisyydellä toisistaan… (Goffman 1983, 2).
Kaikissa kolmessa määritelmässä sosiaalinen tilanne määritellään ympäristönä, jossa kaksi tai useampia yksilöitä on yhtä aikaa toistensa välittömässä läheisyydessä. Erityisesti
toisen määritelmän sanamuoto ’fyysinen alue’ viittaa siihen, että Goffman painottaa
ympäristön paikallista luonnetta (ks. Meyrowitz 1990, 86, myös Heiskala 1997, 268).
Vaikka määritelmissä ei sitä eksplisiittisesti sanota, tilanteisiin väistämättä kytkeytyy
myös ajan elementti, sillä yhtäaikainen läsnäolo on mahdotonta ymmärtää ilman sitä.
Sosiaaliset tilanteet ovat siis paikallisesti ja ajallisesti rajattuja, ’tässä ja nyt’ -tilanteita15
(ks. Goffman 1974, 9, 1983, 3). Merkille pantavaa on myös se, että sosiaalinen tilanne on
potentiaalinen vuorovaikutustilanne, sillä tilanteessa olevat yksilöt ovat sillä etäisyydellä,
että näkevät ja kuulevat toisensa. Määritelmien mukaan sosiaalinen tilanne ei kuitenkaan
vielä edellytä vuorovaikutusta.
Sosiaalisen tilanteen ohella Goffmanin teksteissä toistuvat myös käsitteet kokoontuminen ja kohtaaminen (taulukko 3). Termillä kokoontuminen (gathering)16 Goffman viittaa
sosiaalisessa tilanteessa läsnä oleviin ihmisiin.
Tietyssä tilanteessa läsnä olevia henkilöitä voi nimittää kokoontumiseksi riippumatta siitä, kuinka erillisiä, puhumattomia tai etäisiä he ovat, tai kuinka hetkellisesti he ovat paikalla. (Goffman 1964, 135.)
Termiä ’kokoontuminen’ voi siis käyttää tällä tavoin läsnä olevista ihmisistä. Henkilöiden väliset suhteet eivät ole lainkaan tärkeitä: he saattavat kaikki osallistua
samaan keskusteluun ja olla siten hyväksyttyjä keskustelukumppaneita, tai jotkut
saattavat jutella toisten ollessa hiljaa tai osallistuessa toiseen keskusteluun, tai keskustelua ei välttämättä synny lainkaan. Läsnä olevista jotkut, kaikki tai ei kukaan
saattavat olla sosiaalisen osallistumisensa perusteella yhdessä tai ‘mukana’.
(Goffman 1981b, 84.)
Sosiaalisen tilanteen tavoin myöskään termi kokoontuminen ei aseta vaateita vuorovaikutuksen määrälle ja luonteelle. Mielenkiintoista on lisäksi se, että molempien termien kohdalla Goffman näyttää painottavan niiden fyysistä ulottuvuutta. Niinpä tilanteessa oleva
kokoontuminen viittaa Goffmanille ensisijaisesti joukkoon kehoja, ei siis ihmisten tajuntaan tai ihmisten välisiin suhteisiin.
Siinä vaiheessa kun aletaan tarkastella, miten ihmiset ovat sosiaalisessa tilanteessa
suhteessa toisiinsa tai toimivat ollessaan toistensa kanssa lähietäisyydellä, asiat muuttuvat monimutkaisemmiksi. Tietyn tyyppiseen vuorovaikutukseen tilanteessa viittaa termi
kohtaaminen (encounter). Seuraavassa sitaatissa Goffman rajaa kohtaamisten tyypillisiä
piirteitä.

15. Tässä suhteessa Goffmanille tilanne eli situaatio on selkeästi rajatumpi yksikkö kuin esimerkiksi Rauhalalle. Rauhala (1986)
nimittäin määrittelee situaation kaikkena, mihin ihminen on suhteessa. Tällöin situaation piiriin kuuluvat esimerkiksi
maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteet kulloistakin hetkellistä tilannetta laajemmin.
16. Useat Goffmanin teoretisointiin kytkeytyvät käsitteet kääntyvät huonosti suomen kielelle. Termi gathering olisi lähinnä
käännettävissä ’väkijoukkona’. Koska käsitteellisesti gathering voi kuitenkin koostua ainoastaan kahdesta ihmisestä, ja termi
väkijoukko puolestaan viittaisi laajempaan ihmisryhmään, olen päätynyt käännökseen ’kokoontuminen’.
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On mahdollista, että jossakin sosiaalisessa tilanteessa kaksi tai useampia henkilöitä
yhdessä valtuuttavat toisensa osallistumaan ja pitämään yllä yhtä, vaikkakin vaihtelevaa visuaalisen ja kognitiivisen huomion kohdetta. Tällaisia yhteisen orientaation yrityksiä voisi kutsua kohtaamisiksi tai kasvokkaisiksi tapaamisiksi. Tilanne
edellyttää kaikilta osapuolilta viestinnän avoimuutta. Henkilöiden tulee olla fyysisesti läsnä samalla kertaa, ja heidän täytyy ekologisesti suuntautua kohti toisiaan ja
poispäin niistä, jotka ovat läsnä tilanteessa, mutta eivät virallisesti osallistu kohtaamiseen. (Goffman 1964, 135.)
Kohtaamisessa ei ole kyse mistä tahansa sosiaalisesta tilanteesta, vaan nimenomaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen tilanteesta. Keskeistä kohtaamisessa on siihen osallistuvien
välillä ilmenevä yhteinen ja jaettu huomion kohde, jota osallistujat yhdessä pitävät yllä.
Määritelmästä käy myös ilmi, että huomion kohteita on yksi kerrallaan, joskin huomion
kohde voi myös muuttua. Lisäksi sosiaaliset tilanteet vaihtelevat rakenteeltaan. Tilanteessa saattaa olla yksi ainoa kohtaaminen, jolloin kaikki läsnä olevat ihmiset suuntaavat huomionsa samaan kohteeseen, tai tilanteessa voi olla kyse ihmisten jakautumisesta useampiin pienempiin ryhmiin, joissa kussakin on eri huomion kohde. Kaiken kaikkiaan kohtaaminen on Goffmanille selkeästi sosiaalista tilannetta rajatumpi käsite, jonka kriteerinä
on sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteen yhteiseen kohteeseen suuntautuva luonne.
Taulukko 3. Sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä käsitteitä.1
Käsite

Merkitys

sosiaalinen tilanne
(social situation)

– yläkäsite
– ympäristö, jossa kaksi tai useampia henkilöitä samanaikaisesti läsnä
– potentiaalinen vuorovaikutustilanne

kokoontuminen
(gathering)

– tilanteessa läsnä olevat ihmiset

kohtaaminen
(encounter)
(face engagement)

– tapahtuu tilanteen ja kokoontumisen sisällä
– vuorovaikutustilanne, jossa osallistujilla yhteinen kohde
– esim. puhetilanne

1

Näiden käsitteiden käyttö Goffmanin tulkinnoissa on sekavaa ja epäjohdonmukaista (vrt. edellä esiteltyjä määrittelyjä esim. Kendon 1988, 21, Heiskala 1997, 266).

Tätä käsitteellistä taustaa vasten on mielenkiintoista tarkastella sitä rajausta, jonka Goffman tekee Kehysanalyysin alussa. Aikaisempien teosten tapaan Goffman säilyttää myös
Kehysanalyysissä tilanteisiin kiinnittyvän lähtökohtansa, mutta toisin kuin niissä, hän ei
sido tarkasteluansa yksinomaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen (kohtaamisten) alueelle
(Goffman 1974, 8). Mitä tällainen rajauksen muutos merkitsee? Yksi mahdollinen peruste löytyy Kehysanalyysissä esitetystä kysymyksenasettelusta. Goffman määrittelee kehysanalyysin tehtäväksi inhimillisen kokemuksen analysoimisen ja asettaa analyysin perusyksiköksi sosiaalisen tilanteen. Ihmisen kokemusta (tai tunnetta tapahtumien todellisuudesta) voidaan analysoida analysoimalla tilannetta, johon tuo kokemus on kiinnittynyt.
Päivittäisessä sosiaalisessa elämässä ihmiset kohtaavat kuitenkin monia tilanteita, joissa
heillä on joko sivustaseuraajan rooli, tai he osallistuvat tapahtumiin ainoastaan välillisesti, esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta. Näissä tilanteissa ei ole kyse jaetusta orientaati-
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osta samalla tavalla kuin kohtaamisissa tapahtuvassa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.
Tästä huolimatta ihmisille syntyy käsitys, mielikuva, kokemus siitä, mitä on tapahtumassa. Tapahtumia koetaan ja tulkitaan siis muissakin kuin kasvokkaisen vuorovaikutuksen
tilanteissa.

2.2.3 Tilanteiden ja toiminnan suhde
Goffman pitää yhtenä keskeisenä lähtökohtanaan ihmisen ja tilanteen suhdetta. Sosiaalisen elämän ymmärtämisessä ei kuitenkaan riitä ainoastaan tilanteen merkityksellisyyden
tiedostaminen tai tunnistaminen. Tärkeää on myös kysyä, minkälainen on yksilön, tilanteen ja toiminnan välinen suhde. Muovaako yksilö oman toimintansa ja tilanteensa päämääriensä mukaiseksi, vai toimiiko suhde päinvastoin, jolloin tilanne edellyttää yksilöltä
tietynalaista toimintaa?
Goffmanin (1964, 135) mukaan ihmisten yhdessäoloon liittyy aina jonkinlaisia rajoitteita. Ihmiset eivät siis toistensa läsnä ollessa ole vapaita toimimaan täysin omien mielijohteidensa ja intressiensä mukaan. Tilanteet eivät ole rajoitteiden suhteen kuitenkaan
täysin samassa asemassa, vaan jonkin tyyppisissä tilanteissa rajoitteet ovat erityisen voimakkaita. Yhtenä perusvireenä Goffmanin tuotannossa onkin erilaisten kontekstien ja niihin liittyvien rajoitteiden analyysi (ks. esim. Goffman 1983, 6–7, myös Manning 1992,
11).
Goffman (1964, 135, 1983, 5) väittää vuorovaikutuksessa ilmenevän säännönmukaisuuden ja järjestäytyneisyyden perustuvan kulttuurisesti jaettuihin olettamuksiin ja sääntöihin. Goffmanin mukaan vuorovaikutusta jäsentävät kulttuuriset säännöt ovat kaikille
yhteiskunnille tyypillisiä, ja yhteiskunnan jäsenet oppivat ne sosialisaation, imitoimisen ja
kokemuksen kautta (Goffman 1963, 23–24, 1983, 3, myös Chriss 1995, 555). Kulttuurinen säännöstö on siten ymmärrettävissä yhteisön jakamana praktisena tiedostona sopivista tavoista käyttäytyä erilaisissa tilanteissa (ks. Goffman 1963, 23–24, myös Manning
1992, 79–82). Useimpien arkielämän tilanteiden tuttuus ja tottuminen tilanteissa vallitseviin vuorovaikutussääntöihin saattavat johtaa kyseenalaistamaan tällaisten sääntöjen olemassaolon. Sääntöjen noudattaminen arkielämässä onkin varsin pitkälle tiedostamatonta.
Huomionarvoista on se, että sosiaalisessa elämässä yksilöt toimivat myös vastoin sääntöjä ja odotuksia. Juuri tilanteet, joissa kulttuurisia sääntöjä ei noudateta, ovat Goffmanille
yhtenä aineistona sääntöjen analysoimisessa (ks. esim. Goffman 1974, 28–37).
Goffmanin (1963, 248) lähtökohtana on, että kaikki sosiaaliset tilanteet ja kokoontumiset sisältävät jonkinasteisia rajoitteita. Goffmanille siis ihmisten yhtäaikainen läsnäolo
sinällään merkitsee sitä, että ihmisten on tavalla tai toisella huomioitava toiset läsnäolijat17. Velvoite toisen huomioimiseen on kuitenkin Goffmanin mukaan erityisen merkittävä ja voimakas kohtaamisissa, eli niissä tilanteissa, joissa joidenkin läsnäolijoiden välille
syntyy kasvokkaista vuorovaikutusta. Näissä tilanteissa läsnäolijoiden on noudatettava
paitsi yleisiä käyttäytymissääntöjä, myös erityisesti kasvokkaiseen vuorovaikutukseen
17. Myös huomiotta jättäminen on mahdollista, mutta sekin on jo kannanotto suhteessa toisiin läsnäolijoihin. Tämä tulee esiin
esimerkiksi siinä, että rikoksen tekijä — vaikka toimii vastoin yhteisiä sääntöjä — toimii kuitenkin suhteessa näihin
sääntöihin suorittamalla rikoksen tilanteessa, jossa ei ole ulkopuolisia silminnäkijöitä. Näin sääntöjen rikkominen
periaatteessa nojaa käsitykseen siitä, mitä yleisesti pidetään sallittuna ja normaalina (ks. Goffman 1983, 5).
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kytkeytyviä sääntöjä esimerkiksi toisen osapuolen kohteliaasta huomioimisesta, sopivista
repliikkien pituudesta, aloitteista ja tilanteesta poistumisesta. Myös eri kohtaamisten
välillä toiminnan sääntely voi vaihdella. Esimerkiksi akateemisissa seremonioissa on sellaisia pukeutumiseen ja tilanteen etenemiseen liittyviä sääntöjä, joita ei ole ystävien informaaleissa kohtaamisissa.
Sosiaalisen elämän tilanteet ovat moniulotteisia ja vaihtelevia. On suoranainen ihme,
että ihmiset kykenevät tämän moninaisuuden keskellä toimimaan kulloisenkin tilanteen
vaatimalla tavalla. Sosiaalisessa elämässä ihmiset joutuvatkin jatkuvasti arvioimaan sitä,
mistä tilanteessa on kyse, ja miten heidän tulisi tilanteessa toimia (ks. Goffman 1974, 2).
Tähän kysymykseen Goffman keskittyy erityisesti Kehysanalyysissä.

2.2.4 Tilanteen määrittely ja kehykset
Goffmanin oletus sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä järjestyneisyydestä erottaa hänen teoretisointinsa eräistä muista mikrososiologisista teoriasuuntauksista. Esimerkiksi symbolisen interaktionismin piirissä on korostettu tilanteiden ainutkertaisuutta ja sosiaalisen
todellisuuden jatkuvaa uudelleen rakentumista (Gonos 1977, 856). Tilanteissa kohtaavat
ihmiset eivät symbolisen interaktionismin mukaan toimi tietyllä tavalla tilanteisiin liittyvien rajoitteiden vuoksi, vaan he itse osallistuvat tilanteiden määrittelyyn ja näin luovat
jatkuvasti uutta sosiaalista todellisuutta. Tilanteen määrittely (definition of situation)
onkin noussut käsitteeksi, jonka kautta on tarkasteltu ihmisten käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa (Altheide 2000, 3, Gonos 1977, 858–859). Keskeinen lähtökohtaero symbolisen interaktionismin ja Goffmanin teoretisoinnin välillä tiivistyy erilaisiin painotuksiin
tilanteen määrittelyn luonteesta.
Goffman suhtautuu kriittisesti ajatukseen tilanteiden ainutkertaisesta määrittelystä sekä
sosiaalisen todellisuuden jatkuvasta rakentumisesta ja paikallisesta tuottamisesta (ks. Collins 1988, 58, Gonos 1977, 859, Srinivasan 1990, 148). Goffmanille symbolisen interaktionismin ajatus tilanteiden määrittelystä on liian suoraviivainen, ja siitä jää puuttumaan
tilanteiden moniulotteinen ja kerroksinen luonne (Collins 1988, 58). Goffman (1974, 2) ei
myöskään hyväksy lähtökohtaa, jonka mukaan tilanteeseen osallistuvat yksilöt luovat
tilanteen määrittelyn. Sen sijaan Goffman olettaa määrittelyjen olevan olemassa jo ennen
kun yksilöt tilanteeseen osallistuvat. Osallistujien tehtäväksi jää toimia näiden etukäteen
olemassa olevien määrittelyjen mukaan.
Tämän kritiikin myötä Goffman (1974, 2–3) vastustaa W.I Thomasin lausumaa: ‘If
men define situations as real, they are real in their consequences’. Tarkkaan ottaen Goffman ei väitä Thomasin lausuman olevan sinällään väärä, vaan hän kritisoi sitä, miten tätä
väitettä on tulkittu. Thomasin väitehän on ymmärrettävissä siten, että todellisuus on täysin riippuvainen siitä, miten yksilöt kussakin tilanteessa ajattelevat.
Goffmanin (1974, 9) mukaan yksilö joutuu tilanteeseen osallistuessaan esittämään
itselleen kysymyksen, mitä täällä tapahtuu (What is it that’s going on here?). Kysymys
toimii välineenä, jonka kautta yksilö pyrkii ymmärtämään maailmaa ympärillään. Toisin
sanoen kyse on asioiden ja tapahtumien merkityksestä. Esitettiinpä kysymys ’mitä täällä
tapahtuu?’ implisiittisesti tai eksplisiittisesti, vastaus kysymykseen vaikuttaa siihen, miten
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yksilö toimii tilanteessa. Esimerkiksi huudahdus ’Tuli on irti, kutsukaa palokunta!’ voi
olla viesti todellisesta vaaratilanteesta tai vaikkapa näytelmän repliikki (ks. Heiskala
1991, 90). Yksilö kuullessaan huudahduksen joutuu etsimään vastausta kysymykseen,
mitä tilanteessa on todella tapahtumassa. Vastaus kysymykseen vaikuttaa siihen, miten
yksilö tilanteessa toimii — lähteekö hälyttämään palokuntaa, vai jääkö seuraamaan kiinnostavaa näytelmää. Esimerkki osoittaa myös sen, että ajattelipa paikalle osuva yksilö
tilanteesta mitä tahansa, tuon tapahtuman todellisuuden ’aste’ on olemassa sellaisenaan,
riippumattomana yksilön tulkinnasta. Vaikka yksilö päätyisikin pitämään huudahdusta
virheellisesti näytelmänä tai leikkinä, todellinen tulipalo ei muutu kuvitelluksi näytelmäksi tai leikiksi yksilön tulkinnan seurauksena (vrt. W.I.Thomasin väite edellä).
Goffmanin (1974, 2) mukaan tilanteen määrittely on siis olemassa, ja yksilön tehtävänä on etsiä kuhunkin tilanteeseen oikea määrittely siitä, mitä tilanteessa on tapahtumassa.
Tähän näkökulmaan kytkeytyy eräs kehysanalyysin keskeisimmistä lähtökohdista. Goffman (1974, 10) nimittäin väittää, että yksilöt pyrkiessään ymmärtämään tapahtumia tarkastelevat näitä tapahtumia erilaisten kehysten kautta. Kehykset puolestaan määrittelevät
sen, minkälaisesta tapahtumasta on kyse ja miten yksilön tulisi toimia tilanteessa. Esimerkiksi edellä kuvatussa esimerkissä huudahdusta ’Tuli on irti, kutsukaa palokunta!’ voidaan tulkita erilaisten kehysten (vaaratilanne, näytelmä tai leikki) kautta. Käytetystä
kehyksestä riippuu se, minkälaisen merkityksen tuo tapahtuma saa osallistujien kokemuksissa.
Kehyksen käsite on avain tilanteen määrittelyyn goffmanilaisittain ymmärrettynä. Seuraavassa tekstikatkelmassa Goffman määrittelee kehyksen ja osoittaa sen yhteyden tilanteen määrittelyyn.
Oletan, että tilanteen määrittelyt rakentuvat niiden organisoitumisen periaatteiden
mukaisesti, jotka ohjaavat tapahtumia – ainakin sosiaalisia tapahtumia - ja omaa
subjektiivista osallistumistamme tapahtumiin: viittaan kehyksen käsitteellä näihin
peruselementteihin, jotka pystyn tunnistamaan. Tämä on määritelmäni kehykselle… (Goffman 1974, 10-11.)
Määritelmässä Goffman väittää tilanteen määrittelyn rakentuvan yhdenmukaisesti tapahtumien organisoitumisen periaatteiden kanssa. Tämä vaikealta kuulostava ajatus viittaa
Goffmanin ontologiseen lähtökohtaan: tilanteen määrittely rakentuu sen mukaiseksi minkälainen tuo tilanne on. Jos kyseessä on oikea tulipalo, tilanteen oikea määrittely ei voi
olla esimerkiksi leikki, koska leikin rakentumisen periaatteet ovat erilaiset kuin vaaratilanteen. Lisäksi tilanteen määrittely vaikuttaa Goffmanin mukaan osallistujien subjektiiviseen sitoutumiseen tapahtumien kulkuun. Tässä on kyse yksinkertaisesti siitä, että erilaiset tilanteen määrittelyt edellyttävät yksilöiltä erilaista toimintaa tilanteissa.
Kehykset toimivat yksilöä ja yhteisöä yhdistävänä elementtinä. Koska yksilö ei luo
tilanteen määrittelyä, hän ei myöskään luo kehyksiä, joiden kautta tilanteen määrittelyt
rakentuvat. Kehykset eivät siten ole persoonakohtaisia tai yksilöiden myötä vaihtuvia,
vaan ne ovat kulttuurisesti rakentuneita, yhteisön jäsenten jakamia tapoja ymmärtää erilaisia ilmiöitä (ks. Goffman 1974, 27, 1981b, 63). Toisaalta on kuitenkin merkillepantavaa, että kehyksiä ei ole olemassa ilman niitä yksilöitä, jotka sosiaalisissa tilanteissa ylläpitävät ja uusintavat niitä. Tästä yksilön, kehyksen ja yhteisön vuorovaikutuksesta Goffman (1981b, 63) ottaa esimerkiksi shakkipelin tai liikennesäännöt. Shakkia pelaavat yksilöt tai liikenteessä liikkuvat autoilijat eivät itse keksi sääntöjä, joiden mukaan peli etenee
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tai liikenne sujuu. Sen sijaan he noudattavat olemassa olevia sääntöjä ja tällä toiminnallaan ylläpitävät pelin tai liikenteen järjestystä.
Kehykset yhdistävät myös tajunnan, toiminnan ja tilanteen toisiinsa. Goffmanin (1974,
247) mukaan kehykset eivät ole ainoastaan mielen asia. Osallistuessaan sosiaaliseen tilanteeseen yksilöt sovittavat oman toimintansa ymmärrykseensä siitä, mitä on tapahtumassa,
ja tavallisesti ympäristö tukee tätä ymmärrystä. Näitä tajunnan ja toiminnan ylläpitämiä
suuntautumisen tapoja Goffman kutsuu kehyksiksi. Toiminnon kehystäminen on perusta
sen merkityksestä yksilölle. Kehys kuitenkin on merkitykseltään laajempi, sillä se organisoi myös yksilön sitoutumisen tilanteeseen. Goffman (mt, 345) painottaakin, että kaikkiin kehyksiin sisältyy normatiivisluonteisia odotuksia siitä, miten syvästi ja täysin yksilön tulisi toteuttaa kehysten organisoimaa toimintaa.
Kehysten luonteesta on esitetty sosiologisessa kirjallisuudessa ristiriitaisia tulkintoja.
Yhtä tulkintalinjaa voidaan kutsua strukturalistiseksi, ja siinä painotetaan kehysten olevan rakenteita, jotka determinoivat yksilön toimintaa ja kokemuksen rakentumista (esim.
Gonos 1977, Denzin & Keller 1981). Tästä näkökulmasta kehysanalyysiä on pidetty formaalina (muotoon keskittyvänä) sosiologiana, ja eräissä kriittisissä kommenteissa on
kyseenalaistettu mahdollisuus tavoittaa sosiaalisen elämän ilmiöiden merkitys kehysten
analyysin kautta. Kehysanalyysin tulkitseminen strukturalistisesta näkökulmasta jättää
kuitenkin huomioimatta eräitä olennaisia piirteitä Goffmanin teoretisoinnissa. Esimerkiksi Heiskalan (1991, 100) mukaan Goffmanin näkökulma — ajoittaisesta päinvastaisesta
retoriikasta huolimatta — ei keskity pelkästään vuorovaikutuksen rakenteeseen ja järjestyneisyyteen.
…[Goffmanin] kanta muistuttaa strukturalistista lähestymistapaa, mutta strukturalismista sen erottaa kehysten tai struktuurien vallalle asetettu raja: kehysten ylivalta
tulkintaan nähden ei ole yksiselitteistä ja ehdotonta, koska kombinoimalla eri
kehyksiä tulkinnassa eri tavoin päädytään erilaisiin tulkintoihin… (Heiskala 1991,
101.)
Heiskala nostaa esiin strukturalistisessa tulkinnassa huomiotta jääneen kehysanalyysin
ulottuvuuden: kehysten moninaisuuden, muuntuvuuden ja niiden vaihtelun. Goffmanin
ilmeisiin intentioihin nähden olisi nimittäin virheellistä ajatella yksilöiden olevan yksinomaan passiivisia kehyksiin reagoijia (ks. Collins 1988, 59, Crook & Taylor 1993, 247).
Kehysten rooli kehysanalyyttisessä lähestymistavassa onkin syytä nähdä kaksiulotteisena. Kehykset luovat järjestystä sosiaaliseen elämään, mutta samanaikaisesti kehysten
moninaisuus ja muuntuvuus osoittaa tämän järjestyksen haavoittuvuuden sekä sosiaalisen
elämän vaihtelevuuden ja monikerroksisuuden18. Näin lähestytään sitä tavoitteenasettelua, jonka Goffman itselleen Kehysanalyysissä asetti.
Pyrin eristämään joitakin yhteiskunnassamme vallitsevia ymmärryksen peruskehyksiä, joiden avulla tulkitaan tapahtumia, sekä analysoimaan näiden viitekehysten
erityisiä haavoittuvuuksia. (Goffman 1974, 10.)

18. Vaikka Goffman tulee ontologista realismia edustavien olettamustensa kautta lähelle positivistista tieteenfilosofiaa, hän
edustaa eräissä muissa suhteissa lähinnä positivismin ja konstruktivismin välistä ’kultaista keskitietä’. Siinä missä
positivistit ymmärtäisivät objektiivisen todellisuuden olevan yksi, jakamaton, luonnonlain kaltaisiin sääntöihin perustuva
kokonaisuus (ks. Guba & Lincoln 1994, 109), Goffmanille todellisuus oli moniulotteinen.
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Yhdenmukaisesti tämän tavoitteenasettelun kanssa kehysanalyysiin kytkeytyvä monipuolinen terminologia sisältää sekä järjestyneisyyttä ja pysyvyyttä painottavia käsitteitä
(esim. primäärit kehykset) että moninaisuutta ja vaihtelevuutta kuvaavia käsitteitä (esim.
kehysten muunnokset, kehyksen kerroksisuus, kehyksen ulkopuolinen toiminta, kehyksen murtuminen).

2.2.5 Primäärit kehykset ja merkityksen muodostuminen
Kehysanalyysissä on siis keskeisesti kyse todellisuuden tunteen (kokemuksen) organisoitumisesta sosiaalisessa elämässä (ks. Goffman 1974, 13). Goffmanin mukaan todellisuus
ilmenee toimijalle tietystä perspektiivistä kehyksen välityksellä — kehyksen luonteesta
riippuu, minkälainen kokemus todellisuudesta yksilölle rakentuu (ks. Verhoeven 1985,
76). Todellisuuden tunteen tuottamisessa keskeinen merkitys on kehyksillä, joita Goffman kutsuu primääreiksi (ks. Goffman 1974, 21).
Oleellista primääreissä kehyksissä on se, että niitä ei voi palauttaa mihinkään aikaisempaan tai alkuperäiseen kehykseen (Goffman 1974, 21). Tämä primäärien kehysten
tunnuspiirre ja sen merkityksellisyys avautuu lukijalle vasta sitten, kun Goffman käsittelee kehysten muunnoksia — kehyksiä, jotka eivät ole primäärejä. Esimerkiksi lasten leikkiessä sotaa leikki on se kehys, jonka valossa tapahtuma saa merkityksensä. Kyse ei ole
siis oikeasta sodasta, jossa osapuolet taistelevat keskenään pyrkimyksenään haavoittaa tai
surmata vastapuoli. Tapahtumassa sodan elementtejä kuitenkin esiintyy muunnettuna leikiksi. Tässä esimerkissä sotaleikki ei tapahdu primäärin kehyksen puitteissa, koska sen
elementit voidaan palauttaa taistelun tai sodan kehykseen.
Primäärit kehykset ovat keskeisessä asemassa, kun yksilöt pyrkivät ymmärtämään
tapahtumia ja toimimaan niiden mukaisesti. Goffmanin mukaan ihmiset tarvitsevat tähän
periaatteessa kahdenlaista tietoa: tietoa luonnon tapahtumista ja tietoa sosiaalisista tapahtumista (Goffman 1974, 22, ks. myös Verhoeven 1985, 81). Tältä pohjalta Goffman (mt,
22) jakaa primäärit kehykset kahteen pääluokkaan: luonnollisiin ja sosiaalisiin kehyksiin.
Luonnolliset primäärit kehykset identifioivat tapahtumia, jotka ovat puhtaasti fysikaalisia. Tällaisia tapahtumia on ympäröivässä luonnossa ja myös ihmiskehossa runsaasti, ja
niille on yhteistä tahdosta riippumattomuus, kausaalisuus ja deterministisyys. Fysikaalisen ja biologisen ulottuvuuden tunnustaminen ei kuitenkaan Goffmanille merkitse näiden
asettamista ensisijaisiksi tajunnalliseen tai sosiaaliseen nähden. Ihminen on siis Goffmanille paitsi lihaa ja verta oleva biologinen, myös tajunnallinen, tietävä, tunteva ja tahtova
olento. Jos luonnollisen kehyksen puitteissa EI ole kyse intentionaalisesta, tahtoon ja päämääriin kytkeytyvästä toiminnasta, sosiaaliset primäärit kehykset tuottavat perustan, jonka kautta tällaisia tapahtumia voidaan tulkita. (Goffman 1974, 22.)
Kaikkia inhimillisen elämän ilmiöitä ei voida ymmärtää deterministisinä, luonnon
lakien mukaan etenevinä. Monissa tapauksissa ihmisten tahto ja valinnat näyttelevät keskeistä roolia tapahtumien etenemisessä. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä on läsnä erilaisten vaihtoehtojen kirjo, ja kukin yksilö joutuu sosiaalisissa tilanteissa valitsemaan
tilanteeseen soveltuvat toimintatavat. Tilanteeseen soveltuvuus ei ole yksinomaan toimijan päätettävissä, vaan hänen toimintojaan arvioidaan sosiaalisesti, so. muiden läsnäolijoi-
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den toimesta sosiaaliseen yhteisöön juurtuneiden sääntöjen valossa erilaisten kriteerien
mukaan (esim. rehellisyys, tehokkuus, taloudellisuus, turvallisuus, eleganssi, tahdikkuus,
hyvä maku jne.) (ks. Goffman 1974, 22, myös Branaman 1997, lxiv). Goffmanin (1974,
188) mukaan luonnollista ja sosiaalista primääriä kehystä erottaakin yksilöiden erilainen
rooli. Luonnollisessa kehyksessä yksilöllä ei ole omaa erityistä roolia, vaan kaikki yksilöt ovat samassa asemassa suhteessa luonnon asettamiin rajoituksiin. Sosiaalisen kehyksen suhteen tilanne on toinen, koska sen puitteissa yksilöt ovat itseään määritteleviä toimijoita, kompetentteja toimimaan ja myös moraalisesti vastuussa teoistaan.
Luonnolliset ja sosiaaliset primäärit kehykset liittyvät kahteen erilaiseen tapaan, joilla
elämän ilmiöt organisoituvat. Osittain tapahtumat järjestäytyvät luonnonlakien seurauksena (luonnon järjestys), osittain taas yksilöllisen valinnan ja toimintojen sosiaalisen arvioinnin seurauksena (sosiaalinen järjestys). Goffman (1974, 23, ks. myös Verhoeven 1985,
81) väittää kuitenkin luonnon järjestyksen olevan ensisijainen sosiaaliseen järjestykseen
nähden. Tämä ilmenee siinä, että luonnontapahtumat tapahtuvat ilman älyllistä interventiota, so. ilman ihmisten tarkoitushakuista toimintaa. Sosiaaliset tapahtumat ovat kuitenkin
aina osittain kytkeytyneitä luonnon asettamiin rajoihin: esimerkiksi puhe- ja kuuloelinten
biologiset toiminnot ovat edellytys ihmisten keskustelulle. Tämän takia mikä tahansa
sosiaalinen toiminto on mahdollista analysoida luonnollisen primäärin kehyksen valossa,
so. minkälainen on fysikaalinen ympäristö, ja miten ihmisten kehot toimivat tapahtumien
aikana19.
Pyrkiessään ymmärtämään tapahtumia ympärillään ihmiset tulkitsevat niitä luonnollisten ja sosiaalisten primäärien kehysten valossa20. Primäärien kehysten keskeinen funktio
on toimia perustana merkityksen muodostumiselle (Goffman 1974, 21). Arkielämän erilaiset toiminnot ovat ymmärrettäviä primäärien kehysten johdosta. Esimerkiksi käden
nostaminen ylös koululuokassa on mahdollista ymmärtää koulukulttuuriin valautuneiden
primäärien kehysten valossa ilmauksena siitä, että oppilas haluaa sanoa jotain. Primäärit
kehykset ovat tällä tavalla merkityksen muodostumisen perustavaa laatua oleva taso
(Goffman 1974, 21, ks. myös Heiskala 1991, 90, 1997, 262)21.
Oletus primääreistä kehyksistä merkityksen muodostumisen perustasona on teoreettisesti merkittävä. Goffman ei näe tilanteiden määrittelyjä ja kehyksiä yksilöiden luomina,
vaan kiinnittyneinä yhteisön kulttuuriin. Tästä voidaan vetää myös se johtopäätös, että
merkitys ei ole Goffmanille yksilöiden vapaasti luomaa, vaan riippuvaista kehyksistä, joiden kautta tapahtumia tulkitaan. Goffman (1974, 39) väittää kohteen — esineen tai teon
— merkityksen perustuvan sosiaaliseen määrittelyyn. Tämä määrittely on suhteellisen
stabiili, ja se riippuu kunkin esineen tai teon roolista ja funktiosta laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Toisaalta merkityksiä myös tilannekohtaisesti modifioidaan eli
annetaan kohteille lisämerkityksiä. Merkitysten muuntamisen suhteen Goffman kuitenkin painottaa sitä, että alkuperäinen, sosiaalisesti määrittynyt merkitys on muunnoksessakin silti läsnä. Esimerkiksi käytettäessä satunnaisesti saksia naulan hakkaamiseen saksien
19. Sosiaalisessa elämässä luonnollisen ja sosiaalisen kehyksen välillä ilmenee myös ilmiselviä jännitteitä, ja ihmiskeho on yksi
keskeisimmistä jännitteiden lähteistä. Goffmanin (1974, 33) mukaan varhaiseen sosialisaatioon kuuluu kehon toimintojen
kontrollin oppiminen. Pääsääntöisesti aikuinen ihminen onkin kykenevä hallitsemaan kehoaan. Joissakin tilanteissa kehon
hallinta voi tosin pettää, ja henkilö joutuu luonnonvoimille alttiiksi (ks. Goffman 1974, 31–33).
20. Primaariset kehykset eivät ole ainoastaan toimijoiden omaksumia. Myös ne henkilöt, jotka katselevat tapahtumaa
ulkopuolisina hyödyntävät kehyksiä pyrkiessään ymmärtämään, mistä tapahtumassa on kyse (ks. Goffman 1974, 38).
21. On kuitenkin huomattava, että tapahtumia voidaan tulkita samanaikaisesti useampien kehysten valossa. Esimerkiksi
lausuma ’odotimme kunnes sade lakkasi, ja sitten aloimme jälleen pelata’ viittaa sekä luonnolliseen että sosiaaliseen
viitekehykseen, ja tapahtuman merkitys rakentuu suhteessa näihin molempiin kehyksiin (ks. Goffman 1974, 25).
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alkuperäinen merkitys leikkaamiseen käytettävänä esineenä ei täysin häviä, vaikka se
tuossa tilanteessa väistyykin toisen merkityksen tieltä.
Siljanderin ja Karjalaisen (1991, 377) mukaan merkityksen käsitteeseen liitetään usein
subjektiivisuuden leima. Merkityksen ymmärretään olevan ‘jotain yksilöpsykologista, tiedostavan subjektin kokemaa tai konstruoimaa, sisäistä tai tajunnallista’ (ks. Siljander &
Karjalainen 1991, 378). Esimerkiksi Schutzin fenomenologinen sosiologia painottaa subjektiivisia merkityksiä sosiaalitutkimuksen keskeisenä kohteena (Denzin & Keller 1981,
53, May 1993, 29). Kehysanalyyttisestä perspektiivistä merkityksen yksipuolista subjektiivisuutta painottava lähtökohta ei ole kuitenkaan riittävä. Periaatteessa Goffman ei kiistä subjektiivisten kokemusten tai subjektiivisten merkitysten olemassaoloa, vaan pikemminkin näkee kehysten, objektiivisten merkitysten, olevan perustana subjektiivisten merkitysten muodostumiselle. Merkityksen käsite on siten Goffmanille monikerroksinen, ja
se käsittää sekä objektiivisen että subjektiivisen tason22.
Sosiaalisessa elämässä yksilöillä on suorastaan hämmästyttävä taito hyödyntää primäärejä kehyksiä erilaisten tapahtumien tulkinnassa. Tämä tulkintakompetenssi mahdollistaa
sen, että kykenemme ymmärtämään pientenkin eleiden merkityksen eleen suorittajan tarkoittamalla tavalla (Goffman 1974, 37)23. Vaikka ihmisillä on kompetenssi käyttää primäärejä kehyksiä tehokkaasti ja joustavasti sosiaalisessa elämässä, niiden käyttö on usein
tiedostamatonta. Tulemme kuitenkin tietoisiksi primääreistä kehyksistä erityisesti silloin,
kun niihin liittyvät odotuksemme ovat uhattuina tai kyseenalaistettuna. Yhtenä esimerkkinä tästä on ihmisten taipumus pyrkiä löytämään jokin luonnollinen ja järkeenkäypä selitys yliluonnollisilta vaikuttaville ilmiöille (ks. Goffman 1974, 28–30, myös Manning
1992, 123).
Yhteenvetona voidaan todeta primäärien kehysten olevan kulttuurisesti määräytyneitä
ja sosiaalisesti ylläpidettyjä tapoja ymmärtää asioita ja tapahtumia ympäröivässä maailmassa (Goffman 1974, 27, 1981b, 63, ks. myös Burns 1992, 252). Tietyn sosiaalisen ryhmän primäärit kehykset muodostavatkin Goffmanin mukaan kulttuurin keskeisen elementin (Goffman 1974, 27). Kehykset eivät ole yksilökohtaisia, vaan ne ovat ankkuroituneet
tietyn kulttuurisen yhteisön jäsenten jakamaan intersubjektiiviseen tietoisuuteen. Kehysanalyysissä primäärit kehykset edustavat sosiaalisen elämän järjestäytyneisyyttä, jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Goffman (1981b, 63) painottaa kuitenkin, että kehykset ovat myös
alttiita muutokselle historiallisesti. Ajoittain joillakin yksilöillä saattaa olla valtaa muuttaa kehyksiä, mutta yleensä ne ovat olemassa yksilöllisistä intentioista huolimatta (esim.
liikennesäännöt, shakin säännöt). Tämä onkin itse asiassa hyvin loogista ja ymmärrettävää: yksilö voi muuttaa omia toimintatapojaan, mutta kulttuurin muuttaminen on huomattavasti vaikeampaa.

22. Merkityskonseptiin sisältyvän monikerroksisuuden suhteen Goffman tulee lähelle hermeneuttisen tradition ’objektiiviseksi
hermeneutiikaksi’ nimitettyä haaraa (ks. Schwandt 1994, 121, Willems 1997, myös Siljander & Karjalainen 1991).
23. Luonnollisesti myös erilaiset väärintulkinnat ja väärinkäsitykset ovat mahdollisia, ja näitä Goffman käsitteleekin eri
yhteyksissä.
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2.2.6 Kehysten muunnokset ja todellisuuden moniulotteisuus
Sosiaalisessa elämässä yksilöt eivät ainoastaan valitse kehyksiä ennalta olemassa olevasta repertuaarista, vaan he myös aktiivisesti muuntavat kehyksiä (Crook & Taylor 1993,
246). Goffman sai kehysten muunnoksia käsittelevään teoretisointiin virikkeitä Gregory
Batesonin eläinten käyttäytymistä käsittelevistä tutkimuksista. Kehysten muunnoksia
käsittelevän osuuden taustalla oli se perustavaa laatua oleva havainto, että jotkut aktiviteetit toimivat malleina erilaisille variaatioille (sota > sotaleikki, alkuperäinen
tapahtuma > tapahtumasta kertova näytelmä jne). Keskeinen havainto oli myös se, että
alkuperäisen ja siitä johdetun tapahtuman merkitys oli erilainen. Alkuperäisessä ja siitä
johdetussa tapahtumassa osallistujat päätyivät vastaamaan eri tavoin kysymykseen ’mitä
täällä tapahtuu?’. Goffman (1974, 40–41) hahmottelee kehysten muunnoksiin liittyvää
problematiikkaa käyttäen esimerkkinä taistelua ja taisteluleikkiä. Esimerkissä alkuperäistä toimintoa edustaa taistelu, ja sillä on oma merkityksensä sellaisenaan. Edellisessä
luvussa alkuperäisiksi tulkittuihin toimintoihin viitattiin termillä primääri kehys. Taistelu
toimii mallina taisteluleikille, mutta kuitenkin siten, että taisteluun sisältyviä toimintoja ei
toteuteta sellaisenaan, vaan muunnettuna. Esimerkiksi eläimet purevat taistellessaan toisiaan, mutta leikkiessään taistelua ovat ainoastaan purevinaan. Muunnoksen myötä tapahtuman merkitys osallistujille muuttuu. Tämänkaltaiseen ilmiöön Goffman viittaa termillä
kehysten muunnokset. Goffman nostaa esiin kehysten muunnoksista kaksi päätyyppiä:
käännös ja harhautus (ks. Goffman 1974, 43, 83).
Termillä käännös (key)24 Goffman kuvaa taistelu-taisteluleikki -esimerkin kaltaista
kehyksen muunnosta. Goffmanin (1974, 45) mukaan käännöksen alkuun ja loppuun liittyy vihje, joka osoittaa mistä toiminnossa on kulloinkin kyse. Tällaisena vihjeenä voi olla
esimerkiksi teatterissa esirippu, joka osoittaa näytelmän alkamisen ja päättymisen. Vihjeet voivat olla myös sanallisia, esimerkiksi lausahdus ’tämä on leikkiä’ osoittaa toimintoon liittyvän kehyksen muunnoksen alkavan. Käännöksessä toimintoon osallistuvilla on
jaettu ymmärrys siitä, mitä todella on tapahtumassa, ja vihjeiden tehtävänä on osoittaa
tämä avoimesti kaikille osallistujille. Tässä suhteessa käännös eroaa toisesta kehysten
muunnosten päätyypistä, harhautuksesta (fabrication)25. Jos käännöksessä on kyse osallistujien jakamasta ymmärryksestä tapahtumien todellisesta luonteesta, harhautuksessa
taas on keskeistä pyrkimys johtaa jotkut osallistujista harhaan26. Yksilön tunne todellisuudesta voi siis olla myös väärä (ks. Goffman 1974, 251)27.
Goffman käsittelee kahden edellä mainitun kehyksen muunnoksen sisällä lukuisia
empiirisiä esimerkkejä (esim. taistelut, juhlamenot, koulutukseen liittyvä harjoittelu,
demonstraatiot, psykoterapia jne.) (ks. tarkemmin Goffman 1974). Goffmanin erittelemät
kehykset ja kehysten muunnokset ovat kirvoittaneet tulkitsijoissa kärkevää kritiikkiä. Esimerkiksi Denzinin ja Kellerin (1981, 59, myös Sharrock 1976) mukaan Goffmanin analy24. Peräkylä (1990) on suomentanut termin key istuttamiseksi ja Kiviniemi (1997) variaatioksi. Käytän tässä tutkimuksessa
mielestäni paremmin kuvaavaa termiä käännös.
25. Termi on suomennettu kahdella tavalla: väärentäminen (Peräkylä 1990) ja harhautus (Kiviniemi 1997).
26. Tästä syystä kehysten muunnoksia rajaavat vihjeet on myös tarpeen pitää salassa. Pettäjät usein luottavatkin siihen, että
kehyksen ulkopuoliset toiminnot ja tapahtumien piiloiset merkitykset pysyvät salassa. Goffman kuitenkin osoittaa sen,
miten esimerkiksi keho, kasvot ja ilmeet eivät ole täysin ihmisen hallittavissa. Tästä syystä pyrkimys salata jotain saattaa
paljastua toisille vuorovaikutuksen osapuolille tahattoman viestinnän kautta (ks. Goffman 1974, 216, 1959, 14, myös
Heiskala 1991).
27. Vrt. Jamesin ja Thomasin ajatus todellisuuden tunteesta todellisuuden keskeisenä kriteerinä.
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soimat tapahtumat sijoittuvat arkielämässä periferiaan. Kehysten muunnoksia käsittelevien esimerkkien omalaatuisuus onkin johtanut siihen, että kehysten muunnosten keskeinen funktio kehysanalyyttisessä teoretisoinnissa on monille Goffmanin tulkitsijoille jäänyt avautumatta. Nimenomaan kehysten muunnoksia käsittelevästä osuudesta on kuitenkin johdettavissa ainakin kolme tärkeää näkökohtaa.
Ensinnäkin kehysten muunnokset sisältävät oletuksen kehysten päällekkäisestä kerrostumisesta (ks. Goffman 1974, 156). Goffmanin ajatus on, että kehysten muunnokset
rakentuvat primäärien kehysten perustalle. Tällaiset kehysten muunnokset ovat edelleen
alttiita uusille muunnoksille (Goffman 1974, 79). Näin kehyksiin kertyy erilainen määrä
kerroksia28. Goffmanin (1974, 156) mukaan primäärin kehyksen puitteissa tapahtuva
alkuperäinen, muuntamaton toiminto muodostaa kehyksen rakenteen sisimmän osan.
Kehyksen muunnokset rakentuvat tämän kehysrakenteen ytimen ympärille siten, että
kaikkein viimeisin muunnos muodostaa kehyksen reunan (rim of frame). Kehysrakenteessa kehyksen reunalla, viimeisellä kehyksen muunnoksella on tärkeä merkitys siinä, minkälainen todellisuuden status muunnetulla toiminnolla on. Tämä painotus johtaa kehysten
muunnoksissa toiseen keskeiseen ulottuvuuteen — kokemuksen rakentumiseen ja merkityksen muodostumiseen.
Osallistuessaan tilanteeseen yksilö esittää itselleen kysymyksen ’mitä täällä tapahtuu?’. Kun tilanteessa olevaa tapahtumaa tulkitaan kerrostuneen kehyksen valossa, vastaus kysymykseen on myös kerroksinen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapset leikkivät
sotaa, kysymykseen voidaan löytää kaksi mahdollista vastausta:
a) täällä on menossa sota (alkuperäinen toiminto — primääri kehys)
b) täällä on menossa leikki (muunnettu toiminto — kehyksen muunnos)
Tapahtuman merkitys muodostuu näiden kahden vastauksen puitteissa siten, että todellisuuden status määrittyy viimeisen kehyksen muunnoksen mukaan. Koska tässä esimerkissä muunnoksia on vain yksi, leikin kehys on siis se, joka osoittaa, mistä tapahtumassa on
kyse. Tästä huolimatta myös alkuperäisen toiminnon (sota) merkitys on tapahtuman tulkinnassa läsnä. Sotaleikissä leikin kehkeytyminen juuri sodan ympärille altistaa leikkijät
jatkuvasti sille, että leikin raja ylittyy esimerkiksi leikille liian voimakkaan lyönnin seurauksena. Näin sotaleikin merkitys toimijoille muotoutuu sekä sodan kehyksen että leikin
kehyksen valossa.
Kehysten muunnosten kautta syntyy merkitysten moniulotteinen maailma, johon Heiskala (1997, 264) viittaa ilmaisulla ’merkitysten kaleidoskooppi’. Tunne todellisuudesta on
siten yhtä monikerroksinen kuin todellisuus itse. Minkäänlaista rajaa uusien kerrostumien syntymiselle ei ole olemassa. Vaikka sosiaalinen todellisuus ja siihen kytkeytynyt merkitysmaailma on moniulotteinen, yleensä ihmiset kykenevät ongelmitta hahmottamaan,
minkälaisista kerrostumista on kulloinkin kyse.
Kolmanneksi kehysten muunnokset liittyvät ihmisen kokemuksen refleksiiviseen luonteeseen (Goffman 1974, 85, myös Crook & Taylor 1993, 239). Jos primäärin kehyksen
puitteissa toiminto on aktuaalinen ja alkuperäinen, kehysten muunnokset osoittavat sen,
miten alkuperäistä toimintoa voidaan siirtää muihin erilaisiin kehyksiin (dramatisoida,
28. Goffmanin tulkinnoissa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, miten Goffman ajatteli kehysten rakentuvan päällekkäin (vrt.
Kiviniemi 1997, Peräkylä 1990, 22).
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dokumentoida, harjoitella jne.). Kehysten muunnosten kautta alkuperäisen toiminnon
ajalliset ja paikalliset rajat on mahdollista ylittää. Esimerkiksi keskusteluissa meidän on
mahdollista liikkua joustavasti menneissä tai tulevissa tapahtumissa. Tuolloin keskustelun aiheena olevat tapahtumat eivät ole aktuaaleja siinä mielessä, että ne olisivat tapahtumassa juuri keskusteluhetkellä — sen sijaan tapahtumat on siirretty keskustelun kehykseen. Ihmisten kyky siirtyä joustavasti kehyksestä toiseen ja kehyksen kerrostumasta toiseen onkin refleksiivisyyden edellytys.

2.2.7 Minä ja roolien sosiaalinen rakentuminen
Kehysanalyysissä ilmenevä oletus minästä pohjautuu Goffmanin aikaisempiin dramaturgisen sosiologian kehittelyihin, joissa peruslähtökohtana on ajatus minän jakautuneesta
luonteesta29. Oletus minän jakautuneesta luonteesta tulee kehysanalyysissä esiin persoonan (=subjektin, yksilön) ja näyttämöminän (=roolin, kapasiteetin, funktion) erottamisena30. Sosiaalisen elämän dramaturginen luonne merkitsee Goffmanille sitä, että kaikkia
todellisen arkielämän vuorovaikutustilanteita voidaan tarkastella näyttämöinä, joilla ihmiset esittävät näytelmän mukaisia rooleja. Kehyksillä on persoonan ja roolien ilmenemisessä keskeinen merkitys. Goffmanin (1974, 269) mukaan tietyn kehyksen luonne liittyy siihen, minkälaista persoonan ja roolin yhdistelmää kehys ylläpitää. Toisin sanoen eri
kehysten puitteissa yksilöille muotoutuu erilaisia roolien ja identiteettien muotoja (ks.
Peräkylä 1990, 160).
Ajatus yhden yksittäisen ihmisen monista rooleista ei ole arkiymmärryksellekään vieras. Tiedämme, että ihmisellä voi olla erilainen rooli esimerkiksi kotona ja työelämässä.
Usein otaksutaan kuitenkin roolien takana olevan persoonan edustavan jotakin todellisempaa ja pysyvämpää minuutta. Myös Goffmanin voitaisiin tulkita viittaavan tähän suuntaan persoonan ja roolin erottamisella. Goffman kirjoittaakin jokaisella yksilöllä olevasta,
elämänhistoriaan ja elämänkulkuun kytkeytyvästä persoonallisesta identiteetistä seuraavasti.
Se, minkä Smith31 omaa henkilönä tai yksilönä, on hänen persoonallinen identiteettinsä. Hän on konkreettinen organismi, jolla on selviä tuntomerkkejä ja oma
elinpiiri. Hän säilyy samana ajan kuluessa ja kerää muistoja matkaltaan. Hänellä
on elämäntarina. Osana persoonallista identiteettiään hänellä on erilaisia kapasiteetteja ja funktioita – ammatillisia, kotielämään liittyviä jne. (Goffman 1974,
129.)
Tekstin loppuosassa Goffman määrittää kapasiteetit ja funktiot osana persoonallista identiteettiä. Tässä suhteessa Goffmanin käsitteiden käyttö on ilmeisen harhaanjohtavaa: persoonallinen identiteetti ei tästä näkökulmasta viittaisikaan jakautuneessa minässä yksin-

29. Goffmanin näkemystä minän olemuksesta on tulkittu kritiikkinä niitä lähestymistapoja kohtaan, joissa minä esitetään
ongelmattomana ja eheänä (ks. esim. Heiskala 1991, 103).
30. Persoonan ja roolin erottamiseen Goffman viittaa mm. käsitteillä ’person-role-formula’ (Goffman 1974, 269) ja ’role
distance’ (Goffman 1974, 297).
31. Smithillä Goffman (1974,128) viittaa kehen tahansa yksilöön (vrt. John Smith – tyypillinen nimi engl. kielialueella).
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omaan persoonan, vaan nimenomaan persoonan ja roolien (=kapasiteettien, funktioiden)
muodostamaan kokonaisuuteen.

M IN Ä
PE R SO O N A L L IN E N ID E N T IT E E T T I

PE R SO O N A
S U B JE K T I
Y K SIL Ö

ROOLI
K A PA SIT E E T T I
FU N K T IO

Kuvio 2. Minän jakautumiseen liittyviä käsitteitä.

Vielä tämäkään käsitteellinen määrittely ei poista sitä mahdollisuutta, etteikö persoona
minän kokonaisuudessa edustaisi pysyvyyttä ja roolit puolestaan minän sopeutumista kulloiseenkin sosiaaliseen tilanteeseen. Identiteetin muuntuvuus olisi siten seurausta nimenomaan roolien moninaisuudesta. Seuraava Goffmanin lause tekee tämän tulkinnan kuitenkin ilmeisen ongelmalliseksi.
…se mikä on persona yhdessä kontekstissa, on rooli tai kapasiteetti toisessa
(Goffman 1974,170).
Tekstikatkelma viestii sitä, että Goffmanille persoona ei ole kontekstista toiseen sama ja
pysyvä. Sen sijaan kontekstista riippuu, mikä osa minästä on kulloinkin roolia esittävä ja
mikä taas taustalle jäävä persoona. Tätä Goffman (1974, 270) valottaa esimerkillä: voidaan puhua naisista, jotka eivät ole äitejä, mutta yhtä hyvin presidenteistä, jotka eivät ole
naisia. Joissakin yhteyksissä sukupuoli on lähtökohtana monille erilaisille rooleille, toisissa tilanteissa taas sukupuoli edustaa tietyssä asemassa olevan ihmisen yhtä roolia. Goffmanin tekstien valossa näyttäisi siis siltä, että yksilöiden toimiessa tietyissä rooleissa
taustalle jäävä persoona ei ole todellinen, pysyvä tai autenttinen minä, vaan jokin toinen
yksilön rooleista, kapasiteeteista tai funktioista. Kontekstista, kyseessä olevasta vuorovaikutustilanteesta riippuu se, mikä persoonallisen identiteetin osa on tilanteeseen relevantti.
Miten yksilön elämänhistorian jatkuvuus on yhdistettävissä tähän näkemykseen?
Jokaisen ihmisen elämä ensi hetkestä kuolemaan saakka muodostaa ajallisesti yhtenäisen
jatkumon huolimatta siitä, minkälaisissa sosiaalisissa olosuhteissa tai kulttuureissa ihminen elää. Tätä peruslähtökohtaa Goffman ei myöskään pyri kiistämään, vaan nostaa esiin
jokaisen yksilön identifioitavuutta ja erotettavuutta muista yksilöistä persoonallisten piirteiden ja elämänhistorian avulla (ks. esim. Goffman 1974, 128, 286–288). Tilanteittain
muotoutuvan persoonallisen identiteetin ja ihmisen elämänhistorian jatkuvuuden välillä
on jännite, joka motivoi kysymään, miten roolit, kapasiteetit ja funktiot persoonallisen
identiteetin elementteinä syntyvät. Vaikka Goffman itse ei kysymykseen suoraa vastausta
annakaan, kyse on mitä ilmeisimmin sosialisaatioon liittyvästä ilmiöstä. Yksilön roolit
eivät ole myötäsyntyisiä tai satunnaisesti ilmeneviä, vaan tietyissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa elettyjen elämänvaiheiden tulosta. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen hankkiminen avaa yksilölle tilaisuuksia osallistua sellaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joihin
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hänellä ei muuten ehkä olisi pääsyä, tai oman lapsen syntymä mahdollistaa vanhemman
roolin. Ihmisen elämänkaareen sisältyy runsaasti tällaisia potentiaalisia uusien kapasiteettien ja roolien syntymisen elementtejä32. Heiskala (1991, 103) painottaa kuitenkin Goffmaniin viitaten, että elämänhistoria ei determinoi vuorovaikutustilanteita, vaan yhtä hyvin
voidaan ajatella tilanteen determinoivan sitä, mikä elämänhistoriallisesta materiaalista
tulee kulloinkin relevantiksi. Roolien moninaisuus ja identiteetin jatkuva tilanteittainen
uudelleenrakentuminen ei tältä pohjalta ole ristiriidassa elämänkaaren jatkuvuuden kanssa. Pikemminkin elämänkaaren ja yksilöllisen elämänhistorian näkökulma painottaa sitä,
että identiteetin rakentuminen ja roolirepertuaarin uusiutuminen voidaan ymmärtää koko
elämän ajan kestävänä projektina.
Goffmanin näkemystä sosiaalisesta minästä luonnehtii minän esittävä luonne (ks.
myös Rawls 1987, 139). Mikä saa ihmiset toimimaan tilanteissa kehysten edellyttämällä
tavalla, esittämään kehysten mukaisia rooleja? Kyse on ehkä kehysanalyysin keskeisimmästä teoreettisesta ja filosofisesta ongelmasta. Rawlsin (1987, 142–145, myös Srinivasan 1990, 142) mukaan sosiaalisen toiminnan organisoituminen kehysten mukaisesti liittyy vuorovaikutusjärjestyksen moraaliseen luonteeseen. Tämä tulkinta perustuu siihen,
että Goffmanin (1983, 4) mukaan sosiaalinen minä on vuorovaikutustilanteissa aina haavoittuvainen. Yksilö ei tästä näkökulmasta ole vuorovaikutustilanteissa koskaan turvassa,
koska aina on mahdollista, että ero näyttämöminän ja persoonan välillä paljastuu, ja vuorovaikutuskumppani näkee ’kasvojen’ taakse. Toisaalta yksittäisessä vuorovaikutustilanteessa sama tilanne on myös toisella osapuolella, sillä hänen sosiaalinen minänsä on myös
haavoittuva. Tästä syystä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa vallitsee työkonsensus, ja
moraalinen sitoutuminen työkonsensukseen on yksi vuorovaikutuksen perussäännöistä.
Osallistujat toimivat työkonsensuksen mukaan, koska konsensuksen vahingoittaminen
vahingoittaisi vuorovaikutusta, josta sosiaalinen minä on riippuvainen. Rawls (1987, 139)
tuleekin siihen tulokseen, että vuorovaikutusjärjestys on Goffmanille pyhä, koska se luo
ja säilyttää sosiaalista minää; ei siksi, että se tuottaisi sosiaalisten rakenteiden rutinoitumiselle välttämätöntä järjestystä.

2.2.8 Kehysanalyysin perusoletukset ja varhaiskasvatustyö
Edellisissä luvuissa olen uppoutunut pohdintoihin ihmisen olemuksesta ja sosiaalisen
todellisuuden luonteesta. Näiden pohdintojen myötä olen hetkellisesti erkaantunut alkuperäisestä intressistäni, varhaiskasvatustyön olemuksesta. Nyt on aika palata takaisin varhaiskasvatustyön pariin ja kysyä, mitä kehysanalyysin teoreettiset lähtökohtaoletukset
merkitsevät tämän aihepiirin kannalta. Onko kehysanalyysistä löydettävissä teoreettinen
selitys varhaiskasvatustyön samanlaistumisen ja erilaistumisen väliseen problematiikkaan?
Kehysanalyysi sosiologisena teoriana suuntaa varhaiskasvatustyön tutkimusta inhimillisen elämän sosiaalisiin ulottuvuuksiin, niihin ilmiöihin joita tapahtuu ihmisten välillä.
Kehysanalyyttisestä näkökulmasta keskeiseksi mielenkiinnon kohteeksi varhaiskasvatus32. Joissakin tapauksissa yhteiskunta myös säätelee esimerkiksi lainsäädännön avulla, kenellä on mihinkin rooliin pääsy
(esimerkiksi ammatilliset kelpoisuusehdot) (ks. Goffman 1974, 271).
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työssä eivät asetu varhaiskasvattajat yksilöinä tai varhaiskasvatuksen makrotaso, esimerkiksi työn yhteiskunnalliset ja historialliset kehityslinjat, työolosuhteet valtakunnallisella
tasolla tai eri ammattiryhmien vertailu. Sen sijaan kiinnostavaa on varhaiskasvatustyön
arki: se mitä varhaiskasvattajien ja muiden toimijoiden välillä tapahtuu päiväkodin arkipäivän tilanteissa.
Kehysanalyyttinen varhaiskasvatustyön tutkimus kiinnittyy tilanteiseen näkökulmaan.
Tilanteinen näkökulma ei ole ainoastaan tutkimuksen kohdentamista koskettava kysymys, vaan sillä on myös oma teoreettinen merkityksensä, joka liittyy Goffmanin oletukseen vuorovaikutusjärjestyksen suhteellisesta autonomiasta sosiaalisen elämän alueena
(ks. Goffman 1983, 9). Kehysanalyysissä sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvia ilmiöitä ei
pyritä selittämään tuon tilanteen ulkopuolisella sosiaalisella rakenteella. Varhaiskasvattajien vuorovaikutusta ja toimintatapoja eriteltäessä ei siis olla ensisijaisesti kiinnostuneita
varhaiskasvattajien taustatekijöistä (iästä, sukupuolesta jne.) ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta toiminnan muotoutumiseen33. Sen sijaan kehysanalyysi perustuu oletukseen,
että sosiaalinen tilanne itsessään määrittää siinä tapahtuvaa toimintaa. Pyrittäessä ymmärtämään varhaiskasvattajan ammatillista toimintaa oleellista onkin työtilanteiden erittely.
Minkälaisia sosiaalisia tilanteita työntekijöiden arkityö sisältää? Ketä tilanteissa on läsnä? Keiden välille syntyy kohtaamisia, jaettua orientoitumista ja vuorovaikutusta? Miten
vuorovaikutus tilanteissa rakentuu?
Riisuttuaan ulkovaatteet yltään lapset tulevat laulusaliin penkeille istumaan. Päivähoitaja tuo huoneeseen pienen pöydän. Lapsia tulee sisään vähitellen. Päivähoitaja
tuo pöydän ympärille 4 tuolia. Lapsia tulee edelleen. Penkissä istuvien lasten keskustelu yltyy meteliksi. Päivähoitaja tulee huoneeseen. Lapset alkavat sanoa toisilleen ‘shh’.
Päivähoitaja: “Shh. Pojat! Nyt hiljaa.”
Lapset liikehtivät penkeissä. Päiväkodin johtaja ja Kati keskustelevat eteisessä.
Johtaja tulee sisään.
Johtaja: “Onpa aika kova meteli.”
Lapset hiljenevät. Kati tulee laulusaliin. Päivähoitaja näyttää kahta korttia (kahdella tytöllä nimipäivä) ja kutsuu nimipäiväsankarit tuoleille istumaan. Päivähoitaja lukee kortit. Päivänsankarit saavat pyytää yhdet ystävänsä pöytään istumaan.
Kaikki nousevat seisomaan (paitsi päivänsankarit). Kati pyytää kahta vielä istualleen jäänyttä lasta myös seisomaan. Kati siirtyy näiden kahden pojan viereen.
Myös pojat nousevat seisomaan. Lauletaan yhdessä laulu ‘Paljon onnea vaan’.
(PK 4, 6.)
Miksi päiväkodin lauluhetki rakentuu juuri kuvatunlaiseksi? Luovatko päiväkodin työntekijät ja lapset lauluhetken toimintatavat itse kuvatussa tilanteessa? Goffmanin (1974, 2)
oletus on, että tilanteissa kohtaavat ihmiset eivät itse luo tilanteen määrittelyä, vaan määrittelyt ovat olemassa jo ennen kuin yksilöt tilanteeseen osallistuvat. Tästä näkökulmasta
Kati ja muut päiväkodin toimijat eivät itse luo lauluhetken organisoinnin mallia, vaan he
33. Periaatteessa Goffman ei kiellä sosiaalisen rakenteen olemassaoloa tai sosiaalisen elämän järjestyneisyyden perustumista
erilaisiin järjestyksiin (ks. esim. Goffman 1974, 13, 1983, 5). Ajatus siitä, että varhaiskasvatustyön muotoutumisessa ikä,
työkokemus tai muut vastaavat seikat saattaisivat vaikuttaa, ei siis sinänsä ole ristiriidassa kehysanalyysin kanssa. Nämä
seikat tai niiden vaikutusten osoittaminen ei kuitenkaan ole kehysanalyyttisestä näkökulmasta keskeinen mielenkiinnon
kohde.
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toimivat päiväkotikulttuuriin valautuneen kehysrepertuaarin varassa. Tapa koota lapset
yhteen lauluhetkelle kuuluu siis Katin päiväkodin toimintakulttuuriin tai vieläkin laajemmin suomalaiseen päiväkotikulttuuriin. Kulttuurisesti määrittynyttä on myös se, minkälaista käyttäytymistä lauluhetki edellyttää tai miten sääntöjä rikkovia lapsia kohdellaan.
Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että varhaiskasvattajat olisivat passiivisia päiväkotikulttuuriin sopeutujia tai tilanteisiin reagoijia, Garfinkelin (1967, 67–68, ks. myös Peräkylä
1990, 151) sanoja lainatakseni, kulttuurinsa huumaamia olioita. Sen sijaan kyse on tilanteen, tulkinnan ja toiminnan välisestä yhteispelistä.
Miten varhaiskasvattajien toiminta ja vuorovaikutus rakentuu arkityön sosiaalisissa
tilanteissa? Yhtenä peruslähtökohtana on kysymys ’mitä täällä tapahtuu?’, jonka toimijat
itselleen sosiaalisissa tilanteissa asettavat. Kun tilanne on sekava, ja monia asioita tapahtuu yhtä aikaa, vastausta kysymykseen voi olla vaikeaa löytää. Näissä tilanteissa kysymystä pohditaan tietoisesti. Toisinaan taas varhaiskasvattajat kykenevät nopeasti tulkitsemaan menneillään olevaa tilannetta, jolloin kysymystä ei ehditä asettaa tietoisesti. Asetettiinpa kysymys eksplisiittisesti tai implisiittisesti, kyse on siitä, että varhaiskasvattaja pyrkii tulkitsemaan toimintaympäristöään ja toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi lauluhetkellä kahden pojan jääminen istumaan muiden noustessa seisomaan
onnittelulaulun ajaksi saa Katin toimimaan tietyllä tavalla: Kati kehottaa poikia nousemaan seisomaan ja siirtyy heidän viereensä. Kati ei tässä tilanteessa käytä aikaa erilaisten
tulkintavaihtoehtojen pohtimiseen — mitä erilaisia syitä pojilla voisi olla istumaan jättäytymisellä. Kati näkee heti, että kyseessä on todennäköisesti rajojen kokeilu, poikien halu
hidastella tai toimia sääntöjen vastaisesti.
Pyrkiessään ymmärtämään, mitä tilanteissa on tapahtumassa, varhaiskasvattajat tulkitsevat tapahtumia kehysten kautta. Nämä kehykset määrittelevät, mistä tilanteessa on kyse,
ja tarjoavat soveltuvien toimintamallien repertuaarin. Esimerkiksi poikien jääminen istumaan on tulkittavissa ’kurin’ kehyksen puitteissa poikien haluna hidastella tai kokeilla
rajoja. Tämän tyyppiseen kehykseen viittaa myös poikien käyttäytymistä seuraava Katin
toiminta — kehotus pojille nousta seisomaan ja kehotuksen tehostaminen siirtymällä poikien viereen. Jos Kati olisi tulkinnut tilannetta jonkun muun kehyksen kautta, hän todennäköisesti olisi toiminut toisella tavalla. Esimerkiksi poikien käyttäytymisen tulkinta ’sairauden’ kehyksen kautta olisi ehkä johtanut Katin kokeilemaan, onko pojilla kuumetta tai
viemään pojat pois levähtämään.
Lauluhetkeä kuvaava esimerkki ja kuviteltu vaihtoehtoinen Katin toimintatapa havainnollistavat sitä, että tilanteen oikea määrittely on olemassa. Tilanteessa itsessään on jotakin, joka antaa Katille vihjeitä siitä, että kyseessä ei ole sairaus tai muu mahdollinen selitys poikien toiminnalle. Kati päiväkotikulttuurin kompetenttina toimijana on oppinut
lukemaan tilanteita erilaisten vihjeiden (esim. lasten ilmeet, eleet) perusteella. Esimerkki
kuvaa myös sitä, miten monikerroksisia ja nopeasti vaihtuvia päiväkotiarjen tilanteet voivat olla. Poikien ja Katin välillä tapahtunut episodi on kestoltaan vain muutamia sekunteja, mutta silti tähän lyhyeen hetkeen ehtii sisältyä Katin tilanteeseen uudelleenorientoituminen, tilanteen tulkinta, toiminta kehyksen mukaisesti ja vielä poikien paluu alkuperäisen tilanteen määrittelyn (lauluhetken, onnittelulaulun) pariin.
Varhaiskasvatustyön kehykset liittyvät siihen, miten varhaiskasvattajat tulkitsevat työtilanteitaan ja toimivat tilanteiden edellyttämällä tavalla. Kehysten puitteissa määrittyy
tapahtumien merkitys varhaiskasvattajille ja muille päiväkodin toimijoille. Esimerkiksi
Katin ja poikien välisen episodin tulkitseminen ’kurin’ kehyksen kautta määrittää poikien
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istualleen jättäytymisen merkityksen nimenomaan sääntöjen noudattamatta jättämisenä.
Katin toiminta on puolestaan tulkittavissa pyrkimyksenä kurin palauttamiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Myös pojille tilanteen merkitys määrittyy tämän saman kehyksen
kautta. Tähän suuntaan viittaa se, että pojat toimivat Katin kehotuksesta samalla tavalla
kuin muutkin tilanteeseen osallistujat.
Kehykset ovat kulttuurisesti määrittyneitä tapoja tulkita tapahtumia ja toimia niissä.
Katin ja poikien välisessä episodissa Katin käyttämässä kehyksessä ei ole kyse hänen
yksilöllisestä tavastaan ajatella tai toimia, vaan varhaiskasvattajien jakamasta tavasta
suuntautua niihin tilanteisiin, joissa päiväkodin lapset eivät toimi päiväkodin sääntöjen
edellyttämällä tavalla. Omasta empiirisestä aineistostani onkin löydettävissä useita vastaavanlaisia tapahtumakulkuja (lapsi rikkoo sääntöjä > varhaiskasvattaja kehottaa lasta > lapsi noudattaa kehotusta). Tällä havainnolla on mielenkiintoiset yhteydet tutkimuksen lähtökohtana olleeseen ihmettelyyn varhaiskasvatustyön samanlaistumisesta ja erilaistumisesta. Jos kerran varhaiskasvatustyöstä on mahdollistaa löytää kulttuurista alkuperää olevia,
varhaiskasvattajien jakamia kehyksiä, eikö juuri näiden kehysten soveltaminen arkityössä
johda varhaiskasvattajien samankaltaisiin tapoihin toimia työtilanteissa? Kehykset olisivat
siten selitys sille, miksi varhaiskasvatustyö ja päiväkodin arkielämä on ainakin jossain
määrin järjestäytynyttä, säännönmukaista ja jatkuvaa. Tästä näkökulmasta kehysanalyysistä olisi löydettävissä vastaus toiseen varhaiskasvatustyön ulottuvuuteen, samanlaistumisen tendenssiin. Mutta miten voidaan selittää sen toista ulottuvuutta, vaihtelevuutta,
rikkautta, epäjatkuvuutta ja muutosta?
Kuten edellisissä luvuissa olen osoittanut, kehysanalyysin lähtökohta ja tavoitteenasettelu on kaksitahoinen. Kehysanalyysi ei käsitteellistä sosiaalista todellisuutta yksinomaan
järjestyneisyyden kautta, vaan yhtä oleellista on tarkastella sitä, miten tällainen järjestyneisyys on haavoittuva, so. todellisuuden moniulotteisuutta. Varhaiskasvatustyön analyysissä kehysanalyysi ei siten anna välineitä yksinomaan yhdenmukaistumisen tarkasteluun, vaan se haastaa myös erittelemään työn variaatioiden ja moniulotteisuuden lähteitä.
Kehysanalyyttistä lähtökohtaa tulkiten tällaisia moniulotteisuuden lähteitä ovat seuraavat
viisi ilmiötä.
1.
2.
3.
4.
5.

Yksilöt voivat tulkita tilanteita useiden erilaisten kehysten kautta.
Yksilöt voivat käyttää samanaikaisesti useampia kehyksiä.
Yksilöt vaihtavat joustavasti tilanteissa kehyksiä.
Kehyksiä muunnetaan.
Yksilöt toimivat vastoin sosiaalisia normeja (= kehysten sisältämiä sääntöjä sopivasta
käyttäytymisestä).

Yksi selkeimmistä varhaiskasvatustyön variaatioiden lähteistä on kehysten moninaisuus.
Varhaiskasvatustyö ei jäsenny yhden kehyksen ympärille, vaan potentiaalisia kehyksiä on
useampia. Kehysten moninaisuus liittyy Goffmanin Jamesilta omaksumaan ajatukseen
sosiaalisen todellisuuden monista maailmoista, joilla kullakin on oma olemassaolon muotonsa (ks. Goffman 1974, 2–3). Varhaiskasvatustyöhön sovellettuna tämä merkitsee sitä,
että kehykset pitävät yllä erilaisia varhaiskasvatustyön maailmoita, erilaisia todellisuuksia. Esimerkiksi varhaiskasvatustyön tarkasteleminen ’kurin’ tai ’hoivan’ puitteissa tuottaa työn todellisuudesta erilaiset versiot. Näiden moninaisten kehysten mukaisesti myös
varhaiskasvattajan ammatillinen rooli ja identiteetti on muuttuva, sosiaalisissa tilanteissa
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määrittyvä. Tästä syystä ammatillisen ja roolin käsitteellistäminen yhtenä yhtenäisenä
kokonaisuutena on kehysanalyyttisestä perspektiivistä harhaanjohtavaa. Sen sijaan tulisi
tarkastella rooleja ja identiteettejä monikossa.
Varhaiskasvatustyön moniulotteisuutta kuvaa myös se, että yksilöt voivat tulkita tilanteita samanaikaisesti useampien kehysten kautta tai vaihtaa nopeasti kehystä. Esimerkiksi
Katin hetkellinen irtaantuminen lauluhetken alkuperäisestä suunnasta kuvaa sitä, miten
nopeassa tempossa kehysvaihdoksia tapahtuu. Varhaiskasvattajien arkityö onkin nähtävissä jatkuvana siirtymisenä kehyksestä toiseen (ks. Goffman 1974, 563). Lisäksi kehyksiä
aktiivisesti muunnetaan, so. toimintoja siirretään alkuperäisestä kehyksestä toiseen. Tällaisiin kehysten muunnoksiin liittyy kehysten kerrostuminen ja sen myötä myös tilanteiden ja toimintojen merkityksen muotoutuminen monikerroksiseksi. Moniulotteisuutta ja
vaihtelua tuottaa myös se, että likikään aina päiväkodin toimijat eivät käyttäydy tilanteen
edellyttämällä tavalla ja kehyksiin sisältyvien sääntöjen puitteissa.
Nämä näkökulmat osoittavat, että arkityön tilanteissa varhaiskasvattajilla on erilaisten
vaihtoehtojen kirjo alati läsnä. Vaikka kehykset jäsentävät varhaiskasvatustyön tilanteita,
ja niillä on toimintaa yhdenmukaistava vaikutus, kehysten valta sosiaalisten tilanteiden
määrittäjänä ei ole absoluuttista. Kehykset eivät tuota keittokirjanomaista ohjeistoa erilaisiin tilanteisiin, vaan ne muodostavat kulttuurisen repertuaarin, jonka puitteissa varhaiskasvattajat toimivat. Vaikka siis Kati lauluhetkellä päätyy kehottamaan poikia nousemaan
ylös ja vielä kehotusta tehostaakseen siirtyy heidän viereensä, tämä ei ole ainoa kulttuurisesti sopiva tapa toimia tilanteessa, jossa lapset ’poikkeavat rivistä’. Myös yhden yksittäisen kehyksen sisälle mahtuu erilaisia potentiaalisia toimintatapoja.
Edellisten näkökulmien valossa kehykset näyttäisivät olevan avain varhaiskasvatustyön samanaikaisen yhdenmukaistumisen ja variaatioiden ymmärtämiseen. Mutta miten
tieto kehyksistä rakentuu ja miten kehykset voidaan löytää empiirisestä aineistosta?

2.3 Ontologiasta epistemologiaan
Kehysanalyysin epistemologiset lähtökohdat tiivistyvät olettamuksiin tieteellisen tiedon
luonteesta, tiedon pätevyyden kriteereistä sekä tieteen ja arvojen välisestä suhteesta. Goffman itse luonnehtii kantaansa näihin kysymyksiin ’vanhanaikaiseksi, konservatiiviseksi ja
sofistikoitumattomaksi’ (ks. Verhoeven 1993, 273). Yhtenä kehysanalyysin lähtökohtana
on arkitiedon ja tieteellisen tiedon välille piirtyvä ero. Tieteellisen tiedon ja arkitiedon
välisestä erottamisesta kertoo esimerkiksi se, että kehysanalyysissä haastetaan tarkastelemaan kriittisesti arkiajatteluun sisältyviä itsestään selvyyksiä (esim. Goffman 1974, 564).
Tästä näkökulmasta sosiaalisen elämän tieteellinen ymmärtäminen edellyttää arkiajattelun
ylittämistä, mikä on mahdollista tieteen menetelmin.
Goffman ottaa myös kantaa tieteellisen tiedon pätevyyden kriteereihin painottamalla
tieteen objektiivisuuteen ja systemaattisuuteen tähtäävää luonnetta (Goffman 1981b,
68–70, myös Verhoeven 1993, 326–327). Pätevyyden kriteeriksi ei hänen mukaansa riitä
yksinomaan praktinen käyttökelpoisuus. Tämän suuntaisia ajatuksia tiedon totuudellisuudesta ja pätevyydestä on esiintynyt pragmatistien keskuudessa. Sen sijaan Goffmanin aja-
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tus pätevyydestä tulee lähimmäksi tiedon korrespondenssiteoriaa, jossa tiedon totuudellisuuden kriteerinä on tiedon ja asioiden tilan vastaavuus34.
Kehysanalyysin epistemologisiin lähtökohtiin liittyy lisäksi tietynlainen antirelativistisuus. Symbolisen interaktionismin ja kehysanalyysin välistä suhdetta analysoidessaan
Gonos (1977, 856) nostaa esiin interaktionismiin liittyvän tavan painottaa sosiaalisten
tilanteiden ainutkertaisuutta. Tällainen lähtökohta tekee Gonosin mukaan ’teorian mahdottomaksi’ ja tutkimuksesta ’loputonta vaeltelua’. Kehysanalyysin epistemologiset lähtökohdat ovat ristiriidassa tällaiseen äärikonstruktionistiseen ja relativistiseen lähtökohtaan nähden (ks. Verhoeven 1993, 324).
Goffmanin aikana sosiaalisen todellisuuden rakentumista painottavat lähtökohdat
alkoivat saada sosiologien keskuudessa kasvavaa huomiota mm. Bergerin ja Luckmanin
teoksen The Social Construction of Reality johdosta (Berger & Luckman 1966). Tämän
päivän sosiaalitieteiden tieteenfilosofisessa keskustelussa todellisuuden subjektiivisuutta,
suhteellisuutta ja jatkuvaa uudelleen rakentumista koskevilla lähtökodilla on laaja kannattajakunta (ks. esim. Guba & Lincoln 1994, Schwandt 1994). Periaatteessa myös Goffman
uskoo sosiaalisen ympäristön olevan suurelta osin sosiaalisesti rakentunut (Verhoeven
1993, 324). Hän nostaa kuitenkin keskeiseksi kysymykseksi, millä tasolla rakentumisen
ajatellaan tapahtuvan. Rakentuuko sosiaalinen todellisuus jokaisessa vuorovaikutustapahtumassa yhä uudelleen, vai onko rakentumisessa kyse pitempiaikaisesta prosessista?
Ymmärtääkseni Bergerin ja Luckmanin sosiaalinen konstruktionismi ei korosta yksinomaan mikrotasolla, sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvaa sosiaalista rakentumista. Heidän
tarkastelussaan painottuu yksilön ja yhteiskunnan molemminpuolinen suhde — todellisuuden objektivoituminen rutinoitumisen, institutionalisoitumisen ja legitimaation kautta
sekä tämän objektiivisen todellisuuden sisäistyminen yksilölle sosialisaatiossa (ks. Berger & Luckmann 1966). Tällainen konstruktionismi ei ole peruslähtökohdiltaan ristiriidassa kehysanalyyttisen lähestymistavan kanssa. Ristiriita syntyy sen sijaan kehysanalyysin ja sellaisen konstruktionismin välille, jossa sosiaalisen todellisuuden objektivoitumisen taso kielletään ja sosiaalisen todellisuuden ajatellaan rakentuvan uudelleen jokaisessa
kohtaamisessa.
Näiden näkökulmien valossa kehysanalyysin epistemologiset olettamukset tulevat
lähemmäksi positivistista kuin konstruktionistista/tulkinnallista tieteenfilosofiaa (vrt.
Guba & Lincoln 1994, 109, Mertens 1998, 8–9). Tästä yhteydestä myös Goffman oli tietoinen määritellessään itsensä positivistina (ks. Verhoeven 1993, 326). Goffmanille positivistiseen tieteenfilosofiaan kytkeytyvä ontologinen realismi sekä tieteen arvovapauden
ihanne on ainoa perusta, jonka varassa tieteellinen tutkimus voi olla mielekästä (ks. Verhoeven 1993, 330). Meneepä Goffman jopa niin pitkälle, että hän väittää suurimman osan
tutkijoista tekevän työtään realistisen olettamuksen varassa — huolimatta siitä, minkälaiseen tieteenfilosofiaan tutkijat sanovat uskovansa35.
Goffman perustelee tieteen arvovapauden vaatimusta tukeutumalla Max Weberin varhaistuotantoon. Weber väitti, että sosiaalitieteilijän toiminta ei ole mielekästä ilman pyrkimystä objektiivisuuteen (Gronow & Töttö 1996, 277). Vaikka tällaisen objektiivisuuden
34. Totuusteorioista tarkemmin ks. Kvale (1996, 238).
35. Myös Barnes et al. (1996, 87) väittävät tieteensosiologisessa puheenvuorossaan, että kaikkien tieteiden kieli on
pohjimmiltaan realistista. Heidän mukaansa siis myös antirealistien tapa puhua tieteen ja maailman suhteesta on realistinen.
Suomalaisessa menetelmäkeskustelussa Töttö (1999, 45–46) on päätynyt samansuuntaisiin tulkintoihin väittäessään
konstruktivistisiksi itsensä lukevien tieteilijöiden joutuvan kuitenkin tukeutumaan realistisiin oletuksiin.
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täydellinen saavuttaminen ei Weberin mukaan ollutkaan mahdollista, se oli kuitenkin päämäärä, jotka kohti jokainen sosiaalitieteilijä oli velvoitettu pyrkimään. Goffman on tässä
suhteessa samoilla linjoilla. Goffmanin mukaan yksilöt voivat päätyä jonkinasteiseen
yhteisymmärrykseen asioiden todellisesta tilasta, sosiaalisista faktoista, huolimatta erilaisista poliittisista sitoumuksistaan ja kulttuurisista taustoistaan (Verhoeven 1993, 329).
Hän siis uskoo tutkijan mahdollisuuteen ottaa omat sitoumuksensa tietoisen tarkastelun
kohteeksi. Tämän kriittisen reflektion kautta tutkijan on mahdollista etäännyttää itsensä ja
omat arvonsa tutkimusprosessista. Weberin tavoin Goffman on kuitenkin kannassaan maltillinen. Eritellessään sosiaalisen todellisuuden objektiivista luonnetta tai tieteen arvovapauden ihannetta Goffman käyttää sellaisia lieventäviä ilmauksia kuten ’jossain määrin’
tai ’tietyissä rajoissa’. Vaikka objektiivinen todellisuus tai arvovapaa tiede ei Goffmanille
olekaan absoluuttisesti mahdollinen, se on kuitenkin päämäärä, johon tulisi tutkimuksessa pyrkiä. Tästä näkökulmasta Goffmanin voidaankin tulkita edustavan pikemminkin maltillista postpositivismia kuin radikaalia positivismia36.
Kaiken kaikkiaan tieto on kehysanalyyttisesti orientoituneelle tutkijalle ainakin jossain määrin riippumatonta tietäjästä, tässä tapauksessa tutkijasta, ja se on saavutettavissa
tieteellisen tutkimuksen kautta. Tieteellisessä tutkimuksessa rakentuva tieto ei ole yksinomaan tutkijan luomaa, vaan se on tietoa niistä todella olemassa olevista sosiaalisen elämän aspekteista, joita tutkija on tutkinut. Tutkimustulokset eivät siis tule yksinomaan ‘tutkijan päästä’ kuten äärikonstruktionistinen näkökulma tekstitulkintaan voisi väittää (ks.
Schwandt 1994, 121). Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tutkijalla ei olisi tiedon tuottamisessa minkäänlaista roolia. Tutkittavan ilmiön ja tutkijan yhteispeliä tiedon tuottamisessa kuvaa Goffmanin toteamus ‘Se [tieto] ei ole ainoastaan tutkijan luomaa. Se on osittain sitäkin, mutta vain osittain (Verhoeven 1993, 330)’.

2.4 Menetelmällisen viitekehyksen rakentuminen
2.4.1 Menetelmällinen kehittelytyö kehysanalyyttisen tutkimuksen
haasteena
Edellisissä luvuissa olen eritellyt kehysanalyysin ontologisia ja epistemologisia perusolettamuksia. Valitsemalla kehysanalyyttisen lähestymistavan empiirisen tutkimukseni viitekehykseksi olen sitoutunut edellä kuvattuihin lähtökohtiin. Mitä seuraamuksia kehysanalyysin perusoletuksista on empiirisen tutkimuksen menetelmällisille ratkaisuille?37

36. Guban ja Lincolnin (1994, 109–110) mukaan postpositivismin ero positivismiin nähden liittyy keskeisesti postpositivismiin
kytkeytyvään ehdottomuuden puutteeseen. Siinä missä positivistille todellisuus on ehdottoman objektiivinen ja varma,
postpositivistille se on sitä vain tietyissä rajoissa.
37. Sosiaalitieteiden metodologiaa käsittelevät julkaisut antavat ymmärtää, että ontologisesta realismista ja epistemologisesta
objektivismista itsestään selvästi seuraa kokeellinen, hypoteesien testaamiseen tähtäävä kvantitatiivinen
tutkimusmetodologia (ks. esim. Guba & Lincoln 1994, 109, Mertens 1998, 8). Tämä oletus on kuitenkin ongelmallinen, sillä
on vaikeaa osoittaa suoraa, loogista tai systemaattista yhteyttä realistisen oletuksen ja objektiivisuuteen pyrkimisen sekä
kvantitatiivisen tutkimusmetodologian välillä (Töttö 1999, 41).
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Argumentaatioperustaa kehysanalyyttisen tutkimuksen metodiratkaisuille voi etsiä
kahdesta suunnasta: Goffmanin tutkimusmenetelmiä koskevista teksteistä ja aikaisemmista kehysanalyyttistä lähestymistapaa soveltaneista tutkimuksista. Molemmilla tahoilla törmätään kuitenkin tiettyihin rajoituksiin. Goffmanin omat menetelmiä koskevat kommentit ovat vähäisiä ja hajanaisia (Manning 1992, 142, Williams 1988, 69). Kehysanalyysi
sinänsä ei myöskään anna kovinkaan paljon viitteitä siitä, minkälaisten menettelytapojen
kautta kehysten analyysi konkreettisesti tapahtuu ja miten kehykset on vakuuttavasti tunnistettavissa sosiaalisessa elämässä. Kehysanalyysi onkin pikemminkin lähestymistapa
kuin analyysimenetelmä kapeasti ymmärrettynä. Oletan kuitenkin, että Goffmanin menetelmälliset kannanotot eivät ole luettavissa ainoastaan sieltä, missä hän itse niistä suoraan
kirjoittaa, vaan myös hänen omista menettelytavoistaan38.
Kehysanalyysiä eri aihepiireihin soveltavaa tutkimuskirjallisuutta on ilmestynyt vuosien varrella varsin runsaasti. Kehysanalyyttisesti on tutkittu esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden opetuksesta antamaa palautetta (Ingram 1979), uskontoja (Park 1990), vanginvartijan puhetta (Peräkylä 1997), kuolevan potilaan hoitoa (Peräkylä 1990), asiakkaan ja
ammattilaisen kohtaamista (Tannen & Wallat 1987) ja psykodraamaa (Vehviläinen 1996).
Myös kasvatustieteen ongelmakentässä on hyödynnetty kehysanalyysin käsitteitä ja
perusajatuksia (esim. Kiviniemi 1997, Salo 1999). Lisäksi kehysanalyysi on ollut inspiraation lähteenä keskusteluanalyyttisen tutkimusotteen kehittelyssä ja sitä soveltavissa
lingvistisissä tutkimuksissa (ks. Levinson 1988).
Kehysanalyysin soveltamisen tapa vaihtelee tutkimuksesta toiseen. Tutkimuksissa voidaan ottaa lähtökohdaksi yksi kehysanalyysin monista käsitteistä, esimerkiksi ’kehyksen
murtuminen’ (Ingram 1979). Toisissa tutkimuksissa taas pyritään hyödyntämään kehysanalyysin perusideoita laajemmassa mittakaavassa (esim. Kiviniemi 1997, Peräkylä 1990,
1997). Joissakin tutkimuksissa kehykset ja niiden analyysi jäävät tutkimuksen sivujuonteeksti (esim. Salo 1999). Jostakin syystä useissa tutkimusraporteissa ja -artikkeleissa
kehysanalyysiä koskevien menetelmällisten kysymysten pohtiminen on jäänyt vähäiseksi. Kehysanalyysin perusideat näyttävätkin toimivan lähinnä tulkintaa inspiroivina apuvälineinä, ei systemaattisena analyyttisenä viitekehyksenä.
Kehyksiin liittyy tämänhetkisessä tutkimuskirjallisuudessa tietty muodikkuus –
joskus ehkä keveyskin. Tästä huolimatta pidän kehysten analyyttistä voimaa ja viehätystä suurempana kuin trendikkyyden tuomaa haittaa. Käytän kehyksiä analyysin heuristisena apuvälineenä, – en pyri systemaattiseen kehysanalyysiin – enkä
tiedä olisiko sellainen edes mahdollista. Ainakaan Goffmanin kehysanalyysi ei tarjoa kovin systemaattista ja johdonmukaista analyyttistä apua. (Salo 1999, 115.)
Edellä mainituista rajoitteista huolimatta Goffmanin teksteistä sekä aikaisemmista kehysanalyyttisistä tutkimuksista on mahdollista nostaa esille näkökulmia, joista voisi olla
hyötyä oman tutkimukseni menetelmällisen viitekehyksen rakentamisessa. Ensinnäkin
empiirisen aineiston merkitys kehysanalyyttisissä tutkimuksissa on ilmeisen keskeinen.
Goffman itse etenee tutkimuksissaan induktiivisesti lähtien liikkeelle yksittäisistä tapauksista ja pyrkien niiden perusteella johtamaan käsitteitä ja joitakin yleisempiä periaatteita.
(ks. Verhoeven 1993, 328, 341). Tähän liittyy Goffmanin tutkimusotteelle tyypillinen
38. Goffmanin tutkimusotetta luonnehtivat seuraavat tekijät: 1) kysymyksenasettelun avoimuus, 2) teoreettinen ja empiirinen
intressi, 3) aineistojen ja analyysitapojen laadullisuus, 4) induktiivinen päättely sekä 5) selittämiseen ja ymmärtämiseen
tähtäävä päämäärä (Puroila 2002).
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avoin kysymyksenasettelu39. Empiirisen aineiston merkitys tulee esiin myös kehysanalyysiä soveltavissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Peräkylän (1990, 1997), Kiviniemen
(1997) ja Salon (1999) tutkimuksissa kehykset johdetaan aikaisemman tutkimuskirjallisuuden sijaan empiirisestä aineistosta.
Goffmanin tutkimusaineisto on pääosin laadullista: vuorovaikutuksen havainnointia,
kirjoja, lehtileikkeitä, jopa näytelmiä ja elokuvia. Myös kehysanalyysiä soveltavissa tutkimuksissa aineistot ovat laadullisia, ja vallitsevina aineistotyyppeinä ovat luonnollisissa
olosuhteissa tapahtuneet havainnoinnit (esim. Kiviniemi 1997, Peräkylä 1990, Salo
1999), nauhoitetut keskustelut (esim. Tannen & Wallat 1987, Vehviläinen 1996) kyselyt
(Ingram 1979) sekä haastattelut (esim. Peräkylä 1997). Tutkimusaineistojen analyysi on
pääosin kvalitatiiviselle analyysille luonteenomaista tyypittelyä ja teemoittelua, mutta
myös aineiston kvantifiointia esiintyy joissakin tutkimuksissa (esim. Ingram 1979,
810–812, Peräkylä 1990, 108).
Goffmanin (1981b, 68) mukaan yhteisön kulttuuria jäsentävien kehysten määrä on
yleensä suhteellisen pieni. Arkielämän moninaisuus ja rikkaus on näiden muutamien
kehysten vaihtelun, päällekkäisyyden ja muunnosten aikaansaamaa. Peruskehyksiä varioimalla päädytään kuitenkin loputtomiin erilaisiin merkityskombinaatioihin. Peräkylän
(1990, 17–18) tutkimuksessa löytyy neljä kuolevien potilaiden hoitoon liittyvää kehystä:
’lääketieteellinen kehys’, ’käytännöllinen kehys’, ’maallikkokehys’ ja ’psykologinen
kehys’. Peräkylän (1990, 22–23) painottama piirre kunkin kehyksen virittämässä todellisuudessa on hoitohenkilökunnalle ja potilaille omistettu identiteetti. Salo (1999, 114)
puolestaan hahmottelee tutkimuksessaan koululuokasta ’oppitunnin’, ’lapsellisen’, ’työn’
ja ’esityksen’ kehykset. Peräkylän ja Salon eksplikoimat kehykset ovat sen laatuisia, että
niitä voidaan Goffmanin terminologiaa käyttäen luonnehtia primääreiksi. Näiden kehysten puitteissa määrittyy siis tilanteiden merkitys läsnäolijoille. Kiviniemen (1997) tutkimuksessa taas liikutaan yhden peruskehyksen (opetuksellisen kehyksen) eri kerroksissa,
’harjoittelun’, ’esityksen’ ja ’harhautuksen’ kehyksessä. Näissäkin kehyksissä on kyse
merkityksistä, mutta lähinnä siitä näkökulmasta, miten opetuksellisen kehyksen sisältämä merkitys muuttuu siirryttäessä opetusharjoittelun, esityksen tai harhautuksen kehykseen.
Kehysten hyödyntämisen tapa vaihtelee tutkimuksesta toiseen. Peräkylälle (1990) analyysiprosessissa löytyneet kehykset eivät ole tutkimuksen tulos, vaan vasta sen lähtökohta. Keskeisenä tutkimustehtävänä Peräkylällä (1990, 169) on kuvata ja analysoida sitä,
miten kehyksiä käytetään arkisessa sairaalatyössä. Kiviniemi (1997) puolestaan rakentaa
tutkimuksessaan systemaattisesti kuvaa opetuksellisen kehyksen eri kerrostumista. Löytynyt kehysrakenne on siten hänen tutkimuksessaan keskeinen tutkimustulos.
Kaiken kaikkiaan tutkimuskirjallisuus osoittaa, että kehysanalyysinä on sovellettu
monien eri aihepiirien analyysiin ja monin eri tavoin. Mitään selkeää ja yhtenäistä, kehysanalyysin perusoletuksista johdettua analyyttistä viitekehystä ei ole löydettävissä sen
enempää Goffmanin tuotannosta kuin kehyksin operoineista tutkimuksistakaan. Tähän

39. Goffmanin metodia on luonnehdittu termillä paljastava metodi (method of discovery) (Bouissac 1990, 409). Paljastava
metodi on kysymyksenasettelun suhteen erilainen kuin tiukasti tutkimusongelman ratkaisuun tähtäävä metodi, sillä se tähtää
pikemminkin tutkimusongelmien löytämiseen kuin niiden ratkaisemiseen. Paljastavan metodin näkökulmasta eksakti, ahdas
tutkimusongelma on ongelmallinen, koska se rajoittaa ja kahlitsee tutkijan havaitsemaan tutkimassaan aihepiirissä vain
nimenomaiseen ongelma-alueeseen liittyvät asiat.
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liittyykin yksi tämän tutkimuksen tavoitteista: rakentaa analyyttinen viitekehys kehysanalyysin peruskäsitteiden ja -oletusten pohjalle varhaiskasvatustyön analyysiä varten.

2.4.2 Tutkimuksen kohdentaminen ja empiirisen kysymyksenasettelun
tarkennus
Goffman kehitteli kehysanalyyttistä perspektiiviä erityisesti mikrotasolla tapahtuvan vuorovaikutuksen analyysiin. Tämä lähtökohta on merkityksellinen arvioitaessa kehysanalyysin sovellusalaa. Tälle tutkimukselle kehysanalyysin valitseminen tutkimuksen teoreettiseksi ja metodologiseksi viitekehykseksi merkitsi tutkimuksen kohdentamista mikrotasolle, niihin arkipäivän tilanteisiin, joita päiväkodin työntekijät päivittäisessä työssään kohtaavat. Päiväkodin työntekijöiden arkityön tutkimuksessa pidin johtolankana Goffmanin
(1974, 563–564) ajatusta, jonka mukaan ihmisten arkipäivän vuorovaikutus jäsentyy erilaisten kehysten sekä näiden kehysten vaihtelun ja dynamiikan mukaisesti. Ihmiset itse
arkipäivän toimijoina ovat kuitenkin vain heikosti tietoisia siitä, mikä heidän toimintaansa ohjaa. Tämän tutkimuksen kautta pyrin tekemään kehyksiin valautunutta, työntekijöiden toimintaa ohjaavaa arkitietoa eksplisiittiseksi.
Olin kiinnostunut löytämään kehyksiä, joiden olemassaolo on tutkittavassa päiväkotiyhteisössä eläville toimijoille itselleenkin tiedostamatonta tai heikosti tiedostettua. En
myöskään itse voinut vielä tutkimusprosessin alkuvaiheessa tietää, minkälaisia kehyksiä
tulen etsimään. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että tutkimuksen oli syytä olla lähtökohtaisesti avoin, väljä ja itsestäänselvyyksiä kyseenalaistava. Minkäänlaista arkielämän
tapahtumaa en voinut ottaa ’annettuna’ (ks. Goffman 1974, 564).
Kehysanalyysin teoreettiset lähtökohtaoletukset antoivat kuitenkin vihjeitä siitä, minkälaisiin ilmiökenttiin kehysanalyysin avulla voidaan pureutua (taulukko 4). Yhtäältä lähdin kehyksen käsitteen avulla tarkastelemaan varhaiskasvatustyön järjestyneisyyttä pyrkimällä päiväkodeissa vallitsevien kulttuuristen kehysten eksplikoimiseen ja kehysten löytymisen jälkeen niiden erittelyyn. Tällöin asetin painopisteen päiväkodeissa yhteisön jäseniä yhdistäviin, vakiintuneisiin toiminta- ja ajattelutapoihin. Konkreettisesti tämä merkitsi varhaiskasvattajien toiminnan ja vuorovaikutuksen sekä niitä koskevien tulkintojen
(merkitysten) analysoimista. Kohdentamalla tarkasteluni kehyksiin päiväkotikulttuurin
elementteinä käsitteellistin kehyksen sen staattisuutta, jatkuvuutta ja järjestystä luovan
ominaisuuden kautta (ks. Crook & Taylor 1993, 245).
Toisaalta kohdistin analyysini myös kehysten dynamiikkaan. Kehysten löytyminen ei
ollut tutkimuksen päätepiste, vaan sen jälkeen lähdin tarkastelemaan löytyneiden kehysten muodostamaa kokonaisuutta kulttuurisena resurssina, jota yhteisön jäsenet arkityössä
ylläpitävät ja uusintavat. Analysoin myös sitä, miten varhaiskasvattajat kehysten soveltamisen kautta rakentavat rooliaan ja identiteettiään. Kehysten dynamiikan analyysissä painopiste ei asettunut kehyksiin rakenteina, vaan pikemminkin ’kehysten käyttämiseen’ (ks.
Crook & Taylor 1993, 245).
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Taulukko 4. Kysymyksenasettelun tarkennus.
Painopiste

Lähtökohtaoletus

Käsitteet

Kehysanalyysi
kulttuuristen
rakenteiden
erittelynä.

– Kehykset järjestystä ja
pysyvyyttä luovina
kulttuurisina rakenteina.

– Kehys
– Minkälaisia vakiintuneita
– Kehys rakenteena
ajattelu- ja toimintatapoja
päiväkotikulttuurista on
löydettävissä?

Kehysanalyysi
kulttuurin
uusintamisen
analyysinä.

Sovellus
kysymyksenasetteluun

– Kehys
– Kehykset toimintaa ja
vuorovaikutusta organisoivina – Vuorovaikutus
– Toiminta
elementteinä.

– Miten varhaiskasvattajien
toiminta ja vuorovaikutus
jäsentyy arkityön tilanteissa?

– Kehykset merkityksen
– Kehys
muodostumisen perustasona. – Merkitys

– Miten varhaiskasvattajat
tulkitsevat työtään?

– Arkielämä kulttuuristen
kehysten säilyttämisenä ja
uudelleentuottamisena.
– Toimijoiden roolien ja
identiteettien rakentuminen
kehysten mukaisesti.

– Miten varhaiskasvattajat
– Kehys
arkityössään käyttävät
– Kehysten
kehyksiä?
käyttäminen
– Sosiaalinen minä – Miten varhaiskasvattajien
ammatilliset roolit ja
– Roolit ja
identiteetit rakentuvat
identiteetit
arkityön tilanteissa?

2.4.3 Empiirisen aineiston soveltuvuus ja analyyttisen viitekehyksen
rakentuminen
Yksi tutkimukseni kriittisistä kysymyksistä oli empiirisen aineiston soveltuvuus kehysanalyyttiseen tutkimukseen; olinhan koonnut havainnointi- ja haastattelumateriaalista
koostuvan aineistoni jo ennen kuin kiinnostuin kehysanalyyttisestä lähestymistavasta.
Goffmanin tekstien pohjalta päädyin siihen, että päiväkodin arjessa kokoamani havainnointiaineisto on kiistatta kehysanalyyttiseen tutkimukseen soveltuvaa. Tämän päätelmän
perustin siihen, että Goffmanin (1974, 564) mukaan sosiaalisen analyysin ensisijainen
kohde on tavanomainen, aktuaalinen käyttäytyminen — sen rakenne ja organisoituminen.
Koska havainnointiaineistoni keskeisenä kohteena oli jo alunperin ollut juuri varhaiskasvattajien toiminta ja vuorovaikutus päiväkodin arkipäivän tilanteissa, tämän aineiston
luonne näytti lähtökohtaisesti vastaavan kehysanalyysin edellytyksiä40.
Enemmän jouduinkin pohtimaan haastatteluaineiston soveltuvuutta kehysanalyyttiseen tutkimukseen. Periaatteessa kehysanalyyttisen tutkimuksen aineistonhankinnassa
voidaan hyödyntää Goffmanin ajatuksia puheen analyysistä (ks. Goffman 1974, 1981a).
Tähän strategiaan liittyy kuitenkin tiettyjä haasteita ja rajoituksia. Puhetta voidaan nimittäin tutkimuksessa lähestyä seuraavasta kahdesta perspektiivistä:

40. Tutkimusaineistoa esittelevässä luvussa (Luku 1.3) nostin jo esiin havainnointiaineistooni liittyvän rajoituksen: havaintojen
käsin kirjaaminen ei mahdollistanut päiväkodin toimijoiden puheen sanatarkkaa taltiointia. Havainnointiaineiston
keräämiseen liittyy myös se ongelma, että monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa havainnoiva tutkija ei mitenkään voi
havaita ja rekisteröidä kaikkea tilanteessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Omassa tutkimuksessani avaininformantin
’varjostaminen’, tilanteiden havainnoiminen avaininformantin välityksellä osoittautui toimivaksi strategiaksi (ks. myös
Puroila & Rosemary 2001).
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a) puhe toimijoiden välisenä spontaanina vuorovaikutuksena
b) puhe informanttina olevan henkilön kuvauksena asiantiloista
Varhaiskasvatustyön tutkimuksessa edellinen lähtökohta merkitsisi puheen analysoimista
osana päiväkodin arkipäivän luonnollisia vuorovaikutustilanteita, ja jälkimmäinen olisi
esimerkiksi päiväkodin työntekijän haastattelutilanteessa tuottaman puheen analyysiä.
Kehysanalyyttistä perspektiiviä voidaan ongelmitta hyödyntää ensin mainittuun lähestymistapaan, puheeseen osana päiväkodin vuorovaikutustilanteiden analyysiä. Tällöin
puheen analyysi olisi siis yksi näkökulma kehysanalyysin sovellukseen työntekijöiden
toiminnan ja vuorovaikutuksen analyysinä. Puheen analyysin rajoitukset liittyvätkin
lähinnä siihen, missä määrin ihmisten asiantiloja käsittelevistä kielellisistä kuvauksista41
voidaan päästä käsiksi noihin asiantiloihin sinänsä. Mistä siis haastatteluaineistoni varhaiskasvattajien kuvaukset päiväkotityöstä todella kertovat?
Laadullisen tutkimuksen piirissä tavanomainen käytäntö on lähteä etsimään vastausta
tutkimusongelmaan kysymällä ongelmaan liittyviä kysymyksiä asiaan perehtyneiltä ihmisiltä. Näiden ihmisten vastaukset tulkitaan usein sellaisinaan, suorina vastauksina tutkijan esittämiin kysymyksiin. Kehysanalyyttisestä perspektiivistä tällainen ajattelutapa on
kuitenkin ongelmallinen. Puheen analyysiin liittyvä rajoitus on nimittäin se, että puhuttu
kuvaus asiantilasta ei koskaan voi olla sama kuin tuo asiantila. Kehysanalyyttistä terminologiaa soveltaen kuvauksessa tapahtuu aina siirtymä — tapahtuman siirtäminen sen luonnollisesta tapahtumaympäristöstä puheen kehykseen (ks. Goffman 1974, 504). Kuvausten
analyysissä ei siten ole kyse noiden asiantilojen analyysistä, vaan nimenomaan puhujan
asiantiloja koskevien tulkintojen analyysistä.
Kuvauksessa tapahtuva siirtymä on kehysanalyyttisesti ymmärrettynä sekä mahdollisuus että potentiaalinen epävarmuuden lähde. Puheessa on mahdollista ottaa jokin arkielämän tapahtuma reflektoinnin kohteeksi. Puhe mahdollistaa tällä tavoin välittömän tilanteen ajallisten ja paikallisten rajojen ylittämisen. Esimerkiksi haastattelutilanteissa varhaiskasvattajat liikkuivat puheessaan vuosikymmenten mittaisella aikajänteellä kuvaten
varhaiskasvatustyössä tapahtuneita muutoksia ja vuosien varrella esiin tulleita tilanteita.
Haastattelutilanteessa ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että puhuja kuvaa asian sellaisena kuin se on todella tapahtunut. Tämä näkökulma liittyy läheisesti ihmisten taipumukseen sopeuttaa puheensa kulloiseenkin sosiaaliseen tilanteeseen. Haastattelutilanteessa haastateltava välttää ’kasvojen menetystä’, sitä että hänen mahdolliset heikkoutensa tai
puutteensa tulisivat paljastetuksi. Tällöin haastateltavan puhe ei välttämättä kuvaa sitä,
miten jokin asiantila on tai on ollut, vaan sitä mitä haastateltava ajattelee tutkijan odottavan tai pitävän hyvänä. Goffman kiinnittääkin huomiota siihen, että tällä tavalla tuotettu
puhe on aina jossain määrin ideologista (Verhoeven 1993, 322).
Nämä puheen analyysiin liittyvät rajoitukset ja haasteet eivät kuitenkaan tarkoita sitä,
että kielelliset kuvaukset olisivat kehysanalyyttisessä varhaiskasvatustyön tutkimuksessa
käyttökelvottomia. Tässä tutkimuksessa olin jo lähtökohtaisesti kiinnostunut paitsi siitä,
minkälaisena varhaiskasvatustyön arki ilmenee, myös varhaiskasvattajien työtä koskevista
tulkinnoista. Näillä tulkinnoilla on puolestaan selkeä yhteys varhaiskasvatustyötä jäsentäviin kehyksiin: kehykset ovat juuri niitä perspektiivejä, joiden kautta varhaiskasvattajat
41. Haastatteluissa tuotettujen puhuttujen kuvausten ohella tässä esitetyt näkökulmat ovat rinnastettavissa myös kirjallisiin
kuvauksiin, kuten päiväkirjoihin ja raportteihin.
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työtään tulkitsevat. Miten kehykset voidaan löytää varhaiskasvattajien työn kuvauksista,
heidän puheestaan?
Kehysanalyysin sovelluksen kehittely varhaiskasvattajien työtä koskevien kuvausten
analyysiin perustui kahteen näkökohtaan. Pidin johtolankana Goffmanin (1974, 24–25)
ajatusta, jonka mukaan kulloinkin soveltamamme kehykset tuottavat tavan kielellisesti
kuvata tuota tapahtumaa, johon kehystä sovellettiin. Tietynlaisiin kehyksiin liittyy siis tietynlainen kielellinen maailma ja tietynlaisten kielellisten ilmaisujen käyttö. Kun tätä ajatusta sovelletaan varhaiskasvatustyön tutkimukseen, analyysi kohdistuu kehyksiin erilaisina työn kuvaamisen tapoina, erilaisina työtä kuvaavina kielellisinä kokonaisuuksina.
Haastatteluaineiston sisällään pitämiä varhaiskasvattajien työn kuvauksia en siis ottanut
analyysissä faktoina, vaan sen sijaan olin kiinnostunut varhaiskasvattajien käyttämistä
kielellisistä ilmaisuista. Esimerkiksi päiväkodin johtajan lausumassa ’Pekka oli tänä päivänä niin kovin levoton’ kiinnostavaa ei ollut se, oliko kyseinen lapsi levoton ja miten se
ilmeni, vaan se että lasten rauhallisuus/ levottomuus on yksi työssä vaikuttava tekijä.
Tämän tyyppisten tekijöiden löytymisen kautta löytyivät myös kehykset, erilaiset työn
kuvaamisen kategoriat. Toisena kuvauksiin liittyvänä strategianani oli analysoida tulkintoihin liittyviä ristiriitaisuuksia. Ristiriitaisuudet saattoivat ilmetä puheen ja toiminnan
välisenä kontrastina. Tällöin ristiriitaisuuksien analyysi edellytti havainnointi- ja haastatteluaineiston välistä vertailua ja ’vuoropuhelua’. Pyrin myös analysoimaan myös haastatteluaineiston sisällä tulkintojen välillä vallitsevia ristiriitaisuuksia.
Empiirisen aineistoni kanssa kohtasin kysymyksen: mihin minun tulisi kiinnittää huomiota kehyksiä etsiessäni? Analyysiä varten palasin kehysanalyysin lähtökohtaoletuksiin
ja keskeisiin käsitemäärittelyihin pyrkien rakentamaan niiden pohjalta analyyttistä viitekehystä aineistoanalyysin tueksi. Koska tutkimusaineistoni rakentui kahdentyyppisestä
materiaalista, oli välttämätöntä rakentaa analyyttisiä kysymyksiä näitä kahta, eri tavoin
koottua materiaalia varten (taulukot 5 ja 6).
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Taulukko 5. Analyyttinen viitekehys havainnointiaineiston analyysiin.
Analyysin
kohde

Keskeiset oletukset

Analyyttiset kysymykset

Sosiaalinen
tilanne

– Sosiaalinen tilanne ajallisesti ja
paikallisesti rajattuna tilanteena.

– Minkälaiseen ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin
tilanne sijoittuu?

Kokoontuminen – Kokoontuminen viittaa tilanteissa
oleviin ihmisiin.

– Keitä tilanteissa on läsnä?
– Miten läsnäolijat ovat fyysisesti sijoittuneet?

Kohtaaminen

– Tapahtuu sosiaalisessa tilanteessa. – Minkälaisia kohtaamisia tilanteeseen muodostuu?
– Ketkä osallistuvat kohtaamisiin?
– Kasvokkaisen vuorovaikutuksen
– Mikä on jaettu ja yhteinen huomion kohde?
tilanne.
– Keskeistä kohtaamiseen
osallistuvien yhteinen ja jaettu
huomion kohde.

Vuorovaikutus /
toiminta

– Kohtaamisissa kyse tiettyyn
kohteeseen kohdistuneesta
vuorovaikutuksesta.
– Tähän liittyy osallistujien
sitoutuminen yhteiseen toiminnan
kohteeseen.

– Minkälaista verbaalia ja nonverbaalia
vuorovaikutusta kohtaamisessa tapahtuu?
– Kuka tekee aloitteen vuorovaikutukseen?
– Miten vastapuoli reagoi aloitteeseen?
– Miten vuorovaikutus kohtaamisessa etenee?
– Miten eri osapuolet sitoutuvat kohteeseen?
– Tapahtuuko kohteen vaihdoksia, miten?
– Tapahtuuko osallistujien irtautumista
kohtaamisesta, miten?

Kehykset

– Kehykset määrittelevät tilanteen
organisoitumisen periaatteet.
– Kehysten puitteissa määrittyy
tilanteen merkitys toimijoille.
– Kehykset määrittävät osallistujien
sitoutumista tapahtumiin.

– Mistä tilanteessa on kaiken kaikkiaan kyse?
– Mihin toimijat tilanteessa suuntatuvat?
– Minkälaista sitoutumista tilanne edellyttää eri
toimijoilta?

Taulukko 6. Analyyttinen viitekehys puheen analyysiin.
Analyysin
kohde

Oletus

Analyyttiset kysymykset

Konteksti

– Puhujalla (ja kuulijalla) on taipumus
sopeuttaa vuorovaikutuksellinen
toiminta kulloiseenkin tilanteeseen.

– Minkälaisessa tilanteessa ja mitä tarkoitusta varten
aineisto (puhe tai kirjallinen kuvaus) on tuotettu?

Puheen
sisältö

– Mistä puhuja puhuu?
– Kehys on perspektiivi, jonka valossa
– Mistä perspektiivistä puhuja tarkastelee asiaa?
puhuja tarkastelee puheenaiheena
– Minkälaisia kielellisiä ilmaisuja puhuja käyttää
olevaa asiaa.
puheen aiheena olevasta asiasta?
– Tiettyyn kehykseen liittyy tietynlaisten
kielellisten ilmaisujen käyttäminen.

Taulukoissa esitettyjen viitekehysten valossa lähdin etsimään aineistosta varhaiskasvatustyötä jäsentäviä kehyksiä.
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2.4.4 Aineiston analyysi ja kehysten löytyminen
Varhaiskasvatustyötä jäsentävien kehysten analyysissä empiirisen aineiston merkitys oli
keskeinen — kehykset sekä niiden dynamiikkaa ja suhteita koskeva logiikka löytyivät
empiirisestä aineistosta, eivät esimerkiksi tutkittavaa ilmiötä koskevasta aikaisemmasta
kirjallisuudesta. Varhaiskasvatuksen ilmiökentän suhteen tätä tutkimusta voidaankin pitää
aineistolähtöisenä. Analyysiprosessi eteni aineiston lukemisen, analysoimisen, luokittelun ja tulkinnan kautta. Tässä tutkimuksessa analyysiprosessi jäsentyi seuraavaan kolmeen jaksoon:
1. Aineiston jäsentäminen analyyttisten viitekehysten avulla:
– tilanteiden ja tapahtumakulkujen jäsentäminen havainnointiaineistosta
– erilaisten kielellisten kuvausten jäsentäminen haastatteluaineistosta
2. Tapahtumakulkujen ja kielellisten kuvausten luokittelua:
– varhaiskasvatustyön kehysten eksplikoiminen ja nimeäminen
3. Aineiston uudelleenanalyysi kehyksistä rakentuneen ’kehysten kehyksen’ valossa:
– kehyksiin kytkeytyvien ajattelu- ja toimintatapojen eritteleminen
– kehysten dynamiikan analyysi
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa jäsensin aineistoa rakentamieni analyyttisten viitekehysten valossa (taulukot 5 ja 6). Havainnointiaineiston analyysissä lähdin liikkeelle konkreettisista tilanteita, kohtaamisia ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta koskevista kysymyksistä. Näiden tarkastelujen kautta pääsin käsiksi päiväkodin arkielämän erilaisiin
tilanteisiin sekä työntekijöiden erilaisiin toimintatapoihin tilanteisiin liittyen. Tilanteiden
ja toiminnan mekaaninen erittely ei kuitenkaan vielä riittänyt, vaan näiden ohella pyrin
kysymään tilanteiden tarkoitusta ja työntekijöiden toiminnan ’mieltä’. Mistä tilanteissa on
kyse ja mihin työntekijän toiminta tilanteessa suuntautuu? Seuraavassa taulukossa nostan
esiin esimerkin aineistoanalyysin konkreettisesta etenemisestä analyyttisten kysymysten
avulla.
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Taulukko 7. Aineistoanalyysi, esimerkki 1.
Aineisto

Analyyttiset kysymykset

Analyysi ja tulkinta

On aamun hetki Kaijan
lapsiryhmän tiloissa. Lapset
ovat hajaantuneet leikkimään
eri pisteisiin. Kaija kilistää
kelloa. Lapset menevät
istumaan penkeille kasvot
Kaijaan päin.
Kaija: ”Huomenta.”
Lapset vastaavat. Kaija kysyy
sitten lapsilta mikä päivä
tänään on. Yksi lapsista vastaa
”Maanantai”.
Kaija: “Mitä ootte eilen tehny
ulkona?”
Poika kertoo eilisistä
tekemisistään. Kaija kyselee
myös muilta lapsilta. Lapset
pyytävät puheenvuoroa
nostamalla kätensä ylös.
Kaija: “No, minäpä kysyn,
kuinka moni kävi eilen
laskemassa mäkeä?”
Monet lapset nostavat käden
ylös.
Kaija: “Mikä päivä oli eilen?”
Tyttö: “Laskiaissunnuntai.”
Kaija: “Mikä päivä on
huomenna?”
Tyttö: “Laskiaistiistai.”
Kaija: “Mitä tapoja
laskiaiseen kuuluu?”
(PK 6, 4.)

– Minkälaiseen ajalliseen ja
paikalliseen kontekstiin
tilanne sijoittuu?
– Keitä tilanteessa on läsnä?
– Miten läsnäolijat ovat
fyysisesti sijoittuneet?
– Minkälaisia kohtaamisia
tilanteeseen muodostuu?
– Ketkä osallistuvat
kohtaamisiin?
– Mikä on jaettu ja yhteinen
huomion kohde?
– Minkälaista verbaalia ja
nonverbaalia
vuorovaikutusta
kohtaamisessa tapahtuu?
– Kuka tekee aloitteen
vuorovaikutukseen?
– Miten vastapuoli reagoi
aloitteeseen?
– Miten vuorovaikutus
kohtaamisessa etenee?
– Miten eri osapuolet
sitoutuvat kohteeseen?
– Tapahtuuko kohteen
vaihdoksia?
– Tapahtuuko joidenkin
osallistujien irtautumista
kohtaamisesta?
– Mistä tilanteessa on
kaiken kaikkiaan kyse?
– Miten eri toimijat
tilanteessa suuntautuvat?
– Minkälaista sitoutumista
tilanne edellyttää eri
toimijoilta?

– Kyseessä on aamun hetki Kaijan lapsiryhmän
tiloissa.
– Läsnä on Kaija ja lapsia.
– Aluksi läsnäolijat ovat sijoittuneet hajalleen eri
puolille tilaa.
– Kaijan kilistäessä kelloa kaikki kokoontuvat
yhdelle koolle siten, että lapset istuvat
samansuuntaisesti kasvot Kaijaa kohden.
– Aineistokatkelman alussa tilanteessa on useita
kohtaamisia, kohtaamiset muodostuvat eri
pisteissä leikkivien lasten välille. (Kaijan
kiinnittymisestä kohtaamisiin aineistossa ei ole
mainintaa).
– Tilanne kuitenkin muuttuu, kun Kaija kilistää
kelloa, tämän jälkeen kaikki huoneessa läsnä
olevat henkilöt kiinnittyvät yhteen yhteiseen
kohteeseen.
– Yhteinen kohde on keskustelu, joka käsittelee
aikakäsitteitä (eilen, tänään, huomenna), lasten
tekemisiä edellisenä päivänä sekä laskiaisen
viettoa.
– Nonverbaalia vuorovaikutusta
aineistokatkelmassa edustaa kellon kilinä ja
lasten viittaaminen.
– Verbaalia vuorovaikutusta Kaijan ja lasten
välillä tapahtuu tervehtimisessä sekä sitä
seuraavassa keskustelussa.
– Aloitteen vuorovaikutukseen tekee Kaija
(kilistää kelloa).
– Lapset reagoivat Kaijan aloitteeseen tulemalla
yhdelle koolle.
– Vuorovaikutus etenee Kaijan kontrolloimana:
Kaija valitsee keskustelun aihepiirin ja jakaa
lapsille puheenvuoroja.
– Keskusteluhetki etenee ilman kohteen
vaihdoksia.
– Tilanteessa lastentarhanopettaja kokoaa lapset
aamutuokiolle.
– Aamutuokiolla Kaija orientoituu lasten
aikakäsitteiden hallintaan sekä suuntaa lasten
huomion laskiaisteemaan.
– Tilanne edellyttää sekä Kaijalta että lapsilta
kiinnittymistä yhteen, yhteiseen kohteeseen.

Taulukossa 7. kuvatulla tavalla kävin läpi koko havainnointiaineiston. Tämän analyysin
pohjalta hahmottui alustavasti erilaisia varhaiskasvattajien arkityöhön liittyviä tilanteita,
joihin näytti liittyvän tietynlainen varhaiskasvattajien ja muiden päiväkodin toimijoiden
käyttäytyminen. Esimerkiksi taulukossa analysoidun aineistokatkelman kaltaisia tilanteita aineistossa oli varsin useita (aamutuokiot, toimintatuokiot, laulutuokiot), ja niiden tyypillisenä piirteenä oli kokoontuminen yhden yhteisen kohtaamisen ympärille. Tämänkal-
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taisiin tilanteisiin liittyi yleensä aikuisen keskeinen rooli tilanteen ja vuorovaikutuksen
etenemisessä. Tilanteiden merkityksen tulkinnassa päädyin siihen, että usein esimerkin
kaltaisissa tilanteissa varhaiskasvattajien suuntautuminen oli joko opetuksellista tai lapsiryhmän hallintaan ja kontrolliin tähtäävää (tai näitä molempia).
Vastaavalla tavalla analysoin myös haastatteluaineiston kehysanalyysin lähtökohtaoletusten pohjalta rakentamieni analyyttisten kysymysten avulla (taulukko 8.).
Taulukko 8. Aineistoanalyysi, esimerkki 2.
Aineisto

Analyyttiset
kysymykset

Analyysi ja tulkinta

Marja: “Se [päiväkotityö]on näitten asioitten, no
jos, mitenkähän sitä vois lyhyesti sanua, semmosta
kokonaisvaltasta huolehtimista siitä lapsen
hyvinvoinnista, jotaki tämmöstä. Ja siihen
hyvinvointiin sitte liittyy, tietysti, nää leikit ja laulut
ja muut tämmöset. Mutta sitte se on niitä ihan
tavallisia, siel lapsi saa ruokaa ja huolehitaan, ett
se syö ja se käy pissalla ja kaikista näistä ihan
perustarpeista. Että, mut sitte, ja sitte se on sitä,
että jos sillä lapsella on paha mieli, okei, sää otat
sen sylliin ja sää kysyt, että mikä nyt on ja lohutat
sitä ja kuuntelet sitä lasta ja yrität antaa sille hyviä
neuvoja ja tukkee sitä siinä ja sitä, se että hän
turvaa. Musta se turvallisuus on hirvittävän tärkiää.
Nyt monesti aattelee tuossa, että meilläki on suurin
osa - sanonko mää nyt väärin, jos sanon että suurin
osa - sanotaan, että puolet vanhemmista on niinku
vanhempia ku ite. Mää täytän huhtikuussa 27, että
en minäkään nyt, ihan hyvin voisin olla ite jo
vaikka usseemman lapsen äiti. Mutta että tota, just
ehkä sitte, ku ei oo niitä omia lapsia, niin jotenki
tuntuu hirveen tota, että mikä minä oon tässä
sanomaan mittään niinku lapsille ja jotenki tuntuu,
että just sitä kokemusta, vasta oon valamistunut ja
tämmöstä näin. Ettei semmosta kokemusta oo sitte,
ettei tiiä mennä nyt neuvomaan missään.”
(PK 9, 42–43.)

– Minkälaisessa
tilanteessa ja mitä
tarkoitusta varten
aineisto (puhe tai
kirjallinen kuvaus)
on tuotettu?
– Mistä puhuja
puhuu?
– Mistä
perspektiivistä
puhuja tarkastelee
asiaa?
– Minkälaisia
kielellisiä ilmaisuja
puhuja käyttää
puheen aiheena
olevasta asiasta?

– Aineistossa on kyse Marjan
(lähihoitaja) puheesta, joka on
tuotettu haastattelutilanteessa.
– Puheessaan Marja kuvaa
päiväkotityötä.
– Marjan kuvauksissa ilmenee
erilaisia perspektiivejä
päiväkotityöhön:
1. Työ on lapsen hyvinvoinnista
huolehtimista.
2. Työ lapsen perushoidosta
huolehtimista.
3. Työ on lapsen tunteiden
huomioimista ja niihin
vastaamista.
4. Työ on tietyn ikäisen, tietyn
työkokemuksen omaavan
henkilön toimintaa.
5. Työssä omien lasten olemassaolo
on merkityksellinen.
6. Työ herättää tunteita.
7. Työ on vanhempien kohtaamista
ja lapsia koskevien neuvojen
antamista.
– Näihin perspektiiveihin liittyy
tiettyjä kielellisiä ilmaisuja
(kursivoitu aineistossa).

Haastattelukatkelma sekä siitä tehty analyysi kuvastaa sitä, miten lyhyeen puhekatkelmaan voi sisältyä jo lukuisia erilaisia näkökulmia päiväkotityöhön. Tällä tavalla analysoimalla pyrin eksplikoimaan niitä erilaisia tapoja, joilla varhaiskasvattajat suuntautuvat työhönsä.
Edellä esimerkein kuvatut ensimmäisen vaiheen aineistoanalyysit olivat luonteeltaan
yksityiskohtaista havainnointien ja haastattelujen erittelemistä. Analyysin toisessa vaiheessa luokittelin tapahtumakulkuja ja kielellisiä kuvauksia sekä yhdistin niitä yhtenäisiksi kategorioiksi, kehyksiksi. Keskeisenä luokittelun kriteerinä oli se, miten varhaiskasvattajat toiminnassaan (havainnointiaineisto) ja puheessaan (haastatteluaineisto) työhönsä
suuntautuivat. Mikä siis oli varhaiskasvattajien toiminnan ’mieli’, ja mistä perspektiivistä
he työhönsä kulloinkin orientoituivat? Tämän analyysivaiheen kautta päädyin viiteen
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kategoriaan, jotka nimesin seuraavasti: opetuksellinen kehys, hoivakehys, hallinnan
kehys, käytännöllinen kehys ja persoonallinen kehys (taulukko 9).
Taulukko 9. Varhaiskasvatustyötä jäsentävät kehykset.
Kehys

Varhaiskasvattajan
suuntautuminen

Esimerkkejä varhaiskasvattajien usein käyttämistä
kielellisistä ilmaisuista

Opetuksellinen
kehys

– Suuntautuminen
oppimiseen ja sen
edistämiseen.

– menetelmät, tavoitteet, didaktisuus, valmiudet, motivointi,
eriyttäminen, opettaminen, oppiminen, neuvominen,
perehdyttäminen, ohjaaminen, kehittyminen, osaaminen,
harjaantuminen, työskenteleminen, työstäminen, esiopetus,
alkuopetus, tehtävät, sisältöalueet, pedagogiikka, taso,
arviointi, koulumaisuus

Hoivakehys

– Suuntautuminen
hyvinvointiin ja
emotionaaliseen
turvallisuuteen.

– kannustaminen, turvallisuus, kuuluminen, hoitaminen,
lämpö, välittäminen, arvostaminen, ihmissuhteet, tarpeet,
syli, huomioiminen, hyväksyminen, tunnelma, inhimillisyys,
hyvinvointi, perusturvallisuus, kipu, terveys, sairaus, puhtaus,
perushoito, läheisyys, hyvä mieli, läsnäolo, luottamus,
rohkaiseminen, tuki, auttaminen, kodikkuus

– päätökset, määräykset, rauhallisuus vs. levottomuus,
Hallinnan kehys – Suuntautuminen
sopimus, vaikuttaminen, tasavertaisuus, eriarvoisuus,
työtilanteiden hallintaan,
hallinta, puuttuminen, kieltäminen, auktoriteetti, rajat,
kuriin ja järjestykseen.
säännöt, kontrolli /kyttääminen, villiintyminen, hulina, kaaos,
hälinä, puliseminen, hössöttäminen, höpöttäminen, vastuu,
velvollisuus, päättäminen, määrääminen
Käytännöllinen
kehys

– paperityöt, käytännöt, toteuttaminen, asioiden hoitaminen,
– Suuntautuminen
rutiinit, pyörittää, järjestellä, juoksevat asiat, työvuorot, kiire
asioiden, esineiden, ajan,
tilan ja ihmisten
organisointiin.

Persoonallinen
kehys

– Suuntautuminen
yksilöllisiin
luonteenpiirteisiin,
tunteisiin työssä sekä
yksityiselämään ja
elämänhistoriaan.

– tunteet, pelottaminen, tykkääminen, into, halu, luonne,
luonteenpiirre, kokemus, näkemys, vahvuudet, lahjakkuus,
persoonat, henkilökemiat, elämys, pitäminen,
henkilökohtaiset asiat, loukkaantuminen, synkkaaminen,
yhteishenki, samanhenkisyys

Kehysten eksplikoimisen ja nimeämisen jälkeen siirryin analyysin kolmanteen vaiheeseen, jossa otin lähtökohdaksi kehysten muodostaman repertuaarin. Kävin empiiristä
aineistoa uudelleen läpi pyrkien tarkentamaan ja kokoamaan yhteen sitä, minkälaisia erilaisia toiminta- ja ajattelutapoja kuhunkin kehykseen liittyy. Suhteutin myös aineistosta
esiin nostamiani näkökulmia aikaisempaan varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Tätä analyysin vaihetta voidaan pitää eräänlaisena kehysten syväanalyysinä.
Aineiston uudelleenanalyysin avulla tarkastelin myös kehysten dynamiikkaa, so. sitä
miten arkityön tilanteissa kehyksiä vaihdetaan, miten kehykset ovat suhteessa toisiinsa,
kehysten muunnoksia ja niihin liittyvää merkityksen monikerroksisuutta sekä kehysten
mukaista toimijoiden identiteettien tuottamista. Näiden analyysin vaiheiden kautta rakentui seuraavien lukujen mukainen kuva varhaiskasvattajien arkityöstä.

3 Opetuksellinen kehys ja oppimisen näkökulma
varhaiskasvatustyössä
Voidaanko ihmistä muodostella ja kehittää vai muodostuuko ja kehittykö hän
itsestään sellaiseksi, mikä hän kulloinkin on, ovat ne kaksi äärimmäistä vaihtoehtoa,
joiden ratkaisusta kasvatuksen olemus ja mahdollisuus riippuvat
(Salo 1945, 10).

3.1 Päiväkotien opetuksellisen kulttuurin hajanaisuus
Opetuksellisen kehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön merkitys määrittyi oppimisen ja
kehityksen42 tukemisena ja edistämisenä. Yksi keskeisimmistä opetukselliseen kehykseen liittyvistä havainnoista oli se, että tutkituissa päiväkodeissa oli useampia erilaisia
tapoja suhtautua oppimisen ja opetuksen ilmiökenttään. Mielenkiintoiseksi tämän havainnon tekee se, että lapsen ja aikuisen välinen suhde oppimis-opetustapahtumassa on yksi
varhaiskasvatustyön keskeisimmistä kysymyksistä. Kyse on siitä, miten lapsi oppii ja
kehittyy ja mikä on varhaiskasvattajan rooli suhteessa tähän lapsen prosessiin.
Joissakin päiväkotiarjen kohtaamistilanteissa varhaiskasvattajan opetuksellinen suuntautuminen oli helposti havaittavissa.
Lempi – 2 tyttöä: “Moi, hei mulla on teille yks homma ennen kuin alatte leikkimään.“
Lempi antaa tytöille monisteet, joissa on kuvia perinne-esineistä. Tehtävä on kirjoittaa esineen nimi kuvan viereen. Lempi kehottaa tyttöjä katsomaan ensin esineen vieressä olevasta lapusta. Tytöt menevät esineiden luo ja alkavat kirjoittaa.
Lempi ja toinen tyttö katselevat esineitä yhdessä.
42. Oppiminen ja kehitys eivät ole kasvatustieteellisessä teoriassa toistensa synonyymejä. Esimerkiksi Piagetin työhön
perustuvan konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan lapsen kehitys luo edellytyksiä oppimiselle (ks. Kumpulainen &
Mutanen 1999, 8). En lähde tässä yhteydessä kuitenkaan erittelemään oppimisen ja kehityksen välistä suhdetta.
Opetuksellinen kehys viittaa tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaisesti niihin varhaiskasvattajien ajattelu- ja toimintatapoihin,
joiden ydin rakentuu kehityksen ja oppimisen ympärille. Opetuksellinen kehys sisältää paitsi kognitiiviseen myös fyysiseen
ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvien prosessien tukemisen.
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Lempi: “Muistatko Teija, mitä keritsimillä tehtiin?”
Tyttö: “En.”
Lempi kertoo, että niillä leikattiin lampaan villaa. Tytöt jatkavat työtään.
Tyttö – Lempi: “Mikä tämä on?” (osoittaa esinettä)
Lempi näyttää nimilappua ja kysyy: “Muistatko mitä sillä tehtiin?”
Tyttö muistaa: “Survottiin niitä mausteita”.
Lempi: “Niin.”
Tyttö kirjoittaa ja sanoo Lempille: “Minulla on valmis.”
Lempi tarkistaa monisteen, kyselee vielä, mitä esineillä on tehty. Lempi menee sitten toisen tytön luo, jolla tehtävä on vielä kesken. (PK 3, 11.)
Esimerkkitilanteessa Lempillä on tiettyjä odotuksia ja tavoitteita lasten toiminnalle ja
oppimiselle. Ulkopuolinen havainnoijakin voi päätellä, että Lempi tavoittelee tehtävällä
toisaalta lasten perinne-esineisiin liittyvän tietämyksen karttumista, toisaalta hänellä on
myös lasten kielen oppimiseen — lukemiseen ja kirjoittamiseen — liittyviä tavoitteita.
Lempi itse vahvistaa tämän tulkinnan erittelemällä toimintansa motiiveja seuraavasti.
Lempi: ”Sen takia, että ne vielä tutustuu niihin [esineisiin] ja sitte se, että ne osa
kirjotti, tästä ne kirjoittaa muistista ja osa kirjoitti mallista ja jokkainen teki sen…”
(PK 3, 55.)
Toisaalta joissakin päiväkodeissa annettiin tietoisesti tilaa lasten omaehtoiselle toiminnalle. Tällöin varhaiskasvattajan aktiivinen lapsen toimintaan puuttuminen ja sen ohjaaminen oli vähäisempää ja näkymättömämpää kuin edellisen esimerkin Lempillä. Nykytietämyksen valossa olisikin virhe yhdistää oppimisen tukemiseen ja edistämiseen tähtäävä
toiminta varhaiskasvatustyössä yksinomaan niihin tilanteisiin, joissa aikuinen selvästi
’opettaa’ lasta. Viime vuosien varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa sekä kasvatus- ja oppimistutkimuksessa painopiste onkin siirtynyt kasvatuksesta ja opetuksesta kasvun ja oppimisen tarkasteluun43 (esim. Hujala 1996, 494, Korkeamäki 1996, 41, McLean & Moyer
1997, 202–204, Siljander 1997, 345, von Wright 1996, 9).
Tutkituissa päiväkodeissa opetuksellinen kehys ei siis ollut yksi, yhtenäinen kokonaisuus, vaan se hajaantui erilaisten toiminta- ja ajattelumallien ympärille. Oli kuitenkin
mahdollista löytää tietyt yhteiset kysymykset ja ulottuvuudet, jotka joko yhdistivät tai
erottelivat varhaiskasvattajien opetuksellista, oppimisen tukemiseen tähtäävää toimintaa
ja ajattelua. Nämä kysymykset tiivistyivät seuraavan neljän, toisiinsa kietoutuvan jatkumon ympärille: lapsen aloitteellisuus vs. aikuisen aloitteellisuus, yksilöorientaatio vs.
ryhmäorientaatio, etukäteissuunnittelu vs. spontaani toiminta ja aikuisen sitoutumisen
taso. Tutkimusaineiston pohjalta rakentui kuva kolmesta vaihtoehtoisesta tavasta suuntautua edellä mainittuihin opetuksellisen kehyksen ulottuvuuksiin (taulukko 10). Näitä voidaan pitää opetuksellisen kehyksen erilaisina kerrostumina tai variantteina.

43. On myös esitetty kysymys, onko oppimisen korostamisessa menty jo niin pitkälle, että aikuisen ja opettamisen rooli
oppimisprosessissa on tyystin hämärtynyt (esim. von Wright 1996, 9, Siljander 1997, 345).
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Taulukko 10. Opetuksellisen kehyksen variantit 1.
Ulottuvuus

Toimintatuokiopainotteinen
pedagogiikka

Yksilöllistä oppimista Vapaan leikin merkitystä
painottava
painottava pedagogiikka.
pedagogiikka

Aloitteet
(lapsen – aikuisen)

– Tuokioilla aikuisen
aloitteet.
– Vapaan leikin aikana
lapsen aloitteet.

– Lapsen aloitteet.
– Aikuisen aloitteet
mukautettu.

Työn ensisijainen
kohde
(yksilö – lapsiryhmä)

– Lapsiryhmä, yksilöllistä – Lapsi yksilönä tai
pienryhmät.
eriyttämistä ryhmän
puitteissa.

– Tuokioihin kohdistuva
Suunnittelu
etukäteissuunnittelu.
(etukäteissuunnittelu –
– Suunnittelun
spontaani toiminta)
kohdistuminen ryhmän
toimintoihin.
– Keskusaihe- tai
sisältöaluepainotteinen
suunnittelu.
– Suunnittelu aikuisten
toimintaa.

– Lapsen aloitteiden
korostaminen.

– Lapsi yksilönä.

– Suunnittelemattomuus.
– Suunnittelun
– Spontaanin toiminnan
perustuminen lasten
korostaminen.
havainnointiin.
– Lapset oman toimintansa
– Lasten yksilöllisten
suunnittelijoina.
oppimisprosessien
suunnittelua.
– Oppimisympäristön
suunnittelua.
– Projektityöskentelyn
suunnittelua.
– Lasten osallistuminen
suunnitteluun yhdessä
aikuisen kanssa.

– Sitoutumisen taso
Aikuisen sitoutumisen – Tuokioilla korkea
korkea / vaihtelee.
taso
sitoutumisen taso.
– Vapaan leikin aikana
matala sitoutumisen taso.

– Matala sitoutumisen taso.

1

Tutkimusaineiston pohjalta jäsentyneillä opetuksellisen kehyksen varianteilla on yhtymäkohtia behavioristiseen, konstruktivistiseen ja humanistis-kokemuksellisen oppimisen paradigmaan (ks. esim. Vakimo 1995).

Joissakin päiväkodeissa perinteisellä, toimintatuokioiden44 opetuksellista merkitystä
korostavalla pedagogiikalla näytti olevan vankka jalansija. Tämän opetuksellisen kehyksen puitteissa aikuisella, varhaiskasvattajalla, oli keskeinen, aktiivinen ja opettava rooli
suhteessa lapsiin. Toisaalta oli päiväkoteja, joissa työtä oli kehitetty lasten spontaania toimintaa myötäilevän ja leikin merkitystä korostavan pedagogiikan suuntaan. Kolmannessa
kategoriassa olivat ne päiväkodit, joiden opetuksellista kulttuuria luonnehti lasten yksilöllisten oppimisprosessien painottaminen45. Näissä päiväkodeissa korostettiin lasten aloitteellisuutta ja yksilöllisiä oppimisen tavoitteita. Aikuisen rooli lasten toimintaan nähden
oli kuitenkin aktiivisempaa kuin vapaan leikin pedagogiikkaa painottavissa päiväkodeissa.

44. Toimintatuokio on lastentarha- ja päiväkotikulttuurissa vuosikymmenien ajan käytössä ollut käsite (ks. esim. Niiranen &
Kinos 2001, 67–70). Härkönen (2000) on eritellyt tuokio-käsitteen sisältöä ja merkitystä todeten sen epätäsmällisyyden.
Tässä tutkimuksessa toimintatuokiolla viitataan opetustilanteisiin, joille on tyypillistä aikuisen etukäteissuunnittelu, tuokion
käynnistyminen aikuisen aloitteesta, ryhmäorientaatio ja aikuisen keskeinen rooli tilanteen etenemisessä.
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3.2 Lasten ja aikuisten aloitteellisuus arjen tilanteissa
Opetuksellisen kehyksen variantteihin liittyi päiväkodeissa erilaisia tapoja suhtautua lasten taholta tuleviin aloitteisiin46. Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa
korostettiin lasten oma-aloitteisuuden merkitystä. Se tuli jossakin muodossa esille kaikkien varhaiskasvattajien puheessa.
Kaija: ”Mulla on semmonen ajatus mielessä, että mä tykkäisin, että lapset ois mahdollisimman omatoimisia ja itsenäisiä ja tekisivät mahdollisimman paljon asioita
ite. Että ois kynät ja sakset ja kaikki ois esillä. No oon ajatellu, mutta en oo saanu
vielä käytännön asteelle, että laittasin ihan vesivärit ja semmosetkin esille, että ne
saa maalata sillon kun itestä siltä tuntuu.” (PK 6, 15.)
Vaikka varhaiskasvattajat olivat puheen tasolla yksimielisiä lasten oma-aloitteisuuden
merkityksellisyydestä, käytännössä siihen suhtauduttiin arjen tilanteissa eri tavoin. Yleisimmin lasten aloitteellisuus sallittiin tilanteissa, joihin päiväkotimaailmassa viitataan termillä vapaan leikin tilanteet (ks. esim. Strandell 1995, 34). Seuraavassa havainnointipäiväkirjan otteessa on kuvaus tavanomaisesta vapaan leikin tilanteesta, jossa lapset itse
hakeutuvat erilaisten toimintojen pariin.
Kun lapset ovat leiponeet, he siirtyvät toiseen huoneeseen ja ottavat itse erilaisia
toimintoja. 5 poikaa alkaa kuunnella kasetteja, 2 poikaa leikkii junaradalla, 2 poikaa leikkii hiekkalaatikolla, 2 tyttöä, 1 poika ja päivähoitaja pelaavat peliä. Kaija
tulee huoneeseen, kiertelee ympäri huonetta katsellen lasten toimintoja. Kaija
menee sitten pöydän luo, kirjoittaa jotakin kirjaan. Poikien hiekkalaatikkoleikit
loppuvat.
Poika – Kaija: “Minä käyn pesemässä kädet.”
Kaija: “Käy vain.”
Toinen poika: “Minäki käyn.”
Kaija: “Joo.”
Pojat menevät käytävään pesemään käsiään. Sitten pojat tulevat takaisin, hakevat
itselleen alustan ja alkavat muovailla. (PK 6, 7–8.)
Edellä kuvatussa tilanteessa lapset kiinnittyvät erilaisiin toimintoihin ilman aikuisen
ohjaamista. Lasten oma-aloitteisuuden sallimista ilmentää myös se, että hiekkalaatikolla
leikin aloittaneilla lapsilla on mahdollisuus vaihtaa toimintaansa muovailuun. Kahden
45. Tällä opetuksellisen kehyksen variantilla on yhtymäkohtia konstruktivistiseen oppimisen pedagogiikkaan. Konstruktivismikäsitteen käyttö viimeaikaisessa kasvatus- ja oppimistutkimuksessa on ollut monimuotoista (ks. von Wright 1996). Yleisellä
tasolla konstruktivismilla voidaan ymmärtää oppimisteoreettista näkemystä, jonka mukaan oppimista eivät ohjaa opettajan
ulkoiset toimenpiteet, vaan lapsen oma aktiivinen tietorakenteiden ’konstruoiminen’ (Siljander 1997, 345). Hajanaisuutta
termin käyttöön aiheuttavat kuitenkin erilaiset tavat käsittää oppimisen yksilöllisen ja sosiaalisen luonteen suhde.
Kumpulaisen ja Mutasen (1999, 8) mukaan Piagetin työhön nojaava konstruktivismi painottaa oppimisen yksilöllistä
luonnetta. Konstruktivismin toisena merkittävänä taustateoreetikkona pidetty Vygotsky puolestaan korosti oppimisen
sosiaalista kontekstia ja aikuisen roolia lapsen oppimisprosessin tukijana (esim. Hujala et al. 1998, 47–50). Vaikka
yksilöllistä oppimista ja vapaan leikin merkitystä korostavalle pedagogiikalle on yhteistä lapsen oman aktiivisuuden
korostaminen, merkittävä ero piirtyy niiden välille juuri tavassa ymmärtää aikuisen rooli lapsen oppimisprosessissa.
46. Lasten aloitteellisuuden problematiikka kytkeytyy läheisesti lapsilähtöisyydestä ja lapsikeskeisyydestä käytyyn debattiin.
Lapsilähtöisyyttä / lapsikeskeisyyttä on viime vuosina painotettu varhaiskasvatuksen keskeisenä lähtökohtana (esim.
Oberhumer & Ulich 1997, Stipek & Byler 1997). Terminä lapsilähtöisyys/lapsikeskeisyys on kuitenkin ongelmallinen.
Lisäksi kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa ja käytännön kasvatustoiminnassa lapsilähtöisyys on saanut monia erilaisia
painotuksia (esim. Hujala et al. 1998, 57, Hujala & Puroila 1998a, 308, Hytönen 1992, 10–14, Niiranen & Kinos 2001, 75,
Saikkonen & Väänänen 2000, 267). Yhteistä näille on kuitenkin lasten omien valintojen ja aktiivisuuden korostus.
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tilanteeseen osallistuvan aikuisen rooli suhteessa lasten toimintaan on erilainen. Päivähoitaja toimii yhdessä lasten kanssa, on aktiivinen suhteessa lasten toimintaan pelatessaan
lasten kanssa. Kaijan rooli suhteessa lasten toimintoihin on sen sijaan passiivinen.
Vapaan leikin tilanteissa lasten aloitteellisuus ei ilmennyt ainoastaan heidän oman toimintansa suhteen, vaan lapset pyrkivät spontaanisti kiinnittämään myös aikuisia mukaan
toimintaansa. Aikuisten reaktiot lasten aloitteisiin olivat kahtalaiset. Esimerkiksi seuraavassa tilanteessa lastentarhanopettaja Kaija lähtee spontaanisti mukaan keskusteluun lasten kanssa.
Lapset ovat hajallaan leikkimässä. Yksi poika pistelee levyyn kirjaimia.
Poika: “Kaija, mitä tässä lukee?”
Kaija menee hänen luokseen.
Kaija: “Mgudxamaa. Mitähän se tarkoittaa?”
Toinen poika: “Se tarkoittaa, että hyvää yötä.”
Poika – Kaija: “Mitä tarkoittaa OUDZI? “
Kaija: “No mitä? “
Poika: “Se tarkoittaa Oho englanniksi.”
Kaija: “Kuka sulle on opettanut?”
Poika: “Rimppa.” (PK 6, 4.)
Toisaalta varhaiskasvattajat myös saattoivat torjua lasten taholta tulevat aloitteita. Esimerkiksi seuraavassa tilanteessa lastenhoitaja Meeri torjuu tytön yrityksen kiinnittää hänet
mukaansa leikkiin ja perustelee tätä (tutkijalle) lapsen sosiaalisuuteen, toisten lasten kanssa toimimisen taitoihin liittyvillä tavoitteilla.
Osa lapsista rakentelee tyynyistä ja peitoista majoja. Yksi tytöistä pyytää Meeriä
tulemaan kanssaan rakentamaan majaa. Meeri ei mene, vaan kehottaa tyttöä leikkimään toisten lasten kanssa. Minulle Meeri kertoo, että tällä lapsella on iäkkäät vanhemmat. Isä on kotona ja lapsi on tottunut olemaan koko ajan aikuisten kanssa.
Tästä syystä lapsi aina pyytää aikuisia mukaan leikkeihinsä. Meerin on omien
sanojensa mukaan täytynyt tietoisesti ohjata lasta ottamaan kontaktia muihin lapsiin. (PK 7, 17–18.)
Edellisissä vapaan leikin tilanteissa lasten aloitteellisuus kohdistui suhteellisen lyhytkestoisiin toimintoihin. Päiväkodeissa oli meneillään myös erilaisia projekteja, joissa lasten
aloitteesta syntynyttä ideaa kehiteltiin pidemmällä aikavälillä ja yhdessä aikuisen kanssa.
Esimerkiksi Kaarinan päiväkodissa oli havainnointijakson aikana menneillään avaruusprojekti, joka oli käynnistynyt poikien tuodessa avaruusleluja mukanaan päiväkotiin. Avaruusteeman puitteissa lapset ja aikuiset olivat yhdessä rakentaneet lapsiryhmän tilaan avaruusleikkeihin soveltuvan nurkkauksen. Projektiin liittyi havainnointipäivien aikana myös
erilaisia käden töitä, kuten avaruusalusten ja lentokoneiden askartelua.
Lasten aloitteesta syntyneiden toimintojen ohella päiväkodin arkipäivässä oli aikuisen
aloitteesta syntyneitä yhteisiä tilanteita47. Suomalaisessa päiväkotikulttuurissa aikuisten
suunnittelemien ja ohjaamien toimintatuokioiden osuus päivän kulussa on perinteisesti
ollut ja edelleenkin näyttää olevan varsin merkittävä (ks. esim. Hujala & Puroila 1998a,
302, Kinos 1994, 9–10, myös Niiranen & Kinos 2001, 67–70). Myös tässä tutkimuksessa
joissakin päiväkodeissa varhaiskasvattajien opetuksellista suuntautumisesta määrittivät
aikuisten aloitteesta syntyneet, lapsiryhmälle suunnatut toimintahetket. Esimerkiksi Katin
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lapsiryhmän arkipäivä eteni aamutuokion, askartelutuokion, laulutuokion sekä vapaan leikin, ruokailujen ja ulkoilujen vuorotteluna. Myös Miljan ja Kaijan lapsiryhmissä päiväkotipäivää rytmittivät erilaiset aikuisten koolle kutsumat yhteiset kokoontumiset. Seuraavassa havainnointipäiväkirjan otteessa on kuvaus Katin aamutuokiosta.
Päiväkotiin on saatu uusia leluja, jotka kiinnostavat lapsia paljon (2 linnaa). Lapset
leikkivät kukin omissa pisteissään: 5 poikaa leikkii ritarilinnalla, 2 tyttöä leikkii
toisella linnalla, 2 poikaa pelaa peliä lattialla, 2 tyttöä konttaa (roolileikki
menossa). Kati valmistelee päivän askarteluhetkeä ja laittaa yhdelle pöydälle suojaliinan ja saksia. Kati vetäisee soittorasian narusta. Tämä on signaali lapsille,
jotka reagoivat välittömästi. Lapset alkavat keräämään tavaroitaan.
Lapsi – Kati: “Saako jatkaa leikkejä?”
Kati: “Katsotaanpa sitten. Tuonne voisitte mennä istumaan.” (osoittaa nurkkausta)
Lapset menevät nurkkaukseen istumaan kuka minnekin. Kati sammuttaa valot,
sytyttää kynttilän ja kehottaa kauempana olevia kahta poikaa tulemaan lähemmäksi. Kati ja lapset keskustelevat itsenäisyyspäivän vietosta: oliko kukaan katsonut televisiosta linnan juhlia? Katsotaan, keitä lapsia on paikalla. Kati lukee listasta
lapsen nimen. Mikäli lapsi on paikalla, hän vastaa ‘on’. Näin käydään lapset vuorotellen läpi. Samalla tavalla keskustellen käydään läpi kalenteri: mikä päivä ja
mikä kuukausi on. Joulukalenterin aukaisu. Kati sanoo, ketkä lapset saavat
aukaista. Kalenterin taskusta löytyy lappu.
Kati: “Tässä lukee että kiukkuinen tonttumuori.”
Kati etsii satukirjasta sadun Kiukkuinen tonttumuori. Uusi lapsi tulee päiväkotiin.
Kati tervehtii lasta: “Huomenta.”
Lapsi vastaa: “Huomenta.”
Lapsi menee muiden lasten viereen istumaan. Kati lukee etsimänsä sadun. Lapset
kuuntelevat. Kahta poikaa kiinnostavat takana pöydällä olevat linnat, ja he vilkuilevat sinne päin.
Kati: “Pojat tulkaapa tänne päin, kyllä ne linnat pysyvät siellä.”
Kati jatkaa sadun lukemista loppuun saakka. Sadun loputtua Kati ja lapset keskustelevat päivän ja viikon ohjelmasta. Kati jakaa lapset eri toimintoihin. Hän pyytää 5
lasta askartelupöytään ja lupaa toisten mennä jatkamaan leikkejä linnoilla.
(PK 4, 6–7.)
Ennen aamutuokion alkua lapsiryhmässä on meneillään tyypillinen vapaan leikin tilanne.
Lapset ovat kiinnittyneet erilaisiin toimintoihin keskenään, ja Kati valmistelee tulevaa
askartelutuokiota. Tässä vaiheessa Katin rooli suhteessa lasten toimintaan on passiivinen.
Tilanteen dramaattinen muutos tiivistyy Katin aloitteeseen. Tässä tapauksessa tilanteen
määrittelyn muutosta symbolisoi äänimerkki — soittorasia. Tilanteen muuttumisen aloite
ei tule lapsilta, sillä aamukokoontumista edeltävässä tilanteessa kaikki lapset ovat sitoutu47. Havainnointiaineiston suhteen on huomioitava se, että tutkijan oli mahdotonta tietää niitä aikaisempia tapahtumia, joiden
pohjalle varhaiskasvattajien toiminta ja toiminnan suunnittelu mahdollisesti nojautui. On siis mahdollista, että
varhaiskasvattajat näissä tilanteissa ovat käyttäneet tulkintojaan lasten aikaisemmin ilmaisemista intresseistä. Tinworth
(1997, 24) tekeekin eron termien ’lapsilähtöinen’ (child-centered) ja ’lapsen aloitteesta lähtevä’ (child-initiated) välille.
Tinworthin mukaan lapsilähtöisessä toiminnassa kasvattaja, ammattilainen, arvioi lapsen kiinnostuksen kohteet ja pyrkii
ottamaan ne huomioon omassa toiminnassaan. Sen sijaan lapsen aloitteellisuutta korostavassa toiminnassa lapsella itsellään
on aktiivinen rooli koko prosessissa. Tällöin lasten intressit eivät välity aikuisen tulkinnan kautta, vaan ne tulevat suoraan
lapsen ilmaisemana.
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neita omiin leikkeihinsä. Myös lapsen pyyntö saada jatkaa leikkejä viestittää lapsen sitoutumisesta meneillään olevaan toimintaan. Miksi Kati kutsuu lapset yhdelle koolle?
Kati: “Sitte meillä on se aamukokoontuminen. Se tavallaan on merkkinä siitä, että
nyt alakaa se toiminta. Meillä oli tässä syysloman jäläkeen semmosta että otettiin
vähä rennommin ku tiiettiin että jouluhommat alakaa. Huomas että ne alako vähä
niinku liikkumaan 'no eikö nyt ookkaan mittään'. Että piti sitte ihan kalenteriin kattoa sillai että vähän kysyä. Että ei ne siitäkään tykänny että sai ihan vappaasti olla.
Että kaipas sitä semmosta. Se on tosiaan vähä merkkinä kalenterit ja muut jutut.”
Haastattelija: “Onko se joka aamu semmonen?”
Kati: “On joo, mää oon ottanu sen. Joskus sitte ihan semmosen että viikonlopun
jäläkeen kysellään. Lapset jotaki tapahtumisia kertoo. Että maanantai on varsinkin
sillai että saavat sitte kertoo.”
Haastattelija: “Mikä sen aamukokoontumisen keskeisin tavoite sinusta on?”
Kati: “No ihan siinä on tietenki nää käytännön viikon päivät ja nämä, mitkä on vieläki sekasin osalla. Minusta esikoululaisen pittää tietää jo viikonpäivät, kuukauden
päivämäärä. Ja sitte se, että tavallaan siinä on lapset helppo sitten jakaa hommiin…” (PK 4, 17.)
Kati perustelee aamutuokioiden merkityksellisyyttä sillä, että lapset itse kaipaavat päiväkotipäivän alkuun ohjattua toimintaa. Herää kuitenkin kysymys, onko lasten aamukokoontumisia koskevissa kyselyissä kyse pikemminkin tottumisesta päivittäisiin rutiineihin kuin varsinaisista kokoontumisaloitteista. Ainakin edellä kuvatussa aamutilanteessa
lasten kiinnostus suuntautuu selkeästi leikkien jatkamiseen eikä lasten taholta tule yhtään
aloitetta aamutuokion käynnistämiseen. Tässä tilanteessa lasten koolle kutsuminen ei
perustu lasten halukkuuteen, vaan se palvelee päiväjärjestyksen noudattamista sekä Katin
opetuksellisia ja toiminnan organisoitumiseen liittyviä tavoitteita48.
Mielenkiintoista on myös se, että Kati ei pidä varsinaisena toimintana lasten omaehtoista leikkiä. Toiminta alkaa vasta aamutuokion jälkeen, so. tilanteessa, jossa aikuinen
ohjaa lapsiryhmää. Tämä näkökulma ilmentää toimintatuokiopainotteiselle pedagogiikalle
tyypillistä aikuisen aloitteellisuuden ja roolin korostamista oppimis-opetustapahtumassa.
Mielenkiintoinen kontrasti syntyy palautettaessa mieliin, että myös toimintatuokioiden
merkitystä painottavissa päiväkodeissa varhaiskasvattajat korostivat lasten oma-aloitteisuuden merkitystä. Tämä ristiriita johtaa siihen, että päiväkotipäivässä erilaisiin tilanteisiin kytkeytyy erilainen logiikka ja säännöstö. Aikuinen määrittelee ne rajat ja tilanteet,
joissa lasten oma-aloitteisuus ja itsenäinen kiinnittyminen toimintaan on suotavaa. Tyypillisesti näitä ovat vapaan leikin tilanteet. Varsinainen oppiminen mieltyy tapahtuvaksi kuitenkin aikuisen aloitteesta syntyneissä toimintatuokioissa.

48. Aamutuokion merkitys rakentuu Katille paitsi opetuksellisen myös käytännöllisen kehyksen kautta. Käytännöllisestä
kehyksestä tarkemmin luvussa 6.
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3.3 Työn ensisijainen kohde — lapsiryhmä vai lapsi yksilönä
Opetuksellisen toiminnan organisoinnissa keskeinen kysymys on, missä määrin toiminta
ohjautuu kaikille lapsille samojen periaatteiden mukaan ja missä määrin toiminnassa kyetään ottamaan huomioon lasten yksilölliset taustat, taipumukset ja mielenkiinnon kohteet
sekä kunkin lapsen oma kasvu- ja oppimisprosessi49. Päiväkotitraditiossa ja laajemminkin institutionaalisessa palvelutoiminnassa on ollut tyypillistä organisoituminen tietynlaisiksi, kaikille asiakkaille yhteisiksi toimintarutiineiksi (ks. esim. Wien 1996, 400). Tähän
käytäntöön on haettu muutosta asiakaslähtöisillä painotuksilla (esim. Heikkilä 1988,
Rusanen 1988). Myös varhaiskasvatukseen on peräänkuulutettu lapsilähtöisiä ammattikäytäntöjä (Hujala et al. 1998, Huttunen & Nivala 1991, Korhonen 1989, Lahikainen &
Rusanen 1991, Rusanen 1990a, 1990b).
Tutkituissa päiväkodeissa lasten yksilöllinen huomioiminen ja toimiminen lapsiryhmän kanssa kietoutuivat toisiinsa varhaiskasvattajien arkipäivän käytännöissä monin eri
tavoin. Kaikkien varhaiskasvattajien päivän kulkuun sisältyi tilanteita, joissa koko lapsiryhmä oli mukana. Tyypillisesti näitä tilanteita olivat ruokailut, päivälevot ja ulkoilut. Päiväkotien välillä oli kuitenkin huomattavaa vaihtelua siinä, miten keskeinen asema lapsiryhmälle rakennetuilla toiminnoilla oli arkipäivän organisoitumisessa. Osassa päiväkoteja ryhmäorientoituminen oli selkeästi havaittavissa. Päivän kulku noudatteli samoja linjoja kaikille lapsille, ja päiväkotipäivään sisältyi useita lapsiryhmille suunnattuja toimintatuokioita. Vapaan leikin hetket olivat näissä lapsiryhmissä tilanteita, joissa lapset itse kiinnittyivät erilaisiin toimintoihin.
Minkälaisia ryhmälle suunnatut toimintahetket sitten olivat luonteeltaan? Seuraavassa
havainnointipäiväkirjan otteessa on kuvaus Miljan organisoimasta askarteluhetkestä.
Milja istuu sohvalla. Lapset (11) ovat hänen edessään matolla. Leikitään leikkiä
‘missä asuu talonpoika, ylhäällä vai alhaalla’ yhden kerran.
Lapsi: “Minäkin haluan.”
Milja ei lupaa leikkiä toista kertaa. Milja näyttää tekemäänsä lumiukkoa ja kertoo
lapsille, että nyt on tarkoitus tehdä tämmöinen. Lapsi huomauttaa lumiukon porkkananenästä. Milja vastaa lapsen kommenttiin.
Milja – lapset: “Voitte mennä pöytiin istumaan.”
Lapset menevät ja aloittavat välittömästi leikkaamisen. Milja avustaa lapsia toisessa pöydässä, toisessa ovat laitosapulainen ja harjoittelija lasten apuna. Lapset
neuvovat toisiaan. Yksi lapsista leikkaa pallon halki (aikuinen ei ehdi neuvomaan),
toinen repii paperin. Milja auttaa Jannea leikkaamisessa ja liimaamisessa.
Milja – lapset: “Liimaatte siten, että suurin tulee alimmaksi, toiseksi suurin sitten.”
Milja antaa Jannelle kynän, kehottaa piirtämään ukolle silmät ja suun.
Milja – laitosapulainen: “Täällä on näitä mustia liituja, joilla voitte piirtää silmät ja
suun.”
Janne menee lelulaatikon luo.
Janne: “Saako leikkiä?“
Milja – Janne: “Tule vielä, niin minä annan lumiukolle lakin.”
49. Lapsen oppimisen näkökulmasta lapsiyksilön ja lapsiryhmän välinen suhde on mielenkiintoinen ja ajankohtainen kysymys.
Viimeaikainen oppimistutkimus on painottanut toisaalta lapsen oppimisprosessin yksilöllisyyttä, toisaalta sen sosiaalista
luonnetta (Hujala et al. 1998, Korkeamäki 1996, Kumpulainen & Mutanen 1999, Lindberg 1998, Powell 1996).
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Janne menee uudelleen askartelupöytään. Toisessa pöydässä Ilkka itkee ja huutaa.
Ilkka: “En minä osaa.”
Harjoittelija yrittää auttaa häntä. Janne saa lumiukon valmiiksi, lähtee laulusaliin ja
hakee lelun. Yksi lapsista alkaa lällättää.
Lapsi: “Minäpä osasin tehä lumiukon, lumiukon.”
Poika – Milja: “Saako mennä saliin leikkimään.”
Milja – poika: “No mene vähäksi aikaa, kohta aletaan laulamaan.”
Aikuiset auttavat edelleen lapsia, joilla askartelut kesken. Lapset, joilla lumiukot
ovat jo valmiit, aloittelevat leikkejä, juoksentelevat. Yksi tyttö haluaa jatkaa, Milja
antaa hänelle lisää leikattavaa.
Harjoittelija – Milja: “Ilkalla meinas mennä hermot.”
Milja – harjoittelija: “Joo se on huomattu ennenkin, se ei jaksa keskittyä.”
Harjoittelija alkaa keräillä roskia. Milja jatkaa neuvomista. Tyttö haluaa kirjoittaa
nimensä. Milja sanelee hänelle kirjaimia. Samaan aikaan Jannella ja toisella lapsella tulee riita lelusta. Milja ehdottaa Jannelle, että tämä ottaisi eri lelun. Janne
menee ja ottaa toisen lelun. Tilanne rauhoittuu. Milja aloittaa siivouksen.
Lapsi – Milja: “Minä autan sinua siivoamisessa.”
Milja – lapsi: “Joo.”
Lapsi kerää myös roskia. Milja lähtee huoneesta. (PK 5, 6–7.)
Kuvattu askarteluhetki on esimerkki niistä päiväkotiarjen tilanteista, joissa tilanne pyritään rakentamaan yhden kohtaamisen ja yhden yhteisen kohteen ympärille. Askarteluhetken rakenne noudattelee tiettyä kaavaa, joka toistui myös monissa muissa näkemissäni
toimintatuokioissa. Ensinnäkin ohjaavan aikuisen ja lasten fyysinen sijoittuminen tapahtuu siten, että aikuisella on katsekontakti lasten kanssa. Toimintahetkeen etenemiseen
sisältyy aloitus- ja motivointivaihe, varsinainen työskentelyvaihe sekä lopetus ja siirtyminen muihin toimintoihin. Esimerkiksi edellä kuvatussa askartelutuokiossa loru käynnistää hetken ja sitoo lasten mielenkiinnon yhteiseen kohteeseen. Lorun toissijainen, toimintaa käynnistävä funktio tulee esiin siinä, että Milja ei jatka lorua ja siihen liittyvää leikkiä, vaikka lasten keskuudessa tähän halua olisikin. Lorun tehtävänä on hiljentää lapsiryhmä ja valmistaa heitä vastaanottamaan askartelutehtävää koskevat ohjeet keskittyneesti.
Varsinaisessa työskentelyvaiheessa lapset sijoittuvat eri pöytiin askartelemaan. Lasten
kiinnostus ja sitoutuminen askarteluun vaihtelee. Osa lapsista askartelee innostuneesti, ja
yksi tytöistä pyytää jopa lisää askarreltavaa. Jannen ja Ilkan kohdalla tilanne näyttää toisenlaiselta. Jannen mielenkiinto suuntautuu leikkiin ja leluihin, Ilkka puolestaan tuskastuu tehtävään. Askarteluhetken lopetus ja siirtyminen muihin toimintoihin tapahtuu vähitellen.
Edellä kuvattu toimintatuokio rakentui askartelun, käsillä tekemisen ympärille. Päiväkodeissa oli myös useita toimintahetkiä, joissa lasten ja aikuisten välisellä keskustelulla
oli merkittävä rooli. Yleensä keskustelun aiheen valinta ja keskustelun eteneminen tapahtui aikuisen johdolla. Näihin keskusteluhetkiin kytkeytyi usein myös kysymys-vastaustekniikka, jossa aikuinen esitti kysymyksiä ja hänellä oli tiedossa myös oikea vastaus
kysymykseen. Lapsen tehtäväksi jäi löytää tuo oikea vastaus ja ilmoittaa se aikuiselle.
Vaikka monissa päiväkodeissa ryhmäorientoituminen ja toimintatuokiopainotteisuus
oli ilmeinen, osa varhaiskasvattajista esitti voimakasta kritiikkiä ryhmälle suunnattuja toi-

71
mintahetkiä kohtaan. Seuraavassa haastatteluotteessa Johanna nostaa esiin koko ryhmälle
suunnattujen toimintojen soveltumattomuuden nykyaikaiseen päiväkotipedagogiikkaan.
Johanna: ”Ja jos meillä on suunniteltua tai ohjattua toimintaa, niin se tapahtuu
pienryhmissä ja eriyttämällä, että siinä on työskentelemässä sitten pieni porukka ja
sit voi olla, että sitä samaa aihetta jatketaan sitten muina päivinä, että siinä on sit
mahollisuus niinkun tulla koko porukan mukkaan, mutta ei pyritäkkään siihen, että
kaikki on kerralla, kun siinä ei pysty sitä aikaa yksittäiselle lapselle antamaan, eikä
tämmöstä yksilöllistä ohjausta, niin tota, semmosessa tilanteessa, ett siin on kaikki
ja yks tai kaks aikuista, ett se on niinku semmonen huono ratkasu.” (PK 1, 51.)
Koko ryhmälle suunnattujen toimintojen sijaan näissä päiväkodeissa painopiste oli pienryhmätilanteissa sekä yksilöohjauksessa. Miten lasten oppimisen tavoitteellisuus yhdistyi
varhaiskasvattajien toteuttamaan pienryhmä- ja yksilöpainotteiseen toimintaan? Johannan ja Lissun päiväkodeissa lasten kasvua ja oppimista ei systemaattisesti havainnoitu tai
dokumentoitu. Päiväkodeissa luotettiin varhaiskasvattajien taitoon havaita ja tunnistaa
kunkin lapsen tarpeet spontaanisti toiminnan virrassa. Lempin päiväkodissa sen sijaan
selkeä tavoitteenasettelu yhdistyi yksilö- ja pienryhmäorientaatioon. Lempi havainnoi ja
kirjasi ylös systemaattisesti kunkin lapsen oppimisprosessia, ja esimerkiksi lukemaan ja
kirjoittamaan oppimiseen liittyviä toimintoja oli meneillään pitkin päivää. Näitä ei kuitenkaan toteutettu tiettyyn aikaan koko ryhmälle tai osalle lapsiryhmää, vaan yhdelle tai
muutamalle lapselle kerrallaan. Lapselle annettiin tietty tehtävä ja aikaraamit, joiden puitteissa tehtävä tuli tehdä. Lapsen oman valinnan varaan kuitenkin jäi, milloin hän tehtävän
teki ja tekikö kerralla vai pienissä osissa. Lempi myös aktiivisesti tarjosi lapsille tehtäviä
havaitessaan, ettei lapsella ollut sillä hetkellä tekemistä. Päivän kuluessa Lempillä olikin
useita pieniä opetustuokioita, jolloin hän kohtasi yksittäisen lapsen tai pari lasta kerrallaan.
Tämän tutkimuksen aineistossa tuli vain heikosti esille oli se, miten varhaiskasvattajat
käyttivät vertaisryhmää lasten oppimisen tukena50. Vaikka lapsiryhmän jakaminen pienempiin ryhmiin oli tähän tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa aivan yleinen käytäntö, se perustui useammin organisointi- ja ryhmänhallintakysymyksiin kuin pedagogisiin näkökohtiin.

3.4 Spontaani toiminta vai etukäteissuunnittelu
Opetuksellista kehystä määrittivät myös varhaiskasvatuksen suunnitteluun liittyvät ajattelu- ja toimintatavat. Varhaiskasvatuksen piirissä suhtautuminen suunnitteluun on ollut
kaksijakoista (Tinworth 1997, 24). Suunnittelu on nähty olennaisena osana tavoitteellista
kasvatus- ja opetustyötä, mutta vallitsevien suunnittelukäytäntöjen on kritisoitu olevan
aikuislähtöisiä ja kykenemättömiä vastaamaan yksittäisen lapsen tarpeisiin ja oppimisen
haasteisiin (ks. esim. Hujala et al. 1998, 67–68, Kinos 1994, 5). Suunnittelun liittyvät ristiriitaiset ajattelu- ja toimintatavat ilmenivät myös tutkituissa päiväkodeissa.
50. Nykytutkimuksen mukaan mukaan vertaisryhmävuorovaikutuksen merkitys yksilön kasvu- ja oppimisprosessissa on
merkittävä (esim. Dencik 1998, 30, Lindberg 1998, 77, Strandell 1995, 158-162).
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Päiväkotien välillä oli selvää vaihtelua siinä, miten tärkeänä suunnittelua pidettiin. Osa
varhaiskasvattajista painotti varhaiskasvatustyössä spontaania toimintaa ja tilanteittaista
reagoimista lasten aloitteisiin51. Päiväkotityötä tehtiin ’tässä ja nyt’ –periaatteella52. Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa Johanna kuvaa lasten spontaanin toiminnan tukemisen
merkityksellisyyttä päiväkodin arkipäivässä.
Johanna: ”No, me tehhään sillai oikeestaan, ett meillä se suunnittelu ei oo niinku
koko ajan. Ett periaatteessa aamulla ensimmäisenä, miten se päivä lähteny käyntiin, niin se hyvin paljo sanelee ja antaa niitä raameja sille päivälle, ett mitä nyt,
minkälainen tämä päivä on, onko tää päivä esmes mitä me ajateltiin yhteisesti, ett
otetaan ku tässä tulee sopiva hetki, niin tämä juttu esille. Ett onks se nytten tämä
päivä, jos se näyttää siltä, ett hei, se on nyt tämä päivä, ett se niinku on, on kaikinpuolin ja se on luonteva ratkasu, niin se sitte vaihtuu. Et ei niinkun hirveen tarkkaan mitään lyödä niinkun lukkoon, että nyt maanantaina tätä, tiistaina tuota, keskiviikkona tuota ja niin pois päin…” (PK 1, 52.)
Toisaalta taas osa varhaiskasvattajista painotti suunnittelun olevan varhaiskasvatustyön
keskeinen lähtökohta. Esimerkiksi Marjan päiväkodissa toimintoja suunniteltiin etukäteen.
Marja: ”Kyllä meillä on viikkosuunnitelmat sillä lailla, että meillä on, meillon
niinku tietyt päivät, elikkä meillon maanantaina, meillon niinku omalelupäivä, että
sillon saa tuua, ja tuota keskiviikko ja torstai on sitte pyhitetty tämmösille projektijutuille, askartelulle ja maalaukselle, että on joku semmonen, viikottain joku aihe,
että mitä tehhään. Tännään nyt oli toi videohomma ja näin, ett se nyt oli, että siin ei
oikeen alettu tekemään mittään. Ja tuota, sitte perjantaina meillä on laulupäivä, niin
ja tiistaina on sitte tuota tämmöstä liikunnallista puolta, jumpataan tai jotaki tämmösiä laululeikkejä tai semmosta. Ollaan pyritty pitämään näistä, että monesti
niistä jou’utaan luistaan jonku asian takia tai näin, mutta tuota, pyritty, ett se kuitenki vähä menis sillä lailla, että joka viikko tulis jottain. Ja se ei meinaa sitä, etteikö niin, ett okei lauletaanpas nytten ja otetaan ex tempore, ett ei se nyt semmosta
oo, että sillä lailla. Mut se, että ku siinä on nuo pienet, niin niin tota, se on, vängälläki mennee, mutta ett noitten isompien takia meiän pitäs siihen pyrkiä, että se
semmonen suunnitelmallisuus kuitenki on, että sielä on sitä semmosta suunniteltuakin toimintaa…” (PK 9, 20–21.)
Myös Meeri piti suunnittelua tärkeänä, mutta hän koki että arkipäivän toiminnassa suunnittelulle ei löytynyt tarpeeksi tilaa.

51. Suunnitteluun liittyvissä variaatioissa tulevat esiin lapsilähtöisyyteen liittyvät ristiriitaiset tulkinnat. Joissakin päiväkodeissa
lapsilähtöisyyden korostaminen oli johtanut varhaiskasvatustyöhön liittyvän tavoitteellisuuden ohenemiseen. Lindberg
(1998) kuitenkin huomauttaa seuraavasti: ‘Toisin kuin tämän hetken julkinen keskustelu antaa joskus ymmärtää, toiminnan
tavoitteellisuus ei merkitse lapsen pakottamista koulumaiseen työskentelyyn, “lapsuuden ja leikin loppua”.
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tavoitteet lisäävät mielekkyyttä ja antavat toiminnalle suunnan.’
52. Myös Hedin et al. (1997) tutkiessaan ruotsalaisten päiväkotien erilaisia ’ilmastoja’ löysivät kolme suuntautumisen tapaa: a)
tulevaisuusorientoitunut, b) nykyisyysorientoitunut ja c) edellisten yhdistelmä. Tässä tutkimuksessa löytyneillä
opetuksellisen kehyksen varianteilla on selviä yhtymäkohtia tähän löydökseen. Toimintatuokiopainotteista pedagogiikkaa
voidaan luonnehtia tulevaisuusorientoituneena, vapaan leikin pedagogiikkaa nykyisyysorientoituneena ja yksilöllistä
oppimista painottavaa pedagogiikkaa näiden yhdistelmänä.
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Meeri: ”Elikkä tavotehan olis se, että me pystyttäs niinku syksyllä suunnilleen
suunnittelleen se talvi jouluun asti, elikkä suunnilleen se, että saahaan kaikki
niinku maalaukset ja sitte niinku savityöt, ja kaikkia voitas tehä niinku vähäsen.
Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä on aivan retuperällä. Paljo enempi olis pitänyt
suunnitella. Me ei oo pystytty. Yhen kerran on meille antanu niinku johtaja semmosen mahollisuuden että me on kaikki oltu, miellähän on aina niinku joku nukkarissa…” (PK 7, 50.)
Päiväkotien välillä oli vaihtelua myös siinä, missä määrin suunnittelu oli yksilöllistä ja
missä määrin sen kohdistui lapsiryhmään. Vaikka viimeaikainen varhaiskasvatustutkimus
on painottanut tarvetta ottaa kasvatuksen ja opetuksen suunnittelussa huomioon kunkin
lapsen oma elämäntilanne ja sosiokulttuurinen konteksti (esim. Hujala et al. 1998, 68,
Lindberg 1998, 80, Tinworth 1997, 24), monissa tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa suunnittelu painottui lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun. Suunnittelu rakentui
joko keskusaiheiden tai eri sisältöalueiden, ei lasten kasvu- ja oppimisprosessin varaan.
Keskusaiheajattelussa suunnittelun lähtökohtana oli jokin teema, keskusaihe, jonka ympärille suunniteltiin erilaisia toimintoja. Sisältöaluesuunnittelussa taas oli tyypillistä suunnitella eri päiville kasvun ja oppimisen eri osa-alueisiin liittyvää toimintaa, esimerkiksi liikuntapäivä, käden töiden päivä jne.
Lapset ovat päivälevolla lepohuoneessa. Marja ja lastenhoitaja ovat viereisessä
huoneessa suunnittelemassa ensi viikon toimintaa. He päätyvät seuraavanlaisiin
toimintoihin: ystävänpäiväkortti, avoimien ovien päivä, leipomispäivä, torstaina
loput lapsista tekevät ystävänpäiväkorttia, perjantaina konsertti. Siivooja siivoaa
huonetta. Lastenhoitaja käy välillä ulkona katsomassa nukkuuko Sampo.
Lastenhoitaja: “Otetaanko viikon päästä puhallusmaalausta ja saippuakuplien
puhallusta?”
Marja: “Hyvä homma.”
Lastenhoitaja: “Otetaanko jonakin päivänä satujumppaa, pumpulin puhallusta?”
Marja: “Joo.”
Lastenhoitaja: “Minä päivänä se on jumppapäivä?” (Ei muista, katsoo vihkosta.)
“Taitaa tullakin hengitysviikko!”
Molemmat nauravat.
Lastenhoitaja: “Pitäs ottaa nuita lukupäiviä. Sinä luet kyllä tosi paljon. Minulla
tulee luettua aika vähän.”
Marja ehdottaa, että otetaan pussukka, jonne pannaan lapuilla kirjojen nimet. Pussukasta vuoroperään nostetaan lappuja ja sitä mukaa luetaan kirjoja.
Marja: “Että tulis vähä muutaki että luetaan vaan.”
Lastenhoitajan mielestä ajatus on hyvä. Marja ja lastenhoitaja suunnittelevat maanantaita päiväksi, jolloin voitaisiin ottaa arvoituksia ja kirjoja. (PK 9, 8–9.)
Suunnittelutilanteessa on selkeästi havaittavissa varhaiskasvattajien painottuminen sisältöalueisiin. Kumpikaan työntekijöistä ei mainitse lapsia nimeltä eikä muutenkaan viittaa
lapsiin ja lasten oppimisen tavoitteisiin. Voidaan tietysti olettaa, että Marjan ja hänen työparinsa suunnittelemat toiminnot ovat sinällään lasten oppimista edistäviä. Suunnittelun
pohjavire tässäkin tapauksessa tähtää siis lasten oppimiseen ja kehittymiseen.
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Lempin ja Kaarinan päiväkodeissa suunnittelussa painottui oppimisen systemaattinen
havainnointi ja seuranta, oppimisympäristön suunnittelu, yksilöllinen suunnittelu sekä
projektityyppisen työskentelyn suunnittelu. Lempi kuvaa lasten kehitystason seurantaa ja
lasten yksilöllisten tavoitteiden merkitystä seuraavasti.
Lempi: ”Tää, että niin lapsella on niitä on, just niitä omia tavotteita, jokkaiselle,
jokkaiselle lapselle on, niitä omia tavotteita. Mää tasan tarkkaan tiiän, että, kuitenki että, missä se on menossa missäki asiassa, mitä, mitä asioita me nyt aletaan
opettelleen tai, missä mää autan sitä ja rakennettaan sen päälle. Ja se on se observointivihko meillä kyllä siinä kyllä se väline…” (PK 3, 47.)
Kaarina puolestaan painottaa suunnittelun ja toiminnan lähtökohtana lasten intressien ja
mielenkiinnon kohteiden havainnointia sekä aikuisen herkkyyttä ja valmiutta tarttua lapsia kiinnostaviin teemoihin.
Kaarina: ”Mä mieltäisin sitä lastentarhanopettajana ideaalina jos mä pystysin ryhmässä olemaan koko ajan, niin olis justiinsa se, että mä lähtisin seuraamaan sitä
mistä lapset kiinnostuu, mistä ne puhuu, mikä niitä kiinnostaa? Tarttusin kiinni siihen ja antasin mahdollisuuden ja materiaalin ja neuvoisin miten tätä asiaa lähdetään työstämään eteenpäin eri tavoin. Että nytkin itte huomasin sen, että kun pojilla
oli näitä avaruusleluja matkassa ja kaikenmaailman hirviöitä mitä oli, ja sitä lähti
ideoimaan lasten kanssa, että mitä me tehtäs. No tehdään planeetan pinta ja ruvetaan tekeen raketteja ja tämmösiä…” (PK 2, 21.)
Tutkituissa päiväkodeissa suunnittelu oli ensisijaisesti ammattilaisten, varhaiskasvattajien
toimintaa. Lasten suunnitteluun osallistumisen suhteen päiväkodeissa oli nähtävissä erilaisten käytäntöjen kirjo. Niissä päiväkodeissa, joissa varhaiskasvattajat painottivat spontaania toimintaa, lapset hyvin pitkälle itse suunnittelivat ja hakeutuivat erilaisiin toimintoihin ilman aikuisen interventiota. Toista ääripäätä edustivat ne päiväkodit, joissa varhaiskasvattajien suunnittelu jäsensi keskeisesti päiväkodin arkipäivää. Näissä tapauksissa
lasten toiminta näyttäytyi suunnittelun kohteena, ja lapset itse eivät osallistuneet suunnitteluprosessiin. Oli myös päiväkoteja, joissa suunnitteluun osallistuivat aikuiset ja lapset
yhdessä.
Lasten vanhempien osallistuminen ja vaikuttaminen suunnitteluun oli moniulotteinen
kysymys. Vanhemmilla oli mahdollisuus esittää toivomuksia erityisesti omaa lastaan koskevien päivälepokäytäntöjen suhteen. Nämä toiveet otettiin myös huomioon arkipäivän
toiminnassa. Varsinaista lasten oppimiseen ja sen tukemiseen liittyvää keskustelua vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välillä oli kuitenkin varhaiskasvattajien tulkintojen
mukaan varsin vähän.

3.5 Aikuisen sitoutumisen taso
Varhaiskasvatustyön kehykset eivät liity ainoastaan työtä koskeviin toiminta- ja ajattelutapoihin, vaan niiden funktiona on myös määritellä sitä, miten kiinteää sitoutumista 53
kehyksen määrittelemä toiminta edellyttää (ks. Goffman 1974, 345). Tästä näkökulmasta
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toimintaan sitoutuminen on keskeinen kysymys kaikissa varhaiskasvatustyötä jäsentävissä
kehyksissä, ei ainoastaan opetuksellisessa kehyksessä. Opetuksellisessa kehyksessä sitoutuminen liittyy oleellisesti kysymykseen, miten tiivistä lasten ja aikuisten välistä vuorovaikutusta lasten oppimisen ja kehityksen tukeminen edellyttää.
Aikuisten sitoutumisen analyysissä osoittautui hedelmälliseksi se erottelu, joka Goffmanin teksteissä piirtyy sosiaalisten tilanteiden ja niiden sisällä tapahtuvien kohtaamisten
välille (ks. tarkemmin luku 2.2.2). Sitoutuminen lasten toimintaan edellyttää nimittäin
kohtaamistilannetta, tilannetta jossa lapsella ja aikuisella on yhteinen toiminnan kohde.
Seuraavassa tilannekuvauksessa Kaija ja kaksi poikaa askartelevat yhdessä. Olen kursivoinut tekstiin ne kohdat, joissa tulkitsen Kaijan selkeimmin sitoutuvan askarteluun poikien kanssa.
Pojat ja Kaija katselevat yhdessä Kokeilijan käsikirjaa ja löytävät sieltä kiinnostava
laitteen.
Kaija: “Tätä voitas kokeilla. Mistä löytyy kartonkia ja saksia?”
Pojat hakevat sakset, Kaija hakee kartonkia. Pojat piirtävät ja leikkaavat kirjan
mallin mukaan. Harjoittelija tuo paistetut pullat luokkaan. Kaija jatkaa poikien
kanssa kirjan mukaista askartelua. Yksi ryhmän pojista menee ja kilistää kelloa.
Kaija: “Eino alko kuttuun kokoon kokousta. Elä vielä. Kohta aletaan täyttään niitä
pullia.”
Kaija ja lapset juttelevat huomisesta laskiaismäestä, mitä laskuvälineitä voi ottaa
mukaan. Joku lapsista sanoo, että otettaisiin mukaan rattikelkkoja. Kaija on kuitenkin sitä mieltä, että ei oteta rattikelkkoja, kun ei tiedetä minkälainen se mäki on.
Kaija kehottaa kirjoittamaan liukuriin nimen. Askartelu jatkuu, Kaija ja lapset valmistavat pahvitötteröistä ja langasta puhelimen. Päivähoitaja kysyy Kaijalta, voiko
hän käydä katsomassa opettajanhuoneessa paljonko on pakkasta. Kaijan mielestä
päivähoitaja voi käydä katsomassa. Kaija ja lapset kokeilevat puhelinta. Yksi poika
juoksee Kaijan luokse.
Poika – Kaija: “Saahaanko mekin tehä tuommoset?” (PK 6, 8–9.)
Kaijan sitoutuminen lasten toimintaan ilmenee sekä puheen että tekemisen tasolla. Nämä
molemmat toiminnan lajit on myös ulkopuolisen havainnoijan mahdollista tunnistaa. Toiminnan virrassa Kaijan askarteluun sitoutumisen taso kuitenkin selvästi vaihtelee. Päivähoitajan osoittaessa Kaijalle kysymyksen säätilasta, Kaija hetkellisesti irtaantuu askartelusta ja sitoutuu keskusteluun päivähoitajan kanssa. Samantapaisia irtautumisia tapahtuu
myös pojan kilistäessä kelloa (kielto) ja lasten keskustellessa laskiaismäestä (osallistuminen keskusteluun).
Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuvien varhaiskasvattajien sitoutuminen lasten
toimintaan oli monivivahteista54. Lapsiryhmälle suunnattuihin tuokioihin liittyi aikuisen
53. Goffman (1974, 346) määrittelee sitoutumisen (involvement) psykobiologiseksi prosessiksi, jossa subjekti tulee ainakin
osittain epätietoiseksi oman kognitiivisen tarkkaavaisuutensa suunnasta. Tämä on yllättävä määritelmä, sillä helposti
ajattelisi juuri tietoisuuden tarkkaavaisuuden kohteesta osoittavan sitoutumista. Goffman kuitenkin selittää, että
sitoutuminen ei ole mahdollista tarkoituksellisesti. Tilanteessa, jossa henkilön mielenkiinto kohteeseen herpaantuu, ja hän
pyrkii tietoisesti ylläpitämään omaa mielenkiintoaan, sitoutuminen ei kohdistu enää alkuperäiseen kohteeseen, vaan
henkilön omaan prosessiin.
54. Hedin et al. (1997) havaitsivat tutkimuksessaan ruotsalaisten päiväkotien työntekijöiden sitoutuvan lasten toimintaan eri
tavoin. Osa työntekijöistä oli kauttaaltaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Osa työntekijöistä taas oli aktiivisia
toimintatuokioiden aikana, mutta lasten leikkitilanteissa passiivisia. Tässä tutkimuksessa ilmeni samankaltaisia eroja
aikuisten sitoutumisessa lasten toimintoihin.
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tiivis sitoutuminen yhteiseen toiminnan kohteeseen lasten kanssa. Keskeisin varhaiskasvattajia toisistaan erottava tekijä olikin se, miten aikuiset sitoutuivat lasten toimintaan
vapaan leikin aikana. Ensinnäkin oli niitä varhaiskasvattajia, joiden ammatillista toimintaa leimasi runsas vuorovaikutteisuus lasten kanssa. Nämä varhaiskasvattajat toimivat ja
keskustelivat paljon lasten kanssa, olipa sitten kyse ohjatuista toiminnoista tai sitten
vapaan leikin tilanteista.
Kaarina neuvoo askartelupöydässä lapsille, miten raketin kärki liimataan. Pojat jatkavat askartelua. Kaarina siirtyy sitten pöydän ääreen, jossa lapsia on muovailemassa.
Kaarina: “Onko se vihreä muovailuvaha parempi?”
Lapsi: “On.”
Kaarina: “Niin minusta näyttää.”
Askartelupöydässä oleva poika kysyy: “Kaarina, mitä minä seuraavaksi teen?”
Kaarina: “Nyt pitäis kuivatella se.”
Kaarina neuvoo, miten jatketaan, ja kehottaa kuivamista odoteltaessa leikkaamaan
jonkun osan.
Poika: “Tää on vaikeeta.”
Kaarina: “Se on. Sun kannattaa tehä niin, että sä leikkaat ensin isot ja sitten pienet.”
Kaarina näyttää, miten siivet asennetaan runkoon.
Muovailupöydästä tyttö – Kaarina: “Hei, Kaarina. Minä oon menny yhteen kilpailuun. Se on semmonen, että ne ottaa lapun ja sanoo että Sanna, niin mää oon voittanu.”
Kaarina: “Siis arpajaisiin.”
S: “Niin.”
Tyttö tulee askartelupöydän luo ja haluaa myös ruveta askartelemaan avaruusalusta. Tyttö odottaa avaruusaluksen rungon kanssa. Kaarina neuvoo poikaa, kehottaa poikaa leikkaamaan siivet.
Tyttö näyttää kirjekuorta ja sanoo: “Tää on ainakin mun” (kirjekuoreen pantu valmiiksi avaruusaluksen osia).
Kaarina – Tiina: “No niin, Tiina. Onko sinulla se koppi?”
Tiina: “On.”
Kaarina: “Sun kannattaa liimata se kiinni, ettei se leikissä irtoa.”
Kaarina neuvoo Tiinaa, miten rakettia tehdään. Tiina selittää isolla äänellä, miten
aikoo antaa raketin veljelleen.
Muovailupöydän tytöt: “Ole Tiina hiljempaa, ettei pienet herää.”
Kaarina: “No niin, Tiinukka. Alapa tälläämään.”
Kaarina antaa yhden valmiin avaruusaluksen Tiinalle malliksi. (PK 2, 4.)
Kuvatussa tilanteessa Kaarina toimii intensiivisesti yhdessä lasten kanssa. Hän ei kiinnity
mihinkään tiettyyn ryhmään, vaan on vuorovaikutuksessa monien lasten kanssa vuorotellen. Tilanteessa ilmenee sekä Kaarinan että lasten taholta tulevia aloitteita. Esimerkiksi
osoittaessaan lapselle kysymyksen ‘Onko se vihreä muovailuvaha parempi?’ Kaarina
tekee keskustelualoitteen. Myös lapset tekevät Kaarinalle useampia keskustelualoitteita,
esimerkiksi ‘Kaarina, mitä minä seuraavaksi teen?’ tai ‘Hei Kaarina. Minä oon menny
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yhteen kilpailuun’. Kaarina myös vastaa lasten aloitteisiin, ja Kaarinan sitoutumista lasten
toimintoihin tapahtuu sekä puheen että tekemisen tasolla.
Toisilla varhaiskasvattajilla lasten toimintaan sitoutuminen painottui ohjattuihin toimintoihin. Näiden varhaiskasvattajien kohdalla vapaan leikin tilanteissa aikuisten ja lasten toiminta tapahtui erillään, ja vuorovaikutus oli selvästi vähäisempää kuin esimerkiksi
edellisessä tilanne-esimerkissä.
Lapset ovat hajaantuneet eri toimintoihin. Lastentarhanopettaja ja Meeri keskustelevat Mikon äidin tapaamisesta. Meeri käy välillä toisessa lapsiryhmässä toimittamassa asian varajohtajalle. Palattuaan Meeri ja lastentarhanopettaja keskustelevat
putkimiehestä ja uuden wc-pöntön asentamisesta. Lastenhoitaja tulee töihin. Meeri
kertoo lastenhoitajalle wc-pöntön asentamisesta. Lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja Meeri keskustelevat wc-pöntöstä ja henkilökuntatilanteesta. He suunnittelevat myös seuraavan päivän osalta, miten töihin tullaan. Lapset leikkivät kuka missäkin. Anni harhailee ympäriinsä.
Lastentarhanopettaja – Anni: “Anni, sinulla on palapeli levällään pöydällä.”
Anni jatkaa harhailuaan. Meeri, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja jatkavat keskustelujaan (mitä tehdään tänään, pystytäänkö lähtemään ulos, otetaanko peuhupäivä). Meeri kertoo johtajan ehdottaneen, että tällä lapsiryhmällä olisi yksi peuhuvuoro enemmän kuin muilla ryhmillä, koska lapsia on paljon ja he ovat pieniä.
Myös ryhmässä oleva erityislapsi aiheuttaa paljon lisätöitä.
Meeri – Silja ja Leena: “Silja ja Leena, mitä te alkaisitte hommamaan?”
Lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja Meeri jatkavat pohdiskeluaan viikon ohjelmasta. Meeri kertoo myös muille, miten lapset ovat tänä aamuna jääneet päiväkotiin ja miten yksi lapsi oli ollut väsynyt. Meeri ohimennen kehottaa lasta aloittamaan palapelin pöydän sijasta lattialla, koska palapeli on niin iso ettei se sovi pöydälle. Meeri, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja jatkavat keskustelua. (PK 7, 16.)
Tilanteessa kohtaamiset tiivistyvät pääasiallisesti joko aikuisten tai lasten välille. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on vähäistä ja rajoittuu joihinkin ohimennen tehtyihin
huomautuksiin, lähinnä yrityksiin kiinnittää lapset johonkin toimintaan. Meeri itse sitoutuu keskusteluun ryhmän toisten työntekijöiden kanssa. Suhteessa lasten toimintaan Meerin rooli on tässä tilanteessa passiivinen. Tilanteen jatkuessa Meeri siirtyy nukkumahuoneeseen, jossa osa lapsia on leikkimässä.
Meeri tulee nukkumahuoneeseen. Lapsilla on siellä leikki menossa.
Lapsi: “Me halutaan olla rauhassa.”
Meeri: “Minä vaan mietin, haluatteko te musiikkia.”
Lapsi: “Halutaan.”
Meeri laittaa kasetin soimaan. Lapset hyppivät musiikin tahdissa.
Pauli: “Se Batman-laulu, jonka sinä eilen toit, oli tosi kiva.”
Meeri: “No niin oli. Se kuulu äsken, etkö sinä kuullu?”
Pauli menee tuolin kaiteelle kuuntelemaan. Meeri ottaa hänet kaiteelta pois ja
panee tuoliin istumaan.
Meeri: “Tuleeko siinä vahinko?”
Meeri lähtee toiselle osastolle keskustelemaan ulosmenosta. (PK 7, 17.)
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Tämä tilannekuvaus osoittaa sen, että myös lapset itse saattavat ylläpitävät aikuisten ja
lasten erillisyyttä vapaan leikin aikana. Meerin tullessa lasten leikkialueelle lapsi reagoikin torjumalla Meerin mukaan tulon: ‘me halutaan olla rauhassa’.

3.6 Opetuksellinen kehys ja varhaiskasvattajana kasvaminen55
Edellisissä luvuissa olen kuvannut opetuksellista variaatiota, joka tutkituissa päiväkodeissa ilmeni suhteessa varhaislapsuuden oppimiseen ja sen tukemiseen. Varhaiskasvatustyössä opetuksellinen kehys ei ole kuitenkaan ainoastaan lasten kasvuun ja oppimiseen liittyvien ajattelu- ja toimintatapojen taustalla, vaan se liittyy myös työntekijöiden omaan
ammatilliseen kasvuun sekä työyhteisön kehittymiseen56. Työntekijöiden tarve ammatilliseen uusiutumiseen nousikin esiin varhaiskasvattajien tulkinnoissa yhtenä näkökulmana
varhaiskasvatustyöhön. Varhaiskasvattajat olivat kautta linjan hyvin tietoisia siitä, että
peruskouluttautumisen kautta saavutetut tiedot, taidot ja valmiudet ovat vasta ensimmäinen askel varhaiskasvattajana kehittymisessä. Virikkeet muutokseen ja kehittymiseen
näyttivät tulevan kahtaalta. Toisaalta varhaiskasvattajilla itsellään oli halu etsiä uusia
haasteita ja kehittyä ammatissaan, toisaalta ympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttivat painetta ja tarvetta muutokseen ja uuden oppimiseen.
Varhaiskasvattajien oppimispolulla57 ilmeni useita erilaisia merkityksellisiä ammatillisen kasvun solmukohtia. Ensinnäkin työpaikan tai työtehtävien muutokset olivat usein
johtaneet tilanteeseen, jossa aikaisempi tietämys näytti riittämättömältä tai ajattelu- ja toimintatapoja jouduttiin uudelleen arvioimaan. Seuraavassa sitaatissa Johanna nostaa esiin
sekä omaa oppimismotivaatiotaan että työympäristössä ja työtehtävissä tapahtuvaa jatkuvaa uusiutumista. Tässä esimerkissä työtehtävien muutos, siirtyminen lastentarhanopettajasta päiväkodin johtajaksi ilmeni uralla merkittävänä, uusia oppimisen haasteita nostattavana käännekohtana.
Johanna: ”…mää niinkun kyllä tämän johtajuuden silleen, silleen niin koen omaksi
työkseni. Mää en olisi varmasti tätä johtajan paikkaa silloin aikoinaan hakenutkaan, ellei minulla olisi ollu jo silloin semmonen, semmonen tunne ja semmonen
halu kehittyä ja ottaa vastaan haasteita. Minä en ois uskaltanu hakkee, mutta että
mää niinku ajattelin sillon jo, että mä haluan oppia uutta, mä haluan kehittyä
työssä ja, ja tuota niin, olen niinkun valmis niinku tähän tehtävään ja koko ajan
tässä tehtävässä on joutunu ihan jatkuvasti muuttumaan ja ottamaan uusia työtehtäviä vastaan ja koko ajan niinku mennään etteenpäin. Että jos on pikkusen hetken
aikaisemmin tunne, että no niin, tämä mennee näin ja näin ja niin edelleen, niin
55. Ammatillinen kasvu ja työyhteisön kehittyminen ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä prosesseja, joiden todentaminen
tilanteittaiseen näkökulmaan kiinnittyvässä tutkimuksessa on vaikeaa. Tässä luvussa esitetyt näkökulmat perustuvatkin
varhaiskasvattajien tulkintoihin näistä prosesseista.
56. Karila (1997, 97–103) havaitsi lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehittymistä koskevassa tutkimuksessaan
lastentarhanopettajien oppimisen halun ja taitojen olevan sidoksissa heidän asiantuntijuutensa kehittymiseen. Tutkimukseen
osallistuneet lastentarhanopettajat voitiin jakaa kolmeen kategoriaan sen mukaan, miten he suuntautuivat
oppimistilanteisiin: a) tilanteesta toiseen selviytyjiin, b) epävarmoihin sopeutujiin ja c) aktiivisiin tilanteen haltuun ottajiin.
Näistä ryhmistä tilanteen aktiiviset haltuun ottajat edistyivät parhaiten oppimisessaan.
57. Karila (1997) on käyttänyt tutkimuksessaan käsitettä ’oppimispolku’ kuvatessaan lastentarhanopettajan asiantuntijuuden
kehittymistä.
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kohta tullee joku uus juttu ja taas ollaan uuessa tilanteessa ja taas se vaatii niinku
sitä sopeutumista ja sitoutumista ja asiat pittää niinkun laittaa taas uuteen arvojärjestykseen. Mutta että, mä en niinku koe sitä, en oo kokenu sitä semmosena rasitteena koskaan.” (PK 1, 65.)
Toisena merkittävänä tekijänä omassa kasvuprosessissaan varhaiskasvattajat pitivät täydennyskoulutusta ja sieltä saamiaan uusia virikkeitä päiväkotityöhön. Monet varhaiskasvattajat olivat osallistuneet esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen erikoistumisopintoihin. Pääsääntöisesti nämä koulutukset koettiin antoisina, ja koulutuksessa omaksuttuja ideoita
sovellettiin päiväkotityöhön. Esi- ja alkuopetukseen liittyvän koulutuksen ohella oli myös
muita koulutustilaisuuksia, joiden merkitystä varhaiskasvattajat korostivat. Esimerkiksi
Kaarina painotti johtajuuskoulutusta tärkeänä liikkeelle panevana voimana uuden oppimisessa sekä työn ja työyhteisön kehittämisessä.
Kaarina: “Kyllä mun täytyy sanoa, että se lähti siitä koulutuksesta, missä mä olin
mukana. Se oli aivan mahdottoman positiivinen ja voimia antava kokemus. Kyllä
se lähti sieltä.”
Haastattelija: “Johtajuuskoulutus, josta sä kerroit?”
Kaarina: “Joo. … Mä sain sieltä jonkun semmonen rohkaisuruiskeen tai piristysruiskeen niistä keskusteluista ja kirjallisuudesta, mitä luettiin. Ja ylipäätään semmosesta rohkaisusta, että edetään pienin askelin, jokainen talo lähtee niistä omista
lähtökohdistaan ja näin eespäin. Että sieltä tuli jotakin semmosta tavattoman rohkaisevaa.” (PK 2, 25–26.)
Koulutukseen liittyen yhteistyö varhaiskasvatuksen koulutusyksikköjen kanssa koettiin
yhtenä keinona pysyä ajan tasalla. Yhteistyötä koulutusyksikköjen kanssa tapahtui yhteisten projektien sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen puitteissa.
Kolmantena näkökulmana kasvattajana kasvamiseen näyttäytyivät laajemmin varhaiskasvatuksen kenttää ravistelleet murroskohdat. Erityisesti pitkään alalla työskennelleiden
varhaiskasvattajien puheessa58 tällaiset murroskohdat paikallistuivat kahteen ajankohtaan. Ensimmäisen murroskohdan varhaiskasvattajat ajoittivat 1980-luvun loppupuolelle.
Tällöin Suomessa käynnistyi vilkas keskustelu päiväkotien urautuneista, aikuisen roolia
painottavista kasvatuskäytännöistä. Silloinen opetuksellinen kehys, jonka determinantteina olivat lasten toimintojen samanaikaistaminen sekä tapahtuminen aikuisten johdolla ja
aikuisten ehdoilla, sai osakseen runsasta kritiikkiä. Useat tähän tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat olivat eläneet tämän murroksen ajan ja kuvasivat varhaiskasvatustyön muutosta pitkän aikaperspektiivin valossa. Toisena taitekohtana ilmeni tämän tutkimusaineiston valossa 1990-luvun puolivälissä voimistunut esiopetuskeskustelu59 ja sen
nostattama uusi muutoksen aalto, joka näytti syvällisesti vaikuttavan varhaiskasvattajien
käsityksiin päiväkotityöstä. Suhtautuminen esiopetuskeskustelun mukanaan tuomiin päiväkotityön haasteisiin oli tämän tutkimuksen varhaiskasvattajien keskuudessa ristiriitaista. Osa varhaiskasvattajista oli itse suorittanut/suorittamassa esi- ja alkuopetuksen erikois58. Varhaiskasvattajien kuvaukset varhaiskasvatustyön muutoksesta ovat hyvä esimerkki siitä, miten puhe kielenkäyttönä
mahdollistaa ajan ja paikan rajojen ylittämisen.
59. Keskustelua esiopetuksen järjestämisestä on käyty 1940-luvulta lähtien (ks. esim. Niikko 2001, Virtanen 1998, 2000).
Esiopetusuudistus toteutui 1.8.2001, josta alkaen kuntien on järjestettävä maksuton esiopetus kaikille lapsille
oppivelvollisuuden alkua edeltävälle vuodelle.

80
tumisopintoja, ja heidän työssään esimerkiksi äidinkielen oppimiseen liittyvät teemat
nousivat muita varhaiskasvattajia enemmän esiin. Toisaalta taas osa varhaiskasvattajista
näki tässä kehityslinjassa huolenaiheita. Esiopetuksen voimistumisen pelättiin esimerkiksi
merkitsevän paluuta aikuisjohtoiseen päiväkotipedagogiikkaan.
Nämä vahaiskasvatustyön murroskohdat olivat edellyttäneet työntekijöiden oman,
yksilöllisen prosessoinnin ja kehittymisen ohella myös yhteisöllistä oppimista ja työyhteisön yhteistä asioiden uudelleenarviointia60. Työntekijän ja työyhteisön suhteen tarkasteleminen nimenomaan opetuksellisessa kehyksessä herätti monia kysymyksiä. Mitä tapahtuu tilanteessa, jossa työntekijä on oppimis- ja kehittämismyönteinen, mutta työyhteisö
muutosta karttava? Tai minkälaiseksi työyhteisön toiminta muotoutuu, jos muu työyhteisö haluaa kehittää toimintaa, mutta joku työntekijöistä vastustaa muutosta? Varhaiskasvattajien tulkinnoissa esiintyi ainakin kaksi strategiaa, joilla työntekijän ja työyhteisön
välisestä ristiriidasta päästiin kohti selkeämpää tilanteen määrittelyä. Ensinnäkin työntekijä voi sopeutua vallitsevaan kulttuuriin — omaksua ne ajattelu- ja toimintatavat, jotka
ovat yhteisölle tyypillisiä.
Lissu: ”Pienillä oli vielä 80-luvulla. Minäki menin semmoseen ryhmään, jossa pieniä istutettiin. Aamulla heti oli aamutuokiot ja käytiin kalenterit läpi ja päivät ja
kaikki, jotka ei lapsille vielä 1–2-vuotiaille sanonu mittään. Se oli vaan kuhan lapset istu passivisina. Sitten oli että nyt on aamupalan vuoro, meette syömään. Sitte
alko no nyt on kotileikki tai autoleikki tai joku, se leikki oli laitettu valmiiksi. Mää
oon menny semmoseen päiväkottiin. Ja minä sanon mun miehelle, että kauheeta
että se on ku pieni armeija. Siis mää olin aivan järkyttyny. Mä ite sopeuduin siihen
sitte äkkiä siihen systeemiin.” (PK 8, 30–31.)
Työntekijän sopeutumisen strategiaan verrattuna päinvastainen linja on nähtävissä sellaisissa tapauksissa, joissa työntekijä toimii käynnistäjänä tai liikkeelle panevana voimana
työyhteisön yhteisessä kehittymisprosessissa. Yleensä yhden ihmisen kehittyminen ja
muuttuminen ei johda suoraviivaisesti koko päiväkodin pedagogisen linjan muutokseen,
vaan siihen tarvitaan laajempia yhteisön kehittymisprosesseja (esim. Karila 1997, 68).
Joissakin tapauksissa yksittäisellä työntekijällä on kuitenkin keskeinen rooli koko yhteisön muutoksen liikkeelle panijana. Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat tulkitsivat työyhteisön innovatiivisuuden ja kehittymisaktiivisuuden personoituvan päiväkodin
johtajaan. Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja päiväkodin johtajat pitivät johtajan yhtenä tehtäväalueena työn ja työyhteisön kehittämistä sekä työntekijöiden kasvuprosessin
tukemista. Päiväkodin johtajien puheessa työn kehittämisen näkökulma tuli myös muita
ammattiryhmiä enemmän esille. Lempin talossa oli jo vuosien ajan ollut käynnissä prosessi, jossa pohdittiin päiväkodin toiminta-ajatusta ja sen toteutumista arkityössä. Johanna puolestaan oli vienyt läpi päiväkodissaan leikin kehittämisen projektia. Kaarinan työyhteisössä pohdittiin myös yhdessä työn perusteita erityisesti suhteessa arkipäivän toimintakäytänteisiin.
Osassa päiväkoteja työn perusteita pohdittiin ja työtapoja aktiivisesti kehitettiin eteenpäin. Näissä päiväkodeissa johtajan ja työntekijöiden välisiin keskusteluihin sekä työyh60. Varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa päiväkotiorganisaatioiden muutos- ja kehittymisaktiivisuutta on jäsennetty monella
tavalla. Huttunen ja Nivala (1991, 38–41) löysivät tutkimuksessaan kolme erilaista tapaa suhtautua muutosvaatimuksiin: a)
muutosaktiivisuus, b) muutoshämmennys ja c) muutosvastarinta. Kronqvist ja Soini (1997) puolestaan jäsentävät
päiväkotien oppimiskulttuurit kahteen kategoriaan: sopeutuvaan oppimiskulttuuriin ja uutta luovaan oppimiskulttuuriin.
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teisön yhteisiin kokoontumisiin uhrattiin aikaa, ja aikuisten välinen vuorovaikutus nähtiin yhtenä tärkeänä osana varhaiskasvatustyötä61. Seuraavassa haastatteluotteessa Lissu
kuvaa kokemuksiaan omassa päiväkodissaan toteutettavista kasvatusilloista.
Lissu: ”Niin, tarpeelliseksi, ja hirmu iso talo on niin ei sitä voi päivällä voi niin hirveesti siinä rupatella, ei missään tapauksessa, mittään semmosia asioita, että. Sittehän sitä ehkä Maijallaki [johtaja] on, että se haluaa sitä työyhteisöä pittää kumminkin silleen, että kuitenkin meitä sillä tavalla yhdessä. Ja sitte, että voi niitä ajatuksia
vaihtaa ja mielipitteitä tuua. Ja sitä hyvin äkkiä tuommonenki, jos satapaikkanenki
ja isompiki, niin jos ei oo koskaan mittään semmosia yhteisiä niin, lokeroituu jokkainen ommaan. Että saattaa niitä klikkejä syntyäkin. Tuo tuossaki vaiheessa sitte
se yhteistyö, ku meilläki on näitä vaihtoja osastoittain, siirrytään eri yksikköihin,
nii sillonhan saattaa sitte herkästi tulla, että ainaki kumminki ku yhdessä ollaan,
niin sitä tietää sitte ees ne tavotteet.” (PK 8, 59.)
Lissun kuvauksessa kasvatusiltojen anti ilmenee monipuolisena. Näissä illoissa aikuiset
voivat pohtia työtä ja siinä esiintyviä ongelmia sekä saada muulta yhteisöltä tukea työhön. Toisaalta yhteisillä kokoontumisilla näyttää olevan myös merkitystä yhteisön kiinteyden ylläpitäjänä ja tiedonkulun mahdollistajana.

61. Tutkimuksissa onkin alettu painottaa henkilökunnan yhteisen suunnittelu- ja arviointiajan merkityksellisyyttä
välttämättömänä osana varhaiskasvatustyötä (esim. Boyd & Schneider 1997, 179). Boyd ja Schneider päätyivät
tutkimuksessaan siihen, että varhaiskasvatustyö nähdään liian yksipuolisesti lasten ja varhaiskasvattajien välisenä ilmiönä.
Tästä syystä aikuisten väliseen vuorovaikutukseen ei systemaattisesti organisoida aikaa ja resursseja.

4 Hoivakehys ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
To care and to be cared for are fundamental human needs
(Noddings 1992, xi).

4.1 Hoivan kaksi ulottuvuutta
Hoivakehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön merkitys määrittyi hyvinvoinnin luomisena ja ylläpitämisenä sekä perustarpeiden tyydyttämisenä. Hoivan maailmaa luonnehtivat
myös ihmisten väliset läheiset suhteet, sitoutuminen ja toisesta välittäminen62. Päiväkotiarjen kohtaamistilanteissa hoivalla oli kaksiulotteinen luonne. Toisaalta hoiva oli lasten
fyysisestä perushoidosta huolehtimista, toisaalta myös sosiaaliset ja emotionaaliset tekijät olivat hoivassa keskeisiä63. Nämä molemmat ulottuvuudet tulevat esiin seuraavassa
lasten päivälevon jälkeisessä tilanteessa, jossa Milja syleilee unenlämmintä lasta.
Lapset ovat päivälevolla. Milja menee herättelemään lapsia. Riku nousee istumaan,
on pahalla tuulella, ei anna harjottelijan tulla lähelle. Milja tulee ja ottaa pojan
syliin.
Milja: “Lähetäänpä Miljan sylikyytillä. Niin ihanan lämmin poika, tuoksutkin
unelta.” (Suukottaa.) “Pissattaako sinua?”
Milja menee pojan kanssa vessaan, avustaa pukemisessa ja vie välipalahuoneeseen.
(PK 5, 11.)

62. Englanninkieliset termit ’care’ tai ’caring’ viittaavat hoivaan, huolenpitoon ja välittämiseen. Suomalaisessa
varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa Estola (1997) käyttää rinnakkain termejä ’hoiva’ ja ’välittäminen’. Estolan mukaan
hoiva on yksi välittämisen muoto. Välittäminen on siis peruskäsite, ja hoiva sen alaterminä ilmaisee välittämisen
konkretisoitumista. Sosiaalitieteiden kirjallisuudessa hoivaa on tarkasteltu ainakin neljästä eri näkökulmasta: 1) hoiva
erityisenä toiminnan lajina (esim. Julkunen 1991), 2) hoiva suhteena (esim. Brunner 1998, Noddings 1992, Estola 1997), 3)
hoiva yhteiskunnan modernisaatioon liittyvänä ilmiönä (esim. Goodfellow 1998, Katz 1980, Riksaasen 1994) ja 4) hoiva
naiskysymykseen liittyvänä ilmiönä (esim. Cannella 1997, Julkunen 1991, Weiler 1995).
63. Hoivaan voidaan tässä yhteydessä soveltaa Goffmanin (1974) tekemää erottelua luonnollisten ja sosiaalisten kehysten
välillä. Toisaalta fyysiseen terveyteen ja kasvuun liittyvät ilmiöt tapahtuvat luonnollisen kehyksen puitteissa, toisaalta
hoivaan liittyy myös sosiaaliseen kehykseen kytkeytyviä emotionaalisia tekijöitä.
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Lasten fyysisen kasvun ja terveyden edistäminen kytkeytyi päiväkodin arkipäivässä varhaiskasvattajien perushoidollisiin tehtäviin. Suomalaisten varhaiskasvattajien toimenkuvassa ja suomalaisessa päiväkotikulttuurissa perushoidolla on ollut perinteisesti ja näyttää olevan edelleenkin keskeinen rooli (Hujala & Puroila 1998a, 303, Siekkinen
1999,153). Päiväkotipäivässä tyypillisiä perushoitotilanteita olivat ruokailu, pukeutuminen, ulkoilu, wc:ssä käyminen, peseytyminen ja päivälepo. Näillä kaikilla toiminnoilla on
lasten terveyttä sekä fyysistä kasvua ja hyvinvointia ylläpitävä funktio64. Mitä pienemmistä lapsista oli kyse, sitä suurempi osa työpäivästä varhaiskasvattajilta kului perushoidollisissa tilanteissa.
Aikuisen sitoutumisen taso perushoidollisiin tehtäviin vaihteli. Keskeinen erottava
tekijä oli se, kohdistuiko varhaiskasvattajan toiminta ja puhe samaan kohteeseen, vai oliko varhaiskasvattajalla useampia kiinnittymisen kohteita samanaikaisesti. Esimerkiksi
tilanteessa, jossa varhaiskasvattaja samanaikaisesti syötti lasta ja keskusteli muiden
aikuisten kanssa, varhaiskasvattajan toiminnalla oli selkeästi kaksi kohdetta. Seuraavassa
havainnointipäiväkirjan otteessa on kuvaus ruokailutilanteesta, jossa Lissun sitoutumisen
taso suhteessa hoivatoimintaan (tässä tapauksessa lapsen syöttämiseen) vaihtelee.
Lissu menee Arin luo ja ottaa hänet syliinsä.
Lissu – Ari: “Tule, tule, tule, tule syömään. Vieläkö se Aria nukuttais?”
Ari haukottelee. Lissu istuu pöydän ääressä syöttäen Aria.
Lissu –Ari: “Onko hyvää? Ai että on hyvää.”
Opettaja alkaa kertoa Lissulle päiväkodin johtajalta tulleesta puhelusta. Lapset
syövät. Lissu edelleen syöttää Aria jutellen samanaikaisesti muiden aikuisten
kanssa. Siivooja yhtyy aikuisten keskusteluun koululaisten aamu- ja iltapäiväryhmän lakkauttamisesta, säästöistä ja illan palaverista. Opettaja kiertää ja tarjoilee
lapsille lisää välipalaa. Aikuiset keskustelevat yhden lapsen nukkumisesta, siivoojan työsopimuksesta. Lapsi pyytää lisää ruokaa. Opettaja antaa. Lissu edelleen
syöttää Aria ja juttelee aikuisten kanssa. Kun Ari on syönyt, Lissu nostaa hänet
pois syöttötuolista.
Lissu – Ari: “Nyt pesulle. Tulkaapa kaikki pesulle.” (PK 8, 5.)
Ruokailutilanteen alkupuolella Lissun intensiteetti tekemisen ja puheen tasolla suuntautuu lapseen. Tilanne kuitenkin muuttuu opettajan aloittaessa kaikkia ryhmän aikuisia koskettavan keskustelun. Tähän keskusteluun myös Lissu kiinnittyy samanaikaisesti syöttäessään lasta. Tämän tyyppinen hoivatoiminnan rakenne, jossa tekemisen tasolla hoivaa
tapahtuu koko ajan, mutta puheen tasolla kiinnittyminen vaihtelee, oli päiväkodeissa
tavanomaista erityisesti ruokailutilanteissa ja pukemistilanteissa.
Perushoidolliset toiminnot ovat nimensä mukaisesti perustavanlaatuisia, reproduktiivisia ja elämää ylläpitäviä. Ilman puhtauteen, ruokailuun ja lepoon liittyvien perustarpeiden tyydyttämistä lapsen elinmahdollisuudet katoavat tyystin. Turvallista ja terveyttä
edistävää hoivaa ja hoitoa on myös pidetty yhtenä laadukkaan varhaiskasvatuksen kriteerinä (esim. Cryer 1999, 40, Hujala et al. 1999, 134). Tässä mielessä jopa rutinoituneellakin hoivalla ja hoidolla on oma keskeinen merkityksensä lapsen elämässä. Olisi kuitenkin liian yksinkertaistavaa yhdistää varhaiskasvatustyön hoivakehys yksinomaan perushoidollisiin tilanteisiin. Pikemminkin voidaan kysyä: toteutuuko tilanteessa, jossa varhais64. Julkusen (1991) mukaan hoivalle on tyypillistä elämää ylläpitävä, reproduktiivinen luonne.
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kasvattajan intensiteetti hajaantuu kahteen kohteeseen, hoivan perimmäinen olemus laisinkaan? Noddings (1992, 16) eritellessään hoivan luonnetta pitää sen olennaisina kriteereinä tarkkaavaisuuden ja huomion kiinnittymistä toiseen. Myös Leavitt (1994, 70) on
kuvannut käsitteellä ’responsiivinen hoiva’ lapsen ja varhaiskasvattajan vuorovaikutussuhdetta, jossa huolenpito ulottuu fyysisten perustarpeiden tyydyttämistä pidemmälle
emotionaaliseen sitoutumiseen ja vastavuoroisuuteen.
Verrattuna fyysisten perustarpeiden tyydyttämiseen tähtäävään hoivaan (so. hoivaan
tarkasteltuna luonnollisesta kehyksestä) erilainen kuva välittyykin niistä päiväkodin tilanteissa, joissa hoivaan kytkeytyi sosiaalinen ja emotionaalinen ulottuvuus. Näissä tilanteissa hoivan rakenteeseen ja luonteeseen näytti olennaisella tavalla liittyvän työntekijän
sitoutuminen ja keskittyminen hoivan kohteeseen sekä puheen että tekemisen tasolla.
On aamuhetki Johannan lapsiryhmässä. Vanhemmat tuovat kaiken aikaa lapsia päiväkotiin. Johanna on ryhmähuoneessa. Eteisestä alkaa kuulua itkua. Johanna
menee eteiseen.
Johanna: “Ketä itkettää?”
Johanna ottaa itkevän Saanan syliinsä ja puhelee tälle. Johanna siirtyy eteisestä
ryhmähuoneeseen, istuutuu lapsi sylissään pöydän ääreen ja kiinnittää lapsen huomion pöydällä olevaa talviseen asetelmaan. Johanna kyselee Saanalta, mitä kaikkea asetelmassa on. Muutkin lapset tulevat katsomaan asetelmaa. Johanna lohduttelee Saanaa. Saana lähtee Johannan sylistä pois.
Saana: “Missä minun paikkani on?“
Johanna – Saana: “No tarkistetaanpa.”
Johanna katselee tuolien selustassa olevia nimilappuja ja vie Saanan omalle paikalleen. Saana alkaa syödä. Syötyään lapset menevät itse kukin omiin leikkeihinsä.
(PK 1, 3.)
Edellä kuvattu hoivatilanne syntyi spontaanisti toiminnan virrassa65 . Lapsen itku oli
impulssina Johannan hoivatoiminnan aktivoitumiselle. Päiväkodeissa oli useita muitakin
esimerkkejä siitä, miten lapsen pahan mielen tai kivun aiheuttamaa itkua seurasi työntekijän hoivaava toiminta66.
Miten sitten varhaiskasvattajat toimivat hoivatessaan? Ensinnäkin koskettaminen ja
fyysinen läheisyys olivat keskeisiä hoivan keinoja. Esimerkiksi edellisessä tilannekuvauksessa Johanna ottaa itkevän lapsen syliinsä ja antaa lapselle aikaa pitämällä häntä sylissään niin kauan kuin tyttö itse haluaa. Toiseksi Johannan tarkkaavaisuus suuntautuu sekä
toiminnan että puheen tasolla hoivattavaan lapseen. Puheen tasolla hoivan keinoina ovat
Johannan oma rauhoittava puhe sekä lapsen mielenkiinnon suuntaaminen johonkin muuhun kuin pahan mielen aiheuttajaan. Jälkeen päin Johanna erittelee lapsen itkun syitä ja
oman toimintansa motiiveja seuraavasti.
Johanna: ”Sillä oli sormi tuota kippee ja, se on nyt ollu niin… vasta vesirokossa ja
ehkä on vähän silleen, pikkusen semmosessa toipilasvaiheessa, ett ei ihan vielä oo
oma ittensä. Mutta että aika pian se Saanaki siitä sit rauhottu, että, se meni silleen

65. Aikaisemmin eritellyssä Lissun lapsiryhmän ruokailutilanteessa perushoitotilanne oli erilainen syntymekanismiltaan, koska
tilanne oli ’sisään rakentunut’ päiväkodin päiväjärjestykseen.
66. Myös Rusanen (1995, 35) on todennut lapsen tietynlaisen käyttäytymisen ja aikuisen hoivatoiminnan olevan
vuorovaikutuksessa keskenään.
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ohi, se niinku oltiin sylikkäin ja sit se rupesi touhuilemaan siinä niitä omia juttujaan. Mutta että paljopa se ei aina tommonen pieni lapsi tartte. Se vaan siihen ikävään sitten kilpistyy vaikka se sormi, sormikippeeki, vaikka se ei iso oo, mutta että
lapselle varmasti ihan tarpeeksi iso, että eipä niitä auta mennä vähättelemään. Ett
ne pittää hoitaa sitte ne pienet sormiviatki, ennenku se päivä alakaa ihan niinku
sutjakkaasti.” (PK 1, 49.)
Haastatteluotteessa Johanna eläytyy lapsen tilanteeseen ja osoittaa sensitiivisyyttä lapsen
tilannetta kohtaan. Johanna löytää itkulle selittäjäksi sekä fysiologisia että emotionaalisia
tekijöitä — kivun ja vastikään olleen sairauden ohella myös ikävän. Sitaatin loppuosassa
tulee esiin myös se, miten keskeisenä lapsen viihtymisen ja hyvinvoinnin kannalta Johanna pitää varhaista aamun tilannetta. Samanlainen aamutilanteen merkityksellisyys tuli
esiin monien muidenkin varhaiskasvattajien kommenteissa. Esimerkiksi Marja pahoittelee omassa ryhmässään aamun levottomuutta ja sen aiheuttamaa huonoa alkua päivälle.
Marja: ”… niinkun varmaan se aamu on, huomasit sen, että se aamu on, ku siinä
on yksinään, niin se on semmosta, itellä tullee semmonen olo, ett se on hirveetä
häsellystä, semmosta. Että kun ois kiva se, ett se aamuhetki ois semmonen rauhallinen, ku lapset tullee, jokkaista vois pittää sylissä vähä aikaa ja semmonen. Mutta
tota, sitte ku siinä on muitten osaston lapsia riehumassa ja heilumassa ja näin, niin
tota, se on monesti hirvittävän rauhatonta. Tuntuu, ett se on sitte semmonen ikävä
alaku lastenki päivälle…” (PK 9, 13.)
Kaiken kaikkiaan hoivan sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyi lapsen yksilöllinen huomioiminen ja varhaiskasvattajan oman persoonallisuuden67 hyväksi käyttäminen tilanteessa. Siinä missä fyysisiä perustarpeita voitiin tyydyttää ’sarjatyönä’ ja osin jopa rutiininomaisesti, emotionaalisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaaminen edellytti lapsen kohtaamista yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Myös Noddings (1992, 17) on todennut, että hoivaan ja
välittämiseen ei ole tiettyjä yleispäteviä ohjeita, vaan se aina riippuu hoivaajasta ja hoivattavasta. Jokaisessa tilanteessa on siis arvioitava, minkälaista hoivaa toinen tarvitsee.
Olen tähän asti käsitellyt hoivan ilmenemismuotoja suhteessa lapseen. Vaikka ensisijaisesti tutkituissa päiväkodeissa hoivasuhde muodostui nimenomaan lapsen ja varhaiskasvattajan välille, myös aikuisten välisestä hoivasta oli joitakin esimerkkejä. Varhaiskasvattajat saattoivat tarkastella esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa olevaa vanhempaa
tai työtoveriaan hoivakehyksestä käsin. Aikuisten välisessä hoivassa hoivan sosiaalinen
ulottuvuus painottui. Samoin kuin lasten kohdalla myös aikuisille tärkeinä asioina pidettiin hyvinvointia, viihtyvyyttä, toisen tukemista, ajan antamista, kommunikaatiota, jatkuvuutta ja turvallisuutta. Jossain määrin päiväkodin johtajilla näytti myös olevan hoivarooli suhteessa muihin työntekijöihin, tai ainakin sellaista odotettiin. Esimerkiksi Johanna
painotti työntekijöiden hyvinvointia työyhteisön toiminnan kannalta olennaisena asiana.
Toisaalta jotkut työntekijät kokivat puutteena sen, että johtaja ei osoittanut kiinnostusta
heitä ja heidän tilannettaan kohtaan.
Kaija: ”Mut sitä johtajuutta mä oon sitten kans kovasti miettinyt, no lähinnä tällä
hetkellä ehkä omalta kannalta oon miettinyt, että minkälaista johtajaa mä oisin toi67. Tässä hoivakehys tulee lähelle persoonallista kehystä. Erittelen persoonallista kehystä ja sen suhdetta hoivakehykseen
tarkemmin luvussa 8.2.

86
vonut, että mulla ois ollut syksystä asti. Sen mä oisin toivonut, että se ois ollut
tosissaan semmonen johtaja, joka ois ehkä ollut enemmän kiinnostunut tai hänellä
ois enemmän ollut aikaa paneutua tähän meidän hommaan…” (PK 6, 40.)

4.2 Päiväkotikulttuuria läpäisevä hoiva
Aikaisemmassa tutkimuksessa päiväkotien ammattiryhmistä erityisesti lastenhoitajien on
todettu painottavan työn hoivaulottuvuutta (esim. Hujala & Puroila 1998a, 303). Monissa
eri yhteyksissä on taas korostettu lastentarhanopettajien asiantuntijuutta pedagogiikan
suhteen (Hujala & Puroila 1998a, 302, Katz 1980)68. Kehysanalyyttisestä näkökulmasta
on kuitenkin lähtökohtaisesti välttämätöntä kyseenalaistaa ajatus, jonka mukaan kutakin
päiväkodin ammattiryhmää voitaisiin luonnehtia yhden työtä jäsentävän kehyksen puitteissa. Ei ole siis perusteltua yhdistellä suoraviivaisesti kehyksiä ja ammattiryhmiä toisiinsa — lastenhoitajia hoivakehykseen ja lastentarhanopettajia opetukselliseen kehykseen69. Hedelmällisempi lähtökohta on sen sijaan analysoida, miten varhaiskasvattajat
itse tulkitsevat hoivan merkityksellisyyttä päiväkodin arkielämässä.
Tutkituissa päiväkodeissa hoivaan liittyvät toiminta- ja ajattelutavat ilmenivät päiväkodin kaikkien ammattiryhmien keskuudessa. Hoiva oli siis näkökulma, joka läpäisi päiväkodeissa toteutettavaa varhaiskasvatustyötä. Hoivan painottuminen tuli esiin kahdella
tavalla. Ensinnäkin hoiva oli keskeinen varhaiskasvatustyön ulottuvuus perushoidollisten
tilanteitten hallitsevuuden kautta. Tällöin oli kyse siitä, että pienten lasten ryhmässä työskentelevillä varhaiskasvattajilla oli arkityössään runsaasti tilanteita, jotka edellyttävät lasten hoivaa tai hoitoa. Tutkituista varhaiskasvattajista Miljan, Lissun, Meerin ja Marjan
lapsiryhmät koostuivat nuorimmista ikäryhmistä, ja tämän takia erilaiset perushoitotilanteet muodostivat merkittävän osan varhaiskasvattajien työpäivää.
Ehkä mielenkiintoisempi näkökulma liittyi kuitenkin siihen, miten tärkeänä työn ulottuvuutena sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tuottaminen ja ylläpitäminen tuli
esiin varhaiskasvattajien työtä koskevissa tulkinnoissa. Vaikka lähtökohtaisesti kyseenalaistinkin lastenhoitajien hoivaorientaation, analyysin tuloksena lastenhoitajien yksimielisesti painottama hoivanäkökulma on merkillepantava. Pohtiessaan oman työnsä olemusta ja sen tärkeimpiä tavoitteita kaikki kolme lastenhoitajaa, Meeri, Lissu ja Marja, pitivät
työnsä keskeisimpänä ulottuvuutena lasten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.
Meeri: ”Minä itse tykkään siitä siis, että lapsilla ja hoitajilla on hyvä olla päiväkodissa. Että se on semmonen, mihin pitäs pyrkiä. Ne keinot on aina erit, että millä
millonkin pyritään siihen.” (PK 7, 72–73.)
Marja: ”No ensinnäki se, ett ihan ton ikäsillä nimenommaan, että ees siitä perushoidosta, sen kykenis hoitamaan sillä lailla, että sillä lapsella on turvallinen olo, se
saa ruuan, se saa sitä niin paljon ku se sitä tarttee ja, tota että...just että se ruokailu68. Ammatillisen orientoitumisen eroja on löydetty myös lastentarhanopettajien ja peruskoulunopettajien väliltä. Esimerkiksi
Riksaasen (1994) verratessaan peruskoulun- ja lastentarhanopettajiksi opiskelevia totesi heidän jo opiskeluaikanaan
sosiaalistuvan erilaisiin ammatillisiin arvoihin. Riksaasenin tutkimuksessa näitä ammattiryhmiä erotti nimenomaan
lastentarhanopettajien hoivasuhteen painottaminen.
69. Hoivakehyksen ja opetuksellisen kehyksen suhdetta on tarkemmin eritelty luvussa 8.2.
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tilanne esimerkiksi just ois semmonen, että sen lapsen ois kiva syyä. Että se ei oo
sitä, että täti syöttää kahta muuta yhtä aikaa. Ja tuota, just sitte tämmönen niinku
puhtaus ja tämmönen, ett kaikki nämä ja vessatukset, tämmöset. Ne tilanteet ois
semmosia, tuota, semmosia toimivia ja näin. Mun mielestä, tietysti jos aattelee
näitä ihan pienimpiä, niin näitten kohalla näin, ja just se, että se turvallinen ja semmonen, se luottamus meihin tulis. Ett me ollaan sen elämässä, nii se viettää meiän
kans ison osan päivästä. ” (PK 9, 39.)
Lissu: ”No mulla on itellä tullu enemmän semmonen jotenki lapsilleki semmosen
turvallisuuden tunteen antaminen, just tämä perusturvallisuus. Ja sitte kumminkin,
että laps sais just tästä aikuisesta tätä läheisyyttä. Ja sitte tuo sylihoitohan on kans
yks tärkee. Semmonen tärkee tekijä, että enemmän sitä sylissä olemista pienet kaipaa ja just semmosta läheisyyttä ...” (PK 8, 17.)
Vaikka lastenhoitajat olivat yksimielisiä siitä, että työn tärkeimmät tavoitteet liittyvät lapsen hyvinvointiin, hoivakehys ei ollut yksinomaan lastenhoitajien ammatillisuutta luonnehtiva tekijä. Johanna, päiväkodin johtaja, nosti myös johdonmukaisesti hyvinvoinnin
varhaiskasvatustyötä ohjaavaksi periaatteeksi. Hyvinvoinnin näkökulma ei Johannan työtä koskevissa tulkinnoissa rajoittunut yksinomaan Johannan ja lasten välisiin suhteisiin,
vaan se leimasi myös hänen suhdettaan lasten vanhempiin, päiväkodin työntekijöihin sekä
päiväkodissa harjoittelua suorittaviin opiskelijoihin. Esimerkiksi seuraavassa sitaatissa
Johanna kuvaa opiskelijoiden ohjaamista osana omaa työtään, ja hänen puheestaan on
löydettävissä samantyyppinen ’hoivaeetos’ kuin lastenhoitajien työstä koskevista kuvauksista.
Johanna: “Ja se oli tietysti mulle semmonen tärkee asia ja ett sillon alkuun toivoinki että, ja sanoin tyttöille, että mä haluaisin, että tuntisivat niinkun tän harjottelun aikana olonsa silleen turvalliseksi ja vapautuneeksi ja tuntisivat niinkun kuuluvansa työyhteisöön, ett heill ois niinkun tavallaan se jännite pois mikä monesti
opiskelijoilla on, joka niinku kahlitsee ja häiritsee sit sen harjottelun aikana…”
(PK 1, 30.)
Hoivapainotteisuudessaan Johanna tulee tutkittujen varhaiskasvattajien joukosta kaikkein
lähimmäksi tilannetta, jossa välittämisen ja huolenpidon etiikka muodostaa ammatillisen
perustan (vrt. Brunner 1998, Estola 1997, Goldstein 1997).

5 Hallinnan kehys ja vallan ilmenemismuodot
päiväkotiarjessa
Eihän me Laura ymmärretä. Pitäähän meidän aikuisilta kysyä.
(Tyttö päiväkodissa toiselle tytölle.)

5.1 Hiljaisesta kontrollista aktiiviseen vallankäyttöön
Jo analyysin varhaisessa vaiheessa huomioni kiinnittyi niihin varhaiskasvattajien toiminnan ja ajattelun muotoihin, joihin kytkeytyi vallan ja hallinnan elementti. Sittemmin
nimesin nämä ajattelu- ja toimintamallit hallinnan kehykseksi. Yksi mielenkiintoisista,
hallinnan kehykseen liittyvistä havainnoista oli varhaiskasvattajien suuntautuminen järjestykseen ja kaaoksen karttamiseen. Esimerkiksi varhaiskasvattajien arvioidessa työpäiväänsä keskeisin kriteeri oli, miten rauhallinen/levoton työpäivä oli ollut.
Meeri: ”Siis periaatteessa oli oikeestaan aika tavallinen päivä. Että tämä ei niinku
poikkea. Ei meillä ollu sen vilkkaampaa eikä rauhallisempaa ku tavallisestikaan.
… Siihen nähen että ku ei ulos menty, niin aika rauhallinen oli. Että ei tuota ei
pultti palanu kellään lapsella eikä aikuisella (nauraa). … Oikeestaan siis pitemmän
päälle se on hirmu tärkeää. Elikkä minä en ainakaan tätä työtä jaksa tehä semmosessa yleisessä hulinassa. Että mulla ei niinku riitä siihen kantti.” (PK 8, 22.)
Johanna: ”…ihan tavallinen päivä tää aamupäivä. Ett ei oikeestaan sen suhteen.
Lapset oli aika rauhallisia ja siinä ei tapahtunu mittään siis semmosta, semmosta
tota… tota tavallisuuesta poikkeavaa…” (PK 1, 48.)
Lissu: ”Mutta nyt meillä ehkä rauhotti tämä iltapäivä, niinku meillä eilen oli tosi
kaoottinen iltapäivä. Meillä nyt haettiin yks lapsi päivällä, Mika niminen, ja hän
tosiaan eilen illalla tämän Juhon kanssa villiinty, niin pieniä pukkivat ja. Se oli tosi
semmonen itkunen, että nyt oli silleen rauhallisempi.” (PK 8, 15.)
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Osittain päiväkotiarjessa ilmenevä kaaoksen karttaminen ja järjestyksen ylläpitäminen
liittyy työntekijöiden ammatilliseen vastuuseen. Kaaos tai hallinnan menettäminen voi
olla ammattilaiselle uhka esimerkiksi lasten turvallisuuden näkökulmasta. Toisaalta kyse
on myös siitä, että aikuinen luo ympärilleen harmonisen ja stabiilin työympäristön. Tämä
tulee esiin esimerkiksi Meerin kommentissa: ‘minä en ainakaan tätä työtä jaksa tehä semmosessa yleisessä hulinassa’.
Miten varhaiskasvattajat tekivät työstään hallittavan? Missä määrin hallintaan kytkeytyi aktiivinen vallankäytön ja vaikuttamisen elementti? Tutkituissa päiväkodeissa hallinnan kehykseen sisältyi kaksi muotoa. Joissakin tilanteissa hallinta oli hiljaista kontrollia,
jota voidaan pitää hallinnan kehyksen passiivisempana muotona. Näissäkin tilanteissa
varhaiskasvattajilla oli vastuu lapsista, mutta tilanne oli hallittavissa ilman aikuisen aktiivista tilanteeseen puuttumista. Varhaiskasvattajalla oli tällöin joko valvova, kontrolloiva
ja sivusta seuraileva rooli, tai sitten tilanteen hallinta ja kontrolli limittyi varhaiskasvattajan muun toiminnan lomaan.
On varhainen aamu. Muutamia lapsia on jo paikalla. Joku pelaa palapeliä, toinen
ottaa piirustustarvikkeet itse, levittää liinan pöydälle, ottaa kynät ja paperia. …
Kaksi lasta tulee vanhempiensa kanssa. Meeri menee vastaan lapsia, vaihtaa jonkun sanan vanhempien kanssa. Toinen lapsista ei haluaisi jäädä päiväkotiin, vaan
takertuu kiinni äitinsä vaatteisiin. Meeri menee ja pyytää lapsen syliinsä. Lapsen
äiti lähtee. Meeri tulee lapsi sylissään leikkihuoneeseen ja panee kasetin soimaan.
Myös toinen lapsi istuu viereen kuuntelemaan. Jonkin aikaa kuunneltuaan Meeri
nousee ja kiertelee huoneesta toiseen lapsi sylissään, palaa sitten takaisin leikkihuoneeseen. Keittäjä tuo aamupalakärryt ja kehottaa lapsia menemään käsien
pesulle. Keittäjä ja Meeri neuvottelevat, voidaanko yhdelle (allergiselle) lapselle
antaa hilloa puuron päälle… (PK 7, 13–14.)
Aamutilanteessa lapset hakeutuvat omaehtoisesti erilaisten toimintojen pariin. Aineiston
valossa ei ole mahdollista tulkita, syntyykö kohtaamisia lasten välille vai toimiiko kukin
lapsi kukin tässä tilanteessa itsenäisesti. Kohtaamisia sen sijaan syntyy Meerin sekä päiväkotiin tulevien lasten ja heidän vanhempiensa välille. Lasten vastaanottaminen päiväkotiin yksilöllisesti sekä lapsen syliin ottaminen viittaavat siihen, että Meeri lähestyy tilannetta ensisijaisesti hoivakehyksen puitteissa. Toisaalta Meeri on tilanteessa ainoana työntekijänä vastuussa koko lapsiryhmästä. Kontrollin ja valvonnan limittyminen hoivan
lomaan tuleekin esiin esimerkiksi siinä, että pitäessään lasta sylissä Meeri samanaikaisesti
kiertää huoneesta toiseen varmistamassa, että tilanne on hallinnassa.
Hallinnan kehyksessä oli myös hallinnan, vallan ja vaikuttamisen aktiivisempi muoto,
joka liittyi tietynlaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Päätöksentekoa edellyttävissä tilanteissa aktiivinen hallinta ilmeni siten, että joillakin päiväkodin toimijoilla oli toisia enemmän valtaa päättää asioista. Päiväkodin arkipäivässä aktiivinen hallinnan elementti kytkeytyi myös niihin tilanteisiin, joissa koko lapsiryhmä oli yhdellä koolla tai joissa tapahtui sääntöjen rikkomisia.
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5.2 Päiväkodin (piilo)säännöt
Hallinnan kehykseen liittyvissä päiväkodin säännöissä70 oli kyse aikuisen lapsen toiminnalle asettamista rajoista. Niin pitkään kuin lapsi toimi rajojen sisällä, hallinnan kehys oli
läsnä latentisti, hiljaisena kontrollina. Toisaalta taas niissä tilanteissa, joissa lapsi ylitti rajat, varhaiskasvattajan hallinnan kehys aktivoitui. Tilanteen ja kehyksen aktivoitumisen
logiikka antoi tilaisuuden pureutua paitsi päiväkodin tiedostettuihin ja julkilausuttuihin ilmisääntöihin myös päiväkotikulttuurin piilevään ja osin tiedostamattomaan säännöstöön71.
Kaijan ja Meerin lapsiryhmissä lasten toimintaa koskevat säännöt oli selkeästi eksplikoitu ja nostettu kirjoitettuna esille lapsiryhmän tiloihin. Vaikka lapsiryhmät koostuivat
eri-ikäisistä lapsista (Meerin 3–4-vuotiaista ja Kaijan 6-vuotiaista), säännöissä oli silmiinpistävän paljon yhteistä. Molemmissa ryhmissä sääntöihin sisältyi lapsen äänenkäyttöä ja
liikkumista rajoittavia normeja, tapakasvatukseen liittyviä normeja sekä esineympäristön
järjestyksen ylläpitämiseen liittyviä normeja. Niissäkin päiväkodeissa, joissa säännöt
eivät olleet näin eksplisiittisesti julkilausuttuja, lasten käyttäytymiseen kohdistettiin
samantyyppisiä odotuksia. Vaikka Miljan päiväkodin aikuisten odotukset noudattelivat
samoja linjoja muiden kanssa, Milja kuitenkin kielsi tiukkojen sääntöjen olemassaolon.
Milja: ”Niin vähä tilanteen mukkaan. Tää on minusta muutenki aika joustava päiväkoti. Ei oo niin kauheen tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä ja ohjeita. Että aika paljon
katotaan just tilanteen mukaan että miten tarvitaan…” (PK 5, 15.)
Miljan päiväkodissa sääntöjä tai niihin verrattavia lasten käyttäytymisnormeja oli siis olemassa ja niitä arkipäivän toiminnassa pidetään yllä, mutta sääntöjen olemassaolo ei ollut
selkeästi tiedostettua tai artikuloitua.
Minkälaisia sääntöjä ja odotuksia lasten toimintaan kohdistettiin? Yksi tutkimuksen
mielenkiintoisista löydöksistä oli päiväkodin arkipäivässä esille tuleva vaatimus lasten
aktiivisuuteen ja toiminnallisuuteen. Lasten odotettiin olevan kaiken aikaa kiinnittyneenä
johonkin toimintaan. Ne tilanteet, joissa lapsi ei löytänyt tekemistä, ilmenivät aikuisen
näkökulmasta potentiaalisina häiriötilanteina72.
Kati: ”Mää oottelen kyllä mielelläni jonkun aikaa, että lapset miettii että mikä on.
Enkä minä ainakaan vielä oo sillai kertaakaan ottanu. Ei minusta se oo mielekästä,
jos minä määrään sen. Mutta sillai saatan että meepä ottaan joku homma että sää
pyörit toisten tiellä. On se nyt vähä levottoman näköstä ku yks seisoo käet taskussa…” (PK 4, 20.)
Aikuisen aktiivisuus lasten toiminnan määrittelyyn vaihteli suuresti. Toisissa päiväkodeissa pyrittiin siihen, että lapset itse kiinnittyisivät toimintaan. Näissäkään päiväkodeissa ei
ollut kuitenkaan yhdentekevää, miten ja minkälaiseen toimintaan lapsi kiinnittyi.

70. Kaikkiin kehyksiin sisältyy sääntöjä. Säännöt eivät myöskään kosketa ainoastaan lapsia, vaan kaikkia päiväkotiyhteisön
jäseniä. Analysoin lasten käyttäytymistä koskevia sääntöjä hallinnan kehyksen alla, koska sääntöjen rikkomisella ja
varhaiskasvattajien hallinnan kehyksen aktivoitumisella on selkeä yhteys.
71. Kuokkanen (1994) on tutkimuksessaan kiinnostavalla tavalla eritellyt päiväkodin piilopedagogiikkaa.
72. Samantyyppisiin tuloksiin päiväkotilasten toimintaan kohdistuvista odotuksista ovat päätyneet myös Kuokkanen (1994),
Strandell (1995) ja Waksler (1991).

91
Lempi: ”Sillä tavalla että ne on itte voinu miettiä, mitä ne tuossa iltapäivän aikaan
tekkee, leikkiikö ne, vuoleeko ne, tekkeekö ne vihkoon jotaki asiaa, menneekö ne
kattoon sitä vilimiä. Kaikki meni kyllä suurinpiirtein menivät kattomaan sitä vilimiä. Se oli, että lapsi itte miettii että mitä minä nytten teen. Meillä on siis se toimintapa aivan selekeästi, että jos et sinä sitte tiiä mitä sinä teet, niin sitte istaha alas
miettiin, että sitte ei voi juosta ja hössöttää ympäri taloa. … Ei voi niinku jäähä hilluun ja hössöttään tänne. ” (PK 3, 30.)
Ryhmälle suunnattujen toimintatuokioiden merkitystä painottavissa päiväkodeissa lasten
toiminnan määrittely oli tiukempaa. Lasten odotettiin osallistuvan yhteisiin toimintoihin,
jopa vastoin omaa tahtoaan. Esimerkiksi seuraavassa tilannekuvauksessa Kati määrittelee
ne toiminnot, jotka kullekin lapselle on tilanteessa sallittuja.
Suurin osa lapsista leikkii päiväkotiin saaduilla uusilla leluilla. 5 Katin valitsemaa
lasta istuu askartelupöydässä. Kati istuutuu myös askartelupöytään. Kati on etukäteen valmistanut tontun mallin ja piirtänyt kartongeille tontun osat. Kati neuvoo
lapsia leikkaamaan ensin tontun osat. Lapset leikkaavat. Arttu kääntyilee tuolissaan ja vilkuilee lelupöytään.
Kati – Arttu: “Ihan rauhassa keskitytään tähän hommaan.”
Arttu kääntyy ja jatkaa askartelua. Kati istuu edelleen askartelupöydässä ja neuvoo
leikkaamista ja liimaamista. Kati näyttää yhdelle pojalle, miten palasista kootaan
tonttu, ja neuvoo sitten samalla tavalla kutakin lasta erikseen. Askartelupöydässä
Arttu on saanut ensimmäisenä tontun valmiiksi.
Kati – Arttu: “Artulla taisi tulla vähän kiire. Kirjoita tonttuun kuitenkin että Arttu.”
Arttu kirjoittaa nimensä tontun vatsaan, vie sen telineeseen, joka on varattu valmiita askarteluja varten. Menee sitten lelupöydän luo ja yhtyy menossa olevaan
leikkiin. (PK 4, 3–4.)
Askartelutilanteessa Artun lähettämät viestit ovat kahdenlaiset. Toisaalta hän on omalta
osaltaan ylläpitämässä Katin auktoriteettiasemaa päiväkotiryhmässä. Arttu ei siis vastustele saati sitten aktiivisesti torju Katin lasten toiminnalle suuntaamia odotuksia, vaan toimii juuri Kati esittämällä tavalla. Toisaalta Artun käyttäytymisestä voidaan kuitenkin päätellä, että hänen todellinen mielenkiintonsa suuntautuu päiväkotiin tuona päivänä saatuihin leluihin. Artun kiinnittyminen ja keskittyminen askarteluun on näennäistä, minkä
myös Kati näyttäisi huomaavan. Tätä kuvastaa hänen kommenttinsa ‘Artulla taisi tulla
vähän kiire’. Tilanne on hyvä esimerkki päiväkotielämän monitasoisuudesta, johon voidaan soveltaa Goffmanin (1959) näyttämömetaforaa. Tilanteessa sekä Kati että Arttu toimivat etukäteen valmistellun käsikirjoituksen mukaan näytellen ne roolit, jotka heille on
käsikirjoituksessa määrätty. Kuitenkin molemmat ovat samanaikaisesti tietoisia siitä, että
tämä on vain näytelmää, koska Artun todellinen intensiteetti ja kiinnostus suuntautuu toisaalle.
Aktiivisuuden ja toiminnallisuuden vaatimukseen sisältyi myös oletus lapsen sitoutumisesta toimintaan sekä loppuunsaattamisen vaatimus (ks. myös Kean 1997, 17). Monissa
päiväkotiarjen kohtaamistilanteissa lapsi olisi halunnut siirtyä toiminnosta toiseen, mutta
aikuinen kannusti, kehotti, joskus jopa määräsi lasta jatkamaan toimintaa.
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Meeri istuutuu pöytään, jossa lapset piirtävät. Lapset juttelevat keskenään piirrellessään ja väritellessään. Lapsi pyytää Meeriltä uutta värityskuvaa.
Meeri: “Vähän toistakin väriä otetaan. Ei se ole vielä valmis.”
Lapsi jatkaa saman kuvan värittämistä. (PK 7, 7–8.)
Lasten toiminnallisuuden ohella toinen keskeinen päiväkodin sääntö liittyi lasten liikkumisen rajoituksiin73. Erityisesti päiväkodin sisätiloissa lasten edellytettiin liikkuvan rauhallisesti. Niissä tilanteissa, joissa joku lapsista rupesi juoksentelemaan tai liikkumaan
muuten levottomasti, varhaiskasvattajat puuttuivat asiaan.
Ulos pukeutuminen alkaa. Laitosapulainen tulee ja alkaa pukea Annaa, Marja puolestaan Minnaa. Osa lapsista on ryhmätilassa, 2 lasta vessassa pissalla, muutamia
lapsia on eteisessä odottamassa uloslähtöä … Marja kehottaa Aleksia käymään
pissalla. Aleksi ei mene, vaan alkaa hypellä eteisen lattialla.
Marja: “Sää oot Aleksi sukkasillaan. Et rupea juoksemaan. Mene nyt pissalle.”
Aleksi menee vessaan. (PK 9, 5.)
Marjan viittaus pojan sukkasillaan oloon ilmentää huolta lasten fyysisestä turvallisuudesta. Tilanne jatkuukin siten, että Aleksi ryntää WC:stä takaisin eteiseen ja vahingossa kaataa yhden ryhmän pienimmistä lapsista, joka alkaa itkeä. Tämä on juuri sellainen tilanne,
jota liikkumisen rajoituksilla pyritään välttämään. Lasten liikkumisen rajoittaminen liittyy myös siihen, että lasten odotetaan hallitsevan itseään ja omaa kehoaan sekä käyttäytyvän asiallisesti. Seuraavissa sitaateissa on esimerkkejä niistä kielellisistä ilmaisuista, joilla
varhaiskasvattajat kuvasivat tämän säännön rikkomista.
Lempi: ”…mikä siinä on se, mikä laukasee sitte sen aivan älyttömän höpökäyttäytymisen. Että meillä on alakanu höpösti käyttäytyyn nyt semmosetki lapset jotka ei
tosiaan oo tavallisesti! Ja niillä joilla on ollu, ollu tota vaikka, tai pitäny muutenki
tiukasti ottaa ja pittää, niin niillä on menny siis aivan, aivan, aivan älyttömiä juttuja
tullu!” (PK 3, 25–26.)
Milja: ”Tietenki siinä sit on monesti Ilkalla ja Santerilla on vähä semmosta aika
raisua ja juostaan edestakasin. Et mut nyt heki oli siellä välikössä olivat siellä
sitte. Et tietysti semmoseen täytyy puuttua. Se on kyl monesti vähä rasittavaa, että
se tulee se koko ryhmä hiukan levottomaksi sillai et jos siinä juostaan eestaas.”
(PK 5, 16–17.)
Meeri: ”Mutta sitte jos se rupeaa menemään siksi höpötykseksi, että rupeaa juoksemaan eestakasi, niin semmonen mulla häirittee…” (PK 8, 61.)
Lasten liikkumisen rajoittaminen oli päiväkotielämässä ristiriitainen kysymys. Toisaalta
monet varhaiskasvattajista tunnistivat lasten luontaisen liikunnan tarpeen. Varhaiskasvattajat tulkitsivat kuitenkin lapsiryhmän kokoon ja päiväkodin tiloihin liittyvät tekijät syiksi,
joiden takia lasten liikkumista oli rajoitettava sisätiloissa. Päiväkodin päiväjärjestykseen
kytkeytyvän ulkoilun merkitykseksi nousikin se, että ulkona lasten oli mahdollisuus ja
lupa purkaa sisätiloissa kertyneitä liikunnan tarpeitaan. Ulkoilun keskeisenä funktiona oli
rauhoittaa lapsia.

73. Myös Leavitt (1994, 27–30) havaitsi tutkimuksessaan päiväkotilasten liikkumiseen liittyvät rajoitukset.
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Milja: ”Niin kyllä kai se on sellanen, että ku tilanne käy täällä vähä villiksi, niin
sitte mennään sinne vähä rauhottumaan. Ja kyllä se muutenkin lapset tarttee sitä
raitista ilmaa, tai en mää tiiä kuinka raitista se täällä keskikaupungilla on. Mutta
että tuota saavat purkaa sitä energiaa tuolla pihalla paremmin ku saavat siellä
juosta …” (PK 5, 45.)
Meeri: ”Ulkonahan niitä ei tarvi kieltää siitä huutamisesta ja juoksemisesta, mitkä
on lapsille niin luontaisia. Siis sehän kuuluu lapsen elämään huutaminen ja juokseminen. Mutta ku eihän se onnistu sisällä tietenkään ku on tämmönen porukka ja
pienet tilat, niin siinä ei tuu muuta ku vahinkoa. Niin ne on ihan niitä meijän yleisiä sääntöjä, että sisällä ei huudeta eikä juosta. ” (PK 8, 49.)
Lasten puhumiseen liittyviä sääntöjä oli kahdella tasolla. Ensinnäkin lasten huutaminen ja
äänekkäät leikit torjuttiin kauttaaltaan. Tässä mielenkiintoista oli se, että raja normaalin ja
liian äänekkään leikin välillä on suhteellinen ja riippuvainen myös varhaiskasvattajan
omasta toleranssista ja tilanteen tulkinnasta. Missä menee se raja, jolloin lasten äänekkääseen leikkiin on puututtava?
Lapset ovat hajaantuneet erilaisiin toimintoihin. 5 lasta huovuttaa, 1 tekee tehtävää,
muutamia poikia leikkii edelleen viereisessä huoneessa. Lempi istuu lapsen kanssa
tehtäväpöydässä. Poika tulee huoneeseen.
Lempi – poika: “Oletko sinä syönyt aamupalan.”
Poika: “Olen.”
Lempi: “Tuupa sinäkin tänne tekemään.”
Poika istuutuu pöytään. Lempi kertoo hänelle, mikä on tehtävänä. Viereisestä huoneesta alkaa kuulua meteliä. Lempi nousee pöydästä ja menee ovelle.
Lempi (viereiseen huoneeseen): “Muistatteko mistä oli puhetta.”
Lempi palaa taas tehtäväpöytään ja opastaa lapsia tehtävän teossa.
Lempi – poika: “Kari, sinä oot nyt kirjottanu kahvipannun. Voit mennä syömään
välillä.”
Lempi jatkaa toisen pojan, Jounin neuvomista. Poikien äänekäs leikki kamarissa
kuulostaa jatkuvan. Lempi nousee jälleen, menee huoneeseen (panee oven kiinni,
en näe tilannetta, meteli kuitenkin lakkaa). (PK 3, 15.)
Havainnointipäiväkirjan otteesta käy esiin se, miten Lempin hallintaan liittyvät toimintatavat aktivoituvat tietyissä olosuhteissa. Tässä tapauksessa poikien äänenkäyttö on
impulssi, jonka seurauksena Lempin toiminnan luonne muuttuu opetuksellisesta hallinnan
suuntaan. Ensimmäinen Lempin interventio ei kuitenkaan tuota tulosta tai tuottaa tulosta
vain hetkellisesti. Tarvitaan vielä toinen väliintulo, ennen kuin tilanne rauhoittuu. Tutkijan havaintojen ulkopuolelle jää kuitenkin se, minkälaisin hallinnan keinoin Lempi saa
aikaan poikien hiljenemisen.
Yleisen äänenkäytön rajoittamisen ohella päiväkotipäivään sisältyi joitakin tilanteita,
jolloin äänenkäyttöä ja puhumista rajoitettiin säänneltiin erityisesti. Pääsääntöisesti näitä
olivat tilanteet, joissa koko lapsiryhmä tai useita lapsia oli yhdellä koolla. Näitä tilanteista olivat esimerkiksi ruokailutilanteet, päivälevot tai toimintatuokiot. Seuraavassa Katin
lapsiryhmän ruokailutilanteessa lasten äänenkäytön rajoittaminen tulee toistuvasti esiin.
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Lapset istuvat omilla paikoillaan, kädet ristissä. Ruokailuun hiljennytään sanomalla ruokaloru. Lastenhoitaja kertoo, mitä ruokaa tänä päivänä on ja lupaa kolmen lapsen tulla hakemaan ruokaa. He tulevat jonoon tarjoilupöydän viereen.
Muut lapset istuvat omilla paikoillaan. Kati keskustelee lastenhoitajan kanssa (en
kuule mistä). Lapset syövät odotellessaan leipää. Kati ottaa itse ruokaa ja alkaa
syömään aikuisten pöydässä selin lapsiin. Lastenhoitaja auttaa lapsia ruoan ottamisessa ja kutsuu nimeltä aina uusia lapsia ruoanhakuun. Kati ja lastenhoitaja keskustelevat yhden lapsen syönnistä. Yhdessä lasten pöydässä keskustelu muuttuu
äänekkäämmäksi.
Kati huomauttaa: “Rauhoittukaapa, antakaa veitsien olla kun teillä ei ole ruokaakaan.”
Lastenhoitaja ohjaa lasten ruoan ottoa, annosten suuruutta. Kati huomauttaa Jaria,
joka juttelee.
Kati: “Jari, rupeapa syömään nyt.”
Tyttö – Kati: “Missä mun haarukka on? Se on Eerolla.”
Kati hakee Eerolta ylimääräisen haarukan ja tuo sen tytölle. Kati menee sitten Jarin
luo ja kehottaa häntä syömään. Kati palaa omaan pöytäänsä ja alkaa keskustella
lastenhoitajan kanssa, laitettaisiinko ensi viikolla pöydät yhteen yhdeksi pitkäksi
pöydäksi. Kati ja lastenhoitaja huomauttavat molemmat Jarille, joka juttelee edelleen. Kati ja lastenhoitaja jatkavat keskusteluaan. Lastenhoitaja kertoo Katille viikonlopun vietostaan.
Kati – Jari: “Nyt on kyllä Jarille viimeinen varoitus. Suu käy koko ajan, mutta
muusta syystä kuin syömisestä.”
Jari syö mutta pyörittelee päätään. Kati käy pikkuhuoneessa katsomassa siellä ruokailevien lasten syönnin edistymistä.
Kati: “Nyt ette ala pelleilemään sen ruoan kanssa.”
Kati ja lastenhoitaja juttelevat (en kuule mistä). Ensimmäiset lapset ovat syöneet.
Valmiit odottelevat omilla paikoillaan. Kati kehottaa Jounia ja Akia aloittamaan
syöntinsä. Kati ja lastenhoitaja juttelevat.
Kati – lapset: “Rapsikaapa lautaset, niin aletaan lopettelemaan.”
Kati käy hakemassa pöytien pesuveden ja lupaa lasten yksitellen viedä astioitaan
ruokakärryyn. Luvan saaneet lapset vievät astiat kärryyn, hakevat vadista pöytäluutut, pyyhkivät omat paikkansa ja nostavat tuolinsa nurin päin pöydälle. Sen jälkeen
he menevät laulusaliin. (PK 4, 7–8.)
Ruokailutilanteessa aikuisten tilanteen hallinta tulee selvästi esille. Aikuisten lapsille
suuntaamat kommentit ovat pääsääntöisesti joko kieltoja tai kehotuksia (poikkeuksena
tästä lastenhoitajan ruoan esittely).
Toimintatuokioilla lasten puhumisen säänteleminen koski paitsi äänen voimakkuutta,
myös sitä, miten lapset saivat puheenvuoron. Joissakin päiväkodeissa opetettavia teemoja
käsiteltiin keskustelunomaisesti, ja lapset saivat tuoda spontaanisti esille omia asioitaan.
Toisissa lapsiryhmissä taas puhuminen toimintatuokiolla oli tiukemmin säänneltyä. Esimerkiksi Kaijan lapsiryhmän seinällä oli tätä koskeva sääntö: kun keskustellaan yhdessä,
pyydetään puheenvuoro viittaamalla ja maltetaan kuunnella toista.
Päiväkodin (piilo)säännöissä on siis kyse siitä, miten aikuinen rajoittaa lapsen toimintaa ja minkälaisia odotuksia suuntaa lapsen käyttäytymiselle. Liian yksinkertaistavaa oli-
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si ajatella kuitenkaan lasten passiivisesti ja suoraviivaisesti hyväksyvän aikuisen määrittelemät rajat.

5.3 Lapset hallinnan kehyksen ylläpitäjinä ja rajojen rikkojina
Lasten rooli74 suhteessa aikuisen asettamiin rajoihin ja sääntöihin oli päiväkotiarjessa
kahdenlainen: lapset olivat paitsi sopeutujia ja hallinnan kehyksen aktiivisia uudelleentuottajia, myös rajojen rikkojia. Pääsääntöisesti lapset sopeutuivat päiväkodin sääntöihin
ja toimintatapoihin. Edellisessä luvussa oli useita esimerkkejä lasten mukautumisesta
aikuisten tahtoon. Arttu askarteli, vaikka halusi leikkiä. Meeri ei antanut uutta värityskuvaa, ja lapsi jatkoi vanhan kuvan värittämistä. Aleksi meni vessaan Marjan pyynnöstä, ja
pojat hiljenivät Lempin vaatimuksesta. Toimiessaan aikuisen esittämällä tavalla lapset
pitivät samalla yllä aikuisen auktoriteettiasemaa päiväkodissa. Lapset myös aktiivisesti
uudelleentuottivat päiväkodin hallinnan kulttuuria arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Jo
niinkin yksinkertainen ja usein toistuva tapahtuma kuin lapsi pyytämässä aikuiselta lupaa
tehdä jotain heijastaa hierarkista valtarakennetta: kysyessään aikuiselta lupaa lapsi tunnustaa aikuisen valtuuden antaa lupa.
Lapsen rooli hallinnan ylläpitäjänä ja uudelleentuottajana ei näkynyt ainoastaan lapsen ja aikuisen välisissä suhteissa, vaan myös lasten keskinäisissä suhteissa. Mikäli joku
lapsista toimi vastoin sääntöjä, toiset lapset saattoivat huomauttaa siitä hänelle. Jos se ei
auttanut, lapset turvautuivat joskus aikuisen apuun.
Lapset ovat hajaantuneet eri huoneisiin leikkimään. Vili tulee nukkumahuoneesta
leikkihuoneeseen Meerin luo.
Vili: “Lassi teki taas sen saman höpötyksen ku eilen.”
Meeri: “Minkä höpötyksen?”
Vili: “Sen saman ku eilen.”
Meeri: “Ottiko se niitä keppejä?”
Vili: “Otti.”
Meeri: “Mitenkähän siinä silloin kävi? Sanopa sinä sille yhen kerran, että kepeillä
vaan rakennetaan.”
Vili menee toiseen huoneeseen. (PK 7, 13.)
Meerin ja Vilin välisessä kohtaamistilanteessa hallinnan ylläpitäjän rooli säilyy lapsella.
Meeri ei siis itse mene puuttumaan lapsen kiellettyyn toimintaan, vaan antaa Vilin hoitaa
asian. Meeri itse vahvistaa tämän tulkinnan nostamalla esiin lasten keskinäistä kurinpitoa
seuraavasti.
Meeri: ”Se on vähä niinku armeijassa että niillä on se porukan kuri. Jos joku tekkee jotaki kiusaa, niin kyllä ne käy sanomassa siitä. Eikä se välttämättä oo sitä juoruamista, vaan justiinsa sitä, että ne käy ilmottamassa että sun selän takana on
tehty tämmöstä, että eihän saa tehä. Ne käy niinku tarkistamassa.” (PK 7, 40.)
74. Tutkimusaineiston kerääminen ei kohdistunut ensisijaisesti lapsiin, vaan varhaiskasvattajiin ja heidän työtilanteisiinsa.
Lapset muodostivat kuitenkin yhden keskeisen osan varhaiskasvattajien sosiaalista ympäristöä työtilanteissa. Tästä syystä
aineistossa oli havaintoja lasten tekemisistä ja aikuisen reaktioista lasten tekemisiin.
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Varhaiskasvattajien — myöskään Meerin — suhtautuminen lasten rooliin hallinnan ylläpitäjinä ei ollut kuitenkaan aina varauksettoman positiivista. Esimerkiksi seuraavassa
tilannekuvauksessa Meeri torjuu lapsen toisten lasten käyttäytymisen kontrollin.
Lapset ovat eteisessä pukeutumassa ulosmenoa varten.
Pauli – Meeri: “Tuo hakkaa ikkunaan” (osoittaa toista lasta).
Meeri: “Elä sinä siitä välitä. Mitä sinun piti tehä? Kävitkö sinä pissalla ja tuliko?”
(PK 7, 8.)
Vaikka aikuisella oli vahva auktoriteettiasema päiväkotiarjessa, aikuisen valta ei ollut
absoluuttista, vaan se oli koetuksella päivittäin ja hetkittäin75. Kasvatuksen valtakriittisissä tarkasteluissa näkökulma on painottunut niihin keinoihin, joilla aikuinen hallitsee ja
pitää valtaa käsissään. Vähemmän on sen sijaan eritelty lasten rooleja rajojen rikkojina76.
Tämän aineiston valossa näytti kuitenkin siltä, että aivan pienimmätkin lapset päiväkodissa toimivat vastoin aikuisten asettamia rajoja. Erityisen selvästi tämä tuli esiin tilanteissa,
joissa aikuinen kielsi lasta, mutta lapsi jatkoi toimintaansa välittämättä kiellosta.
On menossa ruokailutilanne Lissun lapsiryhmässä. Lapset syövät itsekseen. Lissu
ja päivähoitaja laittavat itselleen ruoat lautaselle.
Juho: “Hämä hämä häkki.”
Lissu: “Juho, katopa omaa lautasta äläkä höpötä.”
Juho jatkaa laulun tapailua kuiskaten, koventaa sitten ääntään. Päivähoitaja kehottaa Juhoa menemään laulamaan muualle kuin ruokapöytään, sitten tulemaan takaisin syömään, jos kylmä ruoka maistuu. Juho istuu paikallaan eikä syö ruokaansa.
Lissu – Sara: “Ei tarvi Juhosta katsoa mallia.”
Sara: “Juho ei näköjään syö.”
Juho istuu pöydän ääressä kädet silmillä. (PK 8, 14.)
Ruokailutilanteessa lapsen vastustus on toisaalta aktiivista rajojen ja sääntöjen rikkomista, toisaalta passiivista vastarintaa. Aluksi tilanne on normaali, lapset syövät rauhallisesti
hiljaisuuden vallitessa. Tilanne muuttuu Juhon alkaessa laulaa ruokapöydässä. Tällä
tavoin Juho rikkoo asiallisen käyttäytymisen sääntöä: laulaminen ja syöminen eivät päiväkotikulttuurissa kuulu samaan tilanteeseen. Välittömästi tämän säännön rikkomista seuraa Lissun hallinnan kehyksen aktivoituminen. Lissu kieltää Juhoa ’höpöttämästä’ ja määrittelee, mikä on tilanteeseen soveltuvaa käyttäytymistä. Juhon vastarinta kuitenkin jatkuu Lissun kiellosta huolimatta. Tällöin ryhmän toinen aikuinen, päivähoitaja uhkaa
Juhoa ryhmästä poistamisella. Tämänkin jälkeen Juhon vastustus jatkuu, tosin aikaisempaa hiljaisemmalla tavalla — Juho ei vieläkään syö ruokaansa. Tässä tilanteessa sääntöjä
rikkoo ainoastaan yksi lapsi. Seuraavassa havainnointipäiväkirjan otteessa Milja on tilanteessa, jossa useampia lapsia osallistuu sääntöjen rikkomiseen.
On vapaan leikin tilanne. Päiväkodin molempien lapsiryhmien lapset leikkivät eri
puolilla taloa. Ilkalla, Santerilla ja 3 isommalla pojalla on menossa raju leikki (ovat
75. Kasvatustieteellisessä analyysissä valtaa on lähestytty pääasiassa kahdesta näkökulmasta (Anttonen 1996, Brunner 1998): a)
valta jakautuu epäsymmetrisesti valtaa pitävien ja vallan kohteiden välillä, b) valtaa on periaatteessa jokaisella. Kun valtaa
tarkastellaan ensin mainitusta lähtökohdasta, vähemmälle huomiolle jää se mahdollisuus, että valtaa voidaan myös
vastustaa.
76. Ojakangas (1997, 290–291) tosin näkee lapsuuden luonteeseen olennaisesti kuuluvan myös kasvatukseen liittyvä vallan
vastustamisen.
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poliiseja, sakottavat muita lapsia, juoksentelevat). Toisen lapsiryhmän aikuinen
rauhoittelee tilannetta, kieltää juoksemisen. Lapset juoksentelevat edelleen.
Milja: “Mikä se on tää homma? Olkaa nyt jommassa kummassa päässä, muttei
juosta tätä väliä.”
Myös toinen aikuinen komentaa lapsia rauhoittumaan. Milja vie isojen osaston lapset isojen ryhmätilaan, sulkee oven. Santeria ja Ilkkaa ei päästetä enää sinne. Milja
pyytää Santerin ja Ilkan ryhmähuoneeseen kuuntelemaan kirjaa. (PK 5, 12.)
Kuvatussa tilanteessa lasten rajojen rikkominen liittyy nimenomaan sisätiloissa liikkumista koskeviin sääntöihin. Samalla tavalla kuin aikaisemmassa Lissun lapsiryhmän ruokailutilanteessa, myöskään tässä tilanteessa aikuisen ensimmäinen kielto ei tuota tulosta,
vaan lapset jatkavat juoksemista. Tarvitaan vielä Miljan väliintulo ja tilannetta rauhoittavat toimenpiteet: juoksentelevien lasten erottaminen eri tiloihin.
Edellisissä tilannekuvauksissa ilmenevä lasten vastarinta, ’höpöttäminen’ ja liian raju
liikkuminen sisätiloissa, oli varsin tavallista päiväkotien arkipäivässä. Lasten vastarinnassa oli kuitenkin havaittavissa myös selvästi voimakkaampia muotoja. Tällöin lasten toiminta alkoi saada suorastaan anarkistisia piirteitä: samanaikaisesti rikottiin useita päiväkodin sääntöjä vastaan. Seuraavassa päivälepotilanteessa normeja rikotaan rajulla tavalla.
On päivälepotilanne Meerin lapsiryhmässä. Meeri alkaa lukea satua. Lukeminen
katkeaa välillä, kun Meeri sanoo jollekin lapselle ‘pää tyynyyn’. Sari alkaa laulaa
ääneen, heiluttaa päätään. Lastenhoitaja on vieressä ja yrittää rauhoitella häntä.
Meeri lopettaa lukemisen ja panee kasetin uudelleen soimaan.
Lapsi: “Miksi sää lopetit kirjan lukemisen?”
Meeri: “No kun ei täällä oikein kuule mittään. Kuunnelkaa lauluja.”
Sari kiroilee, potkii ja sylkee, potkaisee sitten lastenhoitajaa, huutaa.
Lastenhoitaja – Sari: “Saako Sari sylkeä?”
Sari: “Saa sylkeä. Saa potkia. Saa lyyä. Saa ovia hakata.” (Kiroilee.)
Lastenhoitaja ja Meeri käyvät keskustelua, mitä Sarille tehdään: viedäänkö ulos
huoneesta, jotta toiset pääsisivät nukkumaan.
Meeri – Sari: “Sari, sinut viedään pois, kun toiset eivät saa nukuttua.”
Sari sylkäisee. Lastenhoitaja vie hänet pois nukkumahuoneesta. (PK 7, 3–4.)
Näin voimakkaat rajojen rikkomiset olivat päiväkodin arkipäivässä poikkeustapauksia, ja
ne liittyivät lasten ongelmalliseen taustaan tai erityishoidon ja -kasvatuksen tarpeeseen.
Näin oli kyse myös Sarin tapauksessa. Hätkähdyttävä ja pysäyttävä oli myös se havainto,
että potentiaaliset häiriökäyttäytyjät oli tunnistettavissa jo kaikkein pienimpien lasten ryhmissä. Jopa joillakin alle 3-vuotiailla lapsilla saattoi olla aikuisen silmissä rajojen rikkojan ja ’vaikean lapsen’ rooli .
Milja: ”Tuo Ilkka tietenki on semmonen kauheen levoton. Et tuota hyvin paljo
kyllä vaikuttaa tuohon meijän ryhmän olemiseen, just tuolla unitilanteessaki hänet
oli pakko siirtää sillon lattialle nukkumaan ku tuota potki sitä Elliä, joka nukku
siinä yläpuolella. Sen sänkyä siinä ja piti kovaa meteliä niin kyllä se heijastuu. …
Ja Alliki on ollu vähä semmone, että siitäki, en tiedä mitä tulee. Mut et vähän on
semmosia ongelmia kyllä ilmassa.” (PK 5, 26–27.)
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Lissu: ”Ku Juho ottaa kirjoja, kattoo ku se saattaa ruveta repimään. Se on kaks
hyvvää kirjaa repiny. Se ensin katteli kirjoja ja yks kaks se oli repiny, silpunnu,
pannu roskiin. Että sitä pittää niinku sillä tavalla pittää silmällä, että mitä se nuille
kirjoille ruppee tekemään. Ja tuota sitte just tämmösiä saapi just että jos jostain ei
tuossa oikein mittään ollu, että ei sitte oikein tajuttu että mistä se suuttu. Se oli
koko matkan hankala … Että se ei tarvi olla kovin kummonen ku se ruppee juntturoimaan.” (PK 8, 35.)
Varhaiskasvattajien arkityön näkökulmasta lapset, joille oli syntynyt rajojen rikkojan rooli, olivat ongelmallisia. Näiden lasten kohdalla aikuinen joutui usein aktiivisesti pitämään
yllä tilanteen hallintaa erilaisten hallinnan keinojen avulla.

5.4 Hallinnan keinot
Päiväkotien arkipäivässä hallinta perustui pitkälle häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn.
Ennaltaehkäisyn näkökulmasta hallinta lähti liikkeelle päiväkodin rakenteellisesta organisaatiosta, päiväjärjestyksestä, sääntöjen laatimisesta ja päivittäisten rutiinien luomisesta.
Jo aikaisemmin viitattiin esimerkiksi ulkoiluun, jonka keskeisenä funktiona hallinnan
näkökulmasta oli rauhoittaa lapsia. Samantyyppisiä päiväjärjestykseen rakentuneita hallinnan elementtejä oli muitakin. Esimerkiksi seuraavassa haastatteluotteessa Kati tulkitsee lauluhetken rauhoittavan lapsia ennen ruokailuun siirtymistä.
Kati: “Samalla tyylillä. Siinä on lauluja ja leikkejä. Nimipäivä, nämä oli nyt vähä
erilaiset tietenki. Se vähä riippuu, niinku nyt oli kurahousut, niin meni aika pitkään. Siinä joskus saattaa olla että joku yhteinen juttu.”
Haastattelija: “Mikä sinusta tuommosen (laulu)hetken tavote on?”
Kati: “No tuota niin. Minusta tavallaan vaikka se kuitenki rauhottaa, ku että jos
mentäs suoraa. Joskus tehhään sillai että mennään suoraan pukemasta syömään.
Niillä on vissiin vielä sitä virtapiiriä vähä, tuo tavallaan niinku rauhottaa sitte. Että
alkaa rauhassa syömään.” (PK 4, 23.)
Päiväkodin rakenteelliseen organisaatioon sisään rakentuneiden yleisten hallinnan elementtien lisäksi yksityiskohtaisempi tilanteiden hallinta tapahtui monin erilaisin ennalta
ehkäisyn keinoin. Yksi hallinnan keino oli tietynlainen lasten sijoittaminen tilaan77. Varhaiskasvattajilla oli kokemuksen tuomaa tietoa siitä, että usein kaverukset yhdessä tai
kaksi vilkasta lasta vierekkäin aiheuttivat häiriöitä. Arkipäivän toiminnassa varhaiskasvattajat ennakoivat tällaisten häiriöiden syntymistä erottamalla lapsia toisistaan. Istumajärjestyksen laatiminen, lasten erottaminen eri huoneisiin sekä jopa potentiaalisten häiriökäyttäytyjien katsekontaktin ennaltaehkäisy liittyi päiväkotien hallinnan kulttuuriin.
Kati: “Ne on justiin semmosia, että ku niillä vaihtuu se, niin niillä tullee aina väkisin semmosia pariskuntia.”
Haastattelija: “Ai mikä vaihtuu?”
77. Myös Pekkarinen (1999) havaitsi tutkimuksessaan lastentarhanopettajien pyrkivän tilanteen hallintaan sijoittamalla lapsia
eri tiloihin.
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Kati: “Sinne pikkuhuoneeseen ne syöjät. Niin aina tullee semmosia, että nuo ei
kyllä passaa. Me aina katotaan ja katotaan vielä. Että nyt just puhuttiin, että pannaan sitte joulukuussa, että meillä on 20. päivä semmonen jouluateria että pannaan
pitkäksi pöytä. Mutta sen tietää, että ketkä ne on ne.” (PK 4, 23–24.)
Häiriöiden ennaltaehkäisyyn pyrittiin myös eliminoimalla ympäristöstä levottomuutta
aiheuttavat tekijät. Esimerkiksi Katin lapsiryhmässä lasten into ja mielenkiinto kohdistui
uusiin leluihin. Monissa tilanteissa nämä samaiset lelut kuitenkin estivät lasten kiinnittymisen niihin toimintoihin, joita Kati oli tuolle päivälle suunnitellut. Ruokailutilanteessa
kaksi poikaa jatkuvasti vilkuili taakseen pöydälle, jossa uusien lelujen pakkauslaatikot
olivat. Kati piti laatikoiden jättämistä pöydälle ruokailun ajaksi omana virheenään.
Tilanteissa, joissa koko lapsiryhmä siirtyi toiminnosta toiseen (ns. siirtymätilanteissa),
hallinta oli erityisellä koetuksella. Tähän tarkoitukseen käytettyjä hallinnan keinoja olivat
lapsiryhmän osittaminen tai järjestäminen säännönmukaisiin muodostelmiin, esimerkiksi
jonoihin78. Päiväkotielämässä lapsiryhmän osittaminen ilmeni käytäntöinä, joissa varhaiskasvattaja antoi joko yhdelle tai muutamalle lapselle kerrallaan luvan siirtyä toiminnosta
toiseen.
Nukkumahuone on laitettu valmiiksi päiväunia varten. Kaappisängyt on aukaistu ja
rullaverhot vedetty ikkunoiden eteen. Huone on hämärä. Vain yhdessä seinälampussa on valo. Meeri tulee huoneeseen, laittaa kasetin päälle. Pari lasta on jo sängyissään. Meeri menee ja peittelee heidät puhellen hiljaisella äänellä. Meeri toivottaa lapsille ‘Kauniita unia’ kullekin lapselle erikseen.
Meeri (eteiseen): “Elias, haluatko tulla jo?”
Elias tulee, Meeri ottaa häntä kiinni kädestä ja vie pojan omaan sänkyynsä.
Meeri (eteiseen): “Siiri, sinä voit tulla jo. Otatko sinä omaa unikaveria?”
Siiri menee korin luon, hakee nallen ja menee omaan sänkyynsä.
Meeri: “Siiri menehän jo.”
Lapset tulevat samalla tavalla yksitellen huoneeseen. (PK 7, 2–3.)
Lasten tuleminen lepohuoneeseen yksi kerrallaan mahdollistaa sen, että Meerille pystyy
vastaanottamaan lapset päivälevolle yksilöllisesti79. Tilanteessa Meeri on se henkilö, joka
lupaa kunkin lapsen tulla huoneeseen. Lapsiryhmän osittamisella Meeri pitää yllä järjestystä, mikä on lasten päivälevon välttämätön edellytys.
Jonoon ryhmittämisen keino oli osittamisen keinolle päinvastainen: jonoa käytettiin
erityisesti tilanteissa, joissa koolla oli suuri määrä lapsia. Esimerkiksi seuraavassa tilannekuvauksessa Kaarinan lapsiryhmä on siirtymässä omasta ryhmätilastaan laulusaliin, jossa
on alkamassa koko talon yhteinen lauluhetki.
Lapset ovat hajaantuneet erilaisiin toimintoihin. Toisen lapsiryhmän lastentarhanopettaja tulee sanomaan, että lauluhetki on alkamassa. Aikuiset kehottavat lapsia
tekemään jonon ovelle. Lapsia tulee jonoon. Kaarina pyytää lapsia hiljentymään.
Silti jonossa on liikehdintää ja juttelua. Kaarina odottaa niin kauan, että lapset ovat
hiljaa ennenkuin kertoo, että nyt mennään lauluhetkelle ja sen jälkeen ulos.

78. Myös Foucault (1980) on vallan analyyseissään viitannut juuri tämäntyyppisiin hallinnanmuotoihin.
79. Hallinnan ohella tilanteessa on selkeästi kyse myös hoivasta ja lasten hyvinvoinnin ylläpitämisestä.
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Jonossa siirrytään päiväkodin läpi rakennuksen toisessa päässä olevaan laulusaliin.
(PK 2, 16–17.)
Niissä tilanteissa, joissa hallinta oli selkeästi uhanalainen tai tilanteessa esiintyi suoranaisia sääntöjen rikkomisia, ennalta ehkäisevät keinot eivät enää tehonneet. Näihin tilanteisiin sovellettiin aktiivisia hallinnan keinoja. Kaikkein tyypillisimpiä olivat verbaaliset
interventiot: kiellot, käskyt, kysymykset, kehotukset, suostuttelut, uhkailut, lahjonnat,
kiristämiset. Näillä erilaisilla kielellisillä ilmaisuilla varhaiskasvattaja teki lapselle selväksi, miten tämän tulisi toimia. Läheskään aina verbaalinen interventio ei kohdistunut suoraan kiellettyyn toimintaan, vaan tavanomainen hallinnan keino oli lapsen mielenkiinnon
kohdistaminen kielletystä toiminnasta sallittuun. Varhaiskasvattaja saattoi ruveta puhumaan lapselle jostakin aivan muusta asiasta, jolloin lapsi unohti sen, mitä oli tekemässä.
Verbaalisena hallinnan välineenä olivat myös lorut ja riimit, erityisesti niissä tilanteissa,
joissa koko lapsiryhmä oli paikalla. Esimerkiksi seuraavassa tilanteessa Kaarina käyttää
yhtä päiväkotikulttuurin tyypillisimmistä ’rauhoitusloruista’.
Kaarinan koko lapsiryhmä on koolla keskustelemassa yhteisistä asioista. Lapset
tekevät ehdotuksia, mutta käyvät levottomiksi, liikehtivät ja alkavat hälistä.
Kaarina: “Pitkä kokous on ollut, kokeillaanpa, vieläkö saadaan hiljaisuus aikaan.”
Kaarina alkaa loruttaa ‘hassin tassin tunnetko lassin’. Lorun jälkeen tulee sen verran hiljaista, että kokous voidaan lopettaa. (PK 2, 8.)
Hallinnan verbaalisiin keinoihin sisältyi usein myös epäsuoria, symbolisia viestejä. Näin
myös seuraavassa Miljan päiväkodin tilanteessa.
Miljan lapsiryhmässä on menossa aamun ruokailutilanne. Lapsia tulee koko ajan
päiväkotiin.
Milja – Roni: “Huomenta Roni. Siellä on vielä yksi paikka sulle.”
Lapset: “Tuu Roni tänne.”
Ilkkakin tulee päiväkotiin.
Milja: “Ilkkaki tuli. Ottasitko mieluummin viiliä vai puuroa.”
Ilkka menee pöytään istumaan. Ilkka rupeaa jonkin ajan kuluttua toistamaan ’pissaa pissaa’.
Milja: “Muistatko Ilkka, että siinä isojen pöydässä täytyy olla niinkuin isot.”
Ilkka juoksee eteiseen. Milja menee pojan perässä myös eteiseen.
Milja: “Täällä olis Ilkalle puuro laitettuna.”
Ilkka tulee takaisin ja alkaa syömään. 3 poikaa ja lastenhoitaja tulevat huoneeseen.
Milja jakelee ruokaa tulleille lapsille. Poika on syönyt aamupalansa. Hän vie astiat
kärryyn ja ottaa omat lelunsa. Lastenhoitaja ohjaa hänet viereiseen huoneeseen
leikkimään. Lastenhoitaja ja Milja keskustelevat yhden lapsen allergiasta, saako
lapsi juoda appelsiinimehua. Ilkka ei keskity syömiseen.
Milja: “Minä sanoin sulle, että tässä isojen pöydässä täytyy osata syödä kuin isot.”
Toisessa pöydässä kaksi poikaa pyöriskelee.
Milja – pojat: “Täytyykö Ronia tulla auttamaan? Pitäiskö se Ronin siirtyä tuonne
Santerin kanssa?”
Milja menee Ronin viereen.
Roni: “Mene pois.”
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Milja siirtyy kauemmaksi. Syötyään lapset siirtyvät leikkeihin sujuvasti, muut jatkavat leikkejään. Milja menee pois huoneesta, käy hakemassa eteisestä tytön ja
antaa hänelle eteen ruoan.
Lapsi – Milja: “Anne ei syö.”
Milja: “Täytyykö Annea tulla auttamaan?”
Milja menee Annen luo. Anne lähtee karkuun ja menee lattialle seinän viereen
istumaan.
Milja: “Tule Anne tänne vai täytyykö sinut panna tuonne kahvihuoneeseen syömään niin kuin viime viikolla?”
Anne: “Mene sinä pois.”
Milja: “En minä voi mennä pois kun minun täytyy valvoa tätä ruokailutilannetta.”
Milja siirtyy kuitenkin kauemmaksi. Anne tulee takaisin ja alkaa syödä. Roni ei
syö, leikkii vain ruoan kanssa.
Milja: “Nyt täytyy tehdä niin, että Roni täytyy siirtää tuonne Santerin kaveriksi.”
Milja siirtää Ronin ja hänen ruokalautasensa toiseen pöytään.
Milja: “Sinä et osannut tuossa Markun vieressä syödä.”
Lapsi – Milja: “Anne ei syö.”
Milja: “Anne, sinä voit ottaa omenaa tai banaania siihen puuron kaveriksi.”
Tomi sammuttaa huoneesta kaikki valot. Lapsia naurattaa.
Milja – Tomi: “Koitapa Tomi sinäkin alottaa syöminen kun sinä oot porukan vanhin.”
Roni livahtaa pois huoneesta. Milja kehottaa Ronia tulemaan takaisin, sanoo että
jotain täytyy syödä, kun Roni on tavallisesti niin hyvä syömään. Lapsia tulee koko
ajan lisää. Osa jatkaa syöntiä, valmiit lapset siirtyvät leikkeihin. (PK 5, 3–5.)
Tilanteesta voidaan päätellä, minkälaiset lapsen toiminnot ovat impulssina Miljan käyttämille hallinnan keinoille: lapsen epäasiallinen puhe, poistuminen pöydästä kesken ruokailun, syömättömyys, leikkiminen ruoan kanssa, valojen sammuttaminen. Analysoitaessa
tarkemmin Miljan hallinnan keinoja, voidaan havaita hänen lähtevän liikkeelle positiivissävyisistä kielellisistä ilmaisuista. Hän ei siis suoraan kiellä Ilkkaa puhumasta, vaan vetoaa siihen, että Ilkka istuu ’isojen’ pöydässä. Tähän Miljan puheeseen sisältyy symbolinen
viesti — isojen pöydässä täytyy käyttäytyä isojen tavoin, ja isojen käyttäytymiseen ei
kuulu sanan ’pissa’ hokeminen tai muu asiaton käytös. Symboliikkaa sisältyy myös Miljan esittämiin kysymyksiin: ‘Täytyykö Ronia tulla auttamaan? Täytyykö Annea tulla auttamaan?’ Tilanteessa on siis kyse lapsista, jotka kykenevät syömään itse. Miljan sanoissa
ei ole kyseessä vilpitön avun tarjous, vaan kysymyksiin sisältyy uhkaava sävy. Näiden
epäsuorien uhkausten ohella Milja uhkaa myös suoraan Ronia ja Annea toiseen paikkaan
siirtämisellä. Ronin kohdalla Miljan verbaalisilla keinoilla ei ole toivottua vaikutusta, ja
Milja toteuttaa uhkauksensa — siirtää Ronin toiseen pöytään syömään. Loppupuolella
tilannetta Milja siirtyy suostuttelun keinoon — vetoaa Ronin tavanomaiseen käyttäytymiseen (hyvään ruokailuun).
Suurin osa Miljan käyttämistä hallinnan keinoista on nimenomaan verbaalisia. Lisäksi
Milja tehostaa hallintaa nonverbaalisilla keinoilla, kuten siirtymällä lapsen lähelle niissä
tilanteissa, joissa hän toivoo lapsen käyttäytymiseen muutosta. Tässä on mielenkiintoista
havaita, että hallintaan liittyvä aikuisen ja lapsen fyysinen läheisyys aiheuttaa erilaisen
tunnelman kuin hoivakehykseen sisältyvä fyysinen läheisyys ja kosketus. Tässä tapauk-
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sessa Miljan läheisyys ei tunnu lapsista hyvältä, vaan sekä Anne että Roni torjuvat Miljan lähelle tulon. Fyysisen läheisyyden ohella varhaiskasvattajilla oli monia muitakin
nonverbaalisia hallinnan keinoja. Erilaisilla eleillä — pään pudistaminen, sormen vieminen suulle hiljaisuuden merkiksi, kulmakarvojen kohottaminen — oli selkeä hallinnan
funktio. Joskus jopa aikuisen katsekontakti lapseen riitti pitämään yllä järjestystä. Tyypillistä oli myös vaikuttaminen aikuisen omalla esimerkillä. Halutessaan hiljaisuutta aikuinen saattoi itse hiljentyä, jolloin vähitellen lapset tulkitsivat tämän viestiksi, että heidänkin tulisi hiljentyä.
Niissä tapauksissa, joissa kielelliset hallinnan keinot eivät saaneet aikaan lapsen ei-toivotun käyttäytymisen loppumista, seurauksena saattoi olla rangaistus. Kaikkein yleisin
rankaisemisen muoto oli lapsen siirtäminen toiseen paikkaan.
Milja: ”Että jos kauheesti pulisee tai pelleilee siinä pöydässä niin sitte täytyy siirtää pulpettiin. Vähän se vanhan ajan niinku nurkkaan häpeämään (nauraa vielä). En
mä sit tiedä, onko se hyvä vai huono, mut kyllä se monta kertaa rauhottaa sitä tilannetta sitte …” (PK 5, 26.)
Yhtenä rankaisun muotona oli lapsen ottaminen erilleen ryhmästä kahdenkeskiseen keskusteluun tai puhutteluun aikuisen kanssa. Tätä keinoa käytettiin joko erityisen suurten tai
toistuvien sääntöjen rikkomusten jälkeen. Joskus puhuttelu oli osa voimakasta aikuisen ja
lapsen välistä valtataistelua. Esimerkiksi seuraavassa Meeri kuvailee tilannetta, jossa lasta jouduttiin istuttamaan murtumispisteeseen saakka.
Meeri: ”No siis joku vaikka, nyt ei ollu paikalla yks poika, se on semmonen että se
aina rettuuttaa muita. Niin tuota saattaa tehä oikeestaan ihan mitä vaan. Se saattaa
potkasta, tai purasta tai muuta, mutta sillä on muutenkin vähä hankala ajankohta.
Mutta kuitenki ei me voija sitäkään asiaa jättää silleen. Sitte ku sille sanotaan, että
no miksi sinä löit tuota, niin ei sano mittään. Purree vaan sormia. Suunnilleen
kaikki maholliset sormet on suussa. Et sillä lailla, sitte ku sitä rupeaa purkamaan
sitä asiaa, että istuttaa tuossa etteisessä, että nyt mietit, ja sitte rupeaa sitä purkaan,
että saako toista lyyä. ‘Saa’. Et ihan kirkkain silmin tulee ‘saa’. Että onko kiva jos
sinua lyyään? ‘On’. Et kaikki tämmöset. Ei niinku mittään suostus antaan periksi.
Ei mittään. Et sitte tosiaan niin kauan siinä istutaan, että suunnilleen tullee se itku
sillä itellä, että pittääkö hänen vielä tässä kauan istua. Et sitte vasta näkkee, että nyt
se tais mennä niinku perille.” (PK 7, 42.)
Yhteenvetona voidaan todeta varhaiskasvattajien hallinnan keinojen repertuaarin olevan
varsin laaja. Tuskinpa varhaiskasvattajat itsekään olivat täysin tietoisia niistä kaikista vallan menetelmistä, joita he käyttivät päiväkotipäivän aikana. Monet varhaiskasvattajista
tuomitsivatkin suorat vallankäytön keinot, esimerkiksi pakottamisen, mutta pitivät lievempiä ja epäsuoria vallankäytön muotoja hyväksyttävinä.
Johanna: ”…silleen on sovittu, ett maistellaan ainakin, ett tietää sit, minkä makusta
se ruoka on. Ett kun ei voi ketään silleen pakottaa syömään, mutt että voi aina
niinku kannustaa ja houkutella vähän maistelemaan …” (PK 1, 50.)
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5.5 Aikuisten välinen valta
Edellisissä luvuissa olen eritellyt vallan ja hallinnan rakentumista lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vaikka hallinta sai erilaisia konkretisoitumisen muotoja, jonkinlaisena yleistrendinä näytti kuitenkin olevan aikuisen auktoriteettiasema suhteessa lapseen. Pedagogisen vallan historiaa tutkinut Ojakangas (1997, 290–291) tulkitsee ’ruumiillisen voiman’ ja ’henkisen mahdin’ olevan aikuisen vallan lähtökohtia suhteessa lapseen.
Tarkasteltaessa päiväkodissa kohtaavien aikuisten valtaa, epäsymmetrisissä valta-asetelmissa ei ole kyse ylivertaisen ruumiillisen voiman tuottamasta vallasta, vaan pikemminkin erilaisiin asemiin ja rooleihin liittyvästä vallasta. Esimerkiksi Hujalan et al. (1998,
166) mukaan päiväkodeissa on toisaalta asemaan perustuvaa hallinnollista valtaa, toisaalta erilaisiin koulutustaustoihin kytkeytyvää asiantuntijavaltaa. Tältä pohjalta aikuisten
välisiin suhteisiin liittyviä valtarakenteita voidaan tarkastella ainakin seuraavista kolmesta näkökulmasta: miten hallinnan ja vallan elementti kietoutuu päiväkodin johtajuuteen,
eri ammattiryhmien välisiin suhteisiin sekä asiakkaiden (vanhempien) ja päiväkodin työntekijöiden välisiin suhteisiin?
Varhaiskasvattajien kuvauksia päiväkodissa kohtaavien aikuisten välisistä suhteista
läpäisi tasavertaisuuden ja tasa-arvon ihanne. Kauttaaltaan varhaiskasvattajat torjuivat
yksipuolisen vallan ja vaikuttamisen näkökulman niin suhteessaan johtajuuteen, muihin
työntekijöihin kuin myös vanhempiin. Tavoiteltavana pidettiin yhteistyöhön ja kollegiaalisuuteen pohjautuvia päätöksentekokäytäntöjä. Tässä on todettava se, että tasa-arvon ideaali edusti ihannetilaa ja sitä julkikuvaa, joka päiväkodista haluttiin antaa. Päiväkodin
arkipäivän toiminnassa ja ihmisten välisissä suhteissa valta sai kuitenkin enemmän tai
vähemmän monimuotoisia, joskus jopa epäsymmetrisiä piirteitä.

5.5.1 Päiväkodin johtaja päätöksentekijänä
Päiväkotiyhteisössä johtaja on asemaansa perustuen viimekädessä vastuussa varhaiskasvatustyön laadukkaasta toteuttamisesta. Tutkimus suomalaisesta päiväkotijohtajuudesta
on kuitenkin osoittanut johtajien välillä olevan vaihtelua siinä, missä määrin he toimivat
vaikuttajina työyhteisöissä (Nivala 1999). Suomalaisessa järjestelmässä merkityksellisenä näyttäytyy johtajien kaksoisrooli päiväkodeissa: suurimmalla osalla johtajista on johtajan tehtävien ohella lapsiryhmässä toimivan lastentarhanopettajan tehtävät hoidettavanaan (Nivala 1999, 128). Tämä johtaa siihen, että johtaja on usein päiväkodissa samanaikaisesti sekä työtoveri että esimies. Myös tässä tutkimuksessa Johannan, Kaarinan ja
Lempin työnkuvaan kuuluivat sekä lastentarhanopettajan että päiväkodin johtajan tehtävät.
Johanna: ”Mä oon omasta mielestäni johtajana sen tyyppinen, että mä tiiän sen
johtajan vastuun ja velvollisuudet, ja jos on tämmösiä tilanteita, jotka vaatii
nopeita päätöksiä, ja ne ei välttämättä oo aina semmosia päätöksiä, ett ne tuntus
niinkun mukavilta itestäkään päättää, ett ne tulee esimerkiksi määräyksenä yksiköille sitten kaupungin johtajilta, niin oon kuitenki kokenu sillä tavalla sen, ett se
on kuuluu niinku minun työhöni. Se on osa minun työtehtävää ja, olen velvollinen
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sen tehtävän hoitamaan. Vaikka osa on minussa aina sitä työntekijää, minä käyn
myöski ne tunteet läpi tavallaan, mitkä mä tiiän, ett joka ikinen meistä täällä käy
läpi. Ja ehkä se on yks semmonen seikka, mikä niinku saattaa vaikuttaa siihen että,
ett vaikka mä oon työkavereiden esimies, niin mä oon myöskin hyvin pitkälle
heille myöski työkaveri. Ja se on tietysti myöskin sit osaltaan senkin takia, niin ett
mä työskentelen tuolla lapsiryhmässäkin samaa työtä kuin hekin, vaikka mull on
sit lisää esimiehen tehtävät. Ett siinä ei oo niinku semmosta ristiriitaa, että ei oo
koskaan tullu semmosta tilannetta, ett mulla ois niinku johtajuus ollu kadoksissa.
Ett se on siellä niinkun aina, ja silloin kun on siihen tuota tehtävään liittyvistä asioista kyse, niin sitten, sitten tehdään. Tota, ei siinä oo sit sen kummempaa…”
(PK 1, 32.)
Johtajan toimiminen samanaikaisesti sekä esimiehenä että työtoverina tuottaa arkipäivään hallinnan näkökulmasta potentiaalisen jännitteen: toimiessaan johtajan roolissa johtajalla on — ainakin näennäisesti — enemmän valtaa kuin muilla työntekijöillä, mutta
toimiessaan lastentarhanopettajana hänen lähtökohtansa eivät poikkea muiden työntekijöiden lähtökohdista. Olennainen kysymys on myös, minkälaisiin kysymyksiin johtajan
valta ja vastuu kytkeytyy ja miten arkipäivän tilanteissa johtaja tätä valtaa käyttää.
Tutkituissa päiväkodeissa päiväkodin johtajan asemaan liittyvä hallinnan ja vallan elementti tuli esiin tilanteissa, joissa johtajalla oli päätöksentekijän ja viimekätisen vastuunkantajan rooli. Päiväkodin johtajan tehtävänkuvaan kuuluvia päätöksiä oli monentasoisia.
Ensinnäkin johtajat olivat avainasemassa luomassa koko päiväkotia koskevia pedagogisia
ja toiminnallisia linjauksia. Johtajan keskeiseen rooliin päiväkodin kasvatustoiminnan
kehittämistyössä on jo aikaisemmin viitattu opetuksellisen kehyksen yhteydessä. Yhtä
keskeinen rooli johtajilla oli koko päiväkotia koskevien yhteisten rakenteiden luomisessa
ja ylläpitämisessä. Seuraavassa Lissu kuvaa sitä, miten hänen päiväkodissaan johtaja
aktiivisesti määritteli eri ammattiryhmien välistä työnjakoa.
Lissu: ”Onhan siinä tuossaki ollu, yks opettajaki, määki uutena ihmisenä tulin, niin
näytti jotenki mitä asioita kuuluu lastenhoitajille. Ja opettajille ei kuulu pöytien
pyyhkimiset eikä mitkään ja kaikki hirveet luettelot. Mutta sitte ite Tarja sitte sano
johtaja, että ei että ei, ei kyllä täällä kaikki tehhään kaikenlaista, että ei ennää oo
semmosta, ... semmosta että tuota, että kyllä opettajaki tarttuu luutuun ihan siinä
missä muutkin. Että ei oo yhtään, eikä saa laistaa eikä olla että hän ei semmosta
tunnekkaan, etteikö joku opettaja voi pyyhkiä pöytää. ” (PK 8, 48–49.)
Toiseksi arkipäivän toiminnan virrassa johtajien eteen tuli spontaanisti monia päätöksentekotilanteita. Nämä liittyivät usein akuutteihin ongelmiin tai käytännön tilanteisiin. Päiväkotiarjessa oli monia tilanteita, joissa työntekijä tuli johtajan luo ja esitti ongelman
odottaen johtajalta kannanottoa ja päätöksentekoa.
Kyseessä on varhaisaamun tilanne. Johanna esittelee minulle taloa ja henkilökuntaa. Kierroksen jälkeen menemme hänen lapsiryhmäänsä. Muutamia lapsia on tullut, ja he leikkivät kukin omissa oloissaan. Pienten osaston lastenhoitaja tulee
Johannan luokse ja kysyy, miten menetellä lapsen kanssa, joka on virallisesti puolipäivälapsi, mutta joka käytännössä on päiväkodissa pitempiä päiviä. Johanna
kehottaa henkilökuntaa pitämään kirjaa lapsen hoitoajoista ja sanoo, että vanhemmat ovat kyllä tietoisia asiasta. (PK 1, 2.)
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Kuvatussa tilanteessa lastenhoitaja lähestyy Johannaa nimenomaan päiväkodin johtajana
ja esittää hänelle kysymyksen, miten menetellään tilanteessa, jossa lapsen hoitoajat eivät
sovi sopimusten ja sääntöjen puitteisiin. Kysymyksellään lastenhoitaja luovuttaa Johannalle vastuun ja vallan määritellä tilanteeseen soveltuvat toimintatavat. Tällä tavalla lastenhoitaja ylläpitää Johannan asemaa päätöksentekijänä ja vastuunkantajana. Omalla toiminnallaan lastenhoitaja suuntaa Johannan toimintaan tiettyjä odotuksia, ja Johanna vastaa tilanteeseen lastenhoitajan odottamalla tavalla — esittää konkreettisen toimenpiteen
(lapsen hoitoaikojen kirjaamisen). Lisäksi Johanna mainitsee lapsen vanhempien olevan
tietoisia hoitoaikoihin liittyvistä säännöistä. Tällä Johanna sulkee pois yhden mahdollisen
reagointitavan — asian puheeksi ottamisen vanhempien kanssa.
Johtajan päätöksentekijän roolin keskittyminen lähinnä laajoihin linjauksiin tai tilanteittain eteen tuleviin ongelmiin jätti työntekijöille varsin paljon vapautta arkityön toteuttamisen suhteen. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että lapsiryhmien henkilökunnan itse
päätettävissä oli toiminnan yksityiskohtaisempi suunnittelu ja toteuttaminen.
Meeri: ”Ja se että tuota minusta olis kaikista tärkeintä se, että on tietyt puitteet
joissa toimitaan. Mutta sitte sen jälkeen on niinku vapaat kädet toimia. Elikkä sen
lapsiryhmän kanssa pystyy tekemään, esimerkiksi omat vahvat alueet käyttään
hyväksi. Ja sitä mää niinku tarkotin, että niinku pystyy persoonalla pellaamaan.
Eikä sillä lailla niinku että sanotaan että nyt näin ja näin ja näin. Et siinä puolessa
meilläkin on, että tuota saa kyllä vappaat kädet siihen toimintaan.” (PK 7, 29.)
Pääsääntöisesti työntekijät odottivat johtajalta kykyä tehdä päätöksiä. Tässä olennaista oli
kuitenkin paitsi minkälaisiin asioihin johtaja puuttui myös se, miten johtaja asiat ja päätöksensä ilmaisi. Tästä näkökulmasta johtajan ja työntekijän välisen kommunikaation ja
vuorovaikutuksen sävy ja luonne nousi keskeiseksi.
Kati: ”Ja sitte kuitenki semmosena, miten minä nyt sanosin, talonpoikasjärjellä siinäki varmasti hyvin paljo että ossaa luovia. Niinku saa henkilökunnanki. Niinku
Eijaki [päiväkodin johtaja] on semmonen, että se ossaa pyytää niin nätisti sillai,
että kohta huomaa olevansa jossaki aivan ihime hommassa (nauraa). ’Kuule voisikko sinä’, sillä on semmonen tavallaan herttanen ote sillai…” (PK 4, 31.)
Johtajan rooli päätöksentekijänä ei kuitenkaan ollut millään tavalla absoluuttinen, vaan se
vaihteli sekä tilanteittain että eri johtajien välillä. Päiväkodin johtajan ja työyhteisön välisissä suhteissa tasa-arvon ihanne tuli esiin pyrkimyksenä demokraattiseen johtamistyyliin80. Seuraavassa tilannekuvauksessa on yksi selkeimmistä esimerkeistä, joissa johtaja
välttää päätöksentekoa.
Lempi on menossa kansliaan töihin. Mennessään hän sanoo veistohuoneessa muutaman lapsen kanssa työskentelevälle mieslastentarhanopettajalle:
Lempi: “Otatko sinä tämän Marin [harjoittelemaan tulossa oleva lähihoitajaopiskelijan]?”
Miesopettaja: “Siis minä. Voisko Anna [toinen opettaja] ottaa?”

80. Drakenberg (1993, 11) jakaa johtamistyylit kolmeen kategoriaan: a) autoritaarisessa, tehtävät- ja valtaorientoituneessa
johtamistyylissä johtaja päättää päämääristä ja käytettävistä metodeista, b) demokraattinen johtajuus perustuu yhteistyöhön,
jossa päämääristä ja metodeista keskustellaan ryhmässä sekä c) epäjohtajan johtamistyyli on passiivinen, hän ei auta
työyhteisöä organisoimaan työtä, eikä ota osaa keskusteluun metodeista ja päämääristä.
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Lempi: “Arvotaanko?”
Lempi ja miesopettaja päättävät arpoa, kuka opettajista ottaa opiskelijan ohjattavakseen. Lempi kertoo jälkeenpäin minulle, että periaatteessa heillä otetaan opiskelijoita vastaan mielellään. Opiskelijan ohjauksesta on kuitenkin oma työnsä, ja
tällä hetkellä se tuntuu ylimääräiseltä työn lisältä. (PK 3, 3–4.)
Tutkimusaineistossa oli monia muitakin esimerkkejä tilanteista, joissa johtaja alisti päätöksenteon työyhteisön yhteiseksi asiaksi. Päiväkodeissa oli käytäntöön otettu myös johtajan ja työntekijöiden väliset keskustelut, jotka mahdollistivat työntekijöiden vaikuttamisen koko työyhteisöä koskeviin asioihin. Näissä johtaja pyrki saamaan selville työntekijän näkemyksiä työyhteisön toimivuudesta sekä myös omista johtamiskäytännöistään.
Kaiken kaikkiaan johtajan valta-asema päiväkotiyhteisössä ilmeni tilanteittain rakentuvana. Periaatteessa johtajalla oli valta ja vastuu, mutta näiden konkretisoituminen arkipäivän käytännöissä riippui suuresti tilanteista ja niiden tulkinnasta.

5.5.2 Vallan rakenteet päiväkodin työntekijöiden välillä
Varhaiskasvattajat tulkitsivat eri ammattikuntien välisten suhteiden muuttuneen aikaisemmasta hierarkisesta ammattirakenteesta yhteistyötä painottavaan suuntaan. Eniten tämä
problematiikka tiivistyi lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien välisiin suhteisiin. Aikaisemmin näiden ammattikuntien työnjako määrittyi siten, että lastentarhanopettajilla oli
lapsiryhmissä pedagoginen ja toiminnallinen vastuu, ja lastenhoitajien rooli oli lähinnä
työhön osallistuva (ks. Hujala & Puroila 1998a, 306). Varhaiskasvattajat kuvasivat kuitenkin nykykäytäntöjä tavalla, jossa korostui näiden ammattikuntien työtehtävien samankaltaisuus. Ammatillisten hierarkioiden madaltuminen oli väistämättä johtanut myös vastuiden ja valtarakenteiden uudelleen muotoutumiseen.
Johanna: ”Me ei oo niinkun keinotekoisesti jaettu ammattiryhmittäin tehtäviä sillä
tavalla, ett ulkopuolinenkin vois heti helposti sanoa, kun tulee ovesta sisälle, ett
ahaa, tää on lastentarhanopettaja, tää tekee lastentarhanopettajan tehtäviä, toi on
varmaan sit vaan lastenhoitaja, toi tekee niinku sitä perustehtävää. Ett me tehhään
ihan, me jaetaan se työ keskenämme ja hoidetaan se työ yhteisesti.” (PK 1, 34.)
Johannan puheessa esiin nouseva ammattikuntien välisen työnjaon hämärtyminen tai jopa
poistuminen oli leimaa antava piirre niin lastenhoitajien kuin myös lastentarhanopettajien
kuvauksissa työyhteisöistään. Molempiin ammattiryhmiin kuuluvat varhaiskasvattajat
aktiivisesti ylläpitivät kuvaa siitä, että työntekijöiden välisiin suhteisiin ei sisälly epäsymmetristä valta-asemaa.
Kati: ”Mää sanoin Hilleville [Katin työparina työskentelevä lastenhoitaja], että jos
mää rupian päällepäsmäriksi, niin potkase takamuksiin tai sillai että sano.”
(PK 4, 35.)
Ylipäätänsä vaikutti siltä, että työyhteisössä erottautumista vierastettiin. Esimerkiksi
Johanna paheksui opiskelijoita, jotka tullessaan suorittamaan käytännön harjoittelua päiväkotiin eivät olleet sisäistäneet päiväkodin tasa-arvoisuuteen perustuvaa toimintamallia.
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Johanna: ”…ollaan ruokailemassa ja sit siinä sattuu joku tämmönen vahinko, että
lapsella kaatuu maitolasi tai, tai ruokalautanen tipahtaa lattialle. Ja vaikka vieressä
on, niin ei elettäkään tehdä, ett vois niinkun millään tavalla osallistua siihen, edes
niinkun lapsen kanssa siihen jälkien siivoamiseen, vaan ootetaan, että sieltä joku
siivoojatyttö tullee ja apulainen joka putsaa. Ett ollaan niinku tämmösiä työnjohtajia, työnjohtajia, jotka niinku antavat määräyksiä ja oottavat että polle tullee ja tekkee työt.” (PK 1, 38–39.)
Johannan kuvauksessa käy ilmi se, miten jonkun henkilön asettautuminen toisten yläpuolelle ei ole päiväkotiyhteisössä suotavaa. Kyse on myös siitä, että päiväkodin arjessa erilaisia työtehtäviä ei tulisi asettaa arvojärjestykseen. Kieltäytyminen jonkin työtehtävän
suorittamisesta tulkitaan kyseisen työtehtävän arvostamisen puutteena ja loukkauksena
työtehtävästä muodollisesti vastuussa olevaa ammattiryhmää kohtaan. Johannan kuvaamassa tapauksessa tilannetta pahentaa vielä se, että siivoustehtäviin osallistumista laiminlyö opiskelija, jolta muutenkin puuttuu ammattitutkinnon tuottama legitimiteetti ja sen
myötä työyhteisön täysivaltainen jäsenyys.
Esimerkkien valossa ammattikuntien välisiä suhteita leimaa pyrkimys yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Tähän yleislinjaan näytti olevan kuitenkin joitakin poikkeuksia.
Ensinnäkin henkilökunnan työvuoroihin liittyi tietynlaista vastuun ja päätösvallan jakautumista. Seuraavassa ruokailutilanteessa Meerillä on johtava rooli.
Meneillään on ruokailutilanne. Yksi lapsi pyytää lisää ruokaa. Opettaja antaa
hänelle ruokaa.
Laitosapulainen: “Miten se on Meeri tuon Siljan kanssa, saako se omenaa?”
Meeri: “Saa se.”
Laitosapulainen antaa Siljalle omenan palasen. (PK 7, 2.)
Ruokailutilanteessa ovat läsnä eri ammattiryhmien edustajat: lastentarhanopettaja, lastenhoitaja (Meeri) sekä laitosapulainen. Meeri on ollut aamuvuorossa ja hänen vastuulleen
kuuluu vielä lounastilanteen valvominen. Meerille lankeava päätöksentekijän rooli ei siis
tässä tilanteessa liity yksinomaan hänen ammattiasemaansa, vaan pikemminkin työvuoroihin liittyvään vastuunjakoon. Laitosapulainen siirtää kysymyksellään Meerille vastuun, miten menetellä tilanteessa, jossa lapsen jälkiruoan saaminen edellyttää harkintaa.
Toiseksi päiväkodin muuhun henkilökuntaan nähden alisteisena näyttäytyivät opiskelijan sekä sijaisen asemat. Jo aikaisemmin on viitattu siihen, miten opiskelijalta puuttuu
ammattitutkinnon tuottama legitimiteetti ja työyhteisön täysivaltainen jäsenyys. Jossakin
suhteessa samanlaiselta näyttää työyhteisössä sijaisuutta hoitavan työntekijän tilanne.
Sijaisten kohdalla tutkimusaineistossa ei ole kyse ammattilegitimiteetistä, koska päiväkodeissa sijaisilla on useimmiten ammattikoulutus takanaan. Sen sijaan sijaisen asemaa leimaa väliaikaisuuden tunne ja alisteinen asema suhteessa vakinaiseen henkilökuntaan. Esimerkiksi Miljan päiväkodissa havainnointiperiodin aikaan käytiin keskustelua joulujuhlasta. Milja — ammattikoulutuksen saanut lastentarhanopettaja — oli kuitenkin suunnitteluprosessista syrjässä.
Milja: ”No itse asiassa me ollaan mun mielestä kauheen huonosti, että meillä ei oo
ollu mittään yhteistä palaveria. Että just niinku varmaan huomasit siinä kahvipöydässä mää kyselin, että ai jaa se soittaa ja tämmönen. Että meillä ei oo ollu mittään
semmosta yhteistä. Että se ois ollu kyllä varmaan ihan mukava. Että oltas suunni-
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teltu, mutta se on nyt sitte pääasiassa kuitenki varmaan Leenan ja Kirstin vastuulla
sitte ollu. Et ku he on niinku vähä päättänyki, että kuka lapsista menee mihinki
leikkiin. Ja sillai … tuntuu et he tietää että mitä on ennenki tehty.” (PK 5, 23.)
Monissa eri tilanteissa Milja joutuikin hakemaan Leenalta (työpariltaan) varmistusta
omalle päätöksenteolleen tai jopa pyytämään Leenaa päättämään puolestaan. Myös Meeri nosti esiin sijaisten alistettua asemaa päiväkodissa, vaikka hänellä itsellään oli vakinaisen viran mukanaan tuoma asema päiväkotiyhteisössä.
Meeri: ”Ehkä se on kuitenkin se niinku, että meijän talossa kohellaan sijaisia huonosti. Elikkä niinku tuossa meijänkin ryhmässä nyt on sijaisia. Minä oon ainut
vakinainen. Ja tavallaan minä oon ainut, joka pystyn negatiivisia asioita sanomaan
niinku eteenpäin. Että joskus mää oon sanonuki tyttöille, että jos on jotaki negatiivista sanomista, niin antakaa minä sanon. Että tuota se on kaikin puolin parempi.
Siis saattaa olla tosiaan, että sanotaan tosiaan 'mieti pärjäättekö, jos ette pärjää,
niin otetaan uus työntekijä tilalle’. Ja että näin on siis ihan tosissaan sattunu. Tää ei
oo mitään liiottelua. Et se ei oo työyhteisön kannalta kiva. Ku meijän talo pyörii
sijaisten voimin…” (PK 7, 27.)
Meerin kuvaamassa tilanteessa päiväkodin valtarakenteita määrittelee enemmän työsuhteen pysyvyys kuin ammattinimike. Tämä problematiikka näyttää Meerin tapauksessa tiivistyvän päiväkodin johtajan ja työntekijöiden välisiin suhteisiin. Johtajan sijaisia kohtaan käyttämä uhkailun strategia ei saa Meerin hyväksyntää.
Vaikka monissa päiväkodeissa pyrittiin työntekijöiden väliseen tasa-arvoon, toisissa
päiväkodeissa tuli esiin työntekijöiden erilainen asema ja hierarkinen valtarakenne. Esimerkiksi Kaijan asema oli jo lähtökohtaisesti itsenäinen, koska lapsiryhmä toimii fyysisesti erillään muun päiväkodin tiloista. Päiväkodin johtaja oli antanut Kaijalle vapaat
kädet muotoilla toiminta oman harkinnan mukaan. Lapsiryhmän henkilökuntaan kuului
Kaijan (lastentarhanopettaja) lisäksi päivähoitaja ja työmarkkinatuella palkattu apulainen. Kaijan hallitsevampi asema verrattuna kahteen muuhun työntekijään tuli esiin
monissa päiväkotipäivän käänteissä. Esimerkiksi kuvatessaan sitä, miten lapsiryhmän toimintoja suunnitellaan, Kaija puhui systemaattisesti minä-muodossa. Puhuessaan suunnittelusta omana toimintanaan Kaija sulki muut työntekijät suunnittelutoiminnan ulkopuolelle.
Kaija: ”Näytänkö sulle mun tämän päivän suunnitelman? Tässä on nyt tämän päivänen, mutta mulla on nyt tosissaan se, että mä oon ollu opiskelemassa viikonlopun niin tää on suunniteltu jo aikoja sitten edellisenä perjantaina, ei viime vaan
edellisenä perjantaina. Tässä on sitten viime viikon, eikä kun hetkinen, höpö höpö.
Tämä on keskiviikon, eli tämä on tämän päivän suunnitelma tämä. Ja täällä on sitten näitä viime viikon, tässä on viime maanantai ja tiistai. Ja sitten mulla on tosissaan se koko kevätkausi suunniteltu …” (PK 6, 30.)
Myös kokonaistilanteen hallinta oli pitkälle Kaijan vastuulla. Tilanteen muutokset ja lasten toiminnan eteenpäin vieminen tapahtui Kaijan aloitteesta. Kaija kutsui lapset aamukokoontumiseen, jakoi lapset ryhmiin ja ohjasi leipomatuokion. Näissä toiminnoissa muulla
henkilökunnalla oli toimintaan osallistuva ja Kaijaa ’säestävä’ rooli. Joissakin tilanteissa
Kaija antoi muille työntekijöille tehtäviä.
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Kaija on ollut leipomassa pullia toisen pienryhmän kanssa ruokailuhuoneessa. Pullat on saatu leivottua, ja lapset ovat siirtyneet toiseen huoneeseen leikkimään.
Kaija pyyhkii pöytiä. Kaija kertoo minulle, että normaalisti päivähoitaja olisi osallistunut tähän, mutta hänellä on kädet niin huonossa kunnossa, että 'jäi minulle'.
Kaija järjestelee paikkoja ja miettii, miten pullien paistaminen saadaan hoidettua.
Hän päättää hakea avustajan paistamaan pullia. Kaija siirtyy huoneeseen, jossa
avustaja ja päivähoitaja ovat lasten kanssa, ja pyytää avustajaa tulemaan kanssaan
ruokailuhuoneeseen. Kaija vie avustajan pullien luo ja neuvoo tätä paistamaan pullat. Avustaja jää huoneeseen paistamaan pullia, ja Kaija palaa takaisin leikkihuoneeseen. (PK 6, 7.)
Tilanteessa Kaijan vaikutus avustajan toimintaan tulee selkeästi esiin. Kaijan ajatus siitä,
mitä avustajan tulisi tehdä, muuttuu avustajan toiminnaksi81. Kaijan valta-asema tulee
esiin myös siinä, että työntekijöiden välillä ei käydä yhteistä keskustelua toimintojen
organisoinnista ja suunnittelusta, vaan Kaijan näkemys päivän rakentumisesta muuttuu
koko ryhmän yhteisiksi käytännöiksi. Kaijan asema todellisuuden määrittelijänä nousee
yli muiden. Kaija itse vahvistaa tätä tulkintaa kuvaamalla työtään yksinäiseksi.
Kaija: ”Mä oon nyt yksin sillain vastuullinen, että se tekee sitä itsenäisyyttä siihen
työhön. Että toisaalta se tekee myöskin semmosta yksinäisyyttä siihen.”
(PK 6, 27.)
Yhteenvetona eri ammattikuntien välisestä hallinnan ja vallan rakentumisesta voidaan
todeta se, että hallinnan kehyksessä henkilökunnan välinen työnjako nähdään enemmän
tasa-arvokysymyksenä kuin ammattitaito- ja asiantuntemuskysymyksenä. Useimpia päiväkoteja luonnehtiva yhteisöllinen työorientaatio ja ammatillisten hierarkioiden madaltuminen heijastaa ja noudattelee laajempia työelämässä tapahtuneita muutoksia (ks. esim.
Puroila 1998b, 67–68). Toisaalta tästä trendistä ilmenevät poikkeukset osoittavat sen, että
valtaa ja vaikuttamista jatkuvasti uusinnetaan ja uudelleentuotetaan päivittäisessä arkityössä. Näissä kohtaamisissa työntekijän muodollinen asema ei ole ainoa eikä aina edes
tärkein valtaa tuottava tekijä.

5.5.3 Asiakkuus82 ja valta
Myös varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien välisessä suhteessa vallan elementillä oli
ilmeisen keskeinen merkitys. Tämän tutkimuksen aineistossa varhaiskasvattajien ja vanhempien välistä vallan jakautumista luonnehti kaksi keskeistä teemaa. Toisaalta monet
varhaiskasvattajat tulkitsivat päiväkodin työntekijöiden ja vanhempien välisen valtasuhteen muuttuneen siten, että vanhemmilla oli aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa päiväkodin toimintaan. Toisaalta tutkimusaineisto osoitti kuitenkin sen, että vanhempien vaikutusmahdollisuuksissa oli päiväkotien välillä huomattavaa vaihtelua.

81. Vrt. Nivalan (1999, 87) mukaan valta on eri toimijoiden mahdollisuutta määritellä todellisuutta.
82. Tässä luvussa asiakkuus viittaa päiväkodissa olevien lasten vanhempiin.
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Pitkään alalla työskennelleet varhaiskasvattajat kuvasivat trendiä, jossa vanhempien ja
ammattilaisten välinen asetelma on muuttunut hierarkisesta, ammattilaisten dominointiasemasta tasavertaisempaan suuntaan.
Johanna: ”…ett ollaan sillä tavalla tasavertaisina, ja me ollaan monesti sitä korostettu. … Joskus sillon kun mää valmistuin lastentarhanopettajaksi, varsinkin alkuaikoina, niin oli ihan selvästi havaittavissa semmonen asetelma, että vanhemmat
ajattelivat, että eihän me nyt iletä, kun nää on ammattikasvattajia. Kyllä ne tietää ja
ei niille voi sanoa eikä niiltä voi mennä kysymäänkään mitään. Ja saatto ehkä ollakin, että henkilökunta anto semmosen vaikutelman itsestään, ett oltiin hirveen
tehokkaita ja tietäviä ja tämmösiä melekein niinku yli-ihmisiä. Ett kyllähän me
osataan ja suurin piirtein niinku sormi pystyssä ja osottamassa, että te teette tässä
virheen eikä me. Mutta nyt ollaan ihan eri tavalla niin kun samalla viivalla, ett nyt
neuvotellaan ja keskustellaan ja sitoudutaan siihen lapsen päivähoitoon.”
(PK 1, 59.)
Johannan kuvauksessa tulee esiin ammatillisen asiantuntemuksen ja asiakkuuden välinen
dikotominen lähtökohta-asetelma, jonka Johanna kuitenkin kokee vuosien varrella muuttuneen. Tässä muutoksessa näyttäisi olevan kyse paitsi vaikuttamisen suunnan muuttumisesta molemminpuoliseksi myös vuorovaikutuksen määrän lisääntymisestä.
Vaikka kaikki varhaiskasvattajat toivat esiin jollakin tavalla vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksellisyyttä, yhteistyön mieltämisessä ja käytännön toteuttamisessa
oli havaittavissa suurta vaihtelua. Esimerkiksi Kaarinan päiväkodissa vanhempien osallisuutta oltiin pyritty lisäämään erilaisin käytännön toimenpitein. Vuorovaikutuksen lisäämiseen tähdättiin luomalla yhteistyölle uudenlaista foorumia esimerkiksi tarjoamalla vanhemmille säännöllisesti mahdollisuus keskustella henkilökunnan kanssa aamukahvin
kera. Vanhempien osallistumisesta päiväkodin arkipäivään oli joitakin esimerkkejä —
Kaarina kertoi esimerkiksi erään isän osallistuneen päiväkodissa tehtävään remonttiin.
Kaiken kaikkiaan Kaarina oli kuitenkin sitä mieltä, että yhteistyössä ja vanhempien osallistumisessa ollaan vielä alkutaipaleella.
Kaarina: ”Että yks tavoite on se, että vanhempia saatas mukaan, jopa sillä tavalla,
että jotka on kotona niin jollain tavalla osallistuisivat käytännön työhön. Sillon tällön. … Mutta ei sen mittasena, ollaan vasta alussa. Että tämä on yks tavoite kyllä,
koska mä ajattelin, että lapset tulee tuonne pienten puolelle ja pysyvät kouluikään
asti täällä, niin jotakin tosi hedelmällistähän siinä saadaan aikaseksi. Ja samallain
sitten ajattelen, että jos vanhemmat lähtis sitä kautta suunnittelemaan tätä meidän
toimintaa ja ottamaan kantaa siihen, mitä he lapsilleen haluavat niin me päästäs siihen lapsilähtöisyyteenkin, hehän tuntevat lapsensa ja tietävät mikä kiinnostaa. Että
tuntuu, että henkilötasolla ollaan vanhempiin hyvinkin tutustuttu ja ollaan hirveen
tuttuja ja puhutellaan etunimellä, mutta vielä voi vaatia sitä rohkeutta, että he
todella tulee puuttumaan tähän meidän työhön.” (PK 2, 28.)
Jos Kaarinan päiväkodissa vanhempien osallistuminen nähtiin tavoiteltavana ja henkilökunnan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta pyrittiin aktiivisesti lisäämään, joissakin
muissa päiväkodeissa vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan erillisyys ja vuorovaikutuksen vähäisyys oli ilmeistä. Esimerkiksi Kati teki säännöllisesti välivuoroa, jolloin
hänen ei ollut mahdollista työaikansa puitteissa kohdata lasten vanhempia. Katin kohdal-
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la yhteistyömuodot painottuivat joko kirjallisiin viesteihin tai kaikille vanhemmille suunnattuihin vanhempainiltoihin sekä juhliin.
Vuorovaikutuksen määrästä ei sinällään voi vetää johtopäätöksiä vanhempien vaikutusmahdollisuuksista tai asemasta päiväkodissa. Runsas vanhempien ja henkilökunnan
välinen vuorovaikutus ei siis välttämättä merkitse vanhempien vaikutusmahdollisuuksien
toteutumista päiväkodin arkipäivässä. Vanhempien vaikuttamisessa on kyse enemmänkin
siitä, miten vanhempien toiveet ja näkemykset päiväkodin toiminnasta muuttuvat joko
vanhemman omaa lasta tai koko päiväkotia koskeviksi yhteisiksi käytännöiksi. Tässä suhteessa vanhempien rooli ja asema näyttäytyi tässä aineistossa ristiriitaisena. Toisaalta vanhemmilla oli mahdollisuus vaikuttaa joissakin asioissa. Miltei kaikki varhaiskasvattajat
toivat esiin sen, miten esimerkiksi lapsen päivälevolle osallistumisesta sovitaan yhdessä
vanhempien kanssa. Joskus tämä tapahtui, vaikka varhaiskasvattaja itse epäili vanhempien ratkaisua.
Milja: ”Joo, siitä on ihan nyt joku kolmisen viikkoa aikaa ku he [vanhemmat]
kyseli, että oisko tämmönen mahdollista, että tyttö menee sitte niin myöhään nukkumaan. … No kyllä me sitte. Kyl se sit varmaan kuitenki riittää. Vaikka kyllä hän
on kuulemma aika väsyny ja vaikia saada ylös. Laitosapulaiset yleensä herättää
tuolla. Mutta tuota eipä kai siinä muukaan auta, että vanhempien toiveet.”
(PK 5, 22.)
Miljan päiväkodissa vanhempien toivomus lapsen päivälevon rajoittamisesta muuttuu
työntekijöiden käytännöksi. Näin siitäkin huolimatta, että Milja itse ei vaikuta kovin
vakuuttuneelta lapsen päivälevon riittävyydestä. Vaikka vanhempien vaikuttaminen päivälevon suhteen oli ilmeistä kaikissa tutkituissa päiväkodeissa, vanhempien vaikutusmahdollisuudet rajoittuivat perushoitoon liittyviin kysymyksiin. Näissäkin oli kyse nimenomaan vanhempien omaa lasta koskevista käytännöistä, ei esimerkiksi päiväkodin yhteisistä linjoista tai organisoitumisen tavoista. Vanhemmat eivät esimerkiksi osallistuneet
päiväkodin toiminta-ajatuksen määrittelyyn tai päiväkodin arvopohjasta käytävään keskusteluun. Esimerkiksi niissä päiväkodeissa, joissa oli toteutettu erilaisia kehittämisprojekteja, kehittämistyö oli tapahtunut ammattilaisten toimesta. Seuraavassa sitaatissa tulee
esiin se, miten vanhemmat olivat muutosprosessissa vastaanottavana osapuolena, eivät
aktiivisina toimijoina.
Johanna: ”Joo, joo tota vanhempien kanssa myös tietysti ilman muuta keskusteltiin
ja oli vanhempainiltoja ja tota niin, ei tullu yhtään siis semmosta kielteistä palautetta eikä kukaan sanonut, että höpö löpö minä haluan kyllä jottain muuta. Vaan
päinvastoin, kyllä niinkun vanhemmat ottivat tän, sillon kun se oli muutos heille,
niin hyvin myönteisesti vastaan…” (PK 1, 26.)
Vanhempien vaikuttamisen ongelmallisuus tuli esiin myös siinä, että toisaalta monet varhaiskasvattajat kaipasivat lisää vuorovaikutusta vanhempien kanssa ja enemmän aktiivisuutta vanhempien taholta, mutta toisaalta liian aktiiviset vanhemmat koettiin ongelmallisina.
Milja: ”Hän on hirveen semmonen, hän kyllä heti soittaa ja kysyy jos vähänki jottain. … Mut et monesti tuntuu että vähän liianki on semmonen ylihuolehtivainen,
ja nytki ku Janne on ollu pari päivää täällä sillai, että on ollu koko päivän, niin äiti
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on ollu hirveen huolestunu ollu, että miten se nukkuminen ja itkeekö täällä kovasti.
Mut ei hän oo ollu, että viihtynyt kyllä tosi hyvin. Täytyy sannoo, ettei mittään
tämmöstä. … Että jotenki hän on niin huolissaan. Liian mun mielestä. Hän on ehkä
hän on sanonuki, että ei hän oo tottunu pienten lasten kans sillai olemaan. Vanhemmalla iällä ku saanu tän pojan niin ehkä seki semmonen kokemattomuus. Ja aika
epävarma hän on. Että meiltäki yrittää neuvoja kysyä. ” (PK 5, 18–19.)
Miljan esiin nostama esimerkki tukea ja neuvoja kaipaavasta äidistä herättää kysymyksen
varhaiskasvattajan työn ensisijaisesta kohteesta. Sekä Miljan että joidenkin muiden varhaiskasvattajien kohdalla hyvien suhteiden ylläpitäminen lasten vanhempien kanssa
perustui enemmän yleiseen kohteliaisuuteen ja tapakulttuuriin kuin vanhempien kanssa
tehtävän yhteistyön näkemiseen osana varhaiskasvatustyötä. Tästä näkökulmasta työn
ensisijainen ja ainoa todellinen kohde oli lapsi. Edelliseen sitaattiin liittyy myös se varhaiskasvattajien ja vanhempien suhdetta kuvaava havainto, jonka mukaan varhaiskasvattajat selittivät usein lapsen käyttäytymistä heidän kotitaustallaan (vrt. myös Huttunen 1988,
101). Lasten ongelmiin haettiin syytä esimerkiksi vanhempien iästä (liian nuoret, liian
vanhat vanhemmat), kokemuksesta, työnkuvasta, luonteesta, sairaudesta sekä lapsille
annetusta ajasta ja huomiosta. Tämän tyyppisessä suhtautumisessa on kyse ammattilaislähtöiseen asiantuntijuuteen liittyvästä normaalistavasta vallasta (ks. esim. Foucault 1980,
206–207), jossa asiantuntija määrittelee hyvän vanhemmuuden normit ja vetää johtopäätökset normeista poikkeamisen seurauksista.
Tutkimuksessa mukana olleiden varhaiskasvattajien joukosta Meeri kaikkein yksiselitteisimmin torjui vanhempien vaikuttamisen näkökulman.
Meeri: ”Mutta se on ehkä senkin takia, että tuota siis ku meillähän tietenki on
monta perhettä ja jokkaisessa perheessä toimitaan erillä lailla. Ja ei voi tehä aina
niinku vanhemmat haluaa. Just joku semmosessa tihkusatteessa ulkonaolo, varmasti puolet porukasta niinku vanhemmista ei missään nimessä halua, että tuota ne
mennee ulos, ja toinen puoli on taas, että no se nyt ei mittään haittaa. Niin sehän on
mentävä ulos tai oltava sisällä niinku iltapäivälläki. Että se on tehtävä joko tai.
Elikkä ei semmosia kompromisseja voi tehä, että olkaa te sisällä ja te ulkona, jos
vanhemmat haluaa. Ja se on muutenki, mää siks vaan tuon sanon, että se on yllensäkin semmosta aika taiteilua loppujen lopuksi. Että jos sää teet näin, niin toiset
tykkää huonoa, jos sää teet näin, niin sitte se toinen puoli tykkää huonoa. Elikkä
me on niinku piettyki periaatteena se, että me tehhään niinku me tehhään. Ja toiset
tykkää ja toiset ei.” (PK 7, 71–72.)
Meerin kokemuksen mukaan vanhempien vaikuttamisen esteet olivat käytännölliset
— vanhempien mielipiteiden väistämätön hajautuminen johtaisi työn organisoinnin vaikeuksiin. Meerin kommentti kuvastaakin suomalaiseen kasvatusperinteeseen pitkään kuulunutta traditiota suunnitella ja toteuttaa kasvatus ammattilaislähtöisesti kaikille lapsille
samansisältöisenä ja samoin menetelmin. Näihin ammatillisiin käytäntöihin vanhempien
ei ole oletettu puuttuvan.

6 Käytännöllinen kehys ja päiväkotiarjen organisoituminen
Mun työni johtajana oli sillon paljon köyhempää, koska mä en päässyt yhtään kiinni
mihinkään pedagogisiin asioihin, vaan se oli sitä käytännön pyörittämistä
(Päiväkodin johtaja).

6.1 Käytännöllinen orientoituminen arkityön tilanteisiin
Edellisissä luvuissa varhaiskasvatustyötä on jäsennetty kolmen erilaisia maailmoita tuottavan kehyksen — opetuksellisen kehyksen, hoivakehyksen ja hallinnan kehyksen —
valossa. Päiväkodissa tehtävään työhön kietoutui näiden ohella myös ’käytännön pyörittämisen’ elementti, yllä olevassa sitaatissa päiväkodin johtajan käyttämää sanontaa lainatakseni. Tässä luvussa siirryn erittelemään käytännön pyörittämisen ympärille rakentuneiden ajattelu- ja toimintatapojen kokonaisuutta, varhaiskasvatustyön käytännöllistä kehystä. Nimitys ’käytännöllinen kehys’ on siinä mielessä ongelmallinen, että periaatteessa
kaikkien kehysten voidaan olettaa oleva käytännöllisiä, koska ne kaikki liittyvät toimintaan83. Voidaan siis puhua varhaiskasvattajien opetukseen, hoivaan tai valtaan liittyvistä
(toiminta)käytännöistä. Mikä sitten erottaa käytännöllisen kehyksen piiriin kuuluvat toiminnot näiden muiden kehysten piiriin kuuluvista käytännöistä? Onko ylipäätänsä mahdollista tunnistaa varhaiskasvattajien ajattelussa ja toiminnassa malleja, joita yhdistää
pyrkimys erityiseen käytännöllisyyteen?
Tutkimusaineistossa kaikkien varhaiskasvattajien työnkuvaan kuului erilaisia järjestely- ja organisointitehtäviä, joiden suorittaminen oli mekaanista. Käytännöllisen kehyksen
hahmottuminen tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tapahtunut ensisijaisesti tämän havainnon pohjalta, vaan pikemminkin siitä variaatiosta, jota ilmeni varhaiskasvattajien orientoitumisessa lapsiin. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapset olivat lähdössä ulos, joidenkin var-

83. Samaan käsitteelliseen ongelmaan törmäsi Peräkylä (1990) tutkiessaan sairaalatyötä. Myös Peräkylä havaitsi nimittäin
sairaalatyöhön liittyvän käytännöllisen orientoitumisen tavan ja nimesi sen ’käytännölliseksi kehykseksi’. Peräkylä toteaa
kuitenkin nimityksen olevan siinä mielessä harhaanjohtava, että kaikki kehykset ovat käytännöllisiä luonteeltaan, koska ne
liittyvät toimintaan. Peräkylän (mt,18) mukaan sairaalatyöhön liittyvä käytännöllinen kehys viittaakin toimintaan, jonka
käytännöllisyys on erityistä laatua, koska siinä keskitytään käsillä oleviin, konkreettisiin seikkoihin.
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haiskasvattajien suuntautuminen oli selvästi opetuksellista — he saattoivat hyödyntää
tilannetta lapsen pukemisen opetteluun. Samantyyppisessä tilanteessa toinen varhaiskasvattaja saattoi puolestaan hoivata, pitää lasta sylissään ja jutella hänen kanssaan. Joskus
uloslähtemiseen kytkeytyi lapsen ja aikuisen välinen kamppailu — kuka päättää lähdetäänkö ulos vai ei? Näiden kolmen toimintatavan ohella joillekin varhaiskasvattajille uloslähteminen näyttäytyi ensisijaisesti järjestely- ja organisointikysymyksenä. Tällöin varhaiskasvattajan toiminta ja ajattelu suuntautui esimerkiksi siihen, minkälaisessa järjestyksessä ulos lähdetään tai miten työt jaetaan. Tässä tilanteessa varhaiskasvattaja ei siis järjestellyt papereita, leluja, vaatteita, vaan lapsia tai työntekijöitä.
Edellinen havainto oli sikäli merkittävä, että se laajensi käytännöllisen kehyksen yhtenä mahdollisena tapana tulkita ei ainoastaan jo sinänsä rutiiniluonteisilta vaikuttavia tehtäviä, kuten esimerkiksi siivousta, vaan periaatteessa kaikkia varhaiskasvatustyössä vastaan tulevia tilanteita. Tältä pohjalta käytännöllinen kehys ei siis viittaa yksinomaan tietynlaiseen tehtäväkategoriaan, vaan kaikkiin niihin varhaiskasvattajien ajattelu- ja toimintatapoihin, joissa perusintressi on asioiden, esineympäristön tai ihmisten järjestys tai järjestäminen. Käytännöllisen kehyksen puitteissa varhaiskasvattajan toiminnan motiivit
liikkuvat konkreettisella tasolla. Silloin kun organisoinnin kohteena on lapsi tai aikuinen,
käytännöllinen kehys näyttäisi sulkevan ulkopuolelle ihmisten kohtaamisessa mentaaliset
ja emotionaaliset tekijät. Ihmisten järjestelyssä käytännöllisen kehyksen puitteissa on siis
ensisijaisesti kyse siitä, kuka on missä ja milloin, ei esimerkiksi siitä, kuka haluaisi olla
missä ja milloin.
Tutkimusaineiston perusteella päiväkodin arkityön rakentumisessa näytti olevan kyse
kolmen elementin — ihmisten, fyysisen ympäristön sekä ajan — yhteensovittamisesta.
Varhaiskasvatustyön käytännöllisen kehyksen puitteissa määrittyvät näiden toisiinsa kietoutuneiden elementtien keskinäinen järjestäytyneisyys ja variaatio. Elementtien organisoituminen päiväkotiarjessa tapahtui kahdella tasolla. Toisaalta kaikista päiväkodeista voitiin löytää vakiintuneita toimintakäytäntöjä, jotka määrittelivät ihmisten, fyysisen tilan ja
ajan käyttöä. Toisaalta kuitenkin päiväkodeissa tapahtui jatkuvaa tilanteittaista uudelleen
organisoitumista.

6.2 Lapset, aikuiset ja päiväkotiarjen organisoituminen
Päiväkodissa toimivien ihmisten — niin lasten kuin myös aikuisten — järjestäytymistä
määritti keskeisesti lapsiryhmäjako. Kaikissa tutkituissa päiväkodeissa keskeisimmät lapsiryhmäjaon perusteet olivat lasten ikä ja päivittäisen päiväkotiajan pituus (puolipäiväryhmät/kokopäiväryhmät). Tyypillistä oli lasten ryhmittäminen iän mukaan pieniin (millä viitattiin usein alle kolmevuotiaista lapsista koostuviin lapsiryhmiin), isoihin (yli kolmevuotiaiden lasten ryhmät) sekä eskareihin (6-vuotiaiden lasten ryhmät). Lapsiryhmän koko,
koostumus sekä työntekijöiden jakautuminen eri lapsiryhmiin olivat organisoitumisen
peruskysymyksiä, jotka päiväkodeissa ratkaistiin toimintakausittain84. Päiväkodeissa oli
vallalla kirjavia tapoja sijoittaa henkilökuntaa lapsiryhmiin. Tämä tuli esiin sekä henkilökunnan määrän että koulutustaustan suhteen (taulukko 11).
84. Päiväkotien toimintakaudeksi on muotoutunut samansuuntaisesti koulujen kanssa ajanjakso syksystä seuraavaan kevääseen.
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Taulukko 11. Lapsiryhmät ja niiden henkilökunta 1.
Lasten ikä

Kokopäivä / puolipäivä

Lasten lukumäärä

Lapsiryhmän
henkilökunta

3–5 v.

Kokopäivä

20

Johanna (Lto)
1 Lto
1 Lh
1 Pph
2 Av

Yli 3 v.

Kokopäivä

22

Jarna (Lto)
2 Lh

6 v.

Kokopäivä

21

Lempi (Lto)
1 Lto
1 Lh

5–6 v.

Kokopäivä
(osa lapsista puolipäivä)

21

Kati (Lto)
1 Lh

3–4 v.

Kokopäivä

12

Milja (Lto)
1 Lto

6 v.

Puolipäivä

15

Kaija (Lto)
1 Pph
1 Av

3–4 v.

Kokopäivä

21

Meeri (Lh)
1 Lto
1 Lh
2 Av

1–3 v.

Kokopäivä

11

Lissu (Lh)
1 Lto
1 Pph

1–3 v.

Kokopäivä

11

Marja (Lh)
1 Lh

1
Taulukossa käytetyt lyhenteet: Lto = lastentarhanopettaja, Lh = lastenhoitaja, Pph = perhepäivähoitaja,
Av = Avustaja. Taulukossa esitettyjen työntekijöiden ohella lapsiryhmissä työskenteli kahdelle tai useammalle
ryhmälle yhteisiä avustajia.

Näiden perusratkaisujen sisällä arkipäivän rakentumisessa merkityksellinen tekijä oli
ihmisten läsnä- ja poissaolo. Työntekijöiden näkökulmasta työn rakentumiseen olennaisesti vaikutti se, kuinka monet lapsista olivat yhtäaikaisesti paikalla. Monet varhaiskasvattajat kokivat lapsiryhmät liian suurina ja työtä kuormittavina, ja tästä syystä lasten poissaoloa pidettiin jopa toivottavana. Erityisesti pienten lasten ryhmissä useamman lapsen
poissaolo mahdollisti asioita, joita tavallisena päivänä ei oltaisi kyetty toteuttamaan. Esimerkiksi Lissun ryhmässä tehtiin retki kirjastoon päivänä, jolloin vain muutamia lapsia
oli paikalla. Niinä päivinä, jolloin kaikki tai suuri osa lapsista oli paikalla, organisoiminen oli vaikeampaa. Marjan lapsiryhmässä henkilökunnan riittävyys suhteessa lapsiryhmän kokoon ja koostumukseen näyttäytyi todellisena ongelmana.
Marja: ”Muuten oikeestaan ollut hyvin normaali päivä, että meillähän oli alun
perin kun me alotettiin tuossa Saaran kans, niin meillä oli seittemän lasta. Ja tuota
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se on kumma, miten muutaman lapsen lisä tuntuu sitte... että nyt ku meillä on 11
lasta ryhmässä ja tännään on 10 paikalla, niin se tuntuu sitte, ett se on aivan niinku
välistä kaoottinen se tilanne…” (PK 9, 13.)
Marjan lapsiryhmä koostui yhdestätoista 1–3-vuotiaasta lapsesta, joista kolme lasta oli
juuri vuoden täyttäneitä. Käytännössä näillä kolmella lapsilla oli kullakin oma uni- ja ruokailurytminsä, joka oli erilainen kuin muiden kahdeksan hieman vanhemman lapsen rytmi. Erityisesti perushoitoon liittyvät tilanteet, lasten pukeutuminen uloslähtöä varten sekä
ulkoilu itsessään, saivat aikaan kaaoksen, jota Marja edellisessä sitaatissa kuvasi. Lasten
omatoimisuus pukeutumisessa oli vielä vähäistä. Tämän takia Marjan oli työparinsa kanssa kahdestaan tai toisinaan laitosapulaisen avustamana puettava miltei kaikki lapset alusta loppuun saakka. Puettuja lapsia ei voitu taas laittaa yksinään ulos, joten he joutuivat
ulkovaatteissaan odottelemaan sisällä sitä, että ensimmäinen aikuinen pääsisi ulos.
Jos lasten läsnäolo/poissaolo oli merkityksellinen tekijä päiväkodin arkipäivän rakentumisessa, sitäkin merkittävämpää oli työntekijöiden läsnäolo ja poissaolo. Esimerkiksi
työntekijän sairastuminen johti tilanteeseen, jossa väistämättä jouduttiin järjestelemään
uudelleen henkilökunnan työvuoroja. Useamman työntekijän yhtäaikainen poissaolo aiheutti päiväkodissa suoranaisen hätätilanteen, jonka ympärillä henkilökunnan keskustelut
liikkuivat pitkin päivää.
Päivä on päiväkodissa poikkeuksellinen sikäli, että monta henkilökuntaan kuuluvaa
on tänään pois. Yhdestä lapsiryhmästä on peräti 3 aikuista pois töistä. Henkilökunnan kesken käydään koko päivän keskustelua siitä, miten tämän ryhmän päivä saadaan organisoitua. Varahoitajia talon ulkopuolelta ei ole mahdollista saada. Päiväkoti on auennut kello 6.30. Puoli tuntia aamusta on organisoitu siten, että kahden
lapsiryhmän kesken henkilökunta vuorottelee, kummasta ryhmästä aamuvuorolainen tulee puoli seitsemäksi, kummasta taas seitsemäksi. Tällä tavalla halutaan
maksimoida henkilökunnan määrä siihen aikaan, jolloin lapsia on eniten paikalla.
Samalla tavalla toimitaan myös iltapäivän viimeisten vuorojen kanssa. Meeri tulee
töihin klo 7. Hän hakee oman lapsiryhmänsä lapset toisen lapsiryhmän tiloista ja
tulee omalle osastolle. … Puhelimen ääni kuuluu vähän väliä kauempaa muista
päiväkodin tiloista. Keittäjä tulee leikkihuoneeseen ilmoittamaan poissaolevasta
lapsesta (lapsen äiti oli soittanut).
Meeri – keittäjä: “Onko Sirkka [toisen ryhmän lastenhoitaja] soittanut?”
Keittäjä: “On.”
Meeri: “Tuleeko?”
Keittäjä: “Ei.”
Meeri pyytää keittäjää kertomaan toiseen ryhmään, että Meerin ryhmästä avustaja
on pois eikä voi tulla auttamaan kuten oli aikaisemmin sovittu. (PK 7, 12.)
Edellisessä tilannekuvauksessa päiväkodin henkilökunnan keskeisin motiivi on saada paikalla oleva henkilökunta järjestettyä siten, että päivä saadaan jollakin tavalla läpivietyä.
Käytännön ongelma (henkilökunnan vähäisyys) pakottaa työssä olevat varhaiskasvattajat
jakamaan töitä siten, että kaikkein oleellisimmat ja välttämättömimmät työtehtävät tulevat suoritetuksi. Tässä tilanteessa oleellista ei ole esimerkiksi kasvatuksellisen kehyksen
puitteissa tapahtuva tulevaisuuteen suuntautuminen, lapsen oppimisprosessin tukemiseen

117
tai työyhteisön kehittämiseen liittyvät kysymykset. Käytännöllisen kehyksen puitteissa
henkilökunta elää tässä ja nyt.
Vaikka kaikissa tutkituissa päiväkodeissa lapsiryhmäjako vaikutti keskeisesti lasten ja
aikuisten sijoittumiseen ja järjestäytymiseen, eri päiväkotien välillä oli vaihtelua siinä,
miten selkeä raja lapsiryhmien välille muodostui85. Joissakin päiväkodeissa lapsiryhmät
toimivat itsenäisinä yksikköinä, ja niiden välinen yhteistyö oli vähäistä. Näissäkin tapauksissa oli kuitenkin tyypillistä yhdistää ryhmät niinä ajankohtina, jolloin sekä lapsia että
aikuisia oli paikalla vähän. Esimerkiksi Marjan päiväkodissa useamman lapsiryhmän lapset koottiin yhteen varhaisaamun hetkinä.
Kukkasten86 tiloissa Marja on yksin lasten kanssa. Muita aikuisia ei ole paikalla.
Lapsia on monesta lapsiryhmästä: eri ikäisiä lapsia vauvasta 5-vuotiaaseen asti.
Tunnelma on äänekäs ja levoton. Pieniä lapsia kitisee. Isä tuo lasta päiväkotiin.
Lapsi vastustelee.
Isä – Marja: “Tällä on jarrut päällä.”
Marja menee ovelle vastaan isää ja lasta.
Marja: “Jarruaamu.”
Lapsi itkee. Marja ottaa pojan syliin. Isä lähtee töihin. Marja tuo pojan peremmälle
huoneeseen. Poika rimpuilee.
Marja: “Minne sinä lähdet? Shh.Shh. Katopa ku Erja [toisen lapsiryhmän
lastenhoitaja] tulee. Nyt Perhoset lähtee omalle osastolle.”
Toisen ryhmän lastenhoitaja tulee ja vie oman ryhmänsä lapset omiin tiloihin.
Myös itkevä poika kuuluu tähän ryhmään. Marja kertoo Erjalle pojan huonosta
aamusta. Muiden lähdettyä tilanne rauhoittuu Kukkasissa. Marja alkaa keräillä
levinneitä tavaroita. (PK 9, 2–3.)
Joissakin toisissa päiväkodeissa lapsiryhmiä erottavia rajoja oli pyritty poistamaan. Esimerkiksi Kaarinan päiväkodissa kehittämistyön lähtökohtana oli ollut tarve lisätä yhteistyötä ryhmien välillä.
Kaarina: ”Alunperin minusta oikeestaan olennainen ero oli se, että tavallaan kun
meillä on kolme ryhmää, niin tavallaan aina se ryhmä toimii keskenään, sekä lasten
että aikuisten kanssa. Ja se ajatus sitten siitä, että ryhmien pitäs ruveta pelaamaan
keskenään lähti siitä, että tällä alueella ruvettiin kehittään yhteistyötä koulun
kanssa hyvin voimakkaasti, mikä ei mikään helppo asia oo. … Jos kerran ruvetaan
ajattelemaan, että yhteistyön pitää pelata tuonne kilometrin päähän tai toiseen
paikkaan, kouluun, niin pitäshän sen pelata meidän ryhmienkin kesken. Siitä se
lähti. Sit ruvettiin pitämään niitä iltakokouksia, ja yhdessä iltakokouksessa sitte
tehtiin ihan semmonen malli, että kyseenalaistettiin näitä toimintatapoja. Miksi
kaikkien pitäs mennä levähtään johonkin hämärään huoneeseen vaikkei ne nukukaan, ei meillä nukkunu lapset ikinä. Mut miksi ylipäätään niitten pitäs sinne
mennä, jos ei ne kerran halua nukkua, kun se on jo ajatuksena semmonen päivälepo. Ja minkä takia me nyt tiloja on varattu kahteen paikkaan sitte muutamalle
lapselle, jotka tarvii sen päiväunen. Niinkö nyt meidän 45 lapsesta on alle kymme85.

Myös Karilan (1997) tutkimuksessa päiväkotien välillä oli vaihtelua siinä, miellettiinkö keskeiseksi työyksiköksi
lapsiryhmä vai koko päiväkoti.
86. Lapsiryhmien nimet on vaihdettu.
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nen, jotka ihan oikeesti nukkuu. Että minkä ihmeen takia niin suuri määrä neliöitä
varataan näille lapsille ja henkilökuntaa istumaan sinne hämäriin huoneisiin sitte.”
(PK 2, 20.)
Kaarinan päiväkodissa järjestäytymistä esimerkiksi päivälevon suhteen oltiin pyritty järkevöittämään siten, että kaikki päiväkodin päivälepoa tarvitsevat lapset oli koottu yhteen
lepohuoneeseen. Päivälevolla vain yksi aikuinen oli kerrallaan ’kiinni’ lepohuoneessa, ja
muut olivat valveilla olevan enemmistön kanssa. Kun vielä lepohuoneeksi oli varattu päiväkodin syrjäisin huone, valveilla olevien lasten äänenkäyttöä ei tarvinnut jatkuvasti
rajoittaa. Samanlaista lapsiryhmien välisten rajojen purkamista oli tapahtunut myös muiden toimintojen suhteen. Esimerkiksi Kaarinan lapsiryhmässä meneillään olevaan avaruusrakettien askarteluun osallistui lapsia myös toisesta lapsiryhmästä, ja vastaavasti Kaarinan lapsiryhmään kuuluvia lapsia oli toisen lapsiryhmän toiminnoissa mukana.
Jos sekä aikuisten että lasten organisoitumista määritti keskeisesti lapsiryhmäjako,
aikuisten näkökulmasta toisena järjestäytymistä määrittävänä tekijänä oli työntekijöiden
organisoiminen eri työvuoroihin87. Tutkituissa päiväkodeissa yhden lapsiryhmän työntekijät olivat jakaantuneet joko kahteen tai kolmeen työvuoroon (aamuvuoro, iltavuoro,
välivuoro) riippuen siitä, kuinka monta työntekijää ryhmässä työskenteli. Työvuorojen
merkitys varhaiskasvatustyön organisoitumisessa ilmeni kahdenlaisena. Toisaalta työvuorojen kautta määrittyi aikuisten läsnäolo ja poissaolo päiväkotipäivän aikana, toisaalta
työvuorojen kautta säädeltiin työntekijöiden työtehtävien jakautumista. Työntekijöiden
kesken oli sovittu esimerkiksi siitä, kuka vastaa ruokailujen valvonnasta, kuka lähtee ulos
ensimmäisenä, kuka ulkoilee tai kuka on päivälevolla lasten kanssa.
Lempi: ”Ja sitte suurin piirtein hahmotellaan, että kuka tekkee mitäki. Ja sitte se
aamuvuorolainen ottaa sitten siitä aamutoiminnasta vastuun, sillon ku on omassa
aamuvuorossaan eli sitten se, joka tulee välivuoroon ja iltavuoroon, se aina kyssyy,
että, että oliko nyt näin, että... Et se aamuvuorolainen niinkö viime käessä niinkö
jäsentää sen... aamupäivän kulun. Ja tuota, sitte iltavuorolainen ottaa vastuun siitä
iltavuorosta, ja se välivuorolainen on sitte semmonen, että se tekkee niitä hommia
mitä on sitte siinä suunniteltu aamupäiväksi ja iltapäiväksi.” (PK 3, 49.)
Lempin kuvauksessa päiväkotipäivä jakautuu kahteen jaksoon, aamu- ja iltapäivään, ja
kumpaankin jaksoon on työtiimissä määritelty toiminnasta vastuussa oleva työntekijä.
Aamupäivätoiminnan rakentumisesta vastaa aamuvuorolainen ja iltapäivätoiminnasta
puolestaan iltavuorolainen. Välivuoroa tekevällä työntekijällä on avustava tai vastuussa
olevaa työntekijää tukeva rooli. Vaikka käytännöllisessä kehyksessä työvuorojako näyttäytyi merkittävänä työn organisoitumista määrittävänä tekijänä, sen ohella myös työntekijöiden koulutukselliset taustat ja erilaiset ammatilliset vahvuusalueet vaikuttivat työtehtävien jakautumiseen. Näiden kolmen tekijän erilaisista painotuksista syntyi kunkin päiväkodin oma tapa jakaa tehtävät eri työntekijöiden kesken.

87. Työvuorojaon merkityksellisyys varhaiskasvatustyön rakentajana on tullut esiin myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Hujala
& Puroila 1998a, 305, Karila 1997, 60–61).
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6.3 Fyysisen ympäristön rakentuminen
Varhaiskasvatustutkimuksessa on vain vähän kiinnitetty huomiota siihen, minkälaisessa
fyysisessä ympäristössä päivähoito ja varhaiskasvatus todentuu. Viimeaikaiset pyrkimykset jäsentää kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden ja laadun rakentumista (esim. Hujala et al. 1999, Karila 1997) sekä oppimistutkimuksen painottama ympäristön merkityksellisyys ovat tosin alkaneet nostaa esiin myös fyysistä ympäristöä yhtenä
arjen rakentumisen tekijänä. Arkiajattelussa ympäristö tai tila mieltyy helposti sen kautta, minkälaiset puitteet tai olosuhteet se toiminnalle tarjoaa. Tällöin tila näyttäytyy neutraalina tekijänä arkielämän rakentumisessa. Toisaalta kuitenkin jotkut tutkijat (esim. Laine 1997, Leavitt 1994) ovat tukeutuneet Foucaultin ajatukseen tilankäyttöön liittyvästä
vallasta. Esimerkiksi Laineen (1997, 52) mukaan fyysinen ympäristö ‘kiinnittää ja paikantaa toimintoja, erottelee ja yhdistelee ryhmiä ja yksilöitä sekä vihjaa, ohjaa ja määrää
tunnistamista ja näin palvelee identiteettitarpeita’.
Tutkitut päiväkodit sijoittuivat erilaisiin alueellisiin konteksteihin. Kaksi päiväkodeista sijaitsi maaseutukunnissa ja loput seitsemän kaupunkialueella. Kaupunkipäiväkodeista
kaksi oli keskikaupungissa ja viisi asumalähiöissä. Sijainnin pohjalta päiväkotien lähiympäristön ja ulkotilojen välillä oli huomattavaa vaihtelua. Molempien keskikaupunkialueella sijaitsevien päiväkotien pihapiiri oli pieni ja muiden rakennusten ympäröimä. Maaseutukuntien ja asumalähiöiden alueella sijaitsevien päiväkotien ulkotilat puolestaan olivat
selvästi väljemmät. Näissäkin tosin päiväkodin ympärillä olevien rakennusten koko ja
määrä vaihteli. Jotkut päiväkodit olivat puistoalueiden ympäröimiä, ja muita rakennuksia
ei ollut lähietäisyydellä. Toiset päiväkodit puolestaan olivat keskellä omakoti- tai kerrostaloasutusta. Vaihtelua oli myös päiväkotien rakennuksissa. Suurimmalla osalla päiväkodeista oli oma, itsenäinen rakennuksensa. Tutkimuksessa oli mukana myös yksi kerrostalon alakerrassa sijaitseva päiväkoti sekä yksi lapsiryhmä, joka toimi koulun tiloissa.
Päiväkotien sisätilat jakaantuivat lapsiryhmätiloihin, kaikille yhteisiin tiloihin, henkilökunnalle varattuihin tilojen sekä keittiötiloihin88. Lapsiryhmien tilat koostuivat eteistiloista, pesutiloista, leikkihuoneista ja lepohuoneista. Joissakin päiväkodeissa kullakin lapsiryhmällä oli oma lepohuoneensa, toisissa taas useamman ryhmän lapset olivat päivälevolla samassa tilassa. Lapsiryhmää kohden olevien huoneiden määrässä oli huomattavaa
vaihtelua. Esimerkiksi Miljan lapsiryhmällä oli käytössään yksi huone, eteinen ja wc
(sekä päiväkodin yhteiset tilat), mutta Lempin lapsiryhmän käytössä oli kolme huonetta,
parvitila, eteinen ja wc (sekä päiväkodin yhteiset tilat). Kaikille yhteisiä tiloja olivat ns.
laulusalit sekä leikkeihin ja muihin toimintoihin, kuten esimerkiksi puutöihin tarkoitetut
tilat. Henkilökunnan reviiriä olivat keittiötilat, pukeutumistilat, päiväkodin johtajan kanslia sekä henkilökunnan kahvihuone.
Päiväkodin tilojen käyttö oli suuresti kiinni siitä, miten tiukasti eri lapsiryhmien toiminta oli eriytynyt. Niissä päiväkodeissa, joissa lapsiryhmät toimivat itsenäisesti omina
yksikköinään, kukin lapsiryhmä toimi suurelta osin omissa tiloissaan. Toisaalta taas niissä päiväkodeissa, joissa lapsiryhmien välillä tehtiin runsaasti yhteistyötä, tilojen käyttö ei
ollut yhtä selkeästi rajattua. Esimerkiksi Miljan päiväkodissa aamupalalla olivat samassa

88. Tästä poikkeuksen muodosti koulurakennuksessa toiminut lapsiryhmä, jolle periaatteessa oli varattu käyttöön yksi
luokkahuone.
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tilassa kahden lapsiryhmän lapset, ja aamupalan jälkeen kaikki lapset hajaantuivat ympäri päiväkodin tiloja.
Päiväkotien tilaratkaisut olivat rakentuneet tukemaan lapsiryhmittäistä päiväkotien
organisoitumista ja koko ryhmän yhteisiä toimintoja. Tämä tuli esiin niissä päiväkodeissa, joissa toimintakulttuuria oli pyritty kehittämään siihen suuntaan, että lapsiryhmien
väliset jyrkät rajat poistettaisiin ja toiminnoissa painotettaisiin kokoryhmätilanteiden
sijaan lasten omaehtoista toimintoihin hakeutumista ja pienryhmätoimintaa. Yksi tai kaksi suurehkoa huonetta ei varhaiskasvattajien tulkintojen mukaan parhaalla mahdollisella
tavalla palvele lasten toimintojen organisoitumista pienryhmittäin. Monissa päiväkodeissa kaikki mahdolliset tilat, eteiset, vaatehuoneet ja portaitten aluset, olikin pyritty saamaan tehokkaasti käyttöön. Esimerkiksi Johannan päiväkodissa kampaamoleikkipiste oli
sijoitettu eteisen nurkkaan, ja havainnointipäivän aikana monet lapset todella leikkivät
nurkkauksessa.
Tilojen sisältämä esineistö, kalustus ja sisustusmateriaalit vaihtelivat. Yleensä lapsiryhmätiloissa oli pienet pöydät ja tuolit, joita käytettiin ruokailuun ja erilaisiin toimintoihin. Kirjoja, pelejä ja leluja oli esillä vaihtelevasti. Seuraavassa havainnointipäiväkirjan
otteessa kuvataan yhtä lapsiryhmän tilaa.
Huone on valoisa, yksi seinä on täynnä ikkunoita. Keskellä huonetta ikkunan vieressä on aikuisten pöytä, jonka molemmilla puolilla on aikuisten tuolit. Pieniä pöytiä ja tuoleja on kahdessa ryhmässä, aikuisten pöydän molemmin puolin. Yhdessä
nurkassa on kotileikkinurkka pienine huonekaluineen ja säkkituoli. Seinustalla on
vanha kaappi. Toisessa päässä huonetta on sohva, jonka vieressä on hyllykkö. Hyllykössä on kirjoja, pelejä, leluja. Lattialla on isoissa muovilaatikoissa rakentelupalikoita. Ikkunan alla on matala hyllykkö, jonka päällä on leluja. Leluja on esillä
huomattavasti paljon enemmän kuin toisessa vastaavan ikäisten lasten ryhmässä.
Seinillä on tauluja ja raanu. Ikkunoilla on viherkasveja, lattialla matto. Väritys ja
huonekalut ovat 70-luvun tyyliä. Poikkeuksena tästä ovat kotinurkkauksen pienet
tuolit ja kaappi, jotka ovat selvästi vanhoja. Esillä on myös lasten askarteluja: tontut, lumiukot, 'hiutaleiden leijuntaa'. (PK 5, 2–3.)
Lapsiryhmien tiloista syntyi vaikutelma, että esineympäristön (verhot, matot, viherkasvit,
taulut) kautta tiloihin oli pyritty rakentamaan kodikkuutta ja viihtyisyyttä. Tämä on ilmeisesti juuri päiväkotikulttuurille ominainen piirre89, joka ei samalla tavalla näy koulujen
fyysisen ympäristön rakentamisessa. Tätä tulkintaa tukevat havainnot Kaijan lapsiryhmästä, joka toimi koulujen tiloissa. Kaijan kokemus oli, että luokkatilasta puuttui hänen tärkeänä pitämänsä viihtyisyys ja kodikkuus. Kaija yhdessä työtovereidensa kanssa oli kuitenkin erityisesti pyrkinyt siihen, että koululuokkaan saataisiin lisää viihtyisyyttä lisääviä
elementtejä.
Kaija: ”On opettajat sanoneet kans, että [Kaijan luokka] on semmonen kodikkaan
näkönen. No minusta se on lähinnä semmonen kodikkuus aikankin yks asia, mitä
mä oon halunnu. Että vaikka periaatteessa tuli semmonen kielto, että ei saa olla
mattoja eikä muuta niinkö kouluissa ja päiväkodeissa, että ne kerää, kostuu ja tulee
hometta ja näin. Mutta me ollaan oltu niin ittepäisiä, että me ei olla niistä vielä luo-

89. Myös Korhosen (1989) ja Pekkarisen (1999) tutkimuksissa kodinomaisuus ilmeni yhtenä päiväkotikulttuurin elementtinä.
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vuttu ennen kuin joku meille sanoo, että ne on nakattava ulos. Musta ne tekee nuo
jo paljon.” (PK 6, 14.)
Kodikkuuden ohella varhaiskasvattajat pyrkivät fyysisen esineympäristön rakentamisella
suuntaamaan lasten toimintoja tiettyyn suuntaan. Esillä olevaa materiaalia vaihtelemalla
varhaiskasvattajat ohjailivat lasten kiinnittymistä erilaisiin toimintoihin. Esimerkiksi Kaija ei asettanut autoleikeissä käytettyjä leluja esille, koska kyseiset leikit olivat saaneet
aikaan niin kovan metelin. Fyysisen ympäristön rakentamisen kautta aikuinen siis myös
kontrolloi ja sääteli lasten toimintaa.
Varhaiskasvattajien suhde tilaan ja fyysiseen ympäristöön oli ristiriitainen. Toisaalta
osalle varhaiskasvattajista fyysinen ympäristö edusti elementtiä, joka oli muunneltavissa
ja uudelleen rakennettavissa. Edellisessä luvussa kuvattu Kaarinan päiväkodin toteuttama
päivälepotilanteen uudelleenorganisoiminen on hyvä esimerkki siitä, miten samojen kiinteiden tilaratkaisujen sisällä toimintoja voidaan organisoida eri tavoin. Tässä uudistuksessa tilat organisoitiin palvelemaan toimintoja eikä päinvastoin.
Päinvastainenkin ilmiö oli havaittavissa — joissakin päiväkodeissa toiminnot sopeutettiin pääasiallisesti olemassa olevaan fyysiseen ympäristöön. Näissä tapauksissa fyysinen
ympäristö edusti elementtiä, joka oli jotain pysyvää ja johon ei voinut juurikaan vaikuttaa.
Tällöin fyysinen ympäristö tai joitakin sen osia otettiin annettuna, ja sen rakentaminen ja
käytön uudelleenorganisoiminen ei ollut aktiivista. Tilojen käytössä saatettiin noudattaa
vuosien takaisia totuttuja tapoja ja ilmoitustaululla saattoi olla sen kaltaista informaatiota, jota henkilökunta ei itse allekirjoittanut.

6.4 Ajankäytön organisoiminen
Päiväkodin arkielämää määrittävä tekijä oli myös ajankäytön organisoiminen. Kaikissa
tutkimukseen osallistuneissa kokopäiväryhmissä päivän eteneminen noudatteli seuraavanlaista järjestystä 90.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

noin 6.30 päiväkoti aukeaa
lapsia alkaa tulla pikku hiljaa / omaehtoista toimintaa
8–8.30 aamupala
ohjattua toimintaa / lasten omaehtoista toimintaa
ulkoilu
11–11.30 lounas
päivälepo / omaehtoista toimintaa
välipala
ohjattua toimintaa / omaehtoista toimintaa
ulkoilu / lapsia lähtee kotiin pikku hiljaa
noin 17–17.30 päiväkoti suljetaan

90. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu suomalaisissa päiväkodeissa
samantyyppistä kaavaa (Hujala & Puroila 1998a, 308, Siekkinen 1992,134–137).

päiväjärjestyksen

noudattelevan
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Päiväjärjestyksen rakenteesta voidaan havaita se, että ruokailut, ulkoilut ja päivälepo rytmittivät päiväkotipäivää. Näidenkin suhteen päiväkotien käytäntöjen välillä esiintyi vaihtelua. Esimerkiksi Miljan ja Lempin lapsiryhmässä lounas aloitettiin kaikille yhtä aikaa,
mutta aamupala ja välipala nautittiin joustavasti muun toiminnan lomassa. Muissa päiväkodeissa lounaan ohella myös aamupala ja välipala tapahtuivat kaikille lapsille yhtä aikaa.
Päivälevolle osallistumisessa oli vaihtelua paitsi lapsiryhmittäin myös lasten iän mukaan.
Lissun ja Miljan ryhmissä pääosa lapsista oli alle 3-vuotiaita ja kaikki lapset menivät päiväunille yhtä aikaa. Marjan ryhmään sen sijaan kuului useampia vielä vauvaikäisiä, joilla
oli yksilöllinen päiväunirytmi. Meerin, Katin, Johannan, Kaarinan ja Lempin lapsiryhmissä päivälepokäytännöt olivat kirjavammat: osa lapsista nukkui päivällä, osa ei. Ulkoilujen
suhteen käytännöt olivat yhtenevimmät. Päiväkotipäivään sisältyi kaksi ulkoilua, jonne
kaikki lapset osallistuivat — toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä.
Lasten toiminnan organisoiminen päiväkotipäivässä kietoutui opetuksellisen kehyksen
puitteissa käsiteltyihin lasten aloitteellisuuden sekä yksilön ja ryhmän yhteensovittamisen problematiikkaan. Ne varhaiskasvattajat, jotka painottivat oman toimintansa lähtökohtana lasten tekemiä aloitteita sekä yksilö- ja pienryhmäohjausta, antoivat päiväkotipäivässä tilaa lasten vapaalle leikille. Päiväjärjestyksestä muodostui joustavampi kuin niissä
ryhmissä, joissa päivän kulku rakentui useiden yhteisten tuokioiden varaan. Joissakin päiväkodeissa oli tietoisesti pyritty pois tilanteesta, jossa päiväjärjestyksen rutiinit ohjasivat
päivän kulkua.
Johanna: ”…tää päiväkoti oli toimintatavoiltaan hyvin tämmönen jäykähkö, täällä
oli hyvin paljon tämmösiä vanhoja perinteitä, jotka toisaalta niinkun olivat tämmösen työn ja toiminnan kehittämisen esteitä. Aika lailla niinkun vuorovaikutus
oli sen suuntanen että toiminnat tapahtuivat aikuisten ehdoilla ja aikuisten johdolla, ett lapset eivät oikeestaan itsenäisesti toimineet, eivät minkäänlaisesta tilanteesta toiseen siirtyneet itsenäisesti, vaan aina oli aikuinen mukana, johti porukkaa
ja liikutti porukkaa oli paljo tämmösiä keinotekosia odotustilanteita ja odotustilanteessa oli tuokio, tuokio, tuokio, oikeestaan koko päivä oli täynnä erityyppisiä tuokioita…” (PK 1, 19–20.)
Johannan päiväkodissa keskeisenä toiminta-ajatuksena oli lasten oma-ehtoisen leikin kunnioittaminen, ja tämä myös näkyi päiväjärjestyksen organisoimisessa siten, että lapsiryhmälle suunnattuja tuokioita ei juurikaan ollut. Huomattavaa oli kuitenkin se, että päiväjärjestyksen perusrakenne noudatteli samaa kaavaa kuin muissakin päiväkodeissa. Johanna
— niin paljon kun hän kannattikin lasten omaehtoisuutta — piti esimerkiksi kaikkien lasten ulkoiluun osallistumista välttämättömänä.
Johanna: ”No, tuota me on pyritty niinku siihen, ett ulkoillaan ilman muuta, mutta
senkihän voi kattoo sit silleen, että jos on joku ihan tosissaan tämmönen tilanne,
niin tullee sitte ihan viimesenä vaikka. Katotaan, ett mikä se on se tilanne, mutta
kuitenkin, ett kaikki käyvät sitte ulkona, ett siihen semmoseen sillisalaattiin ei oo
menty, eikä haluta mennä, että niin rajattomasti ois sitä vapautta niinku jossaki
päässä esitettiin ja hehkutettiin, että sai päättää, menikö ulos, sai päättää söikö, sai
päättää menikö nukkumaan, että siitähän ei tule tolokkua, tässä maailmassa ei kuitenkaan saa päättää aina, mitä minä haluan. Että on tietyt perusasiat olemassa ja
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täytyy oppia ottamaan tiettyjä asioita huomioon ja toisia ihmisiä ja toisten ihmisten
tarpeita…” (PK 1, 44.)
Niissä päiväkodeissa, joissa aikuisen ennalta suunnittelemat ja ohjaamat tuokiot olivat
keskeisessä asemassa, päiväjärjestys oli tiukemmin strukturoitunut91. Päiväkodin toimijoilla oli jaettu käsitys päiväkotipäivän etenemisestä. Joskus päiväjärjestyksen päivittäinen läpivieminen saattoi johtaa kiireen tuntuun. Seuraavassa sitaatissa Meeri kuvailee lasten toiminnan organisoimiseen liittyvää aikapulaa.
Meeri: ”Ja totta kai kaikki toiminta ja tämä, mutta toiminta on yllensä se, että
meillä on aina kiire, jos me jotaki tehhään. Et nyt pittää olla isänpäiväkortit valmisteltuna, ja kovasti huomenna pitäs niitä ruveta tekemään. Ja mut et aina on semmonen pikkunen, harvon on semmosta, että maalatkaa nyt rauhassa ja ei oo mihinkään
kiire. Että semmosta kaipais…” (PK 7, 32.)
Kysymykseeni, mistä kiire tulee päiväkotiin, Meeri ei löytänyt vastausta. Jotkut varhaiskasvattajat nostivat kiireen selittäjäksi resurssointiin liittyvät tekijät, erityisesti suuret lapsiryhmät ja henkilökuntapulan. Lasten ja aikuisten lukumäärään liittyvät tekijät ovat
tämän päivän suomalaisessa päiväkotiarjessa merkittäviä kysymyksiä, joita varhaiskasvattajat joutuvat paljon pohtimaan. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että resursseiltaan suunnilleen samantyyppisissä puitteissa päiväkotien ajankäyttö voidaan organisoida eri tavoin.
Tämä antaa aiheen otaksua, että päiväjärjestys on joissakin tapauksissa toimintaa rajoittava tekijä, jonka merkitystä varhaiskasvattajat eivät kuitenkaan täysin tiedosta.

6.5 Vakiintuneet organisoitumisen tavat ja tilanteittainen
organisoituminen
Tutkituissa päiväkodeissa toiminnan organisoituminen tapahtui kahdella tasolla. Toisaalta organisoitumisen peruslinjaukset päiväkodeissa olivat suhteellisen vakiintuneet, toisaalta jatkuvasti tuli eteen tilanteita, jotka edellyttivät uudelleenjärjestäytymistä. Vaikka päiväkodin organisoitumisen peruslinjat tulivat ilmi jokapäiväisissä arkikäytännöissä, niistä
sopiminen ei ollut päivittäistä. Tämän tutkimusaineiston pohjalta päiväkodeissa ei joka
päivä neuvotella esimerkiksi päiväkodin aukioloajoista, lapsiryhmien koostumuksesta,
työntekijöiden sijoittumisesta tiettyihin lapsiryhmiin tai tilojen jakautumisesta eri lapsiryhmien kesken. Näissä kysymyksissä kussakin päiväkodissa ovat olemassa vakiintuneet
käytäntönsä, joita jokapäiväisessä arkielämässä jatkuvasti ylläpidetään ja uudelleen tuotetaan.
Organisoitumisen peruslinjojen sisällä ilmeni päivittäisessä kanssakäymisessä liikehdintää ja uudelleen järjestäytymistä. Yksityiskohtaisempi tilanteitten organisoiminen
tapahtui päivittäin ja hetkittäin. Tarve tilanteittaiseen uudelleen organisoitumiseen perustuu siihen, että päiväkodin arkipäivä rakentuu monenlaisista erilaisista elementeistä, ja
näiden elementtien pysyvä yhteensovittaminen ei ole mahdollista ja tuskinpa monien91. Myös Wien (1996) on varhaiskasvattajien ajankäyttöön kohdistuneessa tutkimuksessaan todennut kaksi erilaista tapaa
suhtautua aikaan: a) päiväjärjestys ’otetaan annettuna’ — päiväjärjestys ohjaa toimintaa ja b) päiväjärjestystä tarkastellaan
kriittisesti — se muotoillaan lasten oppimista ja kasvua tukevaksi.
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kaan mielestä edes toivottavaa. Jo yksinomaan se, että päiväkodissa kohtaavat kymmenet
eri ihmiset erilaisine taustoineen ja tarpeineen, tekee päiväkodin arkipäivän rakentumisesta kompleksisen. Inhimillinen elämä, niin aikuisen kuin lapsen, säilyy kaikista organisointiyrityksistä huolimatta aina joiltakin osin ennakoimattomana.
Marja: ”Kyl semmonen, että niinku semmonen suunnitelmallisuus, että silleen
organisoitas koko ajan ja hirveen silleen, että se ois selekeetä se, mutta ei se aina
onnistu, ko se ei aina mee sitte suunnitelmien mukkaan se ku... lapsi kakkaa sillon
ku sitä kakattaa …” (PK 9, 14.)
Joskus sysäys uudelleen järjestäytymiseen tuli päiväkodin ulkopuolelta. Esimerkiksi
uudet säännökset tai kuntaorganisaation taholta tulevat uudet velvoitteet saattoivat aiheuttaa päiväkodin sisällä tarpeen muuttaa toimintojen rakentumista. Seuraavassa haastattelusitaatissa Johanna kertoo siitä, miten perhepäivähoidon ohjauksen tulo osaksi hänen työtehtäviään vaikutti koko päiväkodin dynamiikkaan.
Johanna: ”Mulle tuli nää perhepäivähoidonohjaajan tehtävät, ja se oli niinku uus
tilanne, johonka mää en voinu valmistautua ollenkaan. Mä jou’uin niinku pystystä,
tännään soitettiin, tuotiin iltapäivällä paperit, seuraavana päivänä minä olin myöskin ohjaaja oman työn ohella. … Mun piti huomata ja opetella se miten mun tätä
työtäni rytmittää ja jakkaa. Ja kun minä sitä aikani niinkun mietin, ja kyllä sitä
niinku yhessäkin täällä työyhteisössä mietittiin, ja mun piti ihan tarkkaan kertoa,
että mitä tää ohjaajan työ on sitten muulleki työyhteisölle. Miten se niinku meiän
työyhteisöä, että tavallaan vaikka se oli minun tehtävä, niin totta kai tähän uuteen
tilanteeseen myöskin koko työyhteisö joutuu sitoutumaan, koska se tarkottaa käytännössä sitä, että kun minä oon pois, niin mun työtehtävät jää muille. Ja sitten he
joutuu ottamaan vastaan myöskin semmosia puheluja, jotka koskee perhepäivähoidon ohjausta. Ja kun minä en oo paikalla, jonku pittää näistä asioista olla tietonen.
Ett se kosketti niinku meitä kaikkia, ett se oli semmonen yks prosessi, joka pani
niinkun semmosia ristiriitasia tunteita liikkeelle, mutta ne piti käyä ihan perusteellisesti läpi, ja neki on löytäneet oman paikkansa.” (PK 1, 32.)
Johannan kuvauksessa tulee esiin päiväkodin organisoitumisen kaksi perustekijää: päiväkodin kytkeytyneisyys osaksi laajempaa kuntaorganisaatiota ja päiväkodin sisäinen järjestelmä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Merkittävä uudistus — uuden tehtäväalueen liittäminen osaksi Johannan työnkuvaa — tapahtui nopeassa aikataulussa ja ilman Johannan
mahdollisuutta vaikuttaa päätökseen. Muutos Johannan työnkuvassa aiheutti muutoksia
myös päiväkodin sisällä, koska Johannan tehtävien lisääntyessä hänen työaikansa oli välttämätöntä jakaa uudelleen. Tämä puolestaan johti muiden työntekijöiden lapsiryhmätyön
lisääntymiseen ja tarpeeseen uudelleen organisoida työ.
Haasteet tilanteittaiseen uudelleen organisoitumiseen eivät tulleet ainoastaan päiväkodin ulkopuolelta. Myös päiväkodin sisäiset ja sen henkilöstön keskuudessa tapahtuvat asiat saattoivat edellyttää organisointia.
Lapset ovat hajaantuneet eri puolille lapsiryhmän tiloja leikkimään. Johanna istuu
leikkihuoneessa. Keittäjä tulee Johannan luo.
Keittäjä: “Maria [keittiöapulainen] ei tule huomenna töihin.”
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Johanna ja keittäjä keskustelevat, miten tilanne hoidetaan puuttuvien työntekijöiden osalta. Johanna menee puhelimeen ja tiedustelee, onko mahdollista saada huomiseksi varahenkilöä. Keittäjä odottaa huoneessa puhelun ajan. Puhelun jälkeen
Johanna kertoo keittäjälle, että päivän aikana ratkeaa, saadaanko huomiseksi varahenkilöä. Keittäjä palaa töihinsä. Johanna valvoo lasten vapaita leikkejä. Kello
8.40 puhelin soi. Johanna vastaa. Puhelun jälkeen Johanna juoksee keittiöön kertomaan, että huomiseksi on saatu sijainen. (PK 1, 4.)
Aluksi Johannan lapsiryhmässä vallitsee tyypillinen aamupäivän vapaan leikin tilanne.
Lapset ovat kiinnittyneet eri toimintoihin, ja Johannan rooli on havainnoiva ja valvova.
Tilanne muuttuu kuitenkin keittäjän tultua kertomaan Johannalle henkilökunnan poissaolosta. Tämä johtaa Johannan toiminnan muuttumiseen — Johannan huomio siirtyy lasten
toiminnan valvomisesta ongelmaan, miten työt saadaan hoidettua keittiöapulaisen poissaolon aikana. Tässä tapauksessa tilanne ratkeaa Johannan ja keittäjän toivomalla tavalla,
käytännön ongelman ratkaisee päiväkotiin luvattu varahenkilö.
Edellisissä esimerkeissä käytännöllinen kehys on näyttäytynyt ensisijaisesti aikuisten
elämänpiiriin kuuluvana asiana. Näiden ohella tutkimusaineisto osoittaa varhaiskasvattajien suuntautuvan käytännöllisen kehyksen puitteissa myös lasten organisoimiseen. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa koko lapsiryhmä oli paikalla, varhaiskasvattajat käyttivät erilaisia keinoja järjestyksen ylläpitämiseksi92. Esimerkiksi seuraavassa tilannekuvauksessa
Kaija valikoi lapset leipomistuokiolle.
Lapset istuvat penkeillä Kaijan edessä. Kaija kertoo lapsille, että nyt lähdetään leipomaan puolen ryhmän kanssa, ja toiset jäävät tekemään perhepäivähoitajan
kanssa ystävänpäiväkortteja.
Kaija: “Minä otan leipomaan 7 lasta, minäpä katon ketä ryhmiä minä otan. Salamat
ja Pekka puupää-ryhmä. Voitte mennä ovelle.”
Lapset juoksevat ovelle jonoksi. Kaija lupaa näiden lisäksi Niilon ensimmäiseen
ryhmään leipomaan. Leipomaryhmälle Kaija kertoo, että ensin pestään kädet
hyvin. Lapsen siirtyvät jonossa käytävälle altaan luo. (PK 6, 5.)
Ennen leipomaan siirtymistä Kaijan toiminta suuntautuu lapsiryhmän organisoimiseen.
Kaijan organisoimisen kriteerit ovat kahdenlaiset. Toisaalta Kaija ei halua kaikkien lasten
osallistuvan leivontaan samanaikaisesti, toisaalta hän pyrkii kuitenkin siihen, että kaikki
lapset leipovat jossakin vaiheessa. Lasten valinta näyttäytyy Kaijalle organisointikysymyksenä — hän ei esimerkiksi ole kiinnostunut siitä, kuka lapsista haluaisi milloinkin ja
kenen kanssa osallistua leipomiseen.
Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että joissakin tilanteissa varhaiskasvattajien
suunnittelun ydin oli käytännöllinen. Näissä tilanteissa ensisijaisena suunnittelun kohteena ei ollut lapsen kasvu- tai oppimisprosessi kuten opetuksellisen viitekehyksen puitteissa tapahtuvalla suunnittelulla, vaan päiväkotipäivän tilanteisiin kytkeytyvät konkreettiset
asiat.
Kaija: ”Mä omasta mielestä mietin aika tarkkaankin sen, että mitä mä ottasin siihen alotukseen, ja mitä mä ottasin lopetukseen, ja sitten mikä on meidän toiminta.
Että mä saatan miettiä hyvinkin tarkkaan ihan, että millä tavoin, mä katon ketä on
92. Tässä käytännöllinen kehys tulee lähelle hallinnan kehystä. Ks. luku 5.4. hallinnan keinot.
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paikalla ja näin, mutta sitten taas joskus huomaa, että jotakin asiaa ei ehitä tehdä,
tai joskus huomaa, että se on niin täyteen suunniteltu se kolmetuntinen, että on
pakko jotakin heittää pois. … Niin no joo. Tähän mä suunnittelen sitä, ja sitten
mulla on täällä ne asiat mitä mun pitää hoitaa muuten. Että täällä on tämmöset, että
‘etsi mäki’, ‘taikina heti aamusta’, juoksevia asioita sitten.” (PK 6, 30–31.)
Käytännöllisen kehyksen puitteissa suunnittelu kohdistuu kolmeen, käytännöllistä kehystä keskeisesti määrittävään elementtiin, ihmisiin, materiaalisiin resursseihin ja aikaan.
Ensinnäkin Kaija suunnittelee yksityiskohtaisesti tulevaa toimintaa. Tähän viittaavat esimerkiksi Kaijan sanat ‘mitä mä ottasin siihen alotukseen’, ja ‘mitä mä ottasin lopetukseen’. Toiseksi suunnittelu kohdistuu ajankäyttöön ja toimintojen järjestykseen ajassa.
Kolmantena suunnittelun kohteena on toiminnoissa tarvittava materiaali tai tila (taikina
tai mäki). Näiden näkökulmien pohjalta suunnittelu — silloin kun sen keskeisin intressi
on käytännöllinen — on ihmisten ja fyysisen esineympäristön yhteensovittamista ajassa.
Ero opetuksellisen kehyksen puitteissa tapahtuvaan suunnitteluun on varsin selkeä: käytännöllisessä kehyksessä tapahtuvalta suunnittelulta puuttuu opetuksellisen suunnittelun
keskeisin olemus, ensisijainen suuntautuminen lasten oppimisen edistämiseen.
Vaikka kaikkien varhaiskasvattajien ajattelu- ja toimintatavoissa käytännöllinen orientoituminen tuli joissakin tilanteissa esiin, päiväkodin organisoitumisessa johtajilla näytti
olevan keskeinen rooli. Tämä perustuu siihen, että johtajalla on muodollisesti oikeus ja
velvollisuus huolehtia päiväkodin tiloista ja muista materiaalisista resursseista, lasten ja
työntekijöiden organisoitumisesta sekä ylipäätänsä päiväkodin toimivuudesta. Johtajien
kohdalla käytännöllinen kehys ilmeni kahdella tavalla. Ensinnäkin johtajien tehtäväkuvaan kuului muita ammattiryhmiä enemmän rutiiniluonteisia kanslia-, järjestely- ja paperitöitä. Toisaalta käytännöllinen orientoituminen ei rajoittunut ainoastaan näihin työtehtäviin, vaan myös johtajien suuntautumisessa joihinkin päivähoitoa ja päiväkodin toimintaa
koskeviin kysymyksiin ilmeni käytännöllisyyttä ja konkreettisuutta painottava ulottuvuus. Esimerkiksi joissakin tilanteissa päivähoitopaikkojen määrä tai henkilökunnan riittävyys näyttäytyi johtajalle olennaisempana kysymyksenä kuin henkilökunnan ja lasten
välisen vuorovaikutuksen laatu.

7 Persoonallinen kehys — ammatillisen ja yksityisen rajoilla
…tekee sen niin hyvin kun osaa ja sillä rakkaudella ja tunteenpalolla,
mitä sitä työtä ja tehtävää, lapsia kohtaan kokee
(Päiväkodin johtaja).

7.1 Elämänhistorian ja työuran vaiheiden heijastumat työhön
Aika ajoin kasvatustieteen piirissä on esiintynyt painotuksia, joiden mukaan työntekijän
ammatillisen ja yksityisen elämänpiirin välisen rajan tulisi olla selkeä. Ammatilliselle
asiantuntijuudelle on pidetty luonteenomaisena tunneneutraaliutta sekä asiakkaan ja
ammattilaisen välistä sosiaalista etäisyyttä (esim. Katz 1980, 1988). Toisaalta taas jotkut
tutkijat ovat vahvasti korostaneet ihmistyön ammateissa työntekijän persoonallisuuden
merkitystä, epämuodollisuutta ja asiakkaan kohtaamista ’ihmisenä’ (Kaikkonen 1999,
Noddings 1992, ks. myös Peräkylä 1997, 7). Viides tämän tutkimuksen aineistosta jäsentynyt näkökulma varhaiskasvatustyöhön, persoonallinen kehys93, liikkuu varhaiskasvattajien ammatillisen ja yksityisen elämänpiirin välisellä häilyvällä rajalla. Joitakin arkityön
tilanteita sekä työtä koskevia tulkintoja nimittäin määrittivät työntekijöiden elämänhistoriaan, akuutteihin elämäntilanteisiin, persoonallisuuden piirteisiin sekä tunteisiin liittyvät
tekijät94.
Tämän tutkimuksen aineistokeruussa painottui tilanteittainen orientaatio: keskeisenä
kiinnostuksen kohteena oli havainnoida arkityön tilanteita ja haastatella kutakin työntekijää havainnointitilanteiden pohjalta. Lähtökohtaisesti tavoitteenani ei siis ollut kerätä elämäkerrallista aineistoa varhaiskasvattajien ammattiurasta. Tästä huolimatta kaikki varhaiskasvattajat reflektoivat työtään ja työpäiväänsä suhteessa omaan elämänhistoriaansa
ja työuraansa95.

93. Persoonallinen kehys ei viittaa työntekijöiden identiteetin rakentumisessa todelliseen tai autenttiseen minään, vaan
ainoastaan yhteen identiteetin puoleen. Varhaiskasvattajan minä on läsnä kaikkien kehysten mukaisessa toiminnassa, ja
kunkin kehyksen puitteissa varhaiskasvattajalle muotoutuu erilainen rooli ja identiteetti.
94. Myös Peräkylä (1990) löysi tutkimuksessaan sairaalatyön arjesta ’maallikkokehyksen’, jonka puitteissa oleellisia olivat
toimijoiden tunteet ja kokemukset.
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Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat olivat iältään ja työkokemuksen pituudeltaan erilaisia. Miljan, Katin, ja Marjan työkokemus päiväkotityöstä oli vasta muutamia (1–5) vuosia. Kaijalla, Meerillä, Johannalla, Lempillä ja Kaarinalla työvuosia oli jo
jonkin verran heitä enemmän, ja Lissulla oli tutkimukseen osallistuneista varhaiskasvattajista takanaan kaikkein pisin, yli viidentoista vuoden työkokemus. Elämänkaaren ja työuran eri vaiheissa oleminen näkyi erilaisina äänenpainoina omaa työntekoa ja ammatillisuutta arvioitaessa. Vastavalmistuneiden kommenteissa koulutusaika ja ensimmäiset työkokemukset olivat päällimmäisinä. Lissu taas oli työuransa aikana elänyt läpi päiväkotityön muutosvaiheet ja arvioi päiväkotityötä tätä ajallisesti pitkää jatkumoa vasten. Lissu
tähyili myös jo tulevaa eläkeikää.
Marja: ”Että mää niinku sen, että ku tässä on ite kuitenki niin vihree tällä alalla
vielä, vastavalmistunu silleen, niin vähä aikaa tehny ihan tällä lailla, koulutuksen
saaneena tätä työtä…” (PK 9, 19–20.)
Lissu: ”Jaksaa, kyllä, kyllä mulla ois vielä yheksän vuotta, viiskyt yheksän on eläkeikä, ku vaan saa silleen olla terveenä niin …” (PK 8, 64–65.)
Vaikka jokaisen varhaiskasvattajan työura ja elämänhistoria oli erilainen kuin muiden,
aineistosta nousi esiin joitakin yhdistäviä tekijöitä. Seuraavat neljä piirrettä olivat tyypillisiä varhaiskasvattajien työuran kuvauksissa: ensimmäisiin työvuosiin liittyvä vakiintumattomuus, uudet työpaikat ja työtehtävät uran käännekohtina, työssä viihtymiseen ja
jaksamiseen liittyvät kriisit sekä muut merkitykselliset työuraan vaikuttavat elämäkaaren
käännekohdat.
Koulutuksen jälkeisiä ensimmäisiä työvuosia luonnehti tietynlainen vakiintumattomuus. Koulutuksen jälkeiset ensimmäiset työvuodet olivat työurassa aikaa, jolloin koulutuksen anti käytännön työlle tuli koetelluksi. Yksimielisesti varhaiskasvattajat totesivat
koulutuksen antavan tietynlaisen pohjan työnteolle. Monien työn elementtien koettiin olevan kuitenkin niin tilannesidonnaisia, että koulutuksessa on mahdotonta antaa niihin
mitään yleispäteviä ohjeita. Monissa yhteyksissä varhaiskasvattajat nostivat esiin työkokemuksen kautta tulevaa ammattitaitoa tai sen puuttumista.
Kati: ”Onhan se tietenki sillä lailla sitte että tuota se [teoriatieto] tukee tätä työtä.
Että huomaa kaikessa, missä lapsen kehityksestä ja kaikki tämmöset. Kuitenki ku
on nähny paljo samanikäsiä lapsia, niin ossaa siitäki sitte vähän. Että tämä likka on
tässä vähä tavallista fiksumpi. Kyllä se semmonen perusta pittää olla kaikessa että
on se sekin tärkeä, mutta että kuitenki siinä on hyvin paljon semmostaki, mitä käytäntö opettaa. Sukka hukassa niin katopa siitä omasta jalasta niin kaks sukkaa päällekkäin. (nauraa)…” (PK 4, 40.)
Milja: ”Sit tietenki en tiiä kuinka paljo pystyy tämmösiä käytännön asioita kuitenkaan loppujen lopuksi opettamaan. Että se on niin tapauskohtaista. Just nää Ilkan
kurinpitovinkit (nauraa) kaikkia semmosia vois ehkä ajatella, että eipä semmosista
paljon. Kai se sit tulee sieltä kantapään kautta ammatissa ittessään.” (PK 5, 50.)

95. Myös Karila (1997, 85) havaitsi tutkimuksessaan varhaiskasvattajien painottavan aikaisempien kokemustensa merkitystä
kulloisenkin ajattelun ja toiminnan muovaajana.
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Käytännön työhön oppimisen ohella varhaiskasvattajien työuran alkuvaihetta luonnehti
vakituisen työpaikan puuttumisesta johtuva epävarmuus ja väliaikaisuuden tunne. Tämä
oli kuitenkin selkeästi 1990-luvun loppupuoleen liittyvä ilmiö, sillä kauemmin päiväkotityötä tehneet varhaiskasvattajat olivat saaneet pitemmän sijaisuuden tai vakinaisen viran
pian valmistumisensa jälkeen. Lyhyet työsopimukset ja sijaisen asema näkyi varhaiskasvattajien työorientaatiossa. Sijaisena toimivat työntekijät keskittivät voimavaransa päivittäisestä työstä selviytymiseen, ja työn kehittämisen näkökulma ei heillä noussut keskeiseksi työtä jäsentäväksi periaatteeksi. Joissakin yksittäisiin lapsiin liittyvissä ongelmatilanteissa varhaiskasvattajat saattoivat väliaikaisuuteensa vedoten välttää vaikealta tuntuvia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi yhteyden ottamista lapsen vanhempiin.
Milja: ”Mut siinäki mulla on tosiaan se, että mä olen lähdössä pois. Että ei oo nyt
sitte tullu siitä juteltua.” (PK 5, 42.)
Tutkimukseen osallistuneista varhaiskasvattajista Katille, Miljalle ja Marjalle päivänpolttavia kysymyksiä olivat työsopimusten jatkumiset ja uusien sijaisuuksien saamiset. Esimerkiksi Katin työsuhteen jatkuminen riippui siitä, tulisiko silloinen johtajan sijaisuutta
hoitava lastentarhanopettaja saamaan päiväkodin johtajan viran.
Kati: ”…ku Eijaki [päiväkodin johtaja] on määräaikasena, että miten sitte käy. Että
vakinaistetaanko. Ihtellä riippuu Eijan asioista. Jos Eija vakinaistetaan niin on
hyvät saumat, mutta jos ei niin uhuu apua (voihkaisee). Vähä semmonen vaihe. Ei
sitä uskalla aatella, ku siihen asti ku työsopimus on tehty. … Sillai että minusta
tuntuu monesti että ku vaan sijaisuutta, että mikä tässä on, että hei nyt riitti, että
mää lähen jolleki muulle alalle. Sitte ku mää rupian miettiin no mihin mää lähen,
niin ei oo siis semmosta. Kyllä mää niinku tykkään tästä.” (PK 4, 14.)
Vaikka Kaijan valmistumisesta lastentarhanopettajaksi oli kulunut pidempään kuin Katilla, jo kahdeksan vuotta, myös Kaijalla työsuhde oli määräaikainen. Kaija toikin esiin sitä,
miten vaihtuvat työpaikat ja lyhyet työsuhteet vaikuttavat työskentelyyn työmotivaatiota
heikentävästi. Työsuhteen vakinaisuuden ohella siis myös työsopimuksen pituus oli merkityksellinen tekijä varhaiskasvattajan työuralla.
Kaija: ”Mä mietin sitä, että mä kun mä olin viime vuoden siellä X:ssa töissä, ja siihen saakka mä en ikään ollu edes vuotta yhdessä ja samassa talossa. … mä vähän
kyllästyinkin sillain tähän työhöni, että tuli semmonen tunne, että tässä ei oo
mitään, että kun aina hyppäät johonki, ja aina on uudet ihmiset, ja aina on kaikki
outoa. Koskaan ei oo se tunne, että mä osaan hyvin jotakin, että aina on se tunne,
että en mä kuitenkaan osaa sillain kun toiset sanoo, että pitäski tehdä näin ja näin.
Että nyt on semmonen tunne ollut tänä vuonna, että mä saan miettiä ite, että mitä
mieltä minä oon ja minkälainen homma tämä minun mielestä on. Mä oon tykästynyt tähän ammattiin uudestaan.” (PK 6, 38.)
Kaijan kommentissa tuli esiin paitsi lyhyiden sijaisuuksien aiheuttama työmotivaation
heikkeneminen ja epävarmuus omasta osaamisesta myös se, miten uusi, pitempi työsopimus ja sen myötä muuttunut tehtäväkuva (esikoulutoiminnan käynnistäminen) oli Kaijan
työuralla merkityksellinen, innostusta lisäävä tekijä.
Kaijan ohella myös muiden varhaiskasvattajien kokemuksissa työpaikkojen ja työtehtävien vaihdokset olivat työuran käännekohtia, joihin liittyi tunnepitoisia aineksia, epävar-
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muutta, pelkoa ja innostusta. Vaikka Kaija noin puolen vuoden työrupeaman jälkeen
uudessa työtehtävässä kokee ’uudestaan tykästyneensä ammattiinsa’, varsinainen siirtyminen uuteen työtehtävään oli kuitenkin tuntunut vaikealta.
Kaija: ”Ainakin siinä alussa kun mä sitä syksyä mietin, että kun mä en pystynyt
keskittyyn lapsiin oikeestaan ollenkaan, että mä keskityin siihen, että mä opin ite
tekeen tämän työn, niin silloin tuntu tosi vaikeelta.” (PK 6, 18.)
Samansuuntaisia tuntemuksia oli myös Lempillä hänen siirtyessä lastentarhanopettajan
tehtävistä päiväkodin johtajan tehtäviin.
Lempi: ”Se oli se, ja kattoin että en oo vielä, että mulla ei oo riittävästi kokemusta,
siihen tehtävään. … Mää en tuntenu kettään, enhän mää tuntenu täältä kertakaikkiaan kettää, näitä, näitä ihimisiä. Mulla oli aivan hirvee rimakauhu, kerta kaikkiaan.” (PK 3, 72.)
Kaijan ja Lempin kohdalla tilanne oli se, että he siirtyivät hoitamaan tehtäviä, joista heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta. Johannan kohdalla siirtyminen lastentarhanopettajan
virasta päiväkodin johtajan virkaan tapahtui erilaisissa tunnelmissa, ja tähän vaikutti se,
että ennen siirtymistään johtajaksi Johanna oli jo hoitanut kyseisessä päiväkodissa johtajan tehtäviä.
Johanna: ”Mä olin tehny sitä tavallaan sillon, kun olin varajohtajana niin paljon
että, ett ne tehtävät eivät pelottaneet minua, päinvastoin mä niinkuin sillä tavalla
oon tykänny tästä johtajan työstä, … ett mä en pelänny hetkeekään näitä tehtäviä,
enkä arkaillu hakea, päinvastoin mull oli niinku semmonen into ja halu, ett nyt mä
niinkun haen, ja et mä niinku haluan, ja tosiaan, kun on mahollisuus, mä haen tätä
virkaa ja, ja tota tulin sitten valituksi.” (PK 1, 31.)
Edellisissä katkelmissa näkyy se, miten työtehtävien ja työpaikkojen vaihdosten johdosta
varhaiskasvattajat joutuvat pohtimaan omaa ammattitaitoaan ja suhdettaan työhön. Vaikka oman varhaiskasvattajuuden pohtiminen näytti olevan erityisen voimakasta uran käännekohdissa, sitä esiintyi myös muissa työuran vaiheissa aivan ensimmäisistä työvuosista
lähtien. Esimerkiksi Milja, vajaan vuoden päiväkotityötä tehnyt lastentarhanopettaja, pohtii seuraavassa katkelmassa omaa työssä viihtymistään.
Milja: ”Sitä oon kyllä ajatellu, että ei välttämättä ihan sinne eläkeikään asti jaksais,
jos näitä Ilkkoja on enemmänki, et se on kyllä aika raskasta. Mutta kyllä mää oon
ihan viihtyny.” (PK 5, 39.)
Päiväkotityön ongelmat ja rankkuus nostivat esiin epäilyksiä varhaiskasvattajien keskuudessa työssä viihtymisestä ja jaksamisesta. Monet pitempään alalla olleet varhaiskasvattajat olivatkin kokeneet työurallaan kriisivaiheen, jossa he ovat joutuneet tekemään päätöksiä joko alan vaihtamisesta, uudelleen kouluttautumisesta tai päiväkotityössä jatkamisesta. Kriisin keskellä varhaiskasvattajat etsivät vastausta kysymykseen: onko tämä sitä työtä, mitä haluan jatkossakin tehdä?
Johanna: ”…muutenkin elämässä oli semmonen vaihe, että sitä huomasi miettivänsä ja pohtivansa, ett mitä tästä etteenpäin ja onko tämä elämä nyt sitten
niinku… jatkuuko se samanlaisena tästä etteenpäin? Ja se varmasti kuuluu niinku
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ihmisen kehitykseen, ihan tämmösenä luonnollisena asiana. Minäkin kävin ihan
näitä samoja vaiheita läpi. Niinku mä sanoin, ett tämän ikäsenä siinä vaiheessa
mulla tuli sitten tää koulutuskysymys, ja täällä kun ollaan koulutuspaikkakunnalla,
niin, niin tuota minäki sitte, mä en ite sitä hirveen paljon tietosesti miettiny, mut
sitten sain niinku tämmöstä kannustusta muilta, että haeppa nyt ja laitoin tosiaan
ne paperit ja pääsin sitten sinne sisälle niin, niin noppeesti, että se ajattelutyö alko
sitten oikeestaan vasta siellä, kun opinnot oli alkanu. Ett näinkö, onko, tätäkö mä
nyt sitte todella haluan, onko tämäkään sitä, mitä mää haluan, että mitä minä
haluan? Ett siinä joutu hirveen tarkkaan niinku pohtimaan…” (PK 1, 63.)
Kuvaamassaan vaiheessa Johanna joutui tekemään tulevan elämänsä kannalta merkittävän ratkaisun kahden vaihtoehdon välillä. Hänellä oli vakituinen virka ja mahdollisuus
jatkaa päiväkodin johtajana. Toisaalta Johannalle avautui myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan, ja hän ehtikin jo aloittaa opiskelut. Tässä tilanteessa päätyi jatkamaan päiväkodin johtajana. Haastatteluajankohtana Johanna koki tehneensä tuolloin oikean ratkaisun.
Johanna: ”No, sitten mä kuitenkin näitten kaikkien pohdintojen jälkeen, niin sitten
päädyin tähän, että tulen takasin tänne työpaikalle, ja se oli mulle oikee ratkasu,
ehottomasti oikea ratkasu. Ja jokkainen työpäivä on omalla tavallaan antosa ja
omalla tavallaan niinkun haastava ja välillä ollu raskaita työpäiviä, mutta ei sillä
tavalla raskaita, ett niittenkään jälkeen ois tuntunu, ett hitsi, oisinpa lähtenyt opiskelemaan. Et kyllä tää työ on niin, niin kannustavaa ja sillä tavalla semmosta antosaa, ett sä voit olla koko ajan, koko ajan niinku muutoksessa mukana ja kehityksessä mukana, ja se tapahtuu niinkun siinä työelämässä. Ja ne ois ehkä ollu toisenlaisia muutoksia, juttuja sit mitä ois tapahtunu siinä opiskelun myötä, mutta että
ehkä mä kuitenkin sitten olin ja oon paljon niinku valmiimpi tässä työelämässä ja
nimenomaan tässä työssä. Koen ehdottomasti, että mulla on niinku paljon annettavaa ja koen sillä tavalla, että mä ossaan työni tehä hyvin. Siis minusta se on semmonen tunne, mikä pittää ihmisten sanua ääneen, jos niillä on semmonen tunne
itellään, ett ne on osannu tätä työtä tehä ihan hyvin. Mull on itelläni, mulla on
hyvin vahva käsitys ja tota niin, semmonen realistinen kuva, että mä tämän työni
osaan hoitaa hyvin ja mä nautin siitä ja haluan niinku tehä tätä ja kehitellä uutta ja
tuota niin, jos siihen annetaan mahollisuuksia niin oon siitä onnellinen.”
(PK 1, 64–65.)
Sitaatissa Johanna erittelee ratkaisun jälkeistä työaikaa ja rakentaa itsestään kuvaa vahvan ammatti-identiteetin ja ammattitaidon omaavana varhaiskasvattajana. Johannan ohella myös monet muut tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat päätyivät siihen, että
päiväkotityössä hyvät puolet painavat vaa’assa kuitenkin huonoja puolia enemmän. Seuraavassa Marja punnitsee työssä viihtymistä ja vaihtoehtoisesti opiskelun jatkamista.
Marja: ”…mä oon tuore tappaus tässä koulutuksessa, tää on niin lyhyt aika, niin
kyllä mulla on ollu niinku koko sen ajan, siitä huolimatta vaikka joskus hampaat
irvesä reppii lapselle vaatteita päälle ja että voi että ja semmonen hirviä olo, että
loppus tämä päivä. Ja siitä huolimatta, ne on niin hetkellisiä ne tunteet, että voi
kamala, mihin sitä on ittensä lykänny, niin mulla on semmonen fiilis, että tämä on
sitä työtä, mitä minä haluan tehä. Ja nyt ku on niin epävarmuus siitä, ett saako töitä
tehä ja mietin sitte, että pitäskö sitä tuota lähtee kouluun vielä. Sitte mä aattelin,
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että mitä mää haen minnekään kouluun, ku tämä on sitä työtä, että mitä haluun
tehä. Että mulla ei niinku oo, niinku mietin, että jonnekki sosiaalialan oppilaitokseen, sosiaalikasvattaja tai tämmöstä, ett kuitenki niinku samalle suunnalle, että
näin. Mutta sitte aattelin, että mitä mää turhaan lähen sinne…” (PK 9, 40–41.)
Kaiken kaikkiaan varhaiskasvattajat joutuivat uran eri vaiheissa arvioimaan omaa työssä
viihtymistään. Näiden pohdintojen virikkeet olivat kuitenkin eri vaiheissa erilaiset. Uran
alkuvaiheessa erityisesti työsuhteen vakiintumattomuudesta johtuva epävarmuus herätti
ajatuksia alan vaihtamisesta tai opiskelujen jatkamisesta. Pitempään päiväkotityötä tehneillä varhaiskasvattajille taas ura oli selvästi vakiintunut, ja se yhdessä ikääntymisen
kanssa viritti uusien haasteiden ja muutoksen tarpeen. Esimerkiksi edellä kuvatuissa esimerkeissä Johanna viittaa omaan ikäänsä yhtenä tekijänä, joka nostatti ajatuksia opiskelemaan lähtemisestä.
Työura avautui siis tutkimusaineistosta jatkumona, jossa työtehtävien ja työpaikkojen
vaihdokset olivat käännekohtia, ja jonka aikana varhaiskasvattajat ajoittain voimakkaastikin pohtivat omaa ammatti-identiteettiään. Varhaiskasvattajana kasvamiselle merkitykselliset tekijät eivät kuitenkaan liittyneet yksinomaan varhaiskasvattajan työuraan ja sen vaiheisiin, vaan joitakin yksityiselämään liittyviä elämänkaaren käännekohtia pidettiin merkityksellisinä tekijöinä myös ammatissa kasvamiselle. Näistä kaikkein tärkeimpänä nostettiin esiin oma vanhemmuus ja sen tuoma uusi perspektiivi varhaiskasvatustyöhön.

7.2 Oma vanhemmuus peilinä
Tutkimukseen osallistuneista varhaiskasvattajista omia lapsia oli Johannalla, Kaarinalla,
Lempillä, Kaijalla, Lissulla ja Meerillä. Kaikkien näiden varhaiskasvattajien puheessa
esiintyi viittauksia omiin lapsiin, ja oma vanhemmuus nähtiin merkityksellisenä paitsi
omassa yksityiselämässä myös ammatillisuuteen ja työntekoon vaikuttavana tekijänä96.
Johanna: ”…sitä sillon ku oli vastavalamistunu ei kaikkee ehkä niin ymmärtänykkään eikä tajunnukkaan, että onhan sitä vanhentunu ja kasvanu itekkin. Ja on
monenlaisia kokemuksia ja on ite perheellistyny, ja siinä on joutunu kasvamaan sitten taas vanhempana. Ja se taas tuo semmosta toisentyyppistä syvyyttä tähän työhön, ja niinkun tota myöskin näköaloja vähä eri tavalla. Ett seki on tietysti semmonen muutos.” (PK 1, 24.)
Lapsen syntymän ja vanhemmuuden merkitys varhaiskasvattajien työuralla tuli esiin ainakin kolmella eri tavalla. Ensinnäkin varhaiskasvattajien työura jaksottui kausiin ennen ja
jälkeen äitiysloman/hoitovapaan. Varsinkin niillä työntekijöillä, jotka jäivät äitiysloman
jälkeen hoitovapaalle kotiin hoitamaan lasta, katkos työssäkäyntiin muodostui pitkäksi.
Poissaolo työelämästä oli varhaiskasvattajille monella tapaa merkityksellinen. Esimerkiksi Johanna suoritti äitiysloman ja hoitovapaan aikana alaan liittyviä yliopistollisia arvosanoja ja päätyi puntaroimaan edellisessä luvussa kuvatulla tavalla vaihtoehtoja päiväkodin

96. Oman vanhemmuuden vaikutus varhaiskasvattajien ammatilliseen kasvuun on tullut esiin myös aikaisemmissa
tutkimuksissa (esim. Karila 1997, 93, Puroila 1996, 80–81).
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johtajana jatkamisen ja päätoimisen opiskelun välillä. Kaarinan äitiysloman aikana päivähoidossa oli käynnistynyt voimakas muutosprosessi, ja töihin palattuaan Kaarina joutui
tulemaan itselleen täysin uuteen työtilanteeseen.
Kaarina: ”Kyllä mulla itse asiassa oli semmonen tunne, että sillon kun mä äitiyslomalta palasin töihin, kaikki uudistukset oli alkanut, juuri se yhteistyö koulun
kanssa, esi- ja alkuopetuksen kauheen kova voimistuminen. Täällä ruvettiin yhteisiä opetussuunnitelmia taloihin kokoamaan, täällä on hirveen voimakas semmonen työ. Ja siihen ei ollu päässy ollenkaan mukaan, niin oli hirveesti semmonen
tunne, että mä en nyt osaa mitään neuvoa täällä talossa, kerta kaikkiaan. Ja ensimmäisen puolen vuoden aikana piti karsia kerta kaikkiaan tehtäviä, että pysyy
mukana.” (PK 2, 25)
Lapsen syntyminen oli varhaiskasvattajan työuralla kuitenkin paljon syvällisempi muutos
kuin katkos työssä käymisessä. Oman lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisen kautta
varhaiskasvattajat kokivat ymmärtävänsä päiväkodissa olevien lasten kasvua ja kehitystä
aikaisempaa paremmin. Mielenkiintoista olikin se, että eri yhteyksissä ja varsinkin tilanteissa, joissa varhaiskasvattajat pohtivat ratkaisua ongelmalliseen tilanteeseen, varhaiskasvattajat peilasivat erilaisia vaihtoehtoja suhteessa omiin lapsiinsa. Esimerkiksi Kaija, joka
paljon pohti varhaislapsuuden oppimisen luonnetta, perusteli omia äidinkielen opettamiseen liittyviä metodeja oman lapsensa lukemaan oppimisen tavoilla.
Kaija: ”…mä oon ite sen jotenkin sillain sisäistänyt - tai mä oon miettinyt, mun
omat lapset, mun kumpikin poika on oppinut 5-vuotiaana lukeen, niin mun piti
jäädä oikein miettimään, että miten niitä on opetettu lukemaan, että kun mä en
hoksannut sitä, miten niitä ois opetettu. Että musta tuntuu, että se on mulla aika
semmonen luonnollinen asia, miten mä suhtaudun siihen, että mä en ees ite sitä
välttämättä tiiä, että miten mä sitä edistän.” (PK 6, 17.)
Oman vanhemmuuden tuomaa taustaa vasten varhaiskasvattajat arvioivat myös kriittisesti päiväkodin käytäntöjä lapsen näkökulmasta.
Lempi: ”…mutta se on hyvä siinä on tämä oma äitiys, … mulle se on ollu hyvä, et
mä aina peilaan, sillai monesti on, että vitsi jos se ois mun lapsi tai että, jos se ois
mun siskon lapsi tai jotaki, niin sitte sen pystyy, että mitä mää haluaisin että tämmösessä ja tämmösessä tilantessa tehtäs. ” (PK 3, 88–89.)
Vanhemmuuden tuomat näköalat olivat erityisen merkityksellisiä myös varhaiskasvattajien ja päiväkodissa olevien lasten vanhempien väliselle yhteistyölle. Oma vanhemmuus ja
omat lapset tarjosivat varhaiskasvattajille mahdollisuuden kohdata päiväkodissa olevien
lasten vanhemmat samoista lähtökohdista, samojen asioiden kanssa kamppailevina ja
samoja kysymyksiä pohtivina ihmisinä. Monissa keskustelutilanteissa tulikin esiin varhaiskasvattajien roolin muuttuminen ammattilaisesta toiseksi vanhemmaksi.
On iltapäivähetki Lempin lapsiryhmässä.
Lempi – Henna: “Katopa Henna ikkunasta, kuka kiirehtii.” (Hennan äiti on tulossa
hakemaan Hennaa kotiin päiväkodista.) “Sääki voi lähteä pukemaan.”
Henna jatkaa matematiikan tehtävän tekemistä. Hennan äiti tulee sisään.
Äiti – Lempi: “Onko ollu vaikiaa?”
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Lempi: “Ei, Henna on nukkunu.”
Hennan äiti kertoo, että Henna on ollut todella kipeä ja väsynyt vastikään olleen
vatsataudin johdosta. Lempi sanoo, että myös hänen poikansa on ollut vatsataudissa.
Äiti – Henna: “Lähdetäänkös?” (PK 3, 8–9.)
Keskustelun alkuosassa Lempi ja Hennan äiti keskustelevat Hennan päivästä hoivakehyksen puitteissa. Tässä yhteydessä Lempillä on varhaiskasvattajalle tyypillinen ammattirooli suhteessa vanhempiin — kertoa lapsen päivän kulusta päiväkotipäivän päätyttyä. Lempin roolin vaihdos ammattilaisesta äidiksi tapahtuu kuitenkin joustavasti. Keskustelun
loppuosassa keskustelemassa ei enää olekaan ammattilainen ja vanhempi, vaan kaksi
oman lapsen vatsasairautta hoitanutta äitiä.
Eläytyminen vanhempien asemaan tuli esiin myös päiväkodin toiminnan ja käytäntöjen suunnittelussa. Esimerkiksi Lempin päiväkodissa luotiin päiväkodille toimintaperiaatteita, ja yhtenä painopistealueena oli vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Päiväkodin
työntekijät pohtivat keskenään, mitä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja vuorovaikutus voisi luonteeltaan olla, ja tässä pohdinnassa Lempi perusteli omaa kantaansa eläytymällä vanhemman rooliin.
Lempi: ”Koska meillä siinä omassa ensimmäisessä versiossa oli se sillai, että vanhempien tukeminen, mutta että sitte ku me, että ei se nyt sillai voi olla. Että en mää
ainakaan tykkäis äitinä, että mä luen, että aijaa, muako tässä pittää tukea ...”
(PK 3, 34.)
Toimintaperiaatteiden suunnitteluprosessissa Lempi tarkasteli vanhempien asemaa suhteessa päiväkodin työntekijöihin oman vanhemmuutensa kautta. Mielenkiintoinen yksityiskohta edellisessä sitaatissa on se, että Lempi vierastaa ’vanhemmuuden tukemisen’
kirjaamista päivähoidon toimintaperiaatteeksi. Kuitenkin kotikasvatuksen tukeminen päivähoidon lähtökohtana esiintyy mm. päivähoitolaissa97. Lempin kielteistä näkemystä vanhempien tukemiseen voidaan selittää sillä, että päivähoidon mieltämiseen ’vanhempien
tukemisena’ sisältyy hierarkinen asetelma, jossa päivähoitohenkilökunta nähdään tukijoina, tuen antajina ja vanhemmat puolestaan tuettavina, tuen tarvitsijoina ja vastaanottajina. Lempi — itse vanhempana — ei hyväksy tällaista asetelmaa, joka määrittää vanhemmat tuen kohteena. Lempin päiväkodissa vanhempien tukemisen ajatus muutetaankin toimintaperiaatteissa sanamuotoon ’vanhemmat resurssina’, mikä ei samalla tavalla pidä
sisällään vanhempien objektivoimista tuen kohteeksi.
Vanhemmuus oli merkityksellinen tekijä niille varhaiskasvattajille, joilla itsellään oli
lapsia. Tämä sama ilmiö toimi myös toisin päin: joissakin yhteyksissä ne varhaiskasvattajat, joilla itsellään ei ollut lapsia, toivat esiin lapsettomuuttaan sekä kokemattomuuttaan
oman lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Erityisesti tämä näkyi suhteessa lasten vanhempiin. Vanhempien kysyessä neuvoa omaan lapseensa liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa, nuori vastavalmistunut varhaiskasvattaja saattoi tuntea epävarmuutta.
Marja: ”Nyt monesti aattelee tuossa, että meilläki on suurin osa, sanonko mää nyt
väärin, jos sanon että suurin osa, sanotaan, että puolet vanhemmista on niinku van97. ”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä, ja yhdessä kotien kanssa
edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.” (Laki lasten päivähoidosta 36/1973, 2a§.)
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hempia ku ite. Mää täytän huhtikuussa 27, että en minäkään nyt, ihan hyvin voisin
olla ite jo vaikka usseemman lapsen äiti. Mutta just ehkä sitte, ku ei oo niitä omia
lapsia, niin jotenki tuntuu hirveen, että mikä minä oon tässä sanomaan mittään
niinku lapsille, ja jotenki tuntuu, että just sitä kokemusta, vasta oon valamistunut ja
tämmöstä näin. Ettei semmosta kokemusta oo sitte, ettei tiiä mennä nyt neuvomaan
missään …” (PK 9, 43.)

7.3 Tunteet työssä
Jo aikaisemmin viittasin varhaiskasvattajien uran käännekohtiin liittyvän erilaisia tunteita. Tunteet kulkivat mukana myös aivan tavanomaisessa arkityössä. Varhaiskasvattajien
työssä kokemat tunteet vaihtelivat laajalla skaalalla epävarmuudesta, turhautumisesta ja
ärsyyntymisestä tyytyväisyyteen, iloon ja onneen saakka. Yleensä negatiiviset tunteet liittyivät työolosuhteisiin ja työssä koettuihin ongelmiin, joskus myös ihmisiin tai ihmisten
välisiin suhteisiin. Keskeisimmät ilon aiheet puolestaan löytyivät lapsista tai hyvin toimivasta ja kannustavasta työyhteisöstä.
Mielenkiintoinen havainto oli se, että vasta valmistuneilla varhaiskasvattajilla suhtautuminen lapsiin ja ylipäätänsä työhön oli tunteenomaisempaa kuin kauemmin alalla toimineilla. Esimerkiksi Miljalla oli lapsiryhmänsä eri lapsiin erilainen tunnesuhde — toisista lapsista Milja myönsi pitävänsä enemmän kuin toisista.
Milja: ”Joo, Sarah on ihan alusta saakka ollu, että ehkä ku mää olin hirveen innostunu ku mää kuulin että tää on semmonen päiväkoti, et on näitä ulkomaalaisia lapsia. Ehkä mää olen ittekin alusta saakka ottanu häneen aika paljon kontaktia, et hän
on että mää tulin semmoseks läheisimmäks ehkä hänelle. Se on koko ajan ollu
kyllä semmosta, että hän huutelee [Miljalle kesken leikkiensä].” (PK 5, 30.)
Milja: ”Alliki on ollu vähä semmonen, että siitäki, en tiedä mitä tulee. Mut et
vähän on semmosia ongelmia kyllä ilmassa. … No mun mielestä hänellä on semmosta, toisaalta kamalaa sanoa, mutta semmosta ilkeyttä. Että toisia kohtaan, että
varsinkin jos vähän selkänsä kääntää niin nipistelee ja potkii ja semmosta. Että en
sit tiedä mistä se johtuu. Mut tuota se on mun mielestä aika ikävää. Et ittelläki on
joskus tulee semmonen olo, että tulee semmonen negatiivinen olo häntä kohtaan.
Että joteki kyllä se niin on, että kaikista lapsista ei voi pitää niinku ei aikuisistakaan.” (PK 5, 27.)
Ensimmäisessä sitaatissa Milja kuvaa positiivisen tunnesuhteen98 muodostumista hänen
ja erään lapsiryhmän lapsen välille. Kyseessä on lapsi, joka aktiivisesti etsii kontaktia
Miljaan, ja jonka kanssa Miljalla on päivän mittaan runsaasti vuorovaikutusta. Havainnointiaineistossa Miljan ja Sarahin välillä ei ole konflikteja, ja tyttö toimii hyvin päiväkodin sääntöjen puitteissa. Jälkimmäisessä sitaatissa puolestaan kuvauksen sävy on erilai-

98. Nelson (1995) totesi tutkimuksessaan, että varhaiskasvattajien työhön liittyy tietynlainen kamppailu kiintymyksen ja
liiallisen kiintymyksen välillä, so. pyrkimys pysyttäytyä sopivalla tunnetasolla suhteessa lapsiin.
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nen. Kuvaus koskee Allia, lasta, jonka Milja kokee ryhmässään ongelmallisena. Päiväkotipäivän mittaan Miljan ja Allin välille syntyykin useampia yhteenottoja.
Milja menee pois ruokailuhuoneesta, käy hakemassa oman ryhmänsä eteisestä
Allin, joka on juuri tullut päiväkotiin, ja antaa hänelle eteen ruoan.
Lapsi – Milja: “Alli ei syö.”
Milja: “Täytyykö Allia tulla auttamaan?”
Milja menee Allin luo. Alli lähtee karkuun ja menee lattialle seinän viereen istumaan.
Milja – Alli: “Tule, Alli, tänne vai täytyykö sinut panna tuonne kahvihuoneeseen
syömään niin kuin viime viikolla?”
Alli – Milja: “Mene sinä pois.”
Milja – Alli: “En minä voi mennä pois, kun minun täytyy valvoa tätä ruokailutilannetta.”
Milja siirtyy kauemmaksi. Alli tulee takaisin ja alkaa syödä. (PK 5, 4.)
Kuvatussa tilanteessa lapsiryhmä on aamupalalla, ja Milja on läsnä valvomassa lasten
ruokailua. Allin ja Miljan välinen ristiriita syntyy siitä, että Alli ei ala syödä. Alli ei siis
toimi tilanteen edellyttämällä tavalla, ja tähän Milja puuttuu käyttämällä sekä verbaalisia
(kysymys, uhkaus) että nonverbaalisia (siirtyminen tytön lähelle) hallinnan keinoja. Tyttö
torjuu kuitenkin Miljan läheisyyden sanoen ’mene sinä pois’. Vaikka Milja hallitsee tunteensa, tilanne on hänelle ilmeisen vaikea. Tämä tulee esiin myöhemmin haastattelussa
hänen eritellessä tilannetta.
Milja: ”Just tuo aamupalalle lähtöki, että ku häntä täytyy aina moneen kertaan
käydä pyytämässä niinku tänäänki puurolle. Tai eilen oli vielä enemmän, että mää
monta kertaa kävin sanomassa. Nyt mää sanoinki, että tänään ei, että nyt lähdet.
No hän tuli aika nätisti, mutta ei hän sitte pahemmin siinä kyllä syönykään. Jotenki
se on niin turhauttavaa välillä ku saa monesti sanoa. Tuntuu että se on vähä semmosta, että lällällällää en tee. Niinku ihan ku semmosta pirullista jotenki.”
(PK 5, 27.)
Tämän esimerkin valossa näyttäisi siltä, että negatiivissävytteinen vuorovaikutus lapsen ja
varhaiskasvattajan välillä saattaa ruokkia itseään ja muodostaa kehän, jonka alkua ja loppua on vaikeaa tavoittaa. Lapsen vastahakoinen ja torjuva käyttäytyminen herättää Miljassa negatiivisia tunteita. Miljan ja Allin tapauksessa on vaikeaa sanoa, missä ongelman
todellinen alku on: onko vaikeuksien syynä ’vaikea’ lapsi, vai jo alun perin Miljalle syntynyt negatiivinen kuva lapsesta? Milja nimittäin kertoo käsityksensä Allista syntyneen
pian sen jälkeen, kun Alli tuli päiväkotiin.
Milja: ”Mutta tuota varsinki sillon alussa ku hän tuli, jotenki oli että voi että mikä
me saatiin (nauraa)…” (PK 5, 27.)
Vaikka Milja haastattelutilanteessa avoimesti myöntää omat kielteiset tunteensa lasta kohtaan, hän kertoo pyrkineensä työstämään näitä tunteita ja työntämään niitä taka-alalle.
Tässä tulee esiin se, että päiväkotien ammatilliseen kulttuuriin liittyy pyrkimys tunteiden
hallintaan. Erityisesti lapseen kohdistuneiden negatiivisten tunteiden ilmaisemisen ei katsota kuuluvan varhaiskasvattajan ammattimaiseen käyttäytymiseen.
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Nuorimpien varhaiskasvattajien tunteenomainen suhtautuminen tuli esiin paitsi suhteessa lapsiin, myös suhtautumisessa työhön yleensä. Työssä koetut onnistumiset ja epäonnistumiset otettiin henkilökohtaisina voittoina tai tappioina. Esimerkiksi lapsen haluttomuus tulla päiväkotiin saattoi tuntua varhaiskasvattajasta pahalta, ja syytä siihen etsittiin
omasta itsestä.
Marja: ”Että mää niinku sen, että ku tässä on ite kuitenki niin vihree tällä alalla
vielä, vastavalmistunu silleen, niin vähä aikaa tehny ihan tällä lailla, koulutuksen
saaneena tätä työtä, nii jotenki tuntuu, ett sitä ottaa niinku itteensä, että no hei,
niinku just Arin kans esimerkiks se, ett se itkee aamulla, ett hän ei lähe tarhaan.
No, mitä me tehhään väärin ja johtuuko se meistä ja mikä tässä nyt on.”
(PK 9, 19–20.)
Lapsen oppiminen, edistyminen tai kaunis käyttäytyminen puolestaan saattoi herättää varhaiskasvattajassa äidillistä ylpeyttä.
Marja: ”…hirveesti on niitä hyviä hetkiä, että tulee itellä mieleen, että oi että, ihanaa. Ja tuota semmosia niin ihania hetkiä, että tuntuu, että sydäntä riipii, niinko
esimerkiks, me oltiin adventtikirkossa ja tuota niin, muitten lapset, muitten, siis
muun kuin meidän osaston lapset, hästää hirveesti ja kauhia semmonen, siel oli
monta, nää tämän alueen päiväkodit kaikki siellä. Meiän lapset istuu selekä suorana, jalat ojennuksessa, myssyt ja kinttaat sylissä ja istuvat niin nätisti, ja me Saaran kans ylpeänä katselemme toisia ja sitte tuota niin, niin tää pappi näytti sitte
tuota dioja. Me nostettiin sitte niitä pienimpiä sylliin, että ne näkkee sinne ja ne
istuu ja oikein kaula pitkällä kuikuilee sinne. Ja sitte pappi sannoo, että pannaan
kädet ristiin ja ne pani ja sormet oli miten sattuu, mutta ne oli ristissä sitte ja niitten
pää kallellaan ja meillä valu Saaran kans veet silimistä ja me katottiin toisia, että
voi että, tämäki hetki saatiin kokkee ja tämmösiä. Ett aivan tuntu että...on ne just
niitä, että kyllä niistä tullee nuista lapsista, ne on niin rakkaita ja mie olen niistä nii
ylypee ja kaikista uusista juttuista, mitä ne oppii ja just nämä, että pottaan pissannu, niin voi että se on juhlaa ja sitte bailataan. Ja on tuota niin, uusista sanoista hei, nyt tuli kolomen sanan lause oikein: ‘nalle istuu potalla’, ja tämmösiä.”
(PK 9, 39–40.)
Vaikka vanhempienkin ja kokeneempienkin varhaiskasvattajien kuvauksissa työhön ja
lapsiin liittyvät tunteet nousivat esiin, ne olivat kuitenkin intensiteetiltään Marjan kuvaamia tunteita vaimeampia. Lapsista pitäminen ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen ei
ollut kokeneempien varhaiskasvattajien työssä yksinomaan tunnetila, vaan pikemminkin
työtä ohjaava asenne. Tässä tultiinkin lähelle sitä, miten Goldstein (1997) kuvaa opetusja kasvatustyöhön kytkeytyvää rakkautta. Goldsteinin (mt, 19) mukaan opettajan työhön
kuuluva rakkaus ei ole ainoastaan tunnetila, vaan se sisältää myös sitoutumisen ja ammatillisen vastuun kantamisen.
Lempi: ”Et aina on mahollisuuksia, ja pittää tehä. Et se lapsen hätä on, ja sitä
mieltä ollaan, että se joka jättää pyyhkimättä sen räkänokkasen lapsen nenän, niin,
se tekkee rikoksen. Että me kaikki ollaan kyllä niin yhteisvastuullisia, hoitoalalla.
… Ja tuuaan niinkö esille, nuo ihimiset, että vitsi, me ihan oikeesti, niinkö, tykä-
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tään niistä lapsista. Että me, ne oikeasti kiinnostaa. Että se, että se ei oo, sei oo
todellakaan mitään niinkö silmänlumetta …” (PK 3, 88.)
Lempin kohdalla lapsista ’tykkääminen’ ei kohdistu kehenkään yksittäiseen lapseen tai
tiettyyn päiväkodin tilanteeseen. Kyse on pikemminkin siitä, että Lempi näkee työnsä varhaiskasvatuksen parissa tärkeänä ja arvokkaana. Tästä syystä hän pitää varhaiskasvatustyöhön liittyvänä ammatillisena velvollisuutena auttaa jokaista lasta. Lempin kohdalla
ammatillinen vastuunkanto lasten hyvinvoinnista ilmenee myös siten, että hän haluaa toimia oman kuntansa päättäjien parissa varhaiskasvatuksen puolestapuhujana.
Kokeneempien varhaiskasvattajien ammatillisuuteen kytkeytyvä tunteiden hallinta tuli
esiin myös siinä, että osa varhaiskasvattajista aktiivisesti etsi omalle työlleen palautetta
niin työtovereiden kuin myös vanhempien taholta. Palautetilanteeseen liittyy luonnollisesti aina mahdollisuus myös negatiivisen arvion saamiseen, ja inhimillisesti ajatellen se
saattaa tuntua työntekijästä pahalta. Tämän aineiston valossa näytti kuitenkin siltä, että
ainakin osa varhaiskasvattajista kykeni kehittämään itsessään kyvyn loukkaantumatta
ottaa vastaan palautetta — myös negatiivista. He pitivät palautetta merkityksellisenä oppimisen ja työn kehittämisen näkökulmasta ja pyrkivät suhtautumaan palautetilanteisiin
neutraalisti ja ammattimaisesti. Tämä näkökulma tuli esiin varhaiskasvattajien kuvauksissa päiväkodin johtajien ja työntekijöiden välisistä kehittämiskeskusteluista.
Lissu: ”Tarja [päiväkodin johtaja] on sanonu, että mikä asia tuntus semmoselta
pahalta, esimerkiksi johtajaan, jos on joku näkemys, niin hän ei ota sitä henkilökohtasesti, että hän ottaa ammattiroolina. Että hän haluaa sitte muuttaa ja kehittää.
… Hirmu helppo on ollu lähestyä, ku ei ota loukkauksena …” (PK 8, 60.)
Samankaltainen asennoituminen työntekijöiden ja johtajan välisiin keskusteluihin tuli
esiin myös tutkimuksessa mukana olleilla johtajilla, Johannalla, Kaarinalla ja Lempillä.
Lempi kuitenkin kertoo, että neutraalin ja ammattimaisen otteen kehittäminen palautteen
saamiseen vaatinut rohkeutta ja uskallusta asettua alttiiksi negatiivisille kommenteille.
Lempi: ”…nyt minä oon yrittäny vaan varata sen ajan, että katotaan miten on
menny, ja onko mulle jotaki sanomista, jota haluais esimiehelle sanoa, risuja ja
ruusuja. Et se oli, kaikkien eri asioiden kysyminen, ku tuntuu aivan hirveältä, että
miten mää nyt kysyn semmosia asioita, että oisko jotaki semmosta, jota, että haluasit että mää niinkö kehittäisin itteäni, että onko jotaki semmosia asioita, että on
jääny sulla hampaankolloon. Se oli kauheen vaikee sannoo sillon eka kerralla! Että
sitte kun sen yhelle harjotteli ja sano niin … sillai oon, useamman vuojen ollu järjestämässä sitä …” (PK 3, 59–60.)

7.4 Persoonat työyhteisössä
Päiväkodin arkipäivän työtilanteissa varhaiskasvattajat viittasivat harvoin työpaikan ulkopuoliseen elämään99. Tässä tosin oli selvää vaihtelua sen mukaan, kuka oli varhaiskasvat99.

Tämä havainto herättää kysymyksen, miten tutkijan läsnäolo havainnointitilanteissa vaikutti — olisivatko työntekijät
keskustelleet enemmän yksityisasioistaan ilman tutkijan läsnäoloa?
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tajan vuorovaikutuskumppani. Kaikkein vähiten varhaiskasvattajat keskustelivat yksityiselämästään lasten kanssa, ja lasten vanhempien kanssa käymissään keskusteluissa varhaiskasvattajien yksityiselämä tuli esiin lähinnä viittauksina työntekijöiden omiin lapsiin.
Vaikka epäformaalia suhdetta vanhempien kanssa saatettiin pitää tavoiteltavana, käytännössä vanhempien ja varhaiskasvattajien kohtaamisten sävy oli usein jos ei suorastaan
formaali, niin ammattimainen kuitenkin. Yhteistä kosketuspintaa olivat nimenomaan lapsiin liittyvät kysymykset, jotka varhaiskasvattajille edustivat heidän ammattirooliinsa liittyviä puheenaiheita.
Jos varhaiskasvattajien suhtautuminen lapsiin ja vanhempiin oli ammattimainen, työntekijöiden välisissä suhteissa liikuttiin selvästi henkilökohtaisemmalla tasolla. Työyhteisön jäsenet tunsivat toistensa asioita työ- ja ammattikysymyksiä laajemmin. Työntekijöiden yksityiselämään liittyviä asioista tuli esiin keskusteluissa spontaanisti pitkin päivää,
erityisesti kahvitaukojen aikana keskustelut liikkuivat muissa kuin työasioissa, esimerkiksi perhe-elämässä ja harrastuksissa. Varhaiskasvattajien yksityiselämän tilanteet ’tunkeutuivat’ työpaikalle myös siten, että jonkun työntekijän oman lapsen sairaus, lääkärissä tai
neuvolassa käynti tai jokin muu vastaavanlainen meno saattoi vaikuttaa koko lapsiryhmän henkilökunnan työjärjestelyihin.
Meeri: ”Joo, mää nyt tulin tavallista myöhempään. Mää tulin vasta niinkö iltavuoroon ja mää kävin aamulla oman lapsen kanssa lääkärissä. Se nyt tietenkin teki
vähä kiireempää. Mutta niinku ihan, en minä sen kummemmin tiiä.” (PK 7, 22.)
Yksityisasioiden työpaikalle aiheuttamat joustovaatimukset saattoivat joissakin päiväkodeissa aiheuttaa ongelmia. Meeri koki, että hänen päiväkodissaan johtaja ei ymmärrä
työssä käyvän pienten lasten äidin elämän kokonaistilannetta ja lasten sairastelun aiheuttamia poissaoloja työstä.
Meeri: ”Mutta sitte semmonen minusta [johtajan] pitäs olla kannustava. Ja sitte
jotenkin semmonen ehkä realisti, että se on sillai kuitenki kaikki tämmöset, että jos
joutuu olleen, oma lapsi sairas ja tällai näin, että on pakko olla pois, niin ettei nyt
tarvis ainakaan semmosta pitkää naamaa nähä eikä muuta. Että ois semmonen,
joka ymmärtää sen asian. Minusta nämä on ihan semmosia periaatteita ja perusasioita, jotka pitäs niinku toimia. Mutta ei se nyt aina toimi tosiaankaan. Semmosta
mää niinku kaipaisin. Tosiaan jos joudut olleen pois, niin sitte oma porukka pärjää
omillaan. Ei siihen välttämättä hankita kettään niinku avuksi. Et vähä on niinku
semmonen, että no oma vika. Mitä se on pois. Vähä semmonen olo tullee.”
(PK 7, 30.)
Tutkimusaineiston perusteella varhaiskasvattajat tulkitsivat myös päiväkotien työntekijöiden erilaisten persoonallisuuksien sekä niiden yhteensovittamisen muodostuvan arkityössä jännitteen lähteeksi. Varhaiskasvattajat painottivat sitä, että eri työntekijöillä on erilaisia luonteenominaisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia. Toisaalta kuitenkin päiväkotityöllä näytti olevan voimakkaasti yhteisöllinen, yhteisiä ajattelu- ja toimintatapoja edellyttävä luonne. Tämä tuli esiin siinä, että päivittäinen työ oli hyvin pitkälle yhteistyötä. Yksittäisen työntekijän itsenäisyyttä rajoitti velvoite ottaa huomioon toisten työntekijöiden
mielipiteet sekä päiväkodin yhteinen, työkulttuuriin juurtunut työn tekemisen tapa. Tässä
jännitteisessä kentässä työn yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ilmenemismuodot vaihtelivat.
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Joissakin päiväkodeissa oli yhteisesti sovittu työntekijöiden erilaisten vahvuusalueiden hyödyntämisestä arkityössä. Mielenkiintoinen kuriositeetti tähän liittyen oli se, että
tutkimusaineistossa varhaiskasvattajien vahvuusalueet miellettiin heidän luonteenominaisuuksiinsa, erityistaitoihinsa ja harrastuksiinsa, ei niinkään koulutustaustaansa liittyen.
Johanna: ”…meillä on täällä niin tämmösiä taiteilijoita, käsistään taitavia ihmisiä,
luovia ihmisiä, siis ihan, ihan todella tämmösiä taidemaalareita ja upeita piirtäjiä ja
musikaalisesti lahjakkaita ihmisiä, yks soittaa kitaraa, yks soittaa pianoa, toinen
laulaa tosi kauniisti ja sit meillä on semmosia luovia persoonia, joilta pulppuaa
niinku tämmöstä ilmaisullista vahvuutta, ett tulee niinku kaikennäköstä juttua ja
näytelmää ja niin pois päin ja kukaan ei sitä sillä tavalla varmasti ees ehkä ajattelekaan, niin että tuota minä oon tässä nyt niin hyvä, sellanen niinku tulee luonnostaan. Se näkyy vaan siinä toiminnassa, ja toinen on hyvin taitava jossaki toisen
kuuntelemisessa ja taas niinku vanhempien kohtaamisessa…” (PK 1, 55.)
Yksilöllisten vahvuusalueiden hyödyntäminen oli konkretisoitunut siten, että työnjaollisesti oli sovittu eri työntekijöiden painottumisesta eri tyyppisiin toimintoihin.
Lempi: ”Elsa on, tykkää pittää lapsille liikuntaa ja se on käyny siitä kursseja, ja,
sitte tekkee näitä kuvaamataijon asioita, leipoo, et se saa tehä tosiaan niitä. Sen
takia häneltä ei evätä mahollisuutta tehä lasten kanssa asioita, kun hän ei nyt, on
päivähoitaja tai muuten. Ja samaten sitte Seija on tuolla, että se tykkää leipoa lasten kans ja se on sitte semmonen ompelija, semmonen kodin hengetär, se vaihtaa
meiltä kukkiin mullat. Että, sillai, ja aina mietitään sitä, että minkä haluaa tehä ja
missä. Ja sitte näiltä päivähoitajilta, että esimerkiksi sitte ku joku joulujuhla ja
muu, niin Elsa saattaa juontaaki ja olla siinä juontamassa, mutta Seija ehottomasti
ei halua. Eikä hänen tarvi. Että hän sitte on paremmin kahvinkeittopuolella.”
(PK 3, 58–59.)
Näissä tapauksissa yksilöllisten vahvuusalueiden hyödyntäminen ei aiheuttanut työyhteisön sisällä ristiriitoja, pikemminkin se näytti vahvistavan yhteisöllisyyden tunnetta.
Niissä päiväkodeissa, joissa työskentelyilmapiiriin oltiin tyytyväisiä, työyhteisön toimivuutta selitettiin työntekijöiden hyvällä yhteishengellä tai ’samanhenkisyydellä’. Tällainen yhteisyys oli mahdollista eri laajuudessa ja eri toimijoiden välillä. Tutkimukseen
osallistuneet päiväkodin johtajat tarkastelivat yhteisyyden muodostumista ensisijaisesti
päiväkotitasolla. Esimerkiksi Johanna piti samanhenkisyyttä tekijänä, joka mahdollisti
päiväkodissa vanhojen toimintarakenteiden kyseenalaistamisen ja kehittämisprojektin
käynnistämisen. Myös Kaarina painotti työntekijöiden samanhenkisyyttä yhtenä työyhteisön toimivuuteen vaikuttavana tekijänä.
Johanna: ”…me oltiin sit jollaki tavalla semmosia samanhenkisiä ihmisiä ja aletaan sit miettii että hei, että voiskos tämän ja tämän asian tehä jollaki tavalla toisin.” (PK 1, 20.)
Kaarina: ”Joo, ja jonkunnäkönen samanhenkisyyshän meillä on, siis persoonia kun
ajattelee, niin on jonkunnäkönen samanhenkisyys ollu alusta asti.” (PK 2, 27.)
Lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien puheessa yhteisyyden muodostumista tarkasteltiin sekä lapsiryhmä- että päiväkotitasolla. Arkityön kannalta ensisijaisen tärkeänä pidet-
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tiin yhteistyön toimimista juuri niiden työntekijöiden kanssa, joiden kanssa itse oltiin eniten tekemisissä. Useissa tapauksissa oman lapsiryhmän henkilökunta muodosti lähimmän työtiimin, ja yhteistyön sujuminen nimenomaan näiden henkilöiden välillä koettiin
erityisen tärkeänä. Esimerkiksi Meerin lapsiryhmä toimi päiväkodissa suhteellisen itsenäisenä yksikkönä, ja lapsiryhmiä yhdistettiin lähinnä varhaisaamun ja myöhäisen iltapäivän hetkinä sekä ulkoiltaessa. Lissun lapsiryhmä puolestaan toimi muusta päiväkodista
erillään, erillisessä rakennuksessa. Meeri ja Lissu painottavatkin oman lapsiryhmän henkilökunnan yhteistyön merkityksellisyyttä työn sujuvuudelle.
Meeri: ”Ja meillä synkkaa niinku tosi hyvin yhteen. Et se on aina aika ratkaseva
asia päiväkodissa, et miten saa sen. Ku tavallaan on 3 ihmistä, jotka vastaa siitä tietystä määrästä lapsia. Niin nyt on kyllä sattunut oikein hyvä.” (PK 7, 23.)
Lissu: ”Minä oon just ihmetelly, että miten meillä on, meillä on hirmu hyvä yhteishenki tässä kaikkien kanssa ja meillä niinku luonnostaan on kaikki nuo hommat
pyöriny silleen et kuka mitenkin millonkin tekkee. Kuka ottaa keittiöhommat, ei
tarvi sanoa, että nyt on sun vuoro.” (PK 8, 16.)
Puheenvuoroissaan Meeri ja Lissu rakentavat kuvaa yhteisyydestä ja toimivuudesta oman
lapsiryhmänsä työtiimin sisällä. Miljan kohdalla tilanne näytti erilaiselta. Hänen päiväkodissaan lapsiryhmien yhteisiä tilanteita oli päivän mittaan useita, ja Miljalle tärkeäksi työtoveriksi muodostuikin toisen lapsiryhmän samaa työvuoroa tekevä työntekijä. Tämä
tulee selkeästi esiin seuraavassa katkelmassa, jossa Milja rakentaa yhteisyyttä hänen ja
Saaran välille samalla sulkien oman lapsiryhmänsä toisen lastentarhanopettajan, Leenan,
tämän yhteisyyden ulkopuolelle.
Milja: ”…niinku Saaran ja mun, ku me ollaan aika paljo samanikäsiä, niin meillä
on aika paljo samanlainen se lapsikäsitys ja Kirstilläki on. Leena sitte on ehkä kuitenki hiukan vanhempi ihminen ja saanu erilaisen koulutuksen. … Jos nyt ajatellaan vaikka näitä välipalajuttuja. Välipalatilanne ja tää, ku tosiaan me ollaan Saaran kanssa samassa vuorossa, ja Kirsti ja Leena on sitte yhdessä, niin me varmaan
ollaan Saaran kanssa, me ollaan sillai vapaampia, että me ei olla niin ankaria. Esimerkiksi tämä ku meillä on se xylitolitutkimus, niin me annettiin lapsille se mahdollisuus, että he saa tuota syödä sen purkan siinä pöydässä, tai sit he saa lähtee
syömään, mennä leikkimään ja syödä sen purkan ja sitte pistää pois. Niin tuota
Kirsti ja Leena oli ehdottomasti sitä mieltä että se on syötävä siellä pöydässä. Että
tuota tämmösiä pikkujuttuja. … Mutta että tuota se on ainakin semmonen yks, että
me ollaan varmaan en tiiä onko se tämmönen sukupolvijuttuki vähä ja -koulutus,
että tuota.” (PK 5, 43.)
Näiden esimerkkien valossa työntekijöiden välinen yhteisyys ja samanhenkisyys on varhaiskasvattajien arkityössä merkityksellinen tekijä. Tämän saman ilmiön kääntöpuoli tuli
tutkimusaineistossa esiin monina kuvauksina yhteisyyden puuttumisesta ja työyhteisön
sisäisistä konflikteista sekä näiden haitallisesta vaikutuksesta työskentelyyn. Osa konfliktien kuvauksista liittyi varhaiskasvattajien aikaisempiin kokemuksiin, jotkut taas olivat
akuutteja aineistokeruuaikana. Usein näitä konflikteja selitettiin päivähoitoalan naisvaltaisuudella.

142
Kati: ”No mää luulen että joillakin on henkilökemiat. Että ehkä vähä vääristellään
ja vähä semmosta. Se on aina vähä naisten kesken. Minusta tuntuu että ei tarvi ku
olla kaks naista huoneessa niin tullee ristiriitoja (nauraa)…” (PK 4, 14.)
Marja: ”Mistä tässäki talossa niitä tappeluja, tuntuu, ett hei, eikö oo niinku tärkeempiä asioita. Sehän on ihan ylleistä tämmösillä naisvaltasilla, akkasakilla ko
täälä sählätään, niin senhän tietää...” (PK 9, 35.)
Päiväkotikulttuurissa näytti siis elävän myytti työssä koettujen ristiriitojen yhteydestä työpaikkojen naisvaltaisuuteen. Tämän tutkimusaineiston perusteella hokema naisvaltaisten
työpaikkojen riitaisuudesta on todellakin myytti, sillä tutkituista päiväkodeista kaikki olivat naisvaltaisia, ja silti niiden välillä oli huomattavaa vaihtelua koetuissa ristiriidoissa.
Päiväkotien työyhteisöissä koetuissa ristiriidoissa oli havaittavissa kaksi päätyyppiä:
työyhteisöjen sisäiset ongelmat saattoivat personoitua johonkin yksittäiseen työntekijään,
tai niissä saattoi olla oli kyse ’klikkiytymisestä’, erilaisten ryhmittymien syntymisestä
työyhteisön sisälle. Yksittäisen työntekijän ympärille kietoutuvasta työyhteisön ongelmatilanteesta aineistossa oli useita esimerkkejä. Ongelmalliseksi koettu työntekijä saattoi
olla asemaltaan kuka työntekijä tahansa. Erityisen tuhoisana työyhteisön ilmapiirin kannalta pidettiin kuitenkin sitä, jos päiväkodin johtajan koettiin olevan oppositiossa muuta
työyhteisöä vastaan. Esimerkiksi Meeri koki omassa päiväkodissaan johtajan olevan syyllinen sijaisten huonoon kohteluun ja tämän aiheuttavan kireyttä johtajan ja muun työyhteisön välille. Marjan päiväkodissa työyhteisön akuutit ongelmat henkilöityivät puolestaan yhteen päiväkodin avustavista työntekijöistä.
Marja: ”…yleinen tyytymättömyys Sirkan toimintaan ja semmoseen, että tuota se
oli aika ikävä silleen, että Sirkan kannalta sitte se, tosiaan niinku että se yhteen
ihmiseen kohistu, ett se ei ollu joku asia. Tietysti, siis asiathan ne mättää, ei, etteihän niinku Sirkassa henkilönä mittään oo, siis ei, ei semmosta. Ett sitä sitte juteltiin, ett mitä näille asioille vois tehä ja siinä nyt oli justiinsa sitä, että Sirkka ei
viihy tuolla osastolla ja että tota, tavallaan ettei niinku jaksa olla siellä, ett se hyppää, käy välillä jossaki ja näin, että se on vähä sitte semmosta levotonta just, että.
Just ussein näin iltapäivisin nimenommaan…” (PK 9, 36.)
Vaikka Marjan päiväkodissa työyhteisön sisäisissä ongelmissa oli erityisesti kyse Sirkkaan kohdistuneesta tyytymättömyydestä, päiväkodissa oli havaittavissa myös klikkiytymistä, työntekijöiden liittoutumista yhteen toisia työntekijöitä vastaan.
Marja: ”Siinä on semmonen tota, tää lastentarhaopettaja Kaisa, joka on tuota
niinku tälle Sirkalle semmonen, miten nyt sanos, se on semmonen, Sirkka ihannoi
hirveesti tätä Kaisaa, ja tuota niin, heill on niinku kotonaki jonkunäköstä, että ne
saattavat käyä kylässä toistensa... Ja se on just se, ett sitte tällä Kaisalla ja Sirkallaki on vähä semmosta, että kimpassa nyt tässä ollaan nyt sitte Kristiinaa [päiväkodin johtaja] vastaan ja se sitte niinku, että tavallaan semmonen asetelma, että meiän
muitten pitäs sitte asettua jommankumman puolelle, joko olla Kaisan ja Sirkan
kans yhtä mieltä tai sitte Kristiinan kans ja se... se on vähä sitte semmonen, että...
nii just niinku sannoin sitä, että periaatteesta ollaan eri mieltä Kristiinan kanssa.”
(PK 9, 32–33.)
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Marjan päiväkodin työyhteisössä vastakkaiset poolit muotoutuivat päiväkodin johtajan ja
toisaalta Sirkan ja hänen tukijoidensa välille. Osa työyhteisön jäsenistä oli etäämmällä
ongelmien polttopisteestä, esimerkiksi Marja edellisessä sitaatissa ei varsinaisesti asetu
kummankaan osapuolen taakse. Työyhteisön ongelmatilanteessa päiväkodissa näyttääkin
syntyvän kolmenlaisia asemia: kaksi vastakkain olevaa tahoa ja ympärille jäävät puolueettomat. Tällainen asetelma työyhteisössä rikkoo selvästi koko päiväkodin työyhteisön välisen yhteisyyden olemassaoloa. Yhteisyyttä mitä ilmeisimmin on olemassa, mutta sitä on
vain tiettyjen ihmisten välillä, ja osa työyhteisön jäsenistä suljetaan tämän yhteisyyden ulkopuolelle.

8 Kehykset arkipäivän työssä
8.1 Arkipäivän erilaiset tilanteet
Edellisessä luvussa olen yksityiskohtaisesti eritellyt kutakin viidestä tutkimusaineiston
pohjalta hahmottuneesta varhaiskasvatustyön kehyksestä. Kehysten erillään pitämisellä ja
yksityiskohtaisella analyysillä olen pyrkinyt pääsemään mahdollisimman syvälle kunkin
kehyksen sisällöllisiin kerrostumiin. Myös raportoinnin luettavuuden ja selkeyden näkökulmasta on ollut tarkoituksenmukaista pitää tässä vaiheessa kehykset vielä toisistaan
erillään sekä analysoida ja kuvata kuhunkin kehykseen kytkeytyvää varhaiskasvatustyön
maailmaa yksitellen.
On kuitenkin syytä painottaa sitä, että kehykset eivät todellisessa arkielämässä ole näin
jyrkästi toisistaan erotettavissa, vaan ne kietoutuvat toisiinsa monin eri tavoin. Kehysanalyyttisesti orientoituneen tutkijan tehtävä onkin kaksiulotteinen: kehysten eksplikoimisen
ohella tärkeää on kehysten dynamiikan analyysi (Goffman 1974, 10, Peräkylä 1990, 19).
Tässä luvussa keskeinen intressini on siis siirtyä kehysten staattisesta, yksityiskohtaisesta
sisällöllisestä tarkastelusta niiden dynamiikan analyysiin. Miten varhaiskasvattajat arkityössään käyttivät kehyksiä? Miten päiväkotien arkipäivä rakentui kehysten muodostaman kulttuurisen repertuaarin varassa?
Kehysten käyttämisen näkökulmasta merkityksellinen tekijä oli se, miten arkipäivän
tilanne oli rakentunut. Havainnointiaineiston perusteella päiväkotien arkipäivässä oli selvästi kaksi erilaista tilanteiden rakentumisen tyyppiä. Ensinnäkin päiväkodeissa oli tilanteita, joissa läsnäolijat olivat hajaantuneet ja orientoituneet useampiin erilaisiin kohteisiin. Tällöin tilanteessa oli rinnakkain useita kohtaamisia, ja toimijat liikkuivat kohtaamisesta toiseen. Toisaalta taas joissakin tilanteissa kaikki läsnäolijat olivat kiinnittyneet
samaan kohtaamiseen, ja tilanteesta oli selkeästi löydettävissä toimijoille yhteinen etenemisen juoni. Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa arkipäivän virrassa oli
molemman tyyppisiä tilanteita, joskin tilannetyyppien väliset painotukset saattoivat vaihdella päiväkodista toiseen. Näiden tilannetyyppien rakentumisen logiikka vaikutti monessa suhteessa erilaiselta. Nostan esiin esimerkit kahdesta erilaisesta tilannetyypistä ja erittelen tilanteiden rakentumisen logiikkaa näiden esimerkkitilanteiden pohjalta.
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Tilanne 1: monien kohtaamisten ympärille rakentunut tilanne
(Klo 14.15) Lempi siirtyy tupaan, menee istumaan pöytään, joka on hyllyn takana
nurkkauksessa. Pöydän ääressä on lapsia piirtämässä. Lapset ovat hajaantuneet eri
pisteisiin: 2 lasta piirtää, 6 lasta syö välipalaa, 1 lapsi askartelee, 1 vuolee puukolla
pajun oksaa. Kun lapset ovat syöneet, he menevät tiskialtaan ääreen, huuhtovat
astiat ja panevat ne tiskikoneeseen. Lempi ja lastentarhanopettaja juttelevat huomisen työvuoroista. Perhepäivähoidonohjaaja tulee huoneeseen ja pyytää Lempiä
tulemaan täyttämään kaavaketta. Lempi menee hänen mukaansa. Lempi tulee
takaisin, pyytää Karin (lapsi) tulemaan pöytään tekemään tehtävää. Kari menee
vihkopinon luo, hakee vihkon ja tulee Lempin luo.
Lempi: “Hyvä.”
Tyttö tulee Lempin luo ja kysyy, saako hän mennä leikkimään laulusaliin. Lempi
lupaa, mutta kehottaa syömään ensin välipalan. Tyttö menee syömään. Lempi
antaa Karille lappuja, joihin on kirjoitettu Karin nimi, ja kehottaa Karia leikkaamaan tavut erikseen. Kari alkaa leikata.
Lempi: “Otetaanpa sitten seuraava tyhjä sivu vihkosta.”
Kari etsii. Lempi kysyy Tiinalta, onko tällä hommaa, kehottaa sitten tulemaan
mukaan. Tiina hakee vihon. Kari leikkaa lapuista kirjaimia.
Lempi: “Hyvä Kari!”
Lempi kehottaa tyttöä hakemaan sakset.
Lempi – Kari: “Leikkaa tarkasti.”
Lastentarhanopettaja tuo Lempille filmin, joka oli ollut kadoksissa. Lempi ja lastentarhanopettaja juttelevat hukassa olevasta filmin kotelosta. Lempi aikoo kysyä
asiaa äidiltä (jonka filmi on). Lempi palaa pöytään.
Lempi: “Nyt saat järjestää kirjaimet. Tämä oli K, mikä tämä oli?”
Lempi – tyttö: “Tehhään siihen Tiina-sivu.”
Mari (tyttö toisesta pöydästä): “Lempi, mulla on 3 sivua enää jäljellä.”
Lempi tulee tytön luo.
Lempi – Mari: “Tee kuva ja tarina samalle sivulle. Sää voit kirjoittaa vaikka sen
runon, joka on lorukorteissa.”
Mari menee etsimään lorukortteja. Lempi palaa Karin luo, taputtaa Karin nimen.
Lempi: “Ka-ri.”
Lempi pyytää sitten Karia taputtamaan. Kari taputtaa ja sanoo oman nimensä.
Tyttö tuo lorukortin Lempille. Lempi lukee sen tytölle ääneen: ‘nyt on juuri oikea
aika muurahaisen lentää kuuhun, ja tehdä siellä semmoinen taika, että namusia lentää suuhun’. Tyttö vie kortin takaisin, hakee toisen. Lempi lukee senkin. Kari saa
nimensä liimattua vihkoon. Päivähoitaja vie hänet sitten muihin touhuihin. (klo
14.32). (PK 3, 4–5.)
Tilanne 2: yhden juonen tilanne
(Klo 8.45). Katin päiväkotiin on saatu uusia leluja, jotka kiinnostavat lapsia erittäin
paljon (2 linnaa). Lapset leikkivät kukin omissa pisteissään: 5 poikaa ja 2 tyttöä
leikkii linnoilla, 2 poikaa pelaa peliä lattialla, 2 tyttöä konttaa (roolileikki
menossa). Kati valmistelee päivän askarteluhetkeä, laittaa yhdelle pöydälle suoja-
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liinan, saksia. Kati vetäisee soittorasian narusta. Tämä on signaali lapsille, jotka
reagoivat välittömästi. Lapset alkavat ruveta keräämään tavaroitaan.
Lapsi – Kati: “Saako jatkaa leikkejä?”
Kati: ”Katsotaanpa sitten. Tuonne voisitte mennä istumaan.” (Osoittaa nurkkausta.)
Lapset menevät nurkkaukseen istumaan kuka minnekin. Kati sammuttaa valot,
sytyttää kynttilän ja kehottaa kauempana olevia kahta poikaa tulemaan lähemmäksi. Kati ja lapset keskustelevat itsenäisyyspäivän vietosta; oliko kukaan katsonut televisiosta linnan juhlia. Katsotaan ketä lapsia on paikalla. Kati lukee listasta
lapsen nimen, mikäli lapsi on paikalla, hän vastaa ‘on’. Näin käydään lapset vuorotellen läpi. Samalla tavalla keskustellen käydään läpi kalenteri, Kati kysyy, mikä
viikonpäivä on, monesko päivä, mikä kuukausi, ja lapset vastaavat. Joulukalenterin
aukaisu. Kati sanoo, ketkä lapset saavat aukaista. Taskusta löytyy lappu.
Kati: “Tässä lukee että kiukkuinen tonttumuori.”
Kati etsii satukirjasta sadun Kiukkuinen tonttumuori. Uusi lapsi tulee päiväkotiin.
Kati tervehtii lasta: “Huomenta.”
Lapsi vastaa: “Huomenta.”
Lapsi menee muiden lasten viereen istumaan. Kati lukee etsimänsä sadun. Lapset
kuuntelevat. Kahta poikaa kiinnostavat takana pöydällä olevat linnat, ja he vilkuilevat sinne päin.
Kati: “Pojat tulkaapa tänne päin, kyllä ne linnat pysyvät siellä.”
Kati jatkaa sadun lukemista loppuun saakka. Sadun loputtua Kati ja lapset keskustelevat päivän ja viikon ohjelmasta. Kati jakaa lapset eri toimintoihin: 5 lasta Kati
pyytää askartelupöytään, toisten hän lupaa mennä jatkamaan leikkejä linnoilla.
(Klo 9.00). (PK 4, 2–3.)
Tilanteiden erittely avaa useita näkökulmia vuorovaikutuksen rakentumiseen päiväkotien
arkipäivässä. Ensinnäkin edellä kuvatut päiväkotiarjen tilanteet ovat rakenteeltaan erilaisia. Ensimmäinen tilanne käsittää eri toimijoiden näkökulmasta erilaisia tapahtumakulkuja, jotka osittain sivuavat ja leikkaavat toisiaan, mutta osittain jäävät irrallisiksi. Toisessa
tilanteessa taas on löydettävissä yksi yhteinen juoni. Toiseksi molemmista vuorovaikutustilanteista on löydettävissä ne kohdat, joissa varhaiskasvattajien vuorovaikutuksen suunta
muuttuu. Lisäksi näissä muutospisteissä on kaksi erilaista muutoksen aiheuttavaa mekanismia: muutos syntyy usein reagointina toisten aloitteisiin, toisaalta taas varhaiskasvattajat myös itse ovat aloitteellisia ja muuttavat itse aktiivisesti toimintansa suuntaa. Kolmanneksi huomio kiintyy niihin keinoihin, joilla toimijat kiinnittävät toisia toimijoita vuorovaikutukseen kanssaan. Tähän liittyy myös se, minkälainen vastaus tai reaktio seuraa näitä kiinnittämispyrkimyksiä. Neljäs näkökulma tilanteen rakentumiseen liittyy kehyksiin ja
niiden vaihdoksiin.
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8.1.1 Tilanteiden rakenne
Päiväkodin arkielämän vuorovaikutustilanteiden analysoimisessa oli hedelmällinen se käsitteellinen ero, jonka kehysanalyyttisessä terminologiassa ilmenee sosiaalisten tilanteiden ja niiden sisällä tapahtuvien kohtaamisten välillä100. Molemmat edellä kuvatut tilanteet täyttävät sosiaalisen tilanteen kriteerit, koska niissä on useita ihmisiä lähietäisyydellä
toisiinsa nähden. Tilanteen rakenteen tarkastelussa oleellista on kuitenkin se, keiden välille syntyy kohtaamisia, vuorovaikutusta ja jaettua toimintaa.
Ensivaikutelma Lempin päiväkodin tilannekuvauksesta on sekava, koska monia asioita näyttää tapahtuvan yhtä aikaa. Vuorovaikutustilanteen kompleksinen rakenne tulee
esiin siten, että tilanteessa on samanaikaisesti useampia kohtaamisia, toimijoiden kiinnittymistä erilaisiin toimintoihin. Lisäksi kohtaamiset ovat kestoltaan lyhyitä, ja toimijat
vaihtavat vuorovaikutuksen kohdetta. Tarkasteltaessa Lempin kiinnittymistä erilaisiin
kohtaamisiin päällimmäiseksi vaikutelmaksi tulee vuorovaikutuksen pirstaleisuus, Lempin kiinnittymisen siirtyminen kohteesta toiseen.
Vaikka lähtötilanne Katin lapsiryhmässä on samankaltainen kuin Lempin lapsiryhmän
vuorovaikutustilanteessa, tilanne muuttuu oleellisesti siinä vaiheessa, kun Kati aloittaa
aamutuokion pitämisen. Tähän tuokioon osallistuvat kaikki läsnäolijat, ainakin näennäisesti. Vaikka lapsilla näyttäisi olevan mielenkiintoa leikkiensä jatkamiseen, lapset
kokoontuvat Katin ohjaaman aamutuokion pariin. Verrattuna Lempin lapsiryhmän tilanteeseen tämä tilanne näyttää rakenteeltaan selvästi yksinkertaisemmalta: kaikki tilanteessa
läsnä olevat toimijat ovat kiinnittyneet samoihin aamutuokion sisällään pitämiin toimintoihin, ja aamutuokio muodostaa ajallisesti yhtenäisen jakson.

8.1.2 Vuorovaikutuksen muutoskohdat
Kahdessa esimerkkitilanteessa ilmenevä rakenteellinen ero tulee esiin myös tarkasteltaessa niitä kohtia, joissa Lempin ja Katin vuorovaikutuksen suunta muuttuu. Vuorovaikutuksen muutoskohdilla ei tässä tarkoiteta keskusteluihin kytkeytyvää repliikkien vaihtoa,
vaan vuorovaikutuksen etenemisen kohtaa, jossa varhaiskasvattaja vaihtaa vuorovaikutuskumppania tai siirtyy aktiviteetista toiseen. Ensisilmäyksellä sekavaltakin vaikuttavat
tilanteet on mahdollista jäsentää rakenteellisesti eteneväksi pienempien vuorovaikutusjaksojen kautta (taulukko 12).

100. Ks. käsitteiden määrittelystä tarkemmin luku 2.2.2.
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Taulukko 12. Vuorovaikutustilanteiden jaksottainen eteneminen 1.
Tilanne 1.

Tilanne 2.

Lähtötilanne: useita lasten välisiä kohtaamisia,
Lempi ⇔ lastentarhanopettaja

Lähtötilanne: useita lasten välisiä kohtaamisia, Kati
toimii yksinään.

1. Perhepäivähoidonohjaaja ⇔ Lempi
2. Lempi ⇔ Kari
3. Tyttö ⇔ Lempi
4. Lempi ⇔ Kari jatkuu
5. Lempi ⇔ Tiina
6. Lempi ⇔ Kari jatkuu
7. Lto ⇔ Lempi
8. Lempi ⇔ Kari & Tiina jatkuu
9. Mari ⇔ Lempi
10. Lempi ⇔ Kari jatkuu
11. Mari ⇔ Lempi jatkuu

1.
2.
3.
4.
5.

Kati ⇔ lapset
Lapsi ⇔ Kati
Kati ⇔ lapset jatkuu
Kati ⇔ uusi lapsi
Kati ⇔ lapset jatkuu

Kussakin vuorovaikutusjaksossa ensiksi mainittu henkilö on aloitteellinen. Esimerkiksi merkintä Lempi ⇔
Kari viittaa siihen, että Lempi ottaa kontaktia Kariin eikä päinvastoin. Tästä logiikasta tekee kuitenkin poikkeuksen tilanteen 1. ensimmäinen jakso. Aineisto ei kerro, kumman aloitteesta — Lempin vai lastentarhanopettajan
— keskustelu syntyi.
1

Tilanne 1. oli kestoltaan 17 minuuttia, ja sen aikana Lempillä ehti olla 11 erilaista tapahtumakäännettä, joihin kytkeytyi Lempin vuorovaikutuksen kohteen tai toiminnan muutos. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kunkin jakson tai kohtaamisen kesto oli keskimäärin ainoastaan noin puolitoista minuuttia. Tilanteen pirstaleisuus tulee hyvin selkeästi
esiin, jos tarkastellaan Lempin ja Karin välistä vuorovaikutusta, joka kulkee mukana miltei koko tilanteen ajan. Tilanteessa toistuu Lempin ja Karin välisen vuorovaikutuksen keskeytymisen ja uudelleenpalaamisen välinen kuvio useita kertoja. Lempin ja Karin välinen
vuorovaikutus on mahdollista tulkita myös yhdeksi kohtaamiseksi, joka alkaa Lempin
pyytäessä Karia tekemään tehtävää ja jatkuu siihen saakka, kunnes Kari on saanut tehtävän tehtyä. Tämän kohtaamisen sisällä tapahtuu kuitenkin useampia pienempiä kohtaamistilanteita, joissa Lempi lyhyeksi aikaa irtaantuu Karin ohjaamisesta ja suuntaa huomionsa johonkin muuhun palaten sitten taas Karin ohjaamiseen.
Tilanteen 2. etenemisessä vuorovaikutuksen käänteitä tapahtuu huomattavasti ensimmäistä esimerkkitilannetta vähemmän, vaikka tilanteen ajallinen kesto oli miltei sama.
Itse asiassa tilanteeseen kytkeytyy ainoastaan yksi selkeä muutoskohta: siirtyminen hajautuneista toiminnosta aamutuokioon. Tämän jälkeen tilanteen etenemisen suunta säilyy
samana. Tästä tekevät poikkeuksen ainoastaan lapsen kysymys luvasta leikkien jatkamiseen (jonka Kati torjuu) sekä uuden lapsen saapuessa vaihdettu tervehdys. Aamutuokio
muodostaakin yhtenäisen jatkumon, jonka yhtenäisyyttä Kati pitää yllä torjumalla muut
mahdolliset toiminnot. Esimerkiksi tuokion loppupuolella oleva Katin kehotus pojille jättää linnat rauhaan ja keskittyä yhteiseen aiheeseen voidaan tulkita tilanteen kiinteyden ja
yhtenäisyyden ylläpitämiseksi.
Useissa muutoskohdissa toinen toimija — lapsi tai aikuinen — omalla kysymyksellään
tai kommentillaan saa aikaan vuorovaikutuksen suunnan muutoksen. Lempin tapauksessa perhepäivähoidon ohjaajan pyyntö, lapsen kysymys, lastentarhanopettajan kontaktinot-
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to (filmin tuominen) ja Marin puhe ovat impulsseja Lempin toiminnan suunnan muutokselle. Nimesin väliintuloksi tämänkaltaiset tutkittavan henkilön ulkopuolelta tulevat tekijät, joilla oli selkeä vaikutus toiminnan muutokseen. Edellisissä tilanteissa kaikki väliintulot olivat luonteeltaan muiden toimijoiden aktiivista kontaktinottoa varhaiskasvattajien
suuntaan. Tutkimusaineistossa kokonaisuudessaan oli havaittavissa myös muunlaisia
väliintuloja. Jotkut tapahtumat, kuten esimerkiksi lasten välinen kiista tai puhelimen soiminen saattoivat muuttaa varhaiskasvattajien vuorovaikutuksen ja toiminnan suuntaa. Joskus myös joillakin fyysiseen ympäristöön liittyvillä tekijöillä (valojen sammuminen, esineen putoaminen, säätilan muutos) saattoi olla samankaltainen funktio. Kaikille väliintuloille oli kuitenkin yhteistä se, että tutkittava henkilö itse ei ollut näissä tilanteissa aloitteellinen, vaan reagoi muiden aloitteisiin tai tapahtumiin ympärillään.
Väliintulon ohella toinen mekanismi varhaiskasvattajien toiminnan ja vuorovaikutuksen suunnan muutokseen liittyi niihin tilanteisiin, joissa varhaiskasvattajat itse olivat
aloitteellisia. Joissakin tilanteissa varhaiskasvattajat spontaanisti muuttivat omaa toimintaansa. Usein varhaiskasvattajien aloitteellisuuteen kytkeytyi myös pyrkimys muuttaa
toisten päiväkodin toimijoiden toiminnan suuntaa. Esimerkiksi Katin aloitteellisuus
aamutuokion käynnistämisessä saa aikaan kaikkien lasten toiminnan muutoksen. Sama
logiikka toimii myös Lempin kohdalla: hänen kehotuksestaan niin Kari kuin myös Tiina
aloittavat tehtävän tekemisen.

8.1.3 Sitouttamisen keinot
Sitouttamisen keinot viittaavat niihin tapoihin, joilla varhaiskasvattajat ja muut päiväkodin toimijat kiinnittivät toisia toimijoita vuorovaikutukseen kanssaan tai saivat toisen
muuttamaan toimintaansa. Esimerkkitilanteissa esiin nousseet sitouttamisen keinot olivat
suurelta osalta kielellisiä. Useissa kohdissa toistuikin vuorovaikutuskuvio, jossa joku päiväkodin toimijoista esitti toiselle toimijalle ehdotuksen, kysymyksen, pyynnön tai kehotuksen, ja tämä puolestaan reagoi esitettyyn viestiin. Kielellisten sitouttamisen keinojen
ohella varhaiskasvattajilla oli erilaisia ei-kielellisiä keinoja. Esimerkiksi Katin tapauksessa soittorasian sävelmä toimi impulssina, joka johti lasten toiminnan muuttumiseen.
Samanlainen toisen henkilön toimintaa tai vuorovaikutusta muuttava funktio saattoi olla
myös ilmeillä ja eleillä101.
Sekä kielelliset että ei-kielelliset sitouttamisen keinot edellyttivät vastapuolen reaktiota sitouttamisyritykseen. Tämä aloitteellisuuden ja responsiivisuuden logiikka näyttäisi
jollakin tavalla muodostavan vuorovaikutusjärjestyksen keskeisen ytimen. Kirjoittamaton
sääntö siis on, että mikäli joku suuntaa toiselle toimijalle pyynnön, kehotuksen tai kommentin tai pyrkii muuten kiinnittämään häntä vuorovaikutukseen kanssaan, toisen toimijan on jotenkin reagoitava tai vastattava viestiin102. Miten varhaiskasvattajat reagoivat
lasten sitouttamisyrityksiin?
101. Luvussa 5.4 käsitellyistä hallinnan keinoista osa on myös sitouttamisen keinoja: niiden kautta varhaiskasvattajat pyrkivät
suuntaamaan lasten toimintaa ei-toivotusta käyttäytymisestä toivottuun suuntaan.
102. Vastaamatta jättäminen on toki mahdollista, mutta se on myös tulkittavissa suhteessa esitettyyn pyyntöön tai kysymykseen.
Vastaamatta jättäminen voidaan tulkita johtuvaksi esimerkiksi siitä, että ko. henkilö ei kuullut tai huomannut toisen
esittämää viestiä tai hän on haluton osallistumaan vuorovaikutukseen.
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Esimerkki 1.
Tyttö tulee Lempin luo ja kysyy, saako hän mennä leikkimään laulusaliin. Lempi
lupaa, mutta kehottaa tyttöä ensin syömään välipalan. Tyttö menee syömään.
(PK 3, 5.)
Esimerkki 2.
Lapsi – Kati: “Saako jatkaa leikkejä?”
Kati: “Katsotaanpa sitten. Tuonne voisitte mennä istumaan.” (Osoittaa nurkkausta.)
(PK 4, 2.)
Molemmat aineistokatkelmat kuvaavat tilannetta, jossa lapsi pyytää varhaiskasvattajalta
lupaa. Lempin vastaus lapsen kysymykseen on myönteinen. Tässä tapauksessa myönteiseen vastaukseen sisältyy kuitenkin ehto: vasta sen jälkeen kun lapsi on syönyt, hän voi
siirtyä leikkimään laulusaliin. Katin vastaus lapsen samantyyppiseen kysymykseen on erilainen kuin Lempin, sillä hän kieltäytyy vastaamasta suoraan kysymyksen sisältöön. Vastaamalla ’katsotaanpa sitten’ Kati siirtää kysymyksen käsittelyn sopivampaan ajankohtaan. Katin vastaus ja erityisesti kehotus mennä istumaan on kuitenkin tulkittava epäsuoraksi kielteiseksi vastaukseksi lapsen kysymykseen. Lapselle kysymys ’saako jatkaa leikkejä’ on akuutti, ja Katin kieltäytyminen vastaamasta kysymykseen on viesti siitä, että
leikkejä ei saa jatkaa. Myönteisten vastausten ja epäsuorien kieltojen ohella aineisto piti
sisällän esimerkkejä suorista kielloista.
On varhaisaamun hetki Lempin lapsiryhmän tiloissa. Oman lapsiryhmän lasten
lisäksi leikkihuoneessa on yksi toisen lapsiryhmän lapsi. Tämä lapsi pyytää Lempiä lukemaan hänelle kirjaa.
Lempi: “Ei lueta nyt, pyydäpä vaikka tuota Tiinaa (lapsi) lukemaan.”
Tiina alkaa lukea lapselle kirjaa. (PK 3, 12.)
Usein suoraan kieltoon liittyi jonkinlainen perustelu siitä, miksi ehdotukseen tai pyyntöön suhtauduttiin kielteisesti. Perustelun funktio oli pehmentää suoran kiellon aikaansaamaa vaikutelmaa. Suoran kiellon pehmentäminen ilmeni myös vastaehdotuksen tekemisenä. Esimerkiksi edellisessä aineistokatkelmassa lapsi pyytää Lempiä lukemaan kirjaa, ja
Lempi kieltäytyy lukemasta. Lempi tekeekin lapselle vastaehdotuksen ja kehottaa häntä
pyytämään toista lasta lukemaan kirjaa.

8.1.4 Kehykset ja niiden vaihdokset
Päiväkodin toimijat kykenivät toimimaan johdonmukaisesti ja järkevästi niissäkin tilanteissa, jotka ulkopuolisesta näyttävät kaoottisilta ja päämäärättömiltä. Toimijoiden kyky
ymmärtää ja käsitellä sosiaalisia tilanteita liittyy siihen, että tietyssä yhteisössä elävät
omaksuvat yhteisön arkielämää jäsentävät kehykset ja kykenevät itse tehokkaasti käyttämään näitä kehyksiä sosiaalisessa elämässä. Tässä tutkimuksessa mielenkiintoinen
havainto oli, että kulttuurinen kompetenssi — taito ’lukea’ sosiaalisia tilanteita ja toimia
niissä — ei ollut yksinomaan päiväkodin aikuisten ominaisuus, vaan myös lapset osasivat
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suorastaan ihmeteltävän tarkasti tulkita aikuisten toimintaan sisältyviä suoria ja epäsuoria
vihjeitä sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla. Tästä on esimerkkinä edellä analysoidussa Katin lapsiryhmän aamutilanteessa tapahtunut keskustelu Katin ja tytön välillä leikkien jatkamisesta. Vaikka Kati ei sitä suoraan sanokaan, hän ei halua tytön jatkavan leikkejään, ja tämän tyttö kykenee tulkitsemaan aivan oikein.
Sekä päiväkodin aikuisten että lasten toiminta sosiaalisissa tilanteissa oli siis sidoksissa niihin kehyksiin, joiden kautta he tilanteita tulkitsivat. Tutkimusaineistossa todentui
myös kehysanalyysiin liittyvä ajatus arkipäivän toiminnasta jatkuvana siirtymisenä
kehyksestä toiseen (esim. Goffman 1974, 561, Peräkylä 1990, 17). Lähtötilanteessa Lempin ja lastentarhanopettajan keskustelu tapahtuu käytännöllisen kehyksen puitteissa.
Sisällöllisesti keskustelu liittyy siihen, miten seuraavan päivän työvuorot organisoidaan.
Sama käytännöllinen orientaatio on ilmeinen myös Lempin ja perhepäivähoidonohjaajan
välisessä vuorovaikutuksessa. Lempin palatessa takaisin lapsiryhmätilaan tapahtuu kuitenkin kehyksen vaihdos: Lempi siirtyy käytännöllisestä kehyksestä opetukselliseen
kehykseen. Lempin ja Karin välisen vuorovaikutuksen ydin on siis ohjauksellinen ja opetuksellinen. Lempin ja Karin välinen kohtaaminen keskeytyy useampia kertoja. Näihin
keskeytyksiin liittyy Lempin kohdalla myös kehyksen vaihdos. Tytön tullessa kysymään
lupaa mennä laulusaliin leikkimään, Lempi siirtyy hetkellisesti hallinnan kehykseen, mutta palaa pian takaisin opetukselliseen kehykseen. Hieman myöhemmin ohjaustilanne keskeytyy lastentarhanopettajan tullessa keskustelemaan kadoksissa olleesta filmistä. Tällöin tapahtuu kehyksen vaihdos, ja tämä keskustelu tapahtuu käytännöllisen kehyksen piirissä. Loppuosa tilanteesta on jälleen Lempin ja lasten välistä vuorovaikutusta opetuksellisen kehyksen puitteissa. Katin orientoituminen tilanteeseen tapahtuu puolestaan pääasiassa opetuksellisen kehyksen puitteissa. Saadakseen lapset mukaan aamutuokioon ja ylläpitääkseen lasten kiinnittymistä Kati joutuu kuitenkin hallinnan keinoja. Tästä voi vetää
sen johtopäätöksen, että Katin toiminta tilanteessa on osittain sijoitettavissa myös hallinnan kehykseen.
Kaiken kaikkiaan siis varhaiskasvattajilla samoin kuin muilla päiväkodin toimijoilla
oli kyky siirtyä joustavasti kehyksestä toiseen arkipäivän toiminnan virrassa. Tilanteiden
vaihtelu informaalisuus–formaalisuus -akselilla vaikutti siihen, miten tiukasti säänneltyä
toimiminen eri tilanteissa oli. Lempin vuorovaikutusta kuvaavassa tilanteessa toimijoilla
oli suhteellisen paljon vapauksia erilaisiin toimintoihin ja toimintojen vaihtamiseen.
Tilanne oli luonteeltaan informaali, ja siihen kytkeytyi monia kehysten vaihdoksia. Katin
vuorovaikutustilanteessa taas eri toimijoiden sallitut toiminnot olivat selvästi tätä tiukemmin määritellyt.
Kehysten suhteen merkittävä havainto oli myös se, että kehysten vaihdokset eivät liittyneet ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa vuorovaikutuskumppani tai puheenaihe vaihtui. Myös saman keskustelun sisällä ja jopa yhden repliikin aikana puhuja saattoi siirtyä
kehyksestä toiseen.
Johanna: ”…se asia, minkä tietysti vois ottaa tässä esille, että tässä johtajuudessa
niin vastavalmistunu on aika heikoilla, ett sen johtajuuden tietysti tiettyjä ominaisuuksia jo on varmasti ihmisellä onnistuessaan jo olemassa ihan johtajaksikin,
mutta että sit joitaki semmosia taitoja, joita joutuu opettelemaan, niin ei saa ees
koulutuksesta, ja johtajuuteen joutuu aika paljon niinkun panostamaan ja toisaalta
siihen joutuu jossain määrin tietyissä asioissa kouluttautumaan…” (PK 1, 41.)
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Sitaatissa Johanna tarkastelee päiväkodin johtajuutta toisaalta johtajan persoonallisuuteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvänä ilmiönä (persoonallinen kehys), toisaalta taas ilmiönä joka edellyttää johtajan työhön oppimista (opetuksellinen kehys). Tässä tapauksessa kumpikaan kehys ei ole yksinään relevantti kuvaamaan johtajuuden olemusta Johannan tulkitsemana. Esimerkki havainnollistaa sitä, miten kehysten muodostama repertuaari toimii resurssina, jota päiväkodin toimijat kykenevät puheessaan ja toiminnassaan vaihtelevalla tavalla hyödyntämään.

8.2 Kehysten väliset suhteet
Tutkimuksessa löytyneet viisi varhaiskasvatustyötä jäsentävää kehystä heijastavat jo sellaisenaan varhaiskasvatustyön moniulotteista luonnetta. Vieläkin astetta kompleksisemmaksi kuva muodostuu, kun tarkastellaan sitä, miten nämä kehykset olivat suhteessa toisiinsa. Kehysten välisten suhteiden tarkastelu osoittautui tarpeelliseksi erityisesti niissä
tilanteissa, joissa varhaiskasvattajat tulkitsivat työtään samanaikaisesti kahden tai useamman kehyksen valossa. Kehysten suhteuttaminen toisiinsa avaa näköaloja varhaiskasvatustyön kannalta potentiaalisiin analyyttisiin kysymyksenasetteluihin (taulukko 13).

153
Taulukko 13. Kysymyksiä kehysten välisistä suhteista.
Kehys

Hallinnan kehys

Käytännöllinen kehys Persoonallinen
kehys

Opetuksellinen Miten opetuksellisen
kehys
kehyksen ilmiöt oppiminen, kasvu ja
kehitys - liittyvät
hoivaan? *

Miten oppiminen,
kasvu ja kehitys
liittyvät hallintaan,
valtaan ja
kontrolliin? *

Minkälainen on
oppimisen, kasvun ja
kehityksen suhde
toiminnan
käytännölliseen
sujuvuuteen ja
organisoitumiseen? *

Miten oppiminen,
kasvu ja kehitys
liittyvät toimijoiden
persoonallisuuksiin,
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin,
tunteisiin ja
elämänhistoriaan?

Hoivakehys

Minkälainen on hoivan
suhde valtaan,
kontrolliin ja
hallintaan?

Miten hoiva liittyy
käytännölliseen
sujuvuuteen ja
toiminnan
organisoitumiseen?

Miten hoiva liittyy
toimijoiden
persoonallisuuksiin,
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin,
tunteisiin ja
elämänhistoriaan? *

Miten hallinta liittyy
käytännölliseen
sujuvuuteen ja
toiminnan
organisoitumiseen? *

Miten hallinta liittyy
toimijoiden
persoonallisuuksiin,
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin,
tunteisiin ja
elämänhistoriaan? *

Hallinnan kehys

Käytännöllinen
kehys

Hoivakehys

Miten käytännöllinen
sujuvuus ja toiminnan
organisoituminen
liittyvät toimijoiden
persoonallisuuksiin,
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin,
tunteisiin ja
elämänhistoriaan?

Vaikka kaikki edellisen taulukon sisältämät kysymykset ovat varhaiskasvatustyön kannalta relevantteja, tutkimusaineiston puitteissa hedelmällisimmiksi osoittautuivat taulukossa
tähdellä merkityt kysymykset.
Opetuksellisen kehyksen suhteessa muihin kehyksiin nousi esiin useita mielenkiintoisia näkökulmia. Ensinnäkin opetuksellisen kehyksen suhde muihin kehyksiin oli keskeisesti riippuvainen siitä, mitä opetuksellisen kehyksen varianteista varhaiskasvattajat hyödynsivät. Arkityön tilanteissa opettajajohtoinen, koko lapsiryhmälle suunnattuja toimintatuokiota painottava pedagogiikka tuli lähelle hallinnan kehystä, sillä saadakseen lapset
yhdelle koolle ja ylläpitääkseen tilanteen kiinteyttä varhaiskasvattajat joutuivat usein
aktiivisesti käyttämään erilaisia hallinnan keinoja. Näissä tilanteissa hallinnan kehys tuki
opetuksellisen kehyksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Toisaalta taas lasten omaehtoista, spontaania toimintaa painottavan opetuksellisen kehyksen puitteissa varhaiskasvattajalle tuli käytännön organisoijan ja toiminnan mahdollistajan rooli. Tällä tavalla vapaan
leikin pedagogiikkaa painottava opetuksellisen kehyksen variantti tuli puolestaan lähelle
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käytännöllistä kehystä. Varhaiskasvattajan käytännöllinen toiminta tilanteiden organisoimiseksi tulkittiin näiden varhaiskasvattajien toimesta samanaikaisesti lasten oppimista
tukevaksi toiminnaksi103.
Opetuksellisen ja käytännöllisen kehyksen suhde ei ollut kuitenkaan yksinomaan
ongelmaton, toinen toistaan tukeva. Joissakin tilanteissa ja joillekin varhaiskasvattajille
käytännöllinen ja opetuksellinen kehys olivat ristiriidassa keskenään. Useimmiten tämä
ristiriita oli niin päin, että käytännölliseen kehykseen liittyvät aspektit olivat esteenä opetuksellisen kehyksen puitteissa tapahtuvalle toiminnalle.
Kaarina: ”Mä mieltäsin lastentarhanopettajana tietenkin ideaalina jos mä pystysin
ryhmässä olemaan koko ajan, niin olis justiinsa se, että mä lähtisin seuraamaan
sitä, mistä lapset kiinnostuu, mistä ne puhuu, mikä niitä kiinnostaa. Tarttusin kiinni
siihen ja antasin mahdollisuuden ja materiaalin ja neuvoisin miten tätä asiaa lähdetään työstämään eteenpäin eri tavoin. Että nytkin itte huomasin sen, että kun pojilla
oli näitä avaruusleluja ja kaiken maailman hirviöitä mitä oli, ja sitä lähti ideoimaan
lasten kanssa että mitä me tehtäs. No tehdään planeetan pinta ja ruvetaan tekemään
raketteja ja tämmösiä. Siitä olis ollu aineksia tehdä vaikka kuinka pitkälle, mutta
sitten niin se meni risaseksi taas mun omalla kohdallani. Että tavallaan se oli semmonen juttu minkä minä alotin lasten kanssa, mutta se jäi niinkö kesken ja kellumaan, eli siinä pitäs saada pysyä kiinni. Mutta sitten kun sä lähdet omalla kohdalla
lähdet kokoukseen ja niin eespäin, niin se asia keskeytyy. Se on minusta aina johtajan ongelma se, että se asia sitten keskeytyy.” (PK 2, 21–22.)
Sitaatissa Kaarina kuvaa sitä, minkälaista opetuksellista toimintaa hän pitää hyvänä päiväkotityössä. Heti sitaatin alusta alkaen hän käyttää konditionaalimuotoa: miten hän toimisi
opetuksellisen kehyksen puitteissa, jos hänellä olisi siihen mahdollisuus. Mikä sitten estää
tämän ideaalin toteutumisen? Tässä tapauksessa este on käytännöllinen, ja se liittyy lähinnä päiväkodin johtajan toimenkuvan hajanaisuuteen. Johtajan moninaisisten tehtävien
takia Kaarinan ei ole mahdollista olla lapsiryhmässä läsnä sillä tavalla jatkuvasti, että
Kaarinan hyvänä pitämät, pitkäjänteisesti yhdessä lasten kanssa kehitellyt projektit onnistuisivat. Samantapaisia käytännöllisiä esteitä toiminnan toteuttamiseen varhaiskasvattajat
nostivat esiin monia muitakin. Lasten lukumäärä, henkilökunnan vähyys, tilojen, ajan ja
muiden resurssien puute tulkittiin sellaisina tekijöinä, jotka rajoittavat opetuksellisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.
Opetuksellisen kehyksen ja hoivakehyksen yhteensovittamisessa oli myös eroja varhaiskasvattajien välillä. Tutkituissa päiväkodeissa joidenkin varhaiskasvattajien ammatillisuudessa opetuksellinen kehys sai selkeästi suuremman painotuksen kuin hoivakehys.
Kaija: ”No varmaan se yks semmonen tärkein asia on ihan se, että helpotetaan sitä
kouluun tulemista. Ja se mikä minusta on ollut tässä … niin se semmonen yhdessä
toimiminen ja se ryhmässä olemaan oppiminen ja semmonen ohjeiden vastaanottaminen ja ihan siis näitä tämmösiä perusasioita, kun he aloittavat vuoden päästä
koulun, niin se ois sitte, tämmöset asiat ois helpompia juttuja. Että mulla ei niinkään oon tavoitteena se, että mä opetan kaikki lapset lukemaan, mutta mulla on
kyllä tavoitteena lisätä heidän kielen tietoisuutta ja sillain, että he kiinnostuis näistä

103. Näiden kahden variantin väliin jäävällä pedagogiikalla ei ollut yhtä selkeästi painottuneita suhteita muihin kehyksiin.
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kirjoitetuista teksteistä ja rupeisivat ite niistä kiinnostuun. Ja sitte sitä matematiikkaa mä mietin, että se on mulle itelle vähän vielä sillain epäselvä, mutta siinä on
semmonen ajatus, että se tulis heille niinkö, että se matematiikka ei oo sitä, että
laskee yks, kaks, kolme... sataseen asti, vaan, että se rupeais se ajatus muuttumaan
siihen suuntaan, että rupeis hoksaamaan…” (PK 6, 17.)
Kaijan puhetta on mahdollista tulkita siten, että siinä on opetuksellisen painotuksen ohella kyse myös lasten hyvinvoinnin ylläpitämisestä erityisesti jatkuvuuden ja kasvuympäristöstä toiseen siirtymisen näkökulmasta. Kaijan käyttämä kieli ei ole kuitenkaan ’hoivakieltä’ vaan siinä toistuu opetuksellisen kehyksen käsitteistö, oppiminen ja opettaminen,
tavoitteet ja oppimistulokset, oppimisen eri osa-alueet. Tämä puoltaa tulkintaa, että sitaatissa Kaijan ensisijainen kehys on opetuksellinen kehys.
Toisenlainen varhaiskasvatustyön maailma avautui Lissun ja Meerin eritellessä omaa
työtään. Samalla kun he painottivat hoivaa ja hyvinvointia työn tärkeimpänä lähtökohtana,
he torjuivat varhaiskasvatustyön opetuksellisen funktion.
Meeri: ”Ei minusta niinku päiväkodin tehtävä oo opettaa lapsille kaikkia asioita.
Tai sitte niinku olla vastuussa heidän kasvatuksestaan. Koska se on vanhempien
tehtävä olla omista lapsistaan vastuussa että ne ei syleksi pitkin seiniä tai muuta.
Mut se että meijän tehtävä olis olla tukena, mutta eihän se käytännössä nykyään
oikeen oo niin. Se on vähän niinku päin vaston. Tuntuu että lapset tehhään niinku
päiväkotia varten. Semmonen olo mulla on…” (PK 7, 73.)
Sitaatissa Meerin lähtökohta on antipedagoginen. Hän näkee kasvattamisen ja opettamisen ensisijaisesti vanhempien tehtäväalueena, ja päiväkodin tehtävänä olisi hänen
mukaansa ’olla tukena’ vanhemmille. Toisaalta haastatteluote kuvastaa Meerin epäluottamusta vanhempien kasvatusvastuun kantamiseen. Jos Meeri tekee selvän eron kotien ja
päiväkodin tehtävien välille, Lissu puolestaan näkee päiväkodin sisällä lastenhoitajien ja
lastentarhanopettajien välisen suuntautumisen eron tiivistyvän juuri hoivan ja opetuksen
yhteensovittamisen problematiikkaan.
Lissu: ”Kyllä mää voin sanoa, että monesti tullee, että mulla on tämmönen hoitajan
koulutus ja näkemys, ja sitte jos tullee tämmönen opettaja, jolla on tämmönen
pedagooginen, nii kyllä siinä on ristiriita, se on ilman muuta selvä. Pienten osastolla ainakin…” (PK 8, 43.)
On otettava huomioon myös se, että Lissun kielteinen asenne pedagogiikkaan nousi kritiikistä, jota hän suuntasi nimenomaan aikuislähtöistä ja toimintatuokiopainotteista pedagogiikkaa kohtaan. Lissun ajattelussa pedagogiikka mieltyi siis ’lasten istuttamisena’,
’pakottamisena’ ja ’aikuisen auktoriteettina’, jotka sotivat hänen hoivalähtökohtaansa vastaan.
Haastattelija: “Eikö hoitajan toiminta voi olla pedagogista, mutta siis jos pedagogiikka on vaan erilainen?”
Lissu: “Kyllähän se voi olla sillä tavalla, että onhan se ohjaavaa, neuvoo ja tämmöstä, ... mutta kauheen siis semmosta, että niinku että jotenki että laps pannaan
niinkun koulumaisesti, se ei sovi minun henkilökohtaseen, se on näin.... Mää en, se
on tosiaan, että lapsia istutettaan ja ollaan niinku sillä tavalla että.” (PK 8, 43.)
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Edellä esitettyjen esimerkkien valossa vaikuttaa siltä, että hoivan ja kasvatuksellisen
näkökulman yhdistäminen päiväkodin arkipäivän toiminnassa ei ole itsestään selvää.
Vaikka kaikkien edellä kuvattujen varhaiskasvattajien työtoiminnassa ja ajattelussa löytyi
sekä hoivan että kasvatuksen näkökulma, jommallakummalla kehyksellä oli toista dominoivampi status.
Hoivakehys puolestaan tuli joiltakin osin lähelle persoonallista kehystä. Tässä merkityksellinen tekijä oli se, millä tavalla hoivan fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus kussakin
tilanteessa yhdistyivät. Kuten hoivakehystä eritellessäni totesin, varhaiskasvattajat suorittivat perushoidollisia tehtäviä joskus rutiininomaisesti, esimerkiksi keskustellen samanaikaisesti muiden aikuisten kanssa. Näissä tilanteissa varhaiskasvattajien kiinnittyminen
vuorovaikutukseen hajaantui kahteen eri kohteeseen, eikä varhaiskasvattajan ja hoivattavan lapsen välillä ollut tällöin emotionaalista sitoutumista ja vastavuoroisuutta (vrt. Leavitt 1994, 52–53). Tämänkaltaisessa hoivassa varhaiskasvattaja persoonana ei ollut keskeinen, vaan hoiva oli mekaanista toimintaa.
Hoiva tuli kuitenkin lähelle persoonallista kehystä sosiaalisen ulottuvuutensa kautta
tilanteissa, joissa varhaiskasvattajat kiinnittyivät hoivatoimintaan kokonaisvaltaisesti ja
kohtasivat lapset persoonallisesti. Nämä tilanteet edellyttivät yhtäaikaisen fyysisen läsnäolon ohella myös ’mielten kohtaamista’, varhaiskasvattajien eläytymistä lasten tilanteisiin, lasten ymmärtämistä. Näissä tilanteissa varhaiskasvattajan persoonallisuudella, luonteenominaisuuksilla, tunteilla ja elämänkokemuksella oli keskeinen merkitys. Tästä näkökulmasta persoonallinen kehys oli edellytys sosiaalisen ja emotionaalisen hoivan toteutumiselle. Toisaalta hoivan ja persoonallisen kehyksen suhde toimii myös toisin päin: lasten hoivaaminen oli joillekin varhaiskasvattajille arkityössä tyydytyksen tunnetta tuottava
ulottuvuus.
Milja: ”No se just että ku lasten kanssa on tekemisissä, niin ne on niin välittömiä ja
näyttävät tunteensa. Ja tykkäävätkö vai eivätkö tykkää. Ja semmonen että tulevat
just syliin Ja semmonen läheisyys ja kaikki. En mää tiiä, se on mun mielestä ollu
mulle semmonen, tykkään kun saan ottaa ne syliin. Ja mää oon ehkä vähä semmonen hoivaajakin, että.” (PK 5, 39.)
Myös hallinnan kehyksen ja käytännöllisen kehyksen suhde oli kaksisuuntainen. Varhaiskasvattajat käyttivät erilaisia hallinnan keinoja suuntautuessaan käytännölliseen sujuvuuteen sekä kaoottisten tilanteiden ehkäisemiseen. Toisaalta taas erilaiset käytännön toimenpiteet ja toiminnan organisointiin liittyvät tekijät toimivat myös hallinnan välineinä. Esimerkiksi lasten jakaminen toimimaan eri tiloihin oli ensisijaisesti toiminnan organisointia. Tämänkaltaisten toimenpiteiden kautta myös kokonaistilanne säilyi varhaiskasvattajan hallinnassa. Samoin hän jakamalla lapsia eri tiloihin ennaltaehkäisi sellaisia potentiaalisia häiriötilanteita, joita syntyy, kun paljon lapsia on ahtautuneena yksiin ja samoihin
leikkitiloihin. Kaiken kaikkiaan toiminnan organisoiminen ja työtilanteiden hallinta tulivat joissakin tilanteissa varsin lähelle toisiaan.
Hallinnan ja käytännöllisen kehyksen limittyminen ei ollut kuitenkaan ainoa tapa, jolla nämä kehykset olivat suhteessa toisiinsa, vaan merkityksellistä oli myös se, millainen
hallinnan kulttuuri päiväkodissa vallitsi. Oliko organisoiminen ja hallinta aikuisen reviiriä päiväkotiarjessa? Missä määrin lapsilla itsellään oli mahdollisuuksia tehdä päätöksiä
ja organisoida omaa toimintaansa? Toisissa päiväkodeissa varhaiskasvattajien suorittamalla etukäteissuunnittelulla ja toimintojen tehokkaalla organisoinnilla oli keskeinen merki-
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tys. Nimenomaan näissä, pitkälle aikuisten hallinnoimissa päiväkodeissa toiminnan käytännöllinen organisoituminen ja työtilanteiden hallinta tulivat lähelle toisiaan. Joissakin
päiväkodeissa taas lasten omaa valinnanvapautta toimintojen suhteen oltiin pyritty lisäämään. Tämä luonnollisesti johti siihen, että aikuiset eivät yksinään olleet toiminnan suunnittelijoita, organisoijia ja päätöksentekijöitä, vaan myös lapset osallistuivat näihin toimintoihin. Mielenkiintoinen kysymys onkin: johtiko tämä erilainen käytännön organisoitumisen tapa hallinnan ongelmiin?
Niissä päiväkodeissa, joissa toimintakulttuuria oltiin kehitetty lasten omaehtoisia toimintoja suosivaan suuntaan, varhaiskasvattajat kertoivat lasten levottomuuden ja rauhattomuuden lisääntyneen kehittämistyön alussa. Koska lapset olivat tottuneet siihen, että
aikuiset organisoivat päivän kulun, he eivät kyenneet käyttämään ’vapauttaan’, so. valitsemaan ja kiinnittymään erilaisiin toimintoihin. Varhaiskasvattajien kokemus olikin, että
tällainen kulttuurin muutos on syvällinen ja vaatii yllättävän paljon aikaa.
Johanna: ”Et olihan se lapsillekin semmonen, nimenomaan sille lapsiryhmälle joka
siinä sillä hetkellä oli, niin sehän oli uus asia. Ei ne lähtenytkään ihan niin vaan yks
kaks leikkimään, koska se vaatii taas pitemmän aikaa, ett se pääsee kehittymään ja
syntymään. Ja sit ett ne oppii niinku nyt yks kaks vaan, että mehän tässä leikitään
keskenämme, ja sit jos ei ollukaan minkäänlaisia valmiuksia niihin todellisiin
yhteistyötilanteisiin, tulihan siinä yhtä sun toista hakkausta ja kopakkaa…”
(PK 1, 25.)
Toisaalta oli kuitenkin ilmeistä, että ajan kanssa lapset olivat myös oppineet itse organisoimaan omaa toimintaansa. He kykenivät oma-aloitteisesti kiinnittymään erilaisiin toimintoihin, valitsemaan tarvittavaa välineistöä, rajaamaan toiminnassa tarvitsemaansa tilaa
ja sitouttamaan aikuisia ja toisia lapsia mukaan toimintoihin. Lasten osallistuminen toiminnan organisointiin ei varhaiskasvattajien tulkinnan mukaan kehittämisprosessin edetessä enää vaikuttanut hallinnan ongelmia lisäävästi. Johannan käsityksen mukaan tilanne
saattoi olla jopa päinvastoin, sillä ‘rauhallisuus tulee lasten hyvästä olosta, siitä että toiminta järjestetään lapsesta käsin’. Tällainen kulttuurin muutos ei kuitenkaan täysin poistanut varhaiskasvattajien tarvetta aika-ajoin puuttua lasten toimintaan. Arkipäivän toiminnan virrassa tapahtui päiväkotisääntöjen rikkomisia ja lasten välisiä yhteentörmäyksiä,
joissa varhaiskasvattajat turvautuivat erilaisiin hallinnan keinoihin.
Minkälaisia yhteyksiä esiintyi hallinnan kehyksen ja persoonallisen kehyksen välillä?
Oliko tilanteiden ja lapsiryhmän hallinta persoonakysymys, riippuvainen kustakin henkilöstä, hänen ominaisuuksistaan tai elämänkokemuksestaan? Tutkittujen varhaiskasvattajien joukossa erityisesti Milja nosti esiin hallinnan kytkeytymistä persoonallisuuteen. Milja itse nimittäin koki, että hänellä oli ongelmia hallinnan kanssa, ja näitä ongelmia hän
selitti omilla luonteenpiirteillään.
Milja: ”...mulla on vähä semmonen auktoriteetti, että mää olen ehkä semmonen
lempee ja semmonen kiltti, niin lapset vaistoo sen. Että se on aika vaikeeta mulle,
että saada se ryhmä sillai hallintaan, että nyt syötte ja nyt ootte hiljaa ja sillai. Että
varsinki nuo isommat tuntuu, että kyllä vaistoo …” (PK 5, 14.)
Miljan kohdalla hallinnan ja persoonallisuuden välistä yhteyttä kuvasti myös se, että hän
ihmetteli toisen varhaiskasvattajan taitoa tulla toimeen ryhmässä vaikeaksi koetun lapsen
kanssa ja mielsi tämän taidon nimenomaan persoonallisuuteen liittyväksi.
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Milja: ”Et Saara, vaikka Saara on eri ryhmässä, Saara hirveen hyvin osaa tota Ilkkaa kyllä. Että hän on jotenki semmonen luontasesti, tai en tiiä kyllä. Kai se on
aika paljo semmonen persoonajuttuki, että jollaki on se semmonen. Ja hän on ollut
paljo erityislasten kanssa. On ollut tekemisissä nuorten kanssa. Et on semmonen,
saa kattoo et se saa niinku rauhottumaan…” (PK 5, 33.)
Kaiken kaikkiaan varhaiskasvatustyötä jäsentävät kehykset olivat suhteessa toisiinsa
monin eri tavoin (taulukko 14). Nämä suhteiden muodot voidaan tiivistää kolmeen näkökulmaan: a) kehykset tukivat/edistivät toisiaan, b) kehykset olivat ristiriidassa toistensa
kanssa ja c) jompikumpi kehyksistä dominoi toista (ilmeni toista merkittävämpänä).
Taulukko 14. Kehysten välisten suhteiden piirteitä.
Kehys

Hoivakehys

Opetuksellinen
kehys

– Hallinnan
– Hoivan
strategiat
asettaminen
opettajajohtoisen
etusijalle
pedagogiikan
opetukseen
tukena.
nähden.
– Opetuksen
asettaminen
etusijalle hoivaan
nähden.

Hoivakehys

Hallinnan kehys

Hallinnan kehys

Käytännöllinen
kehys

Persoonallinen
kehys

– Varhaiskasvattajan
käytännöllinen
toiminta lasten
oppimisen
mahdollistajana.
– Käytännölliset
aspektit
opetuksellisen
toiminnan esteenä.
– Persoonallinen ote
hoivan sosiaalisen ja
emotionaalisen
ulottuvuuden
edellytyksenä.
– Hoivaaminen
tyydytyksen
tuottajana.
– Hallinta
– Hallinta
riippuvaisena
käytännöllisen
opettajan
sujuvuuden
persoonallisista
edistäjänä.
ominaisuuksista.
– Käytännölliset
toimenpiteet
tilanteen hallinnan
ylläpitämisessä.
– Suhde riippuvainen
myös hallinnan
kulttuurista.

8.3 Kehysten muunnokset ja merkitysten monet kerrokset
Olen tähän saakka eritellyt varhaiskasvatustyön kehyksiä, joita Goffmanin terminologiaa
soveltaen voidaan nimittää primääreiksi. Kehysanalyysissä primäärien kehysten perustal-
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le rakentuneet kehysten muunnokset ovat yksi tapa käsitteellistää sosiaalisen todellisuuden dynaamista luonnetta. Kehysten muunnokset tarjoavat siten yhden potentiaalisen
näkökulman päiväkotiarjen moniulotteisuuden käsitteellistämiseen. Tarkastelen tässä
luvussa päiväkotiarjessa ilmeneviä kehysten muunnoksia kahden esimerkin valossa: a)
leikin monet merkitykset ja b) opiskelijan näkökulma varhaiskasvatustyöhön.
Goffman (1974) itse käytti leikkiä esimerkkinä kehysten muunnoksista. Vaikka tämä
tutkimus ei ensisijaisesti kohdentunutkaan lasten toimintaan, tutkimusaineisto piti sisällään eräitä kiinnostavia näkökulmia leikin moniin merkityksiin. Ensinnäkin lapset siirsivät aikuisten maailmassa havaitsemiaan tapahtumia omaan leikkiinsä. Erityisesti roolileikit rakentuivat juuri tällaiselta pohjalta. Toisaalta kaikkien leikkien taustalla ei voida
löytää kuitenkaan alkuperäistä toimintoa, josta leikki olisi muunnettu versio.
Kun lapset ovat syöneet, heitä pyydetään siirtymään lepohuoneeseen, jossa on tarkoitus pitää ’kokous’.
Kaarina – Rami: “Otapa, Rami, arvuutusta sillä välin kun muita odotellaan.”
Rami menee istumaan tuolille nappi kädessään. Hän panee molemmat kädet selän
taakse, ja piilottaa napin jompaankumpaan käteen. Sen jälkeen hän nostaa kädet
nyrkissä eteensä päällekkäin ja lausuu lorun ’missä asuu talonpoika, ylhäällä vai
alhaalla’. Samanaikaisesti Rami siirtelee nyrkissä olevia käsiään siten, että vuorotellen toinen käsi on yläpuolella, toinen alapuolella. Lorun jälkeen lapset saavat
arvata, kummassa kädessä nappi on. Mikäli arvaaja arvaa oikein, hän saa tulla seuraavaksi arvuuttamaan. (PK 2, 6.)
Kuvattu arvausleikki on luonteeltaan sen tyyppinen, että sille on vaikeaa löytää jotain
alkuperäisempää muotoa. Leikki ei siten ole muunnos jostakin muusta toiminnosta.
Tämäntapaisia leikkejä oli päiväkotiarjessa monia muitakin, esimerkiksi erilaiset laululeikit ja lorut sekä jotkut pelit olivat olemassa sellaisenaan, eivät muunnoksina joistakin
muista ilmiöistä. Tämä havainto antaa viitteitä siitä, että eri leikit sijoittuvat kehysrakenteessa eri tavoin104. Goffmanin terminologiaan sovellettuna leikki ei siis ole olemassa
ainoastaan kehyksen muunnoksena, vaan myös primäärinä kehyksenä tilanteen ja leikin
mukaan.
Mielenkiintoista on, että leikkitoimintoja voidaan siirtää taas edelleen muihin kehyksiin, jolloin leikin merkitys muuttuu. Esimerkiksi edellä kuvatussa tilanteessa leikillä
sinänsä on lapsille leikin merkitys. Leikkitilanne antaa kuitenkin aiheen olettaa, että
tämän leikin merkitys aikuisille on toinen kuin lapsille. Kaarina ehdottaa leikkiä tilanteessa, jota päiväkotimaailmassa kutsutaan siirtymätilanteeksi. Koko lapsiryhmä on ollut ruokailemassa ja tarkoitus on, että ruokailtuaan lapset tulevat yhdelle koolle lepohuoneeseen. Koska lapset saavat ruokansa syötyä eri tahtiin, jo ruokailunsa päättäneille lapsille
jää odotteluaikaa ennen kuin toiset lapset ovat syöneet. Varhaiskasvattajille tällainen
odotteluaika ja lasten kiinnittymättömyys toimintoihin on potentiaalinen häiriöiden ja
levottomuuden syntymisen lähde. Siirtymätilanteessa tapahtuvien leikkien merkitys aikuisille liittyykin tilanteen hallintaan: varhaiskasvattajat käyttävät leikkejä hallinnan välineinä. Edellä kuvatun leikin merkitys ilmenee siten kerroksisena ja erilaisena lasten ja
aikuisten näkökulmasta. Lasten ja aikuisten vastaus kysymykseen ’mitä täällä tapahtuu’
olisi siis erilainen.
104. Eri tyyppisistä leikeistä tarkemmin esim. Kalliala (1999).
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a) täällä on menossa leikki (lapset)
b) täällä on menossa leikki, jotta tilanne säilyy hallinnassa (aikuiset)
Leikkitoiminnan siirtäminen hallinnan kehykseen on esimerkki kehyksen muunnoksen
tyypistä, jota voidaan nimittää väärentämiseksi tai harhautukseksi (ks. Goffman 1974,
83–84). Harhautuksessa on kyse siitä, että osa toimijoista pyrkii kätkemään toiminnon
todellisen merkityksen toisilta toimijoilta. Tässä tapauksessa aikuisilla leikin merkityksen taakse kätkeytyy tarkoitusperiä, joita ei suoraan ilmaista lapsille. Tämän tyyppistä
epäsuoraa hallintaa päiväkotiarjessa oli havaittavissa varsin usein.
Varhaiskasvattajat eivät kuitenkaan olleet päiväkodeissa ainoita toimijoita, jotka kykenivät siirtämään aktiviteetteja kehyksestä toiseen ja näin luomaan toiminnoille lisämerkityksiä, vaan myös lapsilla oli ilmeinen kyky tähän. Seuraava katkelma onkin jatkoa edellisessä tilannekuvauksessa tapahtuneelle leikille.
Lapset leikkivät arvuutusleikkiä. Juho on arvuuttamassa. Hän nostaa kädet nyrkissä päällekkäin.
Juho: ”Missä asuu möhömaha, ylhäällä vai alhaalla?”
Kaikki lapset alkavat nauramaan. (PK 2, 6.)
Tässä tilanteessa arvuutusleikki ei etene normaaliin tapaan, vaan vuorossa oleva lapsi
muuttaa lorua vaihtamalla yhden sanan. Tämä tapahtuma voidaan tulkita alkuperäisen leikin siirtämisenä huumorin kehykseen, jolloin leikki saa huumorista vielä lisämerkityksen. Voidaan tietysti spekuloida sillä, miksi Juho muuttaa tavanomaista leikin kulkua.
Ilmeneekö tämän nimenomaisen arvuutusleikin merkitys lapsille todellakin ’leikkinä’, vai
onko kyseessä niin yksitoikkoinen ja puuduttava leikki, ettei se enää tunnukaan lapsista
leikiltä? Kykenevätkö lapset loppujen lopuksi tässäkin tilanteessa tulkitsemaan oikein leikin merkityksellisyyden aikuisille hallinnan ja kontrollin välineenä? Onko leikin muuntaminen varovainen yritys kokeilla hallinnan rajojen kestävyyttä?
Toinen esimerkkini kehysten kerrostumisesta ja varhaiskasvatustyön monista merkityksistä liittyy opiskelijan toimintaan ja asemaan päiväkotiyhteisössä. Periaatteessa opiskelijan päivittäisiin toimintoihin kuuluu samantyyppistä tehtäviä muiden päiväkodin työntekijöiden kanssa: opiskelija pitää lapsia sylissä, keskustelee heidän kanssaan, ohjaa erilaisia opetustuokioita, suunnittelee ja vastaa tilanteiden sujumisesta. Tästä näkökulmasta
opiskelijan toiminnan merkitys rakentuu samojen primäärien kehysten valossa kuin
mudenkin päiväkodin aikuisten toiminnan merkitys. Opetuksellisen kehyksen puitteissa
opiskelija suuntautuu opettamiseen ja oppimiseen, hoivakehyksen puitteissa taas hoitamiseen, hyvinvointiin ja emotionaaliseen turvallisuuteen jne. Opiskelijan asemasta johtuen
kuitenkin opiskelijan kaikkeen toimintaan tulee lisämerkitys — varhaiskasvattajaksi harjoittelu. Opetusharjoitteluun liittyviä monia merkityksiä voidaan tarkastella esimerkiksi
seuraavan tilannekuvauksen valossa.
Ennen ruokailua opiskelija lupaa lasten tulla laulusaliin ja pyytää lapsia penkeille
istumaan (sanoo mihin kohtaan kukin menee istumaan). Lasten asetuttua paikoilleen opiskelija alkaa ohjata perinneteemaan liittyvää tuokiota. Henkilökuntaa ei ole
paikalla; minä seuraan tilannetta parvelta. … Perinneteeman käsittelyn jälkeen
opiskelija ehdottaa lapsille ’limahippa’-leikkiä ja selittää leikin säännöt. Leikki
alkaa. Lapset alkavat ryntäillä ja juosta ympäri huonetta. Tällöin yksi lapsista kaa-
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tuu, satuttaa itsensä ja alkaa itkemään. Opiskelija lähettää lapsen huoneesta pois ja
huutaa käytävälle henkilökunnalle, että lapsi kaatui.
Opiskelija: ”Ei mitään semmosta hätää, ei kurinpito-ongelmia.”
Opiskelija palaa huoneeseen, jossa lapset edelleen riehuvat. (PK 3, 17–18.)
Kuvattu tilanne, yhteisen kokoontumisen hetki ennen ruokailua, on tavanomainen tilanne
päiväkotien arkielämässä. Kuka tahansa päiväkodin työntekijöistä olisi voinut olla ohjaamassa tilannetta. Siinä mielessä opiskelija tekee tilanteessa ’oikeaa’ varhaiskasvatustyötä. Opiskelijalle tunnetta työn oikeellisuudesta vahvistanee vielä se, että tällä kertaa
kukaan päiväkodin vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvista aikuisista ei ole läsnä. Tilanteen merkitys opiskelijalle rakentuu kehysten puitteissa seuraavasti:
a) kyseessä on opetustilanne (opetuksellinen kehys)
b) opiskelija organisoi esim. lasten istumajärjestystä (käytännöllinen kehys)
c) lasten organisoinnilla opiskelija pyrkii pitämään yllä tilanteen hallintaa (käytännöllinen kehys ja hallinnan kehys)
d) tilanteessa opiskelijalla on hallinnan ongelmia (hallinnan kehys)
Kun opiskelijan toiminnan merkityksiä tarkastellaan näiden kehysten valossa, kuva jää
vielä vaillinaiseksi. Kuva kuitenkin täydentyy huomioitaessa opiskelijan erityisasema päiväkotiyhteisössä. Voidaan nimittäin ajatella, että varhaiskasvatustyötä jäsentävät kehykset on tässä tapauksessa siirretty opetusharjoittelun kehyksen sisään. Tällöin opetuksellisen kehyksen, käytännöllisen kehyksen ja hallinnan kehyksen puitteissa tapahtuva varhaiskasvattajan toiminta voidaan ymmärtää mallina, jonka variaatiota opiskelijan toiminta on. Opiskelijan toiminnan merkitys näyttäytyy tältä pohjalta monikerroksisena.
a) kyseessä on opetuksellisen tilanteen harjoittelu (harjoittelun kehys, opetuksellinen
kehys)
b) kyseessä on toiminnan organisoinnin harjoittelu (harjoittelun kehys, käytännöllinen
kehys)
c) kyseessä on lapsiryhmän hallinnan harjoittelu (harjoittelun kehys, hallinnan kehys)
Varhaiskasvatustyön kehysten siirtäminen opetusharjoittelun kehykseen on esimerkki toisesta Goffmanin kuvaamasta kehyksen muunnoksesta, käännöksestä (ks. Goffman 1974,
43–44). Käännöksessä on kyse siitä, että jonkin primäärin kehyksen puitteissa merkityksellinen aktiviteetti siirretään toiseen kehykseen, jolloin toiminnon merkitys muuttuu.
Harhautuksesta tai väärentämisestä käännös eroaa siinä, että siinä merkityksen muuttuminen on toimijoiden jakamaa. Jos siis harhautuksessa oli kyse merkityksen muuttumisen
kätkemisestä osalta toimijoita, käännöksessä merkityksen muutos on avointa. Opetusharjoittelun kohdalla se merkitsee sitä, että sekä opiskelija että päiväkodin toimijat ovat kaikki tietoisia opiskelijan toiminnan merkityksestä varhaiskasvatustyön harjoitteluna105.
Opiskelijan näkökulmasta varhaiskasvatustyön harjoittelu merkitsee sitä, että hänen
toimintaansa arvioidaan ja tulkitaan tätä nimenomaista harjoittelun kehystä vasten. Tällainen harjoittelijan rooli ja asema onkin opiskelijalle potentiaalinen jännitteiden ja paineiden lähde, sillä opiskelijalla voi liikkua mielessään odotuksia ja tavoitteita esimerkiksi
hyvän arvosanan saamisesta ohjaavalta opettajalta. Arvosanapaineiden alla työssä onnis-
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tumiset ja epäonnistumiset eivät ole tavallisia ohimeneviä onnistumisia ja epäonnistumisia sen takia, että niiden vaikutus voi kertaantua hyvänä/huonona arvosanana. Tällä voidaan selittää esimerkiksi sitä, miten edellisessä tilanteessa opiskelija pyrkii kätkemään
vakinaiselta henkilökunnalta aivan ilmeiset tilanteen hallinnan ongelmat. Tällainen henkilökunnan harhauttaminen on ymmärrettävää, kun sitä tarkastellaan osana opetusharjoittelua (ks. myös Kiviniemi 1997). Tilanteen merkityksen rakentuminen saakin harhautuksesta yhden lisäulottuvuuden. Tilanteessa on siis kyse:
a)
b)
c)
d)

opetuksellisen tilanteen harjoittelusta (harjoittelun kehys, opetuksellinen kehys)
toiminnan organisoinnin harjoittelusta (harjoittelun kehys, käytännöllinen kehys)
hallinnan harjoittelusta (harjoittelun kehys, hallinnan kehys)
hallinnan ongelmien kätkemisestä henkilökunnalta (harhauttamisen kehys, harjoittelun kehys, hallinnan kehys)

Opetusharjoittelun kehyksen taustaa vasten tarkasteltuna ymmärrettävältä näyttää myös
se, miten opiskelija työntää itkevän lapsen tilanteesta pois. Harjoittelijan energia menee
tilanteen kokonaishallintaan niin täysin, että hän ei kykene tässä tilanteessa pysähtymään
yhden lapsen kohdalle, vaan turvautuu muun henkilökunnan apuun. Tällaista mahdollisuutta muulla päiväkodin henkilökunnalla on tuskin käytettävissään. Herää myös ajatus,
onko lasten riehaantuminen tilanteessa jotenkin yhteydessä muun henkilökunnan poissaoloon ja opiskelijan ohjausvastuuseen. Onko siis myös lapsille muodostunut kuva siitä,
että opiskelija ei ole vielä aivan täysivaltainen päiväkodin aikuinen?

8.4 Kehykset ja identiteetin tuottaminen
Perinteisesti identiteetin on ymmärretty viittaavan suhteellisen pysyviin käsityksiin
minästä (ks. Peräkylä 1990, 22–23, Sugrue 1997, 223). Kehysanalyyttisestä perspektiivistä pysyvän, koherentin identiteetin konsepti on kuitenkin ongelmallinen. Minuus ei ole
kehysanalyyttisesti ymmärrettynä yksi, yhtenäinen kokonaisuus, vaan se koostuu useista
keskenään erilaisista minuuksista. Perinteinen identiteettikonsepti on myös jättänyt huomiotta sosiaalisen tilanteen vaikutuksen identiteetin rakentumiseen käsitteellistäessään
identiteetin yksityisenä kokemuksena minästä. Kehysanalyyttinen näkökulma sen sijaan
painottaa minän riippuvuutta sosiaalisesta määrittelystä, sosiaalista minää (ks. esim. Goffman 1974, 269–270, myös Branaman 1997, xlvi, Peräkylä 1990, 22–23). Lisäksi kehysanalyyttisesti ymmärrettynä minän sosiaalinen määrittely vaihtelee tilanteittain ja on riippuvainen kulloinkin käytetyistä kehyksistä. Kehykset tilanteisiin liittyvinä kulttuurisesti
105. Kiviniemi (1997) on luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelua käsittelevässä tutkimuksessaan kiinnostavasti
hyödyntänyt Goffmanin ajatusta kehysten muunnoksista. Kiviniemi päätyi tutkimuksessaan siihen, että opetustyön
tulkintakehyksen (primaari kehys) ohella opetusharjoittelun merkitystä määrittävät harjoittelun tulkintakehys, esityksen ja
näytteillepanon tulkintakehys sekä teatraalisten harhautusten tulkintakehys. Käsillä olevalla tutkimuksella ja Kiviniemen
tutkimuksella on painotusero, joka on syytä lyhyesti nostaa esiin. Kiviniemi käsitteellistää opetustyön kehyksen yhtenä
kokonaisuutena, mikä sinänsä on ymmärrettävää tutkimuksen perusintressiä vasten tarkasteltuna. Kiviniemi ei siis ole
kiinnostunut opetustyön moniulotteisesta luonteesta, vaan nimenomaan opetusharjoittelusta. Tässä tutkimuksessa taas
perusintressi on eritellä varhaiskasvatustyön luonnetta, ja opetusharjoittelu on kiinnostava ainoastaan primaaristen kehysten
muunnosten näkökulmasta.
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muotoutuneina ajattelu- ja toimintatapoina määrittävät siis tilanteisiin osallistuvien ihmisten ominaisuuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia (ks. Peräkylä 1990, 160).
Miten varhaiskasvattajien identiteetit rakentuivat arkityön tilanteissa eri kehysten
valossa? Minkälaisia erilaisia määritteitä varhaiskasvattajuus sai tutkittujen varhaiskasvattajien toiminnassa ja puheessa? Opetuksellisen kehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön
ydin ilmeni varhaiskasvattajille nimensä mukaisesti opetuksellisena. Opetuksellisen
kehyksen eri variaatioiden myötä myös varhaiskasvattajien opetukselliset identiteetit
rakentuivat erilaisiksi. Perinteisen, toimintatuokiopainotteisen pedagogiikan myötä varhaiskasvattajat tuottivat perinteistä opettajan identiteettiä, johon olennaisena osana kuuluivat opetuksen tarkka etukäteissuunnittelu ja opetuksen toteuttaminen erityisesti ryhmätilanteissa. Toisaalta taas vapaan leikin merkitystä painottavan pedagogiikan myötä varhaiskasvattajan opetuksellinen rooli ja identiteetti muotoutui hyvin erilaiseksi. Varhaiskasvattaja oli tilanteisiin reagoiva lapsen oppimisen sivustaseuraaja ja mahdollistaja. Näiden ääripäiden väliin jäävä, yksilöllistä oppimista painottava pedagogiikka määritti varhaiskasvattajan roolin ja identiteetin molemmista edellisistä poikkeavalla tavalla. Tällä
tavoin opetukseen orientoituva varhaiskasvattaja ei nähnyt itseään ensisijaisesti opettajana vaan pikemminkin lapsen oppimisen tukijana. Toisaalta oppimisen tukeminen määrittyi tietoisena ja tavoitteellisena toimintana, ei lasten toimintojen sivustaseuraamisena,
kuten vapaan leikin merkitystä painottavassa pedagogiikassa (taulukko 15).
Hoivakehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön ydin määrittyi hyvinvoinnin tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Varhaiskasvattajat olivat lasten terveydestä ja fyysisestä perushoidosta huolehtijoita sekä läheisyyden ja emotionaalisen turvallisuuden tuottajia.
Hallinnan kehyksessä varhaiskasvattajien identiteetit rakentuivat hallinnan ja vallan
ympärille. Varhaiskasvattajat olivat päiväkodin arkielämää koskevien sääntöjen laatijoita
sekä työtilanteiden ja lasten toiminnan kontrolloijia. Aikuisten vastuulla oli siis tilanteiden häiriötön sujuminen ja mahdollisten häiriöiden ennaltaehkäisy. Toisaalta taas niissä
arkityön tilanteissa, joissa esiintyi sääntöjen rikkomisia tai muita hallinnan ongelmia, varhaiskasvattajien identiteetti muotoutui järjestyksen palauttajaksi ja ylläpitäjäksi. Joskus
järjestyksen palauttamiseen liittyi myös kurinpitäjän ja rankaisijan roolin omaksuminen.
Hallinnasta ja vallasta oli myös kyse niissä tilanteissa, joissa päätettiin asioista. Useissa
tilanteissa varhaiskasvattajille rakentuikin päätöksentekijän rooli ja identiteetti.
Käytännöllinen kehys määritti varhaiskasvatustyön konkreettisiin järjestelyihin ja
organisointiin liittyvänä toimintana. Orientoituessaan työhön käytännöllisesti varhaiskasvattajien identiteetissä painottuivat työn organisoijan piirteet. He olivat tilojen ja muiden
materiaalisten resurssien, ajankäytön ja ihmisten organisoijia. Organisoinnin aktiivisuuden aste kuitenkin vaihteli, sillä osa varhaiskasvattajista pyrki aktiivisesti olemassa olevien työn resurssien uudelleen järjestelyyn. Osalle varhaiskasvattajista taas olemassa olevat
resurssit (tila, materiaali, aika, ihmiset) edustivat rajoitetta, jolloin he pyrkivät sopeuttamaan toiminnot olemassa oleviin resursseihin.
Persoonallisen kehyksen puitteissa varhaiskasvattajien identiteettiä määrittävät elämän
kokonaisuuteen liittyvät näkökulmat. Varhaiskasvatustyön persoonalliseen kehykseen liittyvät ulottuvuudet ovat työn ’viralliseen käsikirjoitukseen’ nähden ulkopuolisia tekijöitä.
Perinteisesti työelämä ei ole ollut kovinkaan paljon kiinnostunut työntekijän yksityiselämästä tai hänen työajan ulkopuolisista harrastuksistaan ja toiminnoistaan saati jollakin
tavalla pyrkinyt näitä säätelemään. Ei liene myöskään minkäänlaista normistoa sille, minkälaisia luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia optimaalisella varhaiskasvattajalla tulisi olla
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tai ei ehdottomasti saisi olla. Työntekijöiden yksityiselämään, luonteenpiirteisiin ja tunteisiin liittyvät tekijät tunkeutuivat kuitenkin päiväkotien arkielämään eri tavoin. Joissakin
tilanteissa päiväkodin työntekijät määrittelivät varhaiskasvattajuuttaan nostamalla esiin
erilaisia omaan elämänhistoriaansa ja työuraansa liittyviä tekijöitä (esim. koulutusaika,
työpaikkojen vaihdokset, vanhemmuus). Toisaalta taas myös akuutit yksityiselämän tilanteet kuten oman lapsen sairastuminen tai neuvolassa käyttäminen heijastuivat identiteetin
rakentamiseen siten, että työltä edellytettiin ymmärrystä ja joustavuutta tällaisissa tapauksissa. Lisäksi varhaiskasvattajat käsittelivät persoonallisen kehyksen puitteissa työhön liittyviä tunteitaan ja kokemuksiaan.
Taulukko 15. Varhaiskasvattajan identiteetit.
Kehys

Identiteetit

Opetuksellinen kehys
Toimintatuokiopainotteinen pedagogiikka

– opettaja
– opetussuunnitelman laatija
– opetuksen toteuttaja

Vapaan leikin merkitystä painottava pedagogiikka

– lapsen oppimisen mahdollistaja
– sivustaseuraaja
– tilanteisiin reagoija

Yksilöllistä oppimista painottava pedagogiikka

– lapsen oppimisen tukija ja ohjaaja
– lapsen oppimisprosessin havainnoija ja suunnittelija
– oppimisympäristön rakentaja

Hoivakehys

– hoivaaja
– perushoidosta ja terveydestä huolehtija
– läheisyyden ja turvallisuuden tuottaja

Hallinnan kehys

–
–
–
–
–
–
–

sääntöjen laatija
kontrolloija
häiriöiden ennaltaehkäisijä
järjestyksen palauttaja ja ylläpitäjä
kurinpitäjä
rankaisija
päättäjä

Käytännöllinen kehys

–
–
–
–
–

tilojen ja materiaalinen organisoija
ajankäytön organisoija
ihmisten organisoija
aktiivinen resurssien uudelleenorganisoija
olemassa oleviin käytäntöihin sopeutuja

Persoonallinen kehys

– elämänhistorian subjekti
– akuutin elämäntilanteen subjekti
– tunteva / tunteiden hallitsija

Kaiken kaikkiaan varhaiskasvattajien tilanteittain vaihtuvat identiteetit olivat moninaiset.
Kehysten puitteissa eivät kuitenkaan määrittyneet ainoastaan varhaiskasvattajien identiteetit, vaan niiden kautta rakennettiin myös lasten ja vanhempien tilanteisia identiteettejä
(taulukko 16). Opetuksellisen kehyksen puitteissa lapset määrittyivät joko opetuksen kohteena tai oppimisen subjektina, hoivakehyksessä taas lapset nähtiin hoivaa, huolenpitoa,
läheisyyttä ja turvallisuutta tarvitsevina hoivan kohteina. Hallinnan kehyksessä lasten
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identiteetit rakentuivat päiväkodin sääntöjen ja niiden noudattamisen tai noudattamatta
jättämisen ympärille. Lapset olivat sääntöjen noudattajia, järjestyksen ylläpitäjiä tai sääntöjen rikkojia ja siten potentiaalisia häiriöiden aiheuttajia. Päiväkotien hallinnan kulttuuri
vaihteli siirryttäessä päiväkodista toiseen. Toisissa päiväkodeissa hallinta, kontrolli ja päätösten tekeminen olivat pääasiassa aikuisten (varhaiskasvattajien) elämänpiiriin kuuluvia
asioita. Tällöin lasten identiteetit rakentuivat siten, että lapset määrittyivät hallinnan, kontrollin ja päätösten kohteiksi. Toisaalta taas joissakin päiväkodeissa lasten päätösvaltaa
omien toimintojensa suhteen oli pyritty lisäämään. Näissä päiväkodeissa lapset eivät
olleet ainoastaan hallinnan kohteita, vaan myös itse itseään kontrolloivia, päättäviä subjekteja. Saman tyyppinen identiteettien variaatio esiintyi myös käytännöllisen kehyksen
puitteissa, sillä osittain lapset nähtiin organisoinnin kohteena, osittain taas itseään ja toimintojaan organisoivina subjekteina. Persoonallisen kehyksen puitteissa identiteettejä
rakennettiin suhteessa lasten perhetaustaan, akuuttiin elämäntilanteeseen sekä tunteiden ja
kokemisen maailmaan. Esimerkiksi joidenkin lasten kiintymys tiettyihin varhaiskasvattajiin ilmeni persoonallisessa kehyksessä keskeisenä lapsen identiteettiä rakentavana tekijänä.
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Taulukko 16. Varhaiskasvattajan ja lapsen identiteetit.
Kehys

Varhaiskasvattajan identiteetit

Lapsen identiteetit

– opettaja
– opetussuunnitelman laatija
– opetuksen toteuttaja

– opetuksen kohde, jonka oppiminen
riippuvainen opetuksesta

Opetuksellinen kehys
Toimintatuokiopainotteinen
pedagogiikka

Vapaan leikin merkitystä pai- – lapsen oppimisen mahdollistaja
nottava pedagogiikka
– sivustaseuraaja
– tilanteisiin reagoija

– oppimisen subjekti, joka oppii
itsenäisesti ilman aikuisen
myötävaikutusta

Yksilöllistä oppimista painot- – lapsen oppimisen tukija ja ohjaaja – oppimisen subjekti, joka oppii
itsenäisesti aikuisen tuella
tava pedagogiikka
– lapsen oppimisprosessin havainnoija
– oppimisympäristön rakentaja
Hoivakehys

– hoivaaja
– perushoidosta ja terveydestä
huolehtija
– läheisyyden ja turvallisuuden
tuottaja

– hoivaa tarvitseva
– läheisyyttä ja turvallisuutta
tarvitseva
– hoivan kohde

Hallinnan kehys

–
–
–
–
–
–
–

– sääntöjen noudattaja / rikkoja
– kontrollin kohde / itseään ja toisia
kontrolloiva subjekti
– potentiaalinen häiriöiden aiheuttaja
– päätösten kohde / päättäjä

Käytännöllinen kehys

–
–
–
–

tilojen ja materiaalinen organisoija
ajankäytön organisoija
ihmisten organisoija
aktiivinen toimintojen uudelleen
muokkaaja
– olemassa oleviin käytäntöihin
sopeutuja

– organisoinnin kohde / organisoiva
subjekti

Persoonallinen kehys

–
–
–
–

–
–
–
–

sääntöjen laatija
kontrolloija
häiriöiden ennaltaehkäisijä
järjestyksen palauttaja ja ylläpitäjä
kurinpitäjä
rankaisija
päättäjä

elämänhistorian subjekti
akuutin elämäntilanteen subjekti
tunteva / tunteiden hallitsija
tunteiden kohde

elämänhistorian subjekti
akuutin elämäntilanteen subjekti
tunteva subjekti
tunteiden kohde

Lasten vanhempien identiteettien analysoiminen kehysten valossa osoittautui ongelmallisemmaksi kuin lasten ja varhaiskasvattajien identiteettien analysoiminen. Tähän oli kaksi
selkeää syytä. Ensinnäkin oman tutkimusaineistoni puitteissa vanhempia kuvaava osuus
oli selkeästi lasten ja varhaiskasvattajien osuutta niukempi. Esimerkiksi havainnointiaineistossa vanhemmat olivat esillä pääasiassa niissä lyhyissä aamun ja iltapäivän hetkissä,
jolloin he olivat tuomassa lapsiaan päiväkotiin tai hakemassa heitä pois. Vanhemmat eivät
siis olleet samassa määrin osallisia päiväkotien arkipäivän vuorovaikutuksesta kuin lapset
ja varhaiskasvattajat. Tämä johti siihen, että vanhempien identiteetti rakentui useammin
poissaolijan kuin läsnäolijan identiteetiksi.
Toinen kohtaamani ongelma oli luonteeltaan teoreettisempi ja liittyi kehysanalyysin
perusoletuksiin, erityisesti primääreihin kehyksiin ja niistä johdettuihin kehysten muunnoksiin. Vaikka varhaiskasvattajat ja vanhemmat liikkuivat kohtaamisissaan esittelemieni

167
kehysten aihepiireissä, erityisesti opetuksellisen ja hoivakehyksen puitteissa oli kyse
pikemminkin näiden kehysten muunnoksista kuin kehyksistä itsestään. Konkretisoituna
tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvattajat eivät opettaneet ja hoivanneet vanhempia tai
päinvastoin. Sen sijaan lasten oppimista ja hoivaa koskevat kysymykset oli siirretty vanhempien ja varhaiskasvattajien välisen vuorovaikutuksen (puheen) kehykseen. Tämä
havainto johti otaksumaan, että silloin kun vuorovaikutuksessa on kyse kerrostuneesta
kehyksestä myös tilanteiset identiteetit rakentuvat kerrostuneiksi.
Minkälaisia identiteettejä sitten vanhemmille rakentui eri kehysten näkökulmasta?
Opetuksellinen kehys ja hoivakehys olivat juuri niitä kehyksiä, joiden puitteissa oli kyse
pikemminkin kehyksen muunnoksista kuin primääreistä kehyksistä. Vanhemmat eivät siis
olleet sen enemmän opetuksen tai hoivan kohteita kuin sen tuottajiakaan päiväkotien arkielämässä. Miten sitten määritettiin vanhempien rooli päiväkodeissa tapahtuvaan opetukseen ja hoivaan nähden? Aivan ilmeistä oli se, että juuri opetukselliset kysymykset koettiin varhaiskasvattajien asiantuntemusalaan liittyvinä alueina. Tältä pohjalta vanhempien
identiteetti rakentui ensisijaisesti varhaiskasvattajien opetuksellisen toiminnan tukijaksi.
Toisaalta joissakin tilanteissa varhaiskasvattajien ja vanhempien välillä vaihdettiin myös
tietoa lapsen oppimiseen liittyvistä kysymyksistä — näissä tilanteissa sekä varhaiskasvattajille että vanhemmille rakentui tiedon välittäjän ja vastaanottajan rooli106.
Jos opetuksellisessa kehyksessä painottui erityisesti varhaiskasvattajien opetuksellinen asiantuntemus, niin hoivakehyksessä taas vanhemmille rakentui oman lapsensa asiantuntijuuden identiteetti. Tämä tuli esiin siten, että vanhemmat olivat omien lastensa perushoidollisten tarpeiden määrittäjiä esimerkiksi päivälepokysymysten suhteen. Myös hoivakehyksen piirissä vanhemmat ja varhaiskasvattajat vaihtoivat tietoja lapsen hyvinvointiin
liittyvistä kysymyksistä.
Hallinnan kehyksessä puolestaan määrittyi se, missä määrin vanhemmilla oli mahdollisuus vaikuttaa päiväkodissa tehtävään päätöksentekoon. Joissakin päiväkodeissa vanhemmat olivat pääasiassa päätösten kohteita tai vanhempien vaikutusmahdollisuudet olivat varsin rajallisia. Toisissa päiväkodeissa taas vanhempien päätösvaltaa erityisesti
omaan lapseen liittyvissä kysymyksissä oli pyritty lisäämään. Näissä päiväkodeissa vanhemmille rakentui myös päätöstentekijän identiteetti.
Käytännöllisen kehyksen puitteissa vanhemmat nähtiin organisoinnin kohteena. Esimerkiksi vanhempien liikkumista ja toimimista päiväkodissa määrittivät keskeisesti päiväkodin järjestelyt ajankäyttöä, tiloja ja ihmisten sijoittumista koskien. Toisaalta käytännöllisen kehyksen puitteissa vanhemmilta edellytettiin myös tietojen välittämistä organisoinnin mahdollistamiseksi. Vanhemmilta esimerkiksi odotettiin loma-aikojen ilmoittamista,
jotta päiväkodin aukioloajat ja työntekijäresurssit saadaan organisoitua.
Persoonallisessa kehyksessä vanhempien identiteetti sai määritteitä oman lapsen kautta. Oli siis eri asia olla Liisan äiti kuin Pekan isä. Suuri osa vanhemmista määriteltiin normaaleina, keskivertovanhempina. Erityisen lisän identiteettimäärittelyihin toivat kuitenkin ne tapaukset, joissa lapsilla oli joitakin erityisvaikeuksia tai perheessä oli joku akuutti
elämäntilanteen kriisi menossa. Vanhempien identiteetin määrittelyissä viitattiin myös

106. Tällaisissa tilanteissa varhaiskasvattajan identiteetti on monikerroksinen: varhaiskasvattaja on sekä opettaja tai lapsen
oppimisen tukija (primaari kehys) että lapsen oppimisen asiantuntija (tiedon välittäjä ja vastaanottaja). Kerrostuneen
kehyksen mukaisesti identiteetin keskeisintä ulottuvuutta määrittelee viimeisin kehyksen muunnos, so. kyseisessä
tilanteessa varhaiskasvattajalla on ensisijaisesti asiantuntijan rooli suhteessa vanhempiin.
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heidän ammatilliseen taustaansa sekä heidän tunteisiinsa ja kokemuksiinsa päiväkodissa
toteutettavaa varhaiskasvatusta kohtaan.
Taulukko 17. Varhaiskasvattajan, lapsen ja vanhemman identiteetit.
Kehys

Varhaiskasvattajan identiteetit

Opetuksellinen
kehys

– ks. myös taulukko 16
– opetuksen ja oppimisen
asiantuntija
– tietojen välittäjä/vastaanottaja
– ks. myös taulukot 15 ja 16

Hoivakehys

– lapsen perushoidollisten
– hoivaa tarvitseva
– hoivaaja
tarpeiden määrittäjä
– perushoidosta ja terveydestä – läheisyyttä ja
turvallisuutta tarvitseva – perushoitoon liittyvien
huolehtija
tietojen välittäjä /
– läheisyyden ja turvallisuuden – hoivan kohde
vastaanottaja
tuottaja
– perushoitoon liittyvien
tietojen välittäjä /
vastaanottaja

Hallinnan kehys

–
–
–
–

Käytännöllinen
kehys

– organisoinnin kohde /
– tilojen ja materiaalinen
organisoiva subjekti
organisoija
– ajankäytön organisoija
– ihmisten organisoija
– aktiivinen toimintojen
uudelleen muokkaaja
– olemassa oleviin käytäntöihin
sopeutuja
– tiedon välittäjä / vastaanottaja

Persoonallinen
kehys

– elämänhistorian subjekti
– akuutin elämäntilanteen
subjekti
– tunteva / tunteiden hallitsija
– tunteiden kohde

sääntöjen laatija
kontrolloija
häiriöiden ennaltaehkäisijä
järjestyksen palauttaja ja
ylläpitäjä
– kurinpitäjä
– rankaisija
– päättäjä

Lapsen identiteetit

Vanhemman identiteetit
– varhaiskasvattajan
opetuksellisen
asiantuntemuksen tukija
ja ylläpitäjä
– lapsen oppimiseen
liittyvien tietojen välittäjä
/ vastaanottaja

– päätösten kohde
– sääntöjen noudattaja /
– päättäjä
rikkoja
– kontrollin kohde /
itseään ja toisia
kontrolloiva subjekti
– potentiaalinen häiriöiden
aiheuttaja
– päätösten kohde /
päättäjä
– organisoinnin kohde
– organisoinnin
edellyttämän tiedon
välittäjä

– elämänhistorian subjekti – vanhemmuuden subjekti
(isä / äiti)
– akuutin elämäntilanteen
– akuutin elämäntilanteen
subjekti
subjekti
– tunteva subjekti
– ammatillisen taustan
– tunteiden kohde
omaava subjekti
– tunteva subjekti

Edellä eritellyt identiteetit ovat nimenomaan sosiaalisia identiteettejä päiväkodin arkielämään liittyen. Onko sitten yksityinen kokemus kehysanalyyttisestä perspektiivistä lainkaan mahdollinen? Peräkylä (1990, 162–163) on kiinnostavasti pohtinut tätä kysymystä ja
hahmottellut kolme erilaista vastausta yksityisen kokemuksen mahdollisuuteen. 1. Yksi-
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tyistä, kehyksistä riippumatonta kokemusmaailmaa ei ole olemassa. 2. Luomme puhuessamme sen, mitä pidämme sisäisenä kokemuksenamme. 3. Yksityinen kokemusmaailma
on olemassa ja myös tutkimuksellisin keinoin tavoitettavissa, mutta se ei ole sosiologisen
tutkimuksen kannalta relevantti. Itse asettuisin lähinnä kolmannen vaihtoehdon puolelle:
varhaiskasvattajien yksityinen kokemusmaailma on olemassa ja se on myös tutkimuksellisin keinoin tavoitettavissa. Vaikka yksityinen kokemusmaailma ei sosiologisessa tutkimuksessa olisikaan relevantti kohde, varhaiskasvatustutkimuksessa se voisi olla kiinnostava tutkimuskohde. Kyse on kuitenkin siitä, asetetaanko tutkimuksessa painopiste varhaiskasvattajiin yksilöinä vai varhaiskasvatustyöhön ja päiväkotien arkielämään sosiaalisen vuorovaikutuksen kenttänä.

9 Lopuksi
Olen ammattikasvattaja
äiti, koti ja isänmaa
seitsemän tuntia päivässä
silmät, korvat, kädet, kaikki.
Tänään minulta kysyttiin:
-Lentävätkö enkelit päivälläkin?
(Liisa Lehtinen)

9.1 Tulosten yhteenvetoa
Tutkimuksen alussa asetin itselleni kolmiulotteisen tavoitteen: eritellä kehysanalyysin
perusoletuksia etsien niistä mahdollista selitystä varhaiskasvatustyön yhdenmukaistumisen ja erilaistumisen problematiikkaan, rakentaa kehysanalyyttistä sovellusta varhaiskasvatustyön empiiriseen tutkimukseen sekä analysoida varhaiskasvattajien arkityötä jäsentäviä kehyksiä. Tutkimuksen keskeisintä antia varhaiskasvatuksen tutkimusalueelle on
myös syytä arvioida teoreettisesta, menetelmällisestä ja empiirisestä näkökulmasta.
Mikä on siis käsillä olevan tutkimuksen anti varhaiskasvatustyön teoretisoinnin näkökulmasta? Monissa aikaisemmissa varhaiskasvattajiin kohdistuneissa tutkimuksessa kasvatustyö on käsitteellistetty kasvattajan yksilöllisenä toimintana tai yksilöllisten uskomusten ja toiminnan välisenä suhteena (Brownlee et al. 2000, Stipek & Byler 1997, myös
Aaltonen & Pitkäniemi 2001). Tällaiseen kuvaan varhaiskasvatustyöstä tässä tutkimuksessa käytetty kehysanalyyttinen lähestymistapa tarjoaa vaihtoehtoisen tai täydentävän
lähtökohdan.
Kehysanalyyttisestä näkökulmasta työ ei paikannu varhaiskasvattajiin yksilöinä, vaan
siihen sosiaalisen vuorovaikutuksen kenttään, jossa varhaiskasvattajat ja muut päiväkodin
toimijat kohtaavat. Painopisteen siirtäminen yksilöistä yksilöiden väliseen sosiaaliseen on
perusteltua huomioitaessa se, miten suuri osa varhaiskasvattajien työstä tapahtuu sosiaalisissa tilanteissa, so. tilanteissa joissa on samanaikaisesti läsnä useita ihmisiä. Varhaiskasvatustyön käsitteellistäminen sosiaalisena ilmiönä johtaa myös siihen, että työtä ei voida
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tarkastella yksinomaan varhaiskasvattajien ja lasten välisenä vuorovaikutuksena. Sen
sijaan mukaan kuvaan tulee väistämättä eri toimijoista koostuva sosiaalinen verkosto
kokonaisuudessaan. Varhaiskasvatustyötä ei siis ole ainoastaan toimiminen lasten kanssa,
vaan myös työhön liittyvä aikuisten välinen vuorovaikutus.
Varhaiskasvattajan uskomukset ja toimintatavat ilmenevät kehysanalyyttisestä perspektiivistä luonteeltaan pikemminkin tilanteisina ja kulttuurisina kuin yksilöllisinä. Oletus
uskomusten ja toimintatapojen tilanteisesta luonteesta on ymmärrettävissä pyrkimyksenä
teoreettisesti ylittää perinteinen yksilön ja ympäristön välinen dikotomia (vrt. Järvilehto
1995). Uskomusten ja toimintatapojen kulttuurisen alkuperän painotus taas liittyy siihen,
että työtä koskevat uskomukset ja käsitykset tai toimintatavat eivät synny tyhjästä. Kehysanalyyttisesti ymmärrettynä varhaiskasvattajat oppivat ammatillisen sosialisaation kautta kulttuurisen säännöstön, joka sisältää yhteisön jäsenten jakaman arkitiedon siitä, miten
varhaiskasvattajien on sopivaa toimia erilaisissa työtilanteissa. Tämä säännöstö on perusta, jonka puitteissa varhaiskasvattajat työtään tekevät.
Kulttuurisen perustan painottaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päiväkotien työntekijöiden toimintatavat olisivat yhdenmukaisia tai että niiden toimintakulttuuri säilyisi
ikuisesti muuttumattomana. Vaikka kulttuuriset säännöt ovat yksilöllisiin intentioihin
nähden pysyvämpiä, ne ovat ja säilyvät vain niin kauan kuin kulttuurisen yhteisön jäsenet
sääntöjä arkipäivän vuorovaikutuksessa pitävät yllä ja uudelleen tuottavat. Kulttuurikin
siis muuttuu, mutta sen muutos on hidasta ja edellyttää yhteisön jäsenten jakamaa kehittymisprosessia. Kulttuurinen säännöstö ei myöskään tarjoa yhtä toimintatapaa, vaan erilaisten vaihtoehtojen kirjon. Viime kädessä yksilöt valitsevat, mitä kulttuurisesta repertuaarista kuhunkin tilanteeseen soveltavat. Yksilön ja kulttuurin suhde kehysanalyysissä on siten
molemminpuolinen.
Kehysanalyysin keskeisin teoreettinen anti liittyy kehyksen käsitteeseen, jonka kautta
voidaan tarkastella sekä ihmiskehon konkreettista toimintaa että ihmisen tajuntaa. Jos
ihmistieteiden teoriaperinteessä on ollut vallalla ihmisen ja ympäristön välille vedetty
raja, samanlainen dikotominen asetelma on esiintynyt myös ihmisen kehon ja mielen,
fyysisen ja psyykkisen välillä. Tällaisesta dikotomisesta ajattelusta on olemassa kasvatustieteen piirissä monia esimerkkejä. Esimerkiksi tutkimuksessa, jossa analysoidaan opettajan uskomusten ja opetuskäytäntöjen välistä suhdetta, kehon ja mielen erottaminen sisältyy implisiittisesti jo kysymyksenasetteluun (ks. esim. Brownlee et al. 2000). Kehysanalyysin keskeisin käsite, kehys, kuitenkin sitoo yhteen sekä toiminnan että tajunnan.
Tämän lisäksi kehysten tilanteinen luonne osoittaa sen, että toiminta ja tajunta ovat sidoksissa paitsi toisiinsa myös tilanteeseen. Tilanteen, tajunnan ja toiminnan yhteydestä muodostuu siten kehysanalyysin teoreettinen kulmakivi. Näiden kolmen välille on kehysanalyysin perusoletusten valossa vaikeaa asettaa minkäänlaista painopistettä. Tilanne edellyttää tietynlaista toimintaa, mutta toiminta on tilanteen edellyttämää ainoastaan oikein tulkittuna.
Lisäksi kehysanalyysin keskeistä antia on se, että se luo pohjaa ja tarjoaa käsitteelliset
välineet varhaiskasvatustyön moniulotteiseen jäsentämiseen. Varhaiskasvatustyöhön liittyvät uskomukset ja toimintatavat eivät kehysanalyyttisestä perspektiivistä rakennu yhden
työtä jäsentävän periaatteen ympärille, vaan työssä on kyse monista uskomusten ja toimintatapojen muodostamista kategorioista, monista maailmoista ja monista todellisuuksista.
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Tämän tutkimuksen käynnisti havainto yhdenmukaistumisen ja erilaistumisen välisestä jännitteestä päiväkotityössä. Havainnon valossa aikaisempi varhaiskasvatustyötä sivuava tutkimus näytti metodologisilta lähtökohdiltaan rajoittuneelta. Toisaalta monissa tutkimuksissa työtä lähestytään yhdenmukaistumisen näkökulmasta. Vaikka yhdenmukaistumiseen perustuvaa olettamusta varhaiskasvatustyön luonteesta ei tutkimuksissa eksplisiittisesti nosteta esille, se tulee esiin esimerkiksi tutkimuksen kysymyksenasettelussa ja
metodologisissa ratkaisuissa pyrkimyksenä luoda koherentti kuva työstä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Tällaisen tutkimuksen rajoituksena on se, että tutkimuksessa syntynyt
kuva varhaiskasvatustyöstä on väistämättä todellisuutta yksinkertaistava. Toisaalta taas
erityisesti kvalitatiivisen tutkimuksen piirissä on pyritty kuvaamaan varhaiskasvatustyötä
erilaisuuden näkökulmasta. Spodek ja Saracho (1995) nostavat kuitenkin esiin sen, että
laadullisiin tutkimuksiin varhaiskasvatuksen aihealueella liittyy tiettyjä ongelmia mm.
tutkimusten laadun ja tulosten sovellettavuuden näkökulmasta. Tutkimusten rajoituksena
on usein se, että kvalitatiivinen analyysi jää pinnalliseksi aineistokatkelmien esittelyksi ja
toistoksi. Erilaisuuden painotus on niin vahva, että minkäänlaisten yhteyksien eksplikoimiseen ilmiön osien tai eri tapausten välillä ei edes pyritä. Vastaani ei ole tullut yhtään
varhaiskasvatustyötä koskevaa tutkimusta, jossa työtä tavoitteellisesti jäsennetään sekä
yhdenmukaistumisen että erilaistumisen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa pyrin kuitenkin rakentamaan sellaista menetelmällistä viitekehystä, joka huomioisi nämä molemmat
ulottuvuudet.
Tutkimuksen viitekehykseksi valittu kehysanalyysi vastasi käsitteistöltään ja perusoletuksiltaan varhaiskasvatustyön moniulotteiseen jäsentämiseen tähtäävää tavoitteenasetteluani. Menetelmälliseksi haasteeksi jäi kuitenkin varsin abstraktille tasolle jäävien perusoletusten vieminen empiirisen tutkimuksen tasolle. Monissa aikaisemmissa kehysanalyyttisissä tutkimuksissa kehysanalyysi on toiminut lähinnä tulkintaa inspiroivana ’heuristisena apuvälineenä’ (ks. Peräkylä 1990, 168, Salo 1999, 115). Tässä tutkimuksessa pyrin
systemaattisempaan kehysanalyysin soveltamiseen rakentamalla analyyttistä viitekehystä
kehysanalyysin perusoletusten pohjalle. Tutkimuksessa rakentunutta viitekehystä sekä sen
sisältämiä analyyttisiä kysymyksiä on mahdollista hyödyntää myös muissa tutkimuksissa
vuorovaikutuksen ja puheen analyysin välineinä. Kehysanalyysin perusoletusten operationaalistaminen on tutkimuksen keskeisintä metodologista antia.
Tutkimuksen tärkein lähtökohta ja intressialue kiinnittyy empiriaan. Tutkimus lähti
liikkeelle kiinnostuksesta varhaiskasvattajien moniulotteista ja tapahtumista rikasta työtä
kohtaan. Toisin kuin monissa aikaisemmissa tutkimuksissa, tavoitteeni on ollut kaksiulotteinen: välittää jäsentynyt, mutta silti samanaikaisesti elämänmakuinen, päiväkotiarjen
rikkaudelle oikeutta tekevä kuva varhaiskasvatustyöstä. Varhaiskasvatustyön jäsentyneisyyttä kuvastaa se, että työtä käsittelevästä tutkimusaineistosta on ollut mahdollista
eksplikoida tietyt kulttuurisesti jaetut ajattelu- ja toimintatavat, varhaiskasvatustyötä
jäsentävät kehykset. Varhaiskasvattajien arkityössä esiintyvien toimintatapojen ja työtä
koskevien tulkintojen tiivistyminen opetuksellisen kehyksen, hoivakehyksen, hallinnan
kehyksen, käytännöllisen kehyksen sekä persoonallisen kehyksen ympärille on kiistatta
yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä empiirisistä löydöksistä. Näiden viiden kehyksen löytyminen on merkityksellistä siitä syystä, että aikaisemmassa varhaiskasvatustutkimuksessa päiväkotityötä on tarkasteltu pääasiassa kahdesta näkökulmasta: joko kasvatusja opetustyönä tai hoiva- ja hoitotyönä107. Tämä tutkimus osoittaa kuitenkin, että varhaiskasvattajien arkityön merkitykset rakentuvat opetusta ja hoivaa laajemmalta pohjalta.
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Siten tutkimus laajentaa nykyistä kasvatus- ja hoivapainotteista näkemystä varhaiskasvatustyön luonteesta työn käytännöllisten organisoitumisen, hallinnan, vallan ja vaikuttamisen elementin sekä työntekijän yksityiseen elämänpiiriin ja persoonallisuuteen liittyvien
näkökulmien suuntaan.
Vaikka kehykset ovat työtä jäsentäviä elementtejä, jo yksinomaan niiden moninaisuus
heijastaa työn toista ominaispiirrettä, vaihtelevuutta ja rikkautta. Varhaiskasvatustyö ei
siten ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se pitää sisällään monia maailmoja, kaikki
yhtälailla tosia ja aitoja. Kehysten moninaisuuden ohella varhaiskasvatustyön kompleksisuutta ilmentävät ne näkökulmat, joiden valossa tarkastelin kehysten dynamiikkaa arkityön tilanteissa. Tilanteiden erilaiset rakentumisen tavat, tilanteisiin kytkeytyvät nopeat ja
joustavat kehysten vaihdokset, kehysten samanaikaisuudesta aiheutuvat erilaiset suhteiden
muodot tai kehysten muunnokset avaavat näköaloja niihin mekanismeihin, joiden kautta
päiväkotiarki rakentuu jäsentyneisyydestään huolimatta tavattoman monikerroksiseksi.
Monikerroksinen ja moniulotteinen ei ole kuitenkaan ainoastaan päiväkotiarki, vaan
myös päiväkotiarjessa elävä ihminen. Löytyneiden kehysten perusteella oli mahdollista
analysoida roolien ja identiteettien muotoja, joita päiväkodin toimijoille eri kehysten puitteissa muotoutui. Kehysanalyyttisestä näkökulmasta puhuminen varhaiskasvattajan
ammatillisesta roolista tai identiteetistä yksikössä on harhaanjohtavaa, sillä varhaiskasvattajalle muodostuu eri tilanteissa ja eri kehysten puitteissa erilaisia rooleja ja identiteettejä. Yksi ja sama varhaiskasvattaja voi olla ankara kurinpitäjä yhdessä tilanteessa, mutta
rakastava ja hoivaava aikuinen toisessa tilanteessa. Kehysanalyyttinen lähtökohta mahdollistaa ihmisten käyttäytymisen ja identiteetin epäjatkuvuuden ymmärtämisen ja tarjoaa
tälle inhimilliseen elämään kietoutuvalle ominaisuudelle yhden mahdollisen teoreettisen
selitysmallin. Tässä suhteessa kehysanalyysillä on yhtymäkohtia ’postmoderneihin’ teorioihin, joissa on painotettu jatkuvaa, tilanteittaista identiteetin rakentumista (ks. esim. Sugrue 1997).

9.2 Kehysanalyysi sosiaalisen todellisuuden teoreettisena jäsentäjänä
Minkälainen kuva tutkimusprosessin kuluessa rakentui kehysanalyysiin liittyvistä teoreettisista lähtökohdista? En tässä yhteydessä puutu metateoreettiseen kysymykseen, mitä kriteerejä käsitteellisen viitekehyksen tai mallin tulisi täyttää, jotta sitä voitaisiin kutsua teoriaksi108. Lähtökohtaisesti kehysanalyysi on ymmärrettävissä teoreettisena viitekehyksenä, koska Goffman pyrkii siinä käsitteellistämään sosiaalista todellisuutta tiettyihin teoreettisiin ja filosofisiin lähtökohtiin nojautuen. Teoreettisen ’kypsyyden’ sijaan pyrin arvioimaan kehysanalyysin teoreettista antia kohdealueen, käytettyjen käsitteiden ja teorian
sisältämien perusoletusten näkökulmasta.
Kehysanalyyttisen teoretisoinnin kohteena on sosiaalinen todellisuus (ks. Goffman
1974, 2). Tältä pohjalta kehysanalyysiä voidaan kohdealueensa mukaisesti luonnehtia
yleisenä teoriana, joka tarkastelee sosiaalisen konstituoitumista (Noro 2000, 321). Kehy107. On myös nähtävillä painotuksia, joissa näiden näkökulmien yhdistämistä on pidetty tavoiteltavana (esim. Smith 1999).
108. Tämänkaltaista debattia on esiintynyt kirjallisuudessa varsin runsaasti (esim. Collins 1993, Giddens 1988, Lofland 1993,
Psathas 1996).
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sanalyysi ei ole kuitenkaan minkä tahansa sosiaalisen elämän alueen teoretisointia, vaan
sille on löydettävissä myös rajatumpi kohdealue: vuorovaikutuksen ilmiömaailma. Mikäli tästä kohteen rajauksesta halutaan mennä vielä tarkempiin nyansseihin, voidaan todeta
kehysanalyysin luovan teoreettista perustaa vuorovaikutuksen ilmiökentässä erityisesti
toiminnan ja vuorovaikutuksen organisoitumisen sekä kokemuksen rakentumisen ja merkityksen muodostumisen tarkasteluun. Goffman itse oli kohdealueensa paikantamisen ja
rajauksen suhteen johdonmukainen (esim. Goffman 1974, 13, 1983, 2). Hän ei pyrkinyt
selittämään vuorovaikutukseen liittyvällä teoretisoinnilla kaikkea sosiaaliseen elämään
liittyvää problematiikkaa, vaan näki oman työnsä rajattuna osana ihmistieteiden teoriakorpusta (ks. Verhoeven 1993). Pyrkimystä laajentaa Goffmanin teoretisoinnin sovellusalaa esimerkiksi makro-tason ongelmien suuntaan on pikemminkin esiintynyt eräiden
hänen tulkitsijoidensa piirissä (esim. Gamson 1985, Giddens 1988, Rawls 1987).
Kehysanalyysissä Goffmanin käyttämien käsitteiden määrä on huomattavan laaja. Tässä raportissa olen nostanut esiin ainoastaan osan, keskeisimmät käsitteet. Käsitteiden
moninaisuus liittyy Goffmanin menetelmälliseen orientaatioon. Hänen tutkimusstrategianaan oli nostaa esiin runsaasti käsitteitä ja kokeilla, miten niiden avulla sosiaalista elämää voitaisiin jäsentää. Tämän strategian lukija kohtaa hänen teksteissään esiintyvänä
käsitteiden runsautena. Käsitteet ovat kehysanalyysissä merkittävässä asemassa sen takia,
että niiden kautta välittyy teorian keskeinen logiikka. Osa kehysanalyyttisistä peruskäsitteistä (esimerkiksi tilanteisiin liittyvät käsitteet, osa kehyksiin liittyvistä käsitteistä) soveltuukin hyvin sosiaalisen todellisuuden jäsentämiseen. Toisaalta kehysanalyysin sisältämiin käsitteisiin liittyy myös ongelmia. Käsiterepertuaari on laajuutensa vuoksi vaikeasti
hallittavissa. Ongelmia aiheuttaa myös se tapa, jolla Goffman käsitteitä käyttää. Esimerkiksi kehysanalyysin keskeisimmän käsitteen, ’kehyksen’, määrittelyä on pidetty epämääräisenä (esim. Burns 1992, 248, Peräkylä 1990, 155, Turner 1991, 467). Käsitteisiin liittyvää ongelmallisuutta ilmentää myös se, että käsitteitä nostetaan esiin, mutta niiden hyödyntäminen ja jatkokehittely jää tekemättä.
Kehyksen käsite on avain sosiaalisen todellisuuden moniulotteiseen luonteeseen goffmanilaisittain ymmärrettynä. Kehyksen käsitteen kautta on mahdollista tarkastella sosiaalisen todellisuuden materiaalisia ja tajunnallisia elementtejä samoin kuin sen subjektiivista ja objektiivista tasoa. Yhtä lailla kehyksen käsite on olennainen sosiaalisen todellisuuden pysyvyyden ja järjestäytyneisyyden sekä moniulotteisuuden ja muuttuvuuden
ymmärtämiselle. Teoreettinen moniulotteisuus on kiistatta kehysanalyysin keskeinen anti.
Teoreettinen moniulotteisuus oli juuri se tekijä, jonka takia itse alun perin kiinnostuin
kehysanalyyttisestä lähestymistavasta. Omien tutkimusintressieni puitteissa koin yksilökeskeiset ja inhimillisen elämän ainutkertaisuutta ja muuntuvuutta painottavat teoretisoinnit riittämättöminä. Samalla tavalla riittämättömiltä vaikuttivat kuitenkin myös teoriat,
joissa inhimillinen toiminta käsitteellistettiin yksinomaan yhdenmukaistumisen näkökulmasta, esimerkiksi yksilön sopeutumisena normeihin ja arvoihin ja tästä johtuvana toiminnan samanlaistumisena. Kehysanalyysi näytti ensi vaikutelmien perusteella lupaavalta sen takia, että nämä molemmat inhimillisen elämän piirteet tulisivat ehkä jollakin tavalla selitetyksi.
Tämän tutkimuksen kautta kehysanalyysiä koskeva ensivaikutelma on joiltakin osin
vahvistunut. Kehysanalyysin puitteissa on mahdollista rakentaa yksilöä ja yhteisöä,
samanlaisuutta ja erilaisuutta, järjestystä ja moniulotteisuutta välittävää teoreettista synteesiä. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa, että kehysanalyysi olisi ihmistieteiden teoriaken-
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tässä ainoa lähestymistapa, jonka puitteissa sosiaalisen elämän monia ulottuvuuksia voitaisiin tarkastella samanaikaisesti. Esimerkiksi sosiologian ’uudemmista’ teoreetikoista
Giddens strukturaatioteoriassaan ja Habermas kommunikatiivisen toiminnan teoriassaan
ovat pyrkineet rakentamaan tämän suuntaisia kehittelyjä (Layder 1994). Engeström
(1995, 72–73) rinnastaa Goffmanin kehyksen käsitteen myös lukuisiin muihin termeihin,
joissa on pyritty yhdistämään yksilön ja yhteisön näkökulmat. Näitä ovat Engeströmin
mukaan esimerkiksi Popperin ’konteksti’, Lewinin ’kenttä’, Wittgensteinin ’kielipeli’,
Barkerin ’käyttäytymisasetelma’, Bronfenbrennerin ’systeemitasot’ sekä hänen oman tutkimusryhmänsä kehittelemä toiminnan käsite.

9.3 Menetelmällisiä havaintoja
Termi kehysanalyysi luo mielleyhtymän kehysanalyysin kuulumisesta sosiaalitieteiden
analyysimenetelmien joukkoon. Tällöin kehysanalyysi viittaisi empiirisessä tutkimuksessa hyödynnettävään analyysimenetelmään ja olisi rinnastettavissa esimerkiksi sisällönanalyysiin, diskurssianalyysiin, keskusteluanalyysiin tai tilastollisiin analyysimenetelmiin.
Kehysanalyysin lukija joutuu kuitenkin pian toteamaan, että teoksessa on ensisijaisesti
kyse jostakin aivan muusta kuin pohdinnoista, miten empiiristä sosiaalitutkimusta tulisi
tehdä, saati sitten teknisten ohjeiden antamisesta aineiston analyysiin. Kehysanalyysin
perusvire on pikemminkin sosiaalista elämää teoretisoiva kuin tieteen käytäntöjä (menetelmiä) pohtiva. Arvio Kehysanalyysin metodologisesta annista on kuitenkin keskeisesti
riippuvainen siitä, miten menetelmä ylipäätänsä ymmärretään ja miten ymmärretään teorian ja metodologian suhde.
Menetelmäkirjallisuudessa tehdään usein ero käsitteiden menetelmä (method) ja metodologia (methodology) välille (esim. Scott 1996, 60–61, Silverman 1993, 1–2). Tässä
erottelussa menetelmä viittaa empiirisen tutkimuksen käytännöllisiin toteuttamistapoihin,
kuten aineistonkeruuseen tai sen analyysitapaan109. Metodologia on sen sijaan laajemmin ymmärretty käsite, ja se käsittää konkreettisten menettelytapojen ohella myös tutkijan ontologiset ja epistemologiset sitoumukset. Metodologinen näkökulma tutkimusmenetelmiin haastaa tutkijan erittelemään tutkimuskohdetta koskevia perusoletuksia sekä
tiedon olemukseen ja tieteen luonteeseen liittyviä oletuksia olennaisena osana tutkimusprosessin kulkua (esim. Layder 1998, May 1993, 20–21, Scott 1995, xii). Metodologinen
näkökulma tulee siten tutkimuskohdetta koskevien perusoletusten kautta lähelle teoriaa,
ts. tutkimuskohdetta koskeva teoria on osa metodologiaa.
Kun kehysanalyysiä arvioidaan toisaalta metodologisena viitekehyksenä ja toisaalta
menetelmänä kapeassa mielessä, sen anti empiiriseen tutkimukseen on erilainen. Kehysanalyysi sisältää tiettyjä teoreettisia ja filosofisia kannanottoja sosiaalisen todellisuuden
luonteeseen, jotka vakavasti otettuna eivät voi olla vaikuttamatta tutkimuksen menettelytapoihin. Kehysanalyysi suuntaa myös tutkimusta tiettyyn sosiaalisen elämän alueeseen,
vuorovaikutuksen ilmiökentän analyysiin. Samoin se tarjoaa tälle aihealueelle oman
käsitteellisen repertuaarinsa, jonka hyödynnettävyyden puolesta puhuvat useat Goffma109. Tutkimuskirjallisuudessa sekaannusta aiheuttaa käsittääkseni se, että ’menetelmällä’
menetelmälliseen lähestymistapaan, joka siis sisältää myös tutkimuksen lähtökohtaoletukset.

viitataan

joskus

myös
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nin käsitteistöllä operoivat empiiriset tutkimukset (esim. Ingram 1979, Kiviniemi 1997,
Peräkylä 1990, 1997, Salo 1999, Silverman 2000, 19, 45, Tannen & Wallat 1987, Vehviläinen 1996). Tutkimuksen konkreettisiin menetelmäkysymyksiin Kehysanalyysin anti
sellaisenaan on kuitenkin rajallisempi. Goffman itse ei juurikaan kommentoi sosiaalitutkimuksen menetelmäkysymyksiä Kehysanalyysissä sen paremmin kuin muussakaan tuotannossaan (Manning 1992, 142, Williams 1988, 69). Kehysanalyysiä empiiriseen tutkimukseen soveltava tutkija jää väistämättä näiden hajanaisten vihjeiden varaan tutkimuksen
toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Tässä tutkimuksessa pyrin rakentamaan kehysanalyyttistä sovellusta varhaiskasvatustyön tutkimukseen. Metodisen kehittelytyön taustalla olivat kysymykset: Mitä tutkijan
tulisi tehdä kehykset löytääkseen? Miten kehykset on vakuuttavasti tunnistettavissa sosiaalisessa elämässä? Kehysanalyysin metodologisen sovelluksen rakentamisessa keskeinen
motiivini oli viedä kehysanalyysin perusoletukset tutkimuksenteon konkretiaa koskevalle
tasolle.
Kehysanalyysin varhaiskasvatustyötä koskeva metodologinen sovellus rakentui kahden tutkimusstrategian ympärille. Kehysanalyysi ja kehysten löytyminen mahdollistui
varhaiskasvattajien toimintaa ja vuorovaikutusta analysoimalla sekä erittelemällä varhaiskasvattajien puheeseen sisältyviä tulkintoja työstä. Nämä kaksi kehysanalyysin ’väylää’
— toiminta ja tulkinta — ovat loogisessa suhteessa niihin ajatuksiin, joita Goffman esitti
kehysten luonteesta. Kun kehykset ovat sekä toimintaan että tajuntaan kytkeytyviä elementtejä, eikö juuri varhaiskasvattajien toimintaa ja tajuntaa (tulkintaa) analysoimalla ja
tulkitsemalla päästä käsiksi sellaisiin kulttuurisiin säännönmukaisuuksiin, joita voidaan
kutsua kehyksiksi?
Kumpaakin tutkimusstrategiaa varten rakensin kehysanalyysin keskeisten käsitteiden
ja niihin kytkeytyvien lähtökohtaoletusten pohjalle analyyttisen viitekehyksen. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston analyysissä erityisesti toiminnan ja vuorovaikutukseen
analyysiin rakentamani kehys osoittautui toimivaksi. Ensi lukemalta sekaviltakin vaikuttavat päiväkotiarjen kuvaukset olivat jäsenneltävissä viitekehyksen sisältämien käsitteiden ja analyyttisten kysymysten avulla. Haastatteluaineiston analyysissä ajatus kehyksiin
liittyvistä erilaisista kielellisistä ilmauksista oli hedelmällinen lähtökohta. Varhaiskasvatustyötä jäsentävät kehykset löytyivät siis tässä tutkimuksessa molempien strategioiden
avulla. Näin havainnointi- ja haastatteluaineisto erilaisina aineistotyyppeinä tukivat toisiaan.
Kehysanalyyttistä metodologiaa tarkastellessani ajauduin myös metodikirjoissa esitettyjen paradigmajaottelujen oikeutusta koskeviin pohdintoihin. Tulin siihen johtopäätökseen, että tutkimuksen menetelmäratkaisuissa ei ole suinkaan kyse niin yksinkertaisista
valinnoista kuin menetelmäkirjat antavat ymmärtää polarisoidessaan sosiaalitutkimuksen
menetelmät kahteen kategoriaan: konstruktionistiseen/tulkinnalliseen kvalitatiiviseen ja
positivistiseen kvantitatiiviseen tutkimusmetodologiaan (esim. Goodwin & Goodwin
1996, Hatch 1995, Silverman 1993). Pidän ongelmallisena sitä tutkijoiden arkidiskurssiin
juurtunutta väitettä, jonka mukaan kaikki kvantifiointia sisältävä tutkimus pohjautuisi
positivistiseen tieteenfilosofiaan ja olisi mekaanista kausaalisuhteiden erittelyä. Yhtä
ongelmallista on ymmärtää kvalitatiivinen tutkimusmetodologia yhtenä koherenttina tieteenfilosofisten lähtökohtaoletusten ja niistä johdettujen tutkimuskäytänteiden joukkona.
Tällainen metodologinen polarisaatio asettuu kyseenalaiseksi kehysanalyysin ontologisten, epistemologisten ja metodologisten lähtökohtien valossa.
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Ei ole mitään syytä ottaa kehysanalyysiä yleisenä normina, jonkinlaisena ’oikeana’
menetelmänä tai ratkaisuna sosiaalitieteiden menetelmäongelmiin. Yhtenä keskeisenä kritiikin kohteena Goffmanin teoksissa ovatkin olleet juuri hänen käyttämiinsä tutkimusmenetelmiin liittyvät puutteet (esim. Williams 1988). Kriittisestikin tarkasteltuna Goffmanin
tutkimukset ja harvat kommentit sosiaalitutkimuksen metodologiaa koskien nostavat esiin
eräitä mielenkiintoisia näkökohtia suhteessa positivismiin ja tulkinnallisuuteen sekä kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimusmetodologiaan. Kyse on siitä, että kehysanalyysi
painottuu aineistojen ja niiden analyysitapojen näkökulmasta selkeästi laadulliselle puolelle. Tästä huolimatta kehysanalyysin ontologiset ja epistemologiset olettamukset näyttäisivät pitävän sisällään sekä positivistiseen että tulkinnalliseen traditioon liitettyjä elementtejä. Mikäli siis sosiaalitutkimuksen paradigmat olisi jaettavissa kahteen kategoriaan,
positivistiseen ja tulkinnalliseen, kehysanalyysi ei kiistatta sopisi kummallekaan puolelle. Kehysanalyysiä ei voida myöskään luokitella kriittiseen tai emansipatoriseen paradigmaan (esim. Mertens 1998, Neuman 1994) kuuluvaksi lähestymistavaksi, sillä kehysanalyysin luonne on pikemminkin analysoiva ja jäsentelevä kuin kriittinen ja muutokseen
tähtäävä. Kehysanalyyttisen tutkimuksen paikantamisen ongelma voitaisiin tulkita tutkijan epäjohdonmukaisuudeksi ja horjuvuudeksi paradigmojen välillä tai hänen kyvyttömyydekseen hahmottaa oma orientaationsa suhteessa näihin paradigmoihin. Ajattelen
kuitenkin, että kyse on laajemmasta sosiaalitieteiden metodologiaa koskevasta ongelmasta. Menetelmällisen lähestymistavan paikantamisen ongelma voi nimittäin johtua paitsi
tutkijasta tai teoreetikosta myös tieteellisessä keskustelussa vakiintuneiden kategorioiden
epätyydyttävyydestä. Tällöin kyse olisi siitä, että perinteisen paradigmajaottelun sijaan
tulisi etsiä vaihtelevampia tapoja jäsentää sosiaalitieteiden metodologiaa.

9.4 Varhaiskasvatustyön monet maailmat
”Nuo puutkin on kuin meriruoho
ja koko maailma niin kuin timantti!”
(Poika päiväkodin pihalla.)
Vaikka en voi tehdä tämän tutkimusaineiston perusteella laajoja yleistyksiä varhaiskasvatustyön nykytilasta tai siinä esiintyvistä kehittymistarpeista, nostan esiin kolme näkökulmaa, joilla voisi olla kantavuutta juuri tänä aikana tai potentiaalisina jatkotutkimusten
suuntaajina. Ensinnäkin päiväkotien opetuksellisen kulttuurin ilmeinen hajanaisuus on
merkittävä havainto aikana, jona esiopetus on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä. Käytännössä opetuksellisen kulttuurin hajanaisuus merkitsee siis
sitä, että varhaiskasvatuksen kentällä on vallalla erilaisia, keskenään ristiriitaisia käsityksiä siitä, miten oppiminen varhaislapsuudessa tapahtuu ja miten aikuinen, varhaiskasvattaja voisi olla oppimista tukemassa ja edistämässä. Sen lisäksi myös tulkinnat oppimisen
ja opetuksen kuulumisesta päivähoidon tehtäväkenttään näyttävät vaihtelevan laidasta laitaan lähtien voimakkaasta opetuksellisesta painotuksesta aina antipedagogisiin näkökulmiin saakka110.
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Yksi opetuksellisen variaation vivahde liittyy lapsilähtöisyyden ajatukseen ja sen ilmenemiseen päiväkotityössä. Lapsilähtöisyydessä on kyse kansainvälisesti ja kansallisesti
ajankohtaisesta, mutta toisaalta myös ristiriitaisesti tulkitusta kysymyksestä (ks. esim.
Alloway 1997, 3, Cannella 1997, 117–119, Oberhumer & Ulich 1997, 18, Stipek & Byler
1997, 306). Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa valtiovallan taholta asetettu Varhaiskasvatustyöryhmä otti muistiossaan kantaa lapsilähtöisyyden puolesta (Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999, 23–24). Työryhmämuistion mukaan varhaiskasvatuksen työkäytännöissä tulisi erityistä huomiota kiinnittää lasten yksilöllisiin tarpeisiin, taustoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Terminä ja käytännön kasvatustyötä ohjaavana periaatteena lapsilähtöisyys tai lapsikeskeisyys on kuitenkin ongelmallinen. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa lapsilähtöisyys on saanut monia erilaisia määritteitä (ks. esim.
Alloway 1997, 3, Cannella 1997, 117–119, Hujala et al. 1998, 57, Hujala & Puroila
1998a, 308, Hytönen 1992, 10–14). Myös lapsilähtöisyyden konkretisoituminen arjen
käytännöissä herättää monia kysymyksiä. Miten varhaiskasvattaja rakentaa työtään toimiessaan lapsilähtöisesti? Mikä on varhaiskasvattajan rooli lapsilähtöisessä varhaiskasvatuksessa? Missä tulevat vastaan lapsilähtöisyyden rajat?
Tässä tutkimuksessa löytyneet opetuksellisen kehyksen variantit asettuvat aikuislähtöisyyden ja lapsilähtöisyyden akselilla eri kohtiin. Toimintatuokiopainotteisessa pedagogiikassa aikuisen rooli on keskeinen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lapsilähtöisyyden näkökulmasta tällä tavoin rakentuneessa opetuksellisessa toiminnassa lasten
yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet eivät tule riittävällä tavalla huomioon otetuiksi. Toisaalta taas vapaan leikin merkitystä korostava pedagogiikka asettuu lapsi- ja aikuislähtöisyyden akselilla selkeästi lapsilähtöisyyden puolelle. Tällä tavoin orientoitunut varhaiskasvattaja antaa lapselle runsaasti vapauksia omaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että joissakin tapauksissa voimakas
vapaan leikin merkityksen korostaminen on johtanut siihen, että aikuinen on etääntynyt
lapsesta. Lasten ja aikuisten maailmoiden erillisyys ilmenee esimerkiksi aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vähäisyytenä sekä kasvatustyön suunnitelmallisuuden ja
tavoitteellisuuden heikkenemisenä111. Toimintatuokiopainotteisen ja vapaan leikin merkitystä painottavan pedagogiikan väliin jäävässä yksilöllistä oppimista painottavassa pedagogiikassa lapsen oma-aloitteisuuden ja yksilöllisyyden korostus yhdistyy aikuisen vuorovaikutteiseen, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen rooliin. Kyse ei ole pelkästään lapsesta tai aikuisesta lähtevästä toiminnasta, vaan siitä että aikuinen pyrkii lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden edistämään lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä. Tätäkin opetuksellista lähtökohtaa voidaan väljästi tulkiten pitää lapsilähtöisenä. Lapsilähtöisyys on kuitenkin selvästi erilaista kuin vapaan leikin merkitystä painottavassa pedagogiikassa.
110. On syytä huomata, että tämän tutkimuksen aineisto koottiin vuonna 1997, jolloin esiopetusuudistuksen toteuttamisesta vasta
keskusteltiin.
111. Nämä havainnot äärimmäisen lapsilähtöisyyden mahdollisista seuraamuksista eivät ole yksinomaan suomalaisen
varhaiskasvatuksen ilmiö, sillä lyhyt katsaus viimeaikaiseen varhaiskasvatustutkimukseen osoittaa myös muualla
maailmassa painiskeltavan samankaltaisten kysymysten parissa. Esimerkiksi Smith (1999) havaitsi aikuisten ja lasten
välisen vuorovaikutuksen ja yhteisten toimintojen olevan uusseelantilaisissa päiväkodeissa toivottavaa vähäisempää. Smith
(1999, 96) yhdisti vuorovaikutuksen vähäisyyden varhaiskasvattajien voimakkaaseen lapsilähtöisyyden korostukseen ja
nosti esiin sen, että sosiokulttuurinen teoria lasten oppimisesta ei tue ajatusta ’opettajan passiivisesta roolista yhdistyneenä
joihinkin vapaan leikin ideologioihin’. Broströmin (1999) tutkimus tanskalaisissa päiväkodeissa ilmenevistä
kasvatuksellisista tyyleistä nosti puolestaan esiin kysymyksen, miten lasten oma-aloitteisuuden ja keskinäisen
vuorovaikutuksen yksipuolinen korostaminen vaikuttaa lapsen oppimismotivaation syntymiseen. Broström (mt, 117) päätyi
tutkimuksessaan siihen, että lapsilähtöinen kasvatuskulttuuri toisaalta tuki hyvin lasten sosiaalisen kompetenssin
kehittymistä, mutta antoi selvästi vähemmän tukea lasten positiivisen oppimismotivaation kehittymiselle.
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Nämä kolme varhaiskasvattajien arkityöhön kietoutunutta näkökulmaa varhaislapsuuden oppimiseen ja sen edistämiseen ilmentävät sitä, miten erilaisista lähtökohdista voidaan rakentaa aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta oppimis-opetusprosessissa.
Tämän tutkimuksen tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että aikuislähtöisyys ja lapsilähtöisyys varhaiskasvattajan toiminnan absoluuttisena lähtökohtana ovat mahdottomia.
Missään tutkituista päiväkodeista aikuislähtöisyys ei ollut niin ehdotonta, että lapset eivät
olisi olleenkaan voineet itse valita toimintojaan. Esimerkiksi ulkoilutilanteet ja vapaan
leikin tilanteet olivat toimintatuokiopainotteisissa päiväkodeissa sellaisia arjen hetkiä,
joissa lapsille myönnettiin vapauksia omaehtoisiin toimintoihin. Toisaalta taas niissäkään
päiväkodeissa, joissa vapaan leikin merkityksellisyyttä voimakkaasti korostettiin, ei vallinnut säännöttömyyden tila. Vaikka lapset vapaasti valitsivat omia toimintojaan, heitä
kohtaan suunnattiin aikuisten taholta tietynlaisia käyttäytymisodotuksia. Aikuiset myös
puuttuivat lasten toimintoihin, erityisesti niissä tilanteissa, joissa lapset toimivat sääntöjen vastaisesti. Lapsilähtöisyydestä tai aikuislähtöisyydestä onkin mielekästä puhua periaatteellisena lähtökohtana, tavoitteena tai painopistealueena varhaiskasvatustyössä. Päiväkotiarjen kohtaamistilanteissa on kuitenkin aina kyse eri osapuolten intressien kohtaamisesta ja niiden yhteensovittamisesta.
Toinen mielenkiintoinen havainto oli vallan elementin tiivis kytkeytyminen päiväkodin sosiaalisten suhteiden verkostoon. Varhaiskasvatustyöhön kytkeytyvän hallinnan
kehyksen eksplisiittiseksi tekemistä sekä vallan ilmenemismuotojen analyysiä voidaankin pitää yhtenä tämän tutkimuksen keskeisenä antina. Kasvatustieteen piirissä kysymys
vallasta ei ole sinällään uusi, vaan sitä on pohdittu kasvatettavan ja kasvattajan väliseen
suhteeseen liittyvänä ilmiönä kautta aikojen (ks. esim. Ojakangas 1997). Vaikka hallinnan ja vallan analyysi varhaiskasvatuksen kirjallisuudessa ja tutkimuksessa on ollut varsin
vähäistä, kiinnostus tähän suuntaan on alkanut viritä erityisesti lasten ja naisten asemaan
liittyvänä kysymyksenä (esim. Cannella 1997, Leavitt 1994). Varhaiskasvatustutkimuksessa näkökulma on ollut selkeästi valtakriittinen. Vaikka Leavitt (1994, 27) erittelee vallan käsitettä eri näkökulmista ja nostaa esiin myös vallan vastustamisen näkökulman,
hänen tutkimuksensa lähtökohtana on päiväkodissa ilmenevien ’problemaattisten valtasuhteiden erittely’. Cannella (1997) menee valtakritiikissään vieläkin pidemmälle kyseenalaistaessaan koko länsimaisen tiedon ja teorianmuodostuksen valtaa pitävien tietona.
Cannellalle jo yksinomaan lapsen ja lapsuuden käsitteellinen erottaminen aikuisesta ja
aikuisuudesta merkitsee lapsen alistamista aikuisen valta-asemaan.
Tämän tutkimuksen valta-analyysit olivat luonteeltaan pikemminkin neutraaleja kuin
valtakriittisiä. Intressini ei ollut pohtia, mitkä vallankäytön tai valtasuhteiden muodoista
olisivat varhaiskasvatustyössä hyviä tai huonoja, vaan eritellä hallinnan ja vallan ilmenemismuotoja arkityön tilanteissa. Kehysanalyysiin kytkeytyvä tilanteinen näkökulma osoittautuikin hedelmälliseksi valta-analyysien lähtökohdaksi siinä mielessä, että se herkisti
havaitsemaan valtasuhteiden kompleksisuuden ja vallan rakentumisen erilaiset ja vaihtuvat muodot arkipäivän tilanteissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vallan jakaantumisessa ei olisi tapahtunut minkäänlaisia keskittymiä. Vallan epäsymmetrinen jakaantuminen tuli esiin varhaiskasvattajien suhteessa sekä lapsiin että lasten vanhempiin.
Lukuisat erittelemäni aikuisten ja lasten välisiä kohtaamisia käsittelevät esimerkit antavat viitteitä siitä, että päiväkodeissa aikuisilla on auktoriteettiasema suhteessa lapsiin.
Lapsiyksilön ja lapsiryhmän hallinta on siis olennainen osa varhaiskasvattajan arkityötä.
Yhtenä ilmentymänä hallinnan vahvasta asemasta päiväkotityössä voidaan pitää esimer-
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kiksi varhaiskasvattajien hallinnan keinojen laajaa repertuaaria. Tämä on siinä mielessä
kiinnostava tutkimustulos, että viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana lapsen oikeuksista ja subjektiudesta on varhaiskasvatuksen piirissä keskusteltu varsin paljon. Erityisen
voimakasta keskustelu oli 1980-luvun loppupuolella, jolloin päiväkotien urautuneita,
aikuisen roolia korostavia kasvatuskäytäntöjä alettiin voimakkaasti kritisoida. Tämän kritiikin myötä syntyi monia projekteja, joissa päiväkotikäytänteitä pyrittiin kehittämään
enemmän yksittäisen lapsen ja perheen tarpeita huomioiviksi (esim. Huttunen & Nivala
1991, Korhonen 1989, Lahikainen & Rusanen 1991, Rusanen 1990a, 1990b, 1995).
Perinteisen aikuislähtöisen pedagogiikan kritiikkiin kytkeytyi myös tietynlainen valtakritiikki: aikuisen ja ammattilaisen yksinvalta päiväkotikäytäntöjen muotoutumisessa
kyseenalaistettiin. Tähän reformiin kytkeytyi ilmeinen emansipatorinen tendenssi — pyrkimys saada lasten ääni kuuluviin päiväkotimaailmassa.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei tietenkään voida ottaa kantaa siihen, minkälaista muutosta lasten ja varhaiskasvattajien välisessä valtasuhteessa on tapahtunut laajemmassa mittakaavassa. Tämä johtuu siitä, että tutkimus kiinnittyneenä tilanteiseen
orientaatioon ei kohdentunut pidemmän aikavälin muutosprosessien erittelyyn. Jonkinlaisia viitteitä mahdollisesta muutoksesta antoivat kuitenkin pitkään päiväkotityötä tehneiden varhaiskasvattajien tulkinnat päiväkotityön muuttumisesta enemmän lasten omaehtoisia valintoja suosivaan suuntaan. Näiden tulkintojen mukaan lapsilla olisi siis aikaisempaa enemmän vaikutusvaltaa päiväkotiarjen muotoutumisessa. Toisaalta tutkimustulokset
kertovat kuitenkin myös siitä, että hallinnan kulttuureissa on selviä eroja päiväkotien
välillä. Joissakin päiväkodeissa toimintakulttuuria on pyritty tietoisesti kehittämään siihen suuntaan, että lapset olisivat aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja päättämässä itseään koskevissa asioissa. Toisissa päiväkodeissa taas lasten ja aikuisten välisessä valtasuhteessa vallan keskittyminen aikuisten puolelle on aivan ilmeistä.
Tutkimustulokset haastavat pohtimaan myös lasten vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden välistä valtasuhdetta. Suomalaisessa päivähoidossa lasten vanhempien asema
sekä vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden välinen yhteistyö on ollut 1980-luvulta
saakka yksi eniten esillä olleista teemoista. Toisaalta kiinnostus vanhempien vaikutusvallan vahvistamiseen ja yhteistyön lisäämiseen on noussut tutkimuksista, joissa yksilöpsykologisista lähtökohdista on siirrytty käsitteellistämään kasvatus kaikkien kasvatukseen
osallistuvien yhteistyöprosessina (Bronfenbrenner 1979, Huttunen 1984, Huttunen &
Nivala 1991, Powell 1989, 1991, 1996, Singer & Miltenburg 1994, Ramsay et al. 1992).
Toisaalta kysymys vanhempien asemasta päivähoidossa kytkeytyy myös suomalaisessa
yhteiskunnassa käytyyn laajempaan keskusteluun asiakkaan asemasta hyvinvointipalveluissa (esim. Heikkilä 1988). Näistä lähtökohdista nousevalla tutkimuksella ja päiväkotikäytäntöjen muutoksella on ollut selkeä suunta: vahvistaa vanhempien roolia todellisina
vaikuttajina päivähoidossa. Tämä on merkinnyt haastetta kehittää päivähoidon perinteisiä, henkilökunnan ammatillista itsemääräämisoikeutta painottavia ammattilaislähtöisiä
lähtökohtia perhelähtöiseen suuntaan (Puroila 1996, 1997, Weissbourd 1992).
Perinteisesti ammattilaisten on ajateltu kykenevän koulutukseensa ja työkokemukseensa perustuen määrittelemään asiakkaidensa tarpeet ja tekemään heitä koskevat ratkaisut.
Esimerkiksi Freidsonin (1986, 218) mukaan professionaalinen työn hallinta edellyttää
jossain määrin sitä, että ammattilaiset kontrolloivat asiakkaitaan. Tämänkaltainen näkökulma päiväkotityöhön sovellettuna painottaa työntekijöiden ammatillista autonomiaa ja
valta-asemaa suhteessa vanhempiin. Perhelähtöisessä ammatillisuudessa lähtökohtana on
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sen sijaan lasten vanhempien omaa lastaan koskevan asiantuntemuksen nostaminen työntekijöiden ammatillisten käytäntöjen lähtökohdaksi. Lähtökohdan muuttumisessa ammattilaislähtöisestä perhelähtöiseen suuntaan on kyse radikaalista muutoksesta, joka edellyttää työntekijöiden ja vanhempien välisen valta-asetelman uudelleenmuotoilua. Tätä voidaan pitää potentiaalisena jännitteiden ja ristiriitojen lähteenä, koska vanhempien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen merkitsee vanhempien astumista aikaisemmin ammattilaisten reviirinä pidetylle alueelle (ks. esim. Powell 1991, 310–311).
Vanhempien osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmasta myönteisenä seikkana voidaan pitää sitä, että ainakin osassa päiväkoteja pyritään järjestämään tietoisesti aikaa vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vaikka näissä päiväkodeissa on tehty kehittämistyötä vanhempien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, vanhempien
vaikuttamisen elementti koetaan kuitenkin edelleenkin monin paikoin ongelmallisena.
Miksi varhaiskasvattajien ammatillisen asiantuntemuksen ja vanhempien asiantuntemuksen yhteensovittaminen on päiväkotityössä vaikeaa? Tutkituissa päiväkodeissa työntekijät
selittivät pitäytymistä ammattilaislähtöisissä käytännöissä päiväkotityön resurssien riittämättömyydellä. Toisaalta oli kuitenkin ilmeistä, että suunnilleen samanlaisten resurssien
vallitessa vanhempien vaikutusmahdollisuudet rakentuivat hyvinkin eri tavoin. Tämä
antoi aiheen otaksua, että vanhempien ’toiseudessa’, jäämisessä päiväkotitoimintaa koskevien ratkaisujen ulkopuolelle, oli kyse resurssien ohella myös työn tekemisen mentaliteetista ja työn organisointiin liittyvistä kysymyksistä. Päiväkotityö miellettiin niin vahvasti
lasten ja varhaiskasvattajien välisenä sekä varhaiskasvattajien keskeisenä asiana, että vanhemmille ei löytynyt luontevaa paikkaa työn kokonaisuudessa. Tämä tuli esiin siten, että
päiväkotiarjessa työntekijöiden ja vanhempien väliset kohtaamiset rajoittuivat joko varhaisaamun kiireisiin tulohetkiin tai yhtä kiireisiin myöhäisen iltapäivän kotiinlähdön
tilanteisiin. Joissakin tapauksissa nämäkin kohtaamistilanteet puuttuivat esimerkiksi työvuorojärjestelyjen takia. Jos vanhemmat ja työntekijät eivät fyysisesti kohtaa, miten voi
tapahtua mielten kohtaamista, yhteisen ja jaetun ymmärryksen syntymistä lapsen kasvatukseen liittyen?
Vanhempien osallisuus ja vaikuttaminen edellyttää perheen ja päivähoidon välistä
yhteistyötä. On toki huomattava, että vanhempien ja varhaiskasvattajien välisen yhteistyön määrä ei sinänsä kerro vanhempien vaikutusmahdollisuuksista kovinkaan paljon (ks.
Puroila 1996, 1997). Lukuisatkaan yhteistyötilaisuudet eivät siis osoita sitä, että vanhemmilla olisi mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintakäytäntöihin. Myös vähäisemmän
kanssakäymisen puitteissa on mahdollista sopia yhteisistä tavoitteista ja toimintakäytännöistä. Yhteistyön laatu onkin perhelähtöisyyden toteutumisessa sen määrää oleellisempi
tekijä. Yhtä oleellista on se, miten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö integroituu osaksi
päiväkotityötä. Onko vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö työn irrallinen osa-alue, vai
muodostaako se perustan päiväkotikäytännöille?
Varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen valtasuhde onkin kysymys, jota sekä varhaiskasvatuksen tutkimuksessa että käytännön työelämässä olisi syytä eritellä tarkemmin. Minkälaisiin käsityksiin lapsesta, perheestä ja päivähoidosta päiväkodin toimintakäytännöt perustuvat? Tärkeää olisi myös arvioida päiväkodin työntekijöiden ja vanhempien välisen yhteistyön toteutumisen rakenteellisia ehtoja. Minkälaiset olosuhteet yhteistyön toteutumiseen päiväkoti tarjoaa? Toivottaako päiväkoti fyysisenä tilana vanhemmat
tervetulleeksi? Onko päiväkotityö organisoitu siten, että se mahdollistaa työntekijöiden ja
vanhempien välisen kohtaamisen? Työntekijöiden ja vanhempien välisen yhteistyön ohel-
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la tulisi pohtia myös mahdollisuutta perheiden keskinäisten verkostojen vahvistamiseen,
jolla voisi olla ratkaiseva merkitys vanhemmuuden tukemisessa ja sitä kautta myös lasten
hyvinvoinnin ja kasvun edistämisessä.
Lopuksi nostan esiin läpi tutkimusprosessin mieltäni kiehtoneen lapsen näkökulman.
Vaikka tutkimus ei kohdistunut päiväkodissa oleviin lapsiin, useimmissa työntekijöiden
työtilanteissa lapset olivat läsnä joko varhaiskasvattajien vuorovaikutuskumppaneina tai
lasten keskinäisissä kohtaamisissa. Tästä syystä tutkimuksen empiirinen aineisto sisälsi
kiinnostavia välähdyksiä myös lasten päiväkotiarjesta. Silmiinpistävää oli ensinnäkin lasten kompetenttius toimia päiväkodin sosiaalisen vuorovaikutuksen kentällä. Tätä näkökulmaa tukee ns. uusi lapsitutkimus nostaessaan esiin sen, että lapsi ei ole ainoastaan aikuisen toiminnan kohde, vaan toimija muiden sosiaalisten toimijoiden joukossa (Corsaro
2000, 92, Strandell 1995, 18, Lehtinen 2000, 16–18, ks. myös Alanen & Bardy 1990).
Tutkituissa päiväkodeissa hyvinkin pienet lapset kykenivät hahmottamaan, mistä sosiaalisissa tilanteissa oli kulloinkin kysymys ja toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Sosiaalinen kompetenttius tuli esiin esimerkiksi lasten taitona tulkita aikuisten kielenkäyttöön sisältyviä epäsuoria viestejä. Joissakin tilanteissa näytti myös siltä, että aikuisten
yritykset ’harhauttaa’ lapsia kilpistyivät juuri lasten kykyyn ymmärtää tilanteiden monikerroksisia merkityksiä. Nämä näkökulmat antavat viitteitä siitä, että lapset tulkitsevat
lasten ja aikuisten välisiä kohtaamistilanteita ainakin osittain tutkimuksessa löytyneiden
kehysten kautta. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää kuitenkin se, mitä kaikkea muuta
lasten päiväkotitodellisuuteen liittyy. Viime vuosina tehdyt tutkimukset lasten välisestä
vuorovaikutuksesta osoittavat lasten vertaiskulttuurin moniulotteisuuden (esim. Corsaro
2000, Strandell 1995, Lehtinen 2000). Onkin oletettavaa, että lapsia ja lasten välistä vuorovaikutusta tutkimalla päiväkotikulttuuriseen kehysrepertuaariin löytyisi uusia ulottuvuuksia.
Vaikka lasten taito toimia sosiaalisissa tilanteissa tuli tutkimuksessa esiin monin eri
tavoin, myös lasten ja aikuisten väliset konfliktit kuuluivat olennaisena osana päiväkotiarkeen. Ne vaihtelivat vakavuusasteeltaan varovaisista rajojen koettelemisista aina pitkittyneisiin ja toistuviin aikuisten ja lasten välisiin erimielisyyksiin ja ristiriitoihin saakka.
Hätkähdyttävää oli todeta se, miten jo päiväkodin nuorimmissa ikäryhmissä joillekin lapsille muodostui varhaiskasvattajan silmissä vaikean lapsen rooli. Sääntöjen rikkojan rooli
edustaa päiväkotilasten roolirepertuaarissa ainoastaan yhtä potentiaalista roolia. Joidenkin lasten kohdalla vaikean lapsen rooli siirtyi kuitenkin tilanteesta toiseen. Tämä havainto motivoi kysymään, miten paljon lapsen leimautumisella on vaikutusta lapsen kehitykseen ja identiteettityöhön pidemmällä aikajänteellä. Siirtyykö vaikean lapsen rooli päiväkotiryhmästä toiseen ja edelleen päiväkodista kouluun? Alkaako syrjäytyminen jo varhaislapsuudessa?
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9.5 Tutkijan roolista tutkimuksen luotettavuuteen
”Ootko sinä mummu vai isä?”
(Päiväkotilapsen kysymys havainnointiaineistoa keräävälle tutkijalle.)
Olen rakentanut tätä tutkimusta kehyksen käsitteen varaan. Kenen kehyksistä tutkimuksessa on ollut kyse? Mikä on ollut tutkijan rooli kehysten eksplikoimisessa? Miten luotettavan kuvan esille nostamani kehykset ja niiden dynamiikkaan liittyvät näkökulmat luovat varhaiskasvatustyön arjesta? Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää paluuta
kehysanalyysin perusoletuksiin, joihin tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti sitouduin.
Kuva tutkijan roolista sekä tutkimustulosten luotettavuudesta rakentuu kehysanalyysin
lähtökohtien valossa erilaiseksi verrattuna eräisiin muihin laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin. Huhtinen et al. (1993) ovat kuvanneet laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja analyyttisen ja fenomenologisen tutkimuksen välisenä jatkumona. Analyyttisellä
he viittaavat tutkimukseen, jossa tutkimuskohdetta pyritään käsittelemään jonkin käsitteellistyksen, teorian tai metodin puitteissa. Fenomenologinen tutkimus puolestaan merkitsee heille tutkimuskohteen ’jättämistä silleen’ (mt, 157). Vastaava laadullisten lähestymistapojen jatkumo tulee esiin Kvalen (1996, 3–5) tutkijametaforissa. Kvalen mukaan
tutkija voi orientoitua tutkimukseensa joko kaivostyöläisen tai tutkimusmatkailijan tavoin.
Tutkija kaivostyöläisenä käyttää tiettyjä työkaluja, jotta hän saisi esiin erilaisten materiaalien joukosta etsimänsä arvokkaan malmin. Tutkija tutkimusmatkailijana sen sijaan kiertää maailmaa ja kohtaa erilaisia kulttuureita, ja palatessaan matkalta hänellä on kerrottavanaan tarina.
Tämän tutkimuksen perusvire on painottunut jatkumon analyyttiseen puoleen. Tutkimuksen analyyttinen ote pohjautuu kehysanalyysin oletukseen, jonka mukaan me ihmiset
arkipäivän toimijoina olemme vain heikosti tietoisia siitä, mikä meidän toimintaamme
ohjaa. Kehysanalyyttisessä tutkimuksessa tällaista tiedostamatonta tai heikosti tiedostettua arkitietoa pyritään tekemään näkyväksi. Kehysanalyyttisesti orientoituneena tutkijana
en ole voinut pitäytyä yksinomaan siinä, mitä varhaiskasvattajat työstään sanovat. Sen
sijaan olen pyrkinyt problematisoimaan päiväkotiarjen kohtaamistilanteita ja varhaiskasvattajien työtä koskevia tulkintoja sekä etsimään myös niiden sisältämiä ristiriitaisuuksia.
Tutkimuksen analyyttinen ote ilmenee myös siinä, että olen tähdännyt varhaiskasvatustyötä koskevien jäsennysten löytämiseen ja niiden viemiseen käsitteelliselle tasolle. Yhtenä perusintressinäni onkin ollut soveltaa ja rakentaa sellaisia käsitteellisiä välineitä, jotka
edesauttaisivat varhaiskasvatustyön moniulotteisuuden hahmottamista.
Kehysanalyysin perusoletuksiin nojautuen olen lähtenyt liikkeelle ajatuksesta, jonka
mukaan varhaiskasvatustyö jäsentyy ja vaihtelee päiväkotiarjessa olemassa olevien kehysten mukaisesti. Näiden kehysten tavoittaminen ja analyysi on ollut keskeinen tehtäväni.
Tämän peruslähtökohdan valossa löytyneet kehykset ovat päiväkotikulttuurissa elävien
ihmisten kehyksiä siitäkin huolimatta, että päiväkotiarjen toimijat eivät itse tiedosta tällaisten kulttuuristen kategorioiden olemassaoloa. Kehykset eivät ole siten syntyneet tässä
tutkimuksessa, vaan ne ovat olemassa olevaa päiväkotitodellisuutta. Toisaalta on kuitenkin selvää, että myös minulla tutkijana on ollut merkittävä rooli kehysten eksplikoimisessa. Kehykset eivät siis ole mystisesti ‘nousseet’ tutkimusaineistosta, vaan minulla on ollut
’kaivostyöläisen’ tehtävä –löytää kehykset ja antaa niille niiden sisältöä vastaava nimi.
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Mitä voin sanoa löytyneiden kehysten ja niiden dynamiikkaa koskevien näkökulmien
luotettavuudesta? Kysymys tutkimuksen luotettavuudesta kietoutuu tutkimuksen tieteenfilosofisiin lähtökohtiin, tutkimuskohteen ja tiedon luonnetta koskeviin oletuksiin (Kvale
1996, 238). Kehysanalyysin kytkeytyvän realistisen ja objektivistisen oletuksen valossa
tutkimuksen luotettavuuden kriteeriksi ei riitä se, että tutkimuskohteen ja tutkijan välille
syntyy jonkinlainen suhde, ts. tutkimuskohde merkityksellistyy tutkijalle. Tavoite on vieläkin vaativampi — tutkijan tavoittamien merkitysten tulisi mahdollisimman pitkälle vastata tutkimuskohteen sisältämiä merkityksiä.
Vaikka voin tavoittaa jotain olennaista toisen ihmisen merkitysmaailmassa, koskaan en
voi päästä kuitenkaan täydelliseen merkityshorisonttien yhteensulautumiseen. Tämä rajallisuus on erityisen selkeä kehysanalyysin peruslähtökohtia vasten tarkasteltuna — mikään
tutkimus, kuvaus, dokumentti, teoria tai teksti ei koskaan voi olla sama asia kuin niiden
kohde. Tästä näkökulmasta tämä tutkimus voidaan ymmärtää varhaiskasvatustyön ’kehystämisenä’ eli varhaiskasvatustyön siirtämisenä alkuperäisestä tapahtumakontekstista tutkimuksen kehyksiin. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on merkille pantavaa,
että kehysanalyyttisesti ymmärrettynä tällaiset siirtymät sisältävät aina potentiaalisen
alkuperäisestä kohteesta etäännyttävän vaikutuksen.
Tutkimusprosessin kokonaisuudessa on tunnistettavissa ainakin kolme kriittistä pistettä, joissa tapahtuu siirtyminen kehyksestä toiseen (kuvio 3). Aineistonkeruu on varhaiskasvattajien arkityön siirtämistä aineiston kehykseen, analyysi ja tulkinta puolestaan
kehystävät tätä varhaiskasvattajien arkityötä koskevaa aineistoa. Lisäksi tutkimuksen
raportointi on analyysin ja tulkinnan siirtämistä kirjoitetun raportin kehykseen. Näitä
kutakin siirtymää on aiheellista tarkastella kriittisesti.

Raportointi
Analyysi ja
tulkinta

Kuvio 3. Tutkimuksen kehykset.

Aineiston
keruu

Päiväkodeissa
toteutettava
varhaiskasvatustyö
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Mikä on siis tutkimusaineistoni ja tutkimani ilmiön välillä vallitseva vastaavuus? Atkinsonin ja Hammersleyn (1994, 249) tavoin on todettava, että tutkija ei voi tutkia sosiaalisen
maailman ilmiöitä olematta osa tutkimaansa maailmaa. ’Koskematonta’ sosiaalista maailmaa emme voi tavoittaa, emme myöskään täysin eliminoida tutkijan vaikutusta
(Peräkylä1990, 172). Omassa tutkimuksessani erityisesti havainnointiaineistoon sisältyy
tällainen rajoitus. Monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa havainnoiva tutkija ei voi
mitenkään havaita ja rekisteröidä kaikkea tilanteessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Myös
haastatteluaineistoon liittyy jo aikaisemmin esille nostamani rajoitus: haastateltavan puhe
ei välttämättä kuvaa sitä, miten jokin asiantila on, vaan sitä mitä haastateltava ajattelee
tutkijan odottavan tai pitävän hyvänä.
Näistä rajoituksista huolimatta oletan tutkimusaineistoni kohtuullisen hyvin välittävän
varhaiskasvattajien arkityöhön liittyvää todellisuutta. Tämän oletuksen perustan kolmeen
näkökohtaan. Ensinnäkin päiväkotien ja avaininformanttien valikoinnissa pyrin siihen,
että tutkimusaineisto olisi mahdollisimman rikas, so. tutkimukseen osallistuneet päiväkodit olisivat kooltaan ja sijainniltaan erilaisia ja avaininformantit edustaisivat eri ammattiryhmiä ja erilaisia lapsiryhmiä. Aineiston rikkaus liittyy myös ns. menetelmätriangulaatioon eli useamman aineistonkeruumetodin käyttöön (ks. Fontana & Frey 1994, 373,
Huberman & Miles 1994, 438) sekä aineiston riittävyyteen. Keräämäni aineiston laajuus
osoittautui analyysiprosessin kuluessa riittäväksi. Tätä kuvastaa se, että tutkimuksessa
jäsentyneet kehykset oli tunnistettavissa jo ensimmäisestä tapauksesta tapausten kokonaismäärän ollessa yhdeksän.
Aineistosta tekemieni tulkintojen perustelemisessa olen käyttänyt kahta laadulliselle
tutkimukselle tyypillistä argumentoinnin tapaa. Olen pyrkinyt rakentamaan tutkimusraportin siten, että tutkimuksen peruslogiikka ja tutkimusprosessin eteneminen olisi lukijan
arvioitavissa. Esimerkiksi analyysin vaiheiden ja analyysiesimerkkien kautta olen kuvannut sen, miten varhaiskasvatustyötä jäsentävät kehykset aineistosta löytyivät. Olen myös
antanut tilaa autenttisille aineistokatkelmille. Tehtyjen tulkintojen ja aineistokatkelmien
vastaavuutta onkin mahdollista arvioida läpi tutkimusraportin.
Tutkimuksenteon etiikka velvoittaa tutkijan rakentamaan tutkimusraporttinsa siten,
että esitetyt tutkimustulokset vastaavat tutkimusaineistoa sekä siitä tehtyjä tulkintoja. Pyrkimykseni on siis ollut välittää tutkimusraportissa varhaiskasvattajien arkityö sellaisena
kuin se aineistoanalyysin ja siitä tehtyjen tulkintojen kautta minulle ilmeni. Kirjoittamisen prosessissa törmään kuitenkin inhimillisen ilmaisukyvyn väistämättömään rajallisuuteen. Kun puen havainnon sanoiksi, jotain havainnon alkuperäisestä olemuksesta katoaa.
Sanat eivät siten voi välittää kuin osan päiväkotiarjen moninaisuudesta ja rikkaudesta.
Kun tutkimus on lukijan käsissä, päiväkodeissa tapahtuva varhaiskasvatustyö on suodattunut jo useiden siirtymien kautta. Kehystysten sarja ei tietenkään pääty tutkimusraporttiin. Myös lukija kehystää tekstin omalla tavallaan. Tutkimuksen maailmaan liittyykin tietty paradoksaalisuus. Vaikka tutkijan tavoitteena on rakentaa tutkittavasta ilmiöstä
mahdollisimman aito kuva, tutkimus ei voi koskaan välittää todellisuutta sellaisena kuin
se on. Mitä pidemmälle kehystysten sarjassa edetään, sitä kauemmas todellisuus pakenee.
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