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Abstract
Good day-nursery education and its development require increased participation by the parents in the
planning, implementation and evaluation of their children's day-care process. It is therefore the
purpose of the current study to interpret and understand the conceptions of education held by the
mothers of day-nursery children and their assessments of good day-nursery education. The theoretical
frame of reference of this study is based on an existential-phenomenological approach to education
and the holistic conception of man outlined by Rauhala (1983). The research data consists of
individual and pair interviews with seven mothers selected in three day nurseries, and of their written
evaluations of the summaries of these interviews. The data analysis made use of content analysis and
an interpretational approach aiming at understanding meanings on the basis of wholes of thought. The
Nud*ist analysis software was used as a technical tool.
The study shows that the educational conceptions of the mothers of day-nursery children conform
to the phenomenological approach to education. Their conception of the child focuses on
individuality, the importance of the development of emotional life and self-esteem, as well as active
subjectivity. The mothers have a mainly positive view on the possibilities of the day-nursery staff to
support these areas of development. Their conceptions of the goals of education span between
individual subjectivity and collectivity. The goals are crystallised in the individual who is a creative
survivor capable of realising human dignity many-sidedly in relation to self and others. Day-nursery
education is often a conscious choice by the parents to achieve these goals, although those
interviewed also intervene in the social influences received by their children if necessary. The
conceptions of the educational relationship and methods focus on a confidential and caring
relationship in which open authority enables a genuine dialogue that creates something new between
the child and adult. A democratic community of adults is also a source of modeling for the child. On
this basis the personnel is authorised by the parents to act on behalf of the child. The conceptions of
educational collaboration are based on the primary educational responsibility of the parents, and
therein on the realisation of the parent's existential needs. Successful collaboration requires the
parents to be well enough informed of day-nursery education and to have a positive emotional
relationship with the day nursery and the child's educational situation. The parent also needs to have
the opportunity to be fully involved in the child's educational process. The collaboration is mostly felt
to support parenthood, but crisis situations may also cause value conflicts between the parents and
staff.
The results would suggest that knowledge and understanding of the parents' educational
conceptions would promote the professionals' efforts to consider the differences between families and
support educational companionship. In this way the parents' involvement would also be reinforced in
terms of joint planning and evaluation in day-nursery education. The parents' ideas would thus also
be conveyed to early childhood education planners and decision-makers to support them in their
work.

Keywords: day nurseries, education – conceptions, meanings – interpretation, parenthood
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Tiivistelmä
Hyvän päiväkotikasvatuksen ja sen kehittämisen edellytys on vanhempien osallisuuden
vahvistaminen lapsen päivähoitoprosessin suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Tästä
syystä tämän tutkimuksen tehtävänä on tulkita ja ymmärtää päiväkotilasten äitien kasvatuskäsityksiä
sekä heidän arviointiaan päiväkotikasvatuksesta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustana
on eksistentiaalis-fenomenologinen lähtökohta kasvatuksessa ja Rauhalan (1983) määrittelemä
holistinen ihmiskäsitys. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta päiväkodista valittujen seitsemän äidin
yksilö- ja parihaastatteluista sekä kirjallisista arvioinneista, joita he antoivat haastatteluidensa
tiivistelmistä. Aineiston analyysissä on sovellettu sisällönanalyysiä ja tulkinnallista otetta, joka pyrkii
ajatuskokonaisuuksien pohjalta merkitysten ymmärtämiseen. Teknisenä apuvälineenä on käytetty
Nud*ist-analyysiohjelmaa.
Tutkimuksen tuloksena päiväkotilasten äitien kasvatuskäsitykset myötäilevät eksistentiaalisfenomenologista lähestymistapaa kasvatuksessa. Käsitys lapsesta painottaa yksilöllisyyttä, tunneelämän ja itsetunnon kehityksen tärkeyttä sekä aktiivista subjektiutta. äideillä on pääosin positiivinen
käsitys päiväkodin henkilöstön mahdollisuuksista tukea näitä kehityksen alueita. Käsitykset
kasvatustavoitteista keskittyvät yksilöllisen subjektiuden ja yhteisöllisyyden jännevälille. Tavoitteet
kiteytyvät yksilöön, joka on luova selviytyjä ja kykenee toteuttamaan monipuolista ihmisarvoa
suhteessa itseensä ja muihin ihmisiin. Päiväkotikasvatus on usein vanhempien tietoinen valinta
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joskin haastatellut myös puuttuvat tarvittaessa lapsensa saamiin
sosiaalisiin vaikutteisiin. Käsitykset kasvatussuhteesta ja -menetelmistä painottavat luottamuksellista
ja välittävää kasvatussuhdetta, jossa avoin auktoriteetti mahdollistaa aidon ja uutta luovan dialogin
lapsen ja aikuisen välillä. Demokraattinen aikuisyhteisö on myös lapsen mallioppimisen lähde. Tältä
pohjalta henkilöstöllä on vanhempien valtuutus toimia lapsen valtuutettuna. Käsitykset
kasvatusyhteistyöstä nojaavat vanhempien ensisijaiseen kasvatusvastuuseen ja siinä vanhemman
eksistentiaalisten tarpeiden toteutumiseen. Onnistunut yhteistyö edellyttää vanhemman riittävää
tietotasoa päiväkotikasvatuksesta sekä tunnetasolla myönteistä kokemusta vanhemman omasta
suhteesta päiväkotiin samoin kuin lapsen kasvatustilanteesta. Osallistumisen tasolla vanhemman
tulee saada vaikuttaa lapsensa kasvatusprosessiin. Pääsääntöisesti yhteistyö on koettu vanhemmuutta
tukevana. Kriisitilanteet kuitenkin saattavat nostaa esiin myös arvoristiriitoja vanhempien ja
henkilöstön välillä.
Tulokset antavat viitteitä siitä, että vanhempien kasvatuskäsitysten tunteminen ja ymmärtäminen
voisivat parantaa ammattilaisten työtä perheiden erilaisuuden huomioimisessa ja tukea
kasvatuskumppanuutta. Tällöin myös vanhempien osallisuus vahvistuisi yhteisenä suunnitteluna ja
arviointina päiväkotikasvatuksessa. Vanhempien käsitykset tulisivat näin artikuloiduiksi myös
varhaiskasvatuksen suunnittelijoiden ja päättäjien työn tueksi.

Asiasanat: kasvatus – käsitykset, merkitykset – tulkinta, päiväkodit, vanhemmuus

Esipuhe
Tämän tutkimuksen juuret juontavat työurani varhaisimpiin vaiheisiin lastentarhanopettajana. Parhaat muistot päiväkotivuosiltani liittyvät niihin, tosin melko harvinaisiin tilanteisiin, joissa lapset ja heidän vanhempansa tekivät ja kokivat päiväkodissa jotakin yhdessä.
Silloin oli usein ilo ylimmillään lasten, vanhempien ja henkilökunnan kesken.
Päivähoidon piirissä suhtautuminen lasten vanhempiin on vaihdellut eri aikoina. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tämänhetkisiin kehittämishaasteisiin vastaaminen koskee
juuri lasten vanhempien osallisuuden vahvistumista päivähoidon ammattilaisten kumppaneina lapsen varhaiskasvatusprosessia toteutettaessa. Käsillä oleva tutkimustyö on tarjonnut erään mahdollisuuden perehtyä ja etsiä joitakin osin vastauksia näihin yllättävänkin
ajankohtaisiksi käyneisiin kysymyksiin.
Erityiskiitokset ansaitsevat ne kymmenen äitiä, jotka mahdollistivat tämän tutkimuksen.
He tuottivat aineiston, jonka varaan tutkimus rakentuu. Tutkittavani ovat suostuneet jakamaan vanhemmuuden kokemuksiaan niin tutkijan kuin tutkimuksen lukijoiden kanssa.
Olen ”seurustellut” tutkittavieni kanssa useita vuosia, ja kaikki heistä ovat jättäneet jälkensä minuun. Työni taustavaikuttajiin kuuluvat myös ne päiväkodit, jotka hankkivat
minulle haastateltavat tätä tutkimusta varten ja joiden henkilöstön työ peilautuu myös
tämän tutkimuksen aineistossa ja sen tuloksissa.
Tutkimukseni syntymiseen ovat lisäksi vaikuttaneet monet henkilöt, joita haluan kiittää.
Heistä erityisesti professori Eeva Hujalan kannustus ja ohjaus on ollut ratkaisevaa työn etenemisessä. Kiitän työtäni edistäneestä ohjauksesta myös professori Riitta-Liisa Korkeamäkeä, professori Rauni Räsästä samoin kuin ystävääni, professori Anja Taanilaa. Vuosien
varrella myös monet professori Eeva Hujalan jatko-opiskelijaryhmän jäsenistä ovat paneutuneet ja vaikuttaneet tähän työhön. Heistä haluan mainita KL Elise Lujalan, KM Maarit
Mäkelän, KM Seija Järven sekä KM Marja Pietin ja kiittää koko ryhmää yhteisestä opiskelusta.
Lopulliseen muotoonsa tämän työn saattamisessa ohjasivat ne asiantuntevat ja rakentavat korjausehdotukset, joita sain työni esitarkastajilta professori Aili Heleniukselta ja professori Anna Raija Nummenmaalta. Olen kiitollinen heidän arvokkaista neuvoistaan, joita
olen pyrkinyt noudattamaan mahdollisimman pitkälle.
Varhaiskasvatuskeskuksen työtoverit, joista osa on siirtynyt jo työskentelemään muualle, ovat muodostaneet kannustavan työyhteisön. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tie-

dekunnan apurahat ovat mahdollistaneet muutamia tutkimusjaksoja, jotka ovat edistäneet
työni etenemistä. Varhaiskasvatuksen jaoksen kirjasto, sen asiantunteva ja tehokas palvelu
on ollut työskentelyä tukeva voimavara. Tutkimukseni kieliasun on tarkastanut FM Ilona
Nykyri, jota kiitän myös asiantuntevasta ja tarkasta työstä.
Lopuksi lämpimät kiitokset – Leolle, Heikille ja Liisalle – perheelleni, joka on jaksanut
tukea työtäni ja hyvin kestänyt matkan vaivat. Väitöskirjatutkimukseni omistan vanhempieni, Irma ja Aarne Härön muistolle kiitollisena kaikesta heiltä saamastani.
Oulunsalossa 20. marraskuuta 2004
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Liitteet

1 Tutkimuksen kasvatusfilosofiset lähtökohdat
Aloitan tämän luvun tutkimusaiheeseen liittyvällä johdannolla, jonka jälkeen esitän ensin
koonnin koko tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rakentamisesta. Esittelen sitten tutkimuksen keskeisen kasvatusfilosofisen ja tutkimusteoreettisen orientaation, joka tukeutuu
eksistentiaalis-fenomenologisiin kasvatuksellisiin lähtökohtiin ja niiden taustalla olevaan
holistiseen ihmiskäsitykseen (Rauhala 1983). Tämän jälkeen laajennan taustaorientaatiota
kasvatuksen arvopohdintaan, esitän eettisten lähtökohtien hahmotelmia kasvatuksessa sekä
yleisen arvokeskustelun näkökulmia. Lopuksi esitän työn tutkimusteoreettiset sitoumukset.

1.1 Johdanto tutkimusaiheeseen
Vanhemmuus, siinä tapahtuneet muutokset ja siihen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset
ovat herättäneet viime aikoina eri tahoilla mielenkiintoa ja yhteiskunnallista keskustelua.
Monet ympäristön ja yhteiskunnan muutostekijät ovat koskettaneet konkreettisesti lapsiperheitä ja vaikuttaneet niiden tilanteeseen sekä kasvattamisen ja vanhemmuuden ehtoihin.
Viime aikoina on tutkittu, miten suomalaisvanhemmat kasvattavat, ovat kasvattaneet ja
haluavat tällä hetkellä kasvattaa lapsiaan (esim. Alasuutari 2003, Hoikkala 1993, Hämäläinen, Kraav ja Raudik 1994, Korhonen 1994, 1999, Reuna 1999, Kemppainen 2001, Poikolainen 2002). Lasten kasvattaminen ei ole nyky-yhteiskunnassa vanhemmille yksinkertainen tai helppo tehtävä, vaan siihen tarvitaan yhteistyötä, joskus jopa useiden ulkopuolisten
tahojen kanssa. Tavallisimmin perheiden yhteistyökumppaneina ennen lapsen kouluikää
ovat erityisesti päivähoidon ammattilaiset.
Julkinen pienten lasten kasvatus, erityisesti juuri päivähoito, on koko historiansa ajan
pyrkinyt kotikasvatuksen tukemiseen. Ajankohtainen kysymys tällä hetkellä on, millaista
kotikasvatuksen tukemisen ja lasten vanhempien ja ammattikasvattajien yhteistyön tulisi
olla nykyisissä muuttuvissa kasvu- ja kasvatustilanteissa. Päiväkoti on instituutio, jonka
kanssa sitä käyttävät perheet ovat tekemisissä lähes päivittäin (Välimäki 1998). Yhteinen
kasvatustehtävä entistä vaativammissa olosuhteissa on muuttunut myös laadultaan uudella
tavalla yksityisyyden ja julkisen rajapinnalla tapahtuvaksi ja myös tätä rajaa murtavaksi.
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Uutta kasvatusyhteistyön orientaatiota ja menetelmiä vaaditaan niin pienten lasten vanhemmilta kuin ammattilaisiltakin.
Suomalaisen päivähoidon perusteet ja lakisääteinen pohja on kirjattu lakiin lasten päivähoidosta (1973/36). Lakiin on tehty kuluneiden runsaan 30 vuoden kuluessa useita muutoksia. Siihen vuonna 1983 tehty lisäys sisältää yleiset kasvatustavoitteet, mutta määrittelee
samalla vanhempien ensisijaisen kasvatusvastuun siten, että päivähoidon tehtävänä on
tukea kotien kasvatustehtävää ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden
tasapainoista kehitystä (1983/304). Kotikasvatuksen ensisijaisuus merkitsee sitä, että kodin
kautta lapselle välittyvät eettiset arvot ja normit ovat keskeisellä sijalla lapsen kasvatuksessa. Nämä periaatteet edellyttävät niin yleisellä tasolla käytävää kasvatuskeskustelua
kuin sitäkin, että päivähoitotilanteessa tutustutaan yksittäisen lapsen perheen kasvatusarvoihin ja keskustellaan niistä. Kasvatusarvojen pohdinnan tulisi näin olla jokapäiväinen
tapa käytännön kasvatustyössä. Vanhempien oikeus ja velvollisuus vaikuttaa lapsensa päiväkotikasvatukseen merkitsee sitä, että he ovat yhtä aikaa päivähoidon työnantajia, yhteistyökumppaneita ja palveluiden käyttäjiä.
Erityyppisiä päivähoidon yhteistyötutkimuksia on tehty päivähoitolain voimaantulon
(1973) jälkeen tasaisin väliajoin. Tutkimukset ovat usein liittyneet päivähoidon eri yhteistyömuotojen kokeilemiseen tai vanhempien toiveiden kyselyyn ja niiden toteuttamiseen
hoito- ja kasvatuskäytännöissä tai vanhempien kasvatusneuvontaan ja heidän asemaansa
yhteistyötilanteissa (esim. Huttunen 1984, Taskinen ja Tirkkonen 1984, Rusanen 1988,
Välimäki 1993, 1994). Tutkimukset antavat jonkin verran tietoa vanhempien kasvatusajattelusta ja heidän yhteistyövalmiudestaan tai -tarpeistaan (mm. Huttunen ja Nivala 1991,
Hujala-Huttunen ja Nivala 1996, Tauriainen 2000, Rantala 2002). Tutkimukset eivät kuitenkaan pureudu syvemmin vanhempien arvopohdintoihin tai arvovalintoihin eivätkä kartoita kokonaisvaltaisesti lasten vanhempien kasvatuskäsityksiä tai kasvatusfilosofista ajattelua.
Aikaisemmassa tutkielmassani (Tiilikka 1992), joka koski lastentarhanopettajien
ammattietiikkaa, tuli esille lastentarhanopettajien voimakas tarve saada lisää tietoa lasten
vanhempien kasvatusajattelusta ja päivähoitoon liittyvistä arvonäkökulmista. Vanhempien
kasvatusajattelun tuntemiseen liittyi myös ajatus siitä, että lapsen päiväkotikasvatusta voitaisiin toteuttaa entistä johdonmukaisemmin ja onnistuneemmin kotikasvatuksen periaatteiden suuntaisesti.
Kasvatusarvot ovat olleet 1990-luvulta lähtien keskeinen keskustelunaihe niin kasvatuksessa, kasvatustutkimuksessa kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Ihmiskuvan perustavaksi tavoitteeksi voidaan tulevaisuuden näkökulmasta asettaa eettinen tietoisuus jokaisen
ihmisen ominaisuutena. Se edellyttää Kivistön mukaan (1993, 6–8) kansalaisilta sekä globaalia tietoisuutta että ihmisen psyykkisen rakenteen eheyttämistä, syventämistä ja kehittämistä, toisin sanoen henkistä kasvua. Tätä kaikkea voidaan tukea sekä kotikasvatuksessa
että yhteiskunnan ylläpitämässä kasvatusjärjestelmässä.
Opetushallitus käynnisti jo 1990-luvun alkupuoliskolla opetussuunnitelmauudistukseen
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 12) liittyen kouluissa arvokeskustelun,
johon myös oppilaiden vanhemmat osallistuivat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on osaltaan osallistaa myös alle kouluikäisten lasten vanhemmat päiväkotikasvatuksesta käytävään arvokeskusteluun. Tämä tavoite on tullut entistä selvemmin esille myös varhaiskasvatuksen valtakunnallisia linjauksia koskevassa Valtioneuvoston periaatepäätöksessä
(2002:9). Läpi asiakirjan hahmottuvia peruslähtökohtia tässä linjauksessa ovat kotikasva-
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tuksen tukeminen ja vanhempien osallisuus päivähoitoprosessin toteuttamisessa. Tämän
tutkimuksen tehtävät, jotka koskevat vanhempien kasvatuskäsitysten selvittämistä, vastaavat näin omalta osaltaan varhaiskasvatuksen ja erityisesti päiväkotikasvatuksen kasvatusyhteistyön haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteena onkin kuvata, tulkita ja ymmärtää päiväkotilasten äitien kasvatuskäsityksiä ja arvioita hyvästä päiväkotikasvatuksesta kotikasvatuksen tukena.

1.2 Tutkimuksen teoriataustan rakentaminen
Kuvaan tässä alaluvussa lyhyesti tutkimuksen teoreettisen taustan rakenteen, jotta lukijan
olisi helpompi orientoitua työn teoreettiseen viitekehykseen. Teoreettinen osuus sijoittuu
kolmeen ensimmäiseen lukuun, luvussa neljä esitän muotoutuneet tutkimustehtävät, ja viidennestä luvusta alkaa työn empiirinen osuus. Teoriaosaa voidaan pitää kaikkiaan myös
tutkijan esiymmärryksen ilmaisemisena ja samanaikaisesti osana tutkimustehtävän laadullista ja tulkitsevaa lähestymistapaa.
Luvuissa 1.3 ja 1.4 esitän kasvatusfilosofisen pohjan, johon tukeudun tutkimukseni
aihepiirin ymmärtämisessä ja tutkimusteoreettisessa orientaatiossani. Kasvatusfilosofinen
teoria rakentuu eksistentiaalis-fenomenologisesta näkemyksestä ja sen taustalla olevasta
holistisesta ihmiskäsityksestä. Holistinen ihmiskäsitys tarkentuu Rauhalan (1983, 1998)
esittämän nk. kokonaisvaltaisen näkemyksen mukaisesti käsitykseen ihmisen olemassaolosta ja todellistumisesta. Nojaan näihin lähtökohtiin myös kasvatuksellista hyvää koskevien käsitysten määrittelyssä (vrt. Värri 1997, 2000). Eksistentiaalis-fenomenologinen lähtökohta ja holistiseen ihmiskuvaan perustuva ajattelu ohjaavat ymmärtävän tutkimusotteen
käyttämiseen, jolloin tavoitteena on selvittää, millaisia merkityksiä ihmiset luovat kokemustensa pohjalta (Lehtovaara 1993, Rauhala 1989).
Luvussa 1.5 käsittelen kasvatuksen arvosidonnaisuutta ja kuvaan suomalaista kasvatusetiikkaa koskevaa keskustelua ja siihen liitettyjä sisältöjä (Hirsjärvi 1985, Hirsjärvi ja Huttunen 1995, Ketonen 1989, Lindqvist 1986b, Lindqvist, Aro ja Ikonen 1978, Puolimatka
1995, 1999). Luvussa esittelen arvokeskustelun pohjaksi lisäksi tutkimuksia, joissa käsitellään suomalaisten arvoajattelua ja sen muutoksia yleensä (Pietarinen 1993, Puohiniemi
1993, 1995, 1996).
Luvut 1.3, 1.4 ja 1.5 muodostavat tutkimuksen kasvatusfilosofisen ja samalla myös tutkimusteoreettisen pohjarakenteen, johon sisältyvät eksistentiaalis-fenomenologinen lähtökohta kasvatuksessa, holistinen ihmiskäsitys sekä kasvatuksen eettiset lähtökohdat. Niistä
muodostuu perusrakenne, jota tutkimustehtävien sisällön suuntaama teoria täydentää. Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen on hahmotettu kuviossa 1 seuraavasti:
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* Vanhemmuus
* Kasvatuskäsitykset

* Eksistentiaalisfenomenologinen
kasvatuskäsitys ja
holistinen ihmiskäsitys
kasvatuksessa
* Kasvatuksen eettiset
lähtökohdat

* Varhaiskasvatuksen
pedagoginen teoria ja
päiväkotikasvatus

* Vanhemmat ja
päiväkotiinstituutio

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rakentaminen.

Kuten kuviosta 1 selviää, teoreettiseen viitekehykseen sisältyy edellä kuvatun pohjarakenteen lisäksi seuraavat kolme osakokonaisuutta: vanhemmuus ja vanhempien kasvatuskäsitykset, varhaiskasvatuksen pedagoginen teoria ja päiväkotikasvatus sekä vanhempien
ja päiväkoti-instituution suhde.
Luvussa kaksi käsittelen suomalaista vanhemmuutta ja sen muutosta koskevia tutkimuksia (esim. Hoikkala 1993, Kemppainen 2001, Korhonen 1999). Luku sisältää myös
lapsen ja vanhemman välisen kasvatussuhteen sekä vanhempien kasvatustehtävien kuvauksia (Jakku-Sihvonen 1982, Siljander 1988, 1995a). Lisäksi käsittelen tutkimuksen kannalta keskeisiä vanhempien kasvatustietoisuuden jäsentelyjä (Hirsjärvi 1980, 1981, Hirsjärvi ja Huttunen 1995, Turunen 1987) sekä kasvatustietoisuuden ja kasvatuskäsitysten
arviointiin liittyviä tutkimuksia (mm. Hämäläinen ym. 1994, Korhonen 1994, Ojala 1997,
Pulkkinen 1994b, Tähtinen 1992).
Luvussa kolme käsittelen päiväkotikasvatusta ja vanhempien suhdetta siihen. Ensin
kuvaan päiväkotikasvatuksen lähtökohtia, joihin sisällytän päivähoidon tavoitteiston pääperiaatteet ja niiden taustafilosofian (Komiteanmietintö 1980:31, Valtioneuvoston--2002:9, Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2003). Lisäksi tuon esille varhaiskasvatuksen perusteisiin ja pedagogiikkaan liittyviä tutkimuksia, joista osa on meillä sovellettuja ulkomaalaisia, osa kotimaisia tutkimuksia (Bredekamp ja Rosengrant 1992, Bronfenbrenner 1981, Hujala 1996, Lahikainen ja Rusanen
1991, Noddings 1992). Toinen aihekokonaisuus koskee vanhempien ja päiväkoti-instituution välistä suhdetta. Käsittelen ja kuvaan vanhempien yhteistyön kehitystrendejä sekä vanhempien kasvatusosallisuuteen kohdistunutta kritiikkiä (esim. Taskinen ja Tirkkonen 1984,
Huttunen 1989, Rusanen 1990a, 1990b). Lisäksi kuvaan vanhempien aseman muutosta
sekä yhteistyön ja vanhempien osallisuuden kehittymistä koskevia uusia näkökulmia ja
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haasteita (Dunst, Johansson, Trivette ja Hamby 1991, Puroila 1997, Hujala ja Lindberg
1998, Mattus 1999, Määttä 1999, Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003).
Olen tukeutunut teoreettisissa lähtökohdissa etupäässä suomalaiseen kasvatustutkimukseen. Tämä valinta nojaa käsitykseen kasvatuksesta vahvasti kulttuurisidonnaisena
ilmiönä. Valittu fenomenologinen lähestymistapa ohjaa kokemusten ja käsitysten tutkimisessa ja tulkinnassa kontekstuaalisuuden, historiallisuuden ja kulttuurisuuden tunnustamiseen ja tunnistamiseen. Näistä lähtökohdista tarkasteltuna ajattelen, että oman kulttuurimme piirissä tehty tutkimus antaa aineiston tulkinnalle riittävän ja validin kaikupohjan,
vaikka nyt toteutunutta vahvempi kansainvälinen reflektio olisi varmasti rikastuttanut
näkökulmaa entisestään.
Teoreettisen viitekehyksen esiteltyäni tarkennan tutkimuksen tehtävät luvussa neljä.
Tutkimuksen tavoitteena on tulkita ja ymmärtää päiväkotilasten äitien kasvatuskäsityksiä:
lapsikäsitystä, käsityksiä lapsen kasvusta ja kehityksestä, käsityksiä kasvatusihanteista ja
-tavoitteista, käsityksiä kasvatussuhteen laadusta ja kasvatusmenetelmistä sekä käsityksiä
kasvatusyhteistyöstä päiväkodin kanssa. Jokaisen tutkimustehtävän kohdalla esitellään
lisäksi äitien arviointi päiväkotikasvatuksesta. Kaikkiaan tutkimustehtäviin vastaamisen
tavoitteena on tarjota päiväkotilasten äitien puheenvuoro keskusteluun hyvästä päiväkotikasvatuksesta kotikasvatuksen tukijana ja kasvatuskumppanuuden edistäjänä.

1.3 Eksistentiaalis-fenomenologinen lähtökohta kasvatuksellisen
hyvän määrittelyssä
Käsittelen tässä luvussa sitä kasvatusfilosofista ja teoreettista pohjaa, johon olen tukeutunut
pyrkiessäni ymmärtämään kasvatuksellisen hyvän tematiikkaa, valitessani tutkimusotetta
ja soveltaessani sitä tutkimustehtäviin vastaamiseen. Tutkimuksen tehtävät koskevat kasvatuksellisen hyvän määrittelyä lasten vanhempien näkökulmasta. Teoreettiseksi lähtökohdaksi olen valinnut eksistentiaalis-fenomenologisen lähestymistavan, jonka pohjalta voin
tukeutua myös aikaisempaan tutkimukseen (erit. Värri 1997). Eksistentiaalis-fenomenologinen lähtökohta määrittää mielestäni ja omaa esiymmärrystäni tukien lapsen kasvatuksellista hyvää lapsikeskeisesti huomioiden lapsen elämänehdot, lapsen maailmaan orientoimisen ja maailmassa olemisen hänen kulloistenkin kasvuehtojensa mukaan. Jäsennys antaa
kasvattajalle vastuun ja valinnanmahdollisuudet toimia kasvatustehtävässään sekä kasvatettavan valtuutettuna että hänen kumppaninaan. Näin kuvattu kasvatussuhde tukee myös
niitä kasvatuksen trendejä, joita viimeaikainen kasvatustutkimus on tuonut esille (esim.
luku 3.2).
Kasvatuksellisen hyvän määrittelyssä voidaan Värrin mukaan (1994a, 13–14, 1994b,
238) pitää lähtökohtana fenomenologista näkemystä maailmassa olemisesta: tiettyä historiallista situaatioita, jossa ihminen todellistuu. Tämä situaatio rakentuu yhteisöstä ja sen
konkreettisista rakenteista, joihin kuuluvat tietyt yhteiskunnan ja kulttuurin muodosteet ja
sekä fyysinen luonto että ideaaliset rakenteet, esimerkiksi arvot, normit, uskonnollinen traditio. Myös vallitsevat arvoperusteet tiivistyvät tässä kontekstissa yhteisön enemmistömoraalin mukaisiksi käsityksiksi siitä, mitä kasvatus on ja millaiseksi kasvatettava tulisi kasvattaa. Ratkaiseva merkitys kasvatuksessa on sillä, miten kasvattaja itse on ratkaissut suh-
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teensa yhteisönsä yleisiin moraalikäsityksiin. Kasvattajan ihmiskäsitys sisältää taas periaatteet ihmisideaalista, kasvattajan kasvatusoikeudesta ja -velvollisuudesta, kasvatusvastuusta, kasvatuksen päämääristä ja kasvatettavan oikeuksista. Näihin käsityksiin sisältyy
myös aikahorisontti siten, että kasvatuksessa pyritään aina toteuttamaan jotakin arvokasta,
jota kasvatettavalla ei vielä ole mutta voi tulevaisuudessa olla.
Tulevaisuuteen suuntautuvat tavoitteet sijoittuvat vanhempien ns. kasvatukselliseen
odotushorisonttiin. Kun odottaminen kohdistuu johonkin, mitä lapsen kehityksessä ei vielä
näytä olevan, vanhemmat myös arvioivat joidenkin tulkintakriteerien pohjalta tilannetta.
Se, mitä odotetaan, riippuu mm. kasvattajien kehityspsykologisesta tietämyksestä. Kenen
ehdoilla odotetaan, ilmaisee kasvatettavan aseman määrittymistä ja kasvattajan yleistä
orientaatiota. Odottamisen sisältö voi määräytyä ensisijaisesti joko ulkoisten kulttuurisidonnaisten normien ja yhteisten kasvatustavoitteiden mukaan tai lapsen omaehtoisen kasvun lähtökohdista. Kasvatuksessa tavoitteiden ensisijaisuus vaihtelee tilanteittain. Keskeisiksi ja lapsen arvon kunnioitusta ilmaiseviksi muodostuvat ne keinot, joita kasvattaja käyttää silloin, kun hän yrittää saada lasta omaksumaan kulttuurisidonnaisia tapoja. Kasvattaja
joutuu näin usein kasvatuksen eettisen peruskysymyksen eteen: onko kasvatus lasta varten
vai kasvatanko lasta jotakin varten? Tällöin joudutaan punnitsemaan, asettuvatko tavoitteet
odotushorisontissaan lapsen olemisesta lähtien määräytyneinä vai kasvattajan toiveiden ja
tulevaisuusprojektioiden mukaan. (Värri 1996, 114–115.)
Holloon (1952, 64–65) viitaten Värri (1994b, 239) toteaa, että kasvatuksen päämääriä ei
voi asettaa kasvatuksen ulkopuolelta, vaan itse kasvatustodellisuudesta käsin. Lasten vanhempien kasvatusajattelu muotoutuu mielestäni omassa erityisyydessään ainakin osittain
kasvatusarjen todellisuudessa, jolloin Hollon esittämä vaatimus "sisäsyntyisyydestä" voidaan ajatella myös toteutuvaksi.
Kasvattajalla on jokin käsitys tavoitteista, joihin pyritään, mutta ne eivät ole ulkoa päin
annettu kahle, vaan kasvattaja joutuu muuttamaan käsityksiään prosessin edetessä. Uusi
vaihe kasvatuksen etenemisessä vaatii myös kasvattajalta uutta suhtautumista. Näin kasvatettava itse ohjaa omaa kasvuprosessiaan ja yksilöllisyys tulee esille. Kasvattajan vaikeaksi
tehtäväksi jää oivaltaa, miten kasvatettavan tavoittama uusi merkitys on muuttanut kasvuprosessia ja miten kasvattajan tulee siihen vastata. Parhaimmillaan kasvattaja kykenee vastaamaan siten, että hän tiedostaa ja ylläpitää yksilölliseltä pohjalta lähtevien ja muuttuvien
tavoitteiden rinnalla myös yleistä ihmisyyden ideaa. Yksityinen ja yleinen tavoittavat tässä
mielessä toisensa. (Rauhala 1998, 120–121.)
Värri (1997, 120–121, 2000, 132–133) tarkentaa vanhempien kasvatusvastuuta ja pysyviä velvoitteita lapsen kehitysmahdollisuuksien näkökulmasta seuraavan kolmijäsennyksen avulla:
1. elämän ehtojen turvaaminen
2. maailmaan orientoiminen
3. olemisen mysteeriin vastaaminen.
Näitä vastuun ulottuvuuksia vastaavat lapsen kannalta seuraavat olemassaolon muodot, jotka tekevät vastuun ulottuvuudet todellisiksi ja velvoittaviksi: 1) lapsi maailmassa olevana
ruumiillisena olentona, 2) lapsi yhteisön jäsenenä ja 3) lapsi olemisen kokonaisuudessa.
Lapsen elämänehtojen turvaaminen merkitsee vanhempien välitöntä vastuuta lapsen
fyysisistä tarpeista huolehtimisesta, mikä on samalla lapsen henkisen kehityksen ehto. Lapsen kasvaessa elämänehtojen turvaaminen liittyy yhä selvemmin myös lapsen kehitys- ja
toimintamahdollisuuksien turvaamiseen eli lapsen maailmaan orientoimiseen. Maailmaan
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orientoiminen sisältää lapsen hyvän kasvun turvaamisen huolehtimalla lapsen yksilöllisistä
kasvun, kulttuuristumisen ja menestymisen mahdollisuuksista. Näissä tehtävissä onnistuminen edellyttää kasvatussuhteelta sellaista emotionaalista laatua, joka mahdollistaa aidon
dialogin lapsen ja vanhemman välillä. Olemisen mysteeriin vastaaminen koskee lapsen
kasvua kohti itseyttä ja kasvattajan vaikeaa tehtävää vastata hänen ”olemiskysymyksiinsä”,
jotka ovat filosofisia, uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia. Vastaajan suuri vastuu
lapsen maailmasuhteen ja itseytymiskehityksen tukijana edellyttää, että hän toteuttaa dialogisuuden perusarvoja: totuudellisuutta, turvallisuutta, luottamusta ja toivoa. (Värri 1997,
121–122, 126–127, 133–137, 157–160.)
Rauhala (1998, 118–120) viittaa yllä lainattuun Värrin (1997) väitöskirjaan ja toteaa,
että kasvatustapahtuma on oivallettu lapsen subjektiivisen maailmankuvan rakentumisena
toiseuden kunnioittamisen näkökulmasta. Kasvatustapahtuma, jossa uuden ymmärtäminen
tapahtuu, etenee aina kasvatettavan omista yksilöllisistä ehdoista ja mahdollisuuksista
käsin. Lisäksi Rauhala kuvaa kasvattamista käyttäen siitä termiä ”tutkimusvaikuttaminen”.
Tutkiva puoli tarkoittaa, että selvitetään kasvatettavan kannalta 1) kehollisuuden sisältämät
ja tarjoamat kehityksen ehdot, 2) situaation rakenteessa tarjolla olevat merkitysaiheet sekä
3) tajunnallisen tilan mahdollistama uuden mielellisen aineksen tulkinta- ja vastaanottokapasiteetti. Nämä kolme tehtävää ovat mielestäni sijoitettavissa kohdittain vastaavasti yllä
Värrin (1997, 121) esittämiin vanhempien kasvatusvastuuta kuvaaviin sisältöihin. Näin
voisi siis ajatella, että kasvatussuhde on myös tutkimussuhde, mutta sen on oltava myös
aito ihmissuhde (Puolimatka 1995, 44), joka täyttää lapsikeskeisyyden vaatimukset.
Seuraavassa luvussa 1.4 ja sen alaluvuissa selvitän tarkemmin yllä esitellyn kasvatusnäkemyksen taustalla olevaa ihmiskäsitystä ja sen todentumista kasvatuksessa.

1.4 Holistinen ihmiskäsitys kasvatuksen taustalla
Edellä esitetty fenomenologinen näkemys kasvatuksen perusteista sisältää ns. kokonaisvaltaisen näkemyksen ihmisen olemassaolosta ja todellistumisesta. Rauhalan (1983, 25)
mukaan hänen holistiseksi määrittelemänsä ihmiskäsitys kuvaa ihmisen tajunnalliseksi,
keholliseksi ja situationaaliseksi olennoksi. Tämä ihmiskäsityksen analyysi pohjautuu
Husserlin fenomenologiaan ja Heideggerin eksistentiaaliseen analytiikkaan (Rauhala 1978,
3, 1989, 5). Analyysin mukaan nämä kolme ihmisen olemassaolon ulottuvuutta läpäisevät
jatkuvasti toisensa ja muokkaavat samalla toistensa olemassaolon ehtoja. Tämän vuorovaikutuksen johdosta ihmisen olemassaolo on jatkuva muutoksen ja toiseksi tulemisen tila.
Lisäksi ympäristökään ei ole ihmisestä täysin erillinen, vaan ihminen on situationaalisuudessaan aina myös sitä, mihin hän on suhteessa. Tältä pohjalta ihminen täytyy ymmärtää
kokonaisuutena, ainutkertaisena persoonana, jonka olemassaololle tunnustetaan integriteetti. Ihminen ymmärretään myös vapaana valitsemaan ja vastuullisena. (Rauhala 1998,
29, 70.)
Kuvaan seuraavissa alaluvuissa tarkemmin Rauhalan teoriaa sen keskeisten käsitteiden
osalta. Samalla näkemys kuvaa tämän tutkimuksen lähtökohtia ja tutkijan esiymmärrystä
sisältäen ihmiskäsityksen, jonka varaan olen rakentanut tämän tutkimuksen. Teoria luo
mielestäni yhtenäisen viitekehyksen niin kasvatettavan kuin kasvattajankin tarkastelulle ja
ymmärtämiselle tämän tutkimuksen tehtäviin vastattaessa. Tässä teoriassa nousevat esille
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ihmiskäsitys yleisenä ja yksilöllisenä, käsitys ihmisen toiminnasta intentionaalisena, ihmisen tajunnallisuus merkityksiä luovana sekä ihmisen todellistuminen kokonaisuutena.
Tämän tutkimuksen tehtävänasettelu kohdistuu vanhempien kasvatuskäsitysten tulkintaan
ja ymmärtämiseen, joihin Rauhalan teoria sopii mielestäni hyvin.

1.4.1 Tajunnallisuus, kehollisuus, situationaalisuus, kokonaisvaltaisuus
Tajunnallisuudella tarkoitetaan inhimillisen kokemisen kokonaisuutta, joka toteutuu erilaisten mielien ilmenemisenä eli erilaisina elämyksinä. Mielen avulla tiedämme, tunnemme, uskomme, uneksimme asiat ja ilmiöt joksikin. Mieli voi olla laadultaan myös tahtoa tai
intuitiota. Mieli antaa näin merkityksen asioille. Mielet suhteutuvat toisiinsa niiden sisäisen
merkitsevyyden sitomina synnyttäen merkityssuhteita. Näissä merkityssuhteissa ihminen
asettuu ymmärtävällä tavalla situaatioonsa samalla, kun merkityssuhteiden verkostoista
muodostuvat ihmisen maailmankuva sekä käsitys itsestä. Tämä kuva on subjektiivinen ja
se erottuu selvästi tieteellisestä maailmankuvasta. Tieteelliseen kuuluu vain tiedollisia merkityksiä, subjektiivinen on rikkaampi sisällöltään, koska siihen kuuluvat myös tunteet,
usko, tahto. (Rauhala 1983, 27, 1998, 30–31.)
Merkityssuhteet organisoituvat tajunnassamme siten, että uudet mielen ilmentymät suhteutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja tunnettuun kokemusperustaan. Vanha kokemustausta tulkitsee uutta mieltä ja sijoittaa sen uutena merkityssuhteena maailmankuvaan.
Tajunnallinen tapahtuminen etenee oman historiansa varassa. Tämä tajunnan historiallinen
luonne tekee ymmärrettäväksi sen, miksi kaikki tajunnan muutokseen tähtäävä toiminta,
esimerkiksi koulutus- tai kasvatustyö, etenee melko hitaasti. Kaiken tajunnassa tapahtuvan
täytyy tapahtua ymmärtämisen avulla. (Rauhala, 1983, 29.) Erityisesti tajunnallinen kokemus ohjaa ja on ihmisen intentionaalisuutta, jolla hän osallistuu ja vaikuttaa omaan kulttuuriinsa. Tajunnallisuuteen voidaan vaikuttaa myös kasvatuksella. Tajunnassamme tapahtuva
tiedostaminen on se prosessi, jonka avulla ymmärrämme jotain paremmin ja maailmankuvamme muuttuu. Tällöin oivaltamisen seurauksena avautuu paikka uudelle merkitykselle.
(Rauhala 1998, 35, 37.)
Ihmisen tajunnallisuuden ja tietoisuuden erikoispiirre ja tunnusmerkki on myös eettisyys. Eettiset valinnat tehdään tietoisesti erilaisten vaihtoehtojen välillä. Ne realisoituvat
asenteina ja ratkaisuna suhteessa toisiin ihmisiin, maailman ilmiöihin ja asiantiloihin. Eettisyyden perusta nojaa ihmiseksi tulemisen ehtoon. Tätä ehtoa Rauhala tulkitsee Heideggerin pohjalta: ihmiseksi tullaan vain olemalla suhteessa maailmaan; toisiin ihmisiin, kulttuurisiin rakenteisiin ja luontoon. Tämä suhteessa oleminen tuo aina vastuun toisesta osapuolesta, joka ei enää olekaan totaalisesti toinen, vaan osa omaa rakentumista ja todellistumista. Tällainen suhteessa oleminen, ”olla liittyen olemassa”, kuvaa erityisesti esimerkiksi
kasvatusta. (Rauhala 1998, 45–46, 48–49.)
Tajunnalla on myös johtava asema ihmisen olemassaolon kokonaisuuden ja sen suotuisuuden ylläpidossa ja kehkeytymisessä. Tämä perustuu siihen, että tajunnan henkisellä
tasolla voidaan arvottaa asioita uudelleen. Ihminen voi esimerkiksi kokea onnistuneisuutta,
vaikka tilanne muiden olomuotojen osalta olisi vaatimaton tai jopa huono. Rajoitukset tai
puutteet muiden olomuotojen kohdalla voidaan kokea vähäpätöisiksi sen rinnalla, mitä korkeampien arvojen toteuttaminen tuottaa. (Rauhala 1983, 99–100.) Tajunnallisuus toteutuu
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selkeästi tietoisina ja henkisinä prosesseina, joiden yhteydessä voimme tarkastella tietoisia
valintoja ja vastuullisuutta (Rauhala 1998, 108–109).
Kehollisuuden merkitys tulee esille siten, että orgaanisella kehollisella tasolla esiymmärretty asia saavuttaa tajunnan elämyksellisellä tasolla. Esimerkiksi keho ymmärtää ylirasituksen väsymyksenä, mikä tajunnan tasolla aiheuttaa huolestumisen. Tajunta käsitteellistää kehon tarkoittavuuden. (Rauhala 1998, 25–26.)
Kehollisuus tarjoaa siis kokemusaiheita tajunnalle. Tämä tulee esille esimerkiksi silloin,
kun kehollisuudessa on sairautta; kokemuksesta syntyy tällöin esimerkiksi huolekkuutta
omasta terveydestä. Kehon hyvinvointi, jota emme yleensä huomaa erityisinä merkityksinä, heijastuu kuitenkin myönteisenä perusvireenä maailmankuvaan. Kehollisuus on
mukana maailmankuvan synnyssä, se on ikään kuin kaiken kokemuksellisuuden instrumentti. Kehollisuus jäsentää primaaristi todellisuutta esiymmärryksenä. Aivotoiminnan
seurauksena mahdollistuu elämyksellisyys, jonka puitteissa syntyvät merkitykset, jotka
varsinaisesti rakentavat maailmankuvaa. (Mts. 106.)
Situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen sidonnaisuutta ja kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta ja sen mukaisesti. Situationaalisesta sidonnaisuudesta seuraa myös, että ihminen tulee sellaiseksi kuin hänen situaationsa rakennetekijät
edellyttävät. Osa situaation tekijöistä on sellaisia, joita ihminen voi itse valita, osa määräytyy kohtalonomaisesti. Situaatio voidaan jakaa myös konkreettisiin ja ideaalisiin komponentteihin. Edellisiä ovat esim. ravinteet, saasteet, maantieteelliset, ilmastolliset, terveydelliset olot, monet kulttuurin ja yhteiskunnan muodosteet tai fyysinen ympäristö. Ideaalisia taas ovat arvot, normit, henkisen ilmapiirin muodot, uskonnolliset ja aatteelliset virtaukset, ihmissuhteiden sisällöt, taide tai luonto siinä mielessä kuin ne koetaan. Situaatioon
kuuluu kaikki, mihin ihminen on suhteessa, mikä ainakin jotenkin vaikuttaa hänen olemassaoloonsa. Tämä suhteessa oleminen määrää, mitä ihminen tajunnassaan ja kehon prosesseissaan on. Ihmisen situaatio on kuitenkin myös riippumaton ajan ja paikan rajoituksista.
Paikallisesti tai ajallisesti etäiset asiat kuuluvat ihmisen situaatioon siinä määrin kuin
hänellä on kokemuksia niistä. (Rauhala 1983, 33–34, vrt. myös Värri 1994a.)
Situaatio rakentaa myös ihmisen identiteettiä erittäin voimakkaasti. Se suhde, joka situaatiossa syntyy, luo jonkin aseman, tarkoituksen tai ominaisuuksia, joita se edellyttää. Vanhempana, opettajana tai päiväkotilapsena oleminen ovat situationaalisuuden muotoja.
Lisäksi situaatio on käsitettävä myös ainutkertaiseksi ja yksilölliseksi. Elämänkulun ohjaaminen ja ohjautuminen merkitsevät tältä osin yhä suurempaa yksilöllisyyttä. Koska situaatio on ikään kuin identiteettitekijä, siitä tulee myös huolehtia, jotta se tukisi minuuden positiivista kehitystä. Situaation merkitys tässä mielessä tulee esille esimerkiksi ihmisen paikallisen identiteetin merkityksissä. Paikallinen identiteetti voi luoda ihmisen asemaa, tehtävää, itsenäisyyttä ja turvallisuutta. Suomalainen tarvitsee agraaritaustansa takia itseytensä muodostamisessa luonnonmukaisuutta, joka myös tulisi ottaa huomioon ympäristön
suunnittelussa. Nämä identiteettiainekset jäävät usein puuttumaan kotiseudulta poistumisen yhteydessä, ellei vastaavia tai korvaavia elämäntilanteen rakennetekijöitä löydy. (Rauhala 1983, 35–36, 111–112.)
Varto (1994, 88–97) selventää laatimansa länsimaisen ihmiskäsityksen historiallisen katsauksen pohjalta holistista ihmiskuvaa Rauhalan ajatusten suuntaisesti. Holistinen näkemys
perustuu pohdintaan ihmisen olemisen tavasta. Sitä kuvaa ensiksikin ajatus jokaisen ihmisen omasta paikasta, josta hän voi nähdä ja kokea maailmansa. Tämä kokemus on yksilöllinen, ja sen pohjalta jokaisella on myös oma yksilöllinen käsityksensä maailmasta. Jokai-
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sella on toiseksi myös oma suunnitelmansa, jonka mukaan hän elää kohti tulevaisuuttaan.
Kolmas piirre on se, että ihminen on myös kehollinen olento. Kysymys yksilön omasta paikasta ja kokemuksesta tuovat näin mukanaan kehollisuuden olemassaolon.
Edellä kuvattuun holistiseen ihmiskäsitykseen liittyen Varto (mts. 99–100) pohtii myös
ihmiseen vaikuttamisen keinoja. Kehollisesti ihmiseen voidaan vaikuttaa monin tavoin.
Tajunnallisesti häneen voi pyrkiä vaikuttamaan yrittämällä vakuuttaa ihmistä järkiperäisin
syin ja keskustelemalla niistä hänen kanssaan. Kolmas mahdollinen tapa on vaikuttaa ihmisen situationaalisuuteen ja siirtää hänet ympäristöstä toiseen. Käytämmepä mitä tapaa
tahansa, vaikutamme koko ihmiseen, saavutamme hänet holistisen ihmiskäsityksen
mukaan kokonaisena. Ajatuksena on, että mikäli ihmiseen pystytään vaikuttamaan jollakin
näistä tavoista, vaikutukset tulevat esille myös kaikissa muissa tavoissa.

1.4.2 Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
Ihminen toteuttaa yksilöllisessä olemassaolossaan aina jotakin ihmislajille yhteistä ja ominaista, mutta yksilöllisissä vivahteissaan ja omiin elinehtoihinsa sovellettuna. Yksilöllisyyden lähtökohdaksi on kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaan ymmärrettävä lisäksi se,
että edellä käsitellyt olemuspuolet – kehollisuus, situationaalisuus ja tajunnallisuus – ovat
historiallisesti kehkeytyneitä ja kunkin persoonan kohdalla ainutkertaisia ja reaalisisällöiltään ainutlaatuisia. Tästä seuraa se, että yksilöllistä ja ainutkertaista ei voida myöskään
yleistysten kautta täysin ymmärtää ja hallita. Ihmiseen asennoidutaan usein tieteen piirissä
vain jonkin olemuspuolen näkökulmasta ja jätetään niiden keskinäinen dialektiikka huomiotta. (Rauhala 1998, 85–86, 107–108.)
Maailmassa olemisen tapa antaa perustelun yksilön ainutkertaisuudelle ja sen vaalimiselle, mutta aiheuttaa sille samalla kasvatukseen olennaisesti kuuluvan yksilöitä samanlaistavan pyrkimyksen. Jokainen yksilö elää yhteisestä situaatiosta ja yhteisistä merkityksistä
huolimatta omissa kehollisissa ja tajunnallisissa maailma- ja merkityssuhteissaan, joihin
muilla on pääsy vain kielen ja kommunikaation avulla. Toisaalta juuri tästä yksilöllisyydestä käsin ihminen suuntautuu kohti maailmaa, muita ihmisiä ja kulttuuria sekä käsittää
itsensä minäksi, jolla on vastuu omista teoistaan ja päämääristään. Vasta itsetietoisuuteen
ja vastuuseen herääminen tuo ihmiselle mahdollisuuden todelliseen yksilöitymiseen ja
itseyden tavoittelemiseen. Yhteisöllisyys on yksilön situaation olennainen osa. Se on sekä
yksilön itsetietoisuuden ja yksilöllisyyden edellytys että eettisyyden motiivi. (Värri 1994a,
14–16.)
Humanismin mukainen yksilöllisyyden korostus sisältää uskon jokaisen yksilön omiin
mahdollisuuksiin elää mielekästä elämää ja kasvaa henkisesti. Kun humanismi korostaa
oikeuksia, jotka kuuluvat ihmiselle siksi, että hän on ihminen, korostuu myös ihmisen
vapauden määrä ja hänen yksilöllisyytensä. Yksilöllisyyttä säätelee kuitenkin moraalin
yleinen ajatus siitä, että kukaan ei ole erityisasemassa, vaan ”reilun pelin” tulisi hallita
ihmissuhteitamme. (Airaksinen ja Kuusela 1990, 46, 73, 115.) Aidon yksilöllisyyden saavuttaminen voidaan Rauhalan mukaan määritellä jungilaisessa mielessä ihmisen henkisen
kasvun tärkeimmäksi tehtäväksi. Se ei liity itsekeskeisyyteen tai itsekkyyteen, vaan on
pikemminkin niiden vastakohta. Aito yksilöllisyys on oman elämän itseohjauksellisuutta,
jossa tiedostetaan omat valintamahdollisuudet ja niiden rajat. Ihanteellisessa tapauksessa
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tällainen individualisti pystyy oman itsetuntemuksensa ja itsetiedostuksensa pohjalta ottamaan vastuun niistä ratkaisuistaan ja teoistaan, jotka kohdistuvat hänen omaan olemassaoloonsa, ympäristöönsä ja yhteisöönsä. Tällainen yksilö on massaihmisen vastakohta; hän
ei joudu helposti toisten manipuloitavaksi. (Rauhala 1987b, 41–42, 1998, 94–95.)
Ihmissuhteiden etiikka sisältää ajatuksen ihmisen kasvun päämäärän toteutumisesta.
Ihminen kehittyy ihmiseksi inhimillisen vuorovaikutuksen avulla. Vastavuoroisuus ihmissuhteissa on edellytys ihmisarvoiselle elämälle, jolloin ihmiseksi kasvaminen ohjautuu
samanaikaisesti kahteen suuntaan: sekä yksilöllisyyteen että yhteisöllisyyteen. Yksilönä
jokainen ihminen tuo uuden piirteen ihmisyyden määritelmään. Ihmiseksi, moraaliseksi
olennoksi kasvamisessa on välttämätöntä tulla kohdatuksi, kuulluksi ja hyväksytyksi.
Ihmisen on mahdotonta löytää omaa arvoaan, ellei hänellä ole kokemusta hyväksytyksi
tulemisesta. (Lindqvist 1986b, 47, 49, 65–67, Airaksinen ja Kuusela 1990, 52-55.)
Ihmisen yksilöllisyyttä tukevat ihmissuhteiden lisäksi myös muut suhteet. Tällaisia tarjoavat luonto ja kulttuurin ilmentymät, taide tai uskonto. Myös hiljaisuus, yksinäisyys, itsetutkistelu auttavat itsensä kanssa tutuksi tulemista. (Rauhala 1998, 97–98.)

1.4.3 Itseys, toiseus, dialogisuus
Yksilöllisyyteen kasvamista voidaan tarkastella myös käsitteiden ”itseys” ja ”toiseus”
avulla. Ihmiseksi, omaksi itsekseen tuleminen on esillä myös Harvan (1963, 35–36, 139–
140) kasvatusajattelussa. Hänen mukaansa kasvattaja ei tee ihmistä eikä pysty tekemään
kasvatistaan mitään sellaista, mihin hänessä itsessään ei ole kasvun aihetta. Kasvattaminen
on auttamista ja vapauttamista niin, että ihmisarvoinen elämä voi toteutua.
Eksistentialismin näkökulmasta tarkasteltuna kasvatuksessa ei ole mahdollista etukäteen määrittää sitä, millaiseksi kasvatettavan tulee kasvaa. Täsmällisten kasvatustavoitteiden asettamisen sijaan kasvattajan on antauduttava kasvatettavan kanssa todelliseen ihmissuhteeseen, jossa kasvatettavalle avautuu erilaisia arvokkaita puolia maailmasta. Tällöin
asiat saavat merkityksensä sen mukaan, millaisia omia näkökulmia yksilö valitsee. (Puolimatka 1995, 44.)
Kasvatettavan itseys ja hyvä elämä ovatkin kasvattajalle abstrakteja ja likimääräisiä ideaalikäsitteitä. Värri (1994b, 245–246) toteaa, että niiden tukeminen edellyttää kasvattajalta
omien kasvatuskäsitystensä kriittistä analyysiä ja valmiutta itsekasvatukseen. Toisaalta
kasvatus voi juuri silloin auttaa kasvatettavan itseytymistä, kun tunnustetaan ideaalien määrittelyn likimääräisyys ja se, että tehtävä on rajoittuneelle käsityskyvyllemme vaikea. Tässä
yhteydessä Värri viittaa myös ns. Menonin paradoksiin kasvattamisessa eli siihen, että kasvatuksen problematiikkaan kuuluvat niin tietäminen kuin tietämättömyyskin. Hän huomauttaa kuitenkin, että kasvattajalla tulee olla näkemys hyvästä elämästä, vaikkei hän
tiedä, mitä se viime kädessä on. Kasvattaja ei siis voi tietämättömyyden verukkeella vetäytyä kasvatusvastuustaan, vaan hänellä on tavoitteiden likimääräisyydestä huolimatta kulloisessakin tilanteessa käsitys toiminnan päämääristä, tilanteen vaatimuksista ja siihen
soveliaista menetelmistä. Tässä on kysymys tilanteen edellyttämästä käytännöllisestä tiedosta.
Modernin suomalaisen varhaiskasvatuskasvatusjärjestelmän peruskivenä on ollut se,
että kasvatustapahtuma on ymmärretty vuorovaikutusprosessiksi, jossa kasvatuksen ehdot
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toteutuvat kasvatettavan tarpeista käsin (Komiteanmietintö 1980:31, Valtioneuvoston--2002:9). Tämä on ilmaistu esimerkiksi tavoitteena kasvatettavan persoonallisuuden kehityksen kokonaisvaltaisesta tukemisesta (Laki lasten päivähoidosta 1983/304, Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003). Yksilöllisyyden toteutumista päivähoidon osalta on kuitenkin
arvioitu ajoittain myös kriittisesti.
Värri (1994b, 248, 250–251) kuvaa yksilöllisyyden toteumista kasvatussuhteessa kasvatusdialogina Buberin (1962a, 1962b, 1993) filosofian pohjalta. Dialogisuus on Buberin
mukaan Minän ja Sinän kohtaamista kielen, sanattomien suhteiden ja jopa jaetun hiljaisuuden välityksellä nykyhetkessä. Kasvatussuhde on Minä–Sinä -suhteiden erityistapaus,
jossa kasvattajalla on hermeneuttinen ja eettinen asennoituminen kasvatettavaan. Tämä
asenne edellyttää, että kasvattaja oivaltaa kasvatettavan sekä aktuaalisesti että potentiaaleiltaan kokonaisuutena ja persoonana. Kasvatuksen lähtökohtana on maailma, jonka tarkoitus tulee esille kasvattajan kautta. Kasvattaja on "maailmankantaja", jonka vastuuna on
maailman olennaisten aspektien valikointi ja niiden totuudenmukainen käsittely ja kohtaaminen yhdessä kasvatettavan kanssa. Tämä valikointi edellyttää kasvattajalta tietoisuutta ja
omien käsitysten reflektointia ja valmiutta itsekasvatukseen.
Dialoginen kasvatus myötäilee lapsen vastaanottokykyä ja yksilöllisyyttä eikä sopeuta
valmiiseen malliin. Värri kutsuu tätä tapahtumaa hermeneuttis-dialogiseksi orientoinniksi
maailmaan. Ideana on, että maailma ymmärretään yhteiseksi kasvattajan ja kasvatettavan
välillä siten, että se hahmottuu heidän yhteisistä merkityksistään. Tällöin yhteisöllisyyden
ja yksilöllisyyden intressit voivat yhtyä, jos kasvatettavalle myönnetään oikeus osallistua
omalla merkityksenannollaan tuon maailman konstruoimiseen. Näin lapsen identiteetti
muotoutuu hänen suhteessaan toiseuteen. Minän suhde toisiin on ratkaiseva asia sekä kasvatettavan identiteetin kannalta että hänen luonteensa kehityksen ja koko maailmasuhteen
laadulle. (Värri 1994b, 253–255.) Omaksi itsekseen tuleminen, itseyden rakentaminen ja
itsensä ymmärtäminen edellyttävät juuri toiseuden kohtaamista ja ymmärtämistä (Varto ja
Veenkivi 1993, 144).
Kaikkiaan kasvatuksen dialogisuusehdot koskevat kasvatussuhteen yleistä dialogisuutta
samoin kuin välittömien kasvatustekojen sekä tulevaisuuteen suuntautuvien valintojen ja
päätösten dialogisuutta. Dialogisuusehdot koskevat niin vanhempien antamaa kasvatusta
kuin lapsen muitakin kasvatussuhteita. Kasvattajien omaama ihmiskäsitys on perustavin
ohjaaja kasvatuksellisissa valinnoissa, esimerkiksi tavoitteiden asettelussa pohdittaessa
yksilöitymisen ja sosiaalisten odotusten jännitettä. Ihmiskäsitys kuvastuu myös suhteen
emotionaalisessa laadussa. Hyväksyvä, salliva ja luottamuksellinen ilmapiiri antaa kasvatettavalle rohkeutta suuntautua kohti toista ihmistä ja maailmaa sekä mahdollistaa kohtaamisen kasvattajan ja kasvatettavan välillä. Tähän liittyy myös se, että kasvattaja reflektoi
omia kasvatuskäsityksiään ottaen huomioon lapsen ainutlaatuisuuden ja toiseuden. Se merkitsee lapsen tulevaisuuden kunnioittamista hänen omana tulevaisuutenaan, jonka tavoitteena on lapsen elämäntaidon paraneminen. Tähän tavoitteeseen pyrkivältä kasvattajalta
edellytetään, että hän ymmärtää lapsen elämismaailmallisessa yhteydessään eli lapsen
tajunnallisen, kehollisen ja situationaalisen erityislaadun. (Värri 1997, 133–137, 139–141.)
Näillä dialogisuusehdoilla on yhtymäkohtia myöhemmin luvussa 2.2 esille tulevaan pedagogiseen suhteeseen sekä luvussa 3.2 esitettyyn välittämisen etiikkaan kasvatuksessa.
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1.5 Kasvatus ja arvot
Tässä luvussa tarkastelen kasvatuksen eettisiä kysymyksiä, sen arvo- ja normisidonnaisuutta sekä kasvatuksen etiikkaan liittyneitä hahmotelmia yhteiskunnassamme. Lopuksi
laajennan näkökulmaa vielä suomalaista arvomaailmaa koskevan yleisen arvokeskustelun
tematiikkaan. Näihin aihepiireihin liittyvät teemat, kannanotot ja keskustelunaiheet tarjoavat ikään kuin laajenevassa perspektiivissä virikkeitä kasvatuksellisen hyvän pohtimiselle.

1.5.1 Kasvatuksen arvo- ja normisidonnaisuudesta
Kasvatus merkitsee kokonaisvaltaista puuttumista ihmisen elämään, joten sen on täytettävä
myös oikeutuksensa ehdot. Kasvatus voidaan katsoa vain silloin oikeutetuksi, kun puuttumisella välitetään kasvatettavalle jotakin arvokasta. (Puolimatka 1995, 96.) Ihmistä on
kohdeltava päämääränä, ei välineenä. Kasvatuksen tavoitteena on avata yksilön kehitysmahdollisuuksia ja edistää hänen toimintavalmiuksiaan sekä hänen persoonallisuutensa
kehittymistä myönteiseen ja rakentavaan suuntaan menetelmin, jotka kunnioittavat hänen
ihmisarvoaan. (Puolimatka 1999, 23, 25–26.) Koska kasvatuksessa on kyse arvokkaiden
valmiuksien kehittymisestä kasvatettavassa, ei voida pitäytyä vain kuvailemaan sitä, millaista kasvatus on, vaan tulee pyrkiä ilmaisemaan, millaista sen tulisi olla (Puolimatka
1995, 86).
Kasvatuskäsitykset ovat näin aina suhteessa arvokkaaseen, hyvään ja paremmaksi tekemiseen. Kuka määrittää sen, mikä on hyvää ja miten hyvä saa pätevyytensä ja oikeutuksensa? Näissä kysymyksissä tiivistyy yksilön ja yhteisön välinen perusjännite, joka konkretisoituu kasvatuksessa ja kasvattajan ja kasvatettavan suhteessa. (Värri1994a, 13.)
Ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mitä kasvatuksessa
pidetään arvokkaana ja tärkeänä ja miten kasvattajat viime kädessä toimivat. Yhteiskunnan
asettamissa tavoitteissa kiteytyvät ne kulttuuriset ja sosiaaliset odotukset, jotka näkyvät
osin lainsäädännössä, kasvatusinstituutioiden määrityksissä ja vanhempiin kohdistetussa
neuvonnassa. Maailmankuva ja elämänkatsomus saavat toisaalta jokaisen kasvattajan ja
jokaisen vanhemman kohdalla henkilökohtaisen ilmauksensa, joten kasvattajien arvot ja
käsitykset kasvatuksellisesta hyvästä myös eroavat toisistaan kulttuuripiirin sisällä. Omilta
vanhemmilta opitut mallit sekä ympäristön asenteet ja tavat saattavat vaikuttaa vanhempien
toimintaan enemmän kuin kasvatustieteelliset ja psykologiset neuvot, vaikka niilläkin on
oma osuutensa. Viime kädessä jokaisella kasvattajalla on oma orientaationsa, joka suuntaa
hänen käyttäytymistään ja toimintaansa kasvattajana. (Hämäläinen ym. 1994, 30–32.)
Koulukasvatuksesta käydyssä arvokeskustelussa on pohdittu kasvatuksen arvopohjan
eheyttämistä, jolloin päästäisiin yhteisesti tärkeiksi koettuihin arvoihin. Hirven (1993, 14–
15) mukaan tulisi löytää peruskysymyksiä, jotka ovat ihmisille tärkeitä kaikissa oloissa,
mutta erityisesti tietysti meidän ajassamme. Näistä periaatteista lähtien hän päätyy ehdotukseen, joka sisältää seuraavat visiot: Lähtökohtana on kyky eettiseen pohdintaan sekä
valmius ja halu kokonaisuuksia muodostavaan ajatteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että vältetään yksipuolisia totuuksia. Tavoitteena on myös humaanin ihmiskuvan omaksuminen.
Tähän arvokokonaisuuteen kuuluvat tasa-arvon edistäminen, erilaisuuden hyväksyminen
ja pyrkimys rauhantahtoisuuteen. Lisäksi arvotavoitteina ovat tiedostavaan luontosuhtee-
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seen kasvaminen sekä aktiivisuus omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Viimeksi mainittu
tarkoittaa esimerkiksi osallistumista kulttuuriperinnön vaalimiseen, työn arvostamista, vastuuntuntoa tai yritteliäisyyttä.
Edellä esitetyt päätelmät ovat sopusoinnussa Perusopetuslaissa (1998/628) määriteltyjen opetuksen tavoitteiden kanssa. Niihin sisältyvät oppilaan tukeminen tämän kasvussa
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Lisäksi opetuksen
tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa.
Varhaiskasvatuksen osalta viimeisin toimintaa ohjaava arvopohjan määrittely sisältää
neljä ihmisarvoon liittyvää yleisperiaatetta, jotka ovat: 1) lapsen syrjintäkielto ja lasten
tasa-arvoinen kohtelu, 2) lapsen etu, 3) lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä 4) lapsen mielipiteen huomioon ottaminen. Näitä arvoja konkretisoivat seuraavat lapsen oikeudet: oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, oikeus turvattuun kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen, oikeus turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja
toimia monipuolisesti, oikeus tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa
mukaisesti, oikeus saada tarvitsemaansa erityistä tukea sekä oikeus omaan kulttuuriin,
äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. Tältä pohjalta varhaiskasvatustoimintaa viitoittavat kasvatuksen päämäärät ovat lapsen hyvinvoinnin edistäminen, toiset huomioon
ottavien käyttäytymis- ja toimintatapojen vahvistaminen sekä itsenäisyyden asteittainen
lisääminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 10–11.)
Esitetyt varhaiskasvatuksen arvotavoitteet konkretisoituvat lapsen kasvuympäristössä,
ja lasten saamat arvovirikkeet ovat riippuvaisia kasvuympäristön arvoista sekä kasvattajien
kasvatusnäkemyksestä. Turunen (1993, 22–25) pitää kasvuympäristöä ja sen tarjoamia
kokemuksia jopa lapsen kohtalona, koska ihminen on erityisen virikeriippuvainen ja sosiaalinen olento. Lisäksi jo hyvin pienellä lapsella on kyky ja avoimuus antautua korkeatasoisillekin kokemuksille, jolloin arvot ovat jo varsin varhain todellisuutta lapselle. Varhaisvaiheessa lapsi tuntee arvot kehollaan. Varhaiskasvattajan puolestaan on kyettävä arvioimaan ja tulkitsemaan ja ottamaan vastuu siitä, mikä on tässä mielessä arvokasta lapsen
kokemukselle. Kasvattajan toimintatapa on yleensä peräisin omasta kulttuurista; sen ihmiskäsityksestä, maailmankatsomuksesta ja tavoista. Lapsi sisäistää näin arvot ympäristönsä
tarjoamien ja toteuttaminen sosiaalisten, esineellisten ja toiminnallisten muotojen myötä
(Kiesiläinen 1988, 6).
Moraali ja käytännön sosiaalinen elämä kietoutuvat kaikkiaan vahvasti toisiinsa, myös
tiedollisen kasvun edellytyksenä. Silloinkin, kun on kyse tiedollisesta kasvatuksesta, on
sosiaalinen aspekti loogisesti ottaen tärkeämpi. Käytännön opettelu yhteisöelämään sekä
lapsen kokemus ympäristönsä muista ihmisistä todellisina ja yhtä arvokkaina kuin hän itse,
on ehto perusteltujen uskomusten ja arvojen omaksumiseen eri elämäalueilla. Käytännössä
tämä merkitsee kasvattajan toimimista kasvatettavan kanssa, ei sitä, että lasta pidettäisiin
vain toiminnan kohteena. (Airaksinen 1979, 78–80.) Koska kasvatussuhteen laatuun liittyy
kuitenkin aina kasvatettavaan vaikuttaminen, kuuluu kasvattajan toimintaan myös toisen
asemaan asettuminen ja hänen hyvinvoinnistaan huolehtiminen (Räsänen 1994, 182).
Kasvatuksellisen hyvän määrittely ja toteuttaminen konkretisoituvat jokapäiväisenä
kasvatustyönä niin kotikasvatuksessa kuin kasvatusinstituutioidenkin kasvatuskäytännöissä. Kasvatuksen arvo- ja normisidonnaisuus velvoittavat ja asettavat usein hyvin ihanteellisia vaatimuksia ammattilaisten työlle. Eettisessä ammatissa toimiminen edellyttää
työn ja ammatin arvojen jatkuvaa reflektointia. Arvovalinnoillaan ihminen ilmaisee omaa
identiteettiään ja omaa henkistä olemustaan (Ketonen 1989, 41). Lisäksi eettisyyteen liittyy
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aina autonomia, vapaaehtoinen valinta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mitä tahansa omaehtoisuutta tai itsenäisyyttä, vaan sitä, että valinnat on aina asetettava järjen tutkittaviksi.
(Räsänen 1994, 182.) Nämä näkökulmat ohjaavat väistämättä myös kasvatuksen arvovalintoja jokaisen kasvattajan kohdalla, ja lisäksi niistä tulisi käydä yhteistä keskustelua.
Puolimatka (1995, 87, 92–93) on kasvatuksen arvo- ja normikäsitteiden ongelmallisuudesta huolimatta sitä mieltä, että ne ovat välttämätön osa inhimillistä käytäntöä ja tavoittavat käytännöstä jotakin todellista. Esimerkiksi käsitykset hyvästä ja huonosta tai oikeasta
ja väärästä täyttävät käytännöllisen tehtävän ja ovat sisällöllisiä käsitteitä, joiden merkitys
ymmärretään käytännön kautta. Tällöin niistä voidaan myös keskustella. Mikäli arvokeskustelussa käytetään rationaalista lähestymistapaa avoimen ja kriittisen keskustelun pohjana ja siihen osallistuu mahdollisimman moni, on mahdollista lähestyä yhdenmukaisempaa kuvaa arvoista. Keskustelu edellyttää siis myös kriittisyyteen ja avoimuuteen kykeneviä keskustelijoita.
Kasvatuksen arvokeskustelua ohjaa mielestäni hyvin Airaksisen (1993, 14) määritelmä
arvokeskustelun kaksitasoisuudesta. Arvokeskustelun tulee toisaalta olla toimintaa puntaroivaa, kokemukseen perustuvaa, intuitiivista ja vakuuttavaa perustelua ja toisaalta edellistä tasoa hallitsevaa teoreettista ja kriittistä pohdintaa. Tämä ilmiön kaksitasoisuus tekee
arvokeskustelusta hämmentävän vaikeaa, vaikka periaatteessa jokainen meistä on arkipäivän etiikan asiantuntija.
Tämän tutkimuksen aineiston sisältämät mielipiteet ja pohdinnat muodostuvat tutkijan
tekemän tulkinnan pohjalta puheenvuoroiksi yllä hahmoteltuun kasvatuksen arvokeskusteluun. Näin tutkimukseen osallistuvat tutkittavat ja tutkija pyrkivät yhteiskunnan jäseninä
eksplikoimaan ja ehkä myös kehittämään omia arvokäsityksiään. Tulkinnan tavoitteena on
saavuttaa se arvokeskustelun kaksitasoisuus, jota Airaksinen (1993) edellä kuvaa.

1.5.2 Kasvatuksen eettisiä lähtökohtia
Tässä luvussa esitän kasvatuksen arvopohdinnan virikkeiksi suomalaisia kasvatusajattelun
perusteita kuvaavia eettisiä hahmotelmia. Niiden taustat nojaavat humanistiseen perinteeseen, perusoikeussäännöksiin ja kansainväliseen ihmisoikeusajatteluun (Lapsen oikeuksien sopimus SopS 60/1991, Suomen perustuslaki 1999/731).
Suomalaisen kasvatusetiikan, päivähoitokasvatus mukaan lukien, on nähty ammentavan
arvonsa humanistisesta, ihmiskeskeisestä perinteestä (Hirsjärvi 1985, 77–78). Sen lähtökohdat ovat näin ihmiskäsitykseen liittyviä ja perustuvat sekä ihmisoikeuksiin että ihmisarvoon korostaen ihmisen ainutlaatuisuutta, subjektiutta, vuorovaikutusta, loukkaamattomuutta sekä vapautta ja koskemattomuutta. Kasvatuksen etiikan peruskäsitteet kiteytyvät
näin seuraaviksi: ihmisarvo, integriteetti, oikeudenmukaisuus ja itsemääräämisoikeus.
(Hirsjärvi ja Huttunen 1995, 69–70, Komiteanmietintö 1980:3, Lindqvist ym. 1978, 20–
22.)
Ihmisarvo määrittyy persoonan yksilöllisenä olemassaolona loukkaamattomaksi elämän
perusarvoksi sekä yksilön että yhteisön kannalta, kun kasvatuksen etiikan lähtökohtia
rakennetaan ihmisoikeuskysymysten pohjalta. Ihmispersoonan elämää on suojeltava ja
hänen kehittymismahdollisuuksiaan on vaalittava. Ihmisarvo on ehdoton, jakamaton ja kaikille ihmisille sama. (Lindqvist ym. 1978, 21.) Ihminen on päämäärä sinänsä, eikä häntä
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saa asettaa välineen asemaan. Ihmisarvoa ei saa sitoa yksilön ominaisuuksiin, suorituksiin
tai asemaan. Ihmisarvo on samanaikaisesti sekä päämäärä että lähtökohta. (Lindqvist
1986b, 54.) Ihmisarvo on myös kasvatusoikeuden perusta (Airaksinen 1994, 173).
Integriteetti on toinen perusarvo, joka kuvaa ihmisen peruslaatua. Ihmiselämä on ehyt
jakamaton kokonaisuus, jonka arvosisältö ei ole johdettavissa sen osafunktioista. Integriteetti on laadultaan fyysistä ja psyykkistä. Siihen sisältyy ajatus ihmisen koskemattomuudesta ja eheydestä sekä fyysisesti että henkisesti. Henkisen integriteetin muodostavat yksilön persoonallinen tietoisuus, hänen inhimillinen kokemuksensa sekä arvonsa ja vakaumuksensa. Integriteetin loukkaamattomuus on ihmisarvoisen elämän ehto. (Lindqvist ym.
1978, 21, Lindqvist 1986b, 114.)
Suomalainen päivähoitojärjestelmä pyrkii sosiaalisena järjestelmänä ja tavoitteissaan
toteuttamaan oikeudenmukaisuuden perusarvoa. Lasten päivähoidosta säädetyn lainsäädännön (1999/1290) mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on mahdollisuus varhaiskasvatukseen. Päivähoidon kasvatustavoitteissa (Komiteanmietintö 1980:31, 99) on lähdetty siitä, että päivähoitokasvatus tulee organisoida siten, että se turvaa yhdenvertaiset
kasvatusmahdollisuudet kaikille päivähoitoikäisille. Lisäksi tulee ottaa huomioon erilaisista olosuhteista tulevien lasten lähtökohdat siten, että kaikille tarjoutuu mahdollisuus
kehittyä omien edellytystensä mukaan mahdollisimman monipuolisesti ja tasapainoisesti.
Päivähoidon tulee täydentää lapsen saamaa hoitoa ja kasvatusta silloin, kun lapsi muuten
kasvaa epäsuotuisissa oloissa. Erityisesti pieniä lapsia koskevana periaatteena voidaan
soveltaa Lindqvistin (1986b, 167) ajatusta oikeudenmukaisuudesta, joka on erityistä vastuuta niistä, joiden "elämä on haurain".
Oikeudenmukaisuus pohjaa ihmisarvon hyväksymiseen. Ihmisyhteisö on moraalisesti
vastuullisten yksilöiden muodostama kokonaisuus, jossa ihmisarvon ja vastavuoroisuuden
periaatteen tulee toteutua. Ihmisten välisissä suhteissa oikeudenmukaisuus edellyttää elämän edellytysten jakamista tasaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ihmisten tulemista
samanlaisiksi. Jokaisen on saatava määräosansa ravintoa, vaatetusta, suojaa asuakseen, terveydenhuollon palveluja ja koulutusta. (Lindqvist 1986b, 150–151.) Oikeudenmukaisuuteen sisältyy myös tulevaisuusperspektiivi, jonka mukaan eettinen vastuu oikeudenmukaisuudesta on jatkumo, joka ulottuu tulevaisuuteen (Lindqvist 1986a, 161). Oleellinen tekijä
näihin tavoitteisiin pyrkivässä päiväkotikasvatuksessa on lapsen oma – hänen kulloisenkin
kehitystasonsa mahdollistama – kokemus tasavertaisesta asemasta lapsiryhmän jäsenenä.
Tärkeä on myös kasvattajan malli, jonka tulisi olla sopusoinnussa asetettujen ihanteiden
kanssa. (Komiteanmietintö 1980:31, 142, 144.)
Yksilön itsemääräämisoikeus pohjautuu ihmisarvoon ja yksilön integriteettiin. Koska
ihminen on arvo sinänsä ja samalla ehyt ainutlaatuinen kokonaisuus, on hänelle annettava
tilaa ja mahdollisuuksia itsenäiseen kehittymiseen ja oman elämänsä ohjailuun. (Lindqvist
ym. 1978, 22.) Suvereeni oman elämän hallinta ei ole mahdollista. Itsemääräämisoikeus on
oman elämän hallintaa, joka toteutuu osallisuutena. Tämä edellyttää maailman ymmärtämistä tiedostamalla niitä asioita, jotka vaikuttavat elämäämme. Toinen osallistumisen edellytys on yksilön mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin häntä keskeisesti koskeviin päätöksiin.
Osallisuuden kolmas periaate on osallisuus päämääränä sinänsä. Osallisuuttaan ei voi
toteuttaa yksin yhteisössä, vaan se sisältää jakamista, mukaan menemistä ja yhteyteen suostumista. (Lindqvist 1986b, 117, 161–163.)
Yllä lyhyesti Lindqvistin ym. (1978) sekä Lindqvistin (1986b) mukaan kuvailtu ihmisarvoon, integriteettiin, oikeudenmukaisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen nojaava kasva-
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tuksen arvopohja on hyvin samansuuntainen Ketosen (1989, 41–42) esittämien kasvatuksen arvovalintojen kanssa. Ketonen painottaa eettisiä ja inhimillisiä arvoja yksilön, yhteisöjen ja ihmiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta. Niihin hän lisää esteettisyyden, joka on
kauneudentajun ja luovuuden vaalimista ihmisessä. Tavoitteena on sisäistää esteettisyys
yhdeksi elämän sisältöalueeksi taiteen ilmiöiden välityksellä.
Miten esimerkiksi yllä luetellut arvosisällöt toteutuvat kasvatussuhteissamme ja millaiseksi yleensä tapamme kasvattaa muotoutuu, riippuu vahvasti omaksumastamme ihmiskäsityksestä, jonka muotoutumiseen omat kokemuksemme ovat vaikuttaneet voimakkaasti.
Kasvattajan ihmiskäsitys on usein melko tiedostamaton, mutta se voidaan tulkita hänen
kasvatustoimenpiteistään. (Veenkivi 1998, 124–126.)

1.5.3 Yleisen arvokeskustelun näkökulmia
Viimeksi kulunut vuosikymmen on ollut yhteiskunnassamme arvokeskustelun aikaa. On
puhuttu arvottomuudesta, arvomurroksesta tai yleensä arvojen muuttumisesta. Samalla on
pohdittu kasvatuksen suhdetta arvoihin. On myös kysytty, millaiset arvot ovat vallalla kasvatusinstituutioissamme, saako arvoja yleensä opettaa tai millaisiin arvoihin tulee kasvattaa ja kuka niistä päättää. Kasvatuksen arvopohdinnan taustaksi otan seuraavaksi esille
muutamia suomalaisten arvoajattelua ja sen muutoksia hyvin yleisellä tasolla käsitteleviä
tutkimuksia. Ne antavat tietoa kasvatuskeskustelua laajemmasta arvokeskustelusta, joka
sisältää ainakin välillisesti kasvatuksen arvovalintoihin heijastuvia tekijöitä. Jokaisen kasvattajan, niin vanhemman kuin ammattikasvattajan, tulisi reflektoida oman kasvatustyönsä
yhteyksiä yleisempiin yhteiskunnassa ja kulttuurissa vaikuttaviin arvoihin ja ajattelumalleihin. Nämä yleiset arvonäkökulmat voivat olla arvioitavina myös tämän tutkimuksen
aineiston pohjalta.
Suomalaisten arvomaailmaa ja sen muutosta tutkinut Puohiniemi (1996, 30–33) määrittelee Schwartzin (1992) pohjalta arvot syviksi henkilökohtaisiksi uskomuksiksi, jotka
ohjaavat ihmisen toimintaa. ”Arvot ovat yksittäiset tilanteet ylittäviä motiiveja; ne ovat
valintoja ja arviointeja ohjaavia päämääriä, jotka ovat järjestäytyneet niiden suhteellisen
tärkeyden mukaan.” Arvot ovat kulttuurisidonnaisia. Ne ovat yleensä perittyjä ja perustuvat inhimillisen elämän kolmeen perustekijään, jotka ovat samat myös kulttuurista toiseen.
Ensimmäinen on ihmisen olemassaolo biologisena olentona. Toinen perusedellytys on vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, joka saattaa olla välttämätöntä vaikeissakin tilanteissa.
Kolmas perusedellytys on ihmisen halu säilyä lajina. Tämä taas merkitsee sitä, että ihmisen
on pystyttävä takaamaan oma turvallisuutensa ja kulttuuriperinnön jatkuvuus. Arvojen
asema on yleensä vakaa. Ajankuva liittyy konkreettiseen arkielämään ja on luonteeltaan
muuttuva. Se näkyy esimerkiksi pukeutumisessa tai tavassa viettää vapaa-aikaa. Ajankuvaan vaikuttavat esimerkiksi yhteiskunnalliset muutokset tai taloudellinen kehitys. Asenteet myös muuttuvat, koska ne toimivat välittäjinä muuttuvan ajankuvan ja arvojen välillä.
Nykyisen elämänmuodon arvovalintoja eritellessään Pietarinen (1993, 41–45) jakaa
arvot korkeisiin arvoihin, jotka tuottavat henkistä tyydytystä, ja vahvoihin arvoihin, jotka
palvelevat aineellista elintasokilpailua. Vahvoja arvoja ovat esimerkiksi varakkuus, menestyminen tai mukavuus. Hän kuvailee Schelerin mukaan korkeita arvoja pysyviksi ja ajattomiksi arvoiksi, joita tavoitellaan niiden itsensä vuoksi, ei välinearvoina. Tällaisia arvoja
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ovat esimerkiksi pyhyys, uhrautuvaisuus, luonnon kunnioitus, henkinen kasvu tai mielenrauha. Ne luovat yhtenäisyyttä ja lujuutta niin yksilön kuin yhteisön elämään. Niiden puuttuminen taas aiheuttaa hajanaisuutta ja sisäistä voimattomuutta. Vahvojen arvojen ylikorostus on johtanut arvokriisin, jossa korkeiden arvojen ominaisuuksia, esimerkiksi pysyvyyttä
ja ihmissuhteita, pyritään korvaamaan vahvoilla arvoilla.
Vahvojen arvojen yhteiskunnassa muotoutuu Pietarisen (mts. 46–47) mukaan ainakin
neljä erilaista ihmisryhmää. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat menestyjät, jotka arvostavat
tietoa, osaamista ja itsensä kehittämistä. Elämäntapa on viihteellinen ja yksilökeskeinen.
Korkeita arvoja harrastetaan hyvinvoinnin ihanteisiin liittyen. Toinen ryhmä on selviytyjien ryhmä. He sopeutuvat muutoksiin, löytävät paikkansa, mutta ovat passiivisia ahertajia
ja joukkoviihteeseen tyytyviä jokapäiväisten asioiden kuluttajia. Kolmannen ryhmän muodostavat epäonnistujat, jotka eivät sijoitu yhteiskuntaan eivätkä ole päässeet kehittämään
itseään myönteisesti. Tässä ryhmässä esiintyy väkivaltaa, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja kasvatuksen laiminlyöntiä. Neljäs ryhmä ovat vaihtoehdon etsijät, jotka ovat ajattelevia ja aktiivisia samaan tapaan kuin menestyjät, mutta etsivät toisenlaisia, vaihtoehtoisia elämäntapoja.
Suomalaisten arvovalintoja ja arvoajattelun muutoksia selvittävät Puohiniemen (1996,
52–53) kvantitatiiviset asennemittaukset, joita hän suoritti vuonna 1991 noin 1800 henkilölle ja vuonna 1994 noin 1200 henkilölle. Vastaajat olivat 15–75 -vuotiaita. Puohiniemi
(1995, 16–19, 1996, 34–36) kuvaa tutkimuksissaan suomalaisten perusarvoja ns. arvokonfliktimallin avulla. Lähtökohtana ovat Schwartzin (1992) arvotypologian mukaiset kymmenen universaalia perusarvoa ja näiden keskinäiset suhteet. Osa arvoista on toisilleen vastakkaisia ja osa tukee toisiaan. Puohiniemi erottelee suomalaisten neljä keskeisintä arvoa
kuvion 2 kuvaamalla tavalla siten, että vaaka-akselin päissä ovat toisilleen vastakkaiset
arvot ”avoimuus muutoksille” ja ”säilyttäminen”. Pystyakselin toisessa päässä on arvona
”muiden huomiointi” ja toisessa ”itsensä korostaminen”.
MUIDEN HUOMIOINTI
– universalismi
– hyväntahtoisuus
altruistit
33 %
AVOIMUUS
MUUTOKSILLE
– itseohjautuvuus
– vaihtelunhalu

itsenäiset
6%
hedonistit
19 %

eriytymättömät säilyttäjät
9%
29 %

SÄILYTTÄMINEN
– yhdenmukaisuus
– perinteet, turvallisuus

egoistit
4%

ITSENSÄ KOROSTAMINEN
– valta
– suoriutuminen

Kuvio 2. Suomalaisten arvotypologia Puohiniemen (1995, 1996) mukaan.
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Edellä kuvattujen perusarvojen mukaan suomalaiset voidaan jaotella kuuteen ryhmään
hallitsevan perusarvon mukaan. Kuvioon on merkitty myös kutakin perusarvoa täydentävät
arvot. Muita huomioivia, altruisteja, oli Puohiniemen selvityksessä 33 %, säilyttäjiä 29 %,
muutokselle avoimia, itsenäisiä, 6 % ja itseänsä korostavia egoisteja 4 %. Hedonisteista
muodostui oma ryhmänsä, johon kuului 19 %. Eriytymättömiksi jäi 9 %. He ovat kannanotoissaan varovaisia, mistä on päätelty, etteivät arvot ohjaa heidän toimintaansa samalla
tavoin kuin muiden kohdalla. Yhteenvetona todetaan, että kaksi kolmasosaa suomalaisista
luokiteltiin altruisteiksi tai säilyttäjiksi. Molemmat ryhmät perustuvat ns. kollektiivisia
intressejä palveleviin arvoihin. Näillä tarkoitetaan arvoja, joissa painottuu muiden ihmisten
hyväksyntä ja huomioon ottaminen sekä yhteisössä vallinneiden arvojen kunnioitus. Vajaa
kolmannes sijoittui itsenäisiin, hedonisteihin ja egoisteihin. Näiden ryhmien arvot perustuvat puolestaan individualistisia piirteitä palveleviin arvoihin. Tällöin korostuvat itseohjautuvuuden, vaihtelunhalun, hedonismin, suoriutumisen ja vallan arvot. (Puohiniemi 1996,
37–39.)
Vielä tiiviimmin edellisen voi kiteyttää kolmeen arvoalueeseen, jotka ohjaavat suomalaisten enemmistön (81 %) toimintaa. Nämä arvot ovat altruismi, säilyttäminen ja hedonismi. Itsenäisyys ja rohkeiden valintojen suosiminen sekä egoismi ja voimakas oman edun
tavoittelu eivät ole tyypillisesti suomalaisten hallitsevia arvoja. (Mts. 49.)
Puohiniemi (1996, 43–45, 47) toteaa suomalaisessa yhteiskunnassa vuosina 1991 ja
1994 tehtyjen analyysien vertailun pohjalta, että yllä esitetyn arvotypologian mukaisessa
luokittelussa koko väestön tasolla ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta. Iän, sukupuolen ja koulutustason mukaan tarkasteltuna tuli esille joitakin muutoksia. Nuorten, alle
30-vuotiaiden, ryhmässä on tapahtunut selkeä siirtymä hedonistien ja egoistien ryhmistä
säilyttäjien ja eriytymättömien ryhmiin. Keski-ikäisten, 30–49-vuotiaiden, ryhmässä taas
hedonismi oli lisääntynyt ja altruismi vähentynyt. Tämän tutkimuksen haastateltavat sijoittuivat mainittuihin ikäryhmiin.
Tässä kuvatut suomalaisten arvotypologiaa selvittävät tutkimustulokset tarjoavat kokonaisuudessaan hyvin yleisellä tasolla tietoa niistä painotuksista, jotka tulevat suuria joukkoja tutkittaessa esille eräänlaisina suomalaisille tyypillisten ajattelutapojen trendeinä.
Ajattelutavat heijastuvat ainakin välillisesti yhteiskunnassa ja kulttuurissa vaikuttavina
arvoina myös kasvatuksen arvovalintoihin ja kasvatuskäsityksiin. Niitä voi arvioida myös
tämän tutkimuksen tulosten valossa ja jatkaa siten luvussa 1.5.1 tarkoitettua kasvatuksen
arvokeskustelua.

1.6 Tutkimusteoreettinen orientaatio ja tutkimuksen menetelmälliset
sitoumukset
Tämän luvun lopuksi pyrin selkiyttämään tutkimukseni ontologisia lähtökohtia ja niistä
seuraavia sitoumuksia. Pyrin kuvaamaan tutkimuksen aihepiirin taustateorian sekä tutkimuksen tieteenteoreettisten perusteiden sopusointuisen keskinäisen linjautumisen ja osittaisen päällekkäisyyden.
Tämän tutkimuksen teoreettinen orientaatio ja sitoumukset nojaavat edellä luvuissa 1.3
ja 1.4 esitettyihin kasvatusfilosofisiin näkemyksiin. Eksistentiaalis-fenomenologinen läh-
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tökohta (Värri 1997) ja siihen liittyvä holistinen ihmiskäsitys (Rauhala 1983, 1998) määrittävät keskeisesti tutkimuksen kasvatusteoreettista viitekehystä ja tutkimustehtävien asettamista sekä ohjaavat tutkimuksen menetelmällisiä sitoumuksia ja tutkimuksen suorittamista. Näistä lähtökohdista tutkimustehtäviin vastaaminen edellyttää merkitysten tulkintaa
ja ymmärtämistä.
Tutkimuksen lähtökohdissa ja menetelmien valinnassa joudutaan aina ottamaan kantaa
siihen, millainen tutkimuskohde on perusluonteeltaan (Rauhala 1987a, 155). Tutkimuskohteen ontologinen analyysi tuo esille ihmiskäsityksen eli ne olettamukset, joita tutkijalla on
tutkimuskohteestaan. Nämä kysymykset koskevat sitä, miten ihminen on olemassa l. millaisissa olemassaolon ulottuvuuksissa hän toteutuu. Samalla se paljastaa tutkimustehtävien
laadun ja ohjaa tutkimusmenetelmien valintaa ja soveltamista. (Rauhala 1989, 4–5.)
Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen hahmottaminen kolmen perusulottuvuuden (kehollisuuden, situationaalisuuden ja tajunnallisuuden) varassa ja ihmisen ymmärtäminen subjektiivisia merkityksiä luovana yksilöllisenä olentona ohjaavat hermeneuttisen, tulkinnallisen ja ymmärtämään pyrkivän tutkimusotteen soveltamiseen. Tämä ajattelutapa pyrkii varmistamaan tutkimuksen adekvaattisuuden vaatimuksen siten, että tutkimusmenetelmä täyttää loogiset mahdollisuudet saavuttaa tutkittava kohde omassa olemassaolon muodossaan.
(Rauhala 1989, 5–6, 12.) Tavoitteena on selvittää, millaisia merkityssuhteita yksilö luo ja
miten nuo merkityssuhteet liittyvät toisiinsa, miten ne ovat syntyneet ja miten yksilö voi
selkiyttää ja kehittää niitä (Lehtovaara 1993, 17). Yksilön kokema maailma on aina historiallinen, ja merkityksiä tuottava ymmärtäminen on aina yhteyksissä ymmärtämistä. Tässä
mielessä ymmärtäminen on aina yksilöllistä. (Perttula 1995, 20–21.)
Lehtovaara (1993, 10–12), joka on käyttänyt tutkimuksensa perustana Lauri Rauhalan
filosofista ihmiskäsitystä, toteaakin teorian tarjoavan selkeän perustan tarkastella ihmistä
elämisyhteydessään. Tällöin on mahdollista huomioida tutkittavan kulttuuri, kieli ja historia kokonaisvaltaisesti. Tällöin on myös mahdollista lähestyä tutkimustehtäviä niiden luonnetta vastaavasti kadottamatta mitään oleellista. Toisaalta hän kuitenkin huomauttaa, että
tutkimuksessa on otettava huomioon se seikka, että usein joudutaan käyttämään tätä holistisuutta rajoittavia ratkaisuja, jolloin myös näiden rajoitusten tiedostaminen tutkimuksessa
on välttämätöntä.
Humanistisessa tutkimuksessa on tärkeää huomata myös, että ihminen on siinä kahdella
tavalla keskeisessä asemassa. Hän on sekä tutkimuksen kohteena että tutkivana järjestelmänä. (Rauhala 1989, 4.) Tämä merkitsee sitä, että ihmiseen kohdistuvassa tutkimusprosessissa toisensa kohtaa kaksi mielellisesti maailmaan suhteessa olevaa ihmistä, joilla
molemmilla on oma situaationsa. Lisäksi tutkimusprosessi on osa sekä tutkijan että tutkittavan situaatiota. (Perttula 1995, 23, 25.) Fenomenologisessa tutkimuksessa tulee ottaa
huomioon myös se, että tutkijan käsitykset, arvot ja moraali sekä hänen sitoutuneisuutensa
omiin ymmärtämisyhteyksiinsä – se, miten hän yleensäkin ymmärtää itseään ja maailmaa
– ovat keskeinen osa tutkimusprosessia ja vaikuttavat tutkimuksen kaikissa eri vaiheissa.
Kaikki se, mitä tutkija on ja mitä hän tekee, vaikuttaa osaltaan hänen saamiinsa tutkimustuloksiin. (Lehtovaara 1993, 27–29.)
Tavoitteenani on tämän tutkimuksen tehtävien mukaisesti tulkita ja ymmärtää lasten
vanhempien kasvatuskäsityksiä. Oman käsitykseni tutkimukseni kohteesta, haastattelemistani päiväkotilasten äideistä kasvatusajattelijoina, olen siis sitonut eksistentiaalis-fenomenologiseen ihmiskäsitykseen ja pyrin myös siihen, että nämä periaatteet ohjaavat käytännössä tutkimustani. Eksistentiaalis-fenomenologiset lähtökohdat ja perusolettamukset kas-
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vatuksesta ohjaavat analyysissä yhtä lailla lapsen perusolemuksen ymmärtämistä kasvatettavana ihmisyksilönä kuin kasvatusprosessiin liittyvien käsitysten tulkintaa.
Kaikkiaan on kuitenkin huomattava, että tässä luvussa esille tuotu tutkimuskohteen
holistisuuden huomioiminen vaatii paljon niin tutkijalta kuin tutkittavaltakin. Arvioitavaksi jää myös se, mikä vaikutus tutkijan lähtökohdilla ja situaatiolla on ollut tutkimuksen
kulkuun ja tuloksiin. Tutkimustehtäviin vastatessani olen pyrkinyt tukemaan holistisuuden
saavuttamista siten, että olen käynyt tutkittavien kanssa laajaa kasvatuskeskustelua, jota ei
ole sidottu yksinomaan ja tiukasti vain päiväkodin kasvatustilanteisiin. Tutkijan vaativa
tehtävä on nähdä tutkittava itsenäisenä, erilaisena ja yksilöllisenä subjektina sekä lisäksi
hahmottaa hänen situaationsa nykyisyydessä, mutta tarvittaessa myös menneisyydessä.
Tulkinnan perusteisiin palaan vielä luvussa 6.3.

2 Vanhemmuus ja vanhempien kasvatustehtävät
Tässä luvussa käsittelen lasten vanhempien asemaa kasvattajina ja vanhemmuutta muuttuneessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimustehtävieni suunnassa paneudun lisäksi
lapsen ja vanhemman kasvatussuhteen määrittelyyn, käsittelen vanhempien kasvatustehtäviä ja vanhempien kasvatustietoisuuden jäsentelyä sekä kasvatuskäsityksiä kuvaavia tutkimuksia. Näiden laajemmaksi taustatueksi olen laatinut Tähtisen (1992) tutkimuksen pohjalta katsauksen kotikasvatusta koskevien käsitysten muutoksiin Suomessa pitkällä aikavälillä. Lopuksi käsittelen vielä kasvatettavan asemaa ja oikeuksia.

2.1 Vanhemmuuden muuttuva konteksti
Perheen ja perheen tehtävien muuttuminen on kiinnostanut ja huolestuttanut viime vuosikymmeninä eri tieteenalojen tutkijoita, poliitikkoja ja kasvattajia. Erityisesti vanhemmuudesta, vanhempien kasvatusvastuusta ja kasvatuskäsityksistä on keskusteltu. Roos ja Hoikkala (1998, 9–10) pitävät muutoksen lähtökohtana yksilö- ja yhteisösidosten muuttumista.
Heidän mukaansa traditio, suku, perhe, naapurusto tai työ eivät kiinnitä ihmisiä enää entiseen tapaan samaan paikkaan. Perhe ja suku ovat edelleen tärkeitä suomalaisten elämässä,
mutta niiden toiminnan laatu on muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Kirjoittajien
mukaan kuitenkin ”se perinne, että vanhemmuus on kasvatuksen keskeinen foorumi, elää
nykyisinkin erittäin voimakkaana”. Traditiot jatkavat omaa elämäänsä uudella tavalla.
Moderni vanhemmuus toteutuu kasvatuksen ja sosialisaation voimakkaasti ammatillistuneessa kontekstissa, jota Hoikkala (1991, 1993, 47–49, 276) arvioi osin kriittisestikin.
Hänen mukaansa asiantuntijoiden määrittelemiä vanhempiin kohdistuneita vaatimuksia
ovat velvoite huolehtia lasten perushuollosta, käytöstapojen siirtämisestä, rajojen asettamisesta ja huonojen tapojen torjunnasta. Lisäksi vanhemmilta odotetaan neuvokkuutta arjen
kasvatustilanteissa, koulutususkoa sekä häpeän ja epäonnistumisen pelkoa.
Vanhempien ja ammattilaisten suhteessa on Tähtisen (1992, 194–196) mukaan kuitenkin tapahtunut muutosta jo 1950-luvulta lähtien, jolloin vanhempien asiantuntemusta oman
lapsensa suhteen alettiin tuoda esille. Vanhempien itseluottamuksen vahvistaminen on
tosin ollut erityisesti huomion kohteena vasta 1980-luvulta lähtien. Vanhemmuus alettiin
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nähdä myös prosessina, johon sekä aikuinen että lapsi vaikutti. Tämä vahvisti edelleen vanhempien asemaa.
Vanhemmuuden muutos liittyy lasten ja vanhempien oikeudellisen aseman muutoksiin.
Lainsäädäntömme nostaa lapsen subjektiiviset oikeudet ja hyvinvoinnin esille useassa eri
yhteydessä. Tällaisia säädöksiä ovat esimerkiksi Laki lasten päivähoidosta (1973/36) ja siihen tehty lainmuutos (1999/1290), joka takasi jokaiselle lapselle subjektiivisen oikeuden
päivähoitoon. Perusopetuslain muutos (1999/1288) säätää esiopetuksen järjestämisen kuusivuotiaille. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361) määrittää lapsen
oikeuksia hyvän hoidon ja kasvatuksen saamiseen. Lain mukaan lapsen huollon tulee turvata myönteiset läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen vanhempiin. Lapselle on pyrittävä
antamaan turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toiveita
vastaavaan koulutus. Lisäksi laissa kielletään lapsen alistaminen, ruumiillinen kuritus sekä
muilla tavoin loukkaava kohtelu.
Perheen yksityisyys on tullut läpinäkyvämmäksi, kun tietyt toiminnot, kuten esimerkiksi
koulutus ja sosiaaliturva, ovat institutionalisoituneet (Marin 1994, 18). Päivähoito sosiaalipalveluna ja päiväkoti kasvatuskulttuurina ovat yksi muutostekijöistä ja sellainen konkreettinen toiminnan osapuoli, jonka kanssa vanhemmat joutuvat keskustelemaan ja toimimaan yhteistyössä. Kaikkiaan vanhemmat joutuvat Korhosen (1999, 31) mukaan peilaamaan kaiken aikaa toimintaansa asiantuntijoiden pyrkimyksiin. Arvioinnin kohteiksi joutuvat niin vanhempien kasvatusarvot ja -ihanteet kuin toimintatavatkin. Vanhemmuudesta
on tullut tässä mielessä julkinen asia. Perheen toteuttama kasvatus ei ole enää vain perheen
oma asia. Tällainen tehtävän julkistuminen, joka ymmärrykseni mukaan on kuitenkin vielä
suhteellisen outo ajatus vanhemmuuden ns. normaalitilanteessa, jossa kaikki sujuu suurin
piirtein kulttuuristen odotusten mukaan, tuonee uuden mahdollisuuden myös kaivatulle
vanhempien osallisuudelle vanhempien ja kasvatusinstituutioiden yhteistyössä.
Perhettä on myös psykologisoitu lapsen kehityksen ja erityisesti sen häiriöiden vahvimpana ja vastuullisimpana vaikuttajana (Hoikkala 1993, 235–237). Ekologisen mallin soveltaminen kasvatukseen on ehkä jossain määrin vapauttanut vanhempia tästä syyllisyydestä.
Lapsi ei ole enää vain perheen tai jopa vain äidin toiminnan virheiden tuote, vaan lapsi kasvaa ja saa vaikutteita useilta eri tahoilta perheen ulkopuolelta ja myös perheestä riippumatta
(Marin 1994, 19–20).
Vanhempien kasvatustietoisuuteen kohdistuneet vaatimukset ovat toisaalta myös voimistuneet edelleen. Vanhempien odotetaan kykenevän ohjaamaan lasta oikealla tavalla ja
oikeaan aikaan. Lisäksi vanhemmat joutuvat myös kontrolloimaan ja koordinoimaan
muita, perheen ulkopuolelta peräisin olevia kasvatusvaikutteita, jotka tulevat vertaisryhmien, harrastustoiminnan tai markkinatalouden ja median taholta. (Korhonen 1999, 31–
32.)
Vanhempien näkökulmasta tutkittuna vastuullinen nykyvanhemmuus velvoittaa hyvien
kasvuedellytysten luomiseen lapsille. Vanhempien mukaan niihin kuuluvat huolenpito,
ohjaaminen mahdollisimman hyviin harrastuksiin, koulutuksen turvaaminen sekä rajojen
asettaminen. Keskusteleminen ja vanhempien omassa kasvatuksessaan kokemien kielteisyyksien välttäminen kuuluvat olennaisena kasvatuskulttuuriin. Normiohjaus, toiveiden
yhteensovittaminen sekä vanhempien osallistuminen lastensa elämään ovat keskeisiä kasvatustehtäviä. Vanhempien mukaan lapsiin panostetaan, lapset kuvataan elämän sisällöksi
ja perhe organisoituu lapsen ympärille. Tällaiseen vanhemmuusmalliin useimmat vanhemmat ovat aiemman tutkimuksen valossa halunneet asettua. (Hoikkala 1993, 52–53.)
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Kokonaisuudessaan kasvatustehtävä voi muotoutua vanhempien kannalta haastavaksi ja
monimuotoiseksi perheprojektiksi, jossa sekä työ- että perheorientaatio ovat voimakkaita.
Perheorientaatio sisältää vanhemmuuden vahvan tendenssin huolehtia lapsen yksilöllisestä
hyvinvoinnista, mutta samalla myös jokaisen perheenjäsenen persoonallisen minän kehityksestä. Työn ja perheen yhteensovittaminen on usein pulmallinen tehtävä, joka vaatii
onnistuakseen hyvää ajan hallintaa ja rationalisointikykyä. (Björnberg 1992, 83.) Tehtävä
voi näyttää vanhemman kannalta vaativalta, kun siihen nivoutuu lisäksi odotuksia yhteistyöstä ammattilaisten kanssa ja ehkä myös ristiriitaisia tunteita oman perhekulttuuriin avaamisesta.
Yhteiskunnan kehitys on aiheuttanut vanhemmuuteen kohdistuneiden kasvatuksellisten
vaatimusten lisäksi muitakin siihen kohdistuvia paineita. Tällaisia ovat olleet 1990-luvun
taloudellinen lamakausi, työllisyyden heikkeneminen ja sen vaihtelut sekä lasten vanhempiin kohdistuneet kiristyneen työelämän vaatimukset. Näistä johtuen vanhemmuus on
usein myös kriisiytynyt, eikä lapsen hyvä kasvu ole aina mahdollistunut (ks. Järventie ja
Sauli 2001, Siltala 1996).
Edellä esitettyjen kehitystrendien ja vaatimusten valossa on myös ymmärrettävää, että
perheen perustaminen ja vanhemmuuden valinta eivät ole automaattisia ja itsestään selviä
ratkaisuja nyky-yhteiskunnassa. Vanhemmuus on rooli, jonka valitsemisessa halutaankin
tehdä tietoisia päätöksiä. Väestöliiton perhebarometrin mukaan Suomessa hankitaan lapset
entistä vanhempina (Reuna 1997, 31). Tietoista harkintaa ja päätöksentekoa kuvaa myös se,
että barometrin mukaan vastaajien periaatteellinen näkemys sopivasta iästä hankkia ensimmäinen lapsi oli kuitenkin alhaisempi kuin todellinen keskiarvo, jonka mukaan puolet ensisynnyttäjistä on täyttänyt 27 vuotta (Nikander 1997, 16, Reuna 1997, 32).
Vanhemmuuteen siirtymistä halutaan selvästi lykätä myöhempään ajankohtaan kuin
aikaisemmin. Oman elämän vaatimukset ja vanhemmuus asettuvat tietyllä tavalla vastakkain. Jallinoja (2000a, 10) kuvaa tällaista ajatuskulkua nuorten elämän suunnittelussa.
Nuoret arvostavat itseensä panostamista ja itsensä kehittämistä. Aikaa halutaan antaa
itselle, ystäville ja harrastuksille sekä opiskelulle ja työlle. Tärkeänä pidetään parisuhteeseen keskittymistä niin, etteivät lapset ole häiritsemässä. Nuorten näkökulmasta perheaika
nähdään hyvin sitovana ja oman ajan vastakohtana. Kemppainen (2001, 15) kuvaa samaa
tilannetta siten, että perheyhteisöä korostava familistinen perhemalli ja toisaalta yksilöllisyyttä korostava individualistisen perhekäsitys elävät rinnakkain. Näille molemmille on
elämässä oma aikansa ja paikkansa, ja molemmista halutaan pitää kiinni.
Kaikkiaan vanhemmuuden muutoksen yhteydessä esitetään usein ajatuksia vanhemmuuden heikkenemisestä tai kasvatusvastuun luovuttamisesta yhteiskunnalle, ts. sen kasvatusinstituutioille. Hirsjärvi, Laurinen ja tutkijaryhmä (1998, 31–32) toteavat, että nykyisin lapsia kasvattavat vanhempien lisäksi päiväkodit, koulut ja osaksi myös tiedotusvälineet. Näiden välityksellä he arvioivat vanhempien saavan yhä enemmän tietoa lasten kasvattamisesta. Kirjoittajat lisäävät, että kaikkiaan muutoksen kohteena ovat olleet yleensä
käsityksemme kasvatuksesta; perheestä, vanhemmuudesta ja äitiydestä. Muutos tulee
arvioni mukaan esille myös siinä, että perhe ja pienten lasten kasvattaminen ovat vähitellen
saamassa myös päivähoidon piirissä uudenlaista huomiota osakseen. Varhaiskasvatuksen
uusi tutkimustieto ja sen soveltamiseen liittyneet perhetyön kehittelyt (ks. esim. Puroila
2004) voivat uusien toiminta- ja työmuotojen seurauksena mielestäni myös vahvistavaa
positiivista ja rohkaisevaa nykyvanhemmuutta, joka sisältää uudenlaista yhteistyötä, ehkä
juuri kumppanuutta vanhempien ja henkilöstön välillä.
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2.2 Vanhemman ja lapsen välinen kasvatussuhde
Lapsen ja vanhemman välisen kasvatussuhteen erityislaatu perustuu suhteen sisältämään
välittömään kasvatus- ja auttamisvastuuseen, jossa on alun perin kysymys lapsen elämisen
ehtojen turvaamisesta. Samalla isä ja äiti ovat lapsen ensisijaisia maailmaan orientoijia.
(Värri 1997, 120–121.) Tätä kasvatussuhdetta suuntaa vanhempien kasvatuksellinen esiymmärrys. Se koostuu ihmiskäsityksestä, kehityspsykologisesta tietämyksestä sekä lasta ja
kasvatusta koskevista sisäistetyistä yhteisöllisistä käsityksistä. Tältä pohjalta syntyy
heuristiseksi kuvatun kasvatussuhteen lähtökohta. Heuristisuuteen sisältyy se, että kasvatuksellinen esiymmärrys konkretisoituu ja jäsentyy ja välillä jopa ”tyhjentyy ja järkkyy”
lapsesta saadun kokemuksen, lapsen hoitamisen ja hänen kanssaan eletyn arjen seurauksena. (Värri 1996, 109–110.)
Hermeneuttisessa kasvatusfilosofiassa kasvatus nähdään samansuuntaisesti yksilön ja
kulttuurin välisenä vuorovaikutuksena. Kulttuuriperinteellä ja sen tulkinnalla on keskeinen
osa kasvatusprosessissa, samalla kun kasvatettavan yksilölliset tarpeet korostuvat. Yksilö
sivistyy ollessaan vuorovaikutussuhteessa kulttuuriin, ja samalla tämä sivistyminen luo
hänelle mahdollisuuksia myös kehittää kulttuuria. (Puolimatka 1995, 79.) Seuraavana esitetty pedagoginen suhde konkretisoi mielestäni tätä vuorovaikutusta.
Kasvatuksen ominaisluonne kuvataan toteutuvaksi kasvatettavan ja kasvattajan välisenä
erityisenä pedagogisena suhteena, jolle Siljander (1988, 32–34, 1995a, 64–68) tulkitsee ja
määrittää seuraavat painotukset ja ominaispiirteet:
1. Pyrkimys edistää kasvatettavan henkistä elämää ja hänen yksilöllistä sivistymistään.
Pedagogisen toiminnan muodot määräytyvät painokkaammin yksilöllisistä tavoitteista käsin, mutta huomioivat myös yhteiskunnan ja kulttuurijärjestelmän asettamat
yleiset tavoitteet. Kasvatettavan kasvu- ja sivistysoikeus luovat suhteen perustan.
2. Kasvattajan ja kasvatettavan välinen kasvatussuhde ja dialogina toteutuva vuorovaikutus saavat sisältönsä molempien osapuolten pyrkimyksistä.
3. Pedagogisessa suhteessa toteutuu yksilöllisen ja yhteisöllisen kohtaaminen. Yksilön
omien ja kulttuuriperinteen asettamien tavoitteiden välisessä jännitteessä kasvattajalla
on kaksoisvastuu ja välittäjän tehtävä. Ensisijaisesti kasvattaja on kuitenkin kasvatettavan ”valtuutettu” (termi Schiessiltä 1973), joka pyrkii tietoisesti eroon manipuloinnista, vallankäytöstä ja alistamisesta.
4. Edellä kuvattu jännite on kuitenkin välttämätön pedagogisen suhteen rakennuselementti. Aidossa pedagogisessa suhteessa välttämätön ristiriita kyetään purkamaan, ja
näin syntyy reflektion ja tilanteen uudelleen tulkinnan seurauksena uutta luovia ratkaisuja. Pedagoginen suhde on luonteeltaan avoin ja uusia määreitä saava prosessikäsite, jonka sisältö muuttuu ja kehittyy.
Arvioidessaan pedagogisen suhteen verrattavuutta vanhempi–lapsi-suhteeseen Siljander (1955a, 66) toteaa ainakin yhtenä merkittävänä yhtäläisyytenä suhteen persoonallisen
luonteen subjekti–subjekti-suhteena eli minän ja sinän suhteena, joka on laadultaan dialoginen. Käsitys pedagogisesta suhteesta on mielestäni tältä kohdin yhteneväinen eksistentiaalis-fenomenologisen ajattelutavan kanssa. Aidon dialogin lisäksi yhtymäkohtana voisi
nostaa esille yksilön elämäntaidon paranemiseen johtavien yksilöllisten kasvatustavoitteiden keskeisyyden. Lisäksi voi mielestäni ajatella, että kasvatettavan valtuutettuna oleminen
merkitsee myös Värrin (1997, 141) kuvaamaa ”tulkinnallista viisautta”, jonka lähtökohtana
on ymmärtää lasta hänen omassa elämismaailmassaan (vrt. luku 1.4.3).
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Kriittinen teoria laajentaa näkemystä kasvatuksesta pedagogiseen suhteeseen verrattuna
lisäämällä siihen kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutuksen lisäksi myös suhteen
yhteiskuntaan. Kasvatuksen tavoitteena on näin auttaa yksilö myös kykeneväksi arvioimaan yhteiskunnan arvoja ja saattamaan ne kritiikin kohteeksi sekä luomaan uusia arvoja.
Arvot siis rakentuvat tässä suhteessa. (Puolimatka 1995, 82.)
Vanhempana toimiminen voidaan mielestäni ajatella suurelta osin tässä luvussa kuvatuksi pedagogiseksi suhteeksi samoin kuin aiemmin luvussa 1.4.3 esitetyksi kasvatuksen
eksistentiaalis-fenomenologisista lähtökohdista lähteväksi dialogiseksi kasvatussuhteeksi.
Tämänlaatuisessa suhteessa elämistä leimaavat monenlaiset tietoiset ja tiedostamattomat
pyrkimykset ja tavoitteet kasvatettavan parasta ajatellen. Suhteen toteuttamiseen vaikuttavat kaiken aikaa monet situationaaliset tekijät, esimerkiksi oma kulttuuri ja sen perintö
arvoineen ja arvomuutoksineen. Siihen vaikuttavat yhteiskunnallinen kehitys ja sen myötä
niin vanhemmille kuin lapsillekin avautuvat mahdollisuudet sosiaaliturvaan tai koulutukseen. Jokaisen ihmisen elämän toteutumiseen vaikuttavat lisäksi omat kokemukset, oma
elämänkulku sekä oman persoonan laatu. Tältä pohjalta ajattelen, että näitä teoreettisia lähtökohtia voisi soveltaa niin vanhempien kasvatuskäsitysten analyysissä kuin päiväkotikasvatuksen arvioinnissa lapsen kasvatuksellisen hyvän näkökulmasta.

2.3 Vanhempien kasvatustehtävät ja kasvatustietoisuus
Edellä kuvattu vanhemmuuden muutos, joka on seurausta yhteiskunnan muutoksesta ja erityisesti siitä, että työ on eriytynyt perhe-elämästä ja lasten kasvatuksesta, on johtanut perhe-elämän ja kasvatustehtävän tietoiseen vaalimiseen. Vanhemmuuteen kasvaminen on
merkinnyt kasvatustehtävän ja kasvatustavoitteiden tietoista pohdintaa. Vanhemmat joutuvat vastaamaan kysymyksiin ”miksi kasvatan?” ja ”minkälaiseen yhteiskuntaan kasvatan?”. (Hautamäki ja Wahlström 1985, 147.)
Seuraavaksi kuvaan vanhempien kasvatustehtävän ulottuvuuksia, heidän kasvatustietoisuutensa eri osa-alueita ja niihin liittyviä vaatimuksia sekä kasvatustietoisuuden toteutumista ihmisen eksistentiaalisten perustarpeiden valossa.
Jakku-Sihvonen (1982, 38–44) erittelee vanhempien kasvatustehtävässä seuraavat
aspektit:
1. ihanteiden luominen ja kehityksen ohjaaminen
2. kontrollitehtävät
3. koordinointitehtävät.
Ihanteiden luominen on dynaaminen prosessi, joka merkitsee omien arvostuksien ja
ihanteiden tiedostamista niin, että ne heijastuvat ja välittyvät johdonmukaisesti ja luonnollisesti sosiaalisissa suhteissa. Tämä tehtävä asettaa vanhemmille myös jatkuvan itsensä
kehittämisen tavoitteen samalla, kun se on vanhempien ainutlaatuinen ja laillinen velvollisuus. Ohjaustehtävä edellyttää hienotunteisuutta ja aitoa kiinnostusta lapsen elämään.
Tämän mahdollistaa se luonnollinen kiintymyssuhde, joka vallitsee lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. (Mts. 40–41, 43.)
Kontrollointi- ja koordinointitehtäviin sisältyy nyky-yhteiskunnassa vanhempien vaativa velvollisuus arvioida ja säädellä kaikkia lasten ulottuvilla olevia kasvatustekijöitä ja
virikkeitä. Koordinointitehtävä merkitsee erilaisten, jopa ristiriitaisten, kasvuvirikkeiden
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kokoavaa ohjaamista, yhteensovittamista ja karsimista. Kontrollointitehtävä merkitsee vastuun ottamista kasvuvirikkeiden valinnasta siten, että ne perustuvat selkeään käsitykseen
siitä, millaiset asiat ovat lapsen kasvuihanteiden kannalta myönteisiä. Kontrollointitehtävä
sisältää myös kodin ulkopuolisten instituutioiden antaman kasvatuksen laadun ja vaikutuksen arvioinnin ja valvomisen. (Jakku-Sihvonen 1982, 38–39, 43–44.)
Oman lapsensa kasvun ohjaamisessa vanhemmat ovat erikoisasemassa näiden tehtävien
suhteen. Kotikasvatus on samalla muuttunut yhteiskunnan muutoksen myötä entistä tietoisemmaksi ja vaativammaksi. Yhteiskunnan instituutioiden – erityisesti lasten neuvolatoiminnan ja päivähoidon – tehtävänä on tukea vanhempien kasvatustietoisuuden toteutumista
tässä tilanteessa.
Kontrolli- ja koordinointitehtävien vaativuutta ja laaja-alaisuutta voidaan yleisellä
tasolla tarkastella Rauhalan (1998, 168) käyttämän kulttuurivirran käsitteen avulla. Kulttuurivirran ilmiöt ovat anonyymejä. Harvoin kukaan yksittäinen henkilö kantaa niistä vastuuta. Kulttuurivirta tuottaa myös lasten elämän kannalta sekä negatiivisia että positiivisia
ilmiöitä, joihin vanhempien kontrollin ja koordinaation tulee kohdistua. Suoranta (1997,
12–13) kiinnittää huomiota lapsiperheille markkinoituihin valmiisiin kuluttamisen ja viihtymisen malleihin ja rohkaisee perheitä kriittisyyteen ja itsenäisiin valintoihin niiden suhteen.
Kasvatustietoisuutta voidaan kuvata prosessina, jossa edetään ilmiön tiedostamisesta
olemuksen tiedostamiseen. Ilmiöillä tarkoitetaan niitä arkiajattelun lähtökohtina olevia
kokemuksia ja tilanteita, joissa kasvattaja kaiken aikaa elää. Olemuksen tavoittaminen
edellyttää kokemuksen ja tiedon yhdistymistä prosessina, jonka tuloksena syntyy tiedostamista. Tiedostaminen on lisäksi jatkuva, ei pysyvään tilaan johtava prosessi. Näin kasvatustietoisuus ei saavuta koskaan lopullista muotoaan. (Hirsjärvi 1980, 15–17, Hirsjärvi ja
Huttunen 1995, 60.) Kun myös vanhemmuus on modernissa kasvatusajattelussa alettu
nähdä prosessina (Tähtinen 1992, 196), sopii ajatus kasvatustietoisuuden rakentumisesta
myös vanhemmuuteen. Tosin, kuten myöhemmin tulee esille, tämä asettaa vanhemmille
myös kasvatuksellisen tiedon hankkimiseen ja hallintaan kohdistuvia vaatimuksia.
Kasvatustietoisuus määritellään kasvattajan tietyllä hetkellä omaamaksi käsitysten
kokonaisuudeksi. Sen laatu ilmenee esimerkiksi kasvattajan toiminnassa. (Hirsjärvi, Huttunen, Jouko, Kuusinen ja Vaherva 1982, 76, Hirsjärvi ja Huttunen 1995, 60.) Nämä käsitykset liittyvät sekä tietoon että arvoihin. Näin kasvatuskäsityksiin liittyvät läheisesti käsitykset siitä, mitä pidetään elämässä tärkeänä ja tavoiteltavana. (Huttunen ja Hämäläinen
1993, 105.)
Kasvatustietoisuuden pääalueet voidaan Hirsjärven (1980, 19–20, 1981, 51–52, 211)
mukaan jaotella seuraavasti:
1. Käsitykset tavoitteista ja arvopäämääristä, joilla on yhteys kasvattajan maailmankatsomukseen ja siihen sisältyviin arvostuksiin.
2. Käsitykset vuorovaikutuksen laadun merkityksestä, joihin kuuluvat kasvattajan itsetiedostus ja kasvatusilmaston tiedostamisen. Vuorovaikutukseen sisältyvät kontrollitekniikat, ohjaamistapa ja vuorovaikutuksen emotionaalisuus. Käsitykset kasvuvirikkeiden merkityksestä lapsen kehitykselle sisältävät niin kognitiiviset virikkeet kuin
kaikki muutkin – esimerkiksi ekologiset, sosiaaliset tai kulttuuriset – ympäristön vaikutukset.
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3. Käsitykset kasvu- ja kehitystapahtuman lainmukaisuuksista ja ihmisen olemuksesta.
Käsitykset yksilöstä, joka ovat kasvatuksen kohteena. (Ks. myös Hirsjärvi ja Huttunen 1995, 61–62.)
Hirsjärvi (1980, 37) määrittelee käsitykset tajunnassa oleviksi merkityssuhteiksi. Käsitykset syntyvät elämysten kautta. Elämyksestä tavoitettu mieli riippuu aikaisemmista
tajunnassa olevista käsityksistä, ihmisen olemassaolon toteutumisesta sekä olosuhteista.
Tämä määrittely vastaa oman tulkintani mukaan Rauhalan (1983, 27) esittämää teoriaa
ihmisen tajunnallisuudesta, jossa kokemusten kautta syntyvä mieli antaa merkityksen
asioille.
Edellä esitellyt kasvatustietoisuuden pääalueet sisältävät siis käsityksen tavoitteista, keinoista ja tuloksista (Hirsjärvi ym. 1982, 76). Nämä tietoisuuden osa-alueet ovat melko vaativia ja usein ne ovatkin osin tiedostamattomia, sisäänrakennettuja arvoja, käsityksiä ja
merkityksiä (Hirsjärvi 1981). Niiden julkilausuminen on melko harvinaista ja saattaa tulla
ajankohtaiseksi esimerkiksi kasvatuksen kriiseissä ja ongelmatilanteissa. Toisaalta kasvatustehtävän toteuttaminen vaatii tämän päivän muuttuvassa ja ristiriitaisia virikkeitä tuottavassa maailmassa melko korkeata tietoisuuden tasoa, jotta kasvatus olisi vastaavasti sekä
joustavaa että johdonmukaista (vrt. myös Takala, Alanen, Luolaja ja Pölkki 1979, 36).
Hirsjärvi (1981, 145–151) on eritellyt päämäärä- ja menetelmätietoisuuden tasoja neljän
erilaisen ajattelutavan avulla. Päämääränä painottuu ensimmäisellä tasolla aineellinen
hyvinvointi, jolloin tietoinen henkisen hyvinvoinnin tavoitteleminen jää syrjään. Toisella
tasolla keskeisenä lähtökohtana on yhteiskuntaan sopeutumisen korostaminen, jolloin kasvatustyön onnistumisen kriteeri on lapsen sopeutuminen yhteiskuntaan ja kasvu kunnon
kansalaiseksi. Kolmannen tason tavoitteet kohdistuvat ihmissuhteiden, tasapainoisen yksilöllisyyden ja elämään tyytyväisyyden korostamiseen. Onni ja tyytyväisyys saavutetaan
tällöin erityisesti ihmissuhteiden avulla. Neljäs taso sisältää altruismin ja itsensä kehittämisen korostamisen, jolloin tavoitteena on elämäntavassa lähimmäisenrakkaus ja itsensä
kehittäminen ihmisenä.
Menetelmätietoisuus jäsentyy samaan tapaan kuin edellä neljään eri tasoon. Ensimmäisellä tasolla näkemys on eriytymätön; vanhempi ei pysty erittelemään tietoisia menettelytapojaan. Toisella tasolla näkemys on valtakorosteinen, jolloin korostuu vanhemman auktoriteetti ja pyrkimys saada lapset tottelemaan. Kolmas taso on normikorosteinen näkemys,
jossa kasvatustoiminta perustuu lapselle opetettaviin sääntöihin. Neljättä tasoa kuvaa keskustelua ja ohjausta korostava näkemys, joka toteutuu ohjaamalla, neuvottelemalla ja keskustelemalla lapsen kanssa. (Hirsjärvi 1981, 101–107.)
Huttunen ja Hämäläinen (1993, 106–107) toteavat, että tasokuvaukset sisältävät hierarkkisuudessaan arvion kasvatustietoisuuden tason kasvusta aina ylemmälle tasolle siirryttäessä. Toisaalta kasvatustietoisuus on, kuten edellä jo tuli esille, jatkuvasti muotoutuva prosessi (Hirsjärvi 1980, 15–17). Tällöin käsitysten luokittelun sijaan voidaan puhua käsitysten rakentumisesta (Poikolainen 2002, 12).
Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, tulkita ja ymmärtää päiväkotilasten äitien kasvatuskäsityksiä. Koska kasvatustietoisuus ja sen sisältämien kasvatuskäsitysten muotoutuminen mielletään tiedostamisprosessiksi, jossa myös aikuinen kasvaa ja kehittää näkemystään ja ajatteluaan, voivat haastattelutilanteet sinänsä toimia yhtenä virikkeenä tässä vanhempien tiedostamisprosessissa. Dialogisen kasvatuksen ehto on, että vanhemmat pystyvät
mukauttamaan ja korjaamaan kasvatuskäsityksiään, jotta ne palvelisivat lasta aina senhetkisessä kasvatussuhteessa (Värri 1997, 134).
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Äitien kasvatuskäsitysten ja heidän arvostamansa kasvatustoiminnan kuvaamisen, tulkitsemisen ja ymmärtämisen avuksi tarkastelen vielä Turusen (1987) pohjalta ihmisen olemassaoloon liittyviä eksistentiaalisia perustarpeita: jäsentymistä, liittymistä ja tekemistä.
Mielestäni ne onnistuvat sisällöillään kuvaamaan myös lasten vanhempia kasvatusajattelijoina, toimijoina ja yhteistyökumppaneina kasvatustehtävässään ja suhteessaan lapsen päiväkotiin ja sen henkilöstöön. Näiden avulla on mielestäni mahdollista saada esille vanhempien kokemukset ja niiden pohjalta syntyvät merkityssuhteet sellaisina, minä ne fenomenologisessa ajattelutavassa mielletään.
Jäsentyminen on hyvin alkuvoimainen, ihmisen koko sisäisen ja ulkoisen olemisen
läpäisevä pyrkimys ja prosessi, jossa on paljon myös tiedostamatonta. Perustasollaan se
merkitsee aistimusten jäsentymistä havainnoiksi ja maailma vakioitumista tunnistamisen ja
merkitystenannon avulla. Jäsentyminen uusiin asioihin, tilanteisiin, paikkoihin, ihmisiin tai
uusiin käsitteisiin vaatii aikaa ja energiaa. Jäsentyminen on ajattelun aikaansaannosta. Ajattelu pyrkii ikään kuin avautumaan ja sulkeutumaan. Toisaalta se sopeuttaa uusia virikkeitä
vanhoihin ajatusrakenteisiin tai torjuu niitä. Kaikkiaan ajattelu pyrkii luomaan johdonmukaisia, käsitteiltään niukkoja, ehjiä ja hallittavia kokonaisuuksia. (Turunen 1987, 37–38,
40–41.) Vanhemmat joutuvat mielestäni varsinkin päivähoidon käytön alkuvaiheessa voimakkaasti mukaan tähän ajattelua vaativaan jäsentymisprosessiin, mutta päiväkodin kasvatusprosessi vaatii myös edetessään jatkuvaa jäsentymistä.
Liittyminen on sekä välttämättömyys että syvä eksistentiaalinen tarve ihmisen elämässä,
jopa siinä määrin, että ihminen ei voi kehittyä muutoin kuin liittymällä. Liittymättömyys
siis sulkee kehittymismahdollisuuksia. Liittyminen kohtaa meitä kaikessa, ja kaikki elämäntilanteet ovat liittymistilanteita. Liitymme suhteessa fyysiseen ympäristöömme, kieleen, kulttuuriin, ideologioihin tai oppeihin. Liittyminen kiinnittää meidät todellisuuteen.
Liittymisen luonne ja laatu heijastuvat ja saavat ilmaisunsa tunteissa. Elämän merkitystä ja
arvoa arvioidaan usein juuri tunteiden ja liittymisen näkökulmasta. Liittyminen on myös
prosessinomainen ilmiö, joka ei varsinkaan aikuisella tapahdu välittömästi. Tässä prosessissa tunne ilmaisee suhdetta asiaan tai ilmiöön ja edistää toisaalta liittymistä siihen. Tunteet ovat ihmisten välillä myös vastavuoroisia. Esimerkiksi yksilön liittyessä yhteisöön tai
yhteisöjen toisiinsa tapahtuu vastavuoroista, joskus voimakastakin prosessointia. Tunteet
ilmaisevat eräänlaista ihmisten yhteisyyden tasoa. Liittyminen tuottaa myös aitoa asiantuntijuutta. Tekemisissä, kosketuksissa oleminen tuottaa asiantuntemuksen samalla, kun ihmiselle on usein todellista vain se, mihin on saanut kosketuksen. (Turunen 1987, 50–53, 57.)
Päivähoitoprosessin laatu määräytynee vanhempien näkökulmasta ajateltuna voimakkaasti sen mukaan, miten positiiviseksi ja onnistuneeksi liittymisprosessi nähdään.
Voimme kysyä, kuinka todellisen kosketuksen vanhemmat saavat kulloiseenkin päiväkotiyhteisöön ja sen edustajiin. Vanhempien päiväkoti-instituutiolle antama kasvatusvaltuutus merkitsee yhteisöjen ja yksilöiden monimutkaista liittymistä toisiinsa. Se edellyttää
ammattilaisilta erityistaitoja ja vanhemmilta erityisiä valmiuksia. Päiväkotikasvatus päivähoitosuhteena lapseen ja yhteistyösuhteena vanhempiin usein vuosiakin kestävä jakso, joka
voi tarjota vanhemmille hyvän mahdollisuuden kehittyä vanhemmuudessaan liittymisen
avulla, saavuttaa päivähoidon asiantuntijuutta omakohtaisen kosketuksen kautta ja toimia
tasa-arvoisessa yhteistyössä, mikäli nämä suhteen olemassaolon ehdot täyttyvät tyydyttävästi.
Kolmas ihmisen eksistenssiin liittyvä piirre on tekevä ote todellisuuteen. Tahtotoimintamme tulee esille teoissa. Teko on suoraa vaikuttamista ja puuttumista ympäristöön. Toi-
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saalta ihminen joutuu sijoittumaan yhteiskunnan pyrkimysten ja toimintojen joukkoon, siis
yhteiskunnan tahtojen joukkoon. (Turunen 1987, 61–62, 65, 67–68.) Esimerkkinä päivähoito tai päiväkoti on tällainen instituutio. Miten ”valmiiksi tahdottu” päiväkodin kasvatusjärjestelmä on? Jääkö siinä sijaa vanhempien kasvatustahdolle, päätöksille tai arvostuksille? Vaikuttavatko vanhempien teot ohjaavina, kontrolloivina tai koordinoivina päiväkotitoiminnassa? Toteutuuko vanhempien asiantuntijuus ja osallisuus konkreettisina tekoina
suhteessa päiväkotiin?
Vanhempien kasvatustehtäviä ja -tietoisuutta sekä niiden keskinäistä suhdetta ja toteuttamista voidaan tarkastella taulukon 1 avulla. Siinä on yhdistetty Hirsjärven (1980, 1981)
ja Jakku-Sihvosen (1982) jäsennykset vanhempien kasvatustietoisuudesta ja kasvatustehtävistä sekä Turusen (1987) esittämät eksistentiaaliset tarpeet. Tällöin kasvatustietoisuuden
aluetta kuvaavat lähinnä jäsentyminen, jota ajattelu tukee, sekä liittyminen, jota toteuttavat
lähinnä tunteet. Vanhempien kasvatustehtävä saa taas ilmaisunsa tekemisen näkökulmasta,
jota ohjaa tahto. Taulukon tarkoituksena on jäsentää näiden näkökulmien suhdetta toisiinsa
vanhempien kasvatuskäsityksiä ja kasvatustehtäviä kuvattaessa ja tulkittaessa.
Taulukko 1. Vanhempien kasvatustehtävien, kasvatustietoisuuden sekä ihmisen eksistentiaalisten tarpeiden suhde ja niiden toteuttaminen.
Vanhempien
kasvatustehtävä (tahto)

Vanhempien kasvatustietoisuus (ajattelu, tunteminen)
Käsitys tavoitteista
ja arvoista

Käsitys vuorovaikutuksesta ja
kasvatusilmastosta

Käsitys yksilöllisestä
kasvusta
ja kehityksestä

Ohjaaminen ja
ihanteiden luominen
Kontrollointi
Koordinointi

Taulukko 1 jäsentää tilannetta, jossa vanhemmat toimivat kasvatuskäsitystensä pohjalta.
Taulukosta ilmenee myös päätöksenteon ja toiminnan moniulotteisuus ja monikerroksisuus, joka vanhempien tulee kasvatustodellisuuden eri tilanteissa hallita. Kasvatustilanteissa on usein kyse myös siitä, että erilaisia ja keskenään ristiriitaisia näkökulmia yhdistetään toisiinsa joko kasvatettavan, kasvattajan tai yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.
Seuraavassa luvussa 2.4 luon yleisellä tasolla katsauksen suomalaisten kasvatuskäsityksiin kasvatus- ja hoito-oppaiden valossa pidemmällä aikavälillä (Tähtinen1992) ja luvussa
2.5 esitän suomalaisvanhempien kasvatustietoisuuden sisältöä ja toteutumista koskevia tutkimuksia viimeisen vuosikymmenen ajalta.

2.4 Kasvatuskäsitysten muutos Suomessa 1900-luvulla
Modernin suomalaisen kasvatuskäsityksen kehityksen taustaa tutkinut Tähtinen (1992,
261–262) hahmottelee ajanjaksolla 1850–1989 kasvatuksessa viisi erilaista kautta, kolme
varsinaista kautta ja kaksi murroskautta. Analyysi on tehty vanhemmille suunnattujen kas-
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vatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehtiartikkelien pohjalta. Varsinaiset kaudet ovat
uskonnollisen moraliteetin kausi 1890-luvulle saakka, jolloin alkoi murroskausi. Varsinaisesti uusi lääketieteellisen moraliteetin kausi sijoittuu vuosien 1920 ja 1934 väliselle ajalle,
ja murroskauden jälkeen siirryttiin 1950-luvun puolivälin tienoilla psykologisen kasvatusmoraliteetin kauteen, joka jatkuu edelleen. Käsittelen kolmea ensimmäistä kautta hyvin
lyhyesti ja kahta viimeistä perusteellisemmin, koska niiden yhteydet nykykäsityksiin ovat
selkeimmät.
Uskonnollisen kasvatusmoraliteetin kaudella kasvatusta määrittelivät uskonnolliset lähtökohdat. Lasta kasvatettiin ensisijaisesti tuonpuoleista elämää varten ja toissijaisesti
maanpäällistä elämää varten. Keskeistä kasvatuksessa oli tottelevaisuuteen kasvaminen.
Vanhempien kasvatuksen tuli perustua ensisijassa rakkauteen ja lempeyteen, mutta harkitulla kurilla oli kuitenkin tarvittaessa sijansa. Lääketieteellinen traditio nousi 1890-luvun
tienoilta uskonnollisen rinnalle. Lääketieteellisen moraliteetin kaudella, joka alkoi murroskauden jälkeen vuonna 1920, korostettiin lapsen fyysisen hyvinvoinnin merkitystä. Erityisesti äitejä valistettiin huolehtimaan pienten lasten ravinnosta, hygieniasta ja ulkoiluttamisesta. Oppaissa saatettiin kiinnittää huomiota myös varsinaiseen kasvattamiseen. Ohjeet
olivat kuitenkin melko mekanistisia. Vauvaa ei saanut heijata turhaan, koska lapsi oppisi
tähän ja olisi sitten aina vaatimassa huomiota. Toisaalta leikkiminen saatettiin nähdä lapselle hyödyllisenä, ja vanhempia kehotettiin ankaruuden välttämiseen ja yksilöllisyyden
huomioonottamiseen. (Tähtinen 1992, 122–123, 131–138.)
Lääketieteellisen opastuksen rinnalle alkoi 1930-luvulta lähtien tulla psykologiseen tietoon perustuvaa ohjausta. Ajanjaksolle 1935–1954 sijoittuu kausista neljäs, murroskausi,
jota nimitetään lääketieteellis-psykologisen moraliteetin ajaksi. Lapsen persoonallinen
kehitys alkoi saada huomiota fyysisien hoidon rinnalla. Uskonnollisen moraliteetin asema
muuttui marginaaliseksi. Lääketieteellisessäkin opastuksessa huomiota kiinnitettiin myös
lapsen psyykkiseen hyvinvointiin. Lasten leikkejä ja lasten ja aikuisten läheistä vuorovaikutusta alettiin pitää tärkeänä osana lapsen hoitoa ja kasvatusta ja alettiin puhua lapsen
yksilöllisyydestä ja lapsen kehityksestä. (Mts. 165–168, 170–173.)
Behaviorismin asema heikkeni Tähtisen (mts. 175–179) mukaan po. kaudella, mutta
psykoanalyyttisiä ja normatiivis-maturatiivisia näkemyksiä esiintyi tasaisesti. Psykoanalyyttiset opastajat kiinnittivät erityisesti huomiota lapsen tunne- ja tahtoelämän kehitykseen. Kehitys nähtiin vaiheittaisena prosessina, jossa vanhempien tuli luoda turvalliset
ihmissuhteet ja hyvä ilmapiiri. Lapsen tuli saada näyttää sekä myönteiset että kielteiset tunteensa, mutta hän tarvitsi myös rajat. Lapsen alistamista tuli varoa, oma-aloitteisuutta ja
itsetuntoa tuli erityisesti tukea. Vanhemmille asetettiin suuri vastuu, psykologisesti kiinnitettiin erityisesti huomiota äitisuhteeseen. Lapsi saattaisi tämän ajattelutavan mukaan joutua kärsimään koko ikänsä virheellisistä kasvatuskäytännöistä. Lapsen yksilöllisyyttä tuli
ymmärtää, ja leikillä oli tärkeä merkitys.
Normatiivis-maturatiiviset näkemykset perustuivat psykologiseen lapsitutkimukseen.
Tämä suuntaus näki lapsen kehityksen primaaristi biologisena prosessina, mutta samalla
myös lapsen ja ympäristön vuorovaikutuksena. Vanhempien tärkeä tehtävä oli luoda lapselle suotuisa kasvuympäristö. Lisäksi vanhempien tuli hyväksyä lapsi sellaisena kuin hän
on, eikä häntä tullut muokata vanhempien toiveiden mukaiseksi. Kasvatustavoitteet tuli
määritellä lapsen yksilöllisten piirteiden mukaan. Vapaudella tarkoitettiin yksilöllisen kasvutahdin kunnioitusta. Lapselle tuli asettaa rajoituksia, mutta niiden piti lähteä lapsen, ei
aikuisten tarpeista. Vuorovaikutus, aikuisen esimerkki ja lapsen oma toiminta, esimerkiksi
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leikki, oli tärkeää. Myönteisiä kasvatuskeinoja korostettiin; rangaistukset eivät olleet täysin
poissuljettu vaihtoehto, mutta niiden tuli olla ehdottoman oikeudenmukaisia. Tämä suuntaus myös vapautti vanhemmat syyllisyydentunteesta. Samalla se laski auktoriteetin lähemmäs lapsen tasoa. Vanhempien tuli tietää lapsen kehityksestä ja sen kulusta, mutta erityisesti heitä rohkaistiin luottamaan itseensä kasvattajina sekä iloitsemaan ja nauttimaan lapsistaan. (Tähtinen 1992, 179–183.)
Viides kausi varsinainen psykologisen moraliteetin kausi alkoi Tähtisen analyysin
mukaan vuodesta 1955 ja jatkuu yhä. Tosin edellä kuvattu normatiivis-maturatiivinen kausi
hallitsi 1970-luvun puoliväliin saakka ja sen pääpiirteet ovat jääneet elämään uudempiin
suuntauksiin, kognitiiviseen ja humanistiseen suuntaukseen liittyen. Kognitiivinen suuntaus korosti järjestettyjä ympäristövaikutuksia. Lapsen tietoinen opettaminen ja valmentaminen tulivat tärkeäksi esimerkiksi lapsen puheen tai ajattelun tukemiseksi. Virikkeitä tuli
olla riittävästi lapsen valmiuksien kehittämiseksi ja vanhemmilla tuli olla aikaa lapsen
kanssa toimimiseen. Spesifit taidot eivät kuitenkaan olleet niin tärkeitä kuin oppimismotivaation, omatoimisuuden ja itseluottamuksen kehittyminen sekä luovuuden ja mielikuvituksen kehittyminen. Leikillä oli erityinen merkityksensä. Yksilöllisyydestä huolimatta tärkeänä nähtiin myös se, että lapselle asetettiin rajat. Pelon herättämistä tai ruumiillista kuritusta ei kuitenkaan hyväksytty. (Mts. 202–212.)
Humanistinen psykologia toi vielä 1980-luvulla uusia virtauksia kasvatusideologioihin.
Ihmisen kasvu nähtiin tässä elinikäisenä, eikä varhaisvuosia korostettu niin paljon kuin
edellisissä suuntauksissa. Humanismi korosti vanhempien ja lasten tasavertaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta ja vuorovaikutusta. Keskeiseksi päämääräksi nousi lapsen itsetunnon
ja omanarvontunnon kehittyminen. Lisäksi tavoitteena oli itseohjautuvuus, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja oman elämän elämisen. Lapsi nähtiin luontaisesti aktiivisena ja
yksilöllisenä. Kaikenlaista oppimista ja sosiaalisuutta rohkaistiin. Vastuuntunnon kehittyminen oli tärkeää, jotta lapsi pystyisi ottamaan elämässään vastuun itsestään ja kanssaihmisistään. Lapsuus ei ollut vain valmentautumista aikuisuuteen, vaan sinänsä arvokas jakso
elämässä. Kasvatuksessa korostui vapaus, mutta lapsi tarvitsi sääntöjä ja rajoituksia sopeutuakseen yhteisöön ja kehittääkseen itsekuria. Lapsen luonnollinen kehitys oli keskiössä,
lasta ei tarvinnut valmentaa. Oppiminen tapahtui parhaiten jokapäiväisen elämän puitteissa. Arkeen kuului myös se, että vanhemmat sallivat itselleen myös voimattomuuden
tunteet ja huolehtivat myös omista tarpeistaan. (Mts. 213–219.)
Olennaisinta ajattelun muutoksissa on ollut Tähtisen mukaan lapsikeskeisyyden ja yksilöllisyyden korostuminen. Vanhempien valta-asema on muuttunut demokraattista kasvatusilmastoa korostavaksi. Lapsi on nähty oman elämänsä subjektina. Kaikkiaan voidaan
myös todeta, että eri suuntaukset ovat myös osittain sulautuneet toisiinsa. Lisäksi modernille ajattelulle on ollut ominaista vanhempien ja asiantuntijoiden aseman tasavertaistuminen ainakin ilmitasolla. (Tähtinen 1992, 230–231.)
Tähtisen analyysin pohjalta löytyy yhtymäkohtia sekä varhaiskasvatusta koskevaan
nykytietämykseen että varhaiskasvatusta ohjaaviin linjauksiin ja tavoitteisiin. Lapsen yksilöllisen hoidon ja kasvatuksen sekä lapsen kokonaispersoonallisuuden kehityksen tukemista korostetaan meillä lastenneuvolan antamassa ohjauksessa samoin kuin päivähoidon,
esiopetuksen ja peruskoulun tavoitteissa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2000, Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa 2003, Perusopetuslaki 1998/
628, Laki lasten päivähoidosta 1983/304 ja sen muutos 1999/1290, Valtioneuvoston--2002:9, Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003.)

47
Käsitykset kasvatuksen interaktiivisuudesta ovat tukeneet kasvatusilmaston demokratisoitumista. Lapsen kehittyminen ja oppiminen eivät ole vain niiden vaikutteiden seurausta,
joita kasvattaja häneen kohdistaa, vaan ne johtuvat sekä ympäristön monista muista vaikutteista että lapsen omasta persoonallisuudesta. Lapsen persoonallisen kokemuksen merkityksen oivaltaminen on johtanut myös ns. lapsikeskeiseen näkemykseen varhaiskasvatuksen teorian kehittäjien keskuudessa. Lapsikeskeisen kasvatustapahtuman tunnusomaisena
piirteenä on lapsen subjektius, joka toteutuu lapsen aloitteellisuuden ja toiminnan arvostamisena ja tukemisena kasvatukselle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti (esim. Hujala,
Puroila, Parrila-Haapakoski ja Nivala 1998, Huttunen 1989, Pulkkinen 1994b).
Nykyistä kasvatuskäsitystä kuvaa ikään kuin edellisten näkemysten jatkumona ja summana ajatus lapsen koko kehitys-, kasvu- ja oppimisprosessista lasten ja aikuisten sekä lasten keskinäisen yhteistoiminnan tuloksena. Lapsen elämän nähdään kiinnittyneen lapsen
vanhempien, opettajien, muiden aikuisten ja lapsen vertaisryhmien todellisuuteen sekä
kaikkiin niihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin valintoihin ja ratkaisuihin, jotka heijastuvat lapseen. Tällaista näkemystä kasvatuksesta kutsutaan kontekstuaalisen kasvun teoriaksi. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen ja Vartiainen 1999, 10.)

2.5 Nykyvanhempien kasvatuskäsityksiä
Tässä luvussa esitän tutkimuksen tehtäviin liittyen 1990-luvun kasvatustutkimuksen
kuvaamana vanhempien kasvatuskäsitysten sisältöä ja niissä tapahtuneita muutoksia.
Kasvatusajattelun selkeää muutosta perinteisestä nykyaikaiseen on kuvattu kahtena erilaisena kasvatustyylinä. Näistä vanhempaa tyyliä on nimitetty ajatteluksi, jonka mukaan
kasvatus käsitetään ”olemisena”, ja nuorempaa, nykyistä suuntausta, nk. projektilapsuus-ajatteluksi. Olemisena kuvatun ajattelutavan mukaan lapsen kehitys nähdään luonnollisena, omalla painollaan etenevänä prosessina. Tärkeää kuitenkin on, että vanhemmat ovat
läsnä ja lapselle olemassa. (Hautamäki 1997, 51–52.) Kehityksen kiirehtimistä ei pidetä
tarpeellisena, mutta lapsen yksilöllisyyttä tulee kuitenkin tukea. Vanhempien näkemykset
kasvattajan roolin painottuneisuudesta taas vaihtelevat. Yhteistä on kuitenkin se, että vanhemman tulee antaa aikaansa ja osoittaa kiinnostusta lasta kohtaan sekä olla fyysisesti ja
emotionaalisesti saavutettavissa. Projekti-näkemyksen mukaan taas lapsen kasvatusta tulee
ohjata. Kasvatukselle asetetaan paljon tietoisia tavoitteita. Lapsi nähdään yksilönä ja kehitys lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen tuloksena, jossa aikuisen esimerkillä on tärkeä
merkitys. Lapsen kanssa neuvotellaan ja keskustellaan lasta koskevissa asioissa. Kasvatus
tapahtuu konflikteja välttämällä demokraattisessa, jopa tasavertaisessa ilmapiirissä. Kodin
merkitys nähdään kasvun pohjan luojana ja lapsen yhteiskuntaan sopeutumisesta kannettavana vastuuna. (Hallden 1992, 82–84, 91–93.)
Siirtyminen vanhemmasta kasvatustyylistä nykyaikaisempaan ei tapahdu kuitenkaan
suoraviivaisesti. Eräänlainen tyylien välimuoto vanhemmuuden muutosprosessissa tulee
esille Hoikkalan (1993, 86, 235–236) vanhemmuutta koskevassa tutkimuksesta. Vanhempien kannanotoissa kuvataan enemmän sallivaa kuin vahvaa kasvatuspuhetta, myöskään
kuria tai pakottamista ei esiinny. Kasvatustavoitteissa vanhemmat eivät ole kovin kunnianhimoisia, kasvattamisesta ”ei haluta pitää melua”. Vanhemmat ajattelevat luovansa puitteet
kasvulle. Vanhemmuus on tasapainoilua liiallisen puuttumisen ja liiallisen sallivuuden
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välillä. ”Katoavan kasvatuksen” ajatus syntyy tässä yhteydessä vanhempien haluttomuudesta kuvata itseään kasvattajina; suorina ja tietoisina vaikuttajina kasvatustehtävässään.
Vanhemmuutta ohjaavia aikuisuusmalleja Hoikkala erottelee muutostilanteessa kolmea eri
tyyppiä. Ensimmäistä hän nimittää haarniskamalliksi, jossa aikuisuus koetaan ikääntymisenä ja jämähtämisenä. Toinen on nk. realistinen malli, jossa elämänvaiheet erottuvat ja
nuoruudesta siirrytään vastuulliseen aikuisen vanhemmuuteen. Täysi-ikäisyysmalli korostaa vastuullisuutta ja aikuisen velvollisuuksia samalla, kun aikuisuus ymmärretään läpi elämän kestävänä sisäisenä kehitysprosessina.
Korhonen (1994, 68–72, 119–124) on käsitellyt suomalaisäitien kasvatustietoisuuden
laatua ja vaihtelua elämäkertoihin ja elämäkerrallisiin teemahaastatteluihin perustuvassa
tutkimuksessaan, johon osallistui 39 naista. Tutkimuksessa erottui neljä erilaista äitityyppiä: ymmärtävät huolehtijat, tietoiset kasvattajat, yksilöllisyyttä korostavat äidit ja puuskittaiset äidit. Kuvaan näitä lyhyesti oman tutkimukseni kannalta. (Ks. myös Korhonen 1999,
77–79.)
Yleisin tyyleistä oli ymmärtävän huolenpidon tyyli, jonka edustajia oli puolet tutkituista
äideistä. Näillä kasvattajilla oli vähän kiteytyneitä tai julkilausuttuja kasvatustavoitteita toimintansa taustalla. Kunnollisen kansalaisen moraaliin kasvaminen oli näille äideille tärkeää. Lapselle haluttiin antaa hyvä koti ja liittää kasvatukseen lämpöä ja läheisyyttä. Rajoja
asetettiin lapsen turvallisuuden ja hyvien tapojen nimissä, muuten kasvatusote oli melko
salliva. Lapselta ei odotettu huippusuorituksia, mutta koulunkäyntiä seurattiin ja tarvittaessa autettiin. Äidit elivät lähellä lasten arkielämää, isät etäämmällä. Ammatin hankkimista
pidettiin tärkeänä samoin tyytyväisyyttä elämään. Yhteenvetona tiivistäen kunnollisuus
riitti tavoitteeksi. (Korhonen 1994, 121–122.)
Toiseksi suurin ryhmä, runsas neljännes tutkituista, olivat tietoiset kasvattajat. Tämä
ryhmä oli pohtinut kasvatustavoitteitaan ja -arvojaan. Kasvatus oli tietoista vaikuttamista
ja suuntautunut tulevaisuuteen, kohti aikuisuutta. Lasten koulunkäyntiä ja harrastuksia seurattiin, ohjattiin ja kannustettiin. Lasten suhteen asetettiin odotuksia ja vaatimuksia. Asioista keskusteltiin, mutta ratkaisuvalta oli viime kädessä aikuisella. Aikuinen oli selkeä
auktoriteetti. Aikuisen toiminta oli johdonmukaista ja kontrolloivaa siten, että lasta myös
rangaistiin sääntöjen rikkomisesta. (Mts. 119–120.)
Kolmas ja neljäs tyyppi edustivat Korhosen (mts. 120–121) mukaan molemmat suunnilleen yhtä suurina ryhminä vajaata yhtä kahdeksasosaa tutkituista. Kolmas tyyppi, oli yksilöllisyyttä korostava tietoinen kasvattaja. Hänellä oli tietoiset kasvatusperiaatteet ja pohdittu näkemys lapsen kehityksestä. Tavoitteena oli elämäänsä tyytyväinen ihminen, joka
löytää paikkansa maailmassa. Tämä kasvattaja ei korostanut aikuisen auktoriteettia, vaan
lapsen yksilöllisyyttä ja ainutkertaisuutta ja tasavertaista vuorovaikutusta lapsen kanssa.
Hän arvosti lapsen itseohjautuvuutta ja kehittymistä itsenäisesti ajattelevaksi ihmiseksi.
Tasavertaisuus sisälsi myös ajatuksen kasvattajan kasvusta kasvatettavan myötä. Johdonmukaisuuden sijaan herkkyys lapsen tarpeille korostui enemmän.
Neljäs kasvattajatyyppi olivat tutkimuksen mukaan puuskittaiset äidit. He kertoivat
pohtineensa kasvatustavoitteitaan, mutta toimivat epävakaasti ja epäloogisesti. Sallivuus ja
rajoittavuus vaihtelivat oman mielialan ja elämäntilanteen mukaan. Tavoitteista huolimatta
ärsytyskynnys ylittyi aika ajoin ja ”pinna paloi”. (Mts. 123.)
Kaikille Korhosen (mts. 160–164) esittelemille kasvattajatyypeille oli eroavaisuuksista
huolimatta ominaista lapsista ja kodista huolehtiminen, jota yleensäkin on pidetty naisiin
liitettynä, sukupolvelta toiselle siirtyvänä ominaisuutena. Huolehtivaisuudessa tuli esille
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kuitenkin myös kaksi ansaa. Huolehtivaisuutta kadutaan, koska sen pelätään vieneen lasten
itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Vaikka lasten ottaminen mukaan kotityöhön on usein vaikeaa, lapsista ei silti haluta uusavuttomia. Tämän kysymyksen pohtiminen on Korhosen
mukaan tullut usein ajankohtaiseksi vasta lasten murrosiän ja itsenäistymisen kynnyksellä.
Toinen ansa, joka huolehtivaisuuteen liittyy, on epäsuhta työn- ja vastuunjaossa miesten ja
naisten kesken, minkä kasvattajat kokivat siirtyvän helposti naissukupolvelta toiselle.
Edellä kuvatut kasvattajatyypit tuovat esille useita nykykasvatuksen piirteitä. Se, että
kasvatussuhteessa molemminpuolinen vaikuttaminen on tullut yhä vain ilmeisemmäksi –
myös lapset kasvattavat vanhempiaan (Pulkkinen 1994b, 27) – tulee selvästi esille. Lisäksi
lapsen yksilöllisyys ja tasavertaisuus aikuisen kanssa tulevat kommentoiduiksi, mutta toisaalta myös projektilapsuuden hengessä asetetaan tavoitteita, odotuksia ja vaatimuksia.
Korhonen (1999, 51–52) pohtii projekti-lapsuuden laatua myös kriittisesti. Siitä huolimatta, että lapsi on kasvatuksen keskiössä ja kaikesta neuvotellaan hänen kanssaan, lasta
myös ohjataan, muokataan ja valmennetaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Lapselta odotetaan erottautumista omana persoonana, hänen odotetaan ilmaisevan mielipiteitään ja perustelevan niitä. Näin myös vanhemmat ovat perillä kaikesta, mikä koskee lasta. Aikuisten
kontrolli on muuttunut entistä näkymättömämmäksi. Voi myös kysyä, jääkö lapselle mitään
omaa, mistä aikuiset eivät olisi tietoisia?
Keski-ikäisten suomalaisten isien vanhemmuutta kasvatuskulttuurisena muutoksena
tutkittaessa tuli esille aiempaa tasavertaisempi ja läheisempi kasvatussuhde nk. suurten
ikäluokkien ja sitä seuraavan sukupolven välisessä suhteessa. Tyypillistä kasvatussuhdetta
voi nimittää keskustelu- ja neuvottelusuhteeksi, jossa pyrittiin välttämään tiukkoja käskyjä,
ehdottomia kieltoja tai fyysisiä rangaistuksia ristiriitojenkin ilmetessä. Moderni kasvatus
tapahtui kommunikoinnin avulla, jolla tasavertaisuuden lisäksi viestitettiin ei-autoritaarista
luonnetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteivätkö vanhemmat ohjaisi lapsiaan
omien ajatustensa suuntaisesti; se vain ei tapahtunut käskyttämällä vaan neuvottelemalla.
Kasvatusotteen muutos sallivammaksi ei ole kuitenkaan merkinnyt kasvatuksen arvottomuutta, vaan rehellisyys, työteliäisyys ja muiden huomioiminen ovat edelleen kasvatuksen
tavoitteita, joita voi pitää hyvinkin perinteisinä arvoina. (Mts. 228, 230, 232.)
Kasvatussuhteen muutos lämpimämmäksi ja lapsikeskeisemmäksi kuvastaa lapsen kasvatusilmapiirin laadusta saadun kokemuksen arvostamista. Lapsen oma kokemus onkin
Pulkkisen (1994b, 34–35, 38–39) mukaan erityisen tärkeää, koska sillä on yhteys lapsen
kehitykseen. Lapsikeskeisyys merkitsee lasten tarpeiden erilaisuuden huomioimista, jolloin lapsen kokemus voi myös muodostua positiiviseksi. Lapsikeskeisessä ilmapiirissä
lapsi kokee kasvattajien olevan kiinnostuneita hänen asioistaan sekä kannustavan ja auttavan häntä. Se merkitsee lapsen kanssa keskustelua ja asetettujen rajojen perustelua. Lapsikeskeinen asenne antaa hyvän perustan myös sosiaalisten taitojen oppimiselle ja vastuun
kehittymiselle. Se mahdollistaa näin yhtä aikaa sekä lapsen oman tahdon ja itseluottamuksen että yhteistoiminnallisuuden ja itsehallinnan kehityksen. Nämä ominaisuudet puolestaan liittyvät kiinteästi yksilöllisyyden ja sosiaalisuuden rinnakkaiseen kehitykseen.
Kasvatustraditiomme toinen vahva juonne yksilöllisyyden rinnalla on juuri lapsen sosiaalisuuden kehittyminen. Yksilöllisyyden näkökulmasta tarkasteltuna ihmisyys voi toteutua monenlaisena yksilöllisyytenä, mutta pelkkä yksilöllisyyden arvostus ei kuitenkaan
riitä. Keskeinen kysymys on, miten erilaiset yksilöt voivat toimia yhdessä. Yhteistoiminta
vaatii tiettyjä moraalisia ominaisuuksia. (Pulkkinen 1994b, 26–27.) Toisaalta hyvä yhteisöllisyys nähdään jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden korostajana ja jopa sen edellytyksenä
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(Kaipio 1997, 62–69, Varhaiskasvatustyöryhmän--- 1999, 14). Samalla, kun postmodernissa maailmassa ihmisen yksilöllinen identiteettityö on tullut keskeiseksi ja postmoderni
ihminen on avoin uusille vaikutteille, ei traditiotakaan kuitenkaan hylätä. Ihmisten yhteisöllisyys on edelleen paikallista, mutta myös liikkuvaa. Samaistuminen on tällöin yhtä
helppoa niin kaukaisiin kuin kotiseudun ihmisiin ja asioihin. (Hautamäki 1996, 36–38.)
Useissa tutkimuksissa on todettu, että lasten vanhempien erityisesti päiväkodille asettama
tavoite on juuri sosiaalisuuteen oppiminen sekä kehittyminen taitavaksi vuorovaikutustaitojen käyttäjäksi (Alasuutari 2003, 70–76, Huttunen 1983, 26, Huttunen 1988, Leinonen,
Lumme ja Salonen 1998, 105).
Vanhempien kasvatusodotuksia käsittelevässä Ojalan (1997) tekemässä kansainvälisessä vertailututkimuksessa suomalaisten vanhempien ja huoltajien odotukset, jotka liittyvät 3–5-vuotiaiden lasten kehitykseen, oppimiseen ja kasvatukseen, olivat tärkeysjärjestykseltään hyvin samansuuntaisia kuin suomalaisten opettajien ja hoitajien odotukset. Arvioitavat kehitys- ja kasvatusodotukset sisälsivät kahdeksan erilaista kehityksen osa-aluetta:
Esiakateemiset taidot, motoriset ja fyysiset taidot, itsensä ilmaisemisen taidot, kielelliset
taidot, sosiaaliset taidot vertaisryhmässä, sosiaaliset taidot suhteessa aikuisiin, omatoimisuus ja itsearvioinnin taito. Näistä kolmeksi tärkeimmäksi taitoalueeksi arvioitiin molemmissa ryhmissä yhdenmukaisesti seuraavat: ensimmäiseksi sosiaalisen kanssakäymisen
taidot vertaisryhmässä, toiseksi lapsen omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen liittyvät taidot ja
kolmanneksi kielellisen alueen taidot. Huomiota tutkimuksessa herättää se, että kolmen tärkeimmän taitoalueen joukkoon sisällytettiin kaikkein harvimmin nk. esiakateemiset taidot.
Esiakateemisten taitojen yllättävän alhaista arvostusta pohtiessaan Ojala toteaa, että yhteinen leikki, persoonallisten tarpeiden huomioon ottaminen ja ystävyyssuhteiden muodostaminen ovat syvälle juurtuneita arvoja kasvatuskulttuurissamme, samoin kuin on myös pitkän lapsuusvaiheen arvostaminen muiden Pohjoismaiden tapaan. Lasta ei haluta rasittaa
liian aikaisella koulun aloittamisella. Yllättävänä Ojala pitää sosiaalisten taitojen vahvaa
korostusta verrattuna muihin kulttuureihin. Hän pohtii, liittyykö sosiaalisuuden korostus
pitkällä tähtäimellä myös lasten muihin kehityksen osa-alueisiin, esimerkiksi kognitiiviseen kehitykseen. (Mts. 20–23, 46–47, 93–95.)
Suomalaisten ja virolaisten pienten lasten vanhempien elämänarvoja ja kasvatusarvoja
tutkineet Hämäläinen ym. (1994, 53, 72, 84–87) toteavat, että molemmissa kulttuureissa
perheeseen liittyvät arvot ovat erittäin keskeisellä sijalla. Molemmissa kulttuureissa lapsen
on arvioitu muuttaneen elämän rikkaammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Toisena
muutoksena on arvioitu vastuun- ja velvollisuudentunteen lisääntyneen. Kasvatuksessa
leikki-ikäisten suomalaislasten vanhemmat pitivät keskimäärin tärkeimpänä arvona lapsen
avointa ja luottamuksellista suhdetta vanhempiin, virolaisilla vanhemmilla ensimmäisellä
sijalla oli hyvä fyysinen kunto ja terveys. Toiseksi tärkeimpänä asiana suomalaiset vanhemmat arvostivat lapsen vapaata itsensä toteuttamista ja lapsuudesta nauttimista ja virolaisvanhemmat taas lapsen avointa ja luottamuksellista suhdetta vanhempiin. Kolmanneksi tärkeimpänä suomalaisvanhemmat arvostivat lapsen hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä, kun
taas virolaiset vanhemmat arvostivat työntekoon ja ahkeruuteen oppimista sekä järjestyksen ja siisteyden oppimista. Lähelle kolmea ensiksi mainitsemaansa arvoa suomalaisvanhemmat asettivat vielä liikkumisen luonnossa ja runsaan mielikuvituksen sekä kohteliaisuuden ja hyvät tavat.
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2.6 Kasvatettavan asema ja oikeudet
Kasvatuksen teoriassa ja tietämyksessä tapahtuneet muutokset sekä perheen, vanhemmuuden ja kasvatuskäsitysten muutokset heijastuvat niin kasvatuksen henkisessä ilmapiirissä
kuin kasvatuksen käytännöissä sekä kotikasvatuksessa että julkisessa kasvatuksessa. Myös
lapsen asema on nyt erilainen kuin muutama vuosikymmen sitten. Luvussa 2.1 on jo käsitelty lainsäädännön määrittelemiä lapsen oikeuksia, tässä luvussa otan esille vielä muutamia käytännön näkökulmia teemaan liittyen.
Lainsäädännön määrittelemät erilaiset lapsen oikeudet tai lapsen oikeuksien julistuksen
hyväksyminen muuttavat perheen etiikkaa kohti oikeusperustaista etiikkaa. Tämä oikeuksien mukaantulo ”perheen kuvioon” muuttaa myös perheen yksityisyyttä. Kun käsitellään
perheenjäsenten välisiä oikeuksien rikkomuksia, tutkimukset loukkaavat perheen intimiteettiä, mutta perheenjäsenten intimiteetti tulee säilyttää. Oikeudet ovat näin yksilön
oikeuksia. Oikeuksien näkökulmasta oleellista on myös se, että valtaoikeudet ovat hävinneet perheestä, ja tämä on tehnyt perheestä demokraattisemman ja avoimemman. (Airaksinen 1994, 169–171, 174.) Tähän kehitykseen liittyen kasvatuskulttuurimme suurimpana
yksittäisenä muutoksena pidetään suhtautumistamme ruumiilliseen kuritukseen. Tässä suhteessa se, mikä aiemmin on ollut vanhempien velvollisuus, on muuttunut lainsäädännönkin
mukaan rangaistavaksi teoksi. (Hirsjärvi ym. 1998, 32.)
Perheessä voi olla myös tiettyjä jäseniä koskevia etuoikeuksia eli lupia saada tehdä jotakin tietyin ehdoin. Lasten ikä ja kehitystaso on tyypillinen peruste erilaisten oikeuksien saamiselle. Nämä asteittain kasvavat lasten oikeudet lienevät tyypillisin oikeuksien muoto perheessä. Koulutusoikeus on lapsen erityinen oikeus, joka ei perustu sopimukseen. Tätä oikeutta nimitetään ns. lapsen luonnolliseksi oikeudeksi saada oppia, koulutusta ja kasvatusta.
Lapsi vaatii kasvatusta omalla ominaislaadullaan ja tulevaisuutensa vuoksi, jotta hänestä
tulisi ihminen ja kansalainen. Tämä oikeus kohdistuu siten velvoitteena vanhemmille,
huoltajille ja yhteiskunnalle. (Airaksinen 1994, 173, 175.)
Ojakangas (1997, 292–296) pohtii lapsen kasvatusoikeuteen vastaamista auktoriteetti-käsitteen näkökulmasta ja korostaa kasvun vapauden toteutumista eli lapsen asemaa
tätä velvoitetta täytettäessä. Samalla toteutuu kasvatuksen ydintavoite: ”Lapsi vaatii kasvatusta ja aikuisen on vastattava tähän vaatimukseen. Vastuu merkitsee tähän vaatimukseen
vastaamista.” Lapsi tarvitsee lapsuuden vaatimukseen vastaavaa, vastuullista auktoriteettia. Auktoriteetti on voima, joka kykenee vastustamaan modernin yhteiskunnan asettamaa
välittömän sopeutumisen normia, mutta toisaalta myös hillitsemään väärää emansipaatiota.
Auktoriteetti ei ole kuitenkaan perinteinen auktoriteetti, jonka vastinparina olisi välttämätön kuuliaisuus ja käyttövoimana pakko. Auktoriteetti perustuu tapaan ja elämänmuotoon,
johon auktoriteetti ohjaa lasta, mutta jättää paikan vapaudelle. Tällainen auktoriteetti mahdollistaa myös aidon konfliktin. Näin lapsuudessa saa ilmauksensa olemisen avoimuus.
Modernissa yhteiskunnassa tätä ei kuitenkaan voi olla sikäli kuin lapsi on syntymästään
saakka välittömässä yhteydessä yhteiskuntaan. On vain niin sanottua sosialisaatiota, joka
välittömästi liittää jokaisen lapsen yhteiskunnan yhteyteen. Vain elämänmuotoja välittävä
auktoriteetti voi estää välittömän sopeutumisen. Auktoriteetti kertoo menneisyyteen nojaavasta maailmasta, välittää sen tavat, tiedot ja taidot, jolloin kasvatettavan on itse arvioitava
hänelle tarjoutuva tapa. Kasvatuksen päämäärä on tällöin paikan antaminen eräälle elämälle, sen paikantaminen johonkin elämänmuotoon, jossa sen ainutlaatuinen vapaus saa
mielensä.
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Nykyinen elämänmuoto ei ole ongelmaton aikuiselle eikä lapselle. Lapsella on oikeus
vanhempiensa aikaan (Hautamäki 1997, 52), mutta jokapäiväinen elämä sinänsä, vanhempien elämänlaatu ja aineelliset tekijät ja vanhempien jaksaminen ohjaavat käytänteitä
(Hämäläinen ym. 1994, 31). Suomalaista postmodernia yhteiskuntaa on tässä yhteydessä
arvioitu myös hyvin kriittisesti inhimillisen kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Siltala
(1996, 120–121) analysoi työn merkitystä ja toteaa, että työn siunaus on muuttunut niillekin ihmisille, jotka kilpailussa ovat vielä työtä saaneet, pikemminkin taakaksi. Erityisesti
pienten lasten vanhempien tilanne on tukala, kun yhtä aikaa vaaditaan omistautumaan
uralle, asunnon maksamiselle ja herkimmässä iässä olevien lasten kasvattamiselle. Siltala
varoittaa siitä, että vanhempien kireys järkyttää lasten perusluottamusta ja ahdistus siirtyy
sukupolvelta toiselle.
Lapsen asema muotoutuu nykytilanteessa Jallinojan (2000b, 119, 125) kuvaustapaa lainaten osaksi nuoren perheen elämän vaiheittaista ajankäytön draamaa. Aika toimii tällöin
vertauskuvana sille, mitä pidetään elämässä tärkeänä. Ajasta kilpailevat parisuhde, lapsi ja
monet muut tahot. Vanhempien oma aika hahmotetaan itselle, mutta myös harrastuksille ja
työlle kuuluvaksi. Parisuhteelle on annettava myös aikaa. Perheaika on aikaa, joka kuuluu
perheenjäsenten ja kodin toimien parissa. Tältä pohjalta voimme mielestäni kysyä, missä
on lapsen aika ja mikä on lapsen oikeus aikaan?
Toisaalta Hautamäki (1997, 54–55, 59) on arvioinut optimistisesti sitä, että perheellä on
mahdollisuuksia toteuttaa auktoritatiivista kasvatusta ja vanhemmuutta, jotka tukevat yksilöä nykyajan maailman vaatimissa kehitystehtävissä. Käytettävissä on riittävästi tietoa lapsen tarpeista, jotta hän voisi kehittyä toivotulla tavalla. Lisäksi perheellä on periaatteessa
mahdollisuus ihmissuhteiden hienosäätöön. Tältä pohjalta on mahdollista luoda kasvatusilmasto, jossa lapsi kehittyy itsenäiseen ajatteluun, itsetiedostukseen ja sosiaalisesti kompetentiksi kuten huomispäivän yhteiskunta edellyttää. Tosin Hautamäenkin mukaan on
otettava huomioon myös ajallemme tyypillinen kasvatuskriisi, joka on seurausta työn
kuluttavuudesta johtuvasta vanhempien ja lasten tarpeiden ristiriitaisesta kohtaamisesta
perheessä. Paineistaan huolimatta vanhemmat ovat lapsen tärkeimmät kiintymyssuhdehahmot, joille lapsi osoittaa mielipahansa, uhmansa ja rakkautensa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voi mielestäni ajatella, että vanhemmuuden onnistunut tukeminen on todennäköisesti myös onnistunutta lapsen oikeuksista huolehtimista. Tähän tavoitteeseen päiväkodin
henkilöstön tulisi mielestäni toiminnassaan pyrkiä.

3 Päiväkodin kasvatustehtävät ja vanhempien osallisuus
Tässä luvussa käsittelen vielä tutkimuksen tehtävien taustaksi ensiksi päivähoidon ja erityisesti päiväkotikasvatuksen kasvatustavoitteiden määrittelyä ja niitä ohjaavia linjauksia.
Lisäksi tuon esille varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja kasvatusnäkemykseen kohdistunutta viimeaikaista kasvatustutkimusta. Toisena näkökulmana otan esille lasten vanhempien ja päiväkoti-instituution suhteen, vanhempien ja päiväkodin yhteistyön ja osallisuuden
arviointia ja kehittymistä sekä tulevaisuuden haasteita. Tämän luvun viimeisessä alaluvussa 3.4 esitän lisäksi teoriaosan päätteeksi muutamia johtopäätöksiä tutkimustehtäville, jotka ovat luvussa neljä.

3.1 Päivähoidon kasvatustavoitteiden linjauksia
Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen taustalla on myös päivähoidon linjaus vuodelta 1980, jolloin Päivähoidon kasvatustavoitekomitea ilmaisi mietinnössään (Komiteanmietintö 1980:31, 98, 100–101) päivähoidon kasvatustavoitteiston sekä sen taustalla olevan käsityksen kasvatuksesta, lapsesta, lapsen kasvatusoikeudesta sekä ihmisen olemuksen
kokonaisvaltaisesta huomioimisesta. Kaikkiaan kasvatus nähdään tässä tavoitteistossa
kulttuurisidonnaisena prosessina, jossa kulttuurin siirtämistehtävän rinnalla on olennaista
myös kulttuurin rikastuttaminen ja kehittäminen kasvatuksen tuloksena. Lapsen kasvatusoikeudet kiteytetään tavoitteistossa kolmeen eri näkökulmaan. Ensiksi yksilöllisyyteen ja
erilaisuuteen, jolloin kasvua tulee tukea niin, että lapsi saa kasvaa omien fyysisten ja psyykkisten edellytystensä mukaisesti monipuoliseksi persoonaksi. Toisena näkökulmana ovat
ihmisten väliset suhteet, yhteisöllinen vastuu ja erityisesti tasa-arvo. Kolmas näkökulma on
ihmisen suhde luontoon ja ympäristöön olemassaolomme perusehtona.
Päivähoidon kasvatusteoria nojaa tavoitteiston (mts. 101–103) mukaan interaktiiviseen
kasvatusnäkemykseen. Kasvatustilanne kuvataan prosessiksi, jossa vuorovaikutuksen seurauksena myös kasvattaja kasvaa ja oppii. Toisaalta kasvatus nähdään myös yhteisöllisenä
prosessina, jonka laatu riippuu kasvattajista ja heidän muodostamastaan pienyhteisöstä.
Tämän yhteisön toiminnan laatua kuvaa sen kyky luovaan kasvatustoimintaan ja toisaalta
kasvatustietoisuuden jatkuvaan syventämiseen. Kasvatusteoriaan sisältyy vielä näkökulma
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tavoitteiden toteutumisesta kasvuympäristössä, jonka laatuvaatimukset tukevat lapsen
kehitystä ja mahdollistavat lapsen monipuoliset toimintamahdollisuudet. Nämä vaatimukset tukevat näkemystä lapsen yksilöllisyydestä ja subjektiudesta aktiivisena toimijana.
Lastentarhanopettajien ammatin arvoja koskevassa tulkinnallisessa analyysissä (Tiilikka 1992) opettajien työ nojautui selvästi humanistiseen kasvatusfilosofiaan, joka on
sopusoinnussa edellä hahmoteltujen päivähoidon kasvatustavoitteiden pääperiaatteiden
kanssa. Kuten aikaisemmin jo on mainittu, selvänä kehittämisalueena opettajat toivat esille
lasten vanhempien osallisuuden lisäämisen lapsen kasvuprosessin ohjaamisessa. Toinen
kehittämisalue liittyi yhteisöllisen kasvatusvastuun selkiyttämiseen ja terävöittämiseen.
Lastentarhanopettajat kaipasivat erityisesti kollegiaalista, ammatillisesti kehittävää ja
omaa työtään tukevaa yhteisöllistä keskustelua työn arvojen selkiinnyttämiseksi. Tältä
pohjalta voidaan olettaa, että kasvattajayhteisössäkin kasvattajat tekevät paljon yksilöllisiä
ja itsenäisiä ratkaisuja, joita yhteisö ei tietoisesti ohjaa tai käsittele.
Komiteanmietintö (1980:31) esitti päivähoidon kasvatustavoitteet hyvin väljiksi, jotta
kasvatus voisi tukea erilaisista kulttuuritaustoista lähtevää kotikasvatusta. Lisäksi tavoitteisto oli tavoiteohjaukseen painottuva. Vastuu tavoitteiden työstämisestä jäi toimintayksiköille. Tämä puolestaan merkitsi sekä päiväkodin sisäisen että päiväkodin ja vanhempien
välisen kasvatuskeskustelu tuli välttämättömäksi. On arvioitu, että päiväkotien henkilöstön
asiantuntijuus ei välttämättä vastannut mietinnössä asetettuja uusia odotuksia. (Karila
1997, 48–49.)
Viimeisimmät varhaiskasvatuksen periaatteita ohjaavat asiakirjat Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002:9) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2003) terävöittävät tiettyjä panopisteitä ja luovat myös uusia
velvoitteita ammattilaisille. Molemmissa asiakirjoissa keskeisiä pedagogisia periaatteita
ovat lapsen kasvun kontekstuaalisuus, vuorovaikutuksellisuus, yksilöllisyys ja subjektius.
Toisena periaatteena on vanhempien osallisuus ja kasvatuksellinen kumppanuus sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa että moniammatillisessa yhteistyössä. Uutena velvoitteena varhaiskasvatustyössä on lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja
niiden toteutumisen arviointi yhdessä vanhempien kanssa edellä mainittujen tavoitteiden
toteutumiseksi (Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 30–31).

3.2 Kasvatusnäkemykseen liittyvä varhaiskasvatustutkimus
Viimeaikainen varhaiskasvatustutkimus on osaltaan syventänyt asiakirjojen sisältämiä päälinjauksia ja kasvatusnäkemyksiä. Tutkimuksessa keskeisiä mielenkiinnon kohteita ovat
olleet varhaiskasvatuksessa toteutuva lapsikäsitys ja siihen pohjautuva pedagogiikka; käsitys lapsesta subjektina, lapsen asema yksilöllisenä toimijana ja persoonana, oppijana ja
yhteisönsä jäsenenä. Lapsen tapa ajatella ja oppia sekä lapsikeskeinen pedagogiikka, joka
seuraa lapsen omaa mielenkiintoa, on ollut tutkimuksen aiheena. Samoin oppimiskäsityksen analysointiin ovat myös liittyneet oppimisympäristön merkitys sekä lasten mahdollisuudet oppia toisiltaan. (Aho ja Heino 2000, Bredekamp ja Rosengrant 1992, Hujala 1996,
Hujala ym. 1998, Lahikainen ja Rusanen 1991, Laine ja Neitola 2002, Lummelahti 1995,
Puroila 2003, Strandell 1995.)
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Käsitykset pienistä lapsista ovat muuttuneet. Monitieteinen, vauvaiästä alkaen tehty tutkimus on luonut uusia käsityksiä pienen lapsen kyvystä ottaa vastaan ja saada kokemuksia
maailmasta sekä ilmaista itseään ja kommunikoida ympäristönsä kanssa. (Brodin ja Hylander 1997, Jakkula 2002, Kronqvist 2004, Stern 1992, Pramling ja Lindahl 1999.) Tämä vahvistaa entuudestaan käsitystä lapsen aktiivisesta roolista ja vaatii ympäristöä suhtautumaan
lapseen ”kanssakulkijana, joka yhdessä aikuisten ja toisten lasten kanssa sisäistää, luo ja
uusintaa yhteisön kulttuuria” (Varhaiskasvatustyöryhmän--- 1999, 22).
Varhaista oppimista on tarkasteltu konstruktivistisesta näkökulmasta ja kontekstuaalisesta lähtökohdasta, jolloin pedagogiikan keskeiset periaatteet varhaiskasvatuksessa ovat:
1. lapsilähtöisyys ja lapsen aktiivinen rooli oppijana
2. aikuisen merkitys oppimisen tukijana ja aktivoivan ympäristön luojana lapselle sekä
3. yksilöiden ja kasvuympäristöjen vuorovaikutus ja yhteistyö. (Hujala 1996, 494.)
Kasvatusprosessin ekologisen näkemyksen pohjalta kasvatuksen kontekstissa korostuvat edelleen kasvun ja kasvatuksen kulttuurisidonnaisuus, lasten vanhempien ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin kasvatustavoitteisiin ja -periaatteisiin sekä lapsen subjektius
oman oppimisensa rakentajana ympäristönsä kaikissa vuorovaikutussuhteissa. Kontekstuaalisuuden ohella korostuvat siis käsitys lapsesta aktiivisena subjektina sekä lapsilähtöisyyden ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen toteutuminen kasvatuskäytännöissä. (Bredekamp ja Rosengrant 1992, Bronfenbrenner 1981, Doverborg ja Pramling 1995, Lahikainen
ja Rusanen 1991, Hujala 1996, Huttunen 1989, 4–47.) Jo edellisessä alaluvussa samoin
kuin tässä esille tulevat käsitykset lapsesta, kasvatuksesta, oppimisesta ja tiedosta ovat mielestäni kaikkiaan sopusoinnussa fenomenologisen ajattelutavan ja siihen tukeutuvan kasvatuskäsityksen kanssa.
Oppimiskäsityksen lähtökohtiin kuuluvat vertaisryhmä, leikki ja aikuisen tarjoamat
aktiviteetit ja mahdollisuudet. Nämä kaikki yhdessä tukevat lapsen aktiivista subjektiutta
ja synnyttävät todellista oppimista aikaansaavia merkityksellisiä kokemuksia. (Hujala
1996, 495–496.) Näihin elementteihin liittyvätkin lasten merkitykselliset kokemukset ja
muistot päiväkotivuosiltaan sekä käsitykset ihanteellisesta päivähoidosta (Huttunen ja
Tamminen 1991, 33–43, 56–62). Varhaiskasvatus on prosessi, ”jossa lapsi omaehtoisen
elämyksellisen ja kokemuksellisen toiminnan kautta, vertaisryhmäkontaktien sekä aikuisten tavoitteisen ohjauksen avulla sosiaalistuu aktiiviseksi toimijaksi ja tätä kautta löytää
oppimaan oppimisen strategian” (Hujala 1996, 496).
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjeistus ja asiakirjat (Valtioneuvoston--- 2002:9,
Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, Varhaiskasvatustyöryhmän--- 1999) tukeutuvat
ekologisiin, kontekstuaalisiin ja kontrukstivistisiin orientaatioihin kasvatustoiminnassa.
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996, 2000) lähtökohdat nojautuvat lapsen
yksilöllisyyteen ja aktiiviseen subjektiuteen oman kehityksensä ja oppimisensa rakentamisessa yhteistyössä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen oppimisympäristöstä
tulee huolehtia siten, että se myös vastaa asetettuja lähtökohtia ja mahdollistaa niiden toteutumisen. Esiopetus rakentuu kodista saatavalle perustalle ja etenee henkilöstön, vanhempien ja lasten yhteissuunnittelun ja myöhemmin tapahtuvan arvioinnin pohjalta.
Nopea muutos omassa yhteiskunnassamme, globaalit muutokset ja sekä tulevaisuuden
visiot että sen ennakoimattomuus haastavat tutkimusta ja käytännön kasvatustyötä uudella
tavalla myös eettisestä näkökulmasta (Räsänen 1994, Törmä 1996, Värri 1997). Näistä
näkökulmista tarkasteltuna mm. myös pieniä lapsia koskevan ympäristökasvatuksen haasteet ovat nostaneet esiin tarpeita kehittää opetusta entistä kokonaisvaltaisempaan ja oppija-

56
lähtöisempään suuntaan. Tällöin tietoon liittyvät myös tunteet, ja opetus kytketään oppilasta kiinnostaviin, hänelle merkityksellisiin ja lasten jokapäiväiseen elämään liittyviin asioihin. Oppiminen muodostuu kokemukselliseksi ja siihen liittyvät tunteiden lisäksi tahtominen ja tekeminen. Keskeistä on myös avoimen ilmapiirin luominen, oppilaiden rohkaiseminen ja positiivisen palautteen antaminen. (Käpylä 1994, 10–11.) Ympäristösuhde on
merkityssuhde, jota tulkitaan koko elämänkaaren ajan. Keskeinen tekijä on ihmisen ympäristöherkkyys, jota tulee tukea ja joka ilmentää ihmisen monipuolista suhdetta ympäristöönsä. Se sisältää oppijan iän ja kehitystason mukaan useita eri osatekijöitä: esteettisen ja
psyykkisen mielihyvän kokemuksia, suojelevaa asennetta, muutosten havainnointia, mielekästä tietoa, ympäristön ja ihmisen kokonaissysteemin tunnistamista ja ympäristövastuullisia tekoja. (Wahlström 1997, 20–21.)
Edellisten näkemysten suuntaisesti kasvatuksen etiikkaan liittyvä orientaatio, josta
viime aikoina on keskusteltu myös varhaiskasvatuksen piirissä, on nk. välittämisen etiikka
(esim. Estola 1997). Välittämisen etiikka tukee hyvin niitä tehtäviä ja vastuun alueita, joita
kasvattajalla on lapsen kasvatuksellisesta hyvästä huolehtiessaan (vrt. Värri 1997, 121).
Välittäminen on erityinen tapa olla suhteessa toiseen ihmiseen. Kasvatuksessa pyritään siihen, että myös kasvatettava kasvaa vähitellen välittämiseen. Välittäminen kaikkiaan kohdistuu erilaisiin kohteisiin. Se merkitsee kasvatettavan mielenkiinnon kohteiden tunnistamista ja vaalimista, ideoiden tukemista. Kasvatusympäristön tulee siis tämän tuloksena olla
yksilöille älyllisesti kiinnostava. Välittäminen koskee myös koko ympäristöstä ja luonnosta
huolehtimista ja kohdistuu luonnollisesti myös ihmisiin ja muihin elollisiin olentoihin.
Inhimillisinä olentoina kohdistamme välittämisemme siihen, mitä meille tapahtuu. Tämä
sisältää tarpeen keskustella ihmisen olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. (Noddings
1992, 17–20.)
Välittävä kasvatus edellyttää fenomenologisen näkemyksen tavoin kasvatussuhteelta
dialogisuuden ehtona luottamuksellista ja myötätuntoista emotionaalisuutta. Se mahdollistaa yksilöiden, aikuisen ja lapsen, välisen aidon kohtaamisen sekä rohkaisee lasta kokeilemaan voimavarojaan ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa kehittyä vastuullisuuteen ja
itseohjauksellisuuteen. (Värri 1997, 134–137.) Välittävä kasvatus merkitsee lapselle omaa
kokemusta välittävästä suhteesta, jolloin hänen oma valmiutensa välittämiseen kehittyy.
Dialogi tällaisessa suhteessa on aitoa tasavertaista keskustelua, yhteisymmärryksen etsimistä, jonka lopputulosta kasvattaja ei voi edeltä tietää. Tällöin opitaan ajattelutapa, joka
pyrkii aina etsimään oleellista tietoa ratkaistaviin kysymyksiin. Jatkuva dialogi myös liittää
yksilöt toisiinsa, vahvistaa toistensa tuntemusta ja tukee välittämisen suhdetta. Lapsille on
tarjottava tilanteita, joissa on mahdollista harjoitella välittämisen taitoja. Välittämistä sisältävä kasvatussuhde on rakastava ja syvällinen. (Noddings 1992, 22–26.)
Välittämisen pedagogiikalla on mielestäni selviä yhtymäkohtia Pulkkisen (2002, 44, 46)
määrittämän kasvun sosiaalisen alkupääoman käsitteen sisällön kanssa. Sosiaalinen alkupääoma, joka koostuu lapsen kasvuympäristön arvoista ja normeista, sen yhteisöllisestä
tuesta sekä luottamuksesta, tarjoutuu lapselle ympäröivän kasvatusyhteisön lahjana. Se
karttuu niin aktiivisen kasvatuksen kuin passiivisesti vastaanotettujen ympäristövaikutustenkin tuloksena. Lapsen sosiaalinen alkupääoma heijastuu myöhemmin hänen mahdollisuuksiinsa omaksua kulttuurista ja sosiaalista pääomaa edelleen. Lapsi on siis hyvin riippuvainen ympäristöstään sosiaalisen alkupääomansa suhteen, ja eroavaisuudet lasten
välillä voivat olla tässä suhteen suuret. Voi mielestäni ajatella, että kasvattajayhteisö, joka
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kykenee tarjoamaan kuvatun kaltaista sosiaalista alkupääomaa, on luonteeltaan myös välittämisen etiikkaa toteuttava.

3.3 Vanhempien suhde päiväkodin kasvatusinstituutioon
Tässä alaluvussa tarkastelen yhteiskunnallisia reunaehtoja, jotka luovat puitteet perheen ja
päiväkodin ammattilaisten kohtaamiselle.
Kasvatuksen päämäärät määrittyvät jokaisessa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen
arvojen pohjalta, ja niistä muotoutuu myös yleisesti tunnustettu lastenkasvatuksen ideologia. Tunnettua kuitenkin on, että virallisen ideologian ja yhteiskunnallisen normin noudattaminen ei välttämättä aina ole yksilöille tai ryhmillekään itsestään selvää. Voimme kuitenkin ajatella, että yhteiskunnallinen vaikuttaa yksityiseen ajatteluun. Vertailutilanteita syntyy erityisesti murrosvaiheissa tai kasvatustodellisuuden tai -olosuhteiden muuttuessa, jolloin kansalaisten mielenkiinto kohdistuu viralliseen keskusteluun, esimerkiksi uusiin kasvatusteorioihin. (Hämäläinen ym. 1994, 32.)
Kuvattuna suurena muutoksena voi mielestäni pitää esimerkiksi institutionaalisen päivähoidon laajentumista. Lasten päivähoitojärjestelmästä voi todeta, että se on yleisenä palvelumuotona perheiden ja vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna suhteellisen nuori ilmiö
ja vasta ensimmäisen sukupolven kokemus. Tässä mielessä päivähoito- ja päiväkotitoiminta ovat ”kulttuurisesti ja tutkimuksellisesti ohut” ilmiö. Vanhemmilta puuttuu useinkin
oman kokemuksen tuoma näkemys päivähoidosta. (Välimäki 1998, 210.)
Julkisen päivähoidon muotoutuminen ja laajentuminen ovat luoneet useita kasvatukseen
ja perhekulttuuriin kohdistuvia muutoksia, joita Välimäen (1998, 210) erittelyn mukaan
ovat lastenhoidon eriytyminen vanhempien työstä ja siirtyminen kodin ulkopuolelle. Sen
seurauksena lapsen hoitoympäristönä on lapsiryhmä, joka koostuu useiden sattumanvaraisesti valikoituneiden perheiden lapsista. Hoitoryhmiin kuuluu hyvin samanikäisiä lapsia eri
sosiaaliryhmistä, kun taas omassa perheessä on vähän pieniä lapsia. Lasten hoito on ammatillista ja pedagogista toimintaa, jonka järjestää usein julkinen taho, joka on laatinut valtakunnalliset tavoitteet hoidolle ja kasvatukselle; lisäksi hoitoon liittyy keskustelua ja ennakointia. Julkinen taho osallistuu hoitopalvelun muodon ja sisällön määrittelyyn ja määrittelee maksun. Fyysiset tilat ja hoitoympäristöt on suunniteltu lapsia varten. Lisäksi perheeseen liittyvät muutokset, yksin- ja yhteishuoltajuus, erotilanteet, uusperheisyys sekä asuinja ympäristöolosuhteiden muutokset, heijastuvat puolestaan päivähoitoon. Perhe ja päiväkoti ovat näin yhteiskunnallisesti määräytyneitä lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia
sosialisaatiojärjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään (Hautamäki 1997, 39).
Yllä luetellut seikat kuvaavat osaltaan sitä kontekstia tai situaatiota, joka luo puitteet
perheiden ja päiväkoti-instituution vuorovaikutukselle. Jokainen perhe orientoituu lisäksi
omalta paikaltaan kokemuksensa ja oma suunnitelmansa mukaisesti yksilölliseen vuorovaikutukseen instituution ja sen edustajien kanssa (vrt. Varto 1994, 95–96). Tässä rakentuvat lähtökohdat nähdä jokainen perhe yksilöllisenä ja erilaisena sekä suhtautua jokaiseen
myös yksilöllisesti.
Tätä perheen ja päivähoidon kulttuurisesti uutta tilannetta, jossa vanhempien rinnalla
lasta kasvattavat myös ammattilaiset, on pohdittu ja arvioitu sekä lapsen hyvän kasvun kannalta että vanhemmuuden merkityksen säilymisen kannalta. Vanhemmuuden ja päivähoi-
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don vaikutuksia arvioivassa laajassa pitkittäistutkimuksessa (NICHD 2003, 199–200) tultiin siihen tulokseen, että perheen ominaisuudet ja äiti–lapsi-suhteen laatu ovat kolmen
ensimmäisen elinvuoden aikana lapsen kehityksen kannalta ensisijaisia päivähoidon vaikutuksiin verrattuna. Lapsen perheolosuhteiden puutteita, esimerkiksi äidin masentuneisuuden vaikutuksia, voitiin kuitenkin lievittää tukemalla lasta päivähoidossa. Myöhemmin laadukas päivähoito tukee tutkimuksen mukaan lapsen suotuisan kehityksen eri puolia, mutta
edelleen siihen liittyy lapsen tasapainoinen vuorovaikutus kotikasvatuksessa. (Ks. myös
NICHD 2001.)
Kuvattujen reunaehtojen valossa näyttää ilmeiseltä, että lapsen onnistunut päivähoitoprosessi on vahvasti sidoksissa lapsen elämänkokonaisuuteen, erityisesti hänen omiin vanhempiinsa ja heihin muodostuneeseen kasvatussuhteeseen. Tätä kokonaisuutta päivähoito
ei voi ohittaa, vaan osa onnistunutta varhaiskasvatusprosessia on vanhempia ja vanhemmuutta tukeva kasvatusyhteistyö perheen ja ammattilaisten välillä.
Tämän tutkimuksen problematiikka liittyy kiinteästi yllä esitettyihin muutoksiin ja niihin kasvatukseen liittyviin kulttuurisiin kohtaamisiin, joita syntyy lasten vanhempien ja
päiväkodin välillä tässä tilanteessa. Mielenkiinnon kohteena on, millaisina äitien kasvatuskäsitykset näyttäytyvät tämän hetken vanhemmuuden käytännöissä sinänsä ja miten ne peilautuvat lapsen saamaan päiväkotikasvatukseen. Miten siis äitien omaama kasvatusajattelu
kohtaa päiväkodin institutionaalisen kasvatuksen. Mitä vanhempina pitävät päiväkodissa
tärkeänä oman lapsensa kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen kannalta? Miten vanhempien rooli toteutuu tässä yhteiseksi aiotussa projektissa? Millaisena vanhempien osallisuus
näyttäytyy? Miten vanhemmat kokevat oman koordinointi- ja kontrollointioikeutensa ja
-velvollisuutensa suhteessa päiväkoti-instituutioon? Kuvaan ja arvioin käytännöllisellä
tasolla toteutunutta vanhempien yhteistyötä ja konkreettista kasvatusosallisuutta erilaisten
kokeilujen, tutkimustulosten, kehitystrendien ja esille tulevien haasteiden valossa lähemmin seuraavissa alaluvuissa.

3.3.1 Yhteistyön kehityksen arviointia
Suomalaisen päiväkoti-instituution ja lasten vanhempien yhteistyön lähtökohta on, että
vanhempien tulee saada tietää, millaista kasvatusta heidän lapsensa saa, ja toisaalta vanhempien tulee saada vaikuttaa lapsensa saamaan kasvatukseen ja siten rikastuttaa päiväkodin toimintaa. Perusajatus on tarjota johdonmukaista kasvatusta siten, että nämä kaksi
ympäristöä muodostavat turvallisen kokonaisuuden, jossa ympäristöjen erilaisuudesta huolimatta toteutuvat yhdensuuntaiset tavoitteet. Nämä periaatteet näkyvät jo Komiteanmietinnössä (1980:31, 79–81, 85). Sitä vahvisti erityisesti myös päivähoitolain muutos (Laki
lasten päivähoidosta 1983/304), joka sisältää yhteistyövelvoitteen vanhempien kanssa. Päivähoitolaki on ollut voimassa yli 30 vuotta. Lasten vanhempien asema on muuttunut tänä
aikana siten, että muutokset ovat olleet yhteydessä lainsäädännöllisiin muutoksiin ja pedagogis-ideologiseen kehitykseen.
Yhteistyön ihannekuvaan alkoi kuitenkin kohdistua kritiikkiä jo 1980-luvulla. Arvioitiin, että lasten vanhemmilla ei ole yhteistä mielikuvapohjaa tai yhteistä todellisuutta päivähoidosta keskustelemisen pohjaksi. Päivähoidon tavoitteet koettiin niin yleisellä tasolla
esitetyiksi, ettei niiden suhteen syntynyt helposti erimielisyyksiä. Toisaalta niiden käytän-
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nön toteuttaminen oli vanhemmille vieras asia, joten siihen oli vaikea puuttua. Yhteisen
kielen puuttuessa vanhemmat saattoivat tuntea itsensä altavastaajiksi, kun heiltä kyseltiin
kodin kasvatustavoitteista. (Kiesiläinen 1988, 36, 38.)
Lapsen kannalta ongelmaksi havaittiin nk. kaksoissosialisaatiotilanne. Kun lapsi joutui
toimimaan kahdessa eriytetyssä ympäristössä, kotona ja päiväkodissa, saattoi syntyä
tilanne, jossa kukaan aikuinen ei tuntenut hyvin lapsen koko elämänpiiriä. Tällöin vain
lapsi itse saattoi olla oman elämänsä asiantuntija, jolla ei useinkaan ollut kielellisiä mahdollisuuksia pukea sanoiksi ja selittää tilannettaan. Perheen ja päiväkodin yhteisvaikutuksesta muodostuva monimutkainen kokonaisuus oli ja on edelleen yksi perustavista syistä
kehittää vakaa ja toimiva yhteistyösuhde kodin ja päiväkodin välille. (Lahikainen 1991, 8.)
Hautamäki (1997, 39, 48, 54–55) pohtii myös lapsen kannalta kuvattua tilannetta, jossa
lapsi rakentaa persoonaansa ja valmiuksiaan vuorovaikutuksessa vanhempiinsa, perheeseensä, mutta yhä useammin myös suhteessa yhteiskunnan rakentamiin instituutioihin,
kuten päiväkotiin, ja käytännössä päiväkodin henkilöstöön. Tällöin lapsi joutuu kestämään
vaihtelevia ja muuttuvia ihmissuhteita. Ellei kasvattaja tunne lapsen kontekstia, lapsi saattaa jäädä ymmärtämättömyyden kehään. Oleelliseksi kysymykseksi muodostuu, missä
määrin perheessä voidaan päivähoidon avulla luoda lapsen kannalta turvallinen, ennakoitavissa ja hallittavissa oleva tilanne, jossa lapsi kokee itsensä hyväksytyksi. Samalla vanhemmille jää eräänlainen ”tulkintakeskuksen” rooli lapsen ja päiväkodin välillä. Tämä on
mielestäni juuri vanhempainyhteistyön keskeinen kysymys päiväkodissa.
Vanhemmat alkoivat kritisoida 1980-luvulla myös aikuiskeskeisesti ohjautunutta toimintaa ja lapsen vähäisiä mahdollisuuksia osallistua itse oman arkensa suunnitteluun päiväkodissa. Päiväkoteja moitittiin yksilöllisyyden puutteesta lasten ohjaamisessa sekä tiukoista säännöistä. (Hujala 1999, 134.) Tähän aikakauteen sijoittuvat myös 1970-luvun normiohjauksesta luopuminen, joka vähensi asiantuntijavaltaa perheen ja lapsen tarpeiden
määrittelyssä, sekä monipuolinen päivähoidon pedagoginen kehittäminen yllä kuvattuun
kritiikkiin vastaamiseksi. Samaan aikaan myös Bronfenbrennerin (1981) kasvatuksen ekologisen mallin soveltaminen sai sijaa varhaiskasvatuksen teoriaperustana vahvistaen perheen asemaa päivähoidon pedagogiikan toteuttamisprosessissa ja vaikuttaen samalla myös
ammattilaisten yhteistyökäytäntöihin. (Ks. esim. Huttunen 1989, 49–63, Ladberg ja Björling 1984, Lahikainen ja Rusanen 1991, Rusanen 1990a, 1990b, Hujala ja Lindberg 1998,
22.)
Kritiikki heräsi ehkä suurelta osin sen tiedon varassa, joka on vanhempien omaamaa
asiantuntijuutta ja erityistä kykyä tunnistaa oman lapsensa ”sielunlaatu”. Vanhempien
havainnot ovat tällöin intuitiivisempia ja jollakin tavoin ”sisäisempiä” kuin ammattikasvattajien ulkoisemmat havainnot. Tämän sisäisen näkemyksensä täydentäjäksi vanhemmat
toisaalta tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan ulkoisempaa ja vertailevaa näkemystä. Tällöin näkemykset täydentävät toisiaan, ja samalla on mahdollisuus siirtyä käyttämään kieltä,
jota vanhemmat käyttävät ja ymmärtävät. Vanhemmat puolestaan tarvitsevat ns. perustiedon lisäksi syvempää tietoa päiväkodin kasvatuskulttuurista, sen muodoista, ongelmista ja
kehityssuunnasta. Lisäksi tulisi keskustella henkilökunnan kasvatusajatuksista, lapsen
kehityksen suunnasta tai lapsen olemusta koskevista käsityksistä, joita vanhemmilla ja henkilökunnalla on. (Kiesiläinen 1988, 43–47.)
Sosiaalihallitus toteutti 1980-luvulla yhteistyökokeiluna projektin "Yhteistyöstä osallistumiseen", jossa vanhempien osallistumisen tarkoituksena oli demokratian kehittäminen,
päivähoitopedagogiikan avaaminen vanhemmille ja lapsen kasvuympäristöjen integrointi.
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Projektin tuloksena kävi ilmi, että sekä vanhemmat että henkilökunta pitivät parhaimpana
yhteistyömuotona kahdenkeskisiä keskusteluja. Yhteistyöhön osallistumisessaan vanhemmat jakaantuivat aktiivisiin ja passiivisiin. Keskeisin ongelma havaittiin siinä, että henkilökunta ei ollut vielä löytänyt keinoja kohdata erilaisia perheitä ja kehittää kaikkia vanhempia tavoittavia yhteistyön muotoja. Toisaalta pohdittiin myös sitä, että kaikille perheille ei
tarvitse asettaa samanlaisia yhteistyöodotuksia. (Rusanen 1988, 67.)
Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskuksen Stakesin ”Vapaasti – vastuullisesti” -projektissa (Välimäki 1993, 31, 41, 90, 97–101, 201) kohdattiin samansuuntaisia ongelmia. Vanhemmilla ei ollut muutosehdotuksia päiväkodin toiminnan kehittämiseen, kun niitä heiltä
pyydettiin. Vanhemmat antoivat toisaalta palautetta erilaisista muutoksista, varsinkin, kun
ne koskivat oman lapsen yksilöllistä hoitoa. Vanhemmat olivat myös tyytyväisiä saamansa
tiedon määrään. He pystyivät osallistumaan lapsensa päivähoitoon ikään kuin etäämmältä.
Projekti tuotti runsaasti esimerkkejä vanhempien osallistumisesta konkreettisesti päiväkodin jokapäiväiseen arkeen, jopa sijaisena toimien. Keskustelu vanhempien kanssa oli aktiivista, ja vanhempainkerho myös yksi kokeilun muoto. Päiväkodin hyvistä ja huonoista
puolista vanhemmat tuottivat konkreettista tietoa ja mielipiteitä.
Kaikkiaan voi arvioida, että vanhemmat osoittivat kiinnostusta ja aktiivisuutta yhteistyötä kohtaan päiväkotien tehdessä aloitteita. Joihinkin yhteistyötehtäviin vanhemmat taas
eivät osallistuneet, tai ehkä eivät osanneet osallistua tiedon ja kokemuksen puutteen takia.
Erilaiset yhteistyökokeilut ovat antaneet viitteitä toisaalta yhteistyön ongelmista, mutta toisaalta myös voimavaroista, joita vanhemmilla on käytettävissään lapsensa päivähoitokasvatuksen tukemisessa, suunnittelussa ja ohjaamisessa.
Suomalaisen päivähoidon yhteistyökäytäntöjen arviointiin on soveltunut myös Björnbergin (1992, 86) ruotsalaiseen päivähoitoon kohdistama kritiikki. Hänen mukaansa lasten
vanhempien asemaa kuvasi se, että vanhempien odotettiin osallistuvan päiväkodin vanhempien tapaamisiin, joissa heitä kuitenkin lähinnä vain informoitiin lapsen tilanteesta ja
päiväkodin suunnitelmista. Vanhempien ei yleensä oletettu puuttuvan päiväkodin toiminnan kulkuun. Tämä merkitsi Björnbergin mukaan vanhempien kontrollin vähenemistä ja
ammattilaisten vallan lisääntymistä lapsen kehityksen ja kasvun suhteen. Tällaisessa asiantuntijamallissa tukeudutaan, kuten Hoikkala (1993, 139) kuvaa, institutionaalisesti oikeutettuun tietomuotoon, joka edellyttää haltijaltaan usein pitkää koulutusta. Monessa suhteessa menettely kuvasi näkemykseni mukaan myös suomalaisten vanhempien asemaa päiväkodin kasvatusyhteistyössä. Yhteistyön kritiikki ja kehittämiskokeilut kypsyttivät kuitenkin ajatuksen, että päiväkotikasvatuksen onnistumisen ehtona on se, että myös vanhemmat osallistuvat todelliseen vastuuseen käytännössä (Huttunen 1989, 62).

3.3.2 Vanhemmat vastuun ja vallan käyttäjinä
1990-lukua on nimitetty päivähoidon osalta eräänlaiseksi hyvinvointivaltion täyttymysvaiheeksi, jonka aikana ensin pienimmät, alle kolmevuotiaat, saivat subjektiivisen oikeuden
päivähoitoon (Välimäki 1998, 208) ja päivähoito-oikeus ulottui vuonna 1999 suunnitelmien mukaan koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia (Laki lasten päivähoidosta 1999/
1290). Mainitut muutokset vahvistivat vanhempien asemaa ja aktivoivat heidän rooliaan.
Tuona aikana päivähoitopalvelujen toiminta-ajatukseen tuli mukaan myös asiakkuuden
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näkökulma ja asiakkaiden oikeudet, jotka johtivat vanhempien aktiivisuuden ja osallistumisen lisääntymiseen. Taloudellinen lama ohjasi vanhempia kiinnittämään huomiota myös
määrällisiin resursseihin päivähoidon arvioinnissa. (Hujala ja Lindberg 1998, 23.)
Kiesiläinen (1988, 47) oli analysoinut jo aikaisemmin vanhempien mahdollisuuksia
todelliseen osallisuuteen päivähoidon käyttäjinä Turusen (1987) luoman käsitteistön pohjalta. Sen mukaan vanhempien osallistumista voidaan tarkastella ja kuvata jäsentymisen,
liittymisen ja tekemisen näkökulmasta. Jäsentyminen tarkoittaa lähinnä ajattelun tasolla ja
avulla tapahtuvaa ilmiön hallintaa. Liittyminen kuvaa tunteen pohjalta ilmenevää pyrkimystä kuulua johonkin, liittää itsensä joihinkin asioihin, toisiin ihmisiin tai jopa paikkoihin. Tekeminen ja toimiminen konkretisoivat parhaimmillaan kahta edellistä. Vanhemmat
asettavatkin tekemisen ja toimimisen jopa kahden edellä mainitun seikan edelle tai niiden
edellytykseksi (Tiilikka 1996, 64). Ehkä aktiivinen toimiminen ja jonkinasteinen osallistuminen päiväkodin käytännön työhön auttavat vanhempia jäsentämään päiväkodin kulttuuria ja toimintatapaa ja siten edistävät myös liittymisen kokemusta.
Yhteistyötä koskeva päivähoitotutkimus tarjosi myös välineitä käytännön yhteistyöhön.
Hujala-Huttunen ja Nivala (1996, 54–56) laativat aiemman kokeilunsa (Huttunen ja Nivala
1991) pohjalta lapsikohtaisen suunnittelun mallin, jonka toteuttamiseen vanhemmat osallistuvat luonnollisina yhteistyökumppaneina jakaen henkilöstön kanssa suunnitteluun liittyvän vastuun ja vallan. Hujala (1999, 144–145) tiivistää varhaiskasvatuksen haasteeksi
kontekstuaaliseen teoriaan perustuvan orientaation omaksumisen, jonka toteuttamisessa
vanhemmat ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. Keskeistä on yhdessä määritellä kasvatuksen taustalla olevat arvot ja päämäärät siten, että niiden pohjalta molempien osapuolien
on mahdollista ymmärtää myös, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Vanhempien tehtävänä
on tuoda oma asiantuntemuksensa ja tietonsa yhteiseen käyttöön sekä osallistua kasvatuksen arviointiin (Hujala ym. 1998, 70–73).
Päivähoidon yhteistyökäytäntöjen kehittämiseen on ollut tarvetta lasten vanhempien
antaman asiakaspalautteen valossa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin päivähoidon laadunarvioinnissa vuodelta 1997 (Paananen 1998, V) vain viidennes vanhemmista vastasi myönteisesti kysymykseen, oliko heidän lapselleen laadittu kirjallinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Hieman alle kolmannes ilmoitti, ettei heidän kohdallaan oltu laadittu suunnitelmaa
ollenkaan eikä myöskään systemaattisesti keskusteltu lapsen hoidon järjestämisestä. Tämä
antoi tutkimuksen mukaan aiheen arvioida suunnittelukäytäntöjä uudelleen.
Edellä mainitussa tutkimuksessa lasten vanhempien arviot omista vaikutusmahdollisuuksistaan eivät olleet parantuneet vertailtaessa vuosien 1994 ja 1997 tuloksia, pikemminkin asia oli kulkeutunut kielteiseen suuntaan. Hieman ristiriitaista oli se, että yhteistyön
sujumisesta annettiin kuitenkin myönteisempi arvio. Tutkija arvelee tämän viittaavan ehkä
yleisen palveluhenkisyyden lisääntymiseen päiväkodeissa, mutta toisaalta yhteistyöhankkeet vanhempien kanssa eivät ehkä ole osuneet merkittäviin tai oleellisiin asioihin toiminnan ja sen suunnittelun kannalta. (Paananen 1998, 7–8.) Vanhempien vaikutusmahdollisuuksia arvioitiin kriittisesti myös pienen pohjoiskarjalaisen kunnan asiakaskyselyssä
(Kohonen 1998, 16). Puroila (1997, 61) pohtii tilannetta samansuuntaisesti. Hänen
mukaansa yhteistyötä voidaan kyllä lisätä, mutta perheiden asemassa ei silti tapahdu oleellista muutosta. Yhteistyöhaaste edellyttäisi vanhempien ottamista mukaan päivähoidon
suunnitteluun ja toteutukseen, mutta siihen vastataan lisäämällä erilaista vapaamuotoista
yhteistyötä.
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Vanhempien asiakkuutta sävyttävät edelleen aikaisempien vuosikymmenten ideat vanhempien ohjaamisesta ja vanhempainkasvatuksesta. Nivala (1999, 169–171, 186–187,
201) totesi tutkimuksessaan, että vanhempien asiakkuus toteutuu päiväkodin johtajien
näkemysten mukaan vanhemmuuden tukemisena, jolla tarkoitetaan vanhempainkasvatusta
tai perheen tukemista erilaisissa kriisitilanteissa. Toinen tapa on korostaa koko perheen asiakkuutta, jolloin tulee esille ajatus vanhempien vastuunnuttamisesta. Sen puolestaan katsottiin konkretisoituvan erityisesti lapsikohtaisessa suunnittelussa. Tässäkin ajattelutavassa
tuli kuitenkin esille myös vanhempainkasvatuksellinen näkemys. Tutkija toteaakin, että
asiakkuuden tunnustaminen sinänsä ei vielä määrittele asiakkaan roolia tai valtaa käytännön todellisuudessa. Ammattilaisten yhteistyöhalukkuudesta huolimatta ongelmaksi jäi
vanhempainkasvatuksen painottaminen, jolloin tasavertainen kumppanuus ei voi toteutua.
Vastuunnuttamisen ajatukseen liittyy myös vuoden 2000 perhebarometrista ilmenevä
kasvatusvastuun jakautumista koskeva näkemysero lasten vanhempien ja ammattikasvattajien kesken: Vanhempien mielestä vastuu jakautuu sopivasti ja he ovat sitä mieltä, että
heillä on päävastuu lastensa kasvattamisesta. Ammattikasvattajat sitä vastoin ovat sitä
mieltä, etteivät vanhemmat kanna tarpeeksi vastuuta, jolloin päiväkoti joutuu ottamaan
vastuuta, joka kuuluisi kodeille. (Seppälä 2000, 23–26.)

3.3.3 Vanhempien osallisuuden haasteet
Päivähoidon mahdollisuudet toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta perustuvat keskeisesti
vanhempien äänen kuulemiseen ja heidän vaikuttamismahdollisuuksiensa lisäämiseen.
Tässä valossa yhteistyö perheiden kanssa on päivähoidon peruspilari. (Hujala ym. 1999,
105.) Tämän hetken haaste on visio uudesta yhteisöllisestä toimintatavasta, jossa lasten ja
heidän vanhempiensa oikeus osallistumiseen muuttaa myös varhaiskasvatuksen toimintatapoja. Osallisuus on tärkeä keino perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Vanhempien
kanssa käydään tulevaisuudessa yhä enemmän keskustelua päivähoidon sisällöstä ja laadusta, ei pelkästään määrästä. Tämä pitää sisällään tavoitteen toiminnan muotojen kehittämisestä perheiden muuttuvien elämän- ja työtilanteiden tarpeita vastaaviksi. Perhe ja vanhemmat ovat palvelun tuottamisen tärkeät kumppanit, eivät vain palvelun kohde. (Varhaiskasvatustyöryhmän---- 1999, 24.)
Uudenlainen vanhempien osallisuus saa aikaan työkäytänteiden ja viimekädessä työkulttuurin muutoksen, joka on aina aikaa vievä ja syvällinen prosessi. Muutoksen vaativuutta voidaan tarkastella Dunstin ym. (1991, 118) laatiman analyysin ja luokituksen
avulla. Luokitus antaa mahdollisuuden arvioida ammattilaisten ja vanhempien välistä suhdetta sovellettuna myös päivähoitoon. Luokituksessa on neljä laajaa kategoriaa, jotka
kuvaavat yhteistyön sisältöä ja toteutusta:
1. ammattilaislähtöinen tapa
2. perheiden tukema ammatillisuus
3. perhekeskeinen ammatillisuus ja
4. perhelähtöinen ammatillisuus.
Lueteltuja toimintatyylejä voi analysoida päivähoitoon sovellettuina seuraavalla tavalla:
Ammattilaislähtöisessä mallissa yhteistyö on luonteeltaan viihteellistä ja vanhempien osallisuus varsinaisessa kasvatusyhteistyössä on täysin passiivinen. Vanhempia informoidaan
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kasvatuskäytännöistä, mutta varsinaiset kasvatuskeskustelut perheen ja henkilökunnan
väliltä puuttuvat tai niiden kommunikaatio on yksisuuntaista. Toisessa vaihtoehdossa valta
on edelleen ammattilaisilla, mutta vanhemmilta odotetaan tukea ammattilaisten päätöksille. Yhteistyötä odotetaan henkilökunnan toiveiden puitteissa. Kolmannessa tapauksessa
perhekeskeistä ammatillisuutta toteutettaessa ratkaisut lapsen kasvatuksen suhteen tehdään
henkilöstön ja vanhempien yhteispäätöksellä, mutta vanhempien ajatellaan edelleen olevan
ohjauksen ja neuvonnan tarpeessa lapsensa kasvatuksen suhteen. Perhelähtöinen ammatillisuus perustuu ajatukselle, että yhteistyö perheiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Vanhempien asiantuntemus lasta ja perheen tarpeita koskevissa asioissa on työn lähtökohta
ammattilaisille. Mallit tuskin erottuvat näin selkeästi arkityössä, mutta niiden avulla voi
analysoida yhteistyön ja vanhempien aseman ja valtasuhteen painottuneisuuden suuntaa
suhteessa kasvatusinstituutioon. (Puroila 1997, 58.)
Perhelähtöisyyden on määritelty tarkoittavan myös tietynlaista työskentelymallia, joka
suuntautuu perhettä patologisoivasta ajattelumallista perheen ekologian, sosiaalisen verkoston ja täysivaltaisuuden huomioon ottamiseen. Tämä edellyttää perheen parissa työskentelevien eri ammattiryhmien ja perheen aukotonta yhteistyötä. Tässä yhteistyössä perheitä tulee lähestyä yksilöllisesti. Vanhemmilla on perheessä tai muihin perheisiin verrattuna erilaatuisia valmiuksia omaksua myös erilaisia rooleja vanhemmuudessaan. Perhelähtöisyys edellyttää tällaisen erilaisuuden samoin kuin erilaisten perherakenteiden sekä perheen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. (Mattus 1999, 5–7.)
Kuvatun mallin mukaan työskenneltäessä perheiden erilaisuuden hyväksyminen, joka
on ollut päivähoidossa esillä jo 1980-luvulta lähtien, muotoutuu välttämättömäksi ja luonnolliseksi asenteeksi. Ruotsalaistutkijat Pramling Samuelsson ja Sheridan (1999, 135)
kuvaavatkin hyvin selvänä perusasiana sitä, etteivät vanhemmat ole mikään yhtenäinen
ryhmä, kuten eivät lapsetkaan ole. Vanhemmilla on erilaisia toiveita, erilaiset mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön ja erilaisia vaiheita elämässään. Nämä lähtökohdat, joihin myös
suomalaistutkijat Hujala ym. (1998, 140–141) viittaavat, tuntuvat hyvin selviltä, mutta vaativat mielestäni ammattilaisilta käytännössä ihmissuhdetyön herkkyyttä ja suvaitsevaisuutta.
Perhelähtöinen ammatillinen toiminta-ajatus perustuu perhekohtaiseen kasvatukselliseen yhteistyöhön. Tämä merkitsee uudenlaiseen yhteistyöhön perustuvaan kasvatuskulttuuriin siirtymistä. Tässä yhteistyösuhteessa perheiden erilaisuuden hyväksyminen merkitsee, että vanhemmat päättävät yhteistyön intensiteetistä ja ammattilaiset tunnustavat vanhempien asiantuntemuksen, mutta ovat samalla tietoisia omasta asiantuntijuudestaan.
Hyvän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on lapsen ja perheen kontekstin tunteminen, johon teoreettinen ja filosofinen tieto lapsen kasvuedellytyksistä nivoutuu. Perhelähtöinen ammatillisuus rikkoo myös totuttuja rajoja. Se merkitsee vanhemmille sisäänpääsyä
ammattilaisten perinteiselle reviirille, samalla kun siihen liittyy ajatus myös perheen ehkä
yksityisiksi mieltämien kasvatusasioiden yhteisestä jakamisesta. (Hujala ym. 1998, 138,
140.) Perheen itsemääräämisoikeus näkyy myös siinä, että vanhempia ei tule kuitenkaan
painostaa yhteistyöhön, mikäli he eivät jostain syystä koe voivansa, osaavansa tai jaksavansa. Parhaimmillaan vanhempien ja ammatti-ihmisten suhde perustuu kuitenkin kumppanuuteen, jossa vanhemmat voivat sitoutua aktiiviseen yhteistyöhön ja kommunikaatioon
ammattilaisten kanssa. (Mattus 1999, 7–8.)
Aitoa perhelähtöisyyttä on kuvattu käsitteillä kumppanuus ja valtaistuminen. Kumppanuudessa korostuu molemminpuolinen kunnioitus ammattilaisten ja vanhempien välillä.
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Kumppanuusajattelussa molemmat osapuolet tarvitsevat toisiaan ja hyötyvät toisistaan.
Molemmilla osapuolilla nähdään olevan olennaista tietoa lapsesta. Valtaistuminen puolestaan merkitsee henkilökohtaisen hallinnan vahvistumista. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan
elämäntilanteeseen kasvavat, jolloin vallan puute ja avuttomuus vähenevät. Käsite lähestyy
suomalaista elämänhallinnan käsitettä. Varsinkin kasvatuksen ongelmatilanteissa tai erityiskysymyksissä valtaistuminen merkitsee ammattilaisten uskoa vanhempien tietoihin,
taitoihin ja muuttumisen mahdollisuuksiin. (Määttä 1999, 99–102.)
Nykyvanhemmuus on instituutioiden kanssa jaettua kasvatusvastuuta, jolloin esimerkiksi päiväkoti tarjoaa vanhemmille tietoa kasvatuksesta ja siten myös määrittää kotikasvatusta. Näin todettiin jo yli kymmenen vuotta sitten ruotsalaisessa päivähoitokeskustelussa. (Björnberg 1992, 99–101.) Suomalaisvanhempien tämänhetkisen näkemyksen
mukaan hyvään vanhemmuuteen kuuluu luonnollisena osana yhteistyö kasvatuksen
ammattilaisten kanssa. Se merkitsee samalla sitä, että ammattilaisten ajattelutavat leviävät
ja vakiintuvat vanhempien tulkintoihin kasvatuksesta. Lisäksi arvioinnin kohteeksi nousee
se, että vanhemmat ovat kuitenkin keskustelijoina eriarvoisessa ja epäsymmetrisessä asemassa, koska asiantuntijalla on valta määritellä puheena olevaa asiantilaa ja vanhemmat
ovat neuvottavia ja opastettavia. Vanhemman tietäminen koskee vain perhettä, sen ihmissuhteita ja hänen omaa vanhemmuuttaan. (Alasuutari 2003, 165, 167.)
Toisaalta perhelähtöisessä yhteistyössä yhteisenä toiminnan kohteena on lapsen kasvun
tukeminen. Tasavertaisessa vuorovaikutuksessa on myös luonnollista odottaa, että vanhemmat tukevat omalta osaltaan henkilökuntaa. Tällöin perheiden ja henkilökunnan kahdenkeskiset keskustelut muodostavat yhteistyön kulmakiven, jota muut yhteistyömuodot
tukevat. Toistaiseksi on kiinnitetty vähän, jos ollenkaan huomiota siihen, mikä on lapsen
osuus yhteistyössä. Missä määrin lasta kuullaan, miten hän voi toteuttaa omaa subjektiuttaan omissa asioissaan? (Puroila 1997, 61.) Hautamäen ja Wahlströmin (1985, 146)
mukaan yhteisten toiminnan kohteiden löytyminen eli uuden toimintayhteisyyden syntyminen myös vanhempien ja lasten välille on oleellinen tekijä perheen sisäisen dynamiikan
kiinteyttämisessä perheen toimintojen muutoin eriytyessä. Päiväkodille tarjoutuisi mielestäni tässä mahdollisuus toteuttaa yhteistyömenetelmää, joka yhdistäisi päiväkotia ja perhettä, mutta myös vanhempaa ja lasta.
Näiden kysymysten pitäisi nyt voida ratketa uudella ja positiivisella tavalla, mikäli
edellä luonnehditut osallisuuden ja kumppanuuden periaatteet pääsevät juurtumaan ja
toteutumaan päiväkodin ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötä kehitettäessä.

3.4 Johtopäätöksiä tutkimustehtäville
Tämän tutkimuksen tematiikka koskee kodin ja päiväkodin yhteistyönä toteutuvan kasvatuksellisen hyvän määrittelyä äitien näkökulmasta. Keskeisen teoreettisen perustan kasvatuksellisen hyvän määrittelyssä muodostavat tässä tutkimuksessa eksistentiaalis-fenomenologinen lähtökohta kasvatuksessa (Värri 1997) ja siihen liittyvä holistinen ihmiskäsitys
(Rauhala 1983). Lisäksi olen hahmottanut tutkimuksen teoreettista taustaa selvittämällä
aikaisempaa tutkimusta suomalaisesta vanhemmuudesta ja sen muutoksista sekä vanhempien kasvatuskäsityksistä ja niissä tapahtuneista muutoksista. Päiväkotikasvatuksen osalta
olen kartoittanut varhaiskasvatuksen perusteita ja viimeaikaista pedagogista tutkimusta.
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Lisäksi olen käsitellyt vanhempien roolia ja suhdetta päiväkotiin kasvatusinstituutiona
yhteistyötutkimuksen valossa sekä selvittänyt vanhempien aseman muutosta ja vanhempien osallisuuteen liittyviä tulevaisuuden haasteita.
Teoreettisen katsaus tuo esille kotikasvatuksen ja vanhempien vaativan ja merkittävän
roolin niin lapsen kehityksen ja kasvun kannalta kuin ammattikasvattajienkin työn onnistumisen kannalta. Toisaalta on ilmeistä, että vanhemmuuden ehdot ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana oleellisesti, ja vanhemmuus ja kasvattaminen ovat muuttuneet entistä vaativimmiksi tehtäviksi. Lisäksi vanhemmuuteen ja kotikasvatukseen kohdistuu jatkuvasti odotuksia ja paineita yhteiskunnan taholta. Alle kouluikäisten lasten kohdalla näihin vaatimuksiin on perheen rinnalla kuitenkin usein vastaamassa myös päivähoito
jossakin muodossaan.
Uutena haasteena onkin luoda varhaiskasvatuksen toteutuksessa, esimerkiksi päiväkotikasvatuksen puitteissa, työtapoja ja toimintamalleja, jotka tarjoaisivat lasten vanhemmille
uusia osallisuuden mahdollisuuksia ja keinoja. Se merkitsisi vanhempien vahvistuvaa osallisuutta aikuistoimijoina, jolloin vanhempien ajattelu, tahtominen ja tunteet saisivat sijansa
yhteistyössä. Lisäksi kasvatusyhteistyön tulisi kehittyä sellaiseksi kumppanuutta sisältäväksi vuorovaikutukseksi, jossa myös vanhemmuus saisi tukea. Teoreettinen tieto antaa
viitteitä myös siitä, että vanhemmuuden tukemisella voidaan tukea myös lapsen kasvatuksellista hyvää.
Uudenlaisen yhteistyön syntymisen keskeinen lähtökohta, joka tähän saakka on usein
puuttunut, on vanhempien kasvatuskäsitysten artikuloituminen yhteistyön perustaksi. Vastaamalla tämän tutkimuksen tehtäviin ja selvittämällä vanhempien kasvatuskäsityksiä sekä
heidän arviointiaan hyvästä päiväkotikasvatuksesta on tarkoitus parantaa niitä edellytyksiä,
joita uusi yhteistyöhön perustuva toimintatapa vaatii.

4 Tutkimustehtävät
Kasvatuksen arjessa on viime kädessä kysymys siitä, miten aikuinen tulkitsee ja ymmärtää
lasta sekä mihin hän pyrkii toiminnallaan kasvattajana ja millä tavoin. Kysymykset koskevat sitä, millaiseksi lapsi ymmärretään perusolemukseltaan ja miten lapsi kehittyy. Näiden
kysymysten tulkinta antaa lähtökohdan sille, millaisena hyvä kasvatus nähdään. (Nummenmaa 2001, 25.)
Tämän tutkimuksen tehtävät koskevat päiväkotilasten äitien kasvatuskäsityksiä: käsityksiä lapsesta, lapsen kehityksestä ja kasvusta, käsityksiä kasvatuksen tavoitteista, käsityksiä kasvatussuhteesta ja sen laadusta sekä kasvuvirikkeiden ja kasvatusmenetelmien
merkityksestä. Kaikkiaan on samalla kyse lapsen kasvatuksellisesta hyvästä. Lisäksi tutkimuksen tarkastelukulmana on, miten äidit lasten vanhempina arvioivat hyvää päiväkotikasvatusta kotikasvatuksen tukena.
Tutkimustehtävät ja tulkinnan suuntaviivat muotoutuvat Hirsjärven (1980, 1981) kasvatuskäsityksiä koskevan jäsentelyn ja Rauhalan (1983) määrittelemän kokonaisvaltaisen
ihmiskäsityksen pohjalta. Kasvatuskäsitykset jäsentyvät Hirsjärven (1980, 19–20) mukaan
siten, että niihin sisältyvät 1) käsitykset ihmisen olemuksesta, käsitykset kasvu- ja kehitystapahtuman lainmukaisuuksista, käsitykset kasvatettavasta yksilöstä, 2) käsitykset kasvatustavoitteista ja -arvoista, 3) käsitykset vuorovaikutuksesta ja kasvuvirikkeiden merkityksestä kasvatusprosessissa. Hirsjärvi (1980, 37) määrittelee käsitykset tajunnassa oleviksi
merkityssuhteiksi. Käsitykset syntyvät elämysten kautta. Elämyksestä tavoiteltava mieli
riippuu aikaisemmista tajunnassa olevista käsityksistä, ihmisen olemassaolon toteutumisesta sekä olosuhteista. Tämä määrittely on oman tulkintani mukaan samansuuntainen kuin
Rauhalan (1983, 27) määrittely ihmisen tajunnallisuudesta, jossa kokemusten kautta syntyvä mieli antaa merkityksen asioille.
Tutkimuksen tehtävät nivoutuvat myös vanhempien ja julkisen päiväkotikasvatuksen
yhteistyökysymyksiin. Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002:9, 9–10, 12, 21) liittyy tähän yhteistyöhön sikäli, että se tarkentaa
päivähoitolain (1983/304) aiemmin määrittämän kotikasvatuksen tukemisen kasvatukselliseksi kumppanuudeksi, jossa myös vanhemmuus saa tukea. Kumppanuus merkitsee yhteisen arvopohjan määrittämistä ja etenemistä tältä pohjalta yhdessä päivähoitopalvelujen
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Konkreettisena uutena työmuotona se sisältää
esimerkiksi jokaiselle lapselle laadittavan lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja
tämän suunnitelman säännöllisen arvioinnin yhdessä vanhempien kanssa.
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Kuvatut näkemykset vanhempien roolin muutoksesta vastaavat niihin tavoitteisiin, joita
lastentarhanopettajat ovat tuoneet esille ammattietiikkaansa liittyen. Lastentarhanopettajan
työn merkitys miellettiin selvästi perhettä palvelevaksi toiminnaksi. Opettajien näkemyksissä painotettiin vanhempien valtaa ja vastuuta sekä perheen autonomiaa. Vanhemmilta
odotettiin usein myös aiempaa enemmän tukea opettajan työlle lapsen parhaaksi. Ihannetilanteessa, kun opettaja koki tuntevansa vanhempien kasvatusnäkemyksen, hän koki myös
työnsä laadun paranevan. Toisaalta vastavuoroisuuden puuttumisen koettiin johtavan siihen, että ammattilaisen rooli ja valta muodostuvat liian hallitseviksi lapsen kasvatuksessa.
Opettajien kokemuksen mukaan vastavuoroisuus syntyy jatkuvassa dialogissa, jota vanhempien kanssa tulee käydä ja jonka ylläpitämisestä ammattilaisella on keskeinen vastuu.
(Tiilikka 1992, 75–77.)
Peruskouluissamme jo 1990-luvun alussa käydyn arvokeskustelun ja siitä saatujen
kokemusten pohjalta tulee edellyttää, että opettajalla on valmiudet pohtia eettisiä kysymyksiä myös vanhempien kanssa (Räsänen 1994, 190–191). Päivähoidon osalta tämä on myös
oleellista, jotta voitaisiin turvata koti- ja päiväkotikasvatuksen kiinteä yhteys ja yhteisvastuullisuus sekä kasvatuksen johdonmukaisuus. Pohdinnan aineksiksi tarvitaan tällöin välttämättä myös vanhempien mielipiteiden artikuloituminen.
Edellä esitetyt haasteet, jotka koskevat lasten vanhempien kasvatuskäsitysten selvittämistä ja ymmärtämistä erityisesti päiväkotikasvatuksen näkökulmasta päivähoidon kasvatuskeskustelun syventämiseksi, motivoivat tämän tutkimuksen tehtävänasettelua. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtävällä otteella löytää, kuvata ja tulkita niitä merkityksiä,
joita päiväkotihoidossa olevien lasten vanhempien kasvatuskäsityksiin sisältyy ja jotka kätkeytyvät tavanomaiseen arjen kasvatuskeskusteluun ja arkiymmärrykseen kasvatustavoitteista, -arvoista ja -käytännöistä päiväkotikasvatuksessa. Tavoitteena on selvittää syvällisesti kasvatuskäsitysten monimerkityksisyyttä ja kirjoa sen suhteen, mikä on arvokasta ja
hyvää kasvatuksessa, toisin sanoen kasvatuksellisesta hyvästä lapsen päiväkodin hoito- ja
kasvatustilanteessa. Näistä näkökulmista hahmottuvat myös tämän työn praktiset, kasvatusta ja ammattilaisten työtä sekä vanhempien osallisuutta kehittävät tavoitteet.
Kun tarkasteltavina olivat päiväkotilasten äitien kasvatuskäsitykset ja heidän arviointinsa päiväkotikasvatuksesta omien käsitystensä valossa, tutkimustehtävät kohdentuvat ja
tarkentuvat esitettyjen haasteiden ja taustalla olevan teoreettisen tiedon ja syntyneen aineiston pohjalta seuraaviin kysymyksiin:
1. Millainen on äitien käsitys lapsesta?
2. Mitkä ovat äitien keskeiset kasvatusihanteet ja -tavoitteet?
3. Millaiset käsitykset äideillä on kasvatussuhteen laadusta ja kasvatusmenetelmistä?
4. Millaiset käsitykset äideillä on kasvatusyhteistyöstä päiväkodin kanssa?
5. Miten äidit arvioivat päiväkotikasvatusta kasvatuskäsitystensä valossa?
Tutkimustehtävien muotoutumisessa ensimmäinen, toinen, kolmas ja viides tehtävä oli
asetettu tutkimuksen tavoitteeksi jo ennen aineiston keräämistä. Neljäs tutkimustehtävä
muotoutui aineistolähtöisesti tutkimuksen edetessä analyysivaiheeseen. Jokaisen tutkimustehtävän kohdalla haastateltavat arvioivat myös päiväkotikasvatusta omien kasvatuskäsitystensä valossa. Tutkimustehtäviin vastatessani lähestyn äitien kasvatuskäsityksiä ikään
kuin kahdelta suunnalta: tutkin heidän kasvatuskäsityksiään toisaalta kokonaisvaltaisesti ja
samalla myös kotikasvatuksen kannalta, toisaalta lapsen saaman päiväkotikasvatuksen
näkökulmasta. Tämä lähtökohta on mielestäni luonnollinen ja välttämätön, koska päiväkotikasvatuksemme ideologia nojautuu kotikasvatuksen tukemiseen.

5 Tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen
Tässä luvussa selvitän tutkimuksen metodiset valinnat. Esittelen tutkittavani ja käyttämäni
tutkimusmenetelmät ja kuvaan niiden soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Käytän myös
joitakin aineiston lainauksia. Haastateltaviini, seitsemään varsinaiseen haastateltavaan,
viittaan siten, että olen numeroinut heidät satunnaisessa järjestyksessä yhdestä seitsemään.
Jokaisen lainatun aineistositaatin yhteydessä on näkyvissä haastateltavan numero sekä käytetyn sitaatin numero, joka viittaa puhujan yhteen yhtenäiseen puheenvuoroon litteroidussa
aineistossa. Vertaishaastatteluissa mukana olleiden parien, joita oli kolme äitiä, numero on
sama kuin varsinaisen haastateltavan, mutta lisänä P-kirjain. Haastattelijan repliikkiin viittaan haastateltavan numerolla ja H-kirjaimella sekä repliikin numerolla. Mikäli sitaateissa
esiintyy nimiä, ne ovat muutettuja. Sitaattien yhteydessä suluissa olevat tekstit ovat kirjoittajan lisäämiä selvennyksiä.

5.1 Tutkimusmenetelmien valinta
Tämä tutkimus liittyy aihepiiriltään ja tutkimustehtäviltään päiväkotilasten äitien kasvatuskäsitysten kuvaamiseen, tulkintaan ja ymmärtämiseen. Metodinen peruskysymys on tällöin, kuten ihmistä koskevassa tutkimuksessa yleensä: miten tavoittaa tutkittava asia sen
omassa olemisen muodossaan? Ihmistutkimuksessa tulee nähdä myös ihmisen olemukseen
kuuluva ainutlaatuisuus ja yksilöllisyys tutkimuskohteiden joukossa. Kun tutkimuksen
avulla pyritään lähestymään ja kehittämää ihmisen maailmankuvaa ja sen merkitysverkkoja, tarvitaan eläytyvää dialektista osallisuutta tutkittavan kokemukseen. Tämä edellyttää
luonteeltaan persoonallista ja fenomenologista tutkimusta. (Rauhala 1998, 88, 90–91, 109.)
Ihmisen maailmankuvan tutkiminen ja sen sisältämien merkitysten ymmärtäminen edellyttää dialogisuutta ja pyrkimystä ymmärtää yhdessä, kuten Lehtovaara (1992, 344) kuvaa;
tutkija ei voi asettua siinä ulkopuolisen tarkkailijan rooliin.
Kuten teoriaosassa on jo tullut esille, kasvatustietoisuus ei ole pysyvä tila, vaan rakentuva prosessi (Hirsjärvi 1980, 15–17). Lisäksi kasvatustietoisuuden julki puhuminen on
vaativaa, koska sen osa-alueet ovat osittain sisään rakennettuja arvoja, perinteeseen liittyviä käsityksiä ja merkityksiä (Hirsjärvi 1981, Hämäläinen ym. 1994, 32). Seuraava sitaatti
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kuvaa tällaista lähtötilannetta ja hakevaa pohdintaprosessia, kun haastateltavaa pyydetään
kuvaamaan omia kasvatusperiaatteitaan:
”En minä usko että meillä on mitään semmosia varsinaisia kasvatusperiaatteita,
muuta kuin että se ois mahollisimman maalaisjärkistä touhua… Jonkinlainen periaate olis, että sopeutuis tänne yhteiskuntaan, koska se kuitenkin tulee vastaan… ja
tämmönen yleisesti hyväksytyt asiat…. Sen huomaa yhä edelleen oman kotikasvatuksensa, sitte tulee siellä, että mikä on yleensäkin sopimatonta…” (6/90.)
Empiirisen tutkimuksen kohteeksi muotoutuukin usein myös tutkittavan mielellisten
sisältöjen muutos, jossa tulee esille myös niiden historiallisuus (Lehtovaara 1992, 344).
Fenomenologinen tutkimusote pitää näin holistisen ihmiskäsityksen mukaisesti sisällään
myös ajatuksen tutkittavan todellisuussuhteen kehittymisestä, joka voi edetä tutkimuksen
avulla jopa tieteelliseen suuntaan. Oman elämismaailmansa tematisoiminen tutkimuksen
kuluessa saattaa paljastaa tutkittavalle hänen omia implisiittisiä olettamuksiaan, tuoda niitä
reflektion kohteeksi ja johtaa niiden purkamiseen. (Lehtovaara 1993, 30–31.)
Yllä lainattu haastateltava käyttää omassa pohdinnassaan metaforaa ”maalaisjärkisyys”.
Metaforaa käytetään (Vilkko 1997, 16) kokemuksen kiteyttämiseen siten, että se saa kulttuurisen ja kulttuurin jäsenille ymmärrettävän muodon. Metafora on usein sellainen
ilmaisu, jota tiedämme monen muunkin käyttäneen. Mielellisten sisältöjen implisiittisyyttä
ja historiallisuutta (Lehtovaara 1993) kuvaa Minskyn (1985, 22) määritelmä nk. terveen
järjen merkityksestä mielen rakentumisessa. Hänen mukaansa mainittu yksinkertaiselta
tuntuva käsitepari ”terve järki” sisältää lähes rajattoman määrän erilaisia taitoja, vahvasti
omaksuttuja ideoita, suuren joukon elämän varrella opittuja sääntöjä, odotuksia ja pyrkimyksiä. ”Maalaisjärkisyyden” tai ”terveen järjen” antama yksinkertainen vaikutelma syntyy myös siitä, että ihminen on menettänyt kosketuksensa jo varhaislapsuudessa alkaneeseen oppimisprosessiin.
Ihmisen kokemuksellisen subjektiivisuuden, hänen ainutlaatuisuutensa ja hänen merkityssuhteidensa tavoittaminen vaatii joustavaa tutkimussysteemiä, jotta voitaisiin paljastaa
se, mikä kussakin tapauksessa on olennaista. Tähän tarkoitukseen sopii tietyllä tavalla herkistynyt toinen ihminen. (Lehtovaara 1993, 26–27.) Edellä esitettyjen vaatimusten valossa,
jotka koskevat ihmisen kokemuksiin perustuvien subjektiivisten merkitysten tutkimista,
tavoitteeksi tuli myös varmistaa sellaisen laadullisen aineiston saaminen, jossa tutkimuksen kohde saisi näyttäytyä häiritsemättä ja omilla ehdoillaan (Lehtovaara 1992, 346). Tältä
pohjalta aineiston hankita ei ollut etukäteen täysin lukkoon lyöty, vaan se muotoutui tutkimuksen kuluessa tavalla, josta Huhtinen, Koponen, Metteri, Pellinen, Suoranta ja Tuomi
(1994, 161) toteavat, että menetelmän etukäteisen sitomisen sijasta tiettyihin tekniikoihin
halutaan jättää tilaa kuhunkin tutkimukseen sopiville menetelmäsovellutuksille.
Toisen ihmisen merkitysmaailman ymmärtämiseksi meillä on käytössämme lähinnä kielen ja kommunikaation keinot (Värri 1994a). Tässä tutkimuksessa tutkimussuunnitelma eli
tutkimuksen aikana siten, että aineiston kerääminen haastateltavien kasvatuskäsitysten selvittämiseksi tapahtui kolmella eri tavalla:
1. tutkijan suorittamina yksilöhaastatteluina, joita toteutettiin kolmeen eri otteeseen
samoille tutkittaville (liitteet 1, 2, 3)
2. pareittain ilman tutkijaa suoritettuina vertaishaastatteluina, joissa kolmella haastateltavalla oli yhdellä haastattelukerralla valitsemansa ulkopuolinen pari (liite 2)
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3. tutkittavien kirjallisina kommentteina ja arviointeina heidän omien haastatteluidensa
tiivistelmistä (liite 4).
Yksilöhaastattelu valikoitui jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimustehtävän laadun pohjalta tutkimuksen varsinaiseksi menetelmäksi. Lisäksi oli selvää, että halusin suorittaa useamman haastattelun, koska tutkimuksen aihepiiri on laaja ja vaatii haastateltavalta
myös mahdollisuutta pohtia ja kypsytellä asioita prosessinomaisesti sekä mahdollisuutta
palata niihin. Tässä mielessä tavoittelin menetelmälläni myös syvähaastattelullista otetta.
(Eskola ja Suoranta 1999, 15–16, 87.)
Suunnitteluvaiheessa nousi Välimäen (1994) menetelmällisen kokeilun pohjalta esille
ajatus vertaishaastattelun soveltamisesta myös tähän tutkimukseen. Tämän sovelluksen
käyttö riippui viime kädessä haastateltavien halukkuudesta kyseisen menetelmän käyttöön.
Kolmen haastateltavan kohdalla vertaishaastattelu mahdollistui ja toteutui. Vertaishaastattelujen avulla halusin vähentää tutkijan vaikutusta syntyvään aineistoon ja saada aineistoon
lisää arkitodellisuuden kaikupohjaa vertaiskumppanien avulla.
Kolmas menetelmällinen valinta oli kirjallisten arviointien ja kommenttien hankkiminen kunkin haasteltavan litteroidun aineiston pohjalta laaditusta tiivistelmästä. Tämän
menettelyn tarpeellisuus tuli ilmeiseksi sen jälkeen, kun haastattelut oli litteroitu.
200-sivuiseen aineistoon tutustuminen nosti esille haasteen paitsi aineiston hallinnasta,
myös erityisesti kunkin haasteltavan ymmärtämisestä yksilöllisesti puhujan tarkoittamalla
tavalla. Tämän seikan varmistamiseksi laadin jokaisesta haastattelusta tiivistelmän, jonka
lähetin kullekin haastateltavalle luettavaksi. Mukana seurasi avoin haastattelulomake (liite
4), jossa pyysin kommentteja ja arviointeja laaditusta tiivistelmästä. Tässä vaiheessa kuuden haasteltavan yhteystiedot olivat vielä saatavissa, ja kaikki palauttivat lomakkeen täytettynä. Seuraavassa taulukossa 2 on selvitetty aineiston koonnin ajankohdat sekä aineiston
hankintamenetelmät haastateltavakohtaisesti:
Taulukko 2. Aineiston hankintamenetelmät haastateltavakohtaisesti.
Aineiston
hankintamenetelmät
I

II

Haastateltavat
1

2

3

4

5

6

7

Yksilöhaastattelu
YH / kevät 1995
(liite 1)

YH

YH

YH

YH

YH

YH

YH

Yksilö- tai parihaastattelu
YH / PH / kevät 1995
(liite 2)

YH

YH

YH

PH

PH

PH

YH

YH

YH

YH

YH

YH

YH

YH

X

X

X

X

X

X

-

III Yksilöhaastattelu
YH / kevät 1995
(liite 3)
IV Kirjallinen arviointi ja haastattelu / syksy 1997 ja kevät
1998
(liite 4)

Yllä mainitut kolme menetelmää kuvaavat menetelmien osalta sitä polkua, jonka tämä
tutkimus tarjosi kuljettavaksi (vrt. Huhtinen ym. 1994, 161). Aineiston kerääminen tapahtui vuosien 1995–1998 välillä. Keväällä 1995 toteutuivat yksilö- ja parihaastattelut, haastateltavista riippuen kahden–neljän viikon kuluessa. Aineiston kirjalliset, haastateltavien
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suorittamat arvioinnit keräsin kahden ja puolen vuoden kuluttua, yhdessä tapauksessa lähes
kolmen vuoden kuluttua, ensimmäisistä haastatteluista eli syksyllä 1997 ja keväällä 1998.
Seuraavissa alaluvuissa esitän ensiksi haastateltavien valinnan ja käsittelen sen jälkeen
kutakin menetelmää ja niiden käytännön sovellusta.

5.2 Haastateltavat ja heidän valintansa
Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksenmukaista käyttää kuten Pyörälä (1995) määrittelee,
laadulliselle tutkimukselle ominaista harkinnanvaraista kohderyhmän valintaa, jolloin
aineisto perustuu suhteellisen pieneen tapausmäärään. Kvalitatiivisen tutkimuksen kohderyhmä on perinteisen otoksen sijasta ikään kuin tietynlainen yhteiskunnasta poimittu ”näyte”, jossa tai jonka elämässä tiivistyy tutkimusaiheen kannalta keskeisiä tekijöitä. Kohderyhmän osuva valinta on osa onnistunutta tutkimusasetelmaa, ja se vaikuttaa tutkimuksen
validiteettiin. (Mts. 14–15.) Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkimustehtävä on kaikkiaan laaja-alainen, ja tavoitteena on saada melko kokonaisvaltainen ja samalla syvällisyyteen pyrkivä kuva vanhempien kasvatuskäsityksistä. Tällöin tutkittavien määrä on rajoitettu ja
aineistoa kerätään pitkähkön ajan kuluessa eri vaiheissa. (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 58.)
Haastateltavina oli seitsemän äitiä varsinaisina haastateltavina ja kolme yhdellä haastattelukerralla pareina ollutta äitiä.
Harkinnanvaraisuus näkyy paitsi tapausten lukumäärässä myös siinä, keitä haastateltaviksi pyydettiin ja pyrittiin hankkimaan. Koska tutkimukseen tarvittiin nimenomaan päiväkotihoidossa olevien lasten vanhempia, aloitin haastateltavien hankinnan valitsemalla
kolme erityyppistä päiväkotia, joiden puoleen käännyin. Kaikkien näiden päiväkotien toimintaan olin voinut tutustua useiden vuosien aikana ohjatessani niissä, samoin kuin myös
monissa muissa päiväkodeissa, opetusharjoitteluaan suorittavia opiskelijoita. Tällainen
kokemus vastaa niihin vaatimuksiin, joita laadullisen tutkimuksen tekijälle asetetaan tutkittavan ilmiön ja tutkittavien kontekstien tuntemuksen suhteen, jotta tutkittavaa ilmiötä voitaisiin ymmärtää yhdessä (vrt. Lehtovaara 1993, 344). Tutkijalta edellytetään sekä teoreettista että käytännöllistä perehtyneisyyttä tutkimusaiheeseen (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 43).
Tutkittavien käyttämistä päiväkodeista kaksi on Oulun kaupungista ja kolmas pienemmältä paikkakunnalta eräästä Oulun lähikunnasta. Päiväkodit erosivat toimintaiältään toisistaan siten, että yksi niistä on eräs Oulun vanhimmista päiväkodeista kaupungin yli
100-vuotisen päivähoitohistorian ajalta, ja kaksi muuta ovat toimineet lyhyemmän aikaa;
maaseutupäiväkoti n. 15 vuotta ja toinen oululainen päiväkoti n. 30 vuotta. Fyysisiltä puitteiltaan kaksi päiväkodeista toimii uusissa, suhteellisen hyvissä tiloissa ja kolmas taas
melko vanhoissa ja niukoissa olosuhteissa. Lasten hoitopaikkamäärien suhteen päiväkodeista kaksi on samankokoisia, n. 60-paikkaisia päiväkoteja ja kolmas hieman pienempi,
jossa on runsaat 40 paikkaa. Pedagogisesti jokainen päiväkoti on hieman erilainen, kuten
nykyinen varhaiskasvatuksen toimintaideologia edellyttää, mutta toimintaidealtaan kaikki
kolme edustavat kuitenkin nk. normaalipedagogiikkaa. Oman arvioni mukaan ne erot, joita
tutkijana voin päiväkotien kesken löytää, hahmottuvat siten, että yksi päiväkodeista edustaa hyvin nk. perinteistä keskivertopäiväkotia, toinen erottuu joustavuudessaan ja omaleimaisuudessaan edellisestä ja kolmas edustaa selvästi keskimääräistä kokeilevampaa linjaa.
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Mikään päiväkodeista ei ole kuitenkaan toiminnaltaan sillä tavoin poikkeava, että se oman
arviointi mukaan ohjaisi vanhempien kokemuksia jollain erityisellä tavalla.
Haastateltavien hankkiminen tapahtui siten, että otin yhteyttä mainittuihin kolmeen päiväkotiin ja pyysin päiväkodin johtajaa tiedustelemaan haastatteluihin halukkaita vanhempia. Haastattelun aihepiirin kerroin yleisluonteisesti koskevan vanhempien mielipiteitä lasten kasvatuksesta ja päiväkotikasvatuksesta. Käytännössä pyyntöjä esittivät eri ryhmissä
toimivat lastentarhanopettajat. Tässä menettelyssä on sekä positiiviset että negatiiviset
puolensa. Toisaalta päiväkodin ammattilaiset, jotka tekevät yhteistyötä lasten vanhempien
kanssa ja tuntevat heidät hyvin, osasivat ehdottaa halukkaita ja todennäköisesti hyviä informantteja. Toisaalta voidaan ajatella, että he mielellään tai mahdollisesti pyysivät sellaisia
haastateltavia, jotka luultavasti antaisivat positiivisia arvioita ammattilaisten työstä. Oma
arvioni on, että haastateltaviksi valikoitui asiasta kiinnostuneita vanhempia ja sillä tavoin
rohkeita informantteja, että he uskalsivat tuoda esille myös arvioivia kommentteja ja mielipiteitä päiväkoteja kohtaan tuntemastaan suhteellisen suuresta tyytyväisyydestä huolimatta.
Haastattelun ehdoton edellytys on haastateltavan vapaaehtoinen osallistuminen, jolloin
voidaan myös olettaa, että haastateltava on kiinnostunut aiheesta. Tässä tutkimuksessa
haastattelun sisältö ohjasi todennäköisesti haastateltavien valikoitumista. Kaikki pyydetyt
henkilöt eivät suostuneet haastatteluun, jonka sisältö saattoi kuulostaa vaativalta, samoin
kuin kolmen haastattelukerran sarja saattoi tuntua työläältä. Näistä näkökulmista tarkasteltuna päiväkodin henkilöstö pystyi hyödyntämään kokemuksensa ja lasten vanhempien tuntemuksen hyvien informanttien löytymiseksi.
Varsinaisiksi haastateltaviksi saatiin siis seitsemän päiväkotilapsen äitiä. Poikolainen
(2002, 74) toteaa oman tutkimuksensa tuloksissa, että varsinkin kasvatusperiaatteet kotona
määrittelee edelleen äiti. Tämä ajattelumalli ohjasi ehkä myös tämän tutkimuksen vanhempien valikoitumista. Kolmella haastatellulla yhdessä haastattelussa mukana olleet haastateltavien itsensä hankkimat parit olivat myös äitejä. Näin tutkimukseen osallistuneita henkilöitä oli kaikkiaan kymmenen. Tutkittavien ryhmää voidaan tarkastella Goetzin ja
LeCompten (1984) sekä LeCompten ja Preisslen (1993, 75–78) esittämien harkinnanvaraisen otoksen kriteerien valossa. Silloin, kun otoksella ei tavoitella yleistettävyyttä, vaan
mieluummin sisäistä heterogeenisyyttä, joka mahdollistaa vertailun, voidaan esittää muutamia kriteerejä. Tällaisia kriteerejä erilaisille tapauksille ovat: tapauksen erityisyys, tyypillisyys, ainutlaatuisuus, maineikkuus tai ihanteellisena pidetty tapaus. Tähän tutkimukseen osallistuneiden tutkittavien joukosta voi hahmottaa edellä mainittuja tapauksia.
Ryhmän koostumuksesta (ks. liite 1) voi todeta, että koulutuspohjan suhteen tarkasteltuna siinä on mukana korkea-asteen koulutuksen saaneita henkilöitä neljä, kaksi keskiasteen ja yksi kouluasteen koulutuksen saanut. Kolme vastaajista oli opiskelijoita, joista yksi
oli opiskelemassa jo toiseen ammattiin. Ammatillinen tausta, jota kysyttiin taustatietolomakkeessa, antaa erään tällaisen erottelevan näkökulman. Tähän tutkimukseen osallistuneiden äitien koulutustaso oli melko korkea. Vain yhdellä äidillä oli kouluasteen tutkinto ja
muilla opisto- tai korkea-asteen koulutus. Päiväkotihoidossa olevien lasten äitien koulutustaustat ovat Hujalan ja Kyrönlampi-Kylmäsen (2003, 20–21) mukaan kohonneet 15 viime
vuoden aikana. Kaksi kolmasosaa äideistä on suorittanut opisto-, ammattikorkeakoulu- tai
yliopistotutkinnon. Päivähoitolasten äideillä on korkeampi koulutustaso kuin isillä.
Tutkittavat sijoittuvat osittain kuitenkin hyvin erilaisiin ammatteihin, joiden pohjalta voi
viitata aiemmin esitettyihin Goetzin ja LeCompten (1984) sekä LeCompten ja Preisslen
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(1993, 75–78) vaatimuksiin. Erityisenä tai harvinaisena tapauksena tulee esille tekniikan ja
tutkimuksen alaa edustava äiti, joka viimeisteli väitöskirjaansa. Toinen epätyypillinen
tapaus on lääketiedettä opiskeleva kolmen lapsen äiti, jolla on jo peruskoulunopettajan tutkinto takanaan. Tyypillisenä päivähoidon käyttäjänä voi pitää kaupan ja palvelualan kahvilayrittäjää, jonka lapsi oli ollut jo neljä vuotta samassa päiväkodissa. Tutkimuksen kannalta
sellaisia haastateltavia, joilla on aihepiiriä koskevaa tietoa, ovat opetus- ja kasvatusalan
ammattilaiset, luokanopettaja, äidinkielenopettajaksi piakkoin valmistuva ja nuoriso-ohjaaja, joiden voi ajatella olevan kiinnostuneita ja perehtyneitä tutkimuksen aihepiiriin. Opiskelijavanhemmat – toimintaterapeuttiopiskelija, lääketieteen opiskelija sekä
opintojensa loppuvaiheessa oleva äidinkielen opettaja – edustavat lasten vanhempien joukossa hieman erilaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä työssä käyviin vanhempiin verrattuna. Lisäksi hoitoalan asiantuntemus tuo oman näkökulmansa kasvatuskysymysten
arviointiin. Parihaastatteluun osallistuneista kolmesta henkilöstä yksi oli toimintaterapeuttiopiskelija, yksi luokanopettaja ja yksi diplomi-insinööri. Kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta henkilöstä tyypillisiin naisten ammatteihin l. hoito- ja kasvatusaloille sijoittui
tutkittavista siis eniten, kaikkiaan seitsemän tutkittavaa ja kahteen muuhun ryhmään, tekniikan ja kaupan aloille, vain kolme tutkittavaa.
Hoito- ja kasvatusalan edustajien suhteellisen suuri määrä ryhmässä on ehkä seurausta
myös siitä, että he ovat henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita tutkimusaiheesta ja sen vuoksi
halukkaita osallistumaan. Myös tutkijan tavoite on saada haastateltavakseen henkilöitä,
joilla on tekijäntietoa asiasta ja jotka ovat kiinnostuneita aiheesta. Laadullisen aineiston
kriteeri on näin myös aineiston opettavaisuus (Syrjälä ja Numminen 1988, 19) eli aineiston
laadukkuus, joka mahdollistaa kattavan käsitteellistämisen (Eskola ja Suoranta 1999, 18).
Lisäksi Välimäki (1993, 9) toteaa, että lasten vanhempien mielipiteet ovat tulleet heikosti
kuulluiksi päivähoitokeskusteluissa ja erityisesti vanhempien pohtiva ja syvällinen keskustelu on jäänyt vähäiseksi ja näkymättömäksi päivähoidon piirissä. Tämän tutkimuksen
tavoitteiden näkökulmasta tällaisen pohdinnan ja keskustelun aikaansaaminen tutkittavien
kanssa edellyttää tutkittavilta juuri halukkuutta, kiinnostuneisuutta ja tekijäntietoa asiasta,
jota mahdollinen tiedollinen asiantuntemus voi vielä tukea.
Varsinaisten haastateltavien ikä vaihteli 21 vuodesta 35 vuoteen. Lapsia haastateltavilla
oli tuolloin kaikkiaan 20. Varsinaisten haastateltavien lapsia näistä oli 13, joista kahdeksan
oli haastatteluhetkellä päiväkodissa, loput viisi peruskouluikäisiä. Varsinaisten tutkimushenkilöiden lasten päivähoitohistoriassa keskimääräinen päiväkodissa oloaika oli vähän yli
kaksi vuotta, pisin hoitojakso oli neljä vuotta ja lyhin puoli vuotta. Joillakin lapsilla oli
takanaan myös perhepäivähoitovuosia.
Perhetaustojen osalta tutkittavien kesken oli myös eroja. Perheiden tilanteissa tapahtui
myös muutoksia tutkimuksen kuluessa haastattelujen ja kirjallisen palautteen väliin jääneen runsaan kahden vuoden aikana: Vanhemmat olivat yhdessä varsinaisten haastateltavien perheestä tutkimuksen alkuvaiheessa asumuserossa, ja kuudessa perheessä olivat
molemmat vanhemmat. Asumuseroperhe oli eheytynyt aineistokeruun loppuvaiheessa
uudelleen, kun taas eräässä toisessa perheessä oli tapahtunut avioero ja myös paikkakunnalta toiselle muutto. Pareina olleista haastateltavista yksi äiti oli yksinhuoltaja. Kaikkiaan
on kyse ns. tavallisista perheistä, joissa ei esiinny alkoholismia, lasten laiminlyöntiä, kasvatuskyvyttömyyttä tai syrjäytymistä. Näissä perheissä ei ollut myöskään yhtään erityistä
hoitoa ja kasvatusta tarvitsevaa lasta. Yksi lapsi oli kuitenkin erittäin allerginen. Muuten
perheissä tulee esille tavallisia kasvatuksen ongelmatilanteita tai perheiden kriisitilanteita.
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Tällaisia ovat esimerkiksi lasten reagointi perheen muutostilanteisiin, vanhempien väsymys tai kiire tai ongelmalliset kasvatustilanteet lasten suhteen. Perheet sijoittuvat mielestäni Hujalan ym. (1998, 131) kuvaaman mallin mukaan perheen elämänhallinnan kannalta
keskivertoryhmään, jossa elämänhallinta on tasapainossa. Tutkijat toteavat kuitenkin, että
yksittäinen perhe saattaa eri aikoina tarvita elämänsä kannalta välillä enemmän neuvoja tai
tukea, kun taas muulloin kumppanuus on paras muoto. Tällaiset tilanteiden vaihtelut
kuvaavat mielestäni myös tässä tutkimuksessa mukana olleita perheitä.

5.3 Haastattelut
Haastatteluista on tullut osa nykyihmisen arkipäivää. Kansalaiset vastaavat ja osallistuvat
monen tyyppisiin haastatteluihin elämänsä aikana sekä lukevat, kuuntelevat ja katselevat
jatkuvasti haastatteluja. Tilanne on muodoltaan tuttu ja malleja on tarjolla runsaasti. Näin
voi yhdistää toisiinsa mediahaastattelun ja sosiaalitutkimuksen teemahaastattelun ja ajatella niiden olevan kulttuurisesti ikään kuin ”samaa ainetta”. (Hoikkala 1993, 67.) Haastattelua voi siis pitää elämänläheisenä menetelmänä, jopa osana elämää, mikä merkitsee myös
sitä, että normaalit fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaatioon liittyvät seikat vaikuttavat
haastattelutilanteeseen (Eskola ja Suoranta 1999, 86).
Tämän tutkimuksen sitoumuksien kannalta haastattelu sopii erityisen hyvin tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimuksessa halutaan korostaa tutkittavan subjektiutta ja nähdä
hänet merkityksiä luovana aktiivisena osapuolena tilanteessa, jossa tutkijan on vaikea
ennakoida vastausten suuntaa. Haastattelu on käyttökelpoinen menetelmä tässä tutkimuksessa myös sikäli, että tutkimuksen aihepiiri on monitahoinen ja laaja ja oli etukäteen nähtävissä, että vastauksia halutaan todennäköisesti myös tarkentaa, selventää tai syventää
lisäkysymyksillä. Lisäksi tutkittavan konkreettinen tapaaminen tarjoaa puhetta tukevaa
non-verbaalista lisäinformaatiota ja tutkittava voi lisäksi kertoa itsestään ja aiheesta enemmän kuin tutkija osaa ennakoida, jolloin haastateltavan tuottama puhe voidaan sijoittaa laajempaan kontekstiin. Lopuksi haastattelu sopii myös siksi, että tutkimuksen kohteena ovat
osittain myös arat, vaikeat tai heikosti tiedostetut aiheet ja kysymykset. (Hirsjärvi, Remes
ja Sajavaara 1997, 201–202.) Näiden piirteiden valossa haastatteleminen tutkimusmenetelmä vastaa hyvin myös fenomenologiselle tutkimusotteelle asetettuihin vaatimuksiin (vrt.
luvut 1.6 ja 5.1).

5.3.1 Yksilöhaastattelut
Tutkimuksen päämenetelmäksi valikoitui yksilöhaastattelu, jonka tavoitteena oli saavuttaa
tutkittavan kannalta yksilöllistä ja syvällistä tietoa monitahoisesta ja laajasta aihepiiristä.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi päädyin toteuttamaan haastattelut kolmella eri haastattelukerralla.
Yksilöllisyys ja ihmisten välinen voimakas erilaistuminen leimaavat aikamme kulttuurista kehitystä. Haastattelu on useimmiten toisilleen vieraiden ihmisten välinen ainutlaatuinen sosiaalinen tilanne, johon sisältyy sosiaalisten roolien- ja odotustenmukaista käyttäy-

75
tymistä. (Starrin ja Renck 1996, 52.) Vuorovaikutustilanteessa haastattelijan tulee olla valmistautunut ja perehtynyt aihepiiriin niin teoriassa kuin käytännössä. Haastateltava sen
sijaan omaksuu roolinsa useimmiten vasta haastattelun kuluessa. Haastateltavan on lisäksi
voitava luottaa siihen, että haastattelutietoja käsitellään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi ja
Hurme 2001, 43.)
Haastattelun virhelähteenä tässä tutkimuksessa tulee pohtia nk. vakuuttamisen tendenssiä. Vakuuttamisen tarve on sitä suurempi, mitä voimakkaammassa muutoksen tilassa asia
on, tai mitä latautuneempi käsiteltävä asia on moraalisesti (Hoikkala 1993, 68). Tämän tutkimuksen aihepiiriä voidaan pitää laadultaan myös arkana erityisesti niiltä osin, joissa
lähestytään kasvatustilanteiden konkretiassa kasvattajien kokemia epäonnistumisia tai kasvatuksessa epäsuotavien keinojen käyttämistä.
Käytin tässä tutkimuksessa tekemieni haastattelujen apuna eräänlaista strukturoidun
haastattelun ja teemahaastattelun sovellusta. Strukturoidun haastattelun piirteet näkyvät
siinä, että haastattelurungot rakentuivat kullakin haastattelukerralla valmiista avoimista
kysymyksistä. Osittain kysymykset oli laadittu kysymysryppäiksi tiettyjen teemojen alle,
ja haastattelun eteneminen tapahtui myös haastateltavan antamien virikkeiden pohjalta.
(Vrt. Hirsjärvi ja Hurme 2001, 47, Patton 1990, 280–281.) Haastattelukysymykset ovat liitteinä 1, 2 ja 3.
Haastattelukertojen etenemistä voi kuvata siten, että ensimmäinen haastattelukerta
koski vanhempien ja päiväkodin suhdetta: vanhempien tietämystä päiväkodista ja sen toiminnasta, heidän odotuksiaan päiväkodilta ja päiväkotikasvatukselta sekä heidän osallisuuttaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan siihen. Ensimmäisen haastattelukerran tavoitteena
oli tiedon keräämisen lisäksi orientoida haastateltava aihepiiriin ja käynnistää hänen arviointi- ja tiedostamisprosessinsa. Toinen haastattelukerta koski edellistä tarkemmin päiväkotikasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja toteutusta sekä niiden arviointia konkreettisemmin.
Tällaisia teemoja olivat lapsen asema, lapsen kehityksen painopisteet sekä tavoitteiden
asettaminen ja niihin pyrkiminen lapsen, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta. Kolmas
haastattelukerta pyrki kokoamaan haastateltavien käsityksiä lapsesta, lapsuudesta, kasvatustavoitteiden priorisoinnista, kasvattajien roolista ja kasvattajan omasta kasvusta.
Edellä kuvatut aihepiirit ja tutkimuskysymykset juontuvat päiväkotikasvatusta haastattelujen ajankohtana ohjanneista virallisista tavoitteista ja säädöksistä (Komiteanmietintö
1980/31, Laki lasten päivähoidosta 1973/36 ja sen muutos 1983/304). Ne perustuvat lisäksi
varhaiskasvatukseen liittyneen tutkimuksen ja kehittelytyön sekä vanhemmuustutkimuksen tuottamiin tuloksiin ja ajankohtaisen kasvatuskeskustelun esille nostamiin aihepiireihin
(ks. luvut 2 ja 3). Kysymysten laatimiseen vaikuttivat myös tutkijan omaama alan käytännöllinen tuntemus sekä aikaisemmat tämän tutkimuksen aihepiiriä sivunneet opinnäytteet
(Tiilikka 1992, 1996).
Keskeisiä aiheita varhaiskasvatuksessa olivat tuolloin päiväkotipedagogiikan kehittäminen lapsikeskeisemmäksi. Muita kehitystrendejä olivat projektityöskentelyn, erilaisten
pedagogisten suuntausten tai eri sisältöalueiden mukaiset toiminnan kokeilut. Samanaikaisesti keskusteltiin kasvatuksesta kansainvälistymisen, eurooppalaistumisen tai globaalien
haasteiden kannalta. Samoin vanhemmuuden merkitys ja toteutuminen oli noussut huomion ja arvioinnoin kohteeksi.
Laadullinen haastattelu on luonteeltaan keskustelunomainen prosessi, jossa tavoitteena
on saada esille myös uusia, ennestään tuntemattomia näkökulmia aiheesta. Tämä edellyttää
haastattelijalta tarkkaavaisuutta, avoimuutta ja mielikuvituksen rikkautta. Näin haastatte-
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lija on vuorovaikutusprosessin seurauksena yhdessä haastateltavan kanssa luomassa haastattelun tulosta. (Starrin ja Renck 1996, 54, 56.) Haastattelussa syntyy aina tutkijan ja tutkittavan välinen henkilökohtainen suhde. Haastattelija on tällöin väistämättä kiinteästi
myös osana jokaisesta haastattelusta syntyvää aineistoa. Haastattelu on samalla myös
eräänlainen interventio ihmisen elämään. (Välimäki 1994, 13.)
Tämän tutkimuksen kysymysten runsas määrä toimi haastattelijan tukena aihepiirin
monipuolisuuden esillä pitämiseksi. Edellä kuvatun vuorovaikutuksellisuuden saavuttamiseksi kysymysten järjestys saattoi kuitenkin vaihdella keskustelun etenemisen mukaan eri
haastateltavien kohdalla. Kysymysten tarkempi muoto syntyi aina mukautuen kunkin keskustelun tyyliin ja sen luonnolliseen kulkuun. Näin menetellen ”onko?”, ”oletko?” -tyyppiset ”suljetut” kysymykset ikään kuin avautuivat. Haastateltavan vastaukset saattoivat
synnyttää myös uusia kysymyksiä, joko tarkentaen asiaa tai ohjaten keskustelua myös
yllättäville urille. Tavoitteenani oli tutkijana ylläpitää kommunikaation luontevuutta, puolueettomuutta ja luottamuksellisuutta osallistumatta kuitenkaan varsinaisesti keskusteluun
ja tuomatta esiin omia mielipiteitäni (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 96–98).
Lopputulos oli, että kaikilta ei kysytty samoja kysymyksiä eikä yhteisiäkään kysymyksiä esitetty tarkasti samassa muodossa. Teemahaastattelullinen luonne, joka leimasi selvästi haastattelujen kulkua, antoi haastateltavalle mahdollisuuden ohjata sitä. Näin menetellen haastatteluihin syntyi myös fenomenologiselle tutkimukselle ominainen ja keskeinen
dialogisuuden piirre, joka antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esille omaa laatuaan kenenkään sitä ennalta määrittämättä ja haastattelijalle mahdollisuuden oppia tuntemaan haastateltavan tapaa ajatella ja kokea (vrt. Veenkivi 1998, 106–107).
Joidenkin kysymysten kokeminen vaikeiksi saattoi aiheuttaa vastaajassa hämmennystä,
jolloin oli mahdollista edetä selventävien tai avaavien kysymysten avulla:
”…mitkä on sun mielestä tärkeimmät periaatteet, jotka sä toivot, että toteutuis
tuolla tarhassakin?” (5H/48).
”Apua. Mitähän mä osaisin sanoa?” (5/49).
”mitkä on… kotona sellaisia tärkeimpiä asioita, mitkä toivot, että toteutuisivat?
(5H/50).
”No tietysti mä oottasin, että samat rajat ois, suurin piirtein…keväällä oli kauhee
läpsimiskausi…että yksilöt tulee esille…” (5/51).
Haastateltavan aseman helpottamiseksi on tärkeää, että hänelle tarjotaan mahdollisuus
valita itselleen mieluisa paikka haastatteluun. Toisaalta haastattelijalla tulee olla varattuna
jokin neutraali haastattelupaikka. (Eskola & Suoranta 1999, 92.) Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin neljän haastateltavan osalta kahden eri päiväkodin tiloissa. Kolmen
muun tutkimushenkilön osalta haastattelut tapahtuivat kaikki erilaisissa paikoissa: haastateltavan kotona, haastateltavan työhuoneessa ja tutkijan työhuoneessa. Tilat olivat pääsääntöisesti rauhallisia ja niissä voitiin viipyä tarvittava aika eli tunnista n. puoleentoista tuntiin.
Haastatteluja arvioiden voi todeta, että ne toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kaikki
haastateltavat osallistuivat kolmeen haastatteluun. Ilmapiiri muotoutui haastatteluissa
luonnolliseksi ja jännittämättömäksi. Haastatellut toivat esille haastatteluissa avoimesti
myös perhe-elämään ja kasvatukseen liittyviä vaikeita asioita, mikä osoitti luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä. Tällaisia seikkoja olivat asumus- ja avioerot, vanhemman oma
jaksaminen, erimielisyydet kasvatuksessa puolisoiden välillä, lasten reagoinnit kriisitilan-
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teissa tai vanhempana koetut epäonnistumiset. Lisäksi äidit kuvasivat omaa lapsuuttaan ja
kasvatuskokemuksiaan sekä positiivisten että negatiivisten kokemusten valossa ja pohtivat
näitä kokemuksiaan omien kasvatuskäytäntöjensä ja -käsitystensä kannalta. Päiväkodin
kasvatuskäytännöistä saatuja kokemuksia uskallettiin kuvata ja arvioida niin positiivisesti
kuin kritisoidenkin. Tällaiset seikat vahvistavat aineistoa ja tuovat historiallisuudellaan ja
kontekstuaalisuudellaan siihen fenomenologisen otteen kannalta keskeisiä piirteitä.

5.3.2 Vertaishaastattelut
Vertais- tai parihaastattelu on eräänlainen ryhmähaastattelun muoto (Välimäki 1994, 14).
Flick (1998, 114–115) näkee ryhmähaastattelun etuna sen mahdollisuuden tuottaa luonnollisempaa aineistoa, joka on lähempänä jokapäiväisen elämän vuorovaikutussuhteita kuin
perinteisesti toteutetut haastattelutilanteet ja -aineistot. Ryhmähaastattelua hän suosittelee
erityisesti, kun halutaan tutkia arkoja tai vaikeammin ilmaistavia asioita. Haastattelun osallistujat saavat tilanteessa aikaan myös tiettyä kontekstuaalisuuden säilymistä ja arjen vuorovaikutusta muistuttavaa keskustelunomaisuutta. Lisäksi haastateltavat auttavat vastauksillaan toisiaan muistamaa erilaisia asioita ja inspiroivat toisiaan puhumaan, jolloin aineisto
rikastuu.
Fenomenologisen tutkimuksen oleellinen piirre on nähdä tutkimuksen kohteen maailmallisuus. Sillä ymmärretään tutkimuskohteen olemassaolo tässä ajassa ja sen merkitysyhteyksissä. (Huhtinen ym. 1994, 166.) Vertaisparin mukanaolo haastattelussa tuo mielestäni
mukanaan yhden lisämahdollisuuden siihen, miten tutkijan lisäksi myös ”maailma kommunikoi aineiston kanssa”, kuten yllä mainitut tutkijat toteavat. Vertaishaastattelu tukee mielestäni näin tutkimuskohteen ja aineiston aitoutta ja validiutta.
Fieldingin (1993, 141–142) mukaan ryhmäkeskustelu suo mahdollisuuden tutkia, miten
ihmiset muokkaavat yhteisen käsityksen asiasta, miten he keskustelevat harkitessaan jotain
asiaa, tai kuinka he reagoivat erimielisyyksiin. Lisäksi vertaisten kanssa keskusteleminen
saattaa haastattelumuotona tuottaa odotettua syvällisempää aineistoa jopa aroista, henkilökohtaisista asioista kuin tutkijan suorittama yksilöhaastattelu. Fieldingin esimerkissä
onnistunutta vertaishaastattelua oli vaikea lopettaa, ja keskustelun jatkaminen toikin esille
uusia haastateltavien aloitteesta syntyneitä teemoja. Tämän tutkimuksen parihaastatteluissa
käsiteltiin myös arkoja perheen sisäisiä asioita esimerkiksi vanhempien avioeroon liittyvää
lasten surureaktioita (6P/239).
Tämän tutkimuksen vertaishaastattelut syntyivät siten, että haastateltavista löytyi kolme
henkilöä, jotka olivat halukkaita toteuttamaan keskimmäisen haastattelun itse valitsemansa
parin kanssa. Parien valinnan kriteerinä oli se, että parilla tuli olla lapsia kunnallisessa päiväkodissa. Parit olivat siten keskenään toisilleen tuttuja, ystäviä tai opiskelutovereita.
Pareja voisi kutsua Flickin (1998, 119) kuvaaman luonnollisen ryhmän mukaisesti luonnollisiksi pareiksi, jotka tuntevat entuudestaan toisensa. Tämä seurauksena voi mielestäni
myös havaita, että haastattelun kulussa ei tarvittu Välimäen (1994, 40) kuvaamaa strategiakeskustelua. Sillä tarkoitetaan eräänlaista lämmittely- ja tunnusteluvaihetta, joka koskee
haastattelutilannetta tai käsiteltävää aihetta keskustelun alussa. Osapuolien tuttuus toistensa kanssa ja ehkä myös se, että toinen heistä oli osallistunut ensimmäiseen haastatteluun,
auttoivat joustavasti alkuun.
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Näin toteutettu vertaishaastattelu eroaa siinä suhteessa perinteisestä ryhmähaastattelusta, että haastattelija ei ollut lainkaan mukana. Tarkoituksena olikin, että syntyy tilanne,
jossa tutkija ei ole vaikuttamassa haastatteluun. Näin poistuu tutkijan persoonan tai asiantuntemuksen läsnäolo sekä tutkijan tietoinen ja tiedostamaton johdatteleva vaikutus tämän
haastattelun osalta. Välimäen (1994, 10, 13, 16) mukaan vertaishaastattelutilanteessa jäävät
syrjään tutkijan rooli ja osuus haastattelijana, jotka tahtovat hänen mukaansa muuttua verrattaessa eri haastattelutilanteita toisiinsa. Myös ilmapiiri samoin kuin keskustelun syvyys
vaihtelevat eri haastatteluissa tutkijasta johtuen. Vertaishaastattelussa kysymykset ovat valmiina, mutta vastausten pituuteen tai tyyliin ei puututa, kun tutkija ei ole läsnä. Vertaishaastattelun ajatellaan tukevan tutkittavan subjektiutta haastateltavien ollessa tutkimusongelman suhteen tasavertaisia.
Vertaishaastattelun käyttäminen mahdollistaa ikään kuin kevyemmän haastattelumallin
tutkijan suorittamaan haastatteluun verrattuna. Se on myös taloudellinen ja siinä osoitetaan
luottamusta haastateltaville. Osapuolien asema on vertaishaastattelussa lisäksi ainakin
periaatteessa tasavertainen ja yhteisvastuullinen. (Mts. 11, 17.) Haastateltavat toteuttivat
parihaastattelun tässä tutkimuksessa täysin itsenäisesti. Annoin varsinaiselle haastateltavalle kasetin äänittämistä varten ja kysymykset (liite 2), haastateltavan taustatietolomakkeen (liite 1) paria varten sekä suullisesti lyhyen ohjeen kysymysten läpikäymisestä haastattelemalla toinen toistaan ja keskustelemalla esitetyistä kysymyksistä. Haastattelut olivat
nauhoituksina onnistuneita ja tapahtuivat rauhallisissa olosuhteissa, haastateltavien kotona
tai opiskelupaikalla. Tunnelma saattoi välillä olla humoristinen tai jopa rento.
Kaikkiaan kysymykset käytiin läpi asiallisesti kysymys kysymykseltä. Usein parit esittivät kysymykset vuorotellen toinen toiselleen. Eteneminen sujui kiireettömästi ja toinen
toistaan kuunnellen. Toisaalta valmiit kysymykset (ks. liite 2) saattoivat rajoittaa tai ohjata
liiaksi keskustelua, mutta toisaalta niiden tarkoitus oli varmistaa, että aihepiirin monipuolisuus tulisi esille. Lisäksi voi pohtia ja arvioida, syntyykö toisensa hyvin tuntevien henkilöiden välille varsinaista haastattelua (Starrin ja Renck 1996, 52). Oman arvioni mukaan
parihaastattelutilanteet sujuivat luonnollisessa ja joustavassa ilmapiirissä, ja niitä sävytti
tasavertainen keskustelunomaisuus ja asioiden pohtiminen. Keskusteluissa myös kerrottiin
ja vertailtiin erilaisia kokemuksia eri päiväkodeista. Suuria mielipide-eroja tai mielipidekiistoja ei ilmennyt. Muutamia parien kesken hämmästystä tuottaneita ja yllättäviä kommentteja kuitenkin tuli esille:
”Sinäkö (vastustat pakolaisten vastaanottamista Suomeen)…?” (4P/290).
Luottamuksellisuutta ja avoimuutta parien kesken kuvaa esimerkiksi kommentti, joka
koskee haastateltavan lasten elämää ja siihen liittyvää surua avioeron jälkeen:
”Meilläki on semmonen jatkuva suru tietysti lapsilla, semmonen perussuru se, että
isä ei oo jatkuvasti paikalla, niin kyllähän sen aina joskus näkee niistä, et niillä on
semmonen, että yhtäkkiä tulee semmonen olo, että niillä on ikävä…” (6P/239).
Eräs parihaastatteluun opiskelijatoverinsa kanssa osallistunut äiti arvioi haastattelujen
merkitystä asioiden pohtimisen vauhdittajana kertoen, miten parihaastattelun seurauksena
hänen opiskeluryhmässäänkin oli keskusteltu paljon päiväkodista. Tällöin oli myös todettu
se seikka, miten vähän vanhemmat kokivat päiväkodista lopulta tietävänsä.
Vertaishaastattelun sovelluksella pyrin tässä tutkimuksessa aineiston validointiin siten,
että tutkittavilla oli mahdollisuus tuottaa tietoa ikään kuin luonnollisemmissa, arjen kommunikaatiota muistuttavissa olosuhteissa ja itse valitsemansa tutun parin kanssa. Tutkijan
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rooli oli tällöin läsnä lähinnä kysymysten välityksellä, ja näin se saatiin ainakin etäämmälle. Kolme pareiksi valittua henkilöä eivät itse koskaan tavanneet tutkijaa eikä edes
puhelinkontaktia ollut tutkijan ja näiden tutkittavien välillä. Vertaishaastattelussa parit saivat virittäjän, kumppanin ja eräänlaisen kaikupohjan roolin suhteessa varsinaiseen haastateltavaan. Samalla vertaisen ja samassa elämäntilanteessa olevan keskustelukumppanin
käyttäminen tähtäsi haastateltavan mahdollisuuteen tuottaa tietoa yhdessä ja reflektoida
aikaisempia vastauksiaan.

5.3.3 Kirjalliset arvioinnit
Kirjallisten arviointien pyytäminen haastateltavilta heidän haastattelutekstiensä tiivistelmistä tähtäsi erityisesti tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseen. Tekstitiivistelmien
laatiminen oli jo osa aineiston tulkintaa, jonka suhteen halusin varmistaa sen, että olin
ymmärtänyt jokaisen haastateltavan tuottamaa puhetta hänen tarkoittamallaan tavalla.
Vaikka tämä vaihe ei vielä mahdollistanut tutkittavien suorittamaa varsinaisten tulosten
arviointia kuten Tuomi ja Sarajärvi (2002, 139) esittävät, se toimi mielestäni kuitenkin tulkinnalle suuntaa antavana ja sen luotettavuutta lisäävänä menetelmänä.
Tutkittavien kannalta omien mielipiteiden arviointi ja kommentointi vielä n. kolmen
vuoden kuluttua haastattelujen jälkeen antoi aineistolle syvyyttä käsitysten pysyvyyden suhteen ja haastateltaville etäisyyttä arvioida kokemuksiaan. Haastateltavien kokemukset vanhempina ja päiväkodin asiakkaina olivat lisäksi karttuneet edelleen haastatteluiden ja kirjallisen arvioinnin välisinä vuosina, joten syntyi myös uutta materiaalia. Kirjalliset arvioinnit antoivat kaikkiaan tietoa sen suhteen, millaisia käsityksiä haluttiin korjata tai stilisoida
alkuperäisestä tekstistä ja mitkä käsitykset olivat pysyneet ennallaan ja missä oli tapahtunut
selkeää muutosta. Seuraavat sitaatit ovat esimerkkejä arvioinneista:
”Meillä on nyt toinen poika 2 v, jonka ”päivähoitourasta” näyttää tulevan hyvin
samanlainen kuin tämän ensimmäisen lapsenkin. Näin luettuna ja toista lasta kasvattavana täytyy kuitenkin todeta, että esittämäni ajatukset ovat aika ihanteellisia,
eivätkä aina arkielämässä toteudu.” (1/313.)
”Lasten vanhenemisen myötä on toki pakkokin tarkistella ajatuksiaan ja periaatteitaan. Lähinnä niitä on suhteutettu iän ja vastuuntunnon ja ymmärryksen kasvun
myötä. Perusperiaatteet eivät ole muuttuneet.” (2/256.)
Tämän arviointipyynnön esitin jokaiselle haastateltavalle puhelimessa kertoen haastattelupyynnön sisällön. Seitsemästä tutkimukseen osallistuneesta kuuden henkilön yhteystiedot olivat saatavissa. Kaikki kuusi vastasivat kirjallisesti saamaansa lomakkeeseen (liite 4).

6 Aineisto, sen luokittelu ja tulkinnan eteneminen
Tässä luvussa kuvaan tutkimusaineiston ja sen analyysin etenemisen sekä tulkintatyön
periaatteet. Varsinainen tulkinnan toteuttaminen ja tutkimuksen tulokset ovat luvussa 7.
Aineiston analyysi ja tukinta etenevät kolmessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe on aineistolähtöinen, induktiivinen ja laadullinen luokittelu. Se
toteutuu sisällönanalyysinä, jossa käytän analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuuksia tutkimuksen tehtävänasettelun pohjalta. Ajatuskokonaisuus on ilmaisu, josta voi perustellusti
tulkita jonkin merkityksen. Ilmaisu on tällöin kokonaisuus, jonka ajatuksellista yhteyttä ei
ole katkaistu. Lisäksi ajatuksellisten kokonaisuuksien yhteydet saattavat olla levittäytyneinä eri yhteyksiin aineiston eri alueilla. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari 1996, 143,
Robson 1993, 276.) Näin sain huolellisesti ja kattavasti esille koko aineiston sisällön sekä
samalla sen profiloituneisuuden tai painopistealueet.
Toinen vaihe on kvantitatiivinen ja deduktiivinen siten, että luokittelusta aineistosta on
eroteltu eniten kommentoidut luokat, joita analysoidaan Hirsjärven (1980, 1981) valmiin
luokittelun mukaan. Sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen menetelmän käyttäminen
vahvistaa sisällönanalyysiä (Weber 1990, 10). Näin menetellen laadullisen aineiston laadullinen ja määrällinen analyysi täydentävät toisiaan (Hirsjärvi ym. 1997, 133, Hirsjärvi ja
Hurme 2001, 29).
Kolmas vaihe on jälleen laadullinen, jolloin valmiin analyysirungon mukaisten luokkien
sisällöt määräytyvät aineistolähtöisen merkitysten tulkinnan perusteella. Tulososiossa tutkimustehtäviin vastatessani sovelsin Hirsjärven (1980, 1981) kasvatuskäsitysten jaottelun
mukaista jäsennystä lapsikäsityksen, kasvatustavoitteiden ja kasvatusmenetelmien tulkinnassa. Kasvatuskäsitysten luokat saavat tulkinnassa sisältönsä aineistolähtöisesti (Tuomi ja
Sarajärvi 2002, 99). Vanhempien käsitykset kasvatusyhteistyöstä säilyivät aineistolähtöisyyden pohjalta kuitenkin omana luokkanaan ja tutkimustehtävänään. Teemoista, jotka
eivät ole luokitusrungon mukaisia, voidaan muodostaa oma luokkansa induktiivisen periaatteen mukaan riippuen tutkimuksen tarkoituksesta (Robson 1993).
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6.1 Aineiston kuvaus
Tutkijana toimin itse haastattelijana. Haastateltavien tapaamiset ja elävän puheen kuunteleminen antoivat haastattelijalle mahdollisuuden havainnoida puhujaa ja tottua jokaisen
persoonalliseen puhetyyliin. Aineiston litterointi tehtiin sanatarkasti. Litteroijina toimivat
sekä tutkija itse että kaksi muuta henkilöä. Haastattelut etenevät sujuvasti, keskeneräisiä
lauseita, jotka eroteltiin pistein, oli jonkin verran. Painokkaat kysymykset merkittiin usealla kysymysmerkillä, painokkaat ilmaisut huutomerkillä ja naurahdukset kirjaamalla sulkuihin (naurua). Muita merkintöjä ei käytetty. Alkuperäisiin nauhoituksiin oli mahdollisuus
tarvittaessa palata.
Aineiston laatua arvioitaessa on pohdittava myös sitä seikkaa, että kaikki haastateltavat
olivat äitejä. Päiväkotikulttuuri on alusta saakka ollut ja on edelleen vahvasti naiskulttuuria.
Alalle on rekrytoitunut miehiä mukaan vasta 1970-luvulta, mutta sukupuolijakauman ero
on silti säilynyt vahvana (Rinne ja Jauhiainen 1988, 450–451). Tutkittavien naisvaltaisuus
on tullut esille haastateltavien valikoitumisen osalta myös muissa kotikasvatusta tai päivähoitoa ja vanhempien roolia käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Alasuutari 2003, Poikolainen 2002, Välimäki 1993). Tähän tutkimukseen ei myöskään yrityksistä huolimatta löytynyt spontaanisti yhtään isää haastateltavaksi. Tähän puutteeseen liittyen nousee esille kysymys: Kuuluuko isien ääni millään tavoin haastattelupuheessa? Tuotetussa aineistossa isät
esiintyvät äitien puheessa esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:
– mainintoina kasvatuskysymysten yhteisestä pohtimisesta isän ja äidin kesken
– kuvauksina isän ja äidin välillä vallitsevasta yksimielisyydestä tai erimielisyyksistä
kasvatuskysymyksissä
– esimerkkeinä isän toiminnasta ja tekemisistä kasvatustilanteissa
– esimerkkeinä isän yhteistyötilanteista päiväkotihenkilöstön kanssa
– kommentteina isän roolista perheessä yleensä sekä isyyden vertailuina nykyään ja
ennen
– kuvauksina isän ja lapsien suhteesta
– kertomuksina perhetilanteista ja niiden muutoksista.
Näitä kommentointeja olen myös tuonut esille ja pohtinut analyysissä ja tulosten yhteydessä. Perheeseen liittyvä kommentointi on tukenut elämänyhteyksien tavoittamista kotikasvatuksen näkökulmasta (vrt. Lehtovaara 1993) sekä kasvatuksen kontekstuaalisuuden
(vrt. Hujala 1999, 149–150) ymmärtämistä.
Aineistoon laatuun vaikuttivat jo ennen sen keräämistä ja kentälle lähtemistä monet tutkimukseen liittyvät ratkaisut ja valinnat, joita olin tutkijana joutunut tekemään. Tutkijan
oma aikaisempi perehtyneisyys rakentuu tässä tutkimuksessa erityisesti kasvatustieteellisestä ja varhaiskasvatukseen painottuneesta koulutuksesta sekä alan pitkäaikaisesta opetustyöstä. Opetustyöhön ja koulutustehtäviin on liittynyt myös monenlaisissa alan yhteistyötehtävissä toimimista. Lisäksi asiantuntijuutta tukevat tutkijan aikaisemmat opinnäytteet
(Tiilikka 1992, 1996) sekä omakohtainen kokemus kahden lapsen äitinä ja lasten päivähoidon käyttäjänä. Kaikki nämä seikat vaikuttavat myös koko tutkimuksen muokkautumiseen.
Rauhala (1989, 7) toteaa tähän liittyen, että jo tutkittavat ilmiöt syntyvät tulkinnan kautta
ja tutkiva tapahtuma on aina tulkintaa.
Haastattelukysymysten lähtökohtia, alkuperää ja sisältöä sekä haastattelujen tyylin
muotoutumista olen käsitellyt jo luvussa 5.3.1 yksilöhaastattelujen toteuttamisen yhteydessä. Aineisto muodostui mielestäni kuvattujen menettelyjen ja valintojen ansiosta riittä-
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väksi ja sisällöltään monipuoliseksi. Aineiston laatu tulee selkeästi esille myös tulososioissa käytetyistä runsaista kommenttien lainauksista.

6.2 Aineiston luokituksen syntyminen ja tulkintaan eteneminen
Aineiston analyysi lähti liikkeelle lukemalla aineisto useita kertoja läpi. Tutkijan tuleekin
tuntea ja hallita hyvin aineistonsa (Eskola ja Suoranta 1999, 152). Tiivistelmien laatiminen
oli tutkijan kannalta tällainen aineistoon perehdyttävä prosessi, samalla kun se tietysti oli
tutkijan kannalta jo osa tulkintaa. Tulkinta alkoi kuitenkin kirjallisten vastausten tuottamisen jälkeen siinä mielessä alusta, että haastateltavien kommentit lisättiin jo olemassa olevaan aineistoon. Aineisto sisältää pääosin puhuen tuotettua materiaalia ja pienen osan kirjoitettua aineistoa. Tämä kokonaisuus muodosti sen aineiston, jota lähdin aineistolähtöisesti käsittelemään. Halusin painottaa edelleen tutkittavien ääntä esille tuovaa analyysitapaa
ja sen toteutumiseksi aineistolähtöistä otetta koko aineiston luokittelun suuntaviivoiksi ja
lähtökohdiksi.
Puhdas aineistolähtöisyys on nähty kuitenkin hieman ongelmallisena. Tietty näkökulmaisuus täytyy aina olla, jotta tiedetään, mitä aineistosta etsitään. Toisaalta tavoitteena kuitenkin on, etteivät tutkijan olemassa olevat etukäteisolettamukset estäisi aineistosta itsestään nousevien teemojen esille tuloa. (Eskola ja Suoranta 1999, 153.) Tästä aineistosta voin
todeta, että asetetut kysymykset ohjasivat osaltaan selvästi esille tulleita teemoja. Aineistolähtöisyyden pohjalta tehdyssä luokittelussa muodostui 19 pääluokkaa ja näihin kaikkiaan
54 alaluokkaa (liite 5). Tämä vaihe varmensi aineiston huolellisen ja kattavan käsittelyn.
Aineistolähtöisyys näkyy siinä, että luokittelu muodostui hienojakoisemmaksi kuin se,
mihin todennäköisesti olisin päätynyt teoriaan pohjautuvan etukäteisen luokituksen pohjalta.
Tässä vaiheessa käytin Nud*ist-analyysiohjelmaa, joka toimi tehokkaana teknisenä apuvälineenä aineiston luokittelussa, samalla kun siitä eroteltiin epäolennainen pois. Aineistolähtöinen näkökulma ja ohjelman käyttäminen varmistivat sen selvittämistä, mitkä teemat
nousivat esille voimakkaasti ja millaisia painotuksia ja nyansointeja teemoissa ilmeni sekä
millaista konkretiaa teemoihin liittynyt puhe kuvasti. Monet vastaukset ja pohdinnat olivat
niin rikkaita ja monipolvisia, että ne saattoivat sijoittua useampaan luokkaan.
Nud*ist-ohjelman käyttö toimi ikään kuin ”tiheänä kampana”, jolla aineistoa saattoi käsitellä myös hyvin perusteellisesti ja moninäkökulmaisesti. Ohjelman käyttö varmisti manuaaliseen työskentelyyn verraten myös sen, että muistinvaraisuudesta johtuvia virheitä ei
päässyt tapahtumaan. Näin menetellen tavoitteena oli saavuttaa myös tulkinnassa riittävä
kattavuus, mikä on eräs tutkimuksen luotettavuustekijöistä (Eskola ja Suoranta 1999, 216).
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Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe
Aineistolähtöisen analyysin pohjalta syntynyt luokitus on esitetty taulukossa 3:
Taulukko 3. Aineistolähtöisesti muodostuneet pääluokat ja niihin alaluokkineen kohdistuneiden kommenttien lukumäärät.
Pääluokka

Kommenttien lukumäärä

1.

Sosiaalisuus

2.

Tunne-elämä ja itsetunto

162
98

3.

Hoitomuodon luonne vanhempien kuvaamana

72

4.

Päivähoidon tavoitteet ja esiopetus

5.

Yhteistyö

6.

Vanhempien kontrolli- ja koordinointioikeus sekä -tehtävät

7.

Lapsi yksilönä, toimijana ja oppijana

8.

Lapsen asema kasvatussuhteessa

9.

Johdonmukaisuus, ristiriidat ja rangaistukset kasvatuksessa

90

10.

Leikki lapsen toimintana

24

11.

Työ, luonto ja ympäristö kasvatuksessa

81

12.

Suomalainen identiteetti ja oma kulttuuri

56

13.

Erilaisuus lasten maailmassa

74

14.

Lapsuus nykyajassa

32

15.

Tulevaisuuden näköalat ja vaatimukset

37

16.

Uhkatekijät kasvussa ja kasvatuksessa

71

17.

Ammattikasvattajalle asetettavat vaatimukset

31

18.

Kasvattajan kasvu vanhempana

53

19.

Kotikasvatuksen asema ja arvot sekä tehtävät

31

56
156
57
91
101

Aineiston analyysin toinen vaihe
Sisällönanalyysi tuottaa myös määrällistä tietoa, jonka pohjalta voi tehdä päätelmiä aineiston laadusta ja luonteesta. Yllä esitetyn teemoista muodostuvan luokittelun ja sen sisältämien määrällisten indikaattoreiden pohjalta saatoin alustavasti analysoida vanhempien kasvatuskäsitysten painoalueet. Aineiston painottuneisuuden tulkitsin sen perusteella, mitkä
teemat nousivat esille voimakkaasti, eli usein ja monipuolisesti kommentoituina. Luokittelu eteni kiinnittämällä huomio vahvimmin kommentoituihin luokkiin. (Vrt. Weber 1990,
70.) Kuusi eniten kommentoitua luokkaa olivat sosiaalisuus, tunne-elämä ja itsetunto,
yhteistyö, lapsi yksilönä, toimijana ja oppijana, lapsen asema kasvatuksessa sekä johdonmukaisuus, ristiriidat ja rangaistukset kasvatuksessa (luokat 1, 2, 5, 7, 8, 9). Näiden kommenttien määrä vaihteli 90:stä 162:een. Määrittelin lisäksi Hirsjärven (1980, 1981) kasvatuskäsitysten luokittelua apuna käyttäen ne kasvatuskäsitysten alueet, joille nämä luokat
analyysini mukaan sijoittuivat. Analyysin tuloksen olen esittänyt taulukossa 4:
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Taulukko 4. Haastatteluissa eniten kommentoidut luokat ja niitä vastaavat kasvatuskäsitykset.
Luokka

Kasvatuskäsitysten alueet

sosiaalisuus, 162 kommenttia

käsitykset kasvatustavoitteista

tunne-elämä ja itsetunto, 98 kommenttia

käsitys lapsesta sekä kasvusta ja kehityksestä

yhteistyö, 156 kommenttia

käsitykset kasvatusyhteistyöstä menetelmänä

lapsi yksilönä, toimijana ja oppijana, 91 kommenttia

käsitys lapsesta sekä kasvusta ja kehityksestä

lapsen asema kasvatussuhteessa, 101 kommenttia

käsitykset kasvatussuhteen laadusta ja kasvatusmenetelmistä

johdonmukaisuus, ristiriidat ja rangaistukset
kasvatuksessa, 90 kommenttia

käsitykset kasvatussuhteen laadusta ja kasvatusmenetelmistä

Vahvasti kommentoitujen luokkien pohjalta aineisto painottui neljään alueeseen, joista
kolme aluetta kuvaa tiivistetysti vanhempien kasvatuskäsityksiä myös Hirsjärven (1980,
1981) jäsentelyn mukaan. Näin menetellen aineistolähtöiseen analyysiin yhdistyy tässä
vaiheessa ja sitä ohjaa tästä eteenpäin osittain myös Tuomen ja Sarajärven (2002, 98–99)
esittämällä tavalla valmis jäsentely, joka on tässä tapauksessa samalla tutkimustehtävien
mukainen jaottelu. Käsitykset kasvatusyhteistyöstä jätin kuitenkin edelleen omaksi luokakseen, koska katsoin sen aineistolähtöisyyden pohjalta syntyneenä ja vahvasti esiin nousevana luokkana tutkimuksen tarkoituksen kannalta tärkeäksi. Jaottelu muotoutui seuraavaksi:
1. Käsitys lapsesta sekä kasvun ja kehityksen lainalaisuuksista
2. Käsitykset kasvatustavoitteista
3. Käsitykset kasvatussuhteen laadusta ja kasvatusmenetelmistä
4. Käsitykset kasvatusyhteistyöstä.
Aineiston analyysin kolmas vaihe
Jatkoin luokitusta yhdistämällä jokaiseen kasvatuskäsityksiä kuvaavaan alueeseen siihen
temaattisesti sisällöltään liittyvät muut pääluokat alaluokkineen, jolloin analyysitapa on
jälleen aineistolähtöinen ja laadullinen. Luokkien lopullinen sisältö määräytyy laadullisen
tulkinnan tuloksena ja analyysin kolmannen vaiheen pääosuudessa tulosluvussa 7. Luokat
sijoittuivat kasvatuskäsitysten alueille seuraavasti:
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Taulukko 5. Aineiston luokittelu kasvatuskäsitysten mukaan.
Käsitys

Luokka

1. Käsitys lapsesta, kasvusta
ja kehityksestä

- tunne-elämä ja itsetunto, luokka 2
- lapsi yksilönä, toimijana ja oppijana, luokka 7

2. Käsitykset kasvatustavoitteista

- sosiaalisuus, luokka 1
- päivähoidon tavoitteet ja esiopetus, luokka 4
- leikki lapsen toimintana, luokka 10
- työ, luonto ja ympäristö kasvatuksessa, luokka 11
- suomalainen identiteetti ja kulttuuri, luokka 12
- erilaisuus lasten maailmassa, luokka 13
- tulevaisuuden näköalat ja vaatimukset, luokka 15

3. Käsitykset kasvatussuhteen
laadusta ja kasvatusmenetelmistä

- vanhempien kontrolli- ja koordinointioikeus sekä -tehtävät, luokka 6
- lapsen asema kasvatussuhteessa, luokka 8
- johdonmukaisuus, ristiriidat ja rangaistukset kasvatuksessa, luokka 9
- lapsuus nykyajassa, luokka 14
- uhkatekijät kasvussa ja kasvatuksessa, luokka 16
- ammattikasvattajalle asetettavat vaatimukset, luokka 17
- kasvaminen vanhempana, luokka 18

4. Käsitykset kasvatusyhteistyöstä

- hoitomuodon luonne vanhempien kuvaamana, luokka 3
- yhteistyö, luokka 5
- kotikasvatuksen asema, arvot ja tehtävät, luokka 19

Tässä kuvattu luokittelun vaiheittainen eteneminen toimii valmistelevana pohjatyönä
aineiston varsinaista tulkintaan varten (Kvale 1996, 190). Kuitenkin täytyy mainita, että jo
tähänastista luokittelua voidaan pitää tiukasti ottaen myös tulkintana, joskin ohjenuorana
on ollut myös aineistolähtöisyyden kunnioittaminen. Vaikka käytin siis tässä vaiheessa luokittelun apuna valmista Hirsjärven (1980, 1981) luokitusta, poikkesin siitä jättämällä käsitykset kasvatusyhteistyöstä omaksi luokakseen. Toinen aineistolähtöinen poikkeama on se,
että sijoitin ympäristö- ja työkasvatusta sisältöalueina ja toiminnan muotoina ja sekä leikkiä
toimintamuotona koskevat kommentit kasvatustavoitteiden luokkaan. Hirsjärven luokitusta tulkiten ne olisi voinut sijoittaa kasvatusmenetelmiin. Nämä kasvatuksen sisällölliset
ja menetelmälliset kysymykset artikuloituivat kuitenkin aineiston sisältämässä kasvatuspuheessa niin tavoite- ja arvolähtöisesti, että sillä perusteella sijoitin ne kasvatustavoitteiden
luokkaan.
Analyysin kolmas vaihe, varsinainen tulosten tulkinta, syntyy aineiston, aiemmin rakennetun teoriaosuuden ja aineiston pohjalta täydentyvän teorian vuoropuheluna, jonka tavoitteena on vastata asetettuihin tutkimustehtäviin. Mielikuvaa apuna käyttäen voisi sanoa, että
aineisto siivilöityy tässä vuoropuhelussa teoria-aineksen lävitse tuottaen tulkinnan. Tulkinnan rakenne seuraa siis kaikkiaan asettuja tutkimustehtäviä (ks. luku neljä).

6.3 Tulkinnan perusteet ja toteutus
Tulkinnallinen ote muotoutuu tämän tutkimuksen perustavien teorioiden valossa merkitysten ymmärtämiseen pyrkiväksi otteeksi, jonka lähtökohdista tutkittavien tuottaman puheen
nähdään kuvaavan kokonaisvaltaisesti ja kontekstuaalisesti ihmisen tietoisuutta ja ajattelua
(ks. luku 1.6, Lehtovaara 1993, 17, Rauhala 1989, 5–6, 12).
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Merkityksiä tulkitsevan tutkimuksen erityinen piirre on ymmärtämisen subjektiivinen ja
toisaalta intersubjektiivinen laatu. Taajamo (1996, 98, 100) kysyy oman teemahaastattelunsa arvioinnissa sitä, missä määrin hän tutkijana antoi oman tulkintansa aineistostaan ja
missä määrin hän selvitti niitä merkityksiä ja tulkintoja, joita tutkittavat itse sille antoivat.
Hän näkee intersubjektiivisuuden mukaantulon eräänlaisena samaistumisena tutkittaviin.
Tietynlainen samuuden oletus, vuorovaikutus sekä kokemusten ja asioiden implisiittinen
jakaminen ohjaavat intersubjektiivisuuteen. Tällainen samuuden oletus ei kuitenkaan sulje
pois ihmisten välistä väistämätöntä erilaisuutta.
Näiden kysymysten kohdalla tulee ilmeiseksi myös fenomenologisen tutkimuksen sisältämä teesi tutkijan funktiosta tutkimuksessa. Se merkitsee korostetusti sen seikan esille tuomista, että tutkijan käsitykset ja arvot ovat keskeinen osa tutkimusprosessia, niin että tutkijan subjektiviteettia ei voida koskaan eliminoida kokonaan tutkimuksesta. Hermeneuttinen
lähestymistapa ja hermeneuttinen kehä, jossa uudet merkitykset sijoittuvat aikaisempaan
merkitysjärjestelmään ja muuttavat ymmärtämistä, laajentavat ja rikastavat tutkimusta.
Tämä tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden arvioida omia ennakkokäsityksiään ja korjata jatkuvasti ymmärtämäänsä. (Lehtovaara 1993, 27–29.) Tähän haasteeseen vastaa osaltaan se
oleellinen piirre tutkijan valmiuksissa, miten hän kuuntelemisen lisäksi pystyy kuulemaan
sen, mitä sanottavaa haastateltavalla on (Taajamo 1996, 98).
Tulkinnan kohteena on haastatteluaineisto, jossa esimerkiksi kaksi ihmistä tuottaa kulttuuristen konventioiden määrittämää puhetta. Haastateltava kuulee kysymykset ja vastaa
niihin kognitiivisen tietorakenteensa, sosiaalisen ja kulttuurisen taustansa sekä elämänhistoriansa pohjalta. Haastateltavan vastaus on ensimmäinen tulkinta puheena olevasta asiasta. (Hoikkala 1987, 175.) Kieli sisältää lisäksi aina tietoa käsiteltävästä asiasta ja puhujan
suhteesta siihen, mutta myös informaatiota puhujan tarkoituksista ja hänen suhtautumisestaan kuulijaan sekä hänestä itsestään: hänen luonteestaan, taustastaan, maailmankatsomuksestaan. Näin kielellinen tuote on pakkautunut täyteen merkityksiä ja informaatiota. Lisäksi
on selvää, etteivät samassakaan kulttuurissa elävien ja samaa kieltä käyttävien ihmisten
käsitejärjestelmät ole identtisiä. (Leino 1987, 26, 47.)
Edellä esitetyt näkökulmat tekevät mielestäni tärkeäksi sen seikan, että tutkija ja tulkitsija kohtelee kutakin tutkittavaansa yksilöllisesti ja pyrkii johdonmukaisesti tämän ominaislaatua seuraten näkemään tulkittavansa puheen tämän itsensä määrittämässä situaatiossa ja kehyksessä. Tämä merkitsee dialogisen tutkimusotteen ylläpitämistä tutkimuksessa
niin pitkälle kuin se on mahdollista. Tähän tapaan olen pyrkinyt etenemään tämän tutkimuksen tulkinnassa, kuten kuvasin luvussa 5.3.1.
Haastateltavien tekemät tulkinnat saattavat myös muuttua tutkimuksen kuluessa. Tätä
ei kuitenkaan pidetä aineiston luotettavuusongelmana, vaan osoituksena ajattelutavassa
tapahtuneesta luonnollisesta muutoksesta. Mikäli tutkittava ilmiö nähdään dynaamisena,
on ajattelutavan muutos jopa toivottava tulos. (Rauhala 1989, 7.) Näin tapahtui myös tässä
tutkimuksessa. Eräs vastaaja halusi korjata kirjallisessa osuudessa erään lausuntonsa täysin
päinvastaiseksi (3/265). Eräs toinen vastaaja toteaa kolmannessa haastattelussa hahmottavansa nyt selkeämmin päiväkodin kasvatustoiminnan keskeiset painopistealueet (6/620,
624). Kolmas esimerkki on äiti, joka totesi, että lasten televisiouutisten katselu oli asia, jota
hän joutui pohtimaan haastattelujen myötä (7/401, 404). Olen tuonut tämän osaltaan tutkimuksen dialogisuutta ilmentävän prosessinomaisuuden esille myös tulkinnassa.
Dialoginen ote, joka toteutui haastatteluissa nostamalla haastateltavan oman puheen
pohjalta yksilöllisiä kysymyksiä, tukee myös yksilöiden kokemuksellisuutta, historialli-
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suutta ja subjektiutta. Tällöin tavoitteena on aineiston sisältämien yksilöiden välillä havaittavan samanlaisuuden sekä yksilöiden välillä olevien erojen samoin kuin yksilöiden omien
ristiriitaisuuksien esille saaminen. Nämä seikat tulevat esille tulkinnassa. Siljander (1995a,
66) toteaa näihin kysymyksiin liittyen, että kasvatustodellisuus on kielellisesti ja symbolisesti rakentunut todellisuus. Tämän todellisuuden ymmärtäminen edellyttää tutkimuskohteen kielen ja kulttuurikoodin avaamista. Se puolestaan on mahdollista vain siten, että tutkija osallistuu tutkittavansa kanssa yhteiseen kielipeliin eli keskustelee hänen kanssaan.
Laadin haastatteluista koosteet ja pyysin tutkittavilta arviointeja niistä vahvistaakseni
tutkimusotteen dialogisuutta ja varmistaakseni, että tutkittava tulee ymmärretyksi yksilöllisesti ja itse tarkoittamallaan tavalla. Nämä arvioinnit lisäsivät myös aineiston ajallista
ulottuvuutta ja toivat uutta tietoa tutkittavien situaatioista ja niiden muutoksista. Tulkinnan
pohjaksi ja sen luotettavuuden turvaamiseksi olen lisäksi antanut tutkittavien äänelle runsaasti tilaa käyttämällä paljon sitaatteja, jotka voivat olla myös kohtalaisen pitkiä. Myös
tässä mielessä olen toteuttanut holistista kuvaustapaa, jonka tavoitteena on tuoda esille tutkittavien kokemuksellisuus, historiallisuus, subjektius sekä ainutlaatuisuus.
Tähän mennessä esitetyt näkökulmat tulkinnan laadusta – sen tavoitteista, vaatimuksista
ja ongelmista – sisältyvät myös Siljanderin (1995b, 115–116, 122–124) laatimaan merkitysten tulkinnan analyysiin. Hän luokittelee ja kiteyttää aineiston tulkinnan laadun ja sisällöt neljään eri tasoon. Ensimmäinen taso lähtee ajatuksesta, että aineistossa on tuottajansa
siihen sisällyttämä tietoinen merkitys, joka tulkitsijan tulee löytää. Toinen taso sisältää ajatuksen, että aineistossa on tuottajalleen tiedostamattomia merkityksiä. Tällöin tulkitsija
näitä osoittaessaan ymmärtää aineiston paremmin kuin sen tuottaja. Kolmannella tasolla
oletetaan, että subjektiivinen kokemus sisältää myös sosiaalisen kontekstinsa merkityksellisiä aineksia, jotka ovat tunnettuja ja tietoisuuteen palautettavissa. Neljäs taso sisältää olettamuksen, että subjektiivinen merkityksenanto sisältää yhteisön omaamia tiedostamattomia merkityksiä. Näin aineistossa dokumentoituvat merkityksen käsitteen eri puolet periaatteessa tulkitsijasta riippumatta. Itse tulkintaprosessi on tulkitsijan kannalta luova ja
konstruktiivinen, ja tulkitsija jättää siihen aina oman jälkensä. Tämän tutkimuksen tulkinta
tavoittaa niin yksilöllisten kuin yhteisöllistenkin merkitysten tietoiset tasot l. ensimmäisen
ja kolmannen tason, mutta myös yksilön ja yhteisön tiedostamattomia merkityksiä eli yksilöllisen toisen ja yhteisöllisen neljännen tason merkityksiä.
Aineiston perusteellinen käsittely useampaan kertaan on tarjonnut tämän tutkimuksen
tekijälle mahdollisuuden pitkäaikaiseen dialogiin tutkittavien kanssa. Tämä on toivoakseni
ohjannut vähitellen omaksumaan ja sisäistämään tutkittavien kielen ja auttanut ymmärtämään sen sisältämiä merkityksiä asteittain kehittyneessä dialogissa. Tällaiseen ymmärtämiseen olen pyrkinyt. Aineiston tulkinta ja tuloksiin eteneminen vaati useita kirjoituskertoja.

7 Tulokset äitien kasvatuskäsityksistä ja
päiväkotikasvatuksen arvioinnista
Tässä pääluvussa esitän tutkimuksen tulokset. Olen pyrkinyt kuvaamaan tulkinnan niin,
että lukija pystysi seuraamaan, miten tulokset ovat syntyneet. Kukin tutkimustehtävä on
omana alalukunaan. Tulososio sisältää myös runsaan määrän detaljoitua tietoa. Tästä syystä olen luettavuuden edistämiseksi laatinut jokaisen tutkimustehtävän kohdalla taulukon
muodossa olevan tiivistelmän sekä yhteenvedon tuloksista kunkin tulosluvun lopuksi.

7.1 Lapsikäsitys, käsitys kasvusta ja kehityksestä
Analysoin tässä luvussa ensimmäisen tutkimustehtävän tutkimustulokset, jotka koskevat
äitien lapsikäsitystä ja siihen läheisesti liittyviä käsityksiä lapsen kasvusta ja kehityksestä
sekä äitien arviointia päiväkotikasvatuksesta. Tämä lähtökohta on luonnollinen, koska kasvatusarvojen toteutuminen ja kasvatuskäytäntömme perustuvat nimenomaan omaksuttuun
ihmis- ja lapsikäsitykseen (vrt. Nummenmaa 2001, 25, Veenkivi 1998, 124–125). Lapsikäsitystä koskevan tulkinnan tuloksena erottuvat käsitykset yksilöllisyydestä, tunne-elämän
kehittymisestä, itsetunnon merkityksestä lapselle sekä käsitykset lapsen laadusta tahtojana,
toimijana ja oppijana. Näiden käsitysten valossa esitän samalla äitien arvioinnit päiväkotikasvatuksen toteutumisesta.

7.1.1 Lapsen yksilöllisyys kasvatuksessa
Lapsen yksilöllisyyden muodostuminen ja toteutuminen eri muodoissaan on kasvatuksen
ja päiväkotikasvatuksen näkökulmasta hyvin moniulotteinen prosessi. Yksilöllisyyden ja
yhteisöllisyyden jännitettä eli kasvamisen ohjautumista väistämättä yhtäaikaisesti kahteen
suuntaan ei voi välttää varsinkaan, kun puhutaan päiväkotikasvatuksesta (vrt. Värri, 1994a,
4–16). Haastatellut äidit tiedostavat tämän. Yksilöllisyys kuvataan äitien puheenvuoroissa
voimakkaasti ja itsestään selvästi lapsen oikeutena. Yksilöllisyyteen kytkeytyvät tiiviisti
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käsitykset lapsen kasvun ja kehityksen keskeisistä ulottuvuuksista. Näitä ovat erityisesti
tunne-elämän ja itsetunnon samoin kuin lapsen omatoimisuuden kehittyminen; ne ovat
äideille selkeää ja merkityksellistä kasvatuksen perusteisiin liittyvää oleellista kehityspsykologista tietoa (vrt. Värri 1996, 110).
Tiivistäen voi ensiksi todeta, että yksilöllisyys hahmottuu äitien mielessä kysymykseksi
perustavanlaatuisesta oikeudenmukaisuudesta kasvun tukemisessa. Oikeudenmukaisuus
voi toteutua vain silloin, kun yksilöllinen erilaisuus hyväksytään. Puhuja ottaa tässä yhteydessä kantaa myös päiväkodin tehtävään:
”Se (oikeudenmukaisuus) on sitä, että jokaista kohdellaan yksilönä… ja nimenomaan hänet otetaan huomioon. Mutta kyllä siellä (päiväkodissa) pitäis periaatteessa pystyä.” (4/181, 183.)
Yllä esitetty kommentti sisältää ajatuksen kasvavan lapsen absoluuttiseen ihmisarvoon
perustuvasta oikeudesta saada kasvatusta ja yksilöllistä kohtelua sekä oikeudesta tulla sitä
kautta yhä selkeämmin omaksi itsekseen (Airaksinen 1994, 173, Harva 1963, 35–36, 139–
140). Yksilöllisen kasvatuksen erityinen arvostus ja tyytyväisyys sen toteutumiseen lapsen
vahvuuksien tukemisena (7/67) tulevat esille päiväkotikasvatuksen arvioinneissa:
”Siihen yksilöllisyyteen (olen tyytyväinen). Musta tuntuu, että ne osaa jokaisen
luonteen mukaisesti käsitellä. Tuntuu, että ne… enemmän niitten lasten kanssa on
kuin itte… Mikä ketäkin kiinnostaa… sitä avitetaan siellä… Mä vaan tosiaan oon
just kattonu, että ne osaa käsitellä sen tyypin mukaan. Ne osaa kohdella, että ne tietää, mikä sillä nyt niin kuin on.” (6/38, 40, 42, 46.)
Kokemukset ja kommentointi kuvastavat humanistiseen perinteeseen liittyvää yksilöllisyyden oikeutusta ja vuorovaikutuksen tasavertaisuutta, jolloin kasvatettava itse tuo oman
panoksensa tilanteeseen ja osoittaa itseohjautuvuutta saadessaan toteuttaa itseään ja omaa
persoonaansa (Pulkkinen 1994b, 27, Tähtinen 1992, 213–219). Kommenteista tulee esille
myös positiivisuuden ja optimismin korostus, minkä voisi ajatella liittyvän humanismin
mukaiseen luottamukseen ihmisen kykyyn oppia ja jokaisen mahdollisuuteen toteuttaa
itselleen hyvä elämä (Airaksinen ja Kuusela 1990, 46). Nämä piirteet liittyvät usein myös
käsitykseen hyvästä itsetunnosta, johon palataan myöhemmin luvussa 7.1.3. Äitien arviointia voi pitää myös eksistentiaalis-fenomenologisen lähestymistavan mukaisena ajatteluna
ja lapsen toiseuden kunnioittamisena siten, että kasvu ja kehitys nähdään dialogisuuden
periaatteiden mukaisesti lapsen yksilöllisistä tarpeista etenevänä prosessina (Rauhala 1998,
118–120, Värri 1997, 134–137).
Haastatellut antavat pohdinnoissaan selvästi positiivisen arvion päiväkodin ammattilaisten taidosta huomioida lapsi yksilönä ja siihen pohjautuvasta pedagogisesta vuorovaikutuksesta ja taidosta ohjata lasta yksilöllisesti. Varhaiskasvatuksen tutkimuksen esille nostama
käsitys lapsen subjektiudesta (ks. luku 3.2) korostaa luonnollisesti myös yksilöllisyyttä
sekä kasvattajalle asetettua vaadetta tuntea kasvatettavansa yksilöllisesti.
Huomionarvoinen äitien havainto on, että lasten mahdollisuudet saada osakseen yksilöllistä ohjausta paranivat päiväkotivuosien myötä, kun lapset olivat siirtyneet pienempien
lasten osastolta yli kolmevuotiaiden lasten ryhmään. Lapsen ollessa pienten lasten osastolla
äitejä huolestutti lisäksi jonkin verran ryhmän eri-ikäisten lasten yksilöllisyyden toteutuminen (5/15) ja lapsiryhmän suuri koko:
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”Tuntuu, että isompien puolella on helpompi vielä järjestää sillä tavalla, että ne
vähän niin kuin, mikä niitä itteään kiinnostaa” (6/42).
”Päiväkodin päivittäisissä rutiineissa kyettiin mielestäni joustamaan paremmin,
mitä isommista lapsista oli kyse. Myös lasten yksilöllinen huomioiminen, kuitenkin osana ryhmää, parani lasten varttuessa.” (5/319.)
Yllä esitetyt kommentit yllättävät siinä mielessä, että jo aiempi päiväkotipedagogiikan
ohjeistus on pyrkinyt periaatteessa sitä yksilöllisempään hoitoon ja kasvatukseen, mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Eri-ikäisten lasten ryhmäkoon määritykset, jotka on kirjattu
lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokseen (1992/806), perustuvat juuri tähän ajatukseen.
Yksilöllisyys pienten lasten toiminnan näkökulmasta herättää kysymyksiä. Onko vanhempien helpompi rekisteröidä tai saada tietoa isompien lasten päivän tapahtumista? Voidaanko tilannetta selkiyttää runsaammalla kommunikoinnilla? Ovatko pienten lasten osastojen aikataulut jäykempiä ja lasten yksilölliset tarpeet yllättävän erilaisia, jolloin vanhemmat kokevat, ettei yksilöllistä joustonvaraa ole juuri heidän lapselleen? Toisaalta kommentit viittaavat myös siihen, että erityisesti pienimpien lasten kohdalla on selvästi tarvetta
yhteistyön tiivistämiseen päiväkodin ja vanhempien välillä. Tällä hetkellä onkin meneillään näihin kysymyksiin liittyviä kehittelyjä (esim. Annunen ja Markkanen 2003, Lund ja
Soukankujan päiväkodin työryhmä 2003, Tuliharju 2002), joissa korostetaan lapsen kiintymyssuhteen vaalimista, vanhempien roolin keskeisyyttä erityisesti lapsen päiväkotihoidon
alkuvaiheessa sekä sovelletaan omahoitaja-mallia.
Useimmat haastatelluista korostivat yksilöllisyyden keskeistä asemaa, mutta yksi äiti
näki selvästi muista poiketen yksilöllisyyden painokkaammin kodin kuin päiväkodin
tavoitteena. Hän hahmottaa päiväkodin tavoitteita lapsen ryhmään sopeutumisen kannalta
ja kouluun siirtymisen näkökulmasta:
”… mä en oo mikään individualisti sinänsä. Mun mielestä ne lapsen yksilölliset
tarpeet tulee tyydytettyä kotona. On hyvä oppia, että on yks joukosta… mä aattelen
taas tätä koulua.” (3/50.)
Edellä siteerattu kommentoija hahmottaa tässä yhteydessä tavoitteita vanhempana
enemmän yhteiskunnan kulttuuristen odotusten, koululaiseksi kasvamisen, kuin lapsen
yksilöllisten tarpeiden kannalta, kuten Hämäläinen ym. (1994, 30–31) kuvaavat. Kuitenkin
sama äiti antoi myöhemmin kiitosta päiväkodin tavalle toteuttaa yksilöllisyyttä lapsensa
mieltymysten, vilkkauden ja persoonan mukaan (3/269).
Yksilöllisyyden arvostus ja korostus ei ole sinänsä yllättävää, onhan pyrkimys lapsikeskeisyyteen hallinnut kasvatusajattelua jo lähes viisikymmentä vuotta. Yksilöllisyyden painotukset ja sisällöt vaihtelevat tietysti kasvatuskäytännöissä. (Tähtinen 1992, 230–231.)
Tässä aineistossa yksilöllisyys on äitien käsitysten mukaan eräs lapsen perustava olemisen
tapa ja siten nojaa siten eksistentiaalis-fenomenologisiin lähtökohtiin (Rauhala 1983,
1998). Yksilöllisyyden suhde yhteisöllisyyteen tulee esille luvussa 7.2.2.
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7.1.2 Tunne-elämän kehitys
Yksilöllisyyteen läheisesti liittyviä ja lapsen persoonan kehittymiseen voimakkaasti vaikuttavia alueita, joita haastatellut painottavat, ovat tunne-elämän ja itsetunnon suotuisa
kehitys. Ne hahmottuvat käsi kädessä kulkeviksi kehityksen osa-alueiksi, joiden tukemiseksi myös päiväkotikasvatukselle asetetaan monia tavoitteita ja tehtäviä. Tunne-elämän
suotuisa kehitys luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Käsittelen ensiksi tässä luvussa tunne-elämää ja seuraavassa itsetunnon kehitystä.
Tunne-elämän kehityksessä nähdään keskeiseksi sallivuus ja avoimuus, joka mahdollistaa myös negatiivisten tunteiden voimakkaan ilmaisemisen. Selkeä leikkauspiste ja raja,
jossa sosiaalisuuden osa-alue ja tunteiden ilmaiseminen kohtaavat toisensa kriittisessä mielessä, on kuitenkin fyysisen aggression ilmaiseminen (5/128) ja sen kontrolloimisen oppiminen (1/104), samoin kuin toisten oikeuksien tai koskemattomuuden kunnioittaminen:
”Kyllä meillä saa kiukutella… tästä meillä on kyllä isän kanssa erimielisyyksiä.
Mä oon joskus sanonu, että huutaa saa niin paljon kun ääntä lähtee, mutta lyödä ei
saa… Se huuto voi helpottaa ja se ei kuitenkaan vahingoita… ” (4/124.)
Kannanottoihin sisältyy sallivuuden rinnalla selkeä näkemys toisen ihmisen oikeudesta
fyysiseen koskemattomuuteen, jota ei saa loukata (Lindqvist ym. 1978, 21). Lisäksi ne
kuvastavat äitien ajatusta tunteiden kehittymisestä osana inhimillistä kasvua oikeudenmukaisuuteen. Laajenevat ja syvenevät tunteet mahdollistavat näin myös empatian kehittymisen, kuten Gröhn (1987, 120) toteaa tunteiden kehittymisen merkitystä kuvatessaan.
Tunne-elämän suotuisassa kehittymisessä nähdään monenlaisten tunteiden kokemisen
ohella keskeiseksi myös lapsen ohjaaminen siten, että hän oppii käsittelemään niin omia
kuin toistenkin tunteita. Tämä merkitsee tietoista emotionaalista kommunikointia lasten
kanssa (4/146), tunteiden pohtimista sekä päättelyn harjoittamista ja oppimista samalla,
kun empatiakyky edelleen vahvistuu:
”Terve tunne-elämä on sitä, että lapsella on laidasta laitaan niitä tunteita ja osaa
käsitellä ja ilmaista niitä ja miten reagoida, jos toinen on vihainen” (5/134,136).
”Mutta kyllä ne (päiväkodin kasvattajat) mun mielestä aika hyvin selittääkin.., niin
kyllä ne (lapset) varmasti oppiikin sitä kautta… päiväkodin johtaja… mun mielestä selittää aika fiksusti, että mitä sä oot tehny… Ja kun jokaiselle tulee kuitenkin
itellekin vastaan näitä, niin oppii sen kautta ymmärtämään, että miltä se saattaa toisestakin tuntua.” (6/255, 257, 259.)
Sallivuuden, avoimuuden, kommunikaation ja tiedostamisen korostaminen ovat
tunne-elämän kehittymisen alueella keinoja, joita äidit priorisoivat. Kulttuurisidonnaisia
tapoja opetettaessa juuri edellä kuvaillut keinot ilmaisevat lapsen kunnioitusta sekä samalla
tuovat esiin tavoitteiden asettamisen eettisen lähtökohdan, joka voi olla lapsilähtöinen tai
lapsen ulkopuolelta asetettu (Värri 1996, 114–115). Lisäksi mainitut keinot liittyvät toisaalta lapsikäsityksen kokonaisvaltaisuuteen ja toisaalta erityisesti kokemuksellisuuden ja
tajunnallisuuden kehittymisen tukemiseen. Tunteiden ilmaiseminen, kokeminen ja tiedostaminen luovat merkityssuhteita, joiden avulla käsitys itsestä, muista ja maailmasta rakentuu ja muuttuu. Tämä ajattelu tukeutuu selvästi Rauhalan (1983, 26–27) esittämällä tavalla
tajunnallisuuden ja kokemuksellisuuden merkityksiä luovaan funktioon. Tunneilmaisu
toteutuu lisäksi usein juuri suhteessa toiseen ihmiseen, mikä tuo myös eettisen piirteen
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ihmisen tajunnallisuuteen (Rauhala 1998, 49). Tässä se ilmenee lapsen kehittyvänä
empaattisuutena samoin kuin aggression rajoituksina ja toisen oikeuksien kunnioittamisena.
Yllä kuvatulla tavalla syntyvien uusien merkitysten tukena mainitaan myös erityisesti
kielellisen ilmaisun vahvistaminen ja ohjaavan kommunikaation käyttö, jota vanhemmat
kuvaavat ammattilaisten työssä. Puolimatkan (1999, 19) mukaan juuri kielen oppiminen ja
kielen tunneilmaisujen rikkaus luovat pohjan eettisten tunteiden merkityksen avautumiselle. Tämä on keskeistä yksilöllisen arvomaailman kehitykselle, sillä kosketus omiin tunteisiin auttaa itsensä tuntemista ja sen ymmärtämistä, mikä tekee elämästä mielekästä.
Välittämisen etiikka painottaa samansuuntaisesti ajatusta siitä, että lapsen tulee saada harjoitella välittämisen taitoja, joita aito dialogi lapsen kanssa tukee (Noddings 1992, 22–24).
Kun nykyisin monet kokopäivähoidossa olevat lapset viettävät huomattavan osan valveilla olemisen ajastaan päiväkodissa, on luonnollista, että päiväkodin tulee olla myös tunneilmaisun ja sen kehittymisen paikka (1/315). Tunneilmaisua sallivaa ilmapiiriä ja lapsen
mahdollisuuksia purkaa pahanolontunteitaan päiväkodissa arvioidaan seuraavasti:
”Kyllä mä luulen, että mökötysnurkkia löytyy. Siis sillain, että annetaan sitten
olla.” (2/107.)
Äitien mukaan myös tunne-elämän alueen arvot välittyvät päiväkodin toiminnallisten ja
sosiaalisten muotojen myötä kuten Kiesiläinen (1988, 6) on arvioinut.
Lapsen aikuissuhteet päiväkodissa ovat myös tunnesuhteita, jotka saavat haastateltujen
arvioinneissa erityisen merkityksen. Luottamuksen, turvallisuuden ja avoimuuden syntyminen edellyttävät positiivista, hyväksyvää tunnesuhdetta (4/40), johon liittyy usein myös
kiintymystä ja lämpöä aikuisen ja lapsen välillä, kuten seuraava sitaatti kuvaa:
”Tottakai toivon, että ne (suhteet aikuisiin) on lämpimät.., että olis luottamuksellinen, turvallinen...” (2/71).
Hyväksynnän kokemus lähtee aikuissuhteesta, jossa aikuinen välittää lapselle tunteen
molemminpuolisesta hyväksynnästä. Kommenteissa on kyse myös yksilön oman arvon
löytämisestä, joka on seurausta kohdatuksi ja hyväksytyksi tulemisesta (Lindqvist 1986b,
66–67).
Hoitosuhteen pysyvyys ja pitkäaikaisuus tukee myös kiintymyssuhteita, jotka saattavat
olla lapselle hyvin merkittäviä, kantavia muistoja tai akuutti apu päivän kriittisissä tilanteissa, joissa lapsen valintaa tulisi kunnioittaa. Eräs äiti kuvaa poikansa erityistä kiintymyssuhdetta tiettyyn hoitajaan ja lisäksi myös poikansa oman ryhmän muiden hoitajien merkitystä. Esille tulee myös lapsen henkilökohtainen tarve saada aloittaa hoitopäivänsä turvallisesti:
”Pojallani ja (hoitajista) Kertulla on ollut erityinen suhde, kun se on ollut ihan
alusta asti. Lapsi sanoikin kerran, että äiti muistatko sen ihanan Kertun. Matti
(miesopettaja) on kans hirveen tärkeä. Lapsi sanoikin, että Matti tykkää minusta
paljon… Se on ollut se oma henkilökunta tärkeä (aamulla). Se ei… tavallaan oo
hyväksyny muitten osastojen ihmisiä…” (7/31, 33, 36.)
Päiväkodin kasvattajien rooli lapsen merkittävinä toisina tulee selvästi esille aitoina
ihmissuhteina, joita äidit odottavat henkilöstön lapsilleen tarjoavan. Tällaisissa ihmissuhteissa on ajallista jatkuvuutta, syvyyttä, yksilöllisyyttä ja huolenpitoa, mikä mahdollistaa
lapsen identiteetin vähittäisen kehittymisen. (Vrt. Värri 1994b, 253–255.) Näissä tilanteissa
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kasvattajalta odotetaan tiedostavaa ja tutkivaakin otetta ja halua ymmärtää situaatio ja sen
tarjoamat merkityssuhteet lapsen kannalta osuvasti (Rauhala 1998, 118–119) samalla, kun
kasvatussuhde on aito ihmissuhde (Puolimatka 1995). Äitejä huolestuttavatkin edellisen
kanssa ristiriidassa olevina seikkoina henkilöstön vaihtuvuus, vähäisyys ja resurssien puute
(6/760). Samalla kun päiväkodin ihmissuhteet mahdollistavat tunne- ja kiintymyssuhteita,
ne opettavat lapsille, että kaikki suhteet eivät ole pysyviä:
”Mietin tuolla semmosia, joihinka ne kiintyy oikein mahottomasti. Sitten ne yhtäkkiä lähtee pois… Että ne on jotenkin vissiin tottuneet siihen, että siellä ihmiset
vaihtuu.” (6/101.)
Päivähoidon arvopohja sisältää kuitenkin periaatteen lapsen turvallisista ihmissuhteista
(Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 10), jonka toteuttamiseen edellinen pohdinta liittyy.
Haastateltujen kommenteissa tuodaan selvästi esille myös pienten lasten kasvun kannalta tärkeä kehollisuuden aspekti, fyysisen hoivan ja hellyyden kokeminen:
”Se sylihän on lapselle tärkeä. Mä toivon, että olis aikaa ihan tämmöisellekin tilanteelle. Ihan semmoista pikkuista äitimäisyyttä saa olla mun mielestä.” (2/71.)
”Lapseni varmaan tuntee, että saa tarpeeksi huomiota (päiväkodissa)… Musta tuntuu, että se ossaa, se on tottunut, kun se on pienestä pitäen ollut. Lapsi on kuulemma semmonen, että kun se haluaa, se saattaa mennä syliin istumaan, käväistä
sylissä ja lähteä pois ja just sillai se pitää ite puolensa.” (7/168.)
Keho tarjoaa kokemusaiheita ja on kokemuksellisuuden instrumentti (Rauhala 1998,
106). Lisäksi pieni lapsi tuntee arvot kehollaan. Kyky korkeatasoisiinkin arvokokemuksiin
on jo varhain lapsella olemassa. (Turunen 1993, 22–25.) Lapsen saamat luottamuksen, turvan, avoimuuden ja hyväksynnän kokemukset tukevat lapsen oman arvon kokemusta ja
kuvaavat samalla Noddingsin (1992, 17–18) esittämällä tavalla hoivaa ja välittämistä lapsen ja kasvattajan välisenä suhteena ja sen laatuna. Äitien kommenteissa kuvastuu kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen hahmotus lapsen tilanteesta niin kehollisuuden, situationaalisuuden kuin tajunnallisuudenkin osalta, jolloin fenomenologisen käsityksen mukaan lapsen oman kokemuksen synnyttämät merkitykset ovat olennaisia lapsen tunne-elämän kehityksessä (Rauhala 1983).
Kodille annetaan pohdintojen mukaan kuitenkin viime kädessä erityinen asema lapsen
tunne-elämän tukemisessa:
”Mä en oo saanu sellaista palautetta, että ne kiukuttelis. Mä luulen, että ne on aika
kilttejä päiväkodissa olleet… Mä oon joskus ajatellu, että jos ne saa kiukutella
kotona, onhan lapsi monesti luontaisestikin sellainen, että se kiukuttelee mieluiten
omille vanhemmilleen… Ja tavallaan, jos se saa kiukutella kotona, sillä ei niin hirveesti tarvetta kiukutella kodin ulkopuolella.” (4/136.)
”… jos aatellaan, että täällä päiväkodissa kaikki lapset alkais niitä tunteita…
Musta tuntuu, että ehkä ne on enemmän siellä kotona…” (7/154.)
Esille nousee kotikasvatuksen säilyttämä yksityisyyden luonne ja sen suoma mahdollisuus omalla maaperällä toimimiseen. Tässä mielessä perhe on säilyttänyt ikään kuin läpinäkymättömyyttään (vrt. Marin 1994, 18). Lisäksi taustalla on myös vanhempien erityinen
kyky tunnistaa lapsensa sielunlaatu, jolloin lapsen vapaa tunneilmaisu mahdollistuu vielä
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paremmin kodin piirissä (vrt. Kiesiläinen 1988, 43–44). Kommenteissa näkyy lapsen tarpeiden hahmottaminen ja ymmärtäminen.

7.1.3 Itsetunnon merkitys
Haastatellut äidit kuvaavat melko asiantuntevasti lapsen itsetunnon kehitystä. Kuvauksissa
näkyy edelleen tunne-elämän läheinen suhde itsetuntoon. Suomalaisen kasvatuskäsityksen
kehitystä ja sen taustoja kuvatessaan Tähtinen (1992, 202–219) sanoo jo vuosikymmenien
ajan esitetyn kasvattajille vaatimuksia tuntea lapsen kehitys. Hyvä itsetunto ja itseluottamus ovat olleet selvästi esillä kasvatuksen kognitiiviselta kaudelta 1970-luvun puolivälistä
lähtien, ja lisäksi 1980-luvulta lähtien humanistinen näkemys edelleen vahvisti lapsen
omanarvontunnon ja itseohjautuvuuden painottamista. Vanhempien lapsikäsitykseen liittyvä tiedollinen asiantuntemus, joka on tullut jo edellä luvuissa 7.1.1 ja 7.1.2 esille lapsen
yksilöllisyyteen ja tunne-elämän kehitykseen liittyen, tulee esille myös tässä kolmannessa
alaluvussa käsiteltävän itsetunnon osalta, samoin kuin neljännessä alaluvussa esiteltävissä
käsityksissä lapsesta tahtojana, toimijana ja oppijana.
Yhtenä terveen itsetunnon keskeisimmistä piirteistä pidetään kykyä ja uskallusta oman
mielipiteen ilmaisemiseen sekä kykyä olla eri mieltä niin lasten kuin aikuistenkin kesken
(1/59, 2/113, 6/272, 7/109, 111). Kysymys itsetunnosta tulee esille rohkeutena ja kokemuksena omasta turvallisuudesta yhteisössä:
”Uskaltaa ilmaista tunteitaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään vapaasti pelkäämättä,
että hän tulee niiden takia hylätyksi, torjutuksi tai väärinymmärretyksi tai kaltoin
kohdelluksi… Arvostaa siis itseään sillä tavalla, että antaa arvoa eikä mukaudu ja
jousta loputtomasti tai turhaan.” (4/159,161.)
Käsityksissä näkyy vahva pyrkimys tukea lapsen yksilöllistä identiteettiä, omaksi itsekseen tulemisena, päiväkodin tilanteissa tarjoutuvassa aikuis- ja lapsiyhteisössä. Situaation
ominaisuuksiin kuuluu myös sen yksilön asemaa tai ominaisuuksia määrittävä luonne
(Rauhala 1983, 35–36). Kommenteissa esille tuleva itseohjautuvuuden arvostaminen liittyy Puohiniemen (1993, 27) suomalaisia koskevassa arvoanalyysissä itsenäisyyden arvostamiseen, jota tukee avoimuus muutosten suhteen. Itseohjautuvuus on analyysin mukaan
lisäksi erityisesti koulutetumman väestön suosima arvo. Tällaiset ajattelijat sijoittuvat Korhosen (1994, 120–121) tutkimuksen mukaan kasvattajatyyppeinä yksilöllisyyttä korostaviin tietoisiin kasvattajiin. Heille on tärkeää, että lapsesta kasvaa itsenäisesti ajatteleva
ihminen, jota aikuisen ylivalta ei ole alistanut.
Äitien lapsikäsityksissä on yhtenä tavoitteena terve itsetunto, johon liittyisi realistinen
käsitys omista oikeuksista muiden ihmisten oikeuksien rinnalla. Terve itsetunto tukee äitien
mielestä lisäksi aktiivisuutta ja toimimista sekä auttaa kestämään frustraatioita:
”Semmonen lapsi, joka pystyy toimimaan muitten lasten kanssa, kiinnostuu asioista, niin se on terveen itsetunnon merkki. Sietää myös sitä, että kielletään, ei heilahtele äärimmäisyydestä toiseen.., hyväksyy pettymyksen. Pitää kiinni omista
oikeuksistaan, mutta ei sen varjolla tallo muita.” (1/108, 110.)
”… vähempi on niitä (kilpailutilanteita), kun on terve itsetunto” (7/166).
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Tässä vanhempien ajattelu lähestyy aitoa yksilöllisyyttä, jota voisi kutsua myös aidoksi
subjektiudeksi. Tällöin itseohjauksellisuus kypsyy myös toiset huomioon ottavaksi vastuullisuudeksi (Rauhala 1987b, 41–42) ja elämäntaidoksi omassa ympäristössä ja yhteisössä (Värri 1997, 139). Samalla toteutuu kuvaus lapsen käytännöllisestä yhteiselämään
opettelusta sen suhteen, että lapsen kokemus ympäristön muista ihmisistä välittyy yhtä
arvokkaana kuin hän itse on. Tällöin luodaan myös pohja ja mahdollisuudet perusteltujen
arvojen omaksumiseen myöhemmin. (Airaksinen 1979, 78–80.)
Lapsen itsetuntoa tukevat keskeisesti erilaiset myönteiset kokemukset päiväkodissa.
Esille nousevat kokemukset omasta osaamisesta ja pidettynä olemisesta (7/74). Tämä
kokemuksellisuus tukee tajunnallisuutta samoin kuin edellä tunteiden kokemisen ja tiedostamisen yhteydessä:
”Lapsihan lähtee aika pitkälle liikkeelle semmosesta tunteesta, että on riittävä ja
selviytyy. Se lähtee siitä, että saa mahdollisuuksia että luotetaan… Kokee, että selviytyy maailmassa. Lapsi koki onnistumisen elämyksiä yhteisissä projekteissa, esimerkiksi askartelussa, josta kovin pitää.” (3/263, 269.)
Kommenteissa kuvastuu lasten kokema psykologisesti turvallinen ilmapiiri, aikuisen
antama tuki, toiminta- ja prosessipainotteisuus sekä luottamus lapseen – kaikki tekijöitä,
jotka ovat vahvan itsetunnon rakennusaineksia (vrt. Aho 1996, 48–51). Kommenteissa
kuvataan lapsen situaatiosta huolehtimista sen suhteen, että se tarjoaisi lapselle itsetunnon
ja identiteetin kannalta myönteisiä kokemuksellisia rakennusaineksia (Rauhala 1983, 35–
36). Eräs haastateltava kiteyttää kasvatusajattelunsa ytimen ja odotushorisontissaan (vrt.
Värri 1996, 114–115) olevan kasvatustavoitteen itsetuntokysymykseen:
”… mä haluaisin omille lapsilleni mahollisimman terveen itsetunnon.., tavallaan
sitte ne pärjäis elämässä” (7/337).
Yllä olevaan näkemykseen liittyen voi todeta, että itsetunnon vaaliminen kohdistuukin
yhteen ihmisen tärkeimmistä ominaisuuksista, hänen koko kehitystään ja elämäänsä määräävään tekijäään. Terve itsetunto on lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin osatekijä (Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 13). Itsetunto määrää ihmisen käyttäytymistä ja antaa
merkityksen hänen kokemuksilleen. Vastuun ja vapauden keskeinen edellytys on laajasti
yleistäen juuri vahva itsetunto. (Aho 1996, 11–12, 90.) Kaikkiaan käsityksissä yksilöllisyydestä, tunne-elämän kehityksestä ja terveen itsetunnon kehityksestä kuvastuvat ne tekijät,
joita lapsen katsotaan tarvitsevan sosiaaliseksi alkupääomakseen (vrt. Pulkkinen 2002, 44),
jotta elämäntaidon rakennusaineksia olisi riittävästi (vrt. Rauhala 1987b, Värri 1997).

7.1.4 Käsitys lapsesta tahtojana, toimijana ja oppijana
Äitien lapsikäsitystä kuvaava ja lapsen kehitystä koskeva tietoaines laajenee seuraavassa
pohdinnassa myös lapsen tahtotoimintaan, omatoimisuuteen ja oppimiseen sekä niiden
toteutumiseen:
”Omatoimisuuden painottaminen on ihan hyvä asia, koska sillä on sitten taas tekemistä itsetunnon kanssa. Pitää muistaa ottaa huomioon se lapsen tahto, koska sekin
on taas tekemisissä minun mielestä itsetunnon kanssa.” (6/702.)
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Lapsi nähdään perusolemukseltaan luonnostaan asioista kiinnostuvana, tutkivana,
kokeilevana sekä aktiivisena ja energisenä (4/375, 5/255). Tällaiseen aktiiviseen subjektiuteen ja edellä kuvattuun yksilöllisyyteen liittyy myös se, että lapsen omatoimisuutta, omien
ideoiden ja valintojen kokeilu- ja toteuttamismahdollisuuksia arvostetaan ihanteena lapsen
toiminnassa. Joissakin tilanteissa todetaan, että päiväkodin kasvatustoiminta tukee jopa
paremmin omatoimisuutta kuin kotikasvatus. Kotona lasta autetaan liikaa esimerkiksi kiireen varjolla. Tältä osin haastatelluilta tulee siis selvä viesti päiväkodin kotikasvatusta
tukevasta roolista (6/159, 165). Tällainen perheen arjen tunteminen mahdollistaa päiväkodissa perheen kannalta ekokulttuurisesti osuvan työskentelyn (Määttä 1999, 81–82). Aiemmin lasten omatoimisuuden puute johtui erityyppisestä tilanteesta kotikasvatuksessa.
Äitien huolehtivaisuus liiallisena auttamisena ehkäisi omatoimisuutta ja samalla äidit siirsivät työnjaon perinteisen mallin. (Korhonen 1994, 160–164.) Tilanteen muuttuminen kertoo jotakin myös perheen elämäntyylin ja -rytmin muutoksesta.
Kommenteissa nousee mielipiteitä, joissa lapsen valintojen tukeminen hahmottuu näkemykseksi lapsen oikeudesta olla aktiivinen aloitteissaan ja toiminnassaan (1/86), tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaan toimintaansa:
”… se musta on tärkeetä… se ilmapiiri, että lasta kunnioitetaan ja sen omia valintoja ja niinkö tommosta persoonallisuutta ja semmosia ihmisoikeuksia…” (4/14).
”On ollut puhetta, että jos on vaikka ollut joku tietty päiväohjelma, mutta lapselta
tulee hyvä ehdotus, se otetaan huomioon, eikä sitten mennäkään niitten omien
(aikuisten) kantojen mukaan. Se on mun mielestä älyttömän hyvä… ” (7/113.)
Yllä olevat sitaatit kuvaavat tietoisesti pohdittua näkemystä ihanteiden luomisesta ja
kehityksen ohjaamistehtävästä sekä aitoa kiinnostusta lapsen elämään päiväkodissa (vrt.
Jakku-Sihvonen 1982, 40, 43). Lisäksi kommenteissa näkyy äitien kuvaama käsitys aidosta
lapsikeskeisyydestä, jossa lapsi saa vaikuttaa suoraan, välittömästi ja yksilöllisesti toimintansa sisältöön ja olla todellisesti aikuisen yhteistyökumppani (Tinworth 1997, 25). Lapsen
itsenäisyyden vähittäinen lisääminen on esitetty myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2003, 11) yhtenä kolmesta kasvatuspäämäärästä. Äitejä jopa huolestuttaa mielikuvituksen puute (2/176) ja se, että lapset saattavat odottaa heidän mielestään liikaa aikuisen
tarjoamaa tekemistä:
”Välillä huolestuttaa Pekassa… se, että se sanoo.., että ei oo mitään tekemistä… ja
pitäis aina olla joku sanomassa, että rupee tekemään tätä” (1/82).
Huolestuneisuus liiallisen ohjauksen aiheuttamasta omatoimisuuden tyrehtymisestä liittynee siihen, että lapsen vapaa itsensä toteuttaminen on ollut leikki-ikäisten suomalaisvanhempien arvostamien seikkojen kärjessä (Hämäläinen ym. 1994, 85–86). Omatoimisuus ja
itsenäisyys ovat olleet tärkeysjärjestyksessä toisella sijalla myös lapseen kohdistuvissa
kehitysodotuksissa (Ojala 1997, 46).
Lapsen toiminnan laatu hahmottuu siis äitien käsityksissä yksilölliseksi ja aktiiviseksi
subjektiudeksi, jota kuvaa impulsiivisuus, avoimuus, toiminnallisuus, vuorovaikutteisuus
sekä kokonaisvaltaisuus (4/375, 5/255). Haluaisin tiivistää edellisen sanomalla, että lapsen
olotila muotoutuu näiden kuvausten pohjalta kokonaisuudessaan oppimisen olotilaksi,
kuten myös seuraava lasta kuvaava sitaatti viestittää:
”Toimii koko ajan jotenkin. Kulkee koko ajan jollain ihme energialla. Tekee niin
yksilöllisesti. Ajattelee paljon, joku viisivuotias ajattelee aivan mahottomasti… Ei

97
tule miettineeksikään, jos sanoo jotakin, niin lapset saattaa yhtäkkiä tuoda sen
esille. Ne onkin panneet sen tänne (muistiinsa), eikä se ookaan suinkaan niiltä
menny ohi korvien.. Ne imee itteensä koko ajan jostakin jotakin.., vaikka kuiskaisit toiselle niin se on varma, että ne kuulee… Musta tuntuu, että se niin ku kokonaisvaltaista… ne ei välttämättä niin kun opettele, vaan ne niin ku oppii joka asiasta jotakin. Kelaavat sitä koko ajan mielessään, jotenkin alitajuisesti ainakin.” (6/
653.)
Kommenteissa tulee varsin selvästi ja korostetusti esille käsitys lapsesta aktiivisena subjektina, jonka tulee saada toteuttaa itseään sellaisena kuin on. Lapsen omaa tahtoa, mielenkiinnon kohteita ja ideoita tulee seurata ja tukea. Voi todeta, että tämä on hyvin lapsilähtöistä ajattelua, jota leimaa oppiminen lapsen tapana elää ympäristössään. Tällainen lapsikäsitys tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sille, että ihmisen eksistentiaaliset perusominaisuudet, tunteminen, tahtominen ja ajattelu, pääsevät toteutumaan (Turunen 1987, 36).
Samansuuntaiset lapsikäsityksen ainekset – lapsi aktiivisena toimijana ja itse itseään ohjaavana oppijana – liittyvät kiinteästi myös varhaiskasvatus- ja oppimistutkimuksessa esille
tuotuun konstruktivistiseen ajatteluun oppimisessa (Bredekamp ja Rosengrant 1992, 31–
33). Tätä prosessia voi määrittää siten, että lapsi itse rakentaa käsitystään maailmasta, jolloin tietoja ei voida siirtää pelkästään kielen avulla, vaan uusien asioiden oppiminen edellyttää lapsen omaa toimintaa ja sen avulla tapahtuvaa oivaltamista. Keskeistä on havaintojen tarkentuminen ja näin syntyvien uusien merkityssuhteiden ymmärtäminen. (Lyytinen ja
Lyytinen 2003, 89.)
Oppimiskäsityksen kanssa sopusoinnussa on lisäksi kokemuksellisuus, jota tuottavat
lapsen oma toiminta, vastuun saaminen (1/293), tekeminen ja jopa pienen riskin ottaminen
(7/330). Haastatellut kuvaavat maailman jäsentämistä toiminnan avulla (4/369) seuraavasti:
”Kannustetaan lapsia, jos huomataan, että joku tykkää tehdä jotakin. Ei niinkään,
että kehutaan, että onpa hieno piirustus, vaan annetaan lapselle se idea, että jo työn
tekeminen palkitsee, että ei tarvitse tehdä sen takia, että joku sua sitten kehuu..,
vaan sen takia, että se on mieluisaa.” (1/172, 174.)
Aikuisen rooli on seurata prosessia ja lapsen ideaa sekä tarjota siihen lapsen antamien
virikkeiden pohjalta aineksia, tukea ja ohjausta. Tekemisen prosessi on ennen kaikkea lapsen prosessi. Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa nämä lasta kiinnostavat prosessit yrityksineen, erehdyksineen ja korjauksineen (Hujala ym. 1998, 58). Lapsen rooli toimijana hahmottuu hyvin aktiivisena ja yksilöllisenä prosessissa, jossa hänen eksistentiaalisia tarpeitaan tuetaan.
Olen tiivistänyt tämän ensimmäistä tutkimustehtävää koskevan luvun tulokset lyhyesti
seuraavaan taulukkoon 6. Se sisältää haastateltujen lapsikäsityksen sekä lapsen kasvua ja
kehitystä koskevien käsitysten tiivistelmän samoin kuin heidän arviointinsa päiväkotikasvatuksen toteutumisesta. Taulukoinnin jälkeen esitän vielä lyhyen yhteenvedon tuloksista
luvussa 7.1.5.
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Taulukko 6. Äitien lapsikäsitys, käsitys kasvusta ja kehityksestä sekä päiväkotikasvatuksen
arviointi.
Osa-alue

Käsitys lapsesta, kehityksestä ja kasvusta Päiväkotikasvatuksen arviointi

Lapsen
yksilöllisyys

– lapsen itsestään selvä oikeus ja oikeudenmukaisuuden edellytys
– lapsen omaksi itsekseen tulemista
– kasvatettavan oma panos mukana
– jokaisen lapsen myönteisten piirteiden
näkeminen
– humanistis-optimistinen näkemys jokaisen
lapsen hyvästä kasvusta

– päiväkodilla mahdollisuudet toteuttaa yksilöllistä kasvatusta
– ammattikasvattajilla hyvät taidot toteuttaa
– vuorovaikutteisuus lapsen kanssa tulee esille
– positiivinen kannustus yksilön piirteiden
mukaan
– henkilöstöllä hyvä lasten yksilöllinen tuntemus,
toteutuu paremmin yli 3-vuotiaiden kuin alle
3-vuotiaiden lasten ryhmissä

Lapsen tunneelämän kehitys

– sallivuus erilaisten tunteiden ilmaisuun,
jotta empatiakyky kehittyisi
– fyysinen aggressio ja toisen oikeuksien
loukkaaminen ovat ilmaisun selviä rajoituksia
– tunteiden käsittely ja dialogi kokemuksellisuuden ja tajunnallisuuden kehittymiseksi
– kosketus omiin tunteisiin on arvojen, eettisyyden ja välittämisen pohja
– kodilla erityisrooli tunne-elämän tukemisessa

– aikuissuhteet tunnesuhteina aitoja, luottamuksellisia ihmissuhteita lapselle
– päiväkodin aikuiset merkittäviä toisia lapselle,
jolloin suhteiden pysyvyys rakentaa lapsen
identiteettiä
– kasvattajalla tutkiva ote lapseen
– lapsen positiiviset kehollisuuden kokemukset
toimivat arvo-oppimisen pohjana

Lapsen
itsetunnon
kehitys

– uskallus omaan mielipiteeseen ja kyky
itseohjautuvuuteen
– realistinen käsitys omista oikeuksista sekä
toisen oikeuksien kunnioittamisesta
– aito yksilöllisyys ja vastuullisuus yhteisössä
– hyvä itsetunto luo kyvyn pettymyksen
hyväksymiseen

– päiväkoti tukee myönteisillä kokemuksilla
– ”lapsella on semmonen olo, että on tykätty ja
ossaa tehä” (7/74)
– lapsi saa positiivista palautetta
– itsetunnon tukeminen on keskeinen yhteinen
tavoite kodille ja päiväkodille

Lapsi tahtojana,
toimijana,
oppijana

– lapsen omatoimisuuden, omien ideoiden ja
valintojen toteutuminen
– liiallisen ohjaamisen välttäminen omatoimisuuden säilyttämiseksi
– käsitys lapsen aktiivisesta subjektiudesta
– lapsen olotila on oppimisen olotila

– omatoimisuus toteutuu päiväkodissa jopa
paremmin kuin kotona
– päiväkodissa lapsen valintoja kunnioittava
ilmapiiri, lapsi voi vaikuttaa välittömästi valintoihin
– aikuisen tehtävä on kannustaa, seurata ja tukea
lapsen omaa kokemusta ja prosessia

7.1.5 Lapsikäsitys – optimismia ja subjektiuden haasteita
Haastateltujen päiväkotilasten äitien lapsikäsitys tiivistyy ihanteissaan tämän tutkimuksen
tulosten mukaan seuraaviin neljään näkökulmaan: lapsen yksilöllisyys, hänen tunne-elämänsä ja itsetuntonsa kehittyminen sekä lapsen subjektius tahtomisen, toimimisen ja oppimisen kannalta. Vaikka jokaista osa-aluetta on tulkinnassa käsitelty erikseen, ne kulkevat
väistämättä ikään kuin käsi kädessä ja vaikuttavat toisiinsa. Kaikkiaan esille tullut lapsikäsitys myötäilee eksistentiaalis-fenomenologisesti, psykologisesti sekä humanistis-psykologisesti orientoituneita kasvatuskäsityksiä, samalla kun siinä kuvastuu myös haastateltujen
omaama kehityspsykologinen tieto (vrt. Rauhala 1983, 26–27, 1998, 118–120, Tähtinen
1992, 198–200, 213–215, Värri 1996, 114–115).
Äitien näkemys yksilöllisyydestä perustuu ihmisoikeuksiin liittyvään oikeudenmukaisuuteen kasvatuksessa. Tällöin yksilöllisyys toteutuu kasvatettavan mahdollisuutena tulla
omaksi itsekseen ja ohjata samalla itse omaa kasvuaan. Ajattelu tukeutuu niin fenomenologiseen kuin humanistiseen näkemykseen. Kasvattajalta tämä prosessi edellyttää fenome-
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nologisen ajattelutavan mukaan kasvatettavan tuntemusta kokonaisuutena ja persoonana
sekä lisäksi dialogista asennetta häneen (Värri 1994b, 250–255). Humanistinen tradition
näkyy optimistisena uskona jokaisen yksilön mahdollisuuksiin elää mielekästä elämää
(Airaksinen ja Kuusela 1990a, 46). Tähän liittyy myös aikuisen ja lapsen tasavertainen
vuorovaikutus, jolloin myös lapsi itse ohjaa kasvuprosessiaan (Pulkkinen 1994b, 27, Tähtinen 1992, 214). Yksilöllisyys lunastaa Tähtisen (1992, 231) mukaan paikkansa myös
nykypäivän kasvatusajattelun kulmakivenä ja haastatellut puolestaan näyttäytyvät tämän
aineiston pohjalta yksilöllisyyden korostajina aikaansa seuraavina kasvatusajattelijoina.
Päiväkodin roolia lapsen yksilöllisyyden tukemisessa äidit arvioivat hyvin positiivisesti.
He korostavat ja arvostavat henkilöstön ammatillisuutta ja erityisesti pedagogisia taitoja
yksilöllisten tarpeiden havainnoinnissa ja lapsen ohjaamisessa tältä pohjalta. Kriittisiä huomautuksia liittyy kuitenkin pienten, alle kolmevuotiaiden lasten tarpeiden huomiointiin.
Haastatteluissa todettiin, että lasten yksilöllinen huomiointi parani isompien lasten ryhmiin
siirryttäessä. Ongelmien syinä pidetään kuitenkin ensisijaisesti rakenteita, lapsiryhmien
kokoa ja eri-ikäisten ja eri kehitysvaiheessa olevien lasten erilaisia tarpeita, ei varsinaisesti
ammattitaidon puutetta.
Tunne-elämän kehitys ja merkitys nähdään siinä, että lapsi kasvaa ymmärtämään ja
kehittyy käsittelemään tunteita, niin omiaan kuin muidenkin. Tunne-elämä ankkuroituu
rauhalalaisessa mielessä kokonaisvaltaisesti kaikkiin ihmisen olemassaolon eri puoliin,
niin tajunnallisuuteen, kehollisuuteen kuin situationaalisuuteenkin (Rauhala 1983, 1998),
ja on siten vahva kehitystekijä. Tunneilmaisun ohjaamisessa painotetaan sallivaa ja rohkaisevaa linjaa. Kehitykseen liitetään tällöin tajunnallisella tasolla tunteita koskevien merkitysten avautuminen ja sitä tukeva aikuisen ohjaus. Se merkitsee tunteiden käsittelyn ja pohtimisen oppimista, jolloin kieli ja dialogi luovat mahdollisuuden kosketuksen saamiseen
omiin tunteisiinsa (Puolimatka 1999, 19). Näiden merkitysten avautuminen auttaa lasta
ymmärtämään itseään, asettumaan ymmärtävällä tavalla situaationsa (Rauhala 1983, 27),
löytämään oma arvonsa ihmisenä ja kehittämään identiteettiään. Tältä pohjalta voivat
kehittyä myös eettiset tunteet, esimerkiksi empatiakyky (Rauhala 1998, 49).
Fyysinen aggressio ja toisen oikeuksien ja koskemattomuuden loukkaaminen asettavat
haastateltujen mukaan kuitenkin selvän, ylittämättömän rajan tunteiden ilmaisemiselle
(Lindqvist ym. 1978, 21). Se merkitsee haasteita lapsen yksilöllisen subjektiuden ohjaamiselle. Haastatellut ilmaisevat tyytyväisyytensä päiväkodin kasvatuskäytäntöihin lapsen
ohjaamisessa tunteiden käsittelemiseen ja lapsen kanssa keskustelemisessa.
Haastatellut äidit näkevät päiväkodin aikuisten tukevan lapsen emotionaalista kehitystä
toimiessaan päiväkodin arkielämässä lapsen kiintymyskohteina ja merkittävinä toisina. Se
merkitsee lapsen kannalta sitä, että hän tulee kohdatuksi ja kuuluksi aidossa, jatkuvuutta ja
syvällisyyttä sisältävässä ihmissuhteessa (Lindqvist 1986b, 66–67, Värri 1994b, 252–255).
Näissä ihmissuhteissa merkitykset välittyvät myös kehollisuuden eli hoivan ja hellyyden
seurauksena, mikä on haastateltujen mielestä myös tärkeä seikka pienten lasten kehityksessä (Rauhala 1998, 106, Turunen 1993, 22–25). Aineiston pohjalta voi kuitenkin päätellä,
että kuvatun tunne-elämän kehitysprosessin taustalla nähdään viime kädessä kotikasvatuksen merkitys primaarina ja koti sinä paikkana, jossa kehityksestä kannetaan lopullinen vastuu.
Itsetunnon kehitys ketjuuntuu aineiston pohjalta lapsikäsitykseen sekä käsitykseen kasvusta ja kehityksestä lapsen identiteettiä edelleen vahvistavana tekijänä. Aikuis- ja lapsiyhteisö säätelevät äitien näkemyksen mukaan situationaalisina tekijöinä voimakkaasti tapah-
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tumien kulkua päiväkodin kasvatustilanteessa (Rauhala 1983, 35–36). Lapsilla on heidän
mukaansa mahdollisuus saada – ja he myös saavat – paljon myönteistä palautetta itsetuntonsa tueksi päiväkodin kasvatuskäytännöissä. Lisäksi lapsella on mahdollisuudet omaksua
tasapuolisesti ja realistisesti näkemys omista ja toisen oikeuksista sekä kehittyä aktiiviseen,
vastuulliseen ja myös rajoituksia kestävään itsenäisyyteen, jota Rauhala (1987b, 40–41)
kutsuu aidoksi yksilöllisyydeksi. Itsenäisyys ja itseohjautuvuus tulevat selvästi esille haastateltujen arvostamina ja itsetuntoa positiivisesti ilmaisevina piirteinä, jolloin esimerkiksi
kilpailemisen tarve vähenee. Nämä näkemykset sisältävät Tähtisen (1992, 200, 210–211,
214–215) kuvaaman ajatuksen kasvatusprosessin kaksisuuntaisuudesta, jonka mukaan prosessissa toteutuvat yhtä aikaa niin lapsen individualisaatio- kuin sosialisaatioprosessikin.
Samalla kun lapsen omatoimisuutta korostetaan, hänelle kuitenkin asetetaan rajoituksia,
jotka ovat lapsen parhaaksi. Tasapainoista kehitystä leimaa humanistisen psykologian
mukaan itsetunnon suotuisa kehitys ja lapsen kokemus siitä, että myös hän voi vaikuttaa
asioihin. Itsetunnon saavuttamista voitaneen pitää kasvatuksen vaativimpana tehtävänä
(Lummelahti 1995, 17). Toisaalta alle kouluikäisen lapsen itsetunto on vasta rakentumassa
ja hän muodostaa käsitystään kaiken kokemansa perusteella (Aho ja Heino 2000, 18).
Käsitys lapsesta toimijana, tahtojana ja oppijana ankkuroituu perustaltaan kunnioittavaan suhtautumiseen lasta ja hänen tahtoaan kohtaan ja samalla aidon lapsikeskeisyyden
toteuttamiseen. Lapsi ja hänen tapansa toimia nähdään aktiivisena, avoimena, spontaanina,
toiminnallisena ja uteliaana. Lapsen tapa olla olemassa hahmotetaan eräänlaisena jatkuvana oppimisen olotilana. Käsityksissä korostuu lapsen subjektius, jota aikuisen tulisi kunnioittaen tukea. Se merkitsee käytännössä lapsen omatoimisuuden ja omien valintojen
arvostamista. Tällaisesta asenteesta seuraa myös vaativa tavoite hyväksyä lapsi aikuisen
yhteistyökumppaniksi, jolloin myös lapsi saa vaikuttaa suoraan ja konkreettisesti omassa
kasvatustilanteessaan tehtäviin ratkaisuihin ja päätöksiin. Haastatellut ymmärtävät lapsen
subjektiuden ja toimijuuden melko samansuuntaisesti kuin konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys (Hujala 1996, 494, 496, Tinworth 1997, 25).
Esille tullut lapsikäsitys sisältää Turusen (1987, 36–69) esittämät eksistentiaaliset perustarpeet jäsentymisen, liittymisen ja tekemisen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen lapsesta,
jolloin siihen kuuluvat myös tajunnallisuus, kehollisuus sekä situationaalisuus Rauhalan
(1983) esittämällä tavalla. Analyysiä arvioiden voi myös todeta, että omatoimisuus ja itseohjautuvuus nousevat esille ihanteina, joita vaalittaessa ollaan jopa huolestuneita aikuisten
tarjoamasta liiallisesta ohjauksesta. Lapsen itsensä toteuttaminen ja omatoimisuuden taidot
ovat tulleet esille vanhempien arvostamina seikkoina myös muissa alle kouluikäisiä lapsia
koskevissa tutkimuksissa (Hämäläinen ym. 1994, 84–85, Ojala 1997, 46).
Käsitys edellä kuvatun kaltaisen subjektiuden toteutumisesta päiväkodissa on haastatteluaineistossa osittain hyvinkin vakuuttunut. Päiväkotikasvatuksen arvioitiin tukevan arkielämän omatoimisuutta jopa paremmin kuin kotikasvatuksen. Haastatelluilla on osittain
selkeää tietoa lasten ideoiden huomioinnista ja toteuttamisesta päiväkodin työskentelytilanteissa, osittain arvioinnit perustuvat mielikuviin asioista. Toisaalta päiväkodeissa on
myös toteutettu konkreettisia ratkaisuja lasten vastuun ja vapauden soveltamisessa laajentamalla esimerkiksi ulkoilualuetta päiväkodin pihapiirin ulkopuolelle. Tällaisista ratkaisuista haastatellut olivat tietoisia.
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7.2 Kasvatusihanteet ja -tavoitteet
Kasvatusihanteiden ja -tavoitteiden alueella liikutaan niiden kysymysten parissa, jotka
ottavat kantaa siihen, mikä on hyvää ja arvokasta kasvatettavan elämässä. Usein tavoitteet
asetetaan myös melko kauas tulevaisuuteen, odotushorisonttiin (Värri 1996, 114). Kasvatuksen oikeutus nojaa tavoitteeseen välittää jotakin arvokasta kasvatettavalle. Näissä kysymyksissä tiivistyy myös yksilön ja yhteisön perusjännite. (Värri 1994a, 13, Puolimatka
1995, 32.)
Seuraavaksi tarkastelen äitien kasvatuspuheessa esille tuotuja käsityksiä kasvatusihanteista ja -tavoitteista. Ensiksi käsittelen sosiaalisuuden oppimiselle asetettuja tavoitteita
lapsiryhmässä ja toiseksi siihen liitettyjä tavoitteita tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta
sekä erilaisuuden hyväksymisestä ja suvaitsevaisuudesta. Kolmanneksi käsittelen lapsen
subjektiuteen ja yksilölliseen oppimiseen liittyviä tavoitteita ja neljänneksi omasta kulttuurista johdettuja tavoiteajattelun painotuksia. Lopuksi viidentenä kohtana tulevat esille tulevaisuuden visioiden pohjalta painoarvoa saaneet tavoitteet. Näiden kysymysten rinnalla
kulkee tulkinta äitien päiväkotikasvatuksen arvioinnista.

7.2.1 Sosiaalisuuden oppiminen kasvatustavoitteena
Sosiaalisuus eri ulottuvuuksissaan nousi keskeiseksi, ehkä tärkeimmäksi teemaksi, kun
haastatellut pohtivat lastensa kasvatusta päiväkodissa ja lapsen koko kasvuprosessissa.
Sosiaalisuuden merkitys tuntuu muodostavan tietoisen lähtökohdan päivähoitomuodon
valinnalle, ja se saa lähes päätavoitteen aseman päiväkotiin kohdistuneena odotuksena (4/
34). Päiväkoti luo tietyn arvomaailman sen suhteen, miten isommassa ryhmässä toimitaan
(1/43). Päiväkodille asetetaan myös melko kattava tavoite ja laaja valtuutus niin kuin käy
ilmi seuraavissa sitaateissa:
”Vähän sellaiseen isompaan joukkoon piti saada lapset oppimaan elämää” (2/4).
”Mun mielestä on se kaikkein tärkein aspekti se jonkinlaisen sosiaalisuuden oppiminen. Sitten ehkä toissijainen on jonkin taidon oppiminen, mutta päiväkodissa
nimenomaan siinä, että opitaan toimimaan ryhmässä ja sitten että harjoitetaan tämmöistä keskittymiskykyä.” (1/266, 267.)
Valintojen ja odotusten taustalla oleva tavoitteenasettelu kuvastaa tietoisuutta kasvatuksen arvopäämääristä ja arvostuksista (Hirsjärvi 1980, 19–20). Puhuessaan elämän oppimisesta ja toisten ihmisten huomioimisesta tai isomman ryhmän arvomaailmasta äidit konkretisoivat kasvatusvastuutaan fenomenologisesti ajateltuna erityisesti maailmaan orientoimisen kannalta. Tällöin lapsen olemassaolon muoto on nimenomaan yhteisön jäsenyys.
(Värri 1997, 121.) Tavoitteet ovat sopusoinnussa myös sen päätelmän kanssa, että sosiaalisuus on ensisijaista ja myös muun kasvun edellytys (Airaksinen 1979, 78). Tämä näkyy
yllä erilaisten taitojen tärkeyttä arvioitaessa. Ne eivät ohita tärkeydeltään sosiaalista oppimista. Äitien asettamat tavoitteet liittyvät myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
(2003, 11), jotka ohjaavat kasvattajia yhtenä kolmesta kasvatuspäämäärästä vahvistamaan
muita huomioivia käyttäytymismuotoja ja toimintatapoja.
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Sosiaalisuuden tavoitteissa päiväkoti arvioidaan äitien kasvatuspuheessa monessa suhteessa kotikasvatusta tukevaksi, jopa täydentäväksi. Lapsiryhmät koetaan sosiaalisuuden
kannalta tietyin edellytyksin sopivan kokoisiksi, mikä edistää suureen ryhmään sopeutumista myös koulussa. Kun lapsen oma perhe on pieni, todetaan, että päiväkodissa opitaan
sosiaalisuutta, yhdessä olemista ja toisen huomioon ottamista. Päiväkoti täydentää oman
asuinympäristön puutteita vertaissuhteiden osalta. (1/5, 7, 2/14, 4.) Se täydentää lapsen
sosiaalista ympäristöä ja kokemusmaailmaa myös siinä tapauksessa, että sisaruksilla on
hyvin suuri ikäero (7/76). Päiväkotiryhmä tarjoaa sosiaalisesti monimuotoisen vertaisryhmän, jossa on ”kaikenlaisten ihmisten lapsia” ja joka poikkeaa sikäli pelkästään perheen
oman tuttavapiirin tarjoamasta (3/16).
Päiväkoti mielletään tässä mielessä lasten sosiokulttuuriseksi pienoiskentäksi, jossa
huomioidaan painokkaasti yksilölliset tavoitteet, mutta joka huomioi samalla myös yhteiskunnan ja kulttuurijärjestelmän yleiset tavoitteet yksilöllisyyden määrittäjinä (vrt. Siljander 1995a, 67). Vanhempien tavoitetietoinen toiminta merkitsee tässä yhteydessä lapsen
situaation konkreettista valintaa, jolla ajatellaan olevan yhteyksiä lapsen persoonan ja identiteetin rakentumiseen (Rauhala 1983, 34–36).
Päiväkodissa harjaannutetaan kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta suotavia valmiuksia.
Lapsiryhmän yhteisessä elämässä syntyy todellisuuden oppimistilanteita monina pieninä
elävän elämän tapahtumina ja episodeina: Eräs äiti kuvaa sitä, miten jokapäiväinen ruokailu on toiminto, jossa on odotettava omaa vuoroaan. Joka paikassa ei voi olla ensimmäinen. Yhteiset tilat rajoittavat yksilön omaa toimintaa. Tietty aikataulu toimintoineen, esimerkiksi satuhetki, totuttaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. (2/18.) Nämä tilanteet ovat arkielämän tarjoamia rajapintoja yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kohtaamisissa, joissa kasvattaja on ratkaissut tietyllä tavalla suhteensa kulttuurinmukaisiin odotuksiin (Värri 1994a,
13–14).
Monet aineistossa kuvatut sosiaaliset taidot nähdään myös kouluvalmiuksina, jolloin
niihin sisältyy myös kognitiivista kehitystä edistäviä valmiuksia. Niihin kuuluvat keskittymiskyvyn harjoittaminen, oman puheenvuoron odottaminen, toisen kuuntelemisen oppiminen – vuorovaikutustaidot kaikkiaan, kyky jakaa tavaroita, joustavuus muiden kanssa toimittaessa sekä yhteisten pelisääntöjen oppiminen. (1/267, 2/36, 4/34, 7/76.) Tässä on ehkä
osittainen vastaus Ojalan (1997, 93, 95) esittämään kysymykseen, joka koskee vanhempien
kasvatustietoisuutta ja sosiaalisen alueen korostuneisuutta.
Sosiaalinen oppiminen nähdään kaikkiaan välttämättömänä osana elämää, jossa on jatkuvasti kohdattava myös toinen ihminen ja hänen tahtonsa. Näin sosiaalisuuteen sisällytetään myös ajatus itsestä ja muista ihmisistä kannettavasta vastuusta. Tällaisen ”kanssaelämisen taidon” oppimisen tulee lähteä lapsuudesta, jolloin siihen ajatellaan olevan sellaista
erityistä herkkyyttä, jota ei välttämättä enää myöhemmin ole (2/20). Sosiaalinen kehittyminen ymmärretään yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden jatkuvana keskinäisenä riippuvaisuutena ja toisiinsa peilautumisena. Lapset sisäistävät äitien mukaan sosiaaliset arvot, kuten
toisen ihmisen kunnioittaminen ja suvaitseminen, parhaiten mallioppimisen ja oman kokemuksen kautta. Seuraavat kommentit koskevat toiveita ja tavoitteita, joita asetetaan lapsen
arkikokemuksille päiväkodissa:
”… kunnioittamalla lasta ja suvaitsemalla hänen erityispiirteitään. Jos hän saa
kokea sitä, hänkin oppii suvaitsemaan muita. Tavallaan se on suoraan sitä, että,
miten aikuiset kohtelee lasta, niin se on sitä mallioppimista.” (4/353.)
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”Aina ei tarvi niin terästää, että opi pitämään puoles. Toisaalta on hyvä joustaakin… Jos tuo nyt välttämättä haluaa tuon lapion, niin ottakoon… Se on vähän semmoista tasapainoilua. Lapsen ihmissuhdetaitoja tuetaan sillä, että annetaan niitten
kokeilla.” (4/229.)
Edellä olevat kommentit liittyvät ajatukseen siitä, että lapsi sisäistää arvot ympäristönsä
tarjoamien toiminnallisten sosiaalisten muotojen myötä ja oman kokemuksensa kautta,
joka on samalla välittämistä sisältävä (Kiesiläinen 1988, 6, Noddings 1992, 17–20, Värri
1997). Esille tulee se, miten sosiaalisuuden aspekti toteutuu yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden rajapinnalla, jossa myös oma yksilöllinen kokemus on tärkeä. Katsantokannassa
korostuu lapsen situaation hahmottaminen toiseuden kannalta, jolloin itseyden rakentuminen edellyttää myös toiseuden kohtaamista ja kunnioittamista (Varto ja Veenkivi 1993,
144).
Kun haastatellut kuvaavat lapsen kasvamista ja toimimista isossa ryhmässä toisaalta
sopeutumista ja oppimista edistäväksi, he arvioivat toisaalta, että ryhmäkasvatus voi olla
lapselle vaativa ja selviytymistä kysyvä prosessi. Tällainen tilanne saattaa kasvattajan arvioimaan tavoitteiden osuvuutta, kun ilmenee, että lapsi kokee ryhmässä paineita esimerkiksi
tuoda itseään esille. Eräs äiti pohtii tyttärensä tilannetta seuraavasti:
”… että pittää koko ajan olla semmosessa isossa ryhmässä, että minäkin tuun täältä
esille, ja meillä just se isompi (lapsi) on sen tyyppinen, että sen pitää varmasti
siellä päästä sanomaan jotakin” (6/113).
Pohdinta nostaa esille kasvattajan arvioinnin yksilölliseltä pohjalta asetettujen tavoitteiden soveltamisesta ja muuttumisesta, jotta kasvutapahtuma etenisi kasvatettavan yksilöllisistä ehdoista ja mahdollisuuksista käsin ottaen samalla huomioon myös yleisen ihmisyyden idean. Vaikka kasvattajalla on siis jokin käsitys tavoitteista, on niitä muutettava prosessin edetessä. (Rauhala 1998, 120.) Tätä voisi kuvata myös kasvattajan kaksoisvastuun
tilanteena yksilön ja yhteisön tavoitteiden jännitteessä, jossa kasvattajaa pidetään kuitenkin
ensisijaisesti kasvatettavan valtuutettuna. Pedagogista suhdetta määrittävät näin erilaiset
tilannespesifit tekijät, joiden vaikutusta on aina reflektoitava uudelleen. Samalla toteutuvat
kasvatuksen dialogisuuden periaatteet tavoitteita asetettaessa. (Siljander 1988, 33–34,
1995a, 65, 68, Värri 1997, 133, 135.)
Sosiaalisuuden sisällöiksi haastatellut äidit määrittelevät jo päiväkotivaiheessa myös
ihmissuhdetaitojen perusteet. Niitä ovat erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen sekä
erilaisuuden sietokyky ja kärsivällisyys, erilaisten toiveitten yhteensovittaminen, joustamisen oppiminen ja itsekkyydestä poisoppiminen. Tavoitteena on vähitellen tapahtuva rinnakkain elämisen oppiminen ja ristiriitojen välttäminen semmoistenkin ihmisten kanssa,
joiden kanssa ei tule niin hyvin toimeen kuin ehkä joidenkin muiden kanssa. Kaksi äitiä,
joista ensimmäisen lapsi on haastatteluhetkellä kuusivuotias ja toisen kaksi ja puolivuotias,
kuvaavat tavoitteita seuraavasti:
”… taidothan… vielä kehittyy koulussakin… kyllähän se on… koko elämää varten
… semmonen erilaisuuden sietokyky, että ne oppii tulemaan toimeen erilaisten lasten kanssa ja toisaalta oppii… sen että kaikista ei tarvi tykätä. Oppii elämään sillain rinnakkain ja välttämään ristiriitoja semmostenki ihmisten kanssa, joitten
kanssa ei nyt niin hyvin tuu toimeen.” (4/36.)
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”Vuorovaikutustaitoja tietysti. Tuota mä toivosin, että se oppis vähemmän itsekkääksi, joustavuutta… Varmaan tärkein just se että oppis tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kärsivällisyyttä ja joustavuutta… semmosta sitä varmaan
haluais, että se oppis.” (5/90.)
Molempien kommenttien kohdalla, voidaan ajatella, että lasten ollessa vielä näin nuoria,
asetetut tavoitteet sijoittuvat melko kauas odotushorisonttiin, jossa kasvatettava saavuttaa
arvokkaana pidetyt asiat (Värri 1994a, 14, 1996, 114–115). Muiden huomioinnin ja altruismin korostuminen kasvatustavoitteissa ja -arvoina on yhtäpitävä tulos aikaisemman tutkimuksen kanssa. Muiden huomiointi on tyypillinen suomalainen arvo ja lisäksi se on osoittautunut suhteellisen pysyväksi arvoksi. Sillä tarkoitetaan hyväntahtoisuutta, joka pyrkii
toisten hyvinvoinnin edistämiseen. (Puohiniemi 1996, 37–38, 48–49.) Vanhempien asettamat sosiaalisen oppimisen tavoitteet ovat vaativia, mutta on otettava huomioon se, että on
kyse pitkäaikaisista prosesseista, jotka käynnistyvät etätavoitteina jo varhaisvuosina. Pyrkimys luoda perusteet tämänsuuntaisille arvostuksille näkyy kuitenkin selvästi.
Sitä kuvaa, joka kaikkiaan nousee tähän asti analysoidusta aineistosta yksilöllisyyden,
hyvän itsetunnon ja oikeudenmukaisuuden korostamisena sosiaalisuuden rinnalla, voisi
kooten kuvata itseohjautuvaksi sosiaaliseksi luovuudeksi. Se antaa oman lisävärinsä
hyväntahtoisuudelle ja altruismille, jota kuvattiin jo edellä Puohiniemeen (1996, 37–38)
tukeutuen. Äitien esittämien ihanteiden ja tavoitteiden toteutuminen tukisi vahvasti sellaisten tasapainoisten ja monipuolisten persoonallisuuksien kehittymistä, joilla olisi mahdollisuus toimia yhteisöllisesti kulttuuria uudistaen, kuten esimerkiksi Hirvi (1993, 15) on esittänyt (vrt. myös Komiteanmietintö 1980:31, 120–121). Tässä tehtävässä kasvattajan vastuu
koskee kasvatettavan maailmaan orientoitumista, joka toteutuu lapsen kannalta hänen olemisenaan yhteisönsä jäsenenä ja siinä samalla hänen elämäntaitonsa karttumisena. Näin
rakentunut käsitys kasvatuksellisesta hyvästä tukeutuu periaatteiltaan fenomenologiseen
näkemykseen kasvatuksesta. (Värri 1994a, 13–14, 1994b 238, 1997, 121, 139).
Arvona altruismi on kuitenkin tyypillisempi naisille kuin miehille, ja itseohjautuvuus on
tyypillisesti koulutettujen arvovalinta (Puohiniemi 1993, 24, 27). Tämän aineiston osalta
tulee jälleen huomata, että kaikki haastatellut ovat suhteellisen hyvin koulutettuja naisia.
Lisäksi Puohiniemi (1993, 32) toteaa Schwartziin (1992) viitaten, että ihmisen tarve olla
vuorovaikutuksessa muiden kanssa on yleisinhimillinen elämän perustekijä. Tähän haastateltavat itse asiassa ottavat kantaa perustellessaan päiväkotihoidon valintaa.
Tämän tutkimuksen aineistossa sosiaalisuuden oppiminen tarkentuu vielä kahteen näkökulmaan, jotka ovat lasten vertaissuhteet ja niiden merkitys sekä tapakasvatuksen merkitys.
Käsittelen ensin vertaissuhteita ja sitten tapakasvatusta.
Sosiaalisuuden oppimisessa ehkä tärkeimpänä osatekijänä ovat lasten vertaissuhteet
lapsiryhmässä. Päiväkoti tarjoaa luonnollisen ystäväpiirin laajentumismahdollisuuden, jota
haastatellut äidit lähes poikkeuksetta pitävät tärkeänä. Lapsiyhteisö ja omat leikkitoverit
ovat monien tavoitteiden, perustaitojen ja -asenteiden sekä arvojen oppimisen lähtökohtina.
Positiivisena puolena nähdään myös päiväkodin mahdollisuudet tukea lapsen sosiaalisia
taitoja sekä tarjoamalla liittymismahdollisuuksia suurempaan ryhmään että solmimalla
yksilöllisiä suhteita:
”On kuulunut, että lapsi mielellään hakeutuu jonkun pojan kanssa, on siellä veistohuoneessa tekemässä jotakin linnan perustuksia… Se vielä eri lailla pirstoo sitä
ryhmää pienemmäksi… myönteisessä mielessä tekee pienempiä yksiköitä.” (1/17.)
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Vanhemmat arvostavat kasvatusodotuksissaan sosiaalisten vertaisryhmätaitojen kehittymistä. Tähän liittyen myös ystävyyssuhteiden muodostamisen on eräs syvälle juurtuneista arvoista kasvatuskulttuurissamme. (Ojala 1997, 46–47, 93.) Läheiset ihmissuhteet
kuuluvat suomalaisten arvohierarkiassa kolmen tärkeimmän arvon joukkoon (Puohiniemi
1993, 26). Lapsen oman toveripiirin olemassaolo saa siis arvostusta osakseen. Erikseen
nimeltä mainiten parhaita ystäviä ei kuitenkaan eritelty. Sen sijaan erityisen myönteisenä
koetaan kuitenkin tilanne, jossa lasten leikkitoverit ovat samoja päiväkodissa ja kotipiirissä
(6/77). Tässä suhteessa yhteneväinen kasvuympäristö ikään kuin eheyttää lapsen elämismaailmaa, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja tarjoaa tuttuutta ja turvallisuutta myös päiväkodin ulkopuolella. Tällaista situationaalista eheyttä kuvattiin seuraavasti:
”Suurin osa lapsista on tästä pihapiiristä, niin ne on tuttuja keskenään… Niillä on
jo, kun käy tarhasta hakemassa, varaukset (leikkitovereista), ja sitten ne juoksee
vielä illallakin kylässä.” (5/41, 45.)
Kun vanhemmuuden ja kasvatuksen kriisin on ajateltu johtuvan nimenomaan yksilö- ja
yhteisösidosten katkeamisesta, esille tulleessa ajattelutavassa on selvästi viitteitä myönteisestä uusyhteisöllisyydestä, jota pienen kerrostaloalueen päiväkodin on tässä tilanteessa
myös mahdollista synnyttää ja tukea asuinyhteisön piirissä (Roos ja Hoikkala 1998, 9–10).
Lapsiryhmän tarjoama sosiaalinen monimuotoisuus ja lapsiryhmän heterogeenisyys
kuvataan kasvatuksellisesti sekä rikastuttavana että rasitteita sisältävänä tekijänä. Lapsiryhmä koostuu persooniltaan ja kasvatustaustoiltaan erilaisista yksilöistä. Tämä koetaan
myös tulevaisuuteen valmentavana sosiaalisena oppimisena:
”Toisaalta olen ajatellut, että sehän on vaan realistista, että on… monenkirjavassa
sakissa, koska hyvin harvalla on sitten se etuoikeus, että voi sitten myöhemmin
valita, että liikun tämmöisten ihmisten parissa. Sinänsä se on etu, mutta sitten toisaalta tietysti joskus aikamoinen rasitus, että siellä on niin monenlaista.” (1/122,
123.)
Kun erilaisista luonteista tai erilaisista kasvatustaustoista johtuvat erot synnyttävät konfliktitilanteita tai ongelmia lasten kesken, odotetaan päiväkodin aikuisten tasoittavan ”suurimpia ylilyöntejä” (1/126). Samalla nämä tilanteet nähdään kotikasvatuksessa mahdollisuutena pohtia erilaisia käyttäytymismalleja lapsen kanssa (5/109, 132, 134) ja antaa lapselle esimerkiksi ei-toivotun käyttäytymisen syiden pohtimisella ikään kuin uusi näkökulma asiaan. Näiden erilaisten ja ristiriitaisten kasvuvirikkeiden kontrollointia ja koordinointia (Jakku-Sihvonen 1982, 38–44) haastatellut konkretisoivat seuraavasti:
”Olen joskus sanonut lapselle, että ajattele, se saattaa johtua siitä ja siitä… Tavallaan se syitten antaminen sille on sen ulottuvuuden antamista. Lapsi näkee tavallaan ne konkreettiset teot ja sanomiset. En tiedä, osaako sitä selittää sen asian sillä
tavalla, että lapsi ymmärtää, että mitä siellä on takana, mutta että ainakin minä
uskon, että kannattaa yrittää.” (1/128, 132.)
Äitien arvioinnit ja tavoitteenasettelu peilautuvat realistisista lähtökohdista näissä sosiaalisesti ongelmallisissa tilanteissa. He tiedostavat päiväkodin monimuotoisia, myös ristiriitaisia kasvatustilanteita ja niiden seurauksia, joita tulee esille myös kotikasvatuksessa.
Niihin haastatellut ilmoittavat puuttuvansa ja haluavansa myös ohjata lasta. Kasvatuksellinen merkitys nähdään näissä yhteyksissä tulevaisuuden kannalta lapsen ymmärrystä ja sietokykyä laajentavana sekä mahdollisuutena selvitä erilaisten ihmisten kanssa myös vai-
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keissa tilanteissa. Taustalla näkyy sosiaalisen vastuullisuuden etätavoite, jonka mukaan
käyttäytymisen toivotaan noudattavan nk. vahvan itsehallinnan strategiaa, jolloin kyky tunteiden säätelyyn auttaa hallitsemaan sisäistä viriämistä ja säilyttää toimintakyvyn optimaalisella tasolla (Pulkkinen 1994a, 407–408, 1995, 305, 308).
Lasten keskinäiset konfliktit ovat kasvatuksen ja vertaissuhteiden arkea, jossa emootioiden säätely joutuu kovalle koetukselle. Aikuisen tulee puuttua fyysiseen aggressioon ja
toistuvaan kiusaamiseen (7/188). Riitatilanteet nähdään kuitenkin myös oppimistilanteina,
joista lasten tulisi oppia selviämään vähitellen itsenäisesti:
”Mun mielestä pitää katsoa tiettyyn pisteeseen. Ei saa mennä heti... Riitelemällähän lapset myös oppii sitä keskinäistä olemista. On huono, että aina tarjotaan valmis ratkaisu heti.” (1/144.)
Näitä selviytymismahdollisuuksia tulisi tarjota välttämällä tietoisesti aikuisen liian
nopeaa puuttumista asiaan. Hyvänä mallina pidetään sitä, että aikuiset eivät selvittele lasten
erimielisyyksiä heidän puolestaan, vaan lapsia tuetaan tekemään sovinto esimerkiksi tarjoamalla vaihtoehtoja ketään syyllistämättä tai antamalla lasten kokeilla omia ongelmanratkaisutaitojaan ja selviytymisstrategioitaan jopa kantapään kautta (5/319, 6/230). Tässä
menettelyssä pyritään tarjoamaan lapselle hänen oman kehitystason mukaisesti jälleen
aktiivisen subjektin rooli. Tällöin aikuinen arvioi tavoitteiden asettelua ja tarjoaa tarvittavan ohjauksen ja tuen. (Hujala 1996, 496, Hujala ym. 1998, 49.)
Päiväkotikasvatuksen kannalta on tässä yhteydessä oleellista huomata, että emotionaalisen säätelyn perusta muodostuu jo varhaislapsuudessa. Siihen vaikuttavat kasvatustilanteissa lapsen kypsyminen, hänen temperamenttinsa sekä ympäristön vuorovaikutus.
Lisäksi suhtautumistavat tunteita herättäviin tilanteisiin kiteytyvät yksilöllisiksi, ja käyttäytymisessä on myös jatkuvuutta siten, että käyttäytymistyylin suunta alkaa muotoutua
kahdeksaan ikävuoteen mennessä. (Pulkkinen 1994a, 416.) Äitien pohdinnoissa tuleekin
selvästi esille, että aikuisella tulee olla päiväkodin kasvatustilanteissa kasvatuksellisesti tietoinen ja tavoitteellinen ote, erilaisia ratkaisumalleja ja lasten yksilöllinen tuntemus tilanteiden ohjaamiseksi pedagogisesti. Tässä yhteydessä voi arvioida kasvattajan roolin muodostuvan dialogisen kasvatuksen ehtoja toteuttavaksi siten, että kasvattaja tiedostaa tavoitteet, tunnistaa lasten yksilöllisyyden ja tarjoaa lapsille turvallisia tilanteita kokeilla ja kehittää kykyjään (Värri 1997, 133–141).
Kaikkiaan haastateltujen äitien käsityksiä sosiaalisuuteen oppimisesta kuvastaa hyvin
ajatus, jonka mukaan sosiaalisten taitojen hankkiminen edellyttää työskentelyä samalla
tavoin kuin tiedollinenkin oppiminen. Sosiaaliseen kasvatukseen sisältyvät kokemukset
ihmissuhteiden iloista ja suruista. On annettava aikaa kuuntelulle, pohtimiselle, toimintamallien kokeiluille ja ristiriitojen ratkaisuille. On saatava selvitellä tilanteita vertaisten kesken, mutta tarvittaessa tulee olla mahdollisuus aikuisen tukeen ja ohjaukseen. (Rinkinen
2002, 175.)
Tapakasvatusta arvostetaan äitien kommenteissa itsestään selvänä välttämättömyytenä,
jolle on olemassa selkeät perusteensa. Päiväkodilta odotetaan tapakasvatusta kotikasvatusta tukevana ja toiminnan luonnollisena, jokapäiväisenä osana (1/146). Tapakasvatuksen
sisältö hahmottuu vanhempien vastauksissa melko yhteneväiseksi. Perusasioina pidetään
kielenkäyttöä, pöytätapoja, kohteliaisuussääntöjä ja huomaavaisuutta sekä aikuisten ja toisten lasten kunnioittamista. (2/135, 4/209, 5/175.) Vanhemmat kommentoivat päiväkodin
positiivista merkitystä tapakasvatuksessa mm. erityisesti ruokailu- ja pöytätapojen osalta
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(1/146). Tavat luovat voimakkaasti rajoja ja ohjaavat käyttäytymistä. Tapakasvatuksen
ongelmissa kaivataankin konkreettista yhteistyötä ja neuvottelua:
”Eräs hyvin konkreettinen asia, mikä tuntuu siirtyneen päiväkodista myös kotiin,
ovat hyvät ruokailu- ja pöytätavat” (5/319).
”… Kun lapsi on nyt kiroillu ihan hirveästi… Kysyä, miten ne on siellä tarhassa
sen hoitanut… Että miten, että mitenkähän ne siellä tarhassa sen hoitanu...” (5/51.)
Tapakasvatuksessa painottuu nk. kaunis käytös (Hämäläinen ym. 1994, 87). Tässä tapakasvatukseen luokitellut asiat kuvaavat ns. säilyttäjien ryhmää, jota leimaa perinteen arvostaminen (Puohiniemi 1993). Yllä olevien mielipiteiden taustalla oleva motiivi voidaan kuitenkin tulkita sosiaalisuuden alueelle sijoittuviin tavoitteisiin toisten ihmisten huomioinnista sekä omasta itsehallinnasta ja selviämisestä myös monikulttuurisissa tilanteissa.
Tapakasvatusta arvostetaan pitkällä tähtäimellä lasten tulevaisuuden kannalta, odotushorisontti on aikuisuudessa saakka, jolloin jopa kansainvälisyyden näkökulma tulee mukaan:
”Tavat on tärkeitä ja sitä tärkeämpiä, mitä enemmän on tätä kansainvälistä vuorovaikutusta. Että kyllä ne meidän lapsille on vielä tärkeämpiä kuin meille… Lasten
tulevaisuus on aika paljon siinä, että ne osaa käyttäytyä… Tämä käyttäytyminen,
millä tulevaisuudessa hankitaan työpaikat.” (4/233.)
Tapakasvatuksen ja vertaissuhteiden alueilla on kuvattu sosiaalisen sopeutuneisuuden
taitoja ja empatiakykyä, joita hyvä itsetunto tukee, mutta joka ei sinänsä kuitenkaan automaattisesti, ilman opetusta ja ohjausta, tuota näitä taitoja, vaan niihin tarvitaan opastamista
(Keltikangas-Järvinen 1994, 37). Hyvät tavat opitaan parhaiten juuri kotona ja lähiympäristössä ja tavat nimenomaan toimivat pohjana erilaisten edellä mainittujen hyveiden oppimiselle (Tirri 1999, 32).
Tähän mennessä analysoidut sosiaalisuuden tavoitteet liittyvät yhteiselämän oppimiseen, ryhmän jäsenenä olemiseen ja ihmisen perustarpeeseen olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Päiväkotielämän sosiaaliset muodot luovat monipuolisia oppimistilanteita yksilöllisten ja yhteisöllisten tarpeiden yhteen sovittamiselle, jonka ajatellaan hahmottuvan
vähitellen osaksi yksilön persoonallista elämäntaitoa ja siihen liittyvää itsehallintaa.
Lisäksi sosiaalisuuden kenttä tarjoaa tyydyttäviä ihmis- ja ystävyyssuhteita, jotka myös
opettavat vuorovaikutusta ja ihmissuhdetaitoja. Sosiaalinen kasvatus tarkentuu lisäksi
äitien käsityksissä monissa kohdin eettiseen kasvatukseen ja eettisiin kysymyksiin, jotka
koskevat tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Näistä aineiston sisältämistä näkökulmista
esitän seuraavaksi tulkinnan tulokset.

7.2.2 Sosiaalis-eettisen kasvatuksen tavoitteet
Sosiaalisuuden kenttä sisältää myös vahvasti eettisyyteen sidoksissa olevia kysymyksiä.
Tätä aluetta koskien aineistossa painottuvat tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteet
sekä erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen kasvatustavoitteina. Nämä tavoitteet koskevat fenomenologisesti ajateltuna lapsen itseytymisen ja vähittäisen vastuullisuuden kehitystä sekä toiseuden näkökulmaa (Rauhala 1998, Värri 1994a, 1994b, 1997).
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Sosiaalisuuden tematiikkaan liittyvät aineiston mukaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden perusteet, jotka saavat myös päiväkodissa kasvualustansa lapsiryhmän jokapäiväisessä elämässä. Näiden arvojen oppimisen reunaehdot muodostuvat aikuisen kasvatusnäkemyksestä ja pedagogisesta tietoisuudesta sekä lapsen tavasta omaksua asioita ja asenteita. Näin mallioppimisella, aikuisen esimerkillä ja lapsen tavalla oppia asioita tekojen,
ilmapiirin ja kokemusten kautta on haastateltujen äitien arvioinneissa keskeinen merkitys
(6/314, 321, 571). Tavoitteeksi asetetaan itsenäiseen harkintaan perustuva oikeudentunto.
Ihmisyhteisö on moraalisesti vastuullinen ja vastuullisista yksilöistä koostuva (Lindqvist
1986b, 150). Lasten ja aikuisten päiväkotiyhteisö, jossa kasvattajalla on erityisvastuunsa,
hahmottuu sellaiseksi haastattelukommenteissa:
”… että itse täytyisi pyrkiä oikeudenmukaisuuteen… Ympärillä tapahtuu paljon
semmoista, mikä ei ole oikeudenmukaista, ja sitähän nykyään tosi paljon näkee. Ja
lapset tajuaa hyvin herkästi sen, mikä ei ole oikeudenmukaista. Semmoinen pitäis
lapsille opettaa, että jos muut tekee näin, niin se ei ole mikään peruste sille, että
itekin tekee niin. Vaan että itse tekee niin kuin itse tuntee, että on oikein.” (1/204.)
”… jos on vähänkään semmoinen tilanne, että nyt toinen kärsii, niin se otetaan
keskustelun alle. Ja kyllä ne aika hyvin mun mielestä huomioikin.” (2/109.)
Näissä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä tulee esille kasvattajalle
annettu ”maailmankantajan” ominaisuus, joka velvoittaa kasvattajaa valitsemaan olennaisia aspekteja ja tuomaan niitä tietoisesti ja oikeudenmukaisesti esille kasvatettavalle (Värri
1994b, 2000a, 29, 36). Tässä asetetaan kasvattajille myös moraalisesti korkeatasoisen
pedagogin vaatimus, jonka teoissa näkyvät oikeudenmukaisuus ja muut hyveet (Hallamaa
1996, 40). Yllä olevassa lainauksessa annetaan myös positiivinen arvio tilanteisiin puuttumisesta oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi, jolloin toiseus huomioidaan. Tällainen kasvattajan toiminta tuottaa Noddingsin (1992, 22) mukaan lapselle välittämisen kokemuksia,
jolloin myös hänen oma valmiutensa välittämiseen kehittyy.
Äidit pohtivat myös kriittisesti lastensa saamia kokemuksia, joita syntyy lapsiryhmän
rakenteiden ja koostumuksen vuoksi. Esille tulevat lapsiryhmät, joissa hyvin eri-ikäiset
lapset joutuvat saamansa huomion suhteen eriarvoiseen asemaan. Nämä tilanteet asettavat
erityisiä vaatimuksia myös päiväkodin työntekijöille:
”Kun ryhmässä on 11 kuukauden ikäisiäkin ja sitten yli kolmevuotiaita. Semmoiset raisuimmat pojat ja sitten nää vuodenikäiset saa eniten sitä huomiota, ja sitten
siihen väliin jäävät väliin, eivät saa niin paljon huomiota… Toisaalta… isoimmat
raisut pojat ovat niitä silmätikkuja ja pienemmät vauvat niitä lellikkejä… Että ryhmäkoosta on aika paljon kiinni.” (5/151.)
Kuvatut sosiaaliset tilanteet ja niiden ohjaaminen peilautuvat kommenteissa päiväkodin
kasvattajien kannalta vaativana tehtävänä, jossa erityisesti positiivisen kasvatusilmapiirin
luomisella ja säilyttämisellä on tärkeä merkitys. Tällaiseen ilmapiiriin vaikuttavat kasvattajapersoonan uskomukset ja perusasenne lapseen sekä herkkyys tunnistaa tilanteisiin liittyvät oleelliset tekijät (Tirri 1999, 31). Lasten omat kokemukset tasavertaisuudesta ja osakseen tulleesta ymmärtämyksestä ovat keskeisiä, koska tämä kokemuspohja kasvattaa myös
muiden tarpeiden ja oikeuksien ymmärtämistä (Komiteanmietintö 1980:31, 142, 144–145,
Puolimatka 1999, 25–26, Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 10). Kasvatusilmapiirin
korostaminen on olennaista, sillä lapsen oma kokemus sen laadusta on hänen kehityksensä
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kannalta merkityksellinen. Kun kokemukset välittyvät lapselle häntä kohtaan osoitettuna
kiinnostuksena, kannustuksena, tukena, sekä keskusteluja ja neuvoja tarjoavana, hänen
sosiaaliset taitonsa saavat tukea ja vastuunotto kasvaa. (Pulkkinen 1994b, 38–40.)
Haastatellut liittävät päiväkotielämään myös yksilölliset tarpeet, joiden tulee voida
toteutua oikeudenmukaisesti. Kilpailun ylläpitäminen ja siihen liittyvän palkitsemisen
negatiivinen ja yksilöitä eriarvoistava merkitys tuotiin esille. Näitä puolia kommentoitiin
lasten kasvatuksen kannalta seuraavasti:
”Oikeudenmukaista on, että kukin saa niiden tarpeidensa mukaan” (4/341).
”… jos oot… juoksussa paras, se ei tee susta kaikessa parasta… ja jos sä oot viimeinen juoksukilpailussa, et sä oo silti huonoin ihmisistä. Että se ei aseta sun ihmisyyttäs huonommaksi. Että ainakin se, ettei korosteta mitään voittajia täällä.” (2/
202.)
Oikeudenmukaisuus perustuu näin ihmisarvoon, joka huomioi myös yksilön todelliset
tarpeet (Lindqvist 1986b, 150–151). Kilpailu on aikamme tyypillisenä käyttäytymismuotona myös selvä haaste asetetuille sosiaalis-eettisen kasvatuksen tavoitteille. Rinkinen
(2002, 174–175) toteaa, että niin vanhemmat, päiväkotihenkilöstö kuin vertaisryhmä kohdistavat helposti, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, lapseen vaatimuksia olla parempi kuin
joku toinen. Tällöin lapsen hyväksytyksi tulemisen tarve tuleekin sidotuksi suorituksiin,
eikä lapsi kelpaa enää omana itsenään.
Tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyen eräs äiti (7/175) kuvaa kuitenkin lapsen
aseman yleistä parantumista omaan lapsuuteensa verrattuna. Hänen mukaansa lasta kuunnellaan nyt ihmisenä ja lapsi saa kokemuksia tasa-arvoisuudesta:
”… tänä päivänä lapsi voi olla onnellisempi… lapsia kuunnellaan ihmisinä… lapset ei oo enää pelkästään lapsia, vaan ne on ihmisiä siinä missä muutkin” (7/284).
Kannanotto kuvaa arvoajatteluun liittyvää kulttuurisen skeeman tai aiemmin itsestään
selvän ja yhteisölle tyypillisen ajattelutavan vahvaa muutosta (Siikala 1987, 99–101), joka
koskee tässä yhteydessä lapsen ihmisarvoa ja lapsen toiseutta. Veenkivi (1998, 126) jakaa
yllä olevan ajatuksen lapsen kunnioittamisesta ihmisenä edellä lainatun haastateltavan
kanssa ja toteaa, ettei lasta kunnioittava perinne ole kulttuurissamme kovin vanha.
Erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen ovat sosiaalisen elämän erityispiirteitä ja
liittyvät kiinteästi myös yksilöllisyyden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon teemoihin.
Ryhmiä, joissa on lapsia useista eri kulttuureista, arvioidaan positiivisesti oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa toteuttaviksi (6/304). Tämä pätee laajasti suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämiseen, olipa kysymys vammaisista, ulkomaalaisista, kansainvälisyydestä
tai inhimillisyyteen yleisesti liittyvästä erilaisuudesta. Erilaisuuden hyväksyminen ja
tasa-arvon mallit voivat lähteä omasta vertaisryhmästä:
”Ei ainakaan hirveesti oo semmosta, että jaettais tytöt ja pojat ” (7/62).
”… jos se lähtee siitä erilaisuuden hyväksymisestä omassa kaveripiirissä, niin sitten se laajenee koskemaan myös muita…” (4/287).
Haastatellut ajattelevat myönteisen kehityksen tapahtuvan parhaiten, jos lapsi saa kasvaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti monimuotoisessa päiväkotiympäristössä. Useat äidit
puhuvat kokemuksestaan (4/36, 350) ja sellaisetkin, joiden lasten ryhmissä ei ole esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia (7/98), pitäisivät sitä suotavana. Lasten kokemuksia erilaisuuden kohtaamisesta kuvataan seuraavassa kommenteissa:
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”Mutta kyllä mulla… perusajatus ois, että ainakaan mikään rasismi ei pääsis kytemään… Täällähän on tuo Marco, jonka isä on ihan tumma, tai siis ihan neekeri
Afrikasta. Marco oli meillä yhtenä päivänä kylässäki ja kyllähän sitä hätkähti
ensin, (oma poika) sano vaan, että Marco tulee, ja ei ollu tietoo yhtään…” (3/151,
153.)
Kommenteissa on ikään kuin sisäänrakennettuna ajatus ympäristöstä ”kohtalona” ja
ihmisen virikeriippuvaisuudesta, jolloin myös lasten saamat arvovirikkeet ovat riippuvaisia
ympäristön sisältämistä arvoista (Turunen 1993, 22–25). Edellisessä kommentissaan äiti
kuvaa myös tilanteen aikaansaamaa kasvatusvaikutusta, joka näkyy aikuisen ja lapsen välisenä asenne-erona tilanteeseen suhtautumisessa. Toinen yleinen kulttuurinen muutos lasten
kasvuympäristössä nähdään haastateltujen omaan lapsuuteen verrattuna selvästi suvaitsevaisuuden edistymisenä. Myös lasten saama asiallinen tieto on tasoltaan toista kuin omassa
lapsuudessa:
”… silloin kun me oltiin pieniä, niitähän (vammaisia) ei näkyny oikeestaan juuri
ollenkaan ja se mitä näkykin, niin sitä aateltiin, että ihan erilaisia, että ne ei oo
ihmisiäkään tavallaan. Ja varsinki, jos oli pyörätuolissa, niin ei sillä pääkään toiminu, sitä ajateltiin sillai… Mä en tiijä, onko täällä (päiväkodissa) tullut puheeks..,
mutta kyllä lapsi tietää, että kuuro on kuulovammanen ja sokea on näkövammanen
ja sitte on liikuntavammanen ja kaikki nämä…” (7/261, 263.)
Suhde erilaisuuteen tarkentuu pohdinnoissa toimivaksi suhteeksi, jollainen kuvataan
toteutuvaksi myös runsaasti kansainvälisyyttä tarjoavassa asuinyhteisössä ja päiväkotiympäristössä. Saatujen kokemusten pohjalta eräs äiti toivoo, että lapsi voisi kasvaa mahdollisimman pitkään tällaisessa ympäristössä (6/593, 595, 605), jonka merkitystä hän kuvaa lapsen omaa asenteen ja toiminnan kannalta. Vanhemman havainnot ja kokemukset muotoutuvat seuraavanlaisiksi:
”Kyllä se varmaan… pienen lapsen osalta, tuo suvaitsevaisuuteen oppiminen on…
sitä, että hyväksyy aatteesta tai näöstä tai koosta riippumatta kaiken, kaikennäköset… Ja sitte vasta… menee ihmisen kohalta.., että en tykkää tai tykkään, kun on
… leikkiny sen kanssa… Minkä näköinen se oli? Tuntuu, että… jää tämä vaihe
kokonaan… lapsilta. Että ne on uteliaampia siitä, että missä se Afrikka on, kun se
on kuulemma sieltä kotosin… Paljonhan me kyllä selitetään… maailman kartoilta,
mistä kukin on tullu, että siitä jää sitte semmonen ällistely… pois, ja semmonen
turha, kun ne kerran leikkii niin huomaa, että ne on ihan samanlaisia.” (6/ 613,
628.)
Kommentit tukevat äitien asettamaa tavoitetta sellaisen käsityksen rakentumisesta, että
maailmassa on muitakin maita kuin omamme sekä paljon erilaisia ihmisiä ja kulttuureja
omamme lisäksi (2/139). Tämän asenne kuvaa toisaalta laajaa, hyvin yleisellä tasolla liikkuvaa kasvatuskäsitystä ja -tavoitetta, jossa myös toiseuden näkökulma nähdään yksilön
hyvän kasvun edellytyksenä (Varto ja Veenkivi 1993, 144). Toisaalta toiseus kohdataan
hyvin konkreettisesti lapsen oman kokemuksen ja oman toiminnan, leikin, tasolla. Näin
kuvatussa tilanteessa situaation merkitys konkreettisine ja ideaalisine piirteineen, esimerkiksi lapsen monikulttuurisina vertais- ja ystävyyssuhteina, on yksilön kehitykselle olennainen. Ihmisen siis nähdään tulevan joksikin situaationsa osatekijöiden alaisuudessa ja niiden ehdoilla. (Rauhala 1983, 33–34, 106.)
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Tärkeänä piirteenä edellä olevassa kommentissa on toimintaa kuvattaessa lisäksi lapsen
roolin hahmottuminen aktiivisena toimijana ja subjektina. Lapsi ohjaa itse tilannetta ja
käyttää toimiessaan leikkiä, joka on hänelle ominainen tapa suhtautua toisiin ihmisiin ja
solmia suhteita (Helenius ja Savolainen 1996, 119, 120). Lasten omiin kokemuksiin integroituu tällöin myös muu asiaa tukeva tietoaines ja kognitiivinen oppiminen. Näin lapsi pystyy oman ajattelunsa, tuntemisensa, tahtomisensa ja tekemisensä puitteissa jäsentämään
asioita, liittymään leikkitovereihinsa ja toimimaan heidän kanssaan (Turunen 1987, 36–
69). Näissä prosesseissa syntyy omakohtaisia merkityssuhteita, jotka ohjaavat aidosti yksilön toimintaa ja intentionaalisuutta (Rauhala 1983, 27, 1998, 30–31).
Kommenteissa on lisäksi se kasvatustavoitteisiin liittyvä ajatus, että tällaiset sisäistetyt
merkitykset ohjaavat kehittyvän ja kasvavan lapsen intentionaalisuutta myös tulevaisuudessa. Seuraava kommentoija arvioi lasten mahdollisuuksia kehittyä esimerkiksi pakolaisten asemaan liittyvissä kysymyksissä asenteiltaan ja päätöksentekijöinä vanhempiaan
paremmin:
”Musta tuntuu, että ne (lapset)… helpommin käsittelee… asioita, kun ruvetaan
sanomaan, että ne (pakolaiset) on tänne tullu vaan hyvän elintason perään tai jotakin muuta, että ne ehkä osaa sitte käsitellä sitä asiaa jotenkin, että ne ei lyö leimaa
sillä, että se on pakolainen…” (6/513).
Kuvattu prosessi sisältää arvojen soveltamista uusiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, jolloin ne väistämättä muokkautuvat, muuttuvat tai syntyy jopa uusia arvoja. Yksilö voi näin
vaikuttaa omaan kulttuuriinsa omien merkityslähtökohtiensa suunnassa. (Puolimatka 1995,
79, 82.) Lapset siis voivat toimia yhteiskunnallisina arvoreformaattoreina, kun situaatio on
siihen sopiva.
Erilaisuuden hyväksymiseen liittyvät myös ihmisoikeuskysymykset, jotka väistämättä
painottuvat näissä teemoissa. Esille tulevat ihmisarvo kaikkia ihmisiä koskevana loukkaamattomana periaatteena, oikeudenmukaisuutta koskevat kysymykset sekä ihmisten välinen
solidaarisuus. (Ketonen 1989, 41–42, Lindqvist 1986b.) Haastatellut painottavat ja pitävät
arvokkaana lapsen kehitystä itsenäiseen ja rohkeaan ajatteluun, joka pitkällä tähtäimellä
merkitsee vahvaa itseohjautuvuutta. Nämä ominaisuudet liittyvät aitoon, vastuulliseen
yksilöllisyyteen, joka on massaihmisen vastakohta (Kivistö 1993, Rauhala 1998, 94).
Sosiaalieettinen oppiminen mielletään kaikkiaan hyvin monitahoisena ja monitasoisena
kasvun ja kehityksen ilmiönä. Ideaan sosiaalisuudesta kiteytyy haastateltujen ajattelussa
ehkä koko inhimillisen kasvun ydin. Ajatus on samansuuntainen kuin näkemys inhimillisen
elämän perusedellytyksistä, joihin kuuluu kyky olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten
kanssa ja tulla toimeen toisten kanssa (Puohiniemi 1993, 32). Sosiaalisuuden ja eettisyyden
tavoitteet nivoutuvat myös tässä aineistossa kiinteästi lapsen koko persoonallisuuden kehitykseen ja kasvuun niin yksilöllisenä kuin yhteisöllisenä prosessina. Esille tulevat kysymykset erilaisuudesta, suvaitsevaisuudesta, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta koskevat keskeisimpiä ihmisoikeuksien sisältöjä (vrt. luku 1.5.2). Kaikkiaan voisi ajatella, että
kasvatusprosessi ohjautuu esitettyjen sosiaalisuuden tavoitteiden pohjalta melko selkeästi
eksistentiaalis-fenomenologisten lähtökohtien mukaan kohti kasvatettavan itseytymistä,
joka sisältää yksilöllisyyden ja subjektiuden pohjalta syntyvän yhteisöllisen vastuullisuuden, jossa myös toiseuden näkökulma on oleellinen (Rauhala 1998, 29, 70, Varto ja Veenkivi 1993, 144, Värri 1994a, 14–16, 1997, 136–137).
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7.2.3 Lapsen subjektiuden ja yksilöllisen oppimisen tavoitteet
Haastateltujen kuvaamissa tavoitteissa painottuvat johdonmukaisesti lapsikäsityksen suuntaisesti lapsen subjektiuden ja yksilöllisyyden näkökulmat. Lapsen subjektiuteen ja yksilölliseen oppimiseen liittyviä käsityksiä tavoitteista voidaan pitää hyvin lapsikeskeisinä
(esim. Bredekamp ja Rosengrant 1992). Keskeistä tavoitteissa on tällöin lapsen mahdollisuus edetä omilla oppimisen ehdoillaan (1/246, 271) ja itselleen merkityksellisiä asioita
oppien, jolloin oppiminen mahdollistuu ja helpottuu. Tavoitteissa ei korostu niinkään tuloskuin prosessiajattelu:
”Mulle on kauheen tärkeetä, että lapset saa edetä omilla ehdoilla… Kaikkein tärkeintä on, että ollaan herkkiä lapsen tarpeille… Lapsi oppii sen, minkä haluaa
oppia… Semmonen, millä ei oo hänelle mitään merkitystä, niin sitä hän ei opi,
vaikka kuinka moneen kertaan opettais…” (4/44, 375.)
”On paljon stressaantuneita lapsia, koska niille on asetettu kaiken maailma tavoitteita. Meillä on kaksi lasta, jotka on täysin erilaisia. Esikoinen luki viisivuotiaana
täyttä päätä ja kirjoitti. Ja nyt tämä.., joka on esikoulussa ei oo pätkääkään kiinnostunut lukemisesta. Sekin on niin, että se menee lapsen mukaan.” (2/176, 194.)
Esille tulleiden käsitysten mukainen lapsikeskeisyys – lapsen oman idean kunnioittaminen, vaaliminen ja tukeminen sekä oppimisympäristön järjestäminen näiden tavoitteiden
mukaisesti – on osa välittämisen etiikkaa kasvatuksessa. Tällainen välittäminen näyttäytyy
erittäin keskeisenä vanhempien tavoiteajattelussa. (Noddings 1992, 19.) Samalla korostuu
lapselle itselleen merkityksellisten asioiden suuri painoarvo, koska niiden kohdalla oppiminen on tehokkainta ja todellista, aitoa omaksumista. Ajattelu kuvaa hyvin lapsikeskeistä
sekä kontekstuaalista että konstruktivistista oppimista, jossa tavoitteet, sisällöt ja menetelmät lähtevät lapsesta ja hänen omasta sosiokulttuurisesta kontekstistaan (Doverborg ja
Pramling 1995, Hujala ym. 1998, 58). Näiden periaatteiden varmistamiseksi voi esittää
ammattikasvattajille osuvia kysymyksiä lasten toimintasuunnitelmaa sovellettaessa, esimerkiksi seuraavasti: Edistääkö suunnitelma vuorovaikutuksellista oppimista? Onko suunnitelma merkityksellinen näille lapsille? Rohkaiseeko suunnitelma lasta konstruoimaan tietoa? Liittyykö se lasten elämään? Voivatko lapset saada asiasta kokemuksia? Tukeeko
suunnitelma positiivisten tunteiden ja asenteiden kehittymistä oppimista kohtaan? Lähteekö suunnitelma aikuisten vai lasten mielenkiinnosta? (Bredekamp ja Rosengrant 1992,
22.)
Lasten vanhempina äidit tuovat selkeästi esille kannanottoja sen suhteen, mihin opetuksessa ei tule pyrkiä ja millaista opetusta he eivät halua lapsilleen. Lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät asiat tulivat esille seuraavissa kommenteissa päiväkodin perusmerkitykseen, koulutukselliseen merkitykseen tai muihin maihin vertailemiseen liittyen. Kysymykset eivät aina sisältäneet eritellysti näitä teemoja, vaan ne tuotiin spontaanisti esille oppimisen yhteydessä. Samalla korostuu edelleen kasvattajan pedagogisen herkkyyden ja lapsen
yksilöllisen näkökulman arvostaminen (4/44) oppimistavoitteiden asettelussa:
”Jos on kiinnostunut numeroista ja kirjaimista niin tottakai sitä voi tukea, mutta
että ruveta vasiten niin kuin opettamaan opettamalla… Se ei ole tuon ikäiselle
vielä, koska niillä on pitkä koulutie eessä. Mutta, jos se menee leikin varjolla tai
muuten, kun lapset on kuitenkin innokkaita imemään itteensä, niin sitten se on
hyväksyttävää.” (6/700.)
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”Minusta on väärin ruveta opettamalla opettamaan lapselle pienempänä esimerkiksi lukemista, koska se, joka on kiinnostunut ja jos vaan pääsee ilmaisemaan
sen… Sitten on tavallaan velvollisuus ryhtyä opettamaan, ja edetä sen lapsen omaa
tahtia, eikä suinkaan niin päin, että kaikkien on tultava toimintaan…” (1/273.)
Kommenteissa heijastuu tietoinen vastenmielisyys aikuiskeskeistä opettamista ja ulkopuolelta asetettuja normitettuja tavoitteita kohtaan. Tätä kritiikkiä päiväkotia kohtaan on
esitetty jo 1980-luvulta lähtien (Hujala 1999, 134). Äidit haluavat suojella voimakkaasti
päiväkoti-ikäisen lapsen subjektiutta. ”Opettamalla opettamisen” kammoksumista voisi
tulkita vanhempien haluksi välttää omia negatiivisiksi koettuja kasvatus- ja koulukokemuksia opettamisen kohteena olemisesta (vrt. Hoikkala 1993, 52–53). Haastatteluihin osallistuneista äideistä valtaosa on 1960-luvulla syntyneitä, jolloin heidän omat varhaiset kasvatus- ja koulukokemuksensa sijoittuvat 1970-luvulle juuri kognitiivisen suuntauksen ajanjaksolle. Tälle ajanjaksolle oli tyypillistä nimenomaan lasten tietoinen opettaminen ja valmentaminen erityisesti kognitiivisten taitojen tukemiseksi. (Tähtinen 1992, 204.) Toisaalta
viidellä haastatelluista oli parhaillaan myös ala-asteikäisiä lapsia, joten kuva nykykoulustakin oli heillä myös käytettävissään.
Äitien pohdinnat kohdistuvat myös vapauden ja ohjauksen väliseen vaihteluun kasvatuksessa. Kasvatuksen alkuvaihetta kuvataan vapauden, kiinnostuksen ja ihmettelyn vaiheena. Tietoa tarjotaan niin pitkälle kuin se lisää lapsen kiinnostusta. Liian aikainen järjestelmällinen opetus ja opiskelu tyrehdyttävät mielenkiinnon. (Puolimatka 1999, 226–228.)
Tätä ajattelutapaa äidit mielestäni tavoittelevat.
Kaikkiaan kasvatuspuheessa esille tullut tavoitetietoisuus ja siihen läheisesti liittyvät
käsitykset kasvatusmenetelmistä ovat sopusoinnussa aikaisemmin kuvatun lapsikäsityksen
kanssa. Samalla kun käsitykset lapsen subjektiudesta ja yksilöllisestä oppimisesta painottavat konstruktivistisen oppimisnäkemyksen periaatteita, painotetaan myös lapsikeskeisyyttä ja kokemuksellisuutta mahdollistavia työskentelytapoja. Edelleen tavoitteet linjautuvat sopusoinnussa aiemmin esitettyihin fenomenologisiin periaatteisiin tavoitteiden määräytymisestä lapsen yksilöllisyyden ja dialogisuuden periaatteiden mukaan (Rauhala 1998,
120–121, Värri 1997, 135). Tavoitteen ja menetelmän tulee siis olla sopusoinnussa siten,
että arvokkaina pidettyjä valmiuksia tulee välittää menetelmin, jotka kunnioittavat lapsen
ihmisarvoa (Puolimatka 1999, 23, Värri 1996, 115). Tällaisia, myös haastateltavien esiin
nostamia menetelmiä tai toimintamuotoja ovat leikki, ympäristö- ja luontokasvatus sekä
työ inhimillisenä toimintana.
Äidit painottivat leikkiä lapsikeskeisyyttä ja lapsen subjektiutta tukevana toimintamuotona ja kasvatusmenetelmänä. Kommenteissa korostuu riittävistä leikkimahdollisuuksista
huolehtiminen. Leikin merkityksessä painotetaan lapsen omaa aloitteellisuutta. Päiväjärjestyksen ja toiminnan organisointi päiväkodissa voi haastateltavien mukaan tukea leikkiä
lasten näkökulmasta. Päiväkodin leikkiä arvioidaan positiivisesti lasten leikkitarpeita tyydyttäväksi, samalla kun leikki nähdään lapsen omana tavoitteena (6/41, 667). Kommenteissa arvioidaan ensin leikin määrää (4/65, 71) ja sitten toiminnan organisointia:
”Meillä ei lapset tuu iltapäivällä ollenkaan ulos. Ne… haetaan sisältä… Ne ulkoilee… ruuan ja päivälevon jälkeen noin puolesta päivästä kahteen välipalaan asti.
Niillä on erilainen päiväjärjestys kuin monissa muissa päiväkodeissa. Ne on
havainneet, että aamulla lapset leikkii kaikkein rauhallisimmin ja sopuisammin ja
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niillä helpoimmin käynnistyy ne omat leikit, niin sillon ei kannata niitä hätistää
ulos, kun niillä kuluu hyvin aika. Mikä varmaan on totta…” (4/67.)
Leikin toteutuminen yllä kuvatulla tavalla lasten omana suunnitelmana edellyttää ohjaavalta aikuiselta leikin puitteista huolehtimista. Tällainen leikin perusedellytys on sille
varattu aika, jota tulee olla tarpeeksi. Äitien kommenttien mukaan lasten tulee saada itse
säädellä leikin aikansa. (Helenius ja Mäntynen 2001, 135.) Tässä vanhemmat ovat yhtä
mieltä myös leikin tutkijoiden kanssa siitä, että päiväkodeille ominainen ”keskeyttämisen”
kulttuuri ei saa olla leikin este, vaan leikki tarvitsee aikaa, tilaa, materiaalia ja leikkiä
ymmärtävää aikuista (Kalliala 2003, 204–206). Tällainen välillinen ohjaaminen ja leikin
puitteista huolehtiminen on oppimisen ”rakennustelineiden” pystyttämistä, kuten asiaa on
havainnollistettu oppimisprosessin tukemista kuvaavalla englanninkielisellä termillä ”scaffolding” (Hujala ym. 1998, 59). Haastatellut kuvaavat myös tyytyväisyyttä leikin mahdollisuuksiin päiväkodissa ja arvostavat niitä.
Leikkiä analysoitiin ja arvostettiin myös oppimisen ja kehityksen näkökulmista. Leikin
avulla voi opettaa ja oppia tiedettä, taidetta, liikuntaa (4/387). Esille nousivat niin kognitiivisen alueen kuin tunne-elämän ja persoonallisuuden kehitykseen liittyvät piirteet (2/89).
Leikkiin sisältyy vanhempien näkemyksen mukaan kommunikointia, yhteissuunnittelua ja
-toimintaa, pohdintaa, eläytymistä sekä omien kokemusten käsittelyä:
”Kyllä mulla on… käsitys, että kyllä he saa leikkiä ihan tarpeeksi, että ja semmosia leikkejä, jotka mun mielestä on ihan oikeita… minä oon niinkun mieltänyt, että
se on leikkiä, elikkä puuhataan yhdessä jotakin jonkun kaverin kanssa, taikka jos
on useampiakin niin se, että konkreettisesti tehään jotakin tai pelataan tai näin,
mutta se on luonteeltaan semmosta oikeeta leikkiä.., että toisen ihmisen kanssa
joutuu pääasiassa kommunikoimaan ja selvittelemään asioita ja suunnittelemaan,
että mitä tehdään seuraavaksi ja… yhdessä eläytyy johonkin… Kyllä se on ehdottoman tärkeetä. Mä näen, ett jos se ois pois, niin minun mielestä sillon hyvin paljon puuttus…” (1/74, 77, 78, 80.)
Kommenteissa yhdistyvät teoriatieto, joka ilmentää haastateltavien lapsikäsitykseen
liittyviä näkemyksiä kehityksen lainalaisuuksista, heidän kasvatustietoisuutensa ja oma
kokemuksensa kasvattajina. Tässä yhteydessä voidaan puhua leikin merkityksen osalta
varsin selkeästä tiedostamisprosessista, jossa on edetty yhdistämällä kokemus ja tieto leikin
varsinaisen olemuksen oivaltamiseen. (Hirsjärvi 1980, 15–17.) Leikkiä kuvataan asiantuntevasti paitsi lapsen omana tavoitteena, myös kasvatusmenetelmänä, joka soveltuu erilaisten kokemusten käsittelyyn sekä monipuoliseen sosiaaliseen ja kognitiiviseen oppimiseen
(Helenius ja Savolainen 1996). Esitetyistä kommenteista voi myös tulkita päiväkodin leikkiin liittyvän käsityksen ja odotuksen aidon lastenkulttuurin ja leikkikulttuurin ylläpitämisestä ja hyödyntämisestä, mihin kotikasvatuksessa ei ole yhtä moninaisia mahdollisuuksia
(Kalliala 2003).
Äidit konkretisoivat käsityksiään myös ympäristö- ja luontokasvatuksesta, joiden he
mieltävät leikin tapaan tukevan lapsen subjektiutta ja toimivan merkityksellisten ja omakohtaisten kokemusten lähteinä. Kasvatuskäsitykset ovat tällä alueella niin tavoitteiden,
sisältöjen kuin menetelmienkin osalta selkeitä. Lapsen oman ympäristösuhteen muodostumisessa korostuvat kokemuksellisuus, konkreettisuus, omakohtaisuus ja elämyksellisyys
(4/263, 265, 267). Ajattelussa tuodaan esille myös kestävän kehityksen ja kierrättämisen
ideat, joita toteutetaan kotikasvatuksessakin (1/184). Päiväkodin toimintaa arvioidaan posi-
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tiivisesti näiden tavoitteiden suhteen mainitsemalla erilaisia toiminnan muotoja, joita päiväkodeissa oli jo toteutettu (4/263, 6/428, 430). Tavoitteeksi asetetaan seuraavia arvokkaina pidettyjä kokemuksia, joita aikuinen voi tietoisesti ohjata:
”Tietysti mahdollisemman… välittömän (luontosuhteen), ja… omaan kokemukseen perustuvan, että mä toivon tietysti, että jotain tiettyjä asioita opetetaan siitä,
että miten luonto toimi. Mutta että just sillä tavalla, että sinne mennään kattomaan,
mitä tapahtuu, että se ei… pelkkää teoriaa, vaan nimenomaan käytännön kautta
tulee… (1/158.)
Ympäristökasvatuksessa korostuvat yksilöllisyys, kokemuksellisuus, elämyksellisyys
ja asioiden merkityksellisyys sekä toiminnallisuus, jotka liittyvät kokonaisvaltaisen ympäristökasvatuksen ideaan (Hämäläinen ym. 1994, Käpylä 1994, 10–11). Äitien kuvaamissa
kasvatusmenetelmissä on herkkyyskasvatuksen piirteitä, joissa painottuvat aistihavainnot,
mielikuvitus, eläytyminen ja rentoutuminen (Wahlström 1997, 21). Aikuisen tehtävä on
luoda ja huolehtia näistä ympäristökasvatuksen elementeistä, samalla kun tavoitteenasettelun merkitys ja vaikutukset ulotettaan aikuisuuteen saakka:
”Kyllähän se laajentaa ihmistä sinänsä, kun se havaitsee esimerkiksi, että tuolla on
peikko, että ei esimerkiksi lintujen laulu ole vaan… taustahälinää tai kasveja tai
muuta pystyy havaitsemaan. Mun mielestä se laajentaa sitä ihmistä jo sinänsä…
ehkä, se on… voimavara… myöhemmin, lapsi pienestä pitäen tottuu… liikkumaan
luonnossa, eikä koe sitä mitenkään uhkaavaksi tai kaukaseksi, niin aikuisenahan se
on… psyykkinen voimavara sitten liikkua siellä. Ehkä siinä jotaki semmosta näkee
taustalla. Että osais sitten myöhemminkin mennä sinne metsään rauhottumaan ja
miettimään…” (3/139, 141.)
Yllä olevassa kommentissa nähdään lapsen oman luontosuhteen lisäksi etätavoitteena
lapsen kehittyminen kokonaisvaltaisesti, kuten puhe ”ihmisen laajentumisesta” ja harmonisesta luontosuhteesta yksilön voimavarojen tukijana osoittaa (Hirvi 1993). Inhimillisen
olemisen kaikki puolet niin situationaalisuus, kehollisuus kuin tajunnallisuuskin ovat näin
vahvasti esillä luontokokemuksissa. Luontosuhteen muodostuminen on kokonaisvaltainen
eksistentiaalinen prosessi. Ihmiseksi tullaan olemalla suhteessa mm. luontoon. Luontosuhde tukee samalla myös aitoa yksilöllisyyttä. (Rauhala 1998, 49, 96.)
Äidit arvioivat lapsen ympäristösuhteeseen liittyen myös päiväkotiympäristöä ja sen
suunnittelua lapsen oppimisen tavoitteiden kannalta. Arvioinnit koskevat tilojen pedagogista ja inspiroivaa merkitystä, joka nähdään jo tilojen yleisvaikutelman aikaansaamana tai
ympäristön vaihtelevuuden ja muokattavuuden sekä varsinkin erityistilojen suunnittelun
kohdalla (1/13, 15, 2/10, 12). Erilaiset tilat tarjoavat situationaalisia merkityksiä ja mahdollisuuksia lapsen kehityksen ja kotikasvatuksen tukemiseen. Päiväkodin isot tilat tarjoavat
myös erilaisia elämyksiä kuin pienet kerrostaloasunnot:
”Sali on semmonen unelma, kun aamulla tuodaan aikaisin. Silloin pääsee varmasti
saliin, niin se on ihana elämys. Siellä pelataan pelejä, kai se on se iso tila.” (7/17,
19.)
Kehollisuus, toiminnallisuus ja vahva liikunnallisuus ovat olennaisia ympäristön monipuolisessa kokemisessa (Käpylä 1994, 17). Kuvattuun ympäristösuunnitteluun eivät päiväkodin pedagogit vaikuta yksinään, vaan kyse on keskeisesti myös yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuurista. Ympäristön merkityksellisyys, sen henki ja tunnelma ovat osa
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ihmisen situationaalisuutta ja siten osa yksilön kehittymisen kertomusta (Rauhala 1983,
110). Toisaalta fyysisen ympäristön muokkaaminen lasten mielenkiinnon kohteita vastaavaksi ja uusia mahdollisuuksia tarjoavaksi on luonnollisesti pedagogin tehtävä (Hujala ym.
1998, 55–56).
Työhön inhimillisenä toimintana haastatellut liittävät lapsen meneillään olevassa kasvuprosessissa myös aktiivista subjektiutta ja minuutta tukevia merkityksiä. Työhön sisällytetään toisaalta lapsen aito innokkuus ja toisaalta melko idealistisestikin työn itsessään tarjoaman ilon, henkisen tyydytyksen ja palkitsevuuden ja arvon kokeminen ja oivaltaminen,
joiden toivotaan kantavan myös aikuisuudessa:
”… ajatus, että jos tekee jotakin, niin tekee… ittelle mieluisia asioita.., mistä tykkää ja nauttii, että ei aina kattois, että mitä hyötyä tästä mulle on, vaan vois tehdä
jotakin ihan vaan sen takia, että siitä nauttii… jo työn tekeminen palkitsee, ei tarvitse tehdä sen takia, että joku sua sitten jälkeenpäin kehuu… Jos se maksettu työ
loppuu, että sitä mielekästä tekemistä on muutakin ja se, että sitte vaan tavallaan
pitää sopeutua siihen niukkuuteen.” (1/170, 172, 183.)
Kommenteissa painottuu ajatus elämään tyytyväisyyden saavuttamisesta, ei niinkään
aineellisten, vaan henkisten palkkioiden ja itsensä kehittämisen tuloksena. Tällaiset tavoitteet ohittavat aineellisen hyvinvoinnin korostamisen sekä yhteiskuntaan sopeutumisen
onnistuneen kasvatuksen kriteereinä ja kuvastavat sisällöillään tasapainoisen yksilöllisyyden ja elämään tyytyväisyyden sekä itsensä kehittämisen päämääriä. (Hirsjärvi 1981, 145–
151.)
Työhön liitetään kuitenkin myös työskentelytottumukset ja vaivannäkö (2/149), jotka
tulevat esille kaikenlaisessa inhimillisessä toiminnassa myös oppimisessa (5/199, 201).
Työ opettaa ilon ja tyydytyksen rinnalla sellaisia henkisiä ominaisuuksia kuin pitkäjännitteisyyttä, tavoitteisuutta ja itsesäätelyä, joiden ajatellaan olevan tavoittelemisen arvoisia
asioita. Äidit eivät halua välittää kuvaa pelkästään helposta elämästä:
”… toisaalta… toivon, että lapsi oppii mieltämään sen, että jos haluaa saada jonkun, siihen täytyy nähdä vaivaa… että… tajuais tämän energiaperiaatteen, että täytyy tehdä jotain saadakseen jotain mieluisaa” (1/170).
Lapsen subjektiuden halutaan toteutuvan siten, että vaivannäkö koetaan luonnolliseksi
piirteeksi inhimillisessä toiminnassa ja että siihen myös kehittyisivät valmiudet. Tämä
tavoite on ikään kuin vastatavoite ”mulle heti kaikki” -tyyppiselle asenteelle, jota on
pidetty eräänä syynä tämän hetken moniin kasvatusvaikeuksiin ja jonka alkuperä voidaan
sijoittaa perheiden elämää, arkea ja elintapoja hallitsevaan teknologiauskoon, materialismiin ja kuluttamiseen (Kolbe 2002, 248). Työn merkitys näyttäytyy siis vanhempien ajattelussa yksilöllisiä tarpeita tyydyttävänä tai kehittävänä tekijänä ja mahdollisuutena lapsen
elämässä, johon liittyy myös ajatus työstä arjen hallinnan opettajana. Myös päiväkodin tehtävä nähdään tässä ja sitä arvioidaan positiivisesti:
”Kyllä kait ne tekeekin jonkun verran, et mun mielestä ihan tämmöset pöydän kattamiset ja paikkojen siivoamiset on sitä, eikä se mua haittaa vaikka ne joskus pesis
vessojakin” (2/153).
Kotitöiden oppiminen ja työn arvostaminen ovat lapsen tulevaisuuden ja hänen tulevien
ihmissuhteidensa vuoksi tärkeitä. Lasta ei saa estää kehittämästä itseään arkipäivän taidoissa. Elämä on suuressa määrin arjen hallintaa: asioiden hoitamista ja toisten kanssa toi-
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meen tulemista. (Pollari ja Puustinen 2003, 349.) Kasvatuksellisesti merkityksellinen piirre
on myös työn tekeminen yhdessä aikuisen kanssa kotona ja päiväkodissa, mitä haastatellut
kommentoivatkin päiväkodin osalta tyytyväisinä (4/273).
Äitien leikille, luonto- ja ympäristö- sekä työkasvatukselle antamat merkitykset painottuivat selvästi lapsen yksilöllisen subjektiuden, toiminnan ja kokemuksen näkökulmista.
Voisi sanoa, että nämä toimintamuodot ja sisällöt nähdään vahvasti lapsen eksistenssiä
tukevina. Kaikissa painottuivat niin tahtominen, tekeminen kuin tunteminenkin (Turunen
1987). Samalla lapsen kokemukset tukeutuvat kokonaisvaltaisesti hänen omaan elämismaailmaansa ja toteutuvat lapsen tajunnallisuuden ja kehollisuuden prosesseissa hyödyntäen situaatiossa lapsen tarjoutuvia tekijöitä. Näissä toimintamuodoissa toteutuvat usein
myös lasta ja aikuista yhdistävät toiminnallisuus ja vuorovaikutus, jotka tukevat dialogisuutta kasvatuksessa. Leikissä, ympäristö- ja luontokasvatuksessa sekä työkasvatuksessa
on kyse kokonaisvaltaisista, vahvoista eksistentiaalisista prosesseista. (Rauhala 1998, 29,
49, Värri 1997, 135–136.)
Työn merkitystä sivutaan vielä kahdessa luvussa tässä tulososiossa. Luvussa 7.2.5,
jonka sisältönä ovat tavoitteet tulevaisuuden näkökulmasta, sekä luvussa 7.3.2, jossa käsitellään kasvatettavan asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia.

7.2.4 Oma kulttuurinen identiteetti kasvatustavoitteena
Suomalaisen identiteetin rakentuminen hahmottuu haastateltujen tavoitepuheessa vähittäisenä oman kulttuurisen perustan mieltämisenä. Siihen sisältyvät paikallisen identiteetin
muotoutuminen ja oman kulttuuriperinteen omaksuminen sekä uskontoon ja kristillisiin
arvoihin tutustuminen. Oman identiteetin rakentumisen peilinä pidetään lasten mahdollisuuksia elää läheisessä kontaktissa muista kulttuureista kotoisin olevien lasten kanssa.
Suomalaisen identiteetin omaksuminen liittyy haastatteluaineistossa hyvin konkreettisiin lapsen elämänpiiriin kuuluviin asioihin. Juhlaperinne erilaisine tapoineen mielletään
keskeiseksi osaksi omaan kulttuuriin kasvamista ja sen ymmärtämistä myös moniarvoisena
kulttuurina. Tässä yhteydessä tuodaan esille tyytyväisyys päiväkodin rooliin pitää yllä kulttuurikasvatusta (5/183), sillä juhlaperinteet saattavat jäädä äitien oman arvion mukaan kotikasvatuksessa osittain huomioimatta. Myös kirkollisten juhlapyhien merkitys tulee esille
päiväkodissa, mistä vanhemmat ovat myös tyytyväisiä (6P/394). Päiväkotikasvatus siis
tukee ja täydentää kotikasvatusta:
”mikä mun mielestä on tuolla hyvää, mutta ei ehkä kotona tuliskaan itsenäisyyspäivät… tän tyyppiset.., onko se sitten tapakasvatusta, vai onko se kulttuurikasvatusta…” (6/393).
Kuvattua oman kulttuuri- ja perinnekasvatuksen arvostusta voi pitää alueena, joka
nivoutuu lähinnä pysyviin ja ajattomiin arvoihin, joita voidaan kutsua korkeiksi arvoiksi.
Korkeat arvot eheyttävät elämää ja luovat siihen yhtenäisyyttä ja lujuutta niin yksilön kuin
yhteisön kannalta. (Pietarinen 1993, 41–43.) Osa haastatelluista tukeutuu tässä yhteydessä
kuitenkin enemmän päiväkodin apuun kuin omaan panokseensa näiden arvojen välittämisessä.
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Paikallinen identiteetti on asia, jota joidenkin haastateltavien perheissä on herätty ajattelemaan päiväkodin toiminnan vaikutuksesta ja niiden asioiden ansiosta, joita lapset ovat
oppineet. Kommenteissa tulee esille nykypäivän perheille tyypillinen tilanne, jossa muuttamisen seurauksena eletään uudella ja oudolla paikkakunnalla, jolloin vanhempien oma
paikallinen identiteetti on vielä muotoutumaton (6/403, 405, 407). Tässäkin päiväkodin
kasvatustavoitteiden nähdään selvästi täydentävän kotikasvatusta:
”Musta oli hyvin mukava, positiivinen yllätys se aikanaan, kun huomasi, että ne
tekevät retkiä… (lähiympäristöön). Ja sitten oli selitetty niistä kaikista vanhoista
jutuista ja näytetty jotain vanhaa puuta siellä ja tämmösiä, mitä ei oo osannu itte
lapselle tarjota. Tietysti senkin takia, että me ei olla (paikkakuntalaisia), ei tavallaan tiedetäkään tämmösistä kaikista asioista. Se oli minusta hirveen positiivista ja
mitä ei ehkä olisi tajunnu vaatiakaan.” (1/150.)
Mielipiteet ja kuvaukset paikallisen identiteetin syntymisestä samoin kuin tapojen ja
perinteen kautta muotoutuvan kulttuurisen identiteetin syntymisestä ovat vahvasti situationaalisia prosesseja, joita arvostetaan ja jotka asetetaan selvästi päiväkodin kasvatustavoitteiksi. Kulttuuriperinteeseen ja paikallisuuteen liittyvät merkitykset syntyvät suhteesta fyysiseen ympäristöön, luontoon ja koko ympäröivään henkiseen sekä tapa- ja perinnekulttuuriin ja sen arvoihin eri muodoissaan. Lasten pääseminen kokemuksellisesti ja konkreettisesti osallisiksi näistä tilanteista sekä lasten liittyminen kuvattuihin tilanteisiin oman identiteettinsä rakentamiseksi koetaan arvokkaaksi. Haastateltujen ajattelussa kuvastuu tässäkin vahva situationaalisuuden korostus. (Rauhala 1983, 33–36.) Päiväkodin kasvatustoimintaan ilmaistaan myös selvästi tyytyväisyyttä tällä alueella.
Haastateltavat kommentoivat suomalaisen identiteetin suhdetta eurooppalaiseen tai
eurooppalaistumispaineisiin eri näkökulmista. Suhdetta tarkastellaan oman kulttuurin
sisältä, jolloin suomalainen identiteetti nähdään tärkeänä. Sen pohjalta voi suuntautua kohti
muita kulttuureja ja toimia muiden kanssa (1/154). Muutamissa kommenteissa on selvästi
taustalla vanhempien kokemukset ja arvostukset päiväkodista, jossa on lapsia eri kulttuureista:
”… varmaan… tulee isänmaa, suomalaisuus, eurooppalaisuus. Nämä asiat varmaan tulee… tuossa, kun on eri maalaisia, niin tulee tämä, että Suomi on meidän… isänmaa, ja… joku toinen lapsi onkin Nigeriasta… Niin, että se tulee
siinä… ero varmasti käsitteille.” (6/411, 413.)
Kommenteissa näkyy edelleen oman selkeän identiteetin omaksumisen linja, mutta se
yhdistyy näkemykseen ja tavoitteeseen aktiivisesta, kommunikoivasta ja yhteistyökykyisestä ihmisestä. Haastateltujen ajattelussa näkyy luonteva suhtautuminen ihmisten liikkuvuuteen maailman eri puolilla ja asioiden tekemiseen yhdessä uusissa yhteisöissä, samalla
kun ihmiset edelleen säilyttävät kiintymyksen taustaansa. Lapsetkin voivat saada omakohtaisen kosketuksen myös kaukaisiin asioihin. (Vrt. Hautamäki 1996, 37–38.)
Uskontokasvatus mieltyy useimpien haastateltujen vastauksissa osaksi kulttuurikasvatusta ja suomalaista yleissivistystä, mutta varsinainen vakaumuksen opettaminen ei äitien
mielipiteiden mukaan uskontokasvatukseen kuulu. Lisäksi uskontokasvatus kuului niihin
alueisiin, joiden suhteen useimmat haastatelluista kokivat erittäin selkeästi oman kontrollointioikeutensa myös institutionaalisen kasvatuksen osalta (vrt. Jakku-Sihvonen 1982,
44). Kasvatuskäsityksissä tulee kuitenkin esille näkemys ensi sijassa uskonnollisen tietopohjan ja samalla yhteiskunnallisen arvopohjan selkiyttämisestä lapselle (1/55, 6P/394).
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Tältä perustalta ajatellaan lapsen sitten myöhemmin itse tekevän omat vakaumukselliset
ratkaisunsa (3/265, 6/94).
Edellisten seikkojen lisäksi äidit pohtivat vanhempina myös omien ratkaisujensa soveltamista lastensa kasvatuksen kohdalla. Vanhempien kirkkoon kuulumattomuus tuli esille
joidenkin perheiden kohdalla (1/55, 6/94), eräässä tapauksessa lapsetkaan eivät kuuluneet
kirkkoon (6P/545). Muutamat vastaajat tuovat kuitenkin esille myös sen, etteivät itse ole
oikein perillä päiväkodin uskontokasvatuksesta (3/169) ja ovat epätietoisia uskontokasvatuksen asemasta (5/216), vaikka juuri uskontokasvatukseen liittyy erityisvelvoite sopia asiasta vanhempien kanssa (Laki lasten päivähoidosta 1983/304). Päiväkodin uskontokasvatuksen merkitys koettiin myös kotikasvatusta osuvasti täydentävänä (7/88) esimerkiksi
tapauksessa, jossa tulee esille suvaitsevaisuuden näkökulma lapsen omassa elinpiirissä.
Seuraavat sitaatit kuvaat tilannetta ja ratkaisuja:
”… hyväksyn sen, mitä siellä on, että kun meillä ei kotona oo minkäänlaista
uskontokasvatusta eikä tavallaan… uskonto mitenkään kuulunu meijän normaalielämään, niin täällä kerrotaan sillai kun se kerrotaan pyhäkoulussa lapsille, ja mun
mielestä se on ihan hyvä. Meillä on kuitenki suvussa hirveesti uskovaisia niin
tavallaan silloin törmätään niihin kysymyksiin, että lapset kysyy varsinkin kun ne
kasvaa ja hoksaa… asioita, et miten toisessa perheessä eletään erilailla… Siinäkin
suhteessa se suvaitsevaisuus on musta tärkeintä hyväksyä ihmiset, toiset on uskovaisia ja toiset ei oikeestaan… arvosta...” (7/ 90, 92.)
”… maalaisjärkisyys siinä. Että mies ei kuulu kirkkoon, mutta mä en vois kuvitellakaan, että lapsi ei sais mennä kirkkoon sen takia, että nyt isä ei kuulu. Että kyllä
se nyt kuuluu suomalaiseen… osana kulttuuria, että tietää nämä asiat… Mä oon
aina aatellu, että sen verran… mennä sinne keskitasolle, että lapsi saattais ahistua
siitä, jos yhtenä ei päästettäskään kirkkoon, kun muut menee… Kyllä se omat
valintansa tekee sitte myöhemmin. Aikanaan… Ruokarukous nyt on ainut.., mitä
mä nyt oon oikeestaan ruvennu miettimään, että onko se tarpeen, että ymmärtääkö
se lapsi, vai onko se semmonen tapa. Mut sekin oikeestaan mulla tuossa kolahti
ihan pari päivää sitten, kun lapsi rupes tuosta höpöttämään, että siunaa Jeesus ruokamme, sitä että, miksikähän ne oikein sitä. Onhan meillä koulus aina, mutta onko
se vain tämmönen tapa.., mutta en oo ottanu puheeks sitä vielä ainakaan...” (6/94,
97.)
Kasvatuspuheessa artikuloituu kuitenkin haastateltujen selkeä tietoisuus henkilökohtaisista ratkaisuistaan sekä kasvattajina tehdyistä ratkaisuista lapsen uskontokasvatuksen
osalta. Uskontokasvatuksen merkitykset liittyivät niin kulttuuri- ja arvokasvatukseen kuin
yhteiskuntaan orientoitumiseen, jotka kaikki huomioitiin osaltaan identiteetin rakentumista
tukevina tekijöinä. Oma merkityksensä nousi myös yhteisölliselle näkökulmalle lapsen
tilanteessa. Lapsen ei haluttu erottuvan liiaksi muusta lapsiryhmästä. Kaikkiaan kuvatuissa
ratkaisuissa on tulkittu ja toteutettu kasvatusvastuuta huomioimalla lapsen asema oman
yhteisönsä jäsenenä siten, että lapsen situationaalinen eheys säilyy päiväkotikasvatuksen
tilanteissa (Värri 1997, 121). Samalla kulttuurikasvatuksen mahdollisuudet halutaan useassa tapauksessa nähdä laajempina kuin ainoastaan sellaisen ratkaisun valossa, johon olisi
päädytty seuraamalla pelkästään vanhempien omia valintoja. Voi sanoa, että kuvatut ratkaisut ovat vaatineet vanhemmilta tietoisuutta ja omien käsitysten reflektointia kasvattajan
roolissaan. (Vrt. Värri 1994b, 250, 1997, 134.) Tavoitteet ja ratkaisut liittyvät myös tulkin-
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tatilanteeseen, jossa punnitaan lapsen myöhempää elämässä selviämistä perheen ulkopuolisessa maailmassa, jossa tarvitaan yhteisön tapoja, arvoperusteita ja moraaliperiaatteita
(Värri 1997, 126-127).
Uskontokasvatuksen vakaumuksellinen merkitys siirretään useassa tapauksessa kaukaisemmaksi etätavoitteeksi ja samalla painotetaan lapsen omia myöhemmin tapahtuvia ratkaisuja. Tässä näkyy hyvin selvästi kasvatustavoitteiden likimääräisyys. Tällöin kasvattaja
analysoi kriittisesti omia käsityksiään, kuten haastatellut olivat tehneet. Näissä ratkaisuissa
lapsen tilannetta on hahmotettu avarasti ja annettu tilaa myös kasvatettavan itseytymiselle,
omaksi itsekseen tulemiselle, mikä on kaukana lapsen tiukasta ideologisesta ohjaamisesta.
(Vrt. Värri 1994b, 245–246.)
Tässä luvussa käsitellyn kulttuuriperinteen alueella on kysymys arvoista, jotka liittyvät
kulttuurisen kantavuuden ja jatkuvuuden merkityksiin. Näitä arvoja yksilöt eivät ole itse
luoneet, vaan niiden alkuperä on vanhempi. Nämä arvot liittyvät lisäksi kulttuurin ja inhimillisen olemassaolon siihen perustekijään, joka perimmältään koskee ihmisen halua säilyä
lajina, mikä edellyttää hyödyllisen kulttuuriperinnön jatkuvuudesta huolehtimista. (Puohiniemi 1996, 32.) Uskonnollis-eettiset arvot edustavat kulttuurin vanhimpia kerroksia ja niihin liittyy korkeille arvoille ominainen tiedostettavuus ja henkisyys (Pietarinen 1993, 41–
43), joihin haastateltujen päätöksenteko tuntui perustuvan.

7.2.5 Tavoitteet tulevaisuuden näkökulmasta
Tavoitteet, joita haastatteluaineistossa asetetaan lasten kasvulle ja kehitykselle erityisesti
tulevaisuusperspektiivi huomioiden, summaavat hyvin pitkälle humanismin ja fenomenologian hengessä sen aineiston, jota tähän mennessä on käsitelty. Esille tuotuja arvokkaita
tavoitteita ovat edelleen oikeudenmukaisuus, ihmisarvo sekä kyky arvojen arviointiin. Kasvatuksen kannalta tulevaisuusperspektiivissä tiivistyy ydinkysymys: ketä varten lasta kasvatetaan?
Tulevaisuuden aikuinen nähdään taidoiltaan omatoimisena, aktiivisena ja kommunikaatio- ja yhteistyökykyisenä yksilönä, joka terveen itsetuntonsa pohjalta kykenee huomioimaan muut ihmiset ja toimimaan kriittisesti ja silti myös suvaitsevaisesti ja joustavasti (5/
222, 224, 227, 284, 6/553, 564, 723). Terve itsetunto ja mahdollisuus selvitä elämässä nähdään jokaisen, myös heikomman oikeuksina. Nämä tekijät nähdään perusedellytyksinä kaiken onnistumiselle. Seuraava kommentointi osuu mielestäni sellaiseen arvokeskusteluun,
jossa puhutaan oikeuksista, velvollisuuksista, oikeasta toiminnasta ja hyveistä kuten Airaksinen (1993, 23) edellyttää:
”… tämä erilaisuuden sietäminen on aivan välttämätön… Tasapainonen yksilö,
joka pystyy vielä toiset ottamaan huomioon, ja toimimaan toisten kanssa niin se
pystyy sitten sopeutumaan siihen mahdolliseen tilanteeseen, mikä joskus on, mitä
ei voi vielä kuvitella… yhteiskuntaan integroitumista ja sosiaalista luonnetta..,
yhteistyökykyä ja ryhmätyötaitoa… En muuta osaa sanoa.” (3/171, 227.)
”… se terve itsetunto ja, että täällähän pärjää… heikompikin yksilö, jos sillä on
terve itsetunto. Ja just se, että se löytää just sen yhen oman vahvuuden… Tärkeintä
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on hyvä itsetunto, usko omaan itseensä. Siis mahdollisimman paljon kokemuksia
siitä, että minä pärjään. Tämä pitkällä tähtäimellä.” (4/311, 389.)
Esille tullut tulevaisuusnäkökulmainen pohdinta sisältää uudelleen jo luvussa 7.1.3
esille tulleen itsetuntokysymykseen liittyvän tavoiteajattelun, mutta kiteytyy samalla taustalla olevaan laajempaan tavoitteeseen ihmisarvon toteutumisesta, mikä merkitsee yksilölle
oikeuksia ja velvollisuuksia. Kommentit painottavat jokaisen ihmisen oikeutta toteuttaa
itselleen hyvä elämä (Airaksinen ja Kuusela 1990). Tämä ehdottoman ihmisarvon ajatus
sisältää vaatimuksen siitä, että emme käytä toista välineenä. Ihmisarvo on kaikille sama
eikä sitä voi sitoa ihmisen ominaisuuksiin, suorituksiin tai asemaan. (Lindqvist ym. 1978,
21, Lindqvist 1986b, 54.) Kommenteissa kuvataan tältä pohjalta myös heikomman oikeutta
selvitä. Kaikkiaan tässä on esillä kaksi ihmisarvon ulottuvuutta: ihmisen arvo sinänsä sekä
toinen ulottuvuus, joka kuvaa ihmisen arvoa itselleen. Jälkimmäinen toteutuu, kun ihminen
löytää tai rakentaa oman henkilökohtaisen elämänsä täyttymyksen. (Pursiainen 2001, 10.)
Seuraavissa kommenteissa tulee esille myös yksilön toimiminen ja aktiivinen vastuun
ottaminen omasta elämästään (3/171), minkä vastakohtana nähdään yhteiskunnan taholta
tuleva ohjailu tai kaikkiaan ulkoa ohjautuvuuden vaihtoehto. Näihin valmiuksiin odotetaan
jo päiväkotikasvatuksen tähtäävän:
”… nimenomaan omatoimisuutta ja kykyä kommunikoida toisten ihmisten kanssa,
koska ne on ne taidot, jolla pystyy itseensä viemään eteenpäin hankalissa tilanteissa. Sitten tietysti tulee… sivutoimintoja niin kuin hyvät tavat, jotka sitten auttaa
luomaan myönteistä kuvaa itsestä, mutta että jos ottaa… mallin, että minähän en
itse tee mitään ja mulle tuuaan kaikki valmiina, että mulle kuuluu kaikki valmiina,
mikä tuntuu nykypäivänä olevan se… perusoletus, että jonkun toisen ylemmän
auktoriteetin kuuluu huolehtia minusta. Se on minusta… hyvin vaarallinen asenne,
sen toivon, että sitä ei opetettas näille pienille.” (1/200.)
Kaikkiaan ajattelussa muotoutuu melko ihanteellinen ja toisaalta vaativa, selviytymistä
ja suoriutumista painottava kuva niistä ominaisuuksista, joita tulevaisuus yksilöiltä vaatii.
Näissä määrittelyissä on aineksia, jotka viittaavat luokitteluun tulevaisuuden ihmisryhmistä – menestyjistä, suoriutujista, epäonnistujista ja uuden vaihtoehdon etsijöistä (Pietarinen 1993, 46–47). Aivan selkeästi määrittelyt pyrkivät eliminoimaan huonoimman vaihtoehdon, epäonnistumisen. Tavoitteiden asettelu ei kuitenkaan viittaa suoraan ja yksinomaan
mihinkään kolmesta jäljelle jäävästä ryhmästä, mutta sisältää parhaita aineksia kaikista
näistä. Ehkä vanhempien omaa tyyppiä voisi nimittää ”ajattelevaksi, aktiiviseksi ja luovaksi selviytyjäksi”. Nämä ominaisuudet sopivat mielestäni myös yksilöön, jonka elämäntaitoa ja sosiaalista pääomaa kasvatus on onnistunut kartuttamaan (vrt. Pulkkinen 2002,
Värri 1997, 135).
Vaativaa puolta kuvauksessa pehmentää kuitenkin sen rinnalle nouseva ajattelu ihmisten
välisestä suvaitsevaisuudesta, jyrkkyyden ja yksisilmäisyyden välttämisestä, avoimuudesta
(1/289), välittämisestä ja luottamuksesta sekä avarakatseisuudesta, jota halutaan painottaa.
Seuraavassa kommentissa korostuvat keskeiset humanismin piirteet:
”… se perusluottamus toisiin ihmisiin, että joku auttaa. Sehän on kauheen tärkeätä,
että jos minä en osaa, en selviä niin on joku joka auttaa. Että maailma on kuitenkin
hyvä paikka sillä lailla, että on täällä ihmisiä, jotka välittää toisista…” (4/313.)
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Edellä esitetyn jyrkkyyden ja yksisilmäisyyden välttämisen voi ymmärtää tarkoittavan
kykyä monipuoliseen eettiseen pohdintaan ja kokonaisuuksien hahmottamiseen, joka laajenee humaanin ihmiskuvan omaksumiseen ja toteuttamiseen (Hirvi 1993, 15). Välittäminen ja altruismi konkretisoituvat yllä kommentissa, jossa puhuja tuo esille ihmisarvon kolmannen ulottuvuuden. Sillä tarkoitetaan ihmisen arvoa muille. On kyse panoksesta tai
avusta, jonka yksilö voi antaa toisen ihmisen yritykseen rakentaa merkityksellinen elämä
itselleen. (Pursiainen 2001, 9.)
Lisäksi puheenvuorossa heijastuu kasvatuksen olemukselle ominainen tulevaisuuteen
suuntautuminen, johon kuuluvat toivon aspekti sekä oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus,
lempeys ja toisen kunnioittaminen arvokkaina ja tavoittelemisen arvoisina hyveinä (Värri
2002b, 5). Yksilölle toivon kokemus luo identiteetin eheyttä ja yhteisöllisenä perusluottamuksena se ylläpitää yhteisön koheesiota (Värri 2002a, 94). Tämä kommenteissa esille tullut näkökulma yksilön mahdollisuudesta luottaa siihen, että tarvittaessa myös apua on saatavilla ja että heikompikin ”pärjää”, nousee mielestäni tärkeäksi kysymykseksi sen suhteen,
että toisaalta haastatteluaineiston sisältämissä kasvatuksen sosiaalis-eettisissä tavoitteissa
varsinainen käytännön auttamisvastuu ei ollut kovin selkeästi esillä. Vastaava ristiriita tulee
esille myös kovien ja pehmeiden arvojen vastakkainasettelussa.
Humanismin mukaisten pehmeiden ja yhteiskunnan vallitsevien kovien arvojen välillä
tapahtuukin arvioivaa pohdintaa tulevaisuusnäkökulmasta. Kasvatuksen keinoin nähdään
mahdollisuuksia muuttaa arvotrendejä, joskin muutoksen mahdollisuuteen liittyy myös
epävarmuutta ja pelkoja. Seuraava reflektio lähtee toisten huomioon ottamisesta, mutta törmää ja joutuu ristiriitaan myös kilpailuyhteiskunnan ideologian kanssa:
”… toisten huomioonottaminen, yhdessä elämisen taito, toisten kunnioittaminen,
myös sen oman elämän kunnioittaminen, sen sijaan, että pyrittäis koko ajan toisten
kustannuksella niin pitkälle kuin ikinä pääsee. Mutta sitähän mun mielestä.., joku
parikymmentä vuotta taaksepäin on ollut. Ja voi olla, että sitä ennenkin, en tiiä.
Voihan se olla, että se on ihmisen luonto semmonen. Mutta se, että kun tietoa on,
että mihin tämmöinen ahneus voi johtaa, niin sehän on meistä vanhemmista kiinni,
mitä me opetetaan lapsille… Kunpa tietäisimme minkälainen se tulevaisuuden
yhteiskunta on… Minun mielestä se on näistä ihmisistä kiinni, että mitä me ruvetaan painottaan, että jos me opetetaan jo päiväkoti-iässä jo lapsille kilpailua.., että
sun täytyy olla paras, niin totta kai se jatkuu semmosena hamaan tulevaisuuteen…,
mutta ajattelen ihan näin, että kyllä ihan tiettyjen pehmeitten arvojen… käsittely ja
noudattaminen pitää aloittaa jo pienestä pitäen… Mutta tietysti siinä on aina se
vaara, että vain minä yksin opetan lapsilleni pehmeitä arvoja ja sitten se jää jalkoihin. Se pitäis olla tietynlainen yhteinen sopimus sitten…” (2/165, 198.)
Puhuja viittaa nyky-yhteiskunnassa vallitsevaan oman edun ja aineellisen hyödyn
tavoitteluun sekä kilpailun korostamiseen (Pietarinen 1993, 41–42). Toisaalta hän arvioi
aidosti omaa suhdettaan yhteisössä vallitseviin moraalikäsityksiin, millä on ensisijainen
merkitys kasvatuksessa (Värri 1994a, 13–14). Lisäksi puhuja haastaa kasvattajia, ammattilaisia ja vanhempia, yhteiseen keskusteluun ja arvojen määrittelyyn käsitellen asiaa sekä
teorian että käytännön kannalta, kuten arvokeskustelua Airaksisen (1993, 14–17) mukaan
tulisikin käydä. Ammattilaisilla tulisi olla valmiuksia pohtia eettisiä kysymyksiä vanhempien kanssa ja ylläpitää tällaista jatkuvaa pohdintaa (Räsänen 1994, 191).
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Tulevaisuusvisioista aiheutuu vanhemmille ristipaineita, kun he pohtivat erilaisten taitojen varhaista opettamisesta lapsille (3/171) tulevaisuuden yhteiskunnan ja sen asettamien
vaatimusten varalle:
”Ja voiko sitte olettaa, että… pitäis jossain tarhassa jo opettaa kieliä sen takia, että
yhteiskunnassa tullaan tarvitsemaan? Se on vähän sama, ku kysytään sitä että
pitäiskö olla eri painotteisia tarhoja. Että se on vähän yhtä kamalaa toisaalta ruveta
panemaan blokkeihin jo.” (6/555, 557.)
Kommenteissa aktualisoituu ajankohtainen dialogisuusperiaatetta noudattavan kasvatuksen etiikan peruskysymys: Onko kasvatus lasta varten, vai onko kysymys lapsen kasvattamista jotakin varten? Ongelma koskee odotushorisontin liiallista tarkentumista kasvatettavasta riippumatta, jolloin se vastaakin kasvattajan tulevaisuuden hahmotelmaa. (Värri
1996, 114–115.) Tällaisia tilanteita ovat haastateltujen mukaan lapsen koulutusuran suunnitteleminen alkaen tietyllä tavalla painottuneesta päiväkodista aina erityislukioon saakka
(6/717, 758), tai lasten stressaantuminen vanhempien asettamien harrastusvaatimusten
takia (2/176). Haastateltujen ajattelu tukeutuu painokkaasti näkemykseen, jonka mukaan
kehityksen alkuvaiheessa on keskeistä varmistaa toimintavalmiuksien monipuoliset kehittymismahdollisuudet, ja lapsen myöhemmässä kehitysvaiheessa voi eri osa-alueiden painotus vaihdella taipumusten mukaan (Puolimatka 1999, 25).
Eräs tulevaisuuteen liittyvä kannanotto pehmeiden arvojen ja hyvän elämän puolesta
koskee ympäristö- ja luontokasvatusta. Useat haastatellut korostavat näkemyksiä luonnon
rajallisuudesta, kestävän kehityksen tukemisesta sekä ihmisen ja luonnon välisestä riippuvuudesta (3/141). Näihin liittyvät lapsen perusasenteiden muovautuminen sekä niiden
ohjaava vaikutus myös aikuisiän ratkaisuissa (1/158, 162):
” Sillain, että se lapsi ymmärtäis sen, että tää ei säily tämmösenä, jos ei sitä vaalita
ja että sitä voi jokainen omilla teoillaan vaikuttaa siihen, luontoon ja ympäristöön
ja sen vointiin, ja sitä kautta myös omaan vointiinsa. Niin semmonen ois mun mielestä tärkeetä, että lapset oppis sen.” (5/185.)
Kommenteissa nousee esille halu sovittaa yhteen ekologisen ajattelun hengessä ihmisarvo ja luonnon arvot (Lindqvist 1986b, 54–55). Vanhempien käsitykset lähtevät ihmiskeskeisestä, humanistisesta lähtökohdasta, jossa luontoa pyritään kohtelemaan hellävaraisesti
ja ihanteena on ihmisen ja luonnon sopusointu painottaen kuitenkin ihmisen ehtoja (Pietarinen 1990, 17). Tähän näkökulmaan lisätään kuitenkin vielä rationaalisuuden vaatimus
asioiden syiden ja seurausten ymmärtämiseksi ja oikeiden ratkaisujen löytämiseksi myös
tulevaisuudessa. Tämä näkemys voisi tarkoittaa humanistiseen perinteeseen kuuluvaa rationaalista itsehillintää, joka korostaa kohtuullisuutta ja vaatii ylellisyyttä palvelevan kulutuksen karsimista (Pietarinen 1992, 37). Lisäksi opetuksen tulisi vanhempien mukaan olla
kiihkotonta ja ahdistusta välttävää (5/189). Tämän teeman puitteissa haastatellut äidit näyttäytyvät mielestäni tulevaisuusvisioissaan suhteellisen ympäristötietoisina.
Tulevaisuuspainotteiseen ajattelutapaan eräs äiti asettaa myös toisenlaisen orientoitumismallin:
”Mä ite haluaisin omalle lapselle opettaa sellasen asian, et se osais elää sitä päivää,
mitä se ellää, et yleensä meillä ihmisillä on se, että me eletään tulevaisuutta, ja jaksotetaan elämää, että sitte ku mä sen oon tehny niin, sitte mä teen sitä, mut kun se
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päivä jää tavallaan elämättä, mikä nyt on. Minusta se ois ihanteellinen ajatus, itellekin.” (7/252.)
Yllä oleva kommentti osuu lapsen kannalta fenomenologisen ajattelutavan mukaan
hänen aktuaalisen tilanteensa kunnioittamiseen siten, että tavoitteet asettuvat hänen sen
hetkisen omaehtoisen kasvunsa suuntaisesti. Lehtonen (1998, 100) kirjoittaa, että hetkien
löytäminen on tärkeää, koska hetkien kautta peilaamme omaa menneisyyttämme tähän hetkeen, jota taas opettelemme elämään hetki hetkeltä, tässä ja nyt. Tästä näkökulmasta nousevat mielestäni keskeiselle sijalle myös kasvatustilanteisiin liittyvät episodimuistot, joiden merkitys kasvattajan tulisi oivaltaa, sillä niiden kantavuus ulottuu läpi elämän.
Seuraavassa taulukossa 7. esitän tiivistetysti tämän luvun tulokset, jotka koskevat vanhempien käsityksiä kasvatustavoitteista sekä heidän arviointiaan päiväkotikasvatuksesta
niiden valossa. Taulukoinnin jälkeen luvussa 7.2.6 esitän vielä tulosten yhteenvedon.
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Taulukko 7. Äitien käsitykset kasvatusihanteista ja -tavoitteista sekä päiväkotikasvatuksen
arviointi.
Käsitykset kasvatustavoitteista

Päiväkotikasvatuksen arviointi

Sosiaalisuus

– päätavoite ja ensisijainen tavoite päiväkotikasvatuksessa, elämäntaidon oppiminen
– sosiaalisen monimuotoisuuden hyödyntäminen
– ryhmässä toimiminen, siihen kasvaminen
ja kiinnittyminen
– sosiaalinen luovuus joustavuutena, ihmissuhdetaitoina, altruismina
– emotionaalisen säätelyn oppiminen, jota
tapakasvatus tukee
– huomioitava myös sosiaalisen tilanteen
liiallinen vaativuus lapsen kannalta
– sosiaalinen ja kognitiivinen oppiminen
tukevat toisiaan
– lasten ystävyyssuhteiden syntyminen
päiväkodissa

– päiväkotikasvatus vanhempien tietoinen valinta,
joka täydentää kotikasvatusta sosiaalisella monimuotoisuudellaan
– ristiriitaisten virikkeiden kontrolli kotona
– arvot sisäistyvät lapsen omien kokemuksien ja
mallioppimisen seurauksena
– päiväkodin yhteisöllisyys tukee yksilöllisyyttä
sisältäen kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden
kokemisen ja oppimisen
– myös konfliktitilanteet opettavat
– kasvattajalla yksilön ja yhteisön tavoitteiden jännitteessä kaksoisvastuu arvioida tavoitteita jatkuvasti
– vertaisryhmä ja sen arki opettavat
– uusyhteisöllisyyden mahdollisuudet

Sosiaalis-eettinen
kasvatus

– tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden
kokeminen ja oppiminen arjessa
– omaan moraaliseen harkintaa oppiminen
– eri-ikäisten lasten tarpeiden huomiointi
– negatiivisen kilpailun välttäminen
– erilaisuuden ja eri kulttuurien tunteminen ja
arvostaminen – tiedon ja kokemuksen
yhdistyminen – sekä itseohjautuvuus

–
–
–
–
–
–

Subjektiuden ja
yksilöllisen
oppimisen
tavoitteet

– lapsi saa oppimisessaan edetä omilla ehdoillaan
ja oman kiinnostustensa mukaan
– ei aikuiskeskeistä ”opettamalla opettamista”
– leikki on lapsen oma tavoite ja oppimisen
menetelmä
– tavoitteiden ja menetelmien sopusointu
– merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja
subjektiuden kokemuksia esim. lapsen
luontosuhteen muodostumisena
– työn tekemisen tuottama subjektiuden
kokemus, tavoitteisuus ja henkinen palkitsevuus

– aikuiset tukevat lapsen aloitteita, toimintaa ja
leikkiä; lapsi säätelee leikin määrää
– leikin avulla monipuolista toimintaa ja oppimista
(tiedettä, taidetta, urheilua)
– päiväkoti toimii leikki- ja lastenkulttuurin vaalijana
– monipuolinen tilasuunnittelu antaa virikkeitä
valinnoille ja toiminnoille
– päiväkoti tukee lapsen kehittyvää luontosuhdetta
ja identiteettiä
– työn tekeminen palkitsevaa ja omaa eksistenssiä
ilmaisevaa

Kulttuurinen
identiteetti

– oman kulttuurisen perustan mieltäminen ja
kulttuurisen identiteetin omaksuminen
– lapsen elämänpiiriin kuuluvan juhlaperinteen
ja tapakulttuurin kokeminen
– suomalaisen identiteetin omaksuminen
– paikallisen identiteetin omaksuminen
– uskontokasvatuksen tietopohjan ja yhteiskunnallisen kristillisen arvopohjan
selkiyttäminen

– päiväkoti perinne- ja kulttuurikasvattajana arvostettu
– kotikasvatus saa tukea
– päiväkoti huomioi myös muita kulttuureja
– päiväkoti tukee lapsen ja perheen juurtumista
uuteen ympäristöön
– päiväkodin uskontokasvatus täydentää kotikasvatusta, vanhemmat kontrolloivat ja päättävät
lapsen osallistumisesta

Tulevaisuusnäkökulma

– ihmisarvon toteutuminen: jokaisen terve
itsetunto, myös heikomman oikeus pärjätä
– suvaitsevaisuus, joustavuus ja luova
ongelmanratkaisukyky tavoitteina
– omatoimisuus ja aktiivisen vastuun
kantaminen omasta elämästään
– pehmeiden kovien arvojen ristiriitaa
vaatii pohdintaa
– tavoitteisto määräytyy sen mukaan,
ketä varten lasta kasvatetaan

– päiväkodin tehtävä on olla arvoyhteisö, jossa
jokaisen arvo sinänsä ja arvo itselle toteutuu
sekä jokaisen arvo toisille toteutuu
– eräs esimerkki vastuullisuudesta on mieltää ekologisten arvojen ja ihmisarvon sopusointu
– tavoitteena yhteinen arvokeskustelu, jossa päiväkoti tarjoaa keskustelufoorumin
– lapsen tilanteen kunnioitus, tavoitteet lapsen
omaehtoisen kasvun suuntaisesti, ei varhaista
koulutusuran ohjailua
– päiväkoti tarjoaa monipuolisuutta lapsuuteen

mallioppiminen ja aikuisen esimerkki
kasvatusilmapiirin moraalinen merkitys
aikuisen antaman ohjauksen tarpeellisuus
lapsen kuuntelu päiväkodissa
lapsen asema ”tärkeänä henkilönä”
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja eri kulttuureja edustavien lasten kanssa toimiminen päiväkodin arjessa synnyttää omakohtaisia merkityksiä
ja rakentaa arvoja
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7.2.6 Kasvatustavoitteet – idealismia ja realismia
Kasvatusihanteiden ja -tavoitteiden asettaminen kiteytyy tulkinnassa neljään osa-alueeseen. Ensimmäisenä on sosiaalisen kehityksen alue, jossa erottuu kaksi painopistettä, yleiset sosiaaliset tavoitteet ja sosiaalis-eettiset tavoitteet. Toisena ovat lapsen subjektiuteen ja
yksilöllisyyteen liittyvät tavoitteet. Kolmantena ovat oman kulttuurisen identiteetin omaksumiseen liittyvät tavoitteet. Lopuksi neljäntenä alueena kasvatustavoitteiden asettelussa
eritellään kasvatustavoitteita tulevaisuuden asettamien haasteiden valossa.
Sosiaalisuuden ja sen tavoitteiden määrittäminen osoittautui aineiston pohjalta hyvin
monitahoiseksi kysymykseksi, jossa erottui kaksi osa-aluetta. Ensimmäisen alueen muodostavat sosiaaliset tavoitteet, jotka konkretisoituivat lasten vertaissuhteissa ja tapakasvatuksessa, ja toisena alueena ovat sosiaalis-eettisesti painottuneet tavoitteet, joissa tulivat
esille tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä suhde erilaisuuteen ja sen hyväksymiseen.
Lisäksi sosiaaliset tavoitteet ovat luonteeltaan prosessinomaisia, joten niiden toteutuminen
saatettiin asettaa myös hyvin etäälle kasvatukselliseen odotushorisonttiin (Värri 1994a, 14,
1996, 114).
Sosiaalisuuden alue painottuu kaikkiaan eräänlaisena päiväkotikasvatuksen päätavoitteena, jonka haastatellut ovat selvästi tiedostaneet ja joka on ohjannut lapsen päivähoitomuodon valintaa. Päiväkotikasvatus on näin tietoisesti valittu situaatio, jonka ajatellaan
kotiympäristöä monimuotoisempana sosiaalisena yhteisönä vaikuttavan positiivisesti lapsen kehitykseen (Rauhala 1983, 33, 35–36). Sosiaalisuus päiväkodin tarjoamassa situaatiossa on sekä tavoite että elämän- ja olemassaolon muoto, joka orientoi lasta maailmaan
(Värri 1997, 121).
Sosiaalisuuden aspekti sisältää jatkuvasti tietyn yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden jännitteen, joka on samalla kasvatuksen peruskysymyksiä. Haastatellut äidit hahmottavat päiväkotiympäristön siinä mielessä arvokkaaksi, että se tarjoaa lapselle itselleen kokemuksia
kunnioituksesta, suvaitsemisesta ja välittämisestä, joiden myötä myös lapsi itse omaksuu
mallin. Ympäristön arvot ja toiminnalliset sosiaaliset muodot siirtyvät näin päiväkodissa
koetusta elämästä lapsen muuhunkin elämään (Kiesiläinen 1988, 6, Noddings 1992). Sosiaalisuuden ideaan ja etätavoitteisiin sisältyvät ihmissuhdetaitojen perusteet, esimerkiksi
vuorovaikutustaitojen oppiminen, joustavuuden omaksuminen sekä altruistisuuteen harjaantuminen. Tällaiset tavoitteet kuvastavat melko tyypillisiä suomalaisten arvoja (Puohiniemi 1996, 37–39).
Toisaalta edellä kuvatuissa tavoitteissa peilautuu ajatus ja tavoite lapsen omien ja luovien ratkaisumallien löytämisestä, joissa toteutuu yksilöllinen elämäntaito. Tähän päästään
siten, että kasvattaja mieltää kaksoisvastuunsa ja dialogisen asenteen yksilöllisten ja yhteisöllisten tavoitteiden jännitteessä (Siljander 1988, 33–34, Värri 1997, 133, 135), jolloin
kasvattajan tulee myös kyetä muuttamaan tavoitteita silloin, kun se kasvatettavan kannalta
näyttää parhaalta (Rauhala 1998, 114, 120). Tähän haastatellut myös kiinnittävät huomiota,
sillä päiväkodin sosiaalisen tilanne voi olla lapselle myös joskus paineita aiheuttava ja jopa
liian vaativa.
Äitien määrittelemä sosiaalisuus on sillä tavoin laajasti ymmärretty osa-alue kehityksessä, että siihen sisällytetään myös taitoja, jotka tukevat lapsen kognitiivisen kehityksen
edellytyksiä ja oppimista. Tällaisia taitoja ovat keskittyminen, toisen kuunteleminen, oman
puheenvuoron odottaminen tai kyky yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Näitä seikkoja opitaan heidän mielestään parhaiten juuri vertaisryhmän arjessa ja työskentelyssä.
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Vertaisryhmä tarjoaa myös lasten keskinäisiä toverisuhteita, jotka ovat vanhempien mielestä niin ikään arvokkaita. Ojala (1997, 93) toteaakin, että ystävyyssuhteiden muodostaminen on eräs syvälle juurtuneista arvoista kasvatuskulttuurissamme. Lasten elämää eheyttää äitien kokemuksen mukaan myös se, että lasten toveripiiri pysyy päiväkodissa ja kotipihalla samana. Sekä lapsille että vanhemmille syntyy tällöin päiväkotikasvatuksen tukemana kokemuksia sellaisesta uusyhteisöllisyydestä, jonka arvellaan tarjoavan kaivattua
vertaistukea elämänhallintaan ja vanhemmuuteen (Roos ja Hoikkala 1998, 9–10).
Päiväkodin sosiaaliset tilanteet sisältävät haastateltujen mukaan myös ristiriitaisia tai
jopa negatiivisia kasvuvirikkeitä. Tällöin päiväkodin kasvattajilta odotetaan ohjaavaa
otetta, mutta äidit kontrolloivat ja koordinoivat tällaisia virikkeitä myös kotikasvatuksessa
(Jakku-Sihvonen 1982, 43–44). Äitien ilmaisemissa sosiaalisuuden ihanteissa ja tavoitteissa näkyy selvästi vahvan itsehallinnan strategia (Pulkkinen 1994a, 407–408). Aineistosta selviää toisaalta, että lasten keskinäisiä konfliktejakin sallitaan ja ne nähdään myös
oppimistilanteina. Lapsen emotionaalinen säätelykyky joutuu niissä koetukselle, mutta
haastatellut arvioivat lapsen samalla oppivan, kun hän ponnistelee omin voimin mahdollisimman pitkälle ja saa vasta tarvittaessa aikuisen ohjaavaa tukea (vrt. Hujala ym. 1998, 49).
Tapakasvatus nähdään aineiston mukaan itsestään selvänä ja välttämättömänä kasvatustavoitteena, josta vallitsi haastateltujen kesken myös selkeä yksimielisyys. Sisällöt koskevat kielenkäyttöä, pöytätapoja, kohteliaisuussääntöjä, huomaavaisuutta toista kohtaan sekä
niin aikuisten kuin toisten lasten kunnioittamista. Päiväkodin merkitys näissä asioissa on
koettu selvästi positiivisena. Tapakasvatuksen tavoitteissa on sosiaalinen aspekti keskeisenä. Se tarkoittaa toisen huomiointia ja omaa itsehallintaa. Samalla tapakasvatukseen liittyy myös tietynlainen demokratiakasvatuksen idea siitä, että säännöt koskevat niin aikuisia
kuin lapsia. Tapakasvatuksen arvostaminen tuli esille myös Hämäläisen ym. (1994, 87)
suomalaista ja virolaista pienten lasten kasvatusta vertailleessa tutkimuksessa.
Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kasvualusta nähdään aineiston mukaan päiväkodin
vertaisyhteisön jokapäiväisessä arkielämässä, johon lapset kasvavat ja jossa kasvattajilla
on vaativa erityisvastuunsa. Kasvattajan tehtäväksi lankeaa siinä tuoda ”maailmankantajana” (Värri 1994b, 250–251) esille maailman olennaisia puolia. Kasvattajan on tällöin
äitien arvioiden mukaan toimittava oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden mallina ja
oikean ja väärän erottamisen ohjaajana. Kasvattajien tehtävänä on luoda tasa-arvon ja
oikeudenmukaisuuden ilmapiiri, jossa lapsella on mahdollisuus kokemukselliseen oppimiseen moraalisesti vastuullisessa ilmapiirissä (Lindqvist 1986b, 150). Aineistossa arvioidaan myönteisesti päiväkodin kasvattajien tapaa toimia. Toisaalta vanhemmat pohtivat
tämän tehtävän erityistä vaativuutta, koska päiväkodin lapsiryhmät saattavat heidän
mukaansa olla melko suuria ja hyvin heterogeenisiä ikärakenteeltaan ja kulttuurisilta taustoiltaan. Haastatellut odottavat kuitenkin, että jokainen lapsi saa tässä tilanteessa tukea tarpeidensa mukaan (Lindqvist 1986b, 150). Pulkkisen (1994b, 39) mukaan lapsen oma ja
yksilöllinen kokemus ilmapiiristä onkin perustekijä, jolla on yhteys hänen kehitykseensä.
Omaan lapsuuteensa verrattuna haastatellut äidit kokevat, että lasten kannalta on tapahtunut ilmapiirin ja lapsikäsityksen positiivinen muutos juuri aikuisen ja lapsen välisen suhteen tasa-arvoistumisena. Tällä he tarkoittavat sellaisen oikeudenmukaisuuden ja lapsikeskeisyyden toteutumista, jossa lasta arvostetaan arvokkaana yksilönä ja ihmisenä, josta
ollaan kiinnostuneita, jonka tarpeita ja mielipiteitä kuunnellaan ja jonka kanssa keskustellaan. Samansuuntaisia tuloksia on saatu useissa suomalaista kasvatuskulttuuria koskevissa
tutkimuksissa (esim. Hoikkala 1993, 52–53, Kemppainen 2001, 103, 123, Korhonen 1999,
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228, Leinonen ym. 1998, 106). Muutos merkitsee lapsen eksistenssin ja toiseuden kunnioittamista sekä dialogista asennetta häneen (Turunen 1987, Värri 1997).
Toinen tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusajatteluun vaikuttava kulttuurinen muutos on
äitien mukaan tapahtunut myös erilaisuuden kohtaamisessa sosiaalisessa arjessa. Erityistä
tukea tarvitsevat lapset ovat samoissa lapsiryhmissä muiden lasten kanssa, ja heihin liittyvä
tietopohja on nykylapsilla aivan toisella tasolla kuin vanhemmilla itsellään oli aikanaan.
Kolmas muutos, jota haastatellut arvostavat oman lapsuutensa elinympäristöön verrattuna,
on monikulttuurisuus, jota päiväkotiympäristössä on myös tarjolla. Nämä situationaaliset
tekijät tarjoavat sellaisia arvovirikkeitä, jotka nähdään myönteisinä kasvun ehtoina (Rauhala 1983, 35–36, Turunen 1993, 22–25). Tällöin lapsella on mahdollisuus saada omia
kokemuksia ja luoda omat merkityssuhteensa erilaisuuteen ja monikulttuurisuuteen eli toiseuteen liittyen. Lisäksi nämä merkityssuhteet syntyvät lasten omissa arjen toiminnoissa ja
oppimistilanteissa sekä lasten keskinäisissä suhteissa ja leikeissä ja tuottavat kokemuksia
niin jäsentymisen, liittymisen kuin tekemisen osalta. (Rauhala 1983, 27, 1998, 30–31,
Turunen 1987, 36–39.) Lapset pääsevät ja joutuvat myös soveltamaan arvoja uusiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja samalla myös luomaan uusia arvoja (Puolimatka 1995, 82). Sosiaalis-eettiseen oppimiseen kiteytyy ehkä koko inhimillisen kasvun ydintekijöitä, joita Puohiniemen (1993, 32) mukaan ovat kyky olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja tulla toimeen heidän kanssaan. Näin muotoutuvia itseytymisen ja vastuullisuuden tavoitteita, joissa
toiseuden näkökulma on mukana, voidaan pitää fenomenologisen kasvatuskäsityksen
mukaisina tavoitteina (Rauhala 1998, 29, 70, Varto ja Veenkivi 1993, 144, Värri 1994a, 14–
16, 1997, 136–137).
Haastateltujen asettamat lapsen subjektiuteen ja yksilölliseen oppimiseen liittyvät
tavoitteet ovat sopusoinnussa jo edellä esille tulleen lapsikäsityksen kanssa. Tavoiteajattelu
linjautuu hyvin konstruktivistiseen sekä lapsen merkitysmaailmaan tukeutuvaan oppimiskäsitykseen ja siten oppijakeskeiseen näkökulmaan. Oppimisen tavoitteissa korostuvat lapsen mahdollisuus edetä omilla ehdoillaan ja oman kiinnostustensa mukaan, ei ulkoa asetettujen päämäärien mukaan. Oppimisen tavoitteissa näkyy oppimisprosessin korostaminen,
ei niinkään tulosajattelun painottaminen. Kaikkiaan ajattelu myötäilee oppijakeskeistä
näkemystä (esim. Brekamp ja Rosengrant 1992, 31–33, Hujala ym. 1998, 58, Hujala ym.
1999, 148–149, Noddings 1992, 19). Lapsen subjektiutta korostaa myös esille tuotu vastenmielisyys perinteistä opettaja- ja aikuiskeskeistä ohjausmenetelmää kohtaan. Nämä
kysymykset kiteytyvät jälleen tavoitteiden asettamisen vaativuuteen ja siihen, ettei niitä voi
asettaa kasvatustodellisuuden ulkopuolelta (Värri 1994b, 239).
Äitien käsitysten mukaan leikki nähtiin lapsen kehityksen, hänen subjektiutensa ja yksilöllisen oppimisensa ylivertaisena tukijana. Leikki näyttäytyy yhtä aikaa tavoitteena ja
menetelmänä. Leikkiä pidettiin niin kognitiivisen oppimisen kuin tunne-elämän, sosiaalisuuden, oma-aloitteisuuden tai persoonallisuuden kehityksen edistäjänä. Leikin avulla on
lisäksi mahdollista tukea laajasti kasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Käsitykset ovat hyvin
samansuuntaisia kuin leikintutkimuksen tulokset (vrt. Helenius ja Savolainen 1996, Helenius ja Mäntynen 2001, Kalliala 1999, 2003, Siren-Tiusanen 2004). Päiväkodin leikkimahdollisuuksia ja aikuisten roolia leikin mahdollistajina ja ohjaajina pidettiin hyvinä. Päiväkotia arvostettiin ja siltä odotetaan sellaisen leikkikulttuurin ja lastenkulttuurin ylläpitämistä, jollaiseen kotikasvatuksessa ei nykyisin ole mahdollisuuksia. Esille tullutta käsitystä
leikistä voi arvioida Hirsjärveä (1980, 16–17) siteeraten hyvin kasvatustietoiseksi käsitykseksi, jossa ilmiötason arkikokemus yhdistyy laajempaan teoreettiseen tietoon.
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Muita tavoitteiden kannalta arvokkaina pidettyjä kasvatuksen sisältöjä ja menetelmiä
ovat myös ympäristö- ja luontokasvatus. Lapsen ympäristö- ja luontosuhdetta kuvattiin
kokonaisvaltaisesti lapsen subjektiutta ja koko eksistenssiä (vrt. Rauhala 1983, 25) tukevana prosessina, joka sisältää kokemuksellisuutta, konkreettisuutta, toiminnallisuutta ja
elämyksellisyyttä. Haastatellut huomioivat lapsen ympäristösuhteessa myös rakennetun
ympäristön merkityksen niin psyykkisen kuin fyysisenkin kehityksen kannalta. Ympäristö
voi antaa ”sykettä ja ponnetta tekemiseen sekä inspiraatiota elämässä” (2/10, 12). Haila
(1993, 3) sanookin, että ympäristö ei vain ympäröi meitä, vaan lävistää meidät. Luontokasvatuksen merkitykset nähdään aikuisuuteen saakka kantautuvina. Luontosuhde on yksi
niistä suhteista, joissa ihmiseksi tuleminen tapahtuu. Tällainen suhde merkitsee samalla
vastuuta toisesta osapuolesta (Rauhala 1998, 49). Omakohtaiset kokemukset synnyttävät
henkilökohtaisia merkityksiä. Nämä puolestaan saattavat ihmisen tuntemaan vastuuta ja
toimimaan sekä kokemaan ympäristöystävällisen toiminnan jopa velvoittavaksi. (Käpylä
1991, 441–443.)
Haastatellut painottavat työn kasvattavaa merkitystä, ei niinkään ensisijaisesti aineellisen hyödyn tavoitteluna, vaan henkisen tyydytyksen ja palkkion lähteenä sekä itsensä
toteuttamisena. Tällainen tavoitetietoisuus kuvaa Hirsjärven (1981, 150–151) luokittelussa
ylintä tasoa, joka sisältää mm. itsensä kehittämisen ihmisenä. Tällaista tapaa toimia voi
mielestäni pitää vahvana subjektiuden ilmaisuna. Lisäksi työn tekemiseen liitettiin joukko
psyykkisiä valmiuksia kuten pitkäjännitteisyys, tavoitteellisuus ja itsesäätely, joihin harjaantuminen katsottiin tarpeelliseksi. Tässä tulee esille sosiaalisten taitojen lisäksi toinen
alue, jolla suomalaisvanhemmat arvostavat sellaisia valmiuksia, jotka ovat yhteneväisiä
kognitiivista kehitystä tukevien valmiuksien kanssa, vaikka asiaa lähestytään laajemmasta
näkökulmasta. Päiväkodin mahdollisuuksia tällä kasvatuksen alueella arvioitiin myönteisesti, tosin vain muutama haastatelluista tunsi päiväkodin konkreettisia työtapoja.
Työnteon motiiveissa painottuvat omatoimisuus, arjen hallinta ja selviytyminen, jotka
tähtäävät elämänhallintaan. Pietarisen (1993, 46–47) kuvaamista ihmisryhmistä tämä
joukko edustaisi ehkä sellaisia selviytyjiä, jotka eivät kuitenkaan ole pelkkiä sopeutujia,
vaan myös aktiivisia ja ajattelevia. Kaikkiaan työn kasvattava merkitys nähdään painokkaasti yksilönäkökulmasta. Työn arvoa ei korosteta yhteisöllisen tai yhteisen aineellisen
hyvinvoinnin kannalta, vaan osana yksilön kehitystä ja itsensä toteuttamista. Taustalla on
pohdintoja perinteisen palkkatyön vähenemisestä. Perinteinen työteliäisyys sinänsä, joka
tähtää ensisijaisesti elannon hankkimiseen, ei tullut enää esille nuorimman, 1960-luvulla
syntyneen, sukupolven keskuudessa myöskään Kemppaisen (2001, 115, 122) kolmea sukupolvea koskevassa tutkimuksessa. Korhosen (1999, 230) suuria ikäluokkia edustavien isien
aineistossa perinteinen työteliäisyys sen sijaan vielä näkyy.
Oman kulttuurisen identiteetin omaksuminen kuului myös haastatteluaineiston sisältämiin käsityksiin kasvatustavoitteista. Tämä prosessi nähtiin lapsen kannalta vähittäisenä ja
pitkäaikaisena, mutta jo päiväkotivaiheen katsottiin tukevan ja täydentävän tässä kotikasvatuksen antia. Tätä tukea äidit arvostivat, jotkut tukeutuivat siihen jopa enemmän kuin
kotikasvatuksen antiin. Identiteetti, joka näin rakentuu kulttuurisen tapa- ja perinnekasvatuksen välityksellä, nivoutuu lähinnä pysyviin ja ajattomiin arvoihin, jotka eheyttävät elämää ja luovat siihen yhtenäisyyttä ja lujuutta niin yksilön kuin yhteisön kannalta (Pietarinen 1993, 41–43). Lisäksi omaan kasvuympäristöön liittyvä paikallinen identiteetti miellettiin aineiston mukaan osaksi tätä prosessia. Tässä tilanteessa saatettiin päiväkodin anti
kokea koko perheen kannalta paikallista identiteettiä vahvistavana. (Vrt. Rauhala 1983, 33–
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36.) Vaikka haastatellut pitävät perustavana identiteettitekijänä oman kulttuurin arvoja, toisaalta kulttuuriseen identiteettiin liitetään myös moniarvoisuuden näkökulma, joka on tullut jo esille monikulttuurisuuden osalta. Näihin tavoitteisiin pystyivät haastateltujen
mukaan vastaamaan ne päiväkodit, joissa oli lapsia eri maista.
Uskontokasvatus nähtiin aineistossa kasvatuksen kannalta yhteiskunnan perusteiden ja
arvopohjan rakentajana, joten sitä pidettiin osana tavoitteista kulttuurikasvatusta.
Vakaumuksen välittämistä ei pidetty päiväkodin tavoitteena eikä tehtävänä, ja kotikasvatuksessakin sen syntyminen siirrettiin usein kaukaiseksi etätavoitteeksi ja lopulta lapsen
itsensä ratkaistavaksi. Päiväkodin uskontokasvatuksen suhteen osa vanhemmista oli selkeästi tietoisia omasta kontrollioikeudestaan ja osa vanhemmista toimi sen mukaan (vrt.
Jakku-Sihvonen 1982, 44). Silloin, kun uskontokasvatuksesta oli selkeästi sovittu päiväkodin kanssa, tuli esille tyytyväistä palautetta kotikasvatuksen osuvasta täydentämisestä. Osa
vanhemmista oli epätietoisia uskontokasvatuksen toteuttamisesta päiväkodissa, vaikka
juuri uskontokasvatusta koskee päivähoitolain (1983/304) velvoite vanhempien
vakaumuksen noudattamisesta.
Kaikkiaan vanhempien lastensa uskontokasvatuksen suhteen tekemissä ratkaisuissa
näkyy kuitenkin heidän oma tietoisuutensa valinnoissaan. Lasten kohdalla tavoitteet asetettiin tietoisesti väljemmin kuin mihin olisi päädytty seuraamalla vain omia henkilökohtaisia
valintoja. Ehkä juuri uskontokasvatuksen kohdalla toteutuu kasvatustavoitteiden likimääräisyys (Värri 1994b, 245–246), jolloin kasvattajat tarkastelevat kriittisesti omia käsityksiään ja tekevät ratkaisuja lapsen näkökulmasta siltä pohjalta, mikä on heidän oma käsityksensä hyvästä elämästä, ja antavat tilaa kasvatettavan itseytymiselle. Voi ajatella, että vanhempien ajattelu tukeutuu uskonnollis-eettisiin arvoihin nk. korkeina arvoina, jotka ovat
luonteeltaan kulttuurisesti pysyviä arvoja (vrt. Pietarinen 1993, 42).
Tulevaisuusperspektiivi asettaa lopuksi ikään kuin kehikon tavoitteiden suuntaamiselle.
Tulevaisuus sisältää monia kysymyksiä, ja tulevaisuushahmotelma on lopulta melko likimääräinen. Haastateltujen ajattelu tavoittaa näkökulman, jossa on kyse yksilöstä, joka pystyy toteuttamaan monipuolista ihmisarvoa niin suhteessa itseensä kuin muihin ihmisiin.
Tällainen yksilö on yhteisönsä jäsenenä ajatteleva, aktiivinen ja luova selviytyjä. Tulevaisuusvisiossa painottuu edelleen humanistishenkinen ihmisoikeusajattelu, jossa ihmisarvo
on kaikille sama ja myös heikommalla on oikeus selviytyä. Ihanteellisuudessaan näkökulma sisältää ajatuksen ihmisten keskinäisestä välittämisestä ja sen avaamasta toivon
perspektiivistä. (Vrt. Lindqvist ym. 1978, 21, Lindqvist 1986b, 54, Värri 2002a, 94, 2002b,
5.) Kuvattuun rakennelmaan sisältyy Pursiaista (2001, 9–10) lainaten ihmisarvon kolme
ulottuvuutta: ihmisen arvo sinänsä, ihmisen arvo itselleen eli mahdollisuus rakentaa oman
elämänsä täyttymys sekä ihmisen arvo muille eli apu, jonka yksilö voi antaa toisen ihmisen
yritykseen rakentaa itselleen merkityksellinen elämä.
Haastatteluissa esiin tulleiden ihanteellisten ja voimakkaasti ihmisoikeuksia painottavien kasvatuskäsitysten ja yhteiskunnan kovien, kilpailua korostavien arvojen kesken valitsee arvoristiriita, jota haastatellut joutuvat vanhempina myös pohtimaan. Esille nousee
Värrin (1994a, 13–14) kuvaama kasvattajan aito reflektio omien ja yhteisössä vallitsevien
arvojen välillä. Samalla tulee esiin kasvatuksen arvojen ja muualla yhteiskunnassa vallalla
olevien arvojen välinen ristiriitaisuus, joka on lähtökohta kasvatuksen ja kasvatusjärjestelmien arvioinnille. Tähän arviointiin haastatellut toivovat päiväkodin osallistuvan ja tarjoavan keskustelufoorumin. Tämä olisi arvokeskustelua, jota myös teoreetikot ehdottavat:
arvojen pohdintaa ja määrittelyä niin teorian kuin käytännön kannalta, jotta voitaisiin

131
lähestyä yhdenmukaisempaa näkemystä arvoista (Airaksinen 1993, 14–17, Räsänen 1994,
191).
Tulevaisuusnäkökulmasta haastatellut tarkentavat arvokeskustelun aiheeksi sen peruskysymyksen, ketä varten lasta kasvatetaan (vrt. Värri 1996, 114–115). Haastateltujen kysymykset liittyvät tietoiseen valmentamiseen, esimerkiksi vieraiden kielten mahdollisimman
varhaiseen opettamiseen lapselle. Tältä pohjalta nousee keskeinen arvopohjainen kasvatuksen vastuukysymys, jonka pohtimiseen ammattilaisen tulisi osallistua yhdessä vanhempien kanssa tuoden esille kasvatuksen ja ammatin omia arvoja suhteessa yhteiskunnan
arvoihin (Airaksinen 1991, 35–38). Vanhemmat joutuvat ratkaisemaan valinnoissaan lapsen menestymisen mahdollisuuksien ja lapsen henkisen kasvun yhtäaikaisen huomioimisen
(Värri 1997, 135).
Kasvatuskäsityksissä varhaislapsuus haluttiin nähdä tietoisesti suhteellisen ihanteellisten tavoitteiden valossa. Kaikkiaan se haluttiin nähdä vapaasti ja monipuolisesti ohjautuvana niin, että vanhemmat ottavat kriittisesti kantaa varhaiseen, tiukan tavoitteiseen koulutusuran ohjailuun. Päiväkodin vahvuudet nähtiin haastateltujen arvioinneissa yksilöllisen
oppimisen näkökulmasta ja lapsen tarpeista ohjautuvina monipuolisina kasvatuksen ja toiminnan mahdollisuuksina. Tältä pohjata voi arvioida esille tulleiden kasvatuskäsitysten
painottuvan lapsen omia kasvun ja kehityksen tarpeita myötäileväksi ja lapsen subjektiuden toteutumista tukevaksi prosessiksi, jossa lapsen oma toiseus tulee huomioiduksi
samalla, kun sosiaalisen kasvun ja kehityksen tavoitteet suuntautuvat vastuulliseen yksilöllisyyteen myös toiseuden näkökulmasta. Näissä piirteissään kasvatusihanteiden ja -tavoitteiden voi arvioida ohjautuvan fenomenologisen ajattelutavan mukaisesti (Värri 1994b,
253–255, 1997, 133–137, 139).

7.3 Kasvatussuhde ja kasvatusmenetelmät
Tässä luvussa vastaan aineiston tulkinnan avulla kysymyksiin, jotka liittyvät haastateltavien käsityksiin kasvatussuhteesta ja kasvatusmenetelmistä sekä heidän arviointiinsa päiväkotikasvatuksesta. Kysymykset koskevat aluetta, joka sisältää käsitykset kasvatussuhteen,
vuorovaikutuksen ja koko kasvatusilmaston laadusta. Lisäksi alueeseen liittyvät kysymykset kasvatettavan asemasta ja oikeuksista sekä kasvattajan oikeuksista ja velvollisuuksista,
jotka konkretisoituvat vanhempien osalta ohjaus-, kontrollointi- ja koordinointitehtävinä.
Menetelmätietoisuuteen kuuluvat myös kasvattajien oma kasvu ja itsetiedostus.

7.3.1 Kasvatussuhteen ja kasvatusilmaston laatu
Lapsen vuorovaikutussuhde päiväkodin aikuisiin kuvataan aineistossa lasten kehitystä ja
oppimista sääteleväksi ja ohjaavaksi perusedellytykseksi sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Lasten arki rakentuu lapsiryhmän erilaisten kokoonpanojen yhteistoiminnasta
samalla, kun ammattikasvattajat työskentelevät lasten kanssa sekä yksinään että useamman
aikuisen työryhmässä. Päiväkodin henkilöstön kasvatusajattelu perustuu kasvattajayhteisön toteuttaman yhteisöllisen kasvatusvastuun ajattelumalliin. Tällöin aikuisten tapa
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toteuttaa työtään toimii yhtä aikaa työn menetelmänä ja aikuisyhteisön toiminnan mallina
lapsille.
Lapsen suhde aikuisiin nähdään ihanteellisimmillaan aikuisten ja lasten yhteisössä vallitsevana avoimena ja demokraattisena vuorovaikutuksena, jossa toteutuvat sekä lapsen
että aikuisen aitous ja erityisesti lapsen kokemus luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta. Vanhempien näkemykset ovat sopusoinnussa niiden lapsen tunne-elämän ja itsetunnon kehitystä koskevien käsitysten kanssa, joita on esitetty aiemmin luvuissa 7.1.2 ja 7.1.3.
Avoimuus on esimerkiksi lapsen rohkeutta ilmaista ja kehittää omaa tahtoansa ja kokea turvallisuutta ja välittämistä kasvatussuhteissaan:
”Toivon, että lapsi oppii sellaisen avoimuuden, ettei pyri olemaan kiltti ja miellyttävä, vaan reippaasti sanomaan, mitä mieltä itse on” (1/59).
”Päiväkodista muistuu lämmöllä mieleeni turvalliset ja luotettavat aikuiset. Lapseni luotti heihin ja saattoi päivän mittaan tarvittaessa hakea heiltä tukea ja lohtua.” (5/319.)
Kommenteissa kuvastuu turvallinen omaksi itsekseen tuleminen, jolloin kasvatusilmaston emotionaalinen laatu tukee dialogisuutta ja niitä kasvun aiheita, joita kasvatettavassa
itsessään on (Harva 1960, 35, Värri 1997, 135–137). Välittämistä sisältäneeseen päiväkodin kasvatusilmapiirin palataan vielä jälkiarvioinneissa ja sitä pidetään erittäin merkityksellisenä (Noddings 1992, 17–18). Esitetyt näkemykset lapsen kasvatussuhteen laadusta
päiväkodissa noudattavat samaa avoimuuden ja luottamuksen linjaa, joka on tullut esille
leikki-ikäisten lasten vanhempien kasvatusarvona kotikasvatuksessa (Hämäläinen ym.
1994, 86–87). Tässä suhteessa haastateltavat siirtävät kotikasvatuksen mallin myös päiväkotiin.
Lapsen ja aikuisen välinen kasvatussuhde konkretisoi väistämättä auktoriteetin ja tasavertaisuuden jännitettä ja samalla kasvavan tasavertaisuuden ideaa lapsen elämässä. Lapsen kokemaan turvallisuuteen liittyvät haastateltavien mukaan aikuisen asettamat rajat ja
aikuisen turvallinen lasta arvostava auktoriteetti (5/80, 82). Kun näitä sovelletaan arjen kasvatustilanteissa, myös lapsi saa olla demokraattisesti keskustelun osapuoli (4/40) ja häntä
arvostetaan ihmisenä (7/11):
”Lasten kanssa myös keskusteltiin kiitettävästi. Se viestii mielestäni lapselleni sitä,
että vaikka aikuinen viime kädessä tekee päätökset, myös lasta kuullaan. Keskustelu asioista auttaa lasta myös oivaltamaan asioita ihan eri tavalla kuin se, jos
aikuinen ylhäältä käsin sanelee.” (5/319.)
Mielipiteissä hahmotellaan sellaista aikuisen ja lapsen välistä suhdetta ja aidon dialogin
sisältöä, joka liittää ihmiset yhteen ja tukee välittämisen suhdetta. Siinä aikuinen sijoittaa
auktoriteettinsa aitoon osallisuuteen, jolloin on mahdollisuus löytää myös jotain uutta.
(Noddings 1992, 22–23, Ojakangas 1997, Siljander 1995a, 65-66.) Vastaavaa dialogia
kuvattiin aiemmin luvussa 7.1.2 lapsen tunne-elämän tukemisen yhteydessä. Tällaisessa
suhteessa aikuisen ja lapsen arvot kohtaavat. Aikuisen näkemys ja hänen omaksumansa
kasvatuskulttuuri ja arvot luovat sitä kokemuskenttää, johon lapsi kasvaa. (Turunen 1993,
25.) Vanhemmat tuovat tässä esille selvän kulttuurin muutoksen, joka on toteutunut heidän
oman lapsuusaikansa suhtautumistapoihin verrattuna ja jollaiseen myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2003, 10) ilmaistut periaatteet tähtäävät. Samansuuntainen muutos on tullut esille sekä Hoikkalan (1993) että Korhosen (1999) tutkimuksissa.
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Vanhemmat asettavat kasvatussuhdetta ja kasvatusilmastoa arvioidessaan päiväkodin
henkilöstölle selviä odotuksia ja vaatimuksia sekä ammattikasvattajina että kasvattajayhteisönä. Aikuisyhteisön toiminnalta edellytetään keskinäistä kunnioitusta, demokraattisuutta, yhteisöllisyyttä ja kommunikoinnin avoimuutta samoin kuin tunteiden ilmaisemista
(2/73, 212, 5/88) ja ilon kokemista työssä. Koko yhteisön ilmapiiri ja toimintatapa opettaa
ja siirtää vaikutteita lapsille ilman tietoista opettamista:
”… niin lapset lukkee sitä kuitenkin niinku sitä elävästä elämästä” (6/ 314).
”… kaikki arvostas toistensa työtä, ja se aika hyvin niin kuin täällä toteutuukin
nyt… Ja sitten… huumori.., toivoisin, että lapset kokis, että aikuisilla on työssä
hauskaa ja työ on mukavaa, työhön on mukava tulla ja työssä voi viihtyä.., koska
sehän heijastuu suoraan lasten hyvinvointiin.” (4/42.)
Kommenteissa kuvattu situaation merkitys nähdään aikuisten työkulttuurin ilmapiirinä,
johon lapsi on suhteessa ja jonka laatu muokkaa lasta (Rauhala 1998, 70, Turunen 1993,
24). Kuvattu aikuisyhteisön toiminta ilmentää kasvattajien eksistentiaalisten tarpeiden
toteutumista ammatissa (Turunen 1987, 36–42, 50–55, 61–66). Tässä tavoitellaan melko
avointa ja kokonaisvaltaista tapaa toimia kasvattajan ammatissa. Opetusalan ammatillisuuteen on sovellettu avoimen profession määritelmää, jonka mukaan kasvattaja ei mystifioi
ammattiaan ja toimintaansa (Fenstermacher 1990, 136–137). Edellä olevissa kommenteissa nämä avoimet piirteet on sovellettu kasvattajayhteisöön. Koko ”kasvatuksellinen
näyttämö”, situaatio tai moraalinen yhteisö (vrt. Lindqvist 1986b, 150) halutaan pitää tältä
osin avoimena lapsille. Näin kuvatuissa tilanteissa kasvattaja ei voi kadota ”rampin
taakse”, vaan päiväkotielämän monet dimensiot paljastuvat myös lapselle, ja aito demokraattinen dialogi mahdollistuu. Mikäli näin tapahtuu, samalla voi murtua joitakin aikuisen
ylivaltaan tai sukupolvien väliseen kuiluun perustuneita muureja. Tulkinnan pohjalta voi
päätellä, että haastatellut tiedostavat tällaiset lapsen situaatioon ja kasvatussuhteeseen vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet päiväkodissa. Osa piirteistä on vanhempien havaitsemia,
osa jää heidän päivähoidolle asettamikseen odotuksiksi, joiden toteutumisesta heillä ei ole
selkeää kuvaa, mutta ei myöskään negatiivista huomautettavaa. Voi todeta, että tällainen
yhteisöllisyys on juuri päiväkotikasvatuksen erityispiirre.
Päiväkotityöllä onkin erilaisista jännitteistä ja konflikteista huolimatta voimakkaasti
yhteisöllinen ja yhteisiä ajattelu- ja toimintatapoja edellyttävä luonne (Puroila 2003, 151–
158). Toisaalta Keskinen (2000) on tuonut huolestuneena esille työyhteisöissä viime vuosien aikana ilmenneen työuupumuksen, joka on samalla verottanut aikuismallien positiivisuutta. Lapset kuvaavat haastatteluissa aikuisia kiireisiksi, huolien painamiksi, ilottomiksi
ja kärttyisiksi. Tästä syystä on erittäin tärkeää arvioida aika ajoin henkilöstön voimavaroja
ja motivaatiota, jotta laadukas vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä säilyisi. (Mts. 39,
Keskinen 2003, 224–225.) Henkilöstön väsymykseen kiinnitettiinkin aineiston sisältämissä jälkiarvioinneissa kriittistä huomiota (6/760).
Kasvatussuhteen osalta nykykasvatuksessa on toisaalta kiinnitetty huomiota myös siihen, että vanhemmat haluavat olla hyvin perillä kaikista lastensa asioista ja samalla vaikuttaa niihin voimakkaasti (Korhonen 1999, 52). Lapsen päiväkotipäivä on jo vastuukysymysten johdosta melko kontrolloitu. Kaikkiaan voi kysyä, mitä mahdollisuuksia lapselle jää
käyttää päätösvaltaansa tai säilyttää omia salaisuuksiaan. Päiväkotipäivän suhteen myös
vanhemmat voivat kysellä paljon tai jättää kysymättä. Melko monet vanhemmat toteavat,
etteivät lapset kerro kovin paljon tapahtumista päiväkodissa. Eräs äiti malttaa jättää lapsel-
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leen myös salaisuuksia. Samalla hän ilmaisee luottavaisen asenteensa päiväkodin ammattilaisiin:
”Tiedän niin paljon kuin mun tarvii tietää… Ja, mitä en tiijä se saa olla lapsen
salaisuus. Ne elää ihan eri elämää kuin minä, tietyt ajat päivässä. Kyllä joskus
tulee semmoisia hetkiä, että haluaa kertoa, mutta ei läheskään joka päivä.” (2/22,
26.)
Esitetyssä kommentissa haastateltu äiti sanoo tietävänsä tarpeeksi lapsensa päiväkotielämästä. Sen pohjalta voi ajatella, että vanhemman kannalta jäsentyneisyys on tyydyttävällä tasolla. Lapsen päivä ei aiheuta vanhemmalle erityistä huolta tai päänvaivaa. Se, että
salaisuuksiakin sallitaan, kertoo ehkä edelleen vanhemman myönteisestä liittymiskokemuksesta päiväkotiin. Lapsi luotetaan elämään omaa elämäänsä. (Turunen 1987, 37–38,
50–54.) Se on eräänlainen edellytys koko subjektiuden ja minäksi tulemisen idealle. Toisaalta se myös antaa päiväkodin ammattilaisille selkeän luvan toimia vanhempien tekemän
valinnan perusteella kasvatettavan valtuutettuna päiväkodin kasvatustilanteissa (Siljander
1988, 33–34, 1995a, 67-68). Tähän tavoitteiseen tähtää myös lainsäätäjän tarkoitus päiväkodin ja vanhempien yhteistyön osalta (Laki lasten päivähoidosta, 1983/304). Kasvatussuhde perustuu äitien kasvatuskäsityksissä vahvasti dialogisuuten ja välittämiseen (Noddings 1992, Värri 1997), joiden toteutumiseen vaikuttaa koko kasvattajayhteisö.

7.3.2 Lapsen asema, oikeudet ja velvollisuudet
Lapsen asema kasvatussuhteen osapuolena on väistämättä peilautunut läpi koko tähänastisen aineiston analyysin. Esille on jo tullut lapsikäsitys, joka hahmottaa lapsen yksilönä ja
aktiivisena subjektina ja jossa tärkeitä ja keskeisiä tavoitteita ovat yksilön tunne-elämän,
itsetunnon, omatoimisuuden ja sosiaalisuuden kehittyminen. Samoin kasvatusilmapiiriä
kuvaava demokraattinen vuorovaikutus ja aito dialogi kasvatusmenetelminä ovat viitoittaneet tietä ja luoneet vahvasti kuvaa lapsen aseman muotoutumisesta tai ainakin suunnasta,
johon sen toivotaan muotoutuvan.
Kasvatussuhteeseen sisältyy kuitenkin aina aikuisen ja lapsen erilaiseen ja eritasoiseen
asemaan ja kompetenssiin perustuva epätasapaino, josta kasvattaja pedagogisessa suhteessa pyrkii tietoisesti eroon (Siljander 1995a, 68). Kasvatussuhde on näin ollen aina erityisen herkkä vallan epätasapainolle, epäoikeudenmukaisuudelle tai lapsen aseman välineellistymiselle. Lapsen subjektiuden voimakas korostaminen liittyy ehkä juuri siihen tiedostettuun vaaraan, että lapsesta tulee niin helposti kasvatustilanteessa vain toiminnan tai
yksipuolisen vaikuttamisen kohde (Airaksinen 1979, 80, Puolimatka 1999, 25–26). Toisaalta lapsen subjektiuden korostuksen pohja on myös lapsen oikeuksien tunnustamisen
myötä tapahtuneessa perheen demokratisoitumiskehityksessä (Airaksinen 1994,169, 174,
176).
Kun haastateltavat puhuvat lapsen asemasta ja edusta, ajattelu tukeutuu ihmisoikeusajatteluun, jossa tulevat esille ihmisarvo, koskemattomuus (1/248), oikeudenmukaisuus (1/
248) ja itsemääräämisoikeus:
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”Ainakin omassa perheessä aattelen, että lapsella on periaatteessa samat oikeudet
kuin aikuisellakin. Lapsella on ihmisoikeudet, jotka on kaikenikäisillä ihmisillä.”
(4/377.)
”Kun päiväkodissa tehtiin ryhmäjakoa uusiksi…, myös lasta kuultiin asiassa” (5/
321).
”Mun mielestä lapsen etu, sen vois kirjoittaa yhteen sanaan: koskemattomuus.
Lapsen etu on, että hänellä on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen… Mutta ei voi sillainkaan aatella, että lapsi itse pystyisi aina sen etunsa määrittelemään. Kyllä siinä aikuisten täytyy kantaa se vastuu siitä; vanhempien ja henkilökunnan yhdessä.” (4/50.)
Ihmisarvo ja itsemääräämisoikeus, koskemattomuus ja oikeudenmukaisuus hahmottuvat ehdottomina kaikille ihmisille, periaatteessa myös lapsille kuuluvina (Lindqvist ym.
1978, 21–22). Itsemääräämisoikeutta kuvaa lapsen saama kokemus osallistumisesta oman
elämänsä hallintaan ja sitä koskevaan päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaan.
Vanhemmilla ja henkilökunnalla on haastateltavien mukaan viime kädessä vastuu lapsen
edusta ihmisoikeuksien pohjalta (Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 10, Värri 1997,
121). Ihmisen peruslaatua sekä ihmiselämän eheyttä määrittävänä tekijänä tuotiin esille
koskemattomuus. Se on sekä fyysiseltä että psyykkiseltä kannalta lapsen yhtä lailla kuin
aikuisenkin oikeus. (Lindqvist ym. 1978, Lindqvist 1986b, 114, 162–163.) Esille tulee
myös kasvatuskulttuurimme selkeä muutos suhtautumisessa ruumiilliseen kuritukseen.
Sitä pidetäänkin suurimpana yksittäisenä muutoksena kasvattamisessa. (Hirsjärvi ym.
1998, 31–32.)
Murrosvaihe näkyy kuitenkin tämän tutkimuksen aineistossa ristiriitoina halutun hyvän
ja todellisen käytännön välillä. Sukupolvesta toiseen tapahtunut muutos tulee esille siinä,
että osa haastatelluista on itse vielä kokenut ruumiillisia rangaistuksia. Tähän liittyy ehkä
näkemys siitä, että kannamme omaa historiaamme mukanamme ja toteutamme kokemustamme (Veenkivi 1998, 126). Kommenteissa tuodaan esille myös konkreettisia rankaisumuotoja, esimerkiksi lapsen tukistaminen, joita joissain tilanteissa on vanhempana päinvastaisista päätöksistä huolimatta käytetty (5/177, 292). Yksi haastatelluista salli edelleen
vanhemman käyttämän lievän fyysisen rangaistuksen, esimerkiksi juuri tukistamisen (3/
113, 115, 123). Myös muissa tutkimuksissa on tullut esille, että kasvatuspuhe on osalla vanhemmista ristiriitaista. Sanat ja teot eivät ole samalla linjalla: puheeseen lasten kunnioittamisesta ja ihmisarvoisesta elämästä liittyvät poikkeustapauksissa menneisyydestä esille
nousevat kovakouraiset kasvatusmenettelyt, ja lapsen psyykkinen ja fyysinen koskemattomuus tulevat loukatuiksi. (Poikolainen 2002, 50–52.)
Oikeudenmukaisuutta on käsitelty jo tavoitetietoisuuden kohdalla luvussa 7.2.2. Siihen
liittyen haastatellut ottavat esille myös lapsen oikeuden saada varhaiskasvatuspalveluja
perhetilanteesta riippumatta. Päivähoidon tulee olla nykyisen päivähoitolain (1999/1290)
määrittämän subjektiivisen oikeuden perusteella oikeudenmukaisesti kasvatuksellista
tasa-arvoa lisäävä organisaatio:
”… kun on ollu paljon puhetta siitä, että saiskos esimerkiksi työttömien lapset olla
päiväkodissa… mä ainakin kokisin työttömienkin lapsille päivähoidon hyvinkin
tärkeeksi” (5/251).
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Ennen lapsen subjektiivisen päivähoito-oikeuden voimaantuloa päivähoito miellettiin
ensisijaisesti vanhemman oikeudeksi saada lapselleen hoitopaikka oman työssäolonsa
ajaksi. Vanhempien kasvatustietoisuus ja yhteiskunnallinen tietoisuus kohtaavat kasvatustodellisuuden tai -olosuhteiden muuttuessa, mistä yllä olevassa kommentissa juuri on kyse
(Hämäläinen ym. 1994, 31). Haastatellut pohtivat myös muita yhteiskunnan rakenteista ja
aikuisten elämän reunaehdoista aiheutuvia oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Lapsen aseman suhteen heillä oli myös huoli siitä, että lapsi saattaa joutua arjen tilanteissa hyvin epäoikeudenmukaisesti monien hänestä riippumattomien paineiden kohteeksi. Päiväkotielämän vaateeksi asetettiin erityisesti se, että aikuisella on lapselle aikaa (2/73). Kotikasvatuksessa väsymykseen ja ajan puutteeseen liittyvä ongelma tunnistetaan:
”Semmonen oikeudenmukaisuuskin… kyllä miettii, että tosiaan, ettei siirrä omaa
väsymystään siihen lapseen, ettei suotta rähjää sille liian pienestä… ja toisaalta
taas, ettei sitten lellikään… Hyvin herkästi joku kiire koulussa näkyy sitten kotonakin. Ja sitten harmittaa hirveesti… Tai siten huoli jostain ystävästä, tai sisaruksesta, niin sitten on kauheen poissaoleva… Semmoset jää kaivamaan mieltä. Että,
mikä ei riipu siitä lapsesta, muuta kuitenkin se lapsi joutuu niitten kohteeksi…” (5/
288.)
Ajan puute aiheuttaa yllä kuvatussa tilanteessa sen, että lapsen oikeus ei aina toteudu.
Aika on ainoa todellinen omaisuutemme, sanoo Jönsson (2000, 11). Aika on arka ja arvokas asia, joka tiedostetaan kotikasvatuksessa. Päiväkodissa lasten oletetaan ja edellytetään
saavan aikuisten aikaa ja huomiota. Aika on eräs asioiden arvossa pitämisen mittari (Jallinoja 2000b, 119). Asian tiedostaminen kuitenkin auttaa vanhempia välttämään kireyttä ja
lapsiin ahdistusta siirtäviä tilanteita käyttäytymisessään, joista Siltala (1996, 120–121)
varoittaa. Tässä halutaan jälleen tietoisesti hallita ja vaalia lapsen situationaalisia tekijöitä
ja niiden vaikutusta lapseen (vrt. Rauhala 1983, 111). Aikaongelman tiedostaminen sekä
lapsen aikuiseen kohdistaman vuorovaikutustarpeen hyväksyminen merkitsevät sen perusperiaatteen ymmärtämistä ja siitä huolehtimista, että lapset varttuvat ihmissuhteiden kantamina niin kotona kuin päiväkodissakin. Lapsi tarvitsee jokapäiväistä suhdetta aikuisiin,
jotka kykenevät riittävästi jakamaan hänen kanssaan päivittäisiä iloja ja murheita. (Bardy
2002, 47, 50.)
Ajan käyttämiseen ja itsemääräämisoikeuteen liittyvänä selkeänä lapsen oikeutena ja
hänen päätösvaltaansa kuuluvana seikkana nähdään aineistossa se, että lapsen annetaan
säädellä itsenäisesti omaa aktiivisuuttaan, osallistumistaan ja vetäytymistään. Vanhemmat
eivät voi kuvitella, että lapset pakotettaisiin päiväkodissa johonkin (4/117). Kysymys itsesäätelyn tärkeydestä aktualisoituu helposti päiväkodin käytännöissä:
”Pitää olla mahdollisuus valita… Lapsi itse kyllä pystyy määrittelemään, milloin
se haluaa olla yksin.” (2/103.)
Haastatellut ilmaisevat halunsa ja uskonsa siihen, että päiväkodissa kunnioitetaan lapsen itsesäätelyä ja annetaan hänen tehdä omia valintojaan. Toiveissa korostetaan lapsen
omatoimisuutta ja vapautta valita ja päättää esimerkiksi leikkimiseensä liittyvistä asioista
(1/19, 7/138). Tällaisesta ajattelusta on tulkittavissa se näkemys, että myös yksinolo, ehkä
myös hiljaisuus, kehittävät yksilöllisyyttä (Rauhala 1998, 97–98). Luvussa 7.1.4 on jo tullut esille haastateltujen käsitys, jonka mukaan lasten mielipiteitä kuunnellaan päiväkodissa
päivittäisissä tilanteissa ja valinnoissa. Haastatellut arvostavat tällaista lapsen subjektiutta
kunnioittavaa menettelytapaa. Myös nykypedagogiikka, toisin kuin esimerkiksi
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1970-luvun pedagoginen ajattelu, suosittelee tällaista menettelyä. Kuitenkin Puroila (2003,
62) tuo tutkimuksessaan esille, että lasten odotetaan edelleen osallistuvan yhteiseen toimintaan, jopa vastoin omaa tahtoaan, ryhmälle suunnattua toimintaa painottavissa päiväkodeissa.
Lasten itsemääräämisoikeuteen liittyvät haastattelukommentit kuvaavat käsityksiä
vähittäisestä harjaantumisesta oman elämän hallintaan, johon lasta ohjataan neuvottelun
keinoin (vrt. Lindqvist 1986b, 162–163). Lasten määräysvaltaan kuuluvat äitien mukaan
hyvin konkreettiset asiat, kuten ystävät, ajankäyttö ja rahankäyttö tietyissä puitteissa, ulos
leikkimään lähtemiset, ystävien luo menemiset, syöminen, pukeutuminen (1/92, 4/104, 6/
178, 7/83). Arjen päätöksentekoa perheessä kuvataan siten, että lapsella tulee olla ainakin
puhevalta ja että lasten kanssa keskustelu on tärkeää (2/95, 178). Kuvauksissa heijastuu
myös perheen sisäinen demokratisoituminen. Lapsen oikeuksien lisääntyminen näkyy perheessä valtaoikeuksien väistymisenä ja niiden tilalle tulleina, lasten iän myötä kasvavina
sopimuksina ja oikeuksina, jotka ovat perheen tyypillisin oikeuksien muoto. (Airaksinen
1994, 69, 174–176.) Näihin oikeuksiin liittyy myös lapselle annettuja pieniä vastuualueita
ja velvollisuuksia. Velvollisuuksien määrittelyn lähtökohtana on lapsen ikä ja kehitystaso;
konkreettisesti lähdetään pienistä arjen töistä ja edetään opettelemalla pitämään sopimuksista kiinni (2/178, 3/193, 195, 5/259):
”… Oman huoneen järjestäminen… jonkun verran painostetaan, että nyt siivoat,
mutta järjestys saa olla oman mielen mukaan…” (2/95).
Kaikkiaan kommenteista voi päätellä, että niistä ei välity kovin selkeä tavoitteisuus tai
innokkuus lasten velvollisuuksien määrittelyyn. Samansuuntainen kasvatuskulttuurinen
piirre tulee esille myös aiemmassa tutkimuksessa, jonka mukaan äärimmäisen harva perhe
odotti lasten työpanosta tai osallistumista perheen työnjakoon (Lahikainen ja Strandell
1988, 85). Velvollisuuksista keskusteleminen ei synnytä myöskään tässä tutkimuksessa
samanlaista intensiteettiä kuin esimerkiksi lapsen itsetunnon tukeminen. Velvollisuudet
jäävät ikään kuin rengin asemaan palvelemaan tärkeitä tavoitteita: itsetuntoa, omatoimisuutta tai itseohjautuvuutta. Kaikkiaan ajattelutavasta voi tulkita, että uusavuttomuutta
halutaan kuitenkin välttää (vrt. Korhonen 1994, 160–164). Haastateltujen kasvatuspuhe on
sikäli samansuuntaista kuin Hoikkalan (1993, 235–237) tutkimuksessa, että se ei artikuloidu sillä tavoin vahvana, että se korostaisi vaatimuksia ja kuria. Erona Hoikkalan tutkimukseen voidaan kuitenkin pitää sitä, että lapsille asetetut kasvatustavoitteet ovat tämän
tutkimuksen valossa tietoisia ja selkeitä.

7.3.3 Kasvattajan oikeudet ja velvollisuudet ohjaamisena,
kontrollointina ja koordinointina
Esitän tässä luvussa vielä tulkinnan ja tulokset niistä kysymyksistä, jotka liittyvät vanhempien kasvatusoikeuteen ja -velvollisuuksiin ja koskevat kasvatustekijöiden ja kasvuvirikkeiden ohjaamista, kontrollointia ja koordinointia siltä osin kuin tähän mennessä ei vielä
ole tullut esille. Kontrolloinnin ja koordinoinnin kohteena on tulosten mukaan lapsen elämänkokonaisuudesta ja tasapainosta huolehtiminen. Sen kohteena ovat päivähoitoprosessi
sinänsä sekä erilaisten uhkatekijöiksi koettujen ja ristiriitaisten kasvuvirikkeiden arviointi,
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valvonta ja hallinta. Yhdeksi kontrolloinnin muodoksi luokittuivat myös rajat ja rankaiseminen kasvatusmenetelmänä.
Päivähoitoprosessin tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä kotikasvatuksen rinnalla. Haastatellut tiedostavat, että jo päiväkodin valinta, lasten lomien suunnittelu tai harrastusten ylläpito merkitsevät lapsen elämänkokonaisuuden rakentamisen linjauksia. Vanhemman on oltava koordinoija:
” Mitä lapsi kestää?… Siinäkin on toisaalta taas vaara, että pannaan lapsi harrastamaan liian pienenä liian paljon… Pieninä pätkinä jotkut harrastukset saattaa olla…
Mutta sitten jossakin se pitää se rajakin olla, ettei nyt liiallisesti ruveta nyt sitten
tuputtamaan kaikkea.” (6/643, 647, 725.)
”Että kyllä sitä on kiittänyt, että ei tartte vielä kesänkin ajalle ettiä jostain hoitoa.
Ois se niin ympärivuotista, että kyllä ne varmaan tuon ikäiset, varmasti viimeistään, kun kouluun menee, olisiko niin puhki sitte.., että kun ei ole hengähdystaukoa ollenkaan. Eihän kaikilla oo mahdollisuutta siihen.” (6/115.)
Edellä siteerattu kommentoija antaa itselleen vanhempana selkeän roolin lapsen ympärillä olevien kasvatustekijöiden ja kasvuvirikkeiden ohjaajana, yhteen sovittajana ja päättäjänä. Vanhempi luo kokonaisuuden sen mukaan, mikä on lapsen kannalta arvokasta ja tärkeää. (Jakku-Sihvonen 1982, 44, Suoranta 1997, 12–13.) Voi sanoa, että kuvauksissa toteutuu kasvatusvastuu maailmaan orientoimisessa ja optimaalisten oppimisedellytysten säätelyssä. Vanhemman vastuu konkretisoituu ja laajenee sisältämään myös elämän ehtojen turvaamisen lapsen tarvitseman levon ja loman osalta. (Värri 1997, 121.) Päivähoitoikäisten
lasten osalta tätä näkökulmaa ei ole yhteiskunnallisessa keskustelussa juuri otettu edes
esille. Päivähoito on lapsen subjektiivinen oikeus, kesälomaa tai muita lomia ei sitä vastoin
ole määritelty selvästi.
Äidit ovat hyvin tietoisia omasta kontrollointi- ja koordinointitehtävästään lapsen päiväkotikasvatuksen suhteen. Eräs äiti totesi, ettei hän ”purematta niele mitään, mitä sieltä
annetaan” (5/270). Äidit painottavat kontrolloinnin oikeutusta ja velvoitteita, jotka merkitsevät seuraamista, valvomista, tarkkailemista, toiveiden esittämistä (3/36, 4/30, 383).
Haastatellut kuvaavat itselleen jopa melko aktiivisen roolin näissä tehtävissä, tai ainakin
tällaisen roolin mahdollisuuden, vaikka sen toteuttamisesta ei juuri mainita konkreettisia
esimerkkejä:
”No, mun mielestä pittää olla kaikissa asioissa, kun siellä on kysymyksessä oma
lapsi…, että tietää, missä mennään” (7/88).
Edellä mainitut kontrolloinnin muodot kuvaavat myös sitä yhteistyövelvoitetta ja niitä
yhteistyömahdollisuuksia, jotka vanhemmille kuuluvat (Jakku-Sihvonen 1982, 44, Valtioneuvoston--- 2002:9, 17–18). Haastatellut ovat selvästi periaatteellisella tasolla hyvin tietoisia oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan, mutta tarvetta ja konkreettisia esimerkkejä näiden mahdollisuuksien käyttämiseen ja käyttämisestä on vähän. Tämä voi johtua yhteistyön
kitkattomuudesta tai joustavasta asioiden käsittelystä, jolloin mielikuvaa varsinaisesta
puuttumisesta tai kontrolloinnista ei synny. Koordinointivelvollisuus ja vanhempien aktiivinen rooli hahmottuvat yhteisvastuullisuutena myös siitä näkökulmasta, että kotikasvatus
täydentää puolestaan omalta osaltaan päiväkotikasvatusta, kuten seuraava kommentoija
osoittaa:
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”Jos mä katson, että sieltä jotakin puuttuu, sitten me pyritään tarjoamaan se siihen
päälle” (1/67).
Esitetty kommentti sisältää ajatuksen kasvuympäristöjen ja kasvattajien välillä toteutuvasta vastuullisesta ja vastavuoroisesta toistensa täydentämisestä ja sopii sellaisena hyvin
sen keskustelun vastapainoksi, jota viime aikoina on käyty kasvatusvastuun painottumisesta päiväkodille. Kaikki vanhempien kasvatustoimenpiteet eivät tietenkään ole ammattihenkilöstön näkyvissä ja tiedossa. Reunan (1999, 61–62) tutkimuksessa on tullut esille vanhempien kriittinen suhtautuminen siihen, että päiväkodin vastuun lasten kasvatuksessa
lisääntyy, kun taas päiväkodin henkilöstö on huolissaan vanhempien vastuun puuttumisesta. Henkilöstö on myös paljon useammin kuin lasten vanhemmat itse sitä mieltä, että
vanhemmat ovat epävarmoja kasvattajia: puolet vanhemmista ilmoittaa kokevansa itsensä
toisinaan epävarmaksi lasten kasvatuksen suhteen, mutta henkilöstöön kuuluvista tätä väittää heistä yhdeksän kymmenestä. Vaikuttaa siltä, että henkilöstön kuva vanhempien selviämisestä kasvattajina on melko negatiivinen. Voisiko negatiiviseen käsitykseen olla yhtenä
syynä myös se, että keskustelua henkilöstön ja vanhempien välillä on suhteellisen vähän,
tai se, että vanhemmat vain harvoin arvioivat kriittisesti päiväkotikasvatusta?
Uskontokasvatus on se päiväkodin kasvatussisältöjen osa-alue, jolla vanhemmat käyttävät periaatteessa ja sisällöllisesti oikeuksiaan ohjata ja säädellä toteutettavaa kasvatusta.
Tätä teema on käsitelty jo tavoitetietoisuuden yhteydessä luvussa 7.2.4. Siinä esitettyyn tulkintaan voi lisätä sen, että vanhempien ohjaus-, kontrollointi- ja koordinointitehtävät toteutuvat haastatteluaineiston mukaan uskontokasvatuksen suhteen useimmiten ongelmitta (1/
55, 6/98, 99, 7/88). Uskontokasvatukseen liittyvä merkityksenanto välittyy vanhempien
kannalta melko selkeänä. Tunnetasolla tämä perinteisesti araksi alueeksi koettu aihepiiri ei
aiheuta ristiriitaa. Voidaankin tulkita haastateltujen kokevan, että he voivat ilmaista oman
mielipiteensä asiassa ja siis kokea liittymistä asiantuntijuuteen ja saada tahtonsa kuuluville
(Turunen 1987, 36–37).
Haastateltujen kontrollointi- ja koordinointihalukkuus päiväkodin sosiaalisen kasvatuksen alueella on tullut jo esille (1/128, 2/49, 5/109). Leikkitoverien valinnassa haastatellut
halusivat antaa lapselle omaa päätösvaltaa, mutta tietyissä tapauksissa tilannetta halutaan
myös kontrolloida. Vertaisryhmästä saatavia vaikutteita halutaan ohjata kotipiirissä siten,
että leikkitovereille asetetaan samat säännöt kuin omille lapsille, jolloin todetaan, että ne
lapset, joilla on kovin erilaiset säännöt, jäävät itsestään pois:
”… Semmosia kavereita, joita ei kotona koske samat säännöt, mitä meillä on, niin
ei sitten kovin monta kertaa käykään…” ( 6/181).
Tässä kuvattu vaikuttamien ja puuttuminen lapsen tilanteisiin, jotka liittyvät tämän olemiseen yhteisönsä jäsenenä (Värri 1997, 121), eivät välttämättä myöskään tule henkilökunnan tietoon. Tällä alueella olisi selvästi paljon mahdollisuuksia pohtia yhdessä sekä päiväkoti- että kotikasvatuksen käytäntöjä ja periaatteita.
Lasten lähiympäristössä ilmeneviin kasvun uhkatekijöihin haastatellut haluavat myös
puuttua hyvän kasvun turvaamiseksi. Tällaisia tekijöitä ovat havaittava aikuisten epätäydellisyys esimerkkinä kasvavalle lapselle sekä lisäksi joukkotiedotus, väkivaltaviihde ja
erilaiset kaukaakin tulevat globaalit elämän uhkatekijät kuten sota, nälkä tai eriarvoisuus
sekä niiden uutisointi. Lapsi voi kohdata myös omassa lähiympäristössään fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai stressiä. Tällaiset kriittiset pisteet tiedostetaan eettisissä kysymyksissä
ja moraalikasvatuksen alueella. Monet näistä kysymyksistä ovat lapsen ”olemiskysymyk-
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siä”, ja kasvattajan vaativa tehtävä on vastata niihin lapsen maailmasuhdetta tukien (Värri
1997, 157).
Lapsen omassa elinpiirissä esille tullut arjen ongelma, joka askarrutti joitakin äitejä, oli
aikuisten käyttäytymiseen liittyvä ristiriitaisuus (7/124, 126). Miten lapsi oppii hallitsemaan tilanteen, jossa on ymmärrettävä, että tavallisesti aikuiseen voi luottaa, mutta tästä on
kuitenkin olemassa poikkeuksia?
”… sitten kun pitää tavallaan varottaa… lasta siitä, että aikuisiin ei voi luottaa…
kaikkiin. Niin se on… tavallaan hirveen hankalasti selitettävä asia, että toisaalta
pitää… osata käyttäytyä, kunnioittaa aikuisia sillä tavalla, että kuuntelee mitä ne
sanoo ja uskoo mitä ne sanoo, mutta toisaalta ei.” (1/285.)
Kuvatussa tilanteessa kasvattaja tiedostaa situaatioon liittyvät, hänen mielestään vahingolliset kasvatustekijät. Kasvattajan tehtäviin kuuluu konkreettinen vastuu tuoda ympäristön erilaiset aspektit totuudenmukaisesti esille. (Rauhala 1998, 118, Värri 1994b, 250.)
Vastuullinen opettaja, jonka tässä yhteydessä laajennan käsitteeksi kasvattaja, tiedostaa
ympäristön ja oman arvoajattelunsa väliset ristiriidat ja pyrkii välttämään kulttuurin negatiivisten piirteiden siirtymistä (Airaksinen 1991, 35–38). Aikuisten ristiriitainen käytös on
ajankuvan ilmiö, joka välittyy ympäröivässä elämäntavassa myös lasten kokemuksiin ja
vaikuttaa asenteisiin ja osaltaan joko positiivisesti tai negatiivisesti arvomaailman kehitykseen (Puohiniemi 1996, 30–31). Ristiriitatilanteessa vanhemman tavoitteena on kuitenkin
säilyttää aikuisen asema positiivisena auktoriteettina ja lapsen kannalta turvallisena ohjaajana:
”Olen niin vanhanaikainen, että haluaisin, että lapset oppii kunnioittamaan aikuisia, esivaltaa, järjestystä ja kuria tietyllä tavalla, tiettyyn rajaan saakka, niin kauan,
kun se ei loukkaa lapsen oikeuksia. En halua, että aikuiset olis lapselle sellaisia
korokkeella olevia, että tavallaan lapsi oppiikin näissä aikuissuhteissa, että aikuisissakin on paljon samaa kuin lapsissa. Mutta toisaalta aikuiset on viime kädessä
niitä, jotka päättää. Ei semmoista tunnetta lapselle, että aikuinen on aina oikeassa
ja lapset ei saa päättää mistään asiasta, vaan se että aikuiset pystyy johdattelemaan,
kun ne tietää niin paljon enemmän, osaavat kertoa asioista ja tietävä mikä on
oikein ja väärin.” (2/67.)
Ihmisen tiedollisessa järjestelmässä arvojen asema on kuitenkin keskeisempi, syvällisempi ja tietoisempi kuin ajankuva ja asenteet (Puohiniemi 1996, 30–32). Puhujan käsitys
ohjautuu tässä viime kädessä tällaiseen arvovalintaan. Edellä siteerattu äiti puhuu mielestäni käsityksensä mukaan sellaisen auktoriteetin olemassaolosta, joka antaa kokemuksensa
kasvatettavan käyttöön, välittää elämänmuotoaan, mutta ei pakota ja sallii myös konfliktin
kasvattajan ja kasvatettavan välillä (vrt. Ojakangas 1997, 292–296). Kaikkiaan voisi ajatella vanhemman tässä tilanteessa käyttävän ”tulkinnallista viisauttaan” eli oman lapsensa
tuntemusta vastatessaan hänelle ja pohtien samalla lapsen kannalta hänen turvallisuuttaan,
luottamustaan sekä totuudellisuutta ja omaa maailmankatsomustaan (Värri 1997, 158–
161).
Myös muita kasvattajan auktoriteetista johtuvia lapseen kohdistuvia konkreettisia uhkatilanteita nostettiin esiin. Nämä olivat luonteeltaan tilanteita, joissa aikuinen käyttää tietoisesti tai tiedostamattaan henkistä ylivaltaansa alentaen lasta tai rajoittaen lapsen oikeuksia.
Esimerkkejä tästä olivat lapsen leimaaminen huonoksi esimerkiksi toisten lasten kuullen
(1/112), lapsen negatiivinen leimaaminen yleensäkin (5/140) sekä lapsen tunteiden, toimin-
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nan tai päätösvallan nujertaminen (1/112) tai aikuisen välinpitämättömyys vallankäyttönä
(4/165, 166, 168) tai ankarat rangaistukset (3/109). Ongelmat hahmottuvat perustavanlaatuisina ihmisoikeuksiin (vrt. luku 1.5.2) liittyvinä ongelmina ja niiden loukkaamisena.
Muitakin esimerkkejä löytyi helposti:
”… Et kielletään… tekeminen… sillä perusteella, että sillä aikuisella on helpompi
sitten, kun nyt rajataan tavallaan semmonen alue vastuusta iteltä pois” (1/112).
Kuvattuja kasvatuksen ongelmallisia piirteitä voi pitää aikuiskeskeisyyden ilmentyminä. Tällöin kasvattaminen ei lähde lapsen tarpeista, vaan pohjautuu aikuisen mukavuudenhaluun tai mielitekoihin ja tarpeisiin. (Pulkkinen 1997, 39.) Lapsen tarpeita, joihin kasvattajan tulisi vastata, ovat mm. tarve olla huomattu, saada vaikuttaa, tulla ohjatuksi ja olla
turvassa. Näihin lapsen tarpeisiin kasvattajan tulisi vastata hyveidensä avulla, joita ovat
kasvatettavan kunnioitus, autonomian salliminen hänelle, kasvamaan auttaminen sekä vastuullisuus kasvatettavasta. (Clark 1995, 26–27.) Aineistossa esille tullut auktoriteettien kritiikki koskee niin koti- kuin päiväkotikasvatusta. Päiväkotikasvatuksen osalta tällaisia
uhkaavia auktoriteetteja ei konkreettisesti tuotu esille.
Joukkotiedotus, joukkoviihde ja erilainen teknologia ovat sellaisia ajankuvan ilmiötä,
jotka ovat aiheuttaneet selviä muutoksia myös pikkulapsiperheiden arjen rakentumiseen.
Ne sisältyvät lasten ja aikuisten vapaa-aikaan, samalla kun niiden olemassaolo tuo yhden
lisäelementin ympäristöömme. (vrt. Puohiniemi 1996, 30–32.) Televisio ”näkyy” poissaolevankin jatkuvasti päiväkodissa ja sen mukanaan tuomat vaikutteet koskevat niin kotikuin päiväkotikasvatusta. Korhonen (2003, 62) toteaa, että vanhemmat joutuvat luomaan
suhteen lapseensa kasvavana yksilönä ja toisaalta myös nykykulttuurin mukaiseen yhteiskunnalliseen lapsuuteen, joka kehystää lasten elämää. Tämä puoli lapsuudesta välittyy vahvasti tiedotusvälineistä. Mediat kuvittavat todellisuutta, mutta ne myös luovat sitä. Haastatellut ottavat kantaa myös näihin kysymyksiin.
Mediaa koskevassa pohdinnassa kommentoinnin painopiste on aineistossa lähinnä tarpeessa säädellä ja kontrolloida joukkoviestimien käyttöä varsinkin väkivaltaa sisältävien
ohjelmien suhteen (5/119, 121), ei niinkään erilaisissa mahdollisuuksissa hyödyntää
mediaa. Aineistosta esille tulleissa kasvatuskäytännöissä näkyy selvä kontrollointi. Television katseleminen tapahtuu vanhempien antaman luvan perusteella tai on sovittu tietyt
ohjelmat, jotka katsotaan (6/173, 175). Videoiden katsomisen ja videopelien pelaamisen
suhteen käytetään samanlaista kontrollia:
”Me sovittiin, että vaan viikonloppuisin, yhden filmin lauantaina ja yhden filmin
sunnuntaina ja sitten arkipäivinä kattoo vain Pikku kakkosen… Aluksi lapsi yritti
panna vastaan… Nyt se kyllä aina kyssyy, että onko kattomispäivä.” (7/145, 147.)
Siitä, mikä on liian väkivaltainen ohjelma, perheiden kriteerit vaihtelevat suuresti. Alle
kouluikäisten lasten perheissä erimielisyyttä syntyy enemmän poikien kohdalla, sillä juuri
poikien suosimat ohjelmat joutuvat helposti kiellettyjen listalle. Väkivalta nousee näissäkin
arvioinnin kriteereissä erityishuomion ja vastustuksen kohteeksi. Muilla perusteilla lasten
ohjelmien arviointia taas ei tapahdu. Väkivallattomat ohjelmat koetaan harmittomiksi,
vaikka niiden taso ei muuten olisikaan hyvä. (Suoninen 1992, 133, 231–232.) Väkivallan
kriittinen arviointi on kuitenkin erittäin tärkeää, koska se esiintyy lastenohjelmissa viihteellisyyden sävyssä, mikä luo ideologisesti väkivaltamyönteistä ilmastoa (Lindqvist 1986b,
158–159). Kytömäki (2002, 122–123) on myös tutkimuksensa pohjalta sitä mieltä, että
kaikkiaan television katselua ohjaillaan paljon, joko perheen tietoisilla tai vielä useammin
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julkilausumattomilla jopa tiedostamattomilla säännöillä. Perheille muodostuu oma katsomiskulttuuri, joka koskee myös lapsia.
Nykyisessä, juuri television suhteen melko epäröiväksi ja kannanottoa kaihtavaksi luonnehditussa kasvatuskulttuurissa löytyy vielä suhteellisen epäröimättömiä vanhempia, jotka
jaksavat ja ehtivät valvoa lastensa television katselua (Kalliala 1999, 276–277). Samansuuntainen kontrollointi tuli esille tässä tutkimuksessa. Suoninen (1992, 234) kuitenkin
huomauttaa, että lapset itse usein liioittelevat huonoiksi luokiteltujen ohjelmien katselemista ja vanhemmat puolestaan vähättelevät, jolloin arkitodellisuus asettuu jonnekin välimaastoon.
Television merkitystä arvioitaessa on perinteisesti pohdittu vain sitä, mitä televisio tekee
lapselle. Suonisen (1992, 223) mielestä yhtä tärkeää olisi pohtia myös sitä, mitä lapset tekevät televisiolla. Kun televisio on osa jatkuvaa kulttuurivirtaa lasten elinolosuhteissa, tämä
kysymys on ajankohtainen. Eräänä seikkana aineistossa tuli esille, etteivät esimerkiksi televisiouutiset tule aina rekisteröidyksi lapsen kannalta kiinnostavana tai vaikuttavana ohjelmana. Tätä eräs äiti pohti haastattelujen kuluessa:
”… Meillä on pieni asunto, meillä ei oo ku kaksio, missä asutaan ja meijän elämä
on olohuoneessa.., niin (lapsi)… leikkii siinä… Niin monesti vaan huomattiin tai
tuli semmosia tilanteita, et… me ei oltu ajateltukaan, että (lapsi) ois kattonu tai
kuunnellu tai mittään niin kun… oli näitä vaaleja ja muita niin se ties hirveen tarkkaan kaikki… Esko Ahot ja Paavo Lipposet ja kaikki… ja sitte kun isä luki lehtiä,
niin se meni siihen ja sano, että tuossa on se SAK:n Lauri Ihalainen ja kaikki tämmöset ja me oltiin ihan ymmällään siitä…” (7/237.)
”Viime kerran jälkeen, kun sä kysyit siitä telkkarin kattomisesta… Mun miehen
kanssa juteltiin siitä just, että kun ei tuu ajateltua, että uutisiakin voijaan kattoa. Me
tosiaan tultiin siihen tulokseen, että lapsi on sanonut, että se kyssyy aina, jos sieltä
on joku sellainen asia… Se ei koskaan oo yksin telkkarin kanssa, siinä on aina
joku.” (7/401, 404.)
Kysymyksen sisältöön liittyen Suoninen (1992, 223, 228) huomauttaa lisäksi, että juuri
pojat seuraavat kuitenkin usein mielellään televisiouutisia. Kaikkiaan hänen mukaansa lapset ovat myös television katselussaan yhtä innokkaita merkityksenetsijöitä kuin muussakin
toiminnassaan. Yllä siteerattu äiti on pohtinut haastatteluissa esille tulleita kysymyksiä
haastattelujen välillä, keskustellut niistä miehensä kanssa ja kuvaa yllä omaa johtopäätöstään. Tässä yhteydessä tulee esille haastateltavan ajattelussa tapahtuva prosessointi, joka on
seurausta tutkimuksesta (Rauhala 1989, 7).
Aikuiset saattavat aliarvioida lasten kyvyn ymmärtää televisiota huomaamatta sitä seikkaa, että lapset ovat omaksuneet television ohjelmakielen jo varhaisvuosistaan lähtien ja
että katselutottumukset muuttuvat jo muutamassa vuodessa tänä aikana (Suoninen 1992,
223). Lapsen kyky käyttää mediaa antaa ohjauksesta riippuen toisaalta myös mahdollisuuksia kriittisten asenteiden omaksumiseen:
”… lapsi (2,5v) selittikin eilen aamulla tarhassa, että se lanska (Ranska) tappeli
niin paljon, että se joutu koko ajan istumaan ja miettimään. Sitten se oli hyvä, kun
eilen illalla isänsä rupes kattomaan jääkiekkoa niin (lapsi) vaihto kanavaa, ja sano,
että ei tätä katota kun tässä tapellaan niin paljon!” (5/236.)
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Kommentoinnissa tulee esille vanhemman tehtävä toimia välittäjänä television ja lapsen
välissä. Media sinänsä ei ole keskeinen, tärkeää on sen avulla tapahtuva sosiaalinen oppiminen. Oppiminen toteutuu katselusääntöinä, yhteisenä katseluna, tulkintoina, jopa äänensävyinä tai pieninä kommentteina nähdystä. Kaikkiaan vanhemmat voivat vaikuttaa lasten
tulkintoihin elämästä ja maailmasta sekä kritisoida tai tukea median antamaa kuvaa siitä.
Myös lapset ilmaisevat pienillä viesteillään omia asioitaan. (Kytömäki 2002, 134, 137.)
Näin käytettynä jokapäiväinen media ja kulttuurivirta virikkeineen tulevat otetuksi haltuun
vanhempien kasvatustehtävässä (Rauhala 1998, 168).
Lapsi kohtaa joukkotiedotuksen ja uutisoinnin välityksellä sellaisia aikuisten maailman
asioita ja ongelmia, jotka vaativat vaikutteiden kontrollointia, rajaamista ja käsittelemistä
lasten kanssa. Haastatellut havaitsevat ja osaavat arvioida haitallisia virikkeitä, joiden vaikutus näkyy lapsen elämässä ja hyvinvoinnissa sekä kotona että päiväkodissa. Televisio tuo
lapsen maailmaan rankkoja asioita, jotka aiheuttavat painajaisunia (2/234) ja paineen kasvaa nopeasti aikuiseksi (6/635). Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sen tietoisemmin vanhemmat haluavat suojella hänen elämäänsä ja sensuroida erityisesti television välityksellä
tulevia vaikutteita. Esille tulee tiedotuksen aiheuttama koko lapsuuden laadun muutos:
”Tavallaan tuntuu, että lapsuus on paljon lyhyempi kun mitä se oli itsellä. Tulee
semmosia joitain aisioita… hirveen nuorena ja ihan jo lapsina nykyään lapsille
eteen, että, jotenkin tuntuu, että itellä oli paljon huolettomampaa, ett ei tienny eikä
tajunnu kaikesta niin paljon... Ei saanu todennäkösesti tietoa… Kyllä jotenkin tuntuu että ihan kaikkea tämmöstä maailman raadollisuutta ei tarttis pienille näyttää,
että se sai tulla hieman enemmän vaiheittain…” (1/224, 228.)
Television tarjonnan suhteen vanhemmat haluavatkin huolehtia lapsen psyykkisestä turvallisuudesta ja elämän eheydestä (Lindqvist 1986b, 158). Vanhemmat pyrkivät suojelemaan lapsiaan erityisesti pelottavilta ja järkyttäviltä katselukokemuksilta, esimerkiksi realistiselta väkivallalta. Lisäksi perheen televisiohistoriaan sisältyy lähes säännönmukaisesti
yllä kuvattuja kriisivaiheita, jolloin nähdystä syntyy esimerkiksi pelkoja ja tilanteeseen
puututaan. (Kytömäki 2002, 124–125.)
Tilanne ei ole toisaalta yksiselitteinen, ja täydellinen varjelu on mahdotonta ja epärealistista. Televisio on osa arkea ja ylläpitää juuri uutisoinnin myötä ikään kuin jatkuvaa selittämisen tarvetta. (2/155, 5/316.) Kotikasvatuksessa yritetään asettaa selittämisen taso lapsen kehitystason ja hänen ilmaisemansa tiedontarpeen mukaiseksi:
”Mun mielestä niitä ei sais peittää niitä ongelmia, mutta toisaalta myös ne pitäs
tuoda niin tavallaan pieninä annoksina ja käsitettävinä paketteina.., ne on kuitenkin
ahdistavia asioita lapselle… kaikkee ei tarvi näyttää, esimerkiksi uutisista…
Mutta, että sitte pitää tavallaan koittaa selittää se asia semmosessa muodossa, että
lapsi pystyy sen käsittelemään itse, että se ei jää semmoseksi ahdistavaksi ja painajaismaiseksi.” (1/190.)
Jo 3–4-vuotiaat lapset pohtivat turvattomuutta aiheuttavia asioita. He jakavat saman
uutisaineiston aikuisten kanssa. Koska lapset suhtautuvat myös kehitysvaiheensa mukaisesti avoimemmin uhkatekijöihin kuin aikuiset, he saattavat kokea ne pelottavina. Kehitysprosessissaan lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja apua pohdintoihinsa. Lapsen huoliin vakavasti suhtautuvat aikuiset ovat hänelle tärkeitä myös kuuntelijoina. Lapsen kehityksellinen
prosessi voi edetä tältä pohjalta siten, että lapsi pystyy paremmin jäsentämään pelonaiheitaan ja pohtimaan tilanteiden ratkaisuja. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siihen, miten
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lapsi suhtautuu tulevaisuuteen ja haluaa vaikuttaa maailman asioihin. (Taipale 1998, 43,
45–46.)
Lapsi tuo keskusteluun avoimesti oman logiikkansa ja näkökulmansa, mikä vaikuttaa
asian käsittelyyn ja ymmärtämiseen. Lapsi ajattelee konkreettisesti ja oman elämänsä
kautta. Seuraavassa sitaatissa kuvataan, miten sodan ja lapsen aseman käsittely liittyivät
konkreettiseen toimintaan, jolla pyrittiin asian ymmärtämiseen ja työstämiseen erään lapsen kohdalla. Kasvattaja joutuu näissä kysymyksissä jatkuvasti reflektoimaan lapsen tasoa
kokea ja ymmärtää asioita sekä toisaalta tasapainoilemaan ulkoa tulevien haasteiden, vaikutteiden, paineiden ja omienkin pelkojensa välillä:
”… sitten nykyään, kun tulee näitä sotakuvauksia, niin kyllä siinä joutuu tuolla
lailla vakuuttelemaan, että tää on jossain muualla. Suomessa ei oo. Mutta sitten,
että semmoset.., että kuoleeko lapsia siinä sodassa… Oikeestaan ei voi sanoa
muuta kuin, että kyllä kuolee. Ja sitten jossain vaiheessa, muistan kun laitettiin,
(lapsen) vaatteita, … kerättiin sinne, niin se oli semmonen, jolloin (lasta) keskustelutti pitempäänkin. Se oli mun mielestä huojentavaa sille, että jotain, me ollaan
tehty jotakin… pientä, lähettää niitä vaatteita sinne… Niin, ett jotain on tehtävissä.
Mekin voidaan sitten auttaa kun tulee tämmösiä keräyksiä...” (1/ 216, 218, 220.)
Edellä kuvattu tilanne liittyy tässä tapauksessa akuuttiin sotaan, joka Heiskasen (1996,
62) mukaan hetkellisesti saa aikaan pelkoa myös aikuisissa. Yleensä aikuiset ovat hänen
mukaansa tottuneet elämään pelkojensa kanssa, eivätkä ne ahdista ihmistä alituisesti. Toiminnan mahdollisuus auttaa ahdistuksen hallitsemista (Taipale 1998, 46). Samansuuntaiseen vaikuttamiseen pyrkii seuraava kommentti:
”että… ei siirrä semmosta flegmaattisuutta, että ei niille voi mittään…” (4/302).
Edellä esitetyt tavat hallita kasvuvirikkeitä ja auttaa lasta vaikeiden asioiden jäsentämisessä sisältävät kaikki kolme ihmisen eksistenssin piirrettä: tunteiden kohtaamisen ja pohdinnan sekä asian jäsentelyn. Lisäksi prosessissa toteutuvat vastuullinen aktiivisuus ja
tekojen merkitys ihmisen tahdon, olemassaolon ja ympäristöön puuttumisen ilmauksina.
Samalla aikuinen on esimerkkinä ja kumppanina ongelmien kohtaamisessa ja ratkaisuvaihtoehtojen välittämisessä lapselle. (Turunen 1987, 36–37.) Kuvatuissa haastavissa ja vaativissa kasvatustilanteissa kasvattaja joutuu luottamaan itseensä, omaan kokemukseensa ja
käytännölliseen tuntumaansa lasta ohjatessaan (Ojakangas 1997). Nämä näkökulmat
ohjaavat dialogisuuden toteutumiseen, jolloin jälleen on keskeistä välittää turvallisuutta,
luottamusta ja toivoa lapsen ikä, kehitystaso ja vastaanottokyky huomioiden (Värri 1997,
162).
Rankaiseminen kasvatuksen kontrollointimenetelmänä herättää selvästi paljon pohdintaa haastateltujen mielissä. Rankaiseminen mielletään kasvatuksellisena toimenpiteenä,
jolla on oma tehtävänsä, mutta mielipiteet sen toteuttamisesta vaihtelevat. Rankaisemisesta
ja siitä, miten päiväkodissa rangaistaan, ei selvästikään ole keskusteltu paljon päiväkodissa.
Jotkut äidit kaipaavat erityisesti tätä keskustelua. Rankaisemisen merkitys hahmottuu esimerkiksi seuraavasta vastauksesta, jossa on kyse pyrkimyksestä oikean ja väärän erottamiseen ja rajankäynnin hahmottamiseen:
”Kyll mun mielestä saa rangaista semmosissa ilmiselvissä ja kiistattomissa tapauksissa. Jos joku käyttäytyy väärin, käy toisen kimppuun tai vie toisen lelun syyttä
suotta, niin kyllä se pitää osottaa sille lapselle, että se on tehnyt väärin, ja kun
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tekee väärin, siitä saa jonkun rangaistuksen. Tietysti se pitää olla kohtuullinen…
Että jos sanotaan, että älä viitti tehä tuollain, niin se ei lapselle avaudu välttämättä... Mun mielestä rangaistuksella on kasvatuksellisesti ihan oma paikkansa…” (1/134.)
Yllä siteerattu vanhempi edustaa sellaisten kasvattajien ryhmää, jolle on ominaista
tavoitteiden, odotusten ja vaatimusten asettaminen kasvatettavalle. Aikuisen toiminta on
keskustelevaa ja johdonmukaista, mutta lisäsi kontrolloivaa, jolloin sääntöjen rikkomisesta
myös rangaistaan kohtuullisuuden hengessä. Korhonen (1994, 119–120) nimitti tämäntyyppisiä äitejä tietoisiksi kasvattajiksi. Kasvattajan tapaa käyttää valtaa kuvauksen
mukaan voi nimittää avoimeksi vallaksi tai avoimeksi auktoriteetiksi (Puolimatka 1999,
226–227). ”Avoimeen vallankäyttöön kuuluu, että sääntöjen rikkomisesta on seurauksia.
Jos lapsi ei opi, että teoilla on seurauksia, hänelle jää epärealistinen kuva sosiaalisesta
todellisuudesta”, toteaa Puolimatka Lastentarhalehden haastattelussa. (Romppainen 2001,
56.) Tässä tapauksessa on kyse ohjaavasta avoimen auktoriteetin muodosta, joka perustuu
rangaistuksiin ja palkkioihin. Lisäksi vanhemman auktoriteetin oikeutus perustuu luotettavuuteen, hyväntahtoisuuteen ja viisauteen, jolloin lapsen on perusteltua luottaa häneen.
(Puolimatka 1999, 234, 238.) Edellä siteerattu puhuja korostaa asian avautumista sen suhteen, mikä on ”tosissaan väärin” (1/134), jolloin tunteminen tulee vahvasti mukaan moraalin omaksumisessa (Helkama 2003, 121–135).
Erittäin keskeiseksi nousee mielipiteissä se johdonmukaisuuden ja konkreettisuuden
periaate, että lapsi ymmärtää teon, säännön ja rangaistuksen yhteyden (2/125) ja että rangaistus kohdistuu tekoon eikä lapseen itseensä:
”Joka tapauksessa rangaistuksessa on a ja o, että lapsi ymmärtää, mistä se johtuu ja
että se liittyy jotenkin, on jossain suhteessa siihen tekoon… Ne ei saa olla irrallisia
toisistaan, niin kuin koulussakin, en ymmärrä jälki-istuntoa.” (4/193, 195.)
Nämä ajatukset tukeutuvat voimakkaasti käsitykseen lapsen ajattelun tukemisesta,
syy-yhteyksien ymmärtämisestä ja asioiden jäsentämisestä ihmisen eksistentiaalisena tarpeena (Turunen 1987, 6–38, 64). Jos menettely sitä vastoin ontuu lapsen ajatteluun vetoavana toimenpiteenä, sitä arvioidaan myös pedagogiselta kannalta kriittisesti. Tällaisessa
tapauksessa rangaistuksen kasvattava merkitys on saattanut kääntyä jopa vastakohdakseen:
”Meidän toinen poika oli viisivuotias. Oli ollut joku ryhmätilanne ja poika oli häirinnyt sitä tilannetta, että se oli pantu poikki koko tilanne… Ei pelkästään sitä lasta
eristetty ja hoiettu, vaan se oli katkastu koko juttu, ja oliko se sitten seuraavana
päivänä toteutettu… Lapsi koki sen tavallaan voitoksi… ja osasi sanoa, että: ´sittepä pääsi leikkimään ja sai tehä, mitä haluaa´… Minusta tuntu kauhealta, että se
oli väärä viesti lapselle, että sä käytät näin suurta valtaa, että sä voit hyppyyttää
tätä koko ryhmää.” (4/210.)
Yllä olevassa kommentissa viitataan siihen, että lapsen ajattelun ohjaaminen saa väärän
suunnan ja asioiden jäsentyminen vääristyy. Johdonmukaisuus kärsii, eikä uusi merkitys
rakennu aikaisemmille merkityksille, vaan murtaa niitä. Jäsentymisen avulla pyritään
nimenomaan johdonmukaisuuteen ja asioiden hallittavuuteen. (Turunen 1987, 37–38, 40–
41.) Toisin sanoen voisi ilmaista, että lapsen on vaikea sijoittua ymmärtävällä tavalla situatioonsa tällaisessa ristiriitaisessa tilanteessa (Rauhala 1983, 27).

146
Vanhempien pyrkimys neuvotteluun tulee esille kotikasvatuksessa:
”Meillä toteutetaan sitä, että lapset on ite olleet keskustelemassa siitä, mitä seuraamuksia voi olla jos jotain tekee. Ja sitten jonkun verran on saanut ite vaikuttaa siihen, että mitä rangaistuksia siitä tulee… Mutta yleensä, että asiat käsitellään, että
ne ei välttämättä vaadi rangaistuksia sen jälkeen.” (2/125.)
Neuvottelun lisäksi sovelletaan myös ohjaavan ja neuvovan kasvatuskulttuurin periaatteita, jolloin päätösvalta pidetään kuitenkin viime kädessä aikuisella. Tällainen kasvatustapa on lapsikeskeinen, mutta ei lapsijohtoinen (Pulkkinen 1997, 39). Rajoilla ja rankaisemisella on vanhempien puheessa selvä moraalisen opetuksen tavoite, jossa on huomioitu
niin tunteiden, tietämisen kuin toiminnan merkitys. Nämä kolme puolta ovat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa keskenään (Helkama 2003, 123, 125).
Osalla haastatelluista on kohtalaisen selkeä kuva päiväkodissa käytetyistä rankaisumenetelmistä. Tiedossa olevia menetelmiä olivat keskustelu, nuhtelu, eristäminen, jäähypenkille joutuminen, suun peseminen vedellä kirosanojen huuhtelemiseksi (1/138, 4/203, 6/
244, 346, 348, 351). Nämä keinot olivat myös vanhempien hyväksymiä. Osittain taas käsitykset olivat enemmän oletuksiin, kuvitelmiin ja päättelyyn perustuva kuva (1/138, 5/155,
7/127, 129, 131). Kertooko tämä siitä, että hankalissa ja harmillisissa asioissa puhuminen
jätetään helposti vähemmälle? Onko rankaiseminen asia, joka loppujen lopuksi on kasvattajalle ristiriitainen? Rankaiseminen ei ole helppo asia kotikasvatuksessakaan, vaan se tuottaa paljon päänvaivaa vanhemmille (6/746). Kaikkiaan rankaisemisesta on vanhempien
kokemuksen mukaan myös päiväkodissa keskusteltu aika vähän:
”Noista rangaistuksista pitäis mun mielestä päiväkodissa enemmän keskustella,
että mikä siellä on käytäntö ja mikä kotona on käytäntö ja yhdessä sopia niistä
pelisäännöistä, koska mä olettaisin, että ne ei tarhassa koske lapseen… Näin olettaisin, että ilman muuta ois.” (5/155.)
Ruumiillinen rangaistus herättää haastatelluissa ristiriitaisia ajatuksia ja voimakkaita
tunteita. Asiaa ja siihen liittynyttä kulttuurista muutosta sivuttiin jo edellisessä luvussa
Kasvatettavan asema ja oikeudet. Ongelmaan voisi vielä lisätä sen, että jos fyysistä rankaisemista käytetään, se johtaa kasvattajan voimakkaaseen ja kriittiseen itsereflektioon, koska
ristiriitatilanteissa pyritään viimeiseen saakka välttämään fyysisiä rangaistuksia. Samoin
toteaa Korhonen (1999, 232) kuvatessaan isyyden muutosta yhteiskunnassamme. Valtaosa
tämän tutkimuksen haastatelluista äideistä ajattelee fyysisen puuttumisen olevan täysin
poissuljettu vaihtoehto. Ruumiillisen puuttumisen ja loukkaamisen vahingollisuus kasvatuksessa ja toisaalta sen vahva perinne suomalaisessa kasvatuksessa on tullut tietoisuuteen
ja arvioinnin kohteeksi vasta viimeisten vuosikymmenien aikana (Pulkkinen 1997, 40).
Tämä heijastelee selvästi äitien puheen tausta-ajatuksena. Kukaan haastatelluista ei mainitse laista (Laki lapsen huollosta--- 1983/361), joka kieltää lapsen ruumiillisen kurittamisen. Rankaisemisen yhteydessä arvioidaan omia lapsuudenkokemuksia ja pohditaan niiden
pohjalta omia asenteita ja käytäntöjä:
”… (itse) on saanu tukkapöllyä ja remmiä, luunappia, ja semmosesta on… jääny
paha maku suuhun… Sitten, kun joskus ite antaa lapselle tukkapöllyä tai luunapin,
niin sitte tulee aina semmonen, että.., kun tietää, että se ei kuitenkaan oikeestaan
saa lasta sen paremmin tottelemaan. Ei ainakaan oo tepsinyt minuun, eikä tepsi
lapseenkaan.., on niinku periaatteessa oppinu, että ei pitäs niinku tosiaan antaa tuk-
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kapöllyä ja tämmöstä, mutta kuitenkin sitä aina välillä tekee. Sitte se tympäsee
ihan suunnattomasti. Sen on oppinut kantapään kautta. Täytyyhän siihen lapseen
kuri saada jotenkin muutenkin kuin ruumiillisella…” (5/177, 292.)
Yllä olevassa kommentissa tuodaan esille kuitenkin itsekasvatuksellinen reflektio sekä
selvä pyrkimys ja usko kurin saamiseen muutoin kuin fyysisesti rankaisemalla. Siitä huolimatta, että vanhaan traditioon turvaudutaan välillä, tavoitellaan oman kokemuksen pohjalta tietoisesti muutosta. Lapsen situaatioon puuttuminen koetaan vaihtoehtona ja toisaalta
ruumiillisen rangaistuksen käyttämistä ehkäisevänä. Koskemattomuutta pidetään tärkeänä
periaatteena, mutta silti saatetaan huumorilla höystettynä tuoda esille arjen rajanvetoa:
”Elikkä passitin ne omaan huoneeseen ja oven kiinni… Mikä ei välttämättä oo
hyvä, mutta mikä on parempi kuin lyöminen, jos itellä keittää, ett se tuntuu, ett
tekis mieli huidella ympäri korvia. Niin parempi on mun mielestä panna lapsi turvaan, eikä se pahin mahdollinen paikka oo, oma huone… joskus niin sanotut
´kovat otteet´… Sanotaan, että jos ei sanallinen ohjaus mene perille, niin käsiohjaus.” (4/187, 215, 217.)
Kuten aiemmin tuli esille, täysin pidättyvä asenne ruumiilliseen kuritukseen ei ole saavuttanut kaikkien kasvattajien periaatteellistakaan sitoutumista. Fyysinen rankaiseminen
tukistamalla on erään haastateltavan mielestä ristiriitaisuudestaan ja lapsen koskemattomuuden loukkaamisesta huolimatta mahdollinen. Sen puolustukseksi esitetään se, että kielellinen ohjaaminen saattaa myös muodostua henkisesti painostavaksi. Perinne on syvällä
ja saa näin edelleen kannatusta:
”Mun mielestä lasta saa rangaista myöskin fyysisesti rajoitetusti… Siis semmosessa tilanteessa, jossa se tilanne tavallaan riistäytyy sillä lapsella itselläkin käsistä,
ja sitten, jos toista vahingoittaa. Siinä se ristiriita just on, että antaa tukkapöllyä.
Mutta jotenkin siinä on kuitenkin tietty pieni ero aikuisen ja lapsen välillä, että
aikuinen pystyy kuitenkin käyttämään sitä väkivaltaa tai tommosta fyysistä rangaistusta. Pitäis pystyä pitämään se tietyissä rajoissa, että se ei mee pieksämiseksi.
Tietysti normaalistihan sitä rangaistaan moittimalla, muuta siinäkin on just se
hiuksenhieno ero, koska se menee semmoiseksi liian painostavaksi lapselle…
mököttääkö lopun päivää… Se on jotenkin selvempi peli mun mielestä, kun kerralla suuttuu ja se on sitte ohi… En mä hyväksy sitä täällä (päiväkodissa), että fyysisesti käytäs lapseen kiinni. Musta se fyysinen juttu vaatii aina kuitenkin, tarkoitan just tukkapöllyä, tukistamista lähinnä, niin se vaatii, että on myös se rakkauskontakti lapseen. Ja vieraalla aikuisella ei tietenkään oo sitä.” (3/113, 115, 123.)
Edellä siteerattu äiti, vaikka hän viittaa ristiriitaan, tukeutuu jo vanhentuneeseen valtaoikeusajatteluun, joka ei koske enää perhettä oikeusperustaisena yksikkönä. Kysymys on
juuri sen mitan asettamisesta, mitä auktoriteetti voi hyve-etiikan ja hyväntahtoisuuden ja
oikeudenmukaisuuden nimissä tehdä. (Airaksinen 1994, 167–171, 174–176.) Myös laajassa kolme sukupolvea kattavassa aineistossa tuli esille, että tukistamista ei pidetty läheskään aina ruumiillisena rangaistuksena ja sen hyväksymistä esiintyi myös nuorimmassa
sukupolvessa. Sukupolvien välinen kasvattamisen muutostrendi osoitti kuitenkin ruumiillisista rangaistuksista luopumista. (Kemppainen 2001, 121, 135.) Edes lain laatiminen tai
oikeuden päätös ei helposti pyyhi pois pitkällistä kasvatustraditiota, johon on kuulunut ruumiillinen kurittaminen (Hirsjärvi ym. 1998, 29).
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Rajojen asettaminen merkitsee myös rajojen siirtymistä ja vapausasteiden lisääntymistä
lapsen taitojen, tarpeiden ja kehityksen myötä:
”Kokoa ajan pohditaan sitä, miten paljon voi antaa vapauksia… Lapsi on energinen… motorisesti menee koko ajan… liikunnallinen tyyppi, jota ei tyydytä enää
viisivuotiaana missään hiekkalaatikolla tietenkään... Pitäisi olla toimintaa… Se on
pihapiirissä kasvatuskysymys, kun mielestäni voi kiipeillä puuhun, kun on yksi
kiipeilypuu. Sitten naapurin mielestä heidän samanikäinen ei saa kiipeillä puuhun…” (6/744.)
Tilanteessa joudutaan arvioimaan sekä lapsen situaatiota että hänen fyysisiä ja psyykkisiä tarpeitaan ja edellytyksiään. Kasvatussuhde saa myös tutkimussuhteen luonteen. Yllä
kuvattuun problematiikkaan liittyy pihapiirin muiden vanhempien taholta tulevia vaatimuksia, jolloin vanhempi on taas välittäjä lapsen ja maailman välillä. (Rauhala 1998, 118–
119.)

7.3.4 Kasvattajan kasvu ja itsetiedostus
Teoriaosassa kasvatusprosessi kuvataan vuorovaikutussuhteena, jonka osapuolena myös
kasvattaja oppii ja muuttuu. Samoin dialogisuus ja aidon ihmissuhteen toteutuminen kasvatuksessa sisältävät ideat demokraattisesta suhteesta, jossa kaikki osapuolet vaikuttavat ja
kehittyvät. Tässä luvussa analysoin äitien vanhempina kokemaa ja kuvaamaa oman kasvunsa prosessia. Haastateltavat kokevat, että heidän kasvatusajattelunsa ja -toimintansa on
kokenut vuosien varrella suuria muutoksia vanhemman roolissa ja tehtävässä toimimisen
myötä. Muutoksia eritellään ja niistä nostetaan esille kärsivällisyyden ja vastuullisuuden
oppiminen sekä oman itsekkyyden väheneminen. Toisaalta myös ihannekuvat ovat realisoituneet. Uudeksi valmiudeksi äidit arvioivat kyvyn ajatella entistä monipuolisemmin ja
kyseenalaistaa omaa ajatteluaan. (1/229, 2/228, 5/294, 4/397.)
Vanhemmuus avaa äitien mukaan uuden maailman, jossa opitaan vastuuta, itsekuria,
joustavuutta, kärsivällisyyttä, suvaitsevaisuutta, iloa (2/228, 5/299). Kaksi ja puolivuotiaan
pojan äiti kuvaa asiaa näin:
”… Kyllähän se niinku avartaa kaiken kaikkiaan, toisaalta vasta (oman lapsen)
kautta tutustunuki vasta lapseen. En oo koskaan ollu lasten kanssa tekemisissä niin
(hän) oli varmaan, jos ei ihan ensimmäinen, niin toinen tai kolmas, jota… hoijan
edes… tilapäisesti.., hyvin vähän on ollu koskaan lasten kanssa tekemisissä.., että
on se sillai tutustuttanu ihan uuteen maailmaan.., lapsiin…” (5/299.)
Vanhemmuutta onkin kuvattu ”täysi-ikäisyytenä”, jolle on ominaista velvollisuuksien ja
vastuiden korostaminen. Lisäksi vanhemmuus nähdään elämän kestävänä kehitysprosessina. (Hoikkala 1993, 86.) Prosessinomaisuutta kuvaa yllä ilmaus ”uuteen maailmaan”,
mikä puolestaan haastaa kokonaisen uuden identiteetin omaksumiseen. Ihmisen yksilöllistä identiteettityötä pidetäänkin yhtenä nykyihmisen keskeisistä elämänalueista (Hautamäki 1998, 36–37), johon myös vanhemmuuden täytyy sovittautua. Lapsen aikaansaaman
muutoksen on koettu tuovan vanhempien elämään rikkautta, tarkoituksenmukaisuutta,
mutta myös uudenlaista vastuuta ja velvoitteita (Hämäläinen ym. 1994, 72).
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Prosessi haastaa vanhemman kyseenalaistamaan käytäntöjään, löytämään vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita, luopumaan ”tiukkapipoisuudesta” (7/353, 355, 359). Vanhemmuus
terävöittää itsetiedostusta ja tuo aikuisen käyttäytymiseen uusia, sensitiivisiä piirteitä:
”Kyllä… varmaan… sen tilanteen ajattelee ja tajuaa enemmän sen lapsen kannalta,
eikä niinku sillon alkuvuosina, että mitä tämä merkitsee minulle. Että minä olen
väsynyt, en nyt jaksa sinun kanssasi, vaan nyt sen ajattelee, että sinä olet väsynyt ja
sinä et nyt jaksa… Näkee heti, että sillä on paha mieli ja saattaa ymmärtää, että
mistä se vois johtua.” (3/239, 241.)
”Olen joutunut kyseenalaistamaan käytäntöjäni, perustelemaan näkemyksiäni ja
koettelemaan periaatteitani. Lasten kasvun myötä on tullut tarkistettua oman elämän suuntaa. Kestääkö perusta? … Ehdottomuus ja yksioikoisuus ovat karisseet.
Olen avartunut ymmärtämään erilaisia variaatioita.” (4/397, 399.)
Kasvattajan kasvaminen toteutuu siten, että myös lapsi kasvattaa vanhempiaan ja muuttaa aikuisen ajattelu- ja toimintamalleja (Pulkkinen 1994b, 27). Tilanteista parhain päin selviäminen vaatii monisäikeisempää ajattelua kuin ennen (1/303). Ehkä tässä liikutaan juuri
sillä kasvatussuhteen alueella, joka synnyttää ja opettaa kasvattajalle lapsikeskeistä ajattelua. Lapsikeskeisyys syntyy näin kontekstuaalisuudesta ja sitoutumisesta yhteiseen elämään. Näistä aineksista koostuvat myös eksistentiaalis-fenomenologisesti orientoituneen
kasvatuksen keskeiset edellytykset (Rauhala 1998, Värri 1997). Kommentit viittaavat
myös siihen välttämättömään ristiriitaan, joka on pedagogisen suhteen rakennuselementti
ja samalla uutta luovan ajattelun rakennusaines (Siljander 1995a).
Edellä kuvatut kasvatussuhteen ja vanhemmuuden kehityslinjat konkretisoivat vanhempien kykyä määrittää tavoitteita kasvatustodellisuuden pohjalta, kuten Hollo (1952) kuvaa.
Vanhemman kasvuprosessin tuottama lasta koskeva tieto ja ymmärrys tarjoavat mielestäni
arvokkaita lähtökohtia myös ammattikasvattajalle osuvan lapsikeskeisyyden ja yksilöllisyyden toteuttamiseen kasvatuksessa. Toisaalta lapsen päivähoitoprosessin kokonaisvaltainen onnistuminen on osin myös rakentuvan vanhemmuuden onnistunutta tukemista. Jotta
tämä ylipäätänsä olisi mahdollista, ammattilaisten tulee myös tuntea ja ymmärtää tällaisen
identiteettityön sisältöjä ja vaiheita. Tämän tutkimuksen aineistossa esille tulleita vanhemmuuden kasvun sisältöjä olivat kasvatusihanteiden muutokset, uudet ajattelun virikkeet ja
kasvattajan oma kasvatushistoria.
Kasvatusihanteissa koetaan tapahtuneen kasvattajavuosien aikana myös voimakasta
realisoitumista ja periaatteiden ”romuttumista”. Tehtävä saattaa yllättää kasvattajan totaalisesti (5/301). Ennen pitkää lapsella onkin oma tahto (2/232). Muutokset ilmentävät entistä
väljempää ja ymmärtävämpää kasvatusotetta, mutta ajavat kasvattajaa myös syvään itsekritiikkiin:
”Voi, että oli idealistisia juttuja. Musta tuntuu, että sitä kaikennäköstä, sitte minä
en näin ja minä noin, ja sitten huomaa, että siinä ne murenee… Kyllä niistä on
pakko huomata, ettei käykään niin kuin minä aattelen…” (6/749.)
Kasvatusihanteiden ja kasvatustodellisuuden törmäyksessä ydinkysymykset liittyvät
lapsen tahtoon ja subjektiuteen, jotka ovat kasvatuksen etiikan lähtökohtia. Ihanteiden
muutos – tai tarkemmin: kasvattajan asettamista ihanteista luopuminen – kertoo mielestäni
siitä, että haastateltavat ovat suostuneet kasvattajina ja vanhempina miettimään kasvatuksen perimmäistä kysymystä: ketä varten lasta kasvatetaan (vrt. Värri 1996, 115). Sinkkonen
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(2003, 292) ohjaakin vanhempia ajattelun väljentämiseen hyvän vanhemmuuden suuntaan.
Hän näkee hyvän vanhemmuuden kykynä luopua lapsen kehitystä rajoittavista ahtaista
mielikuvista ja antaa tilaa myös lapsen autonomialle.
Ihanteet pettävät joskus myös vanhemman oman epätäydellisyyden tai epäonnistumisen
takia, ja kasvattaja tuottaa pettymyksen itselleen (6/292). Toisaalta kokemuksissa kuvastuu
ymmärtämys itseä ja elämän epätäydellisyyttä kohtaan. Tämä todetaan siten, että jokainen
syyllistyy tahtomattaan, tai kuten äidit kuvaavat, ”itsekin helposti sortuu näihin virheisiin”:
”No, varmaan ite on ollu hirvee pettymys… itteni suhteen. Siis.., että huutaa lapselle, tai… antaa tukkapöllyä… tuntuu.., että miksei… ois sitte ottanu vaikka
tavaksi sen, että passittaa vaikka omaan huoneeseen huutamaan, ennen ku sitte
huutaa itte… Se on ollu ehkä itessä pettymys, mitä on toivonu, ettei koskaan tekis
lapselle ja kuitenkin tekkee. Se on ollu semmonen aika karvas pettymys…” (5/
303.)
Se, että ihanteet pettävät, kuten yllä kuvataan eikä kasvattaja arjessa aina olekaan ihanteidensa mittainen, ei sinänsä saa aikaan ihanteista luopumista. Tässä prosessissa ei jämähdetä myöskään kivuliaisiin kasvupisteisiin, vaan annetaan itselle epätäydellisyydestä huolimatta myös kasvun mahdollisuus. Pikemminkin oma epäonnistuminen herättää itsekontrollin ja itsekasvatuksellisen prosessin, jossa kasvattaja arvioi realistisesti toimintaansa
(Wilenius 1987, 26). Tämä tiedostaminen tulee esille myös sellaisena reflektiona, jossa
kasvaminen liittyy kysymyksiin: Mitä itse haluan tehdä toisin kuin vanhempani tekivät,
mitä haluan välittää lapsilleni edelleen?
”… lasten ruumiillinen kuritus on semmonen, että minun kotona ei koskaan lyöty.
Ei koskaan tukistettu.., meillä pelas muu kurinpito. Tää syyllistäminen on yks,
joka meillä kyllä valitettavasti pelas, ja mä oon huomannu, että se vaikuttaa, et mä
sorrun samaan, vaikka tiedän, että siihen ei sais sortua…” (2/236.)
Omien kasvatuskokemusten vaikutus tiedostetaan herkästi. Nämä kasvattajan oman historian kokemukset ovat ajallisesti ja paikallisesti kaukaisia asioita, mutta kulkevat kuitenkin mukana kasvattajan omana tunteena ja ovat kokemuksellisuudessaan vahvoja ja edelleen vaikuttavia (vrt. Rauhala 1983, 34). Itsekasvatuksellisuus näkyy negatiivisen perinteen kriittisenä tarkasteluna.
Eräs kasvatusihanteiden piirre on aikuisen valtaan ja vastuuseen liittyvä johdonmukaisuuden periaate. Sen tärkeys on myös kasvatuksen yleistietoutta. Johdonmukaisuuden vaatimus tunnetaan onnistuneen kasvatuksen perustana. Useamman haastatellun ajatus on, että
tärkeissä periaatteellisissa ja arvokysymyksissä linjan tulee pitää, pienemmissä asioissa on
jouston varaa, varsinkin, jos siihen liitetään ymmärrettävä perustelu ja selitys. Johdonmukaisuus konkretisoituu aikuisen käyttäytymisen ja mallioppimisen kautta. Toisaalta johdonmukaisuus–epäjohdonmukaisuus-akselille sijoittuu ajatus elämän epäjohdonmukaisuudesta, sen tunteminen, kestämien ja hallinta elämässä. Pääajatus linjautuu suurten ja
pienten asioitten erotteluun seuraavasti:
”Johdonmukaisuus kai enemmän tarkoittaa jotain periaatteita kuin semmoista, että
jotkut tietyt fiksatut toimintatavat. Mutta kyllä se, jos vanhemmat ovat kovin eri
linjoilla, niin kyllä se lasta hämmentää… Mun mielestä vanhemmilla pitää olla
samansuuntainen arvomaailma, että se kasvatus on johdonmukaista. Ei välttämättä mitenkään kauheen ankaraa tai kuripainotteista.” (1/250.)

151
Kasvatuksen johdonmukaisuutta edellä kuvatulla tavalla määrittelevä kasvattaja toimii
sellaisen auktoriteetin tavalla, joka välittää kasvatettavalle omaa elämänmuotoaan, mutta
jättää myös paikan vapaudelle (Ojakangas 1997, 294).
Haastateltavat kommentoivat spontaanisti kasvatuksen ihanteellisuuden kysymystä
haastattelukoosteistaan antamissaan arvioinneissa. Elämänkokemus sekä elämäntilanteiden muutokset heijastuvat myös arvioinneissa. Ihanteellisuus ei aina arkielämässä toteudu
(1/313). Toisaalta ihanteellisuuden kritisoimisesta huolimatta tietyt perusperiaatteet tunnistetaan edelleen ja niistä halutaan ihanteellisuudessaankin pitää kiinni:
”Luettuani tiivistelmän (haastatellun omien haastattelujen koosteen), ensimmäinen ajatus oli, että voi kauhistus, kuinka idealistista ja sinisilmäistä! Monessa asiassa olen joutunut joustamaan, jopa antamaan periksi, ja joissakin asioissa olen
nykyisin tiukempi… Periaatteet ovat mielestäni kasvatusajattelussani pysyneet
samoina.” (5/316.)
Kasvatussuhteessa eläminen, kasvatusihanteiden luominen ja niiden prosessointi näyttäytyvät yllä konkreettisesti jatkuvana dynaamisena prosessina. Se merkitsee ihanteiden
tiedostamista ja arviointia, mutta erityisesti myös kasvattajan jatkuvaa itsensä arviointia ja
kehittymistä (Jakku-Sihvonen 1982, 40–41). Ihanteellisuuden ja oman toimintansa arvioinnissa äidit asettavat itsensä avoimesti suurennuslasin alle. Vanhemmuutta ohjaaviin aikuisuusmalleihin soveltaen kommenteissa ei ole jälkeäkään jämähtäneestä ikääntymisestä ja
henkisestä kangistumisesta, vaan niissä peilautuvat selvästikin käsitykset vastuullisesta ja
realistisesta aikuisuudesta, jossa sekä aikuisuus että vanhemmuus mielletään eteneväksi
kehitysprosessiksi (Hoikkala 1993, 73–82). Avoimen auktoriteetin mukaisesti joustaminen
ei kuitenkaan jatku arvioimatta sitä, mikä viime kädessä on kasvattajan ja kasvatettavan
asemaan liittyvä ero. Kasvattajalla on siinä kuitenkin ohjaava asema. (Puolimatka 1999,
264.)
Kuten aikaisemmin on todettu, perheen elämä muotoutuu helposti perheprojektiksi,
jonka keskiössä on lapsi. Tätä projektia toteutetaan hyvin sitoutuneesti ja kokonaisvaltaisesti. Perhe tarvitsee vanhempien aikaa, fyysistä ja psyykkistä läsnäoloa eri muodoissa.
Perheen ulkopuolelta saadaan kuitenkin merkittävää tukea ja virikkeitä. Jonkin verran kasvatusvaikutteita saadaan myös kirjallisuudesta ja oman koulutuksen tai työn myötä (1/301,
303, 305, 5/306, 7/373). Eniten niitä saadaan tuttavilta, naapureilta sekä lähiyhteisöstä (6/
753, 7/373). Nämä vaikuttavat haastateltujen mukaan eniten:
”… Ehkä eniten on vaikuttanu tuttavaperheitten lapset ja naapureiden lapset” (3/
249).
Kommentit korostavat perheiden ihmissuhteiden merkityksellisyyttä sekä yhteisöllisyyden tarjoamaa tukea. Myös Poikolaisen (2002, 78) haastattelemista vanhemmista suurin
osa keskusteli naapureiden tai ystävien kanssa kasvatuskysymyksistä. Tämän tutkimuksen
haastateltujen mukaan päiväkodista (6/753) ja tiedotusvälineistä he saavat vaikutteita vain
vähän:
”En kyllä ossaa sanoa, että ois tullu (päiväkodista vaikutteita). Ei oikeastaan, en
voi sanoa, että ne ois niinku kuitenkaan niin hirveästi vaikuttanu…” (5/310.)
Todellinen tasavertainen kommunikointi tuttavien, ystävien ja naapureiden kanssa tulee
aineistossa esille tärkeimmäksi koettuna tiedonlähteenä, jota myös selvästi arvostetaan.
Kasvatustiedon lähteenä ovat yhä harvemmin yhteiskunnan palvelut. Päiväkodin henkilös-
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tön kanssa sovitaan lähinnä hoitokäytännöistä (Poikolainen 2002, 82–83). Kysymykseksi
nousee, miksi päiväkodin rooli keskustelukumppanina jää niin vähäiseksi. Miksi sitä ei
koeta samalla tavoin kuin naapuruussuhteita tai miksi se ei jokapäiväisenä kontaktina tarjoa
juuri samanlaisia mahdollisuuksia? Vertaiskeskustelijat ovat selvästi läheisempiä ja tarjoavat vuorovaikutukseltaan toimivampia ja helpompia kontakteja kuin päiväkodin ammattilaiset. Haastatellut suhtautuvat kasvatustehtäväänsä siten aktiivisesti, että tietoa haetaan
tarkoituksellisesti ja sitä osataan ottaa aktiivisesti vastaan, kun sitä sattuu kohdalle. Esille
tulee myös selvästi reflektoiva asenne, jonka avulla tietoa punnitaan ja sovelletaan. Vanhemmat pohtivat eri lähteistä saatua tietoa, ja lisäksi heillä on usein valmiuksia arvioida tietoa joko elämänkokemuksensa tai opintojensa valossa (Poikolainen 2002, 81).
Oma kokemus kasvattajana nostetaan kasvattajana kasvamisessa kaiken pohjaksi (5/
308). Lisäksi kasvuun näyttää läheisesti nivoutuvan myös oma kasvuhistoria ja oman lapsuuden kasvatuskokemukset (2/230), jotka tiedostetaan myös myönteisessä mielessä ja
kasvua kannattelevana:
”… Kyllä sitä vaan yllättävästi välillä huomaa toistavansa ihan sanasta sanaan
oman äitinsä sanoja ja mummonkin sanoja välillä, no välillä tuntuu että… eikö
sitä… oo mittään oppinu, mutta eihän sitä aina tietenkään negatiivista oo … Kyllähän sieltä monella tavalla ammentaa koko ajan.” (5/292, 294.)
Omien vanhempien merkitys kasvattajaksi kasvamisessa tiedostetaan kasvatuspuheessa
selvästi, mutta toisaalta mallia arvioidaan ja siitä ammennetaan tarpeen mukaan. Jo aiemmin tuli esille niitä vaikutteita, joita tietoisesti vältetään nyt omien lasten kasvatuksessa.
Kaikkiaan myös tämän aineiston pohjalta voi todeta, että kasvatustietoisuus on jatkuvasti
kehittyvä prosessi, joka ei koskaan saavutakaan lopullista muotoaan (Hirsjärvi 1980, 15–
17). Näin jokaisen vanhemman kasvaminen kasvattajana on yksi ydintekijä siinä kotikasvatuksen prosessissa, jota päiväkotikasvatuksen tulee tukea. Tämä tekee tärkeäksi sen, että
ammattilaiset tuntisivat ja ymmärtäisivät vanhempia kasvattajina, jotta tuki olisi oikeaan
osuvaa.
Tämän luvun tulokset, jotka koskevat haastateltujen käsityksiä kasvatussuhteen laadusta
ja kasvatusmenetelmistä sekä heidän arviointejaan päiväkotikasvatuksesta, olen tiivistänyt
taulukkoon 8. Esitän taulukoinnin jälkeen luvussa 7.3.5 vielä yhteenvedon luvun tuloksista.
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Taulukko 8. Äitien käsitykset kasvatussuhteen laadusta, kasvatusmenetelmistä sekä päiväkotikasvatuksen arviointi.
Osa-alue

Käsitykset kasvatussuhteen laadusta ja kas- Päiväkotikasvatuksen arviointi
vatusmenetelmistä

Kasvatussuhteen ja
kasvatusilmaston
laatu

– avoimuus, aitous, luottamuksellisuus
ja turvallisuus aikuisen ja lapsen
välisessä suhteessa
– aikuisen auktoriteetti tarpeellinen ja
sen tulee toteutua aidossa dialogissa
ja välittää arvoja
– kasvatussuhteen tulee luoda jotakin uutta
– kasvattajayhteisön aidon elämän tulee
olla näkyvissä, kasvattajayhteisö on
malli ja vaikutteiden antaja lapsille
– vanhempien tavoite olla perillä lastensa
elämästä ja toisaalta jättää salaisuuksia

– lapsen päiväkotikokemuksia luottamuksesta, turvasta ja lohdusta muistellaan lämmöllä
– aito dialogi liittää kasvattajan ja kasvatettavan toisiinsa ja tuottaa välittämistä ja lapsen
kuuntelua
– kasvattajalta ja kasvattajayhteisöltä odotetaan toiminnallisia malleja demokraattisesta, kunnioittavasta ja tunneilmaisuun
kykenevästä yhteisöstä
– päiväkodin henkilöstöllä vanhempien valtuutus olla lapsen valtuutettu

Lapsen asema,
oikeudet ja
velvollisuudet

– ihmisoikeusajattelu pohjana
– itsemääräämisoikeuden soveltaminen
– oikeus fyysiseen ja psyykkiseen
koskemattomuuteen
– oikeus oman toimintansa säätelyyn
– subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
– ajan paineiden hallinta aikuisen taholta
– lapsen oikeuksiin liittyvät myös pienet,
vähitellen kasvavat vastuut

– itseään koskevaan päätöksentekoon osallistuminen kotona ja päiväkodissa
– lapsen ehdoton oikeus (periaatetasolla)
– päätöksenteko omasta osallistumisestaan tai
vetäytymisestä
– lapsen oikeus kasvattajan aikaan
– omatoimisuuteen oppiminen, uusavuttomuuden välttäminen

Kasvattajan
oikeudet ja
velvollisuudet

– lapsen elämänkokonaisuudesta ja
sen tasapainosta huolehtiminen
– vanhempien oikeus kontrolloida päiväkotikasvatusta ja vastuu täydentää sitä
– aikuisen tehtävä kontrolloida kulttuurin
negatiivisia virikkeitä, esim. ristiriitaisia
aikuismalleja tai uhkaavaa auktoriteettia
– TV-viihteen ja uutisoinnin sisältämän
väkivallan katselun kontrollointi
ja ongelmallisten virikkeiden hallinta
ja käsittely
– rangaistuksella tietoinen kasvatuksellinen merkityksensä

– päiväkoti on tietoinen valinta, harrastusten
säätely, loma-aikojen järjestäminen
– käytännön kontrollointia vähän, koordinoinnista keskusteltu vähän
– päiväkodin mahdollisuus tuottaa kulttuurin
myönteisiä arvoja (esim. positiivinen ja turvallinen auktoriteetti)
– median vaikutteet siirtyvät päiväkotiin ja
aiheuttavat keskustelun tarpeen, johon lapsi
tarvitsee aikuisia turvallisuuden, luottamuksen ja toivon säilyttämiseksi
– rangaistukset avoimen auktoriteetin toteuttamia
– lapsen voitava ymmärtää syyn ja seurauksen yhteys
– enemmän keskustelua rankaisemisesta vanhempien kanssa

Kasvattajan
kasvu ja
itsetiedostus

– vanhemmuus on uuden ja jatkuvasti
kehittyvän identiteetin omaksumista
vuorovaikutuksessa lapsen kanssa
– oma jokapäiväinen kasvatuskokemus
ohjaa ja opettaa
– oma kasvu- ja kasvatushistoria taustalla
– kasvatusihanteiden muutos lapsen
subjektiuden pohjalta
– vanhemman epätäydellisyys ja epäonnistuminen itsekontrollin ja itsekasvatuksen lähteenä
– vaikka ihanteet eivät aina
arjessa toteudu, niistä ei haluta luopua

– kasvattajan kasvun parhaat tuen lähteet perheen ihmissuhteiden sekä ympäröivän
yhteisöllisyyden tarjoamia
– tietoa hankitaan kirjallisuudesta
– omat opinnot tiedon lähteenä, samoin oma
työ
– päiväkodista vain vähän virikkeitä kasvattajuuteen
– oma kasvuhistoria, oma kokemus kasvattajana on kaiken pohja
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7.3.5 Kasvatussuhde – dialogia, aikuisen vastuuta ja kasvattajan kasvua
Äitien käsitykset kasvatussuhteesta ja kasvatusmenetelmistä jäsentyvät neljään osa-alueeseen, jotka ovat: kasvatussuhteen ja kasvatusilmaston laatu, lapsen asema, oikeudet ja velvollisuudet, kasvattajan oikeudet ja velvollisuudet sekä kasvattajan kasvu ja itsetiedostus.
Haastatteluaineiston mukaan päiväkodissa toteutuvan aikuisen ja lapsen välisen kasvatussuhteen tulee olla laadultaan avoin ja turvallinen suhde. Tämä ajattelumalli on sopusoinnussa Hämäläisen ym. (1994, 86–87) kotikasvatusta koskevan tutkimuksen kanssa. Alle
kouluikäisen lapsen kannalta keskeisintä olivat suomalaisvanhempien mielestä avoimet ja
luottamukselliset suhteet vanhempiin. Luottamuksen vahva arvostus tuli esille myös nuorimman sukupolven kohdalla Kemppaisen (2001, 111) kotikasvatuksen arvoanalyysissä.
Tämän mallin haastatellut äidit sijoittavat tässä aineistossa myös päiväkodin kasvatusilmastoon. Tällaista suhdetta leimaavat huolenpito ja välittäminen (Noddings 1992, 17–18,
22–23), joihin haastatellut palasivat vielä päiväkotikasvatuksen jälkiarvioinneissa hyvin
tyytyväisinä. Kasvattavan auktoriteetin haluttiin olevan nimenomaan siten turvallinen, että
se mahdollistaa vastavuoroisuuden ja kasvatettavan aidon osallisuuden ja dialogin kasvatussuhteessa, jolloin suhde voi synnyttää myös jotain uutta. Dialogisuuden periaate tulee
esille myös pedagogisen suhteen määrittelyssä (Siljander 1995a, 66) samoin kuin eksistenstiaalis-fenomenologisia periaatteita noudattavassa kasvatuksessa (Värri 1994b, 248,
250–251). Haastatellut näkivät tämänlaatuisessa kasvatussuhteessa selvän kasvatuskulttuurisen muutoksen oman lapsuuteensa kasvatussuhteisiin verrattuna. Tässä yhteydessä
voimme mielestäni puhua jopa lapsikäsityksen muutoksesta, joka näkyy uudenlaisena toimintatapana.
Haastatellut pitävät päiväkodin ammattikasvattajien toimintaa ja kasvattajayhteisön
ilmapiiriä mallioppimisen lähteenä. Päiväkodin kasvattajille asetetaan melko vaativa
tavoite toimia yhteisössään vastuullisesti suvaitsevaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkien. Situaation merkitys kulttuurisena ilmapiirinä, johon lapsi on suhteessa, nähdään myös
lapsen laatua muokkaavana, kuten Rauhala (1998, 70) sanoo. Päiväkodin aikuisyhteisö on
toiminnassaan monien arvojen konkretisoija. Arvovalinnoilla ilmaistaan myös ammatillista identiteettiä (vrt. Ketonen 1989, 41). Aikuisyhteisön odotetaan toteuttavan monia
ihanteita, kuten jäsentensä välistä kunnioitusta, demokraattisuutta, kommunikoinnin avoimuutta, tunteiden ilmaisua ja työn iloa. Tällainen yhteisö tavoittelee hyvin avointa tapaa
toteuttaa ammattiaan. Opettajan ammattiin onkin sovellettu avoimen profession määritelmää (Fenstermacher 1990, 136–137). Tässä yhteydessä tämä piirre ulottuu koko kasvattajayhteisöön, joka on tällöin myös lapsille avoin moraalinen yhteisö. Myös tämä tilanne tarjoaa mahdollisuuden ja kasvattaa lasten ja aikuisten väliseen demokraattiseen dialogiin ja
murtaa totuttuja muureja. Haastatellut äidit tiedostavat nämä merkitykset. Heidän tarkkaavaisuuttaan ja kykyään arvioida päiväkotikasvatusta kuvaa myös se, että he kiinnittivät
kriittistä huomiota esimerkiksi henkilökunnan väsymykseen, jonka he arvioivat olevan päivähoitopalveluihin kohdistettujen säästötoimien seurausta.
Päiväkotikasvatuksen valintaa ja käyttämistä ajatellen haastatellut ovat myös tietoisia
siitä, että lapsen kasvatussuhteet monipuolistuvat ja lapsi elää tietyn ajan päivästä omaa
elämäänsä, ja eri elämää kuin vanhempansa. Valinnan seurauksena vanhempi joutuu perheorientaationsa (Björnberg 1992, 83) rinnalla hyväksymään ja olemaan tietoinen siitä, että
hän ei itse ole jatkuvasti osallisena eikä myöskään ohjaamassa kasvatussuhdetta. Tällainen
kasvatussuhteen onnistunut luovuttamien ja lapsen kasvatussuhteiden laajentaminen edel-
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lyttävät kuitenkin Turusen (1987, 36–42, 50–51, 60–66) mukaan, että vanhemmalla on riittävästi tietoa tuosta suhteesta ja hän pystyy jäsentämään tilanteen sekä olemaan aktiivinen
osallistuja. Se edellyttää asian hyväksymistä myös tunnetasolla ja siihen liittymistä.
Lapsen asema ja oikeudet konkretisoituvat haastateltujen kasvatuspuheessa ennen kaikkea ihmisoikeuksien näkökulmasta. Vanhempien ihmisoikeusajatteluun liittyy fyysisen ja
psyykkisen koskemattomuuden ja siten elämän eheyden turvaaminen. Fyysinen rankaiseminen nähdään koskemattomuuden loukkauksena. Suurin yksittäinen kasvatuskulttuurinen
muutos onkin tapahtunut suhtautumisessamme ruumiilliseen rankaisemisen, mutta käytännössä sitä saatetaan toteuttaa, kuten aineistossa tuli esille (vrt. Hirsjärvi ym. 1998, 29, 32).
Vanhemman valtaoikeuksiin perustuva vanhakantainen ajattelu sai tietyin ehdoin vielä tässäkin aineistossa yhden vanhemman hyväksynnän (vrt. Airaksinen 1994, 174). Tässä on
kyse syvään juurtuneen kulttuurisen skeeman muutoksesta, joka ei tapahdu helposti.
Itsemääräämisoikeus ja omaa elämää koskeviin päätöksiin osallistuminen halutaan
ainakin jossain määrin ulottaa subjektiutta toteuttavana lasta koskeviksi (vrt. Lindqvist
1986b, 162–163; Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 10). Lapsen oikeudet toteutuvat
haastateltujen mukaan arkielämässä perheen demokratisoitumisprosessin hengessä lasten
kuulemisena ja heidän mahdollisuutenaan vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin
niin kotona kuin päiväkodissa. Tavoitteena on lapsen kehitystason mukainen vähittäinen
oikeuksien lisääntyminen ja harjaantuminen oman elämän hallintaan. (Airaksinen 1994,
169, 75–176.) Kotona se merkitsee tietyissä puitteissa mahdollisuutta päättää arjen asioista
– leikkitovereista, ajankäytöstä, samoin kuin lapsen omista menoista tai hänen pukeutumistaan kokevista asioista. Haastatelluilla oli konkreettisia kokemuksia siitä, että päiväkodissa
kuunnellaan lasta häntä koskevassa päätöksenteossa, esimerkiksi lapsiryhmien jakamisessa. Tällaista toimintatapaa haastateltavat ilmaisevat arvostavansa. Lapsen omia valintoja osallistumisen, vetäytymisen ja toimintojen valitsemisen suhteen tulee haastateltujen
mukaan kunnioittaa päiväkotikasvatuksessa. Tämänlaatuisen itsemääräämisoikeuden ajatellaan johtavan vähittäiseen oman elämän hallintaan (Lindqvist 1986b, 162–163). Vanhemmilla on positiivinen kuva tällaisen menettelyn toteutumisesta päiväkodissa, mutta
käsitys perustuu enemmän mielikuviin kuin konkreettisiin esimerkkeihin asiasta.
Lasten velvollisuudet ja osallistuminen arkisiin työtehtäviin tulevat esille aineistossa
omatoimisuuden, selviämisen ja vastuullisuuden näkökulmasta, vaikkakaan ne eivät herätä
haastatelluissa kovin intensiivistä kasvatuspuhetta. Uusavuttomuuden syntymistä haastatellut haluavat selvästi välttää, samoin kuin Korhosen (1994, 161) tutkimuksessa haastatellut keski-ikäiset äidit. Ahkeruus ja työn arvostaminen sen hyödyllisyyden vuoksi eivät sitä
vastoin tule aineistossa esille. Haastateltujen ajattelutavassa pannaan työn suhteen enemmän painoa yksilöllisyyden tarpeille ja itsetunnon tavoitteille. Kemppaisen (2001, 115–
116) tutkimuksen keskimmäisen sukupolven edustajat arvostivat vielä työtä perinteisemmin, mutta nuorimman sukupolven edustajien kanssa taas yhteinen piirre liittyy juuri siihen
seikkaan, että ahkeruus ja työn arvostus sinänsä jäävät mainitsematta.
Kasvattajan oikeudet ja velvollisuudet konkretisoituvat äitien mukaan vanhempien
koordinointitehtävinä, jotka toteutuvat laaja-alaisena huolehtimisena lapsen elämänehdoista ja maailmaan orientoimisesta vanhempien kasvatusvastuun pohjalta (Värri 1997,
120–121). Oikeudenmukaisuuskysymykseksi ja lapsen tarpeiden täyttymisen uhkatekijäksi haastatellut ovat tiedostaneet arjen paineet ja elämäntavassa olevan kiireen (vrt. Jallinoja 2000b, 119). Tätä ongelmaa pyritään tietoisesti eliminoimaan kontrolloimalla omaa
käyttäytymistä ja säätelemällä lapsen situaatiota sen eheyden säilyttämiseksi ja vaalimi-
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seksi (Rauhala 1983, 111). Lapsen oikeus vanhempiensa ja yleensä aikuisten aikaan on tyypillinen ristiriita familistisen ja yksilöllisyyttä korostavan perhemallin (Kemppainen 2001,
15) tai perheprojektin työ- ja perheorientaation kesken (Björnberg 1992, 83). Nämä ristiriidat tulevat esille myös tässä tutkimuksessa haastateltujen elämässä. Päiväkodin aikuisilla
odotetaan olevan aikaa lapselle.
Lapsen elämänkokonaisuudesta huolehtimiseen liittyvät päiväkodin valinta hoitopaikaksi, harrastusten säätely, lapsen loma-ajoista ja kaikinpuolisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Vanhemmat luovat kokonaisuuden, joka on lapsen kannalta tasapainoinen ja elämän ehtoja turvaava (Jakku-Sihvonen 1983, 44, Värri 1997, 121) ja oman mallin mukainen, niin että siinä toteutuu se, mikä on lapselle tärkeää (Suoranta 1997, 12–13). Haastateltujen ajatteluun sisältyy myös näkemys, että jos päiväkodista puuttuu vanhempien mielestä
jotain kasvatuksellisesti tärkeää, kodin tehtävänä on puolestaan täydentää kasvatusta siltä
osin. Huolimatta haastateltujen suuresta tyytyväisyydestä päiväkodin sosiaaliseen monimuotoisuuteen, he rekisteröivät kuitenkin selvästi myös päiväkodista tulevia negatiivisia
sosiaalisia vaikutteita ja puuttuvat niihin myös kotona ohjaavalla keskustelulla. Tällaiset
vanhempien näkymättömät kannanotot eivät välttämättä tule henkilöstön tietoon. Ne osoittavat vanhempien hiljaista, mutta silti aktiivista yhteisvastuuta vastapainoksi henkilöstön
Reunan (1999, 61) tutkimuksessa ilmaisemalle huolelle kasvatusvastuun liiallisesta siirtymisestä vanhemmilta päiväkodille.
Kaikkiaan haastatellut äidit tiedostavat hyvin oman kontrollointioikeutensa päiväkodin
kasvatuksen suhteen, mutta käytännön esimerkkejä varsinaisesta puuttumisesta tai konflikteista ei juuri tule esille. Tämän aineiston haastatellut muistuttavat Korhonen (1994, 119–
121) tutkimuksessa esille tulleita sekä tietoisia että yksilöllisyyttä korostavia kasvattajia.
Molemmat kasvattajatyypit ovat pohtineet tavoitteitaan ja arvojaan. Lasten elämää seurataan, kontrolloidaan ja halutaan ohjata, mutta samalla lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan.
Päiväkodin ulkopuolella on paljon virikkeitä, joita haastatellut haluavat lasten vanhempina tietoisesti kontrolloida. Ne liittyvät kasvuympäristön uhkatekijöihin, joukkotiedotukseen, väkivaltaviihteeseen tai globaaleihin ongelmiin, jotka aiheuttavat aika ajoin ongelmia
tai käsittelyn tarvetta lapsen kannalta niin kotona kuin päiväkodissa. Päiväkotihenkilöstön
on tarpeen tuntea vanhempien näkemykset näistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.
Lapsen kohtaamia, vahvoja ristiriitoja nostattavia ja aikuisen kontrollointia edellyttäviä
negatiivisia kulttuuri-ilmiöitä ovat esimerkiksi aikuisten epäluotettavuus tai aikuiskeskeinen auktoriteetti, joka saattaa myös olla nujertava, henkiseen ylivaltaan perustuva uhka.
Haastateltujen mielestä kasvattajan tulee kuitenkin tehtävän hankaluudesta huolimatta olla
turvallisen maailman välittäjä, joka tuo maailman eri puolet totuudenmukaisesti esille
(Värri 1994b, 251), mutta välttää siirtämästä kulttuurin nurjia puolia eteenpäin (Airaksinen
1991, 35–38). Tavoitteena on säilyttää positiivinen ja turvallinen aikuisauktoriteetti, jota
voisi verrata Puolimatkan (1999, 226–227) määrittelemään avoimeen auktoriteettiin. Tällainen auktoriteetti ei toimi vanhempien mukaan aikuiskeskeisesti ja samalla lasta alistaen
ja negatiivisin asentein häntä kohtaan, vaan vastaa lapsen tarpeisiin (Pulkkinen 1997, 39).
Televisio on vahva kontekstuaalinen ja situationaalinen tekijä, jonka vaikutukset näkyvät lasten elämysmaailmassa niin kotona kuin päiväkodissa. Lasten median käytössä halutaan haastateltavien mukaan kontrolloida erityisesti joukkoviihteen, myös lastenohjelmien,
sisältämää viihteellistettyä väkivaltaa. Kontrollin kohteena ovat niin median sisältö kuin
siihen käytetty aika. Uutisoinnin esille tuomilta globaaleilta uhkatekijöiltä lapsia halutaan
myös varjella. Lasten elämän eheydestä halutaan tällä tavoin pitää huolta ja varjella kasvun
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ehtoja ja luovuutta (Lindqvist 1986b, 158). Täydellinen varjelu ei ole toisaalta mahdollista
eikä haastateltujen mielestä täysin realististakaan, jolloin ongelmia on myös kohdattava.
Tällöin aikuisen tehtävänä on auttaa lasta hallitsemaan turvattomuustekijöitä olemalla
kumppanina pelkojen käsittelyssä, asioiden pohtimisessa ja tilanteeseen sopivien toimintavaihtoehtojen löytämisessä (Taipale 1998, 46). Tämä prosessi vaatii aikuiselta asian tietoista käsittelyä ja asettumista lapsen kumppaniksi niin, että hän paneutuu asiaan koko
eksistenssinsä skaalalla, niin tiedon, tunteen kuin tekemisen tasolla (Turunen 1987, 36–66).
Kasvattaja kykenee näin huolehtimaan siitä, että maailmankuvaansa rakentavalla lapsella
säilyy luottamus, turvallisuus ja toivo (Värri 1997, 156–161).
Lapset ovat toisaalta taitavia median käyttäjiä; he ovat omaksuneet television ohjelmakielen osana omaa ympäristöään ja ovat yhtä innokkaita merkityksenetsijöitä television
katselussaan kuin muussakin toiminnassaan (Suoninen 1992, 228). Vanhemmat voivat toimia välittäjinä television ja lapsen välissä (Kytömäki 2002, 134), kun lapsi hahmottaa merkityksiä arjessa, jonka todellisuutta media kuvittaa ja luo kaiken aikaa (Korhonen 2002,
62). Tämän suuntainen ajattelu sisältyy useimpien haastateltujen äitien käsityksiin television katselusta. Tällöin on kyse jälleen vuorovaikutuksesta, joka voi täyttää myös dialogisuuden ehdot (Värri 1997, 133–141).
Haastateltujen äitien suhtautuminen lapsen elämänkokonaisuudesta huolehtimiseen
sekä erilaisten, niin positiivisten kuin negatiivisten, virikkeiden säätelyyn ja kontrollointiin
tähtäävät fenomenologisessa mielessä lapsen elämismaailman kaikenpuolisesta tasapainosta huolehtimiseen. Huolenpidon kohteena ovat lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi samoin kuin suotuisaan kasvuun vaikuttavat situationaaliset tekijät. (Noddings 1992,
Rauhala 1983, Värri 1997.)
Rajojen asettaminen ja rankaiseminen ovat kasvattajien menetelmiä, joilla on haastateltujen mukaan myös oma kasvatuksellinen merkityksensä. Haastatellut haluavat vanhempina asettua tietoisen kasvattajan rooliin (vrt. Korhonen 1994, 119–120), joka on keskusteleva ja ohjaava, mutta myös kontrolloiva. Kontrolloivaa valtaa käyttää kuitenkin heidän
mukaansa avoin auktoriteetti, jolloin yhteisesti sovittujen sääntöjen rikkomisesta seuraa
myös rangaistus (Puolimatka 1999, 226, 234). Haastatellut pitävät tärkeänä sitä, että lapsella on mahdollisuus ymmärtää teon ja rangaistuksen yhteys, jotta rangaistuksen merkitys
rakentuu aikaisemmille merkityksille (Rauhala 1983, 27). Useilla haastatelluista oli konkreettista tietoa päiväkodin rankaisumenetelmistä, joista he myös olivat pääosin yksimielisiä
päiväkodin kanssa. Vain sellainen tilanne, jossa rankaisemisen ei yhdistynyt sen syyhyn,
sai osakseen kriittistä arviointia. Rankaiseminen kaikkiaan herättää kuitenkin äitien mielissä paljon pohdintaa ja kriittistä itsereflektiota. Ruumiillisen rankaisemisen tuomittavuus,
lukuun ottamatta yhden äidin mielipidettä, nousee esille. Kaikkiaan rankaisemisen menettelyistä niin koti- kuin päiväkotikasvatuksessa kaivataan kuitenkin enemmän keskustelua
ammattikasvattajien kanssa.
Kasvattajan oma kasvu ja itsetiedostus vaikuttavat koko kasvattajuuteen, niin käsitykseen lapsesta kuin tavoitteistakin, mutta ne tulevat ehkä selkeimmin esille hänen käyttämissään menetelmissä, jotka ovat näkyvin ja konkreettisin puoli kasvattajan toiminnassa.
Haastatellut kuvaavat omaa kehitystään vanhemmuuden identiteettityönä, joka on alkanut
täysin uuteen maailmaan tutustumisesta ja vaatinut kaikissa vaiheissaan alusta alkaen aktiivisuutta ja vastavuoroisuutta lapsen kanssa. Prosessi on äitien mukaan opettanut sensitiivisyyttä, joka auttaa ymmärtämään tilanteita paremmin lapsen kannalta ja on johtanut lapsikeskeisempään toimintaan. Myös lapsi kasvattaa vanhempaansa (Pulkkinen 1994b, 27).
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Sitoutuminen yhteiseen elämään lapsen kanssa synnyttää väistämättä ristiriitoja, joissa syntyy uusia ratkaisuja ja joustavuutta. Moni haastatelluista on joutunut arvioimaan kasvatusihanteitaan uudestaan sekä joustamaan Värrin (1996, 115) esittämän haastavan kysymyksen valossa: Ketä varten lasta kasvatetaan? Tällä alueella koetaan dialogisuuden haasteet
kasvatuksessa aineiston mukaan hyvin voimakkaina, ne suorastaan tiivistyvät.
Haastateltujen kasvatustoiminta joutuukin arvioinneissa kritiikin ja itsereflektion suurennuslasin alle vanhemman oman epätäydellisyyden, epäonnistumisen ja epäjohdonmukaisuuden takia. Toisaalta haastatellut eivät jämähdä paikoilleen prosessissaan vanhempina, vaan itsekontrolli (Wilenius 1987, 34) tuo uusia aineksia harkintaan ja vie eteenpäin.
Vaikka ihanteet eivät aina arjessa toteudu, niistä ei kuitenkaan haluta luopua. Ihanteiden
luominen ja niiden toteuttaminen on jatkuva, myös itsearviointia vaativa dynaaminen prosessi (Jakku-Sihvonen 1982, 40–41).
Kasvattajan kasvun tarvitseman tuen lähteiksi haastatellut nimeävät ystävät, tuttavat ja
naapurit, eli vertaiset ja vertaisryhmät ovat etusijalla vanhempien tukijoina. Päiväkodin
merkitys vastaavanlaisena keskustelukumppanina jää vähäiseksi. Lisäksi haastatellut hakevat kasvatustietoa kirjallisuudesta ja soveltavat koulutuksensa tai elämänkokemuksensa
mukanaan tuomaa tietoa. Päiväkodin tuki ja tehtäväkenttä hahmotetaan keskeisemmin lapseen ja hänen kasvuunsa suuntautuvana. Poikolainen (2002, 78, 82–83) on tehnyt hyvin
samanlaisia tulkintoja omista tutkittavistaan, jotka olivat vanhempainkurssille osallistuneita vanhempia.
Vanhemmuuden tukeminen päivähoidossa edellyttäisi myös vanhemmuuden identiteettityön tuntemista. Se tarkoittaisi vanhempien kasvatuskäsitysten ja niihin liittyvien pohdintojen jakamista päivähoidon ammattilaisten ja vanhempien välillä. Lapsen kasvua saataisiin näin tuetuksi yhteistoiminnassa, johon liittyisi vähitellen kumppanuuden piirteitä. Tällaisen suhteen aikaansaamiseksi tulisi pohtia yhteyteen suostumista, vastavuoroisuuden ja
jakamisen ideaa ammattilaisten sekä vanhempien muodostamassa yhteisössä (ks. esim.
Lindqvist 1986b).

7.4 Kasvatusyhteistyö päiväkotikasvatuksessa
Yhteistyö vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välillä artikuloituu aineistossa selvästi
yhtenä lapsen päiväkotikasvatuksen toteuttamisen, ohjaamisen ja arvioinnin peruspilareista. Yhteistyö painottuu keskeisenä osatekijänä äitien arvioidessa kasvatuksen sujuvuutta ja
onnistuneisuutta lapsen kannalta. Yhteistyön välttämättömyys kiteytyy esimerkiksi lapsen
edusta huolehtimiseen:
”Kyllä aikuisen täytyy kantaa se vastuu siitä, vanhempien ja henkilökunnan
yhessä, mitä se on se lapsen etu” (4/50).
Yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä voidaan hahmottaa yhdeksi alueeksi, joka kuuluu
käsityksiin kasvatusmenetelmistä. Käsittelen kysymystä yhteistyöstä omana tutkimustehtävänään, koska aihe on keskeinen ja erottautuu omana vahvana luokkanaan aineiston
aineistolähtöisessä analyysissä. Tämän tutkimustehtävän luonne poikkeaa myös sikäli
edellisistä tutkimustehtävistä, että mielenkiinnon keskiössä on nyt aikuisen ja lapsen välisen suhteen sijaan aikuisten keskinäinen toiminta. Luku sisältää tulokset niistä haastateltu-
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jen käsityksistä, jotka koskevat yhteistyön lähtökohtia ja edellytyksiä, yhteistyökäytäntöjä,
niiden arviointia ja kritiikkiä sekä kehittelyideoita.

7.4.1 Yhteistyön lähtökohdat ja edellytykset
Haastateltujen äitien ennakkotiedot päiväkodista ennen hoidon aloittamista olivat useimmissa tapauksissa melko vähäisiä. Ne perustuivat yhden tai muutaman päivän tutustumiskäynteihin, puhelinkontakteihin päiväkotiin tai tuttavilta saatuihin tietoihin. (2/8, 4/4, 5/8,
6/20.) Yhdessä perheessä oli vanhempi lapsi ollut aikaisemmin samassa päiväkodissa. Yksi
äiti ilmoittaa tutustumisperiodiksi viikon mittaisen jakson. Hoitoon tullut lapsi oli tuolloin
kymmenen kuukauden ikäinen (7/12).
Päiväkodin valinta lapsen hoitomuodoksi osoittautuu selvästi vanhempien omaksi ja
tietoiseksi ratkaisuksi lapsen ja perheen kannalta. Valintaan vaikuttaa myös positiivinen
ennakkotieto päiväkodista (4/4). Valinnan perusteita kuvataan esimerkiksi seuraavasti:
”Mä oon ajatellu, että ne ovat siis sellaisia palveluja, joita käytän ja olen kattonut,
että se on parasta, mitä sillä rahalla saan. Ja valikoinut sen mukaan, että se tukee
mun pyrkimyksiä… että mä oon valinnu sen päiväkodin.” (1/65.)
Äidit määrittelevät valintansa ja odotuksensa selvästi kahden tavoitteen valossa. Toisaalta on kyse perhettä koskevasta sosiaalipalvelun muodosta, joka tukee ja palvelee perheen elämäntilannetta ja arkea, esimerkiksi vanhempien työaikojen suhteen (2/14). Toinen
tavoite liittyy lapsen yksilölliseen hyvinvointiin ja laadukkaaseen kasvatukseen. Vanhemmat asettuvat aktiivisesti palvelun käyttäjän rooliin, jolloin palvelun toimivuutta myös arvioidaan:
”Tämä säännöllisyys ja vakaus, elikkä on tuttu paikka, jonne lapsi voi mennä, se
tietyllä tavalla on ja pysyy… Se palvelee ja istuu… Sit mä katon, että mä oon se
osapuoli, joka voi vetäytyä siitä pois, jos se ei mulle sovi.” (1/67, 70.)
Edellisistä sitaateista nousevat päivähoitoratkaisujen perustelut ja päiväkotikasvatuksen
valinta tuovat esille sekä vanhempien työssäolon ja päivähoitoratkaisun sopivuuden perheen arkeen että hoitomuodon merkityksen lapsen kehityksen kannalta. Alasuutari (2003,
69–70) on omassa tutkimuksessaan kiinnittänyt kuitenkin huomiota siihen, että vanhemmat
eivät päivähoidon perusteluissaan viittaa enää omaan työssäkäyntiinsä, vaan päivähoidon
oikeutus perustuu vain kasvatuksellisiin näkökulmiin. Edellä esitetyssä kommentoinnissa
arvioivaan asenteeseen sisältyy lisäksi tietoisuus mahdollisuudesta valita toisin eli tietoisuus perheen itsemääräämisoikeudesta.
Selkeä lähtökohta yhteistyön edellytyksissä on vanhempien periaatteellinen ja ensisijainen vastuu kasvatuksesta pohdittaessa kodin ja päiväkodin tehtäviä. Vanhemmat ovat kommentointien mukaan vastuussa kokonaisuudesta (4/383), jonka pohjalta vanhemmille kuuluukin päiväkotikasvatuksen seuraaminen ja arviointi. Lapsen perusturvallisuudesta vastaaminen kuuluu vanhemmille (1/679), ja päiväkoti tukee kotikasvatusta:
”Mun mielestä ei selkeesti voi sysätä mitään päiväkodille… Jokainen lapsi ottaa
varmaan sen, mitä haluaa sieltä ja mitä kykenee ottamaan… Omalla kohallla aattelen sosiaalisuutta, yhteistä elämistä ja esiopetushan on hirveen tärkee. Että sillai se
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voi paikata, mutta ei mun mielestä voi täysin selkeesti erotella, että mikä kuuluu ja
mikä ei (päiväkodille ja kodille). ” (2/184, 188.)
Haastatellut katsovat vastuun oman lapsen kasvatuksesta jäävän yksiselitteisesti ja ensisijassa vanhemmille, vaikka käytettäisiin päiväkotikasvatusta. Nämä kannanotot ovat
yhdenmukaisia Seppälän (2000, 25–26) perhebarometrissa saatujen tulosten kanssa, joiden
mukaan vanhemmilla on mielestään päävastuu lapsensa kasvattamisesta ja vastuu jakaantuu heidän mielestään sopivasti päiväkodin ja kodin kesken. Tulos on samansuuntainen
kuin edellisen vuoden barometrissa (Reuna 1999, 61). Lisäksi jo aiemmin on tullut esille
luvussa 7.3.3 vanhempien kontrollointioikeus ja aktiivisen roolin velvoitus, jotka kuvaa
osaltaan vanhempien tekevää ja tahtovaa otetta yhteistyön osapuolena (Turunen 1978, 66–
69).
Haastatellut arvioivat päiväkotikasvatusta useista kasvatuksellisista näkökulmista ja
arvostavat erilaisia seikkoja erityisesti lapsen yksilöllisistä tarpeista riippuen. Äitien tyytyväisyys kiteytyy erityisesti lapsen oman tyytyväisyyden näkökulmaan. Lapset lähtevät
lähes poikkeuksetta mielellään päiväkotiin. (2/30, 3/16, 4/14, 5/41, 6/75, 7/21.) Palvelun
toimivuutta ja arvostusta kuvaavat myös kommentit, jotka koskevat lapsen yksilöllisyyden
huomioimista, toiminnan pedagogista sisältöä ja sen laadun arviointia:
”Mä oon hirveen tyytyväinen keittiöön, kun lapsi on kauheen allerginen ja sillä on
kauheesti rajotuksia. Mä jännitin sitä hirveesti. Mutta ne ottaa kauheen hienosti
huomioon sen. Kun on leivontapäivät, niin lapsen kanssa leivotaan erikseen omista
jauhoista.” (5/14.)
”Täällä on sopivasti tasapainossa… aktiviteetit ja … oma rauha... Tärkeintä on se
mitä ne ihmiset on ihmisinä, että ne on niitten lasten kanssa. Kun mä tuun, niin
lapset on sylissä tai tuossa sohvalla ja niille luetaan ja jotenkin mun mielestä niin
kuin paneudutaan… Ilmapiirissä on… herkkyyttä sille lapselle.” (4/14.)
Yhteistyön lähtökohdat rakentuvat haastateltujen kannalta tietoisesta päivähoitomuodon valinnasta ja asiakkuudesta, jossa palveluja arvioidaan sekä perheen että lapsen kannalta. Äideillä on tässä vanhempina valitsijan ja arvioijan rooli. Käytännössä vanhempien
konkreettinen osallisuus toteutuu enimmäkseen keskusteluna ja neuvotteluna. Edellytyksenä on kuitenkin sellainen kommunikaatio- ja keskusteluilmapiiri, joka selvästi tukee tunnetasolla vanhempien kokemuksia liittymisestä. Haastatellut kokevat yhteistyömahdollisuutensa tältä osin pääsääntöisesti myönteisinä. Ilmapiiri koetaan demokraattiseksi. Asioita
voi ottaa esille, niitä on jopa helppo ottaa puheeksi (2/57, 83). Äidit kuvaavat henkilökunnan toimintatapaa luonnolliseksi ja tavalliseksi. He ovat havainneet, että toimintatavassa
osoitetaan herkkyyttä myös vanhempien aloitteille (1/258, 259). Luottamus ja avoimuus
asioiden hoidossa tuodaan myös esille. Toisaalta painotetaan myös vanhemman omaa aktiivisuutta:
”Mielestäni päiväkodissa kyseltiin ja otettiin huomioon vanhempien mielipiteitä
monissa asioissa, isoissa ja pienissä. Lienee jokaisen vanhemman aktiivisuudesta
ja paneutumisesta kiinni, miten näitä mahdollisuuksiaan käytti.” (5/321.)
Esimerkki lapselle tärkeistä asioista ja äidin aktiivisuudesta ja lapsensa tuntemuksesta:
”Se aamuvastaanotto on tärkeää, siitä mä oon kyllä maininnnut. Lapsi saattanut
itkee, jos aikuiset puhuu keskenään, eikä lasta oteta vastaan… Se on semmonen
asia, josta mä oon tosiaan keskustellutkin.” (7/27, 29.)
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Edellä lainattu kommentti kuvaa vanhemman rohkeaa ja tietoista tapaa toimia lapsensa
tarpeiden tulkkina ja merkitysten selventäjänä lapsen ja henkilökunnan välillä (Hautamäki
1997, 54–55). Äitien mukaan edellytykset avoimelle kommunikoinnille luodaan ilmapiirillä, jonka aikaansaamisessa henkilökunnan rooli on ratkaiseva. Myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin lähtökohtina pidetäänkin erityisesti henkilökunnan yhteistyötaitoa ja
ammatillisuutta toimia vuorovaikutuksen edistämiseksi (4/12, 410). Yhteistyökumppanina
olemista kuvaillaan myös (1/258, 259). Kokemuksia kuvataan seuraavasti:
”Ilmapiiri on semmoinen, että voi tuntea kuuluvansa, vanhemmatkin tuntevat olevansa osa sitä. Etteivät ne (hoitajat) ole vain semmoisia, joille annatetaan lapsi yhtäkkiä ja äkkiä portista ulos… Tavallisen tuntuisia, ulospäin suuntautuneita hoitajia,
joille on helppo (itselleenkin) ruveta juttelemaan, ettei ne oleta, että vanhemmat
aina kysyy.” (6/683, 688.)
Keskusteluyhteys, sen luontevuus ja tiedon välittäminen erityisesti lapsen yksilöllisissä
asioissa ovat vanhemmille erittäin tärkeitä elementtejä päiväkodin ja vanhempien kontakteissa (Välimäki 1993, 38, 41). Niiden turvin vanhemmat kykenevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteistyöhön ja kokevat osallistumisensa keskustellen ja neuvotellen käytännössä hyvin mahdolliseksi ja tulokselliseksi. Yhteys, jota voi kuvata liittymisen kokemukseksi, synnyttää osallisuutta, jossa jakaminen on mahdollista (Lindqvist 1986b, 163).
Aineistossa tulee esille myös pohdintaa päivähoitoideologiassa jo 1990-luvun alussa
alkaneesta muutostrendistä (vrt. Laki lasten päivähoidosta 1991/630), joka on vahvistanut
asiakkaan asemaa ja tuonut siihen uudenlaista osallisuutta. Erityisesti sitä on tukenut lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitoon sekä toisaalta yhteiskunnassa käynnissä oleva arvokeskustelu:
”Tarhassa on keskusteltukin just siitä, että vanhemmat rupee vaatimaan… vanhemmat rupee itekin olemaan enemmän osa sitä kuin pelkästään sen asiakkaan roolissa… Siinä on varmasti joku siirtymä menossa… Varmasti just… arvokeskustelujen myötä ollaan siirtymässä toisenlaiseen rooliin kokonaan… Niin, että ei ole,
että anteeksi meidän pitää saada, vaan että meillä on oikeus alle kolmevuotiaiden
saada sinne.” (6/681, 683.)
Äitien kokemuksissa artikuloituu selvästi yhteinen päätöksenteko siitä, miten juuri
minun lapseni kanssa toimitaan (5/268, 270). Kommenteista nousee selvä tietoisuus vanhempien kontrollioikeudesta lapsensa päiväkotikasvatukseen (vrt. luku 7.3.3).
Osallistumisen keskeisiä edellytyksiä ovat lisäksi riittävä tieto- ja mielikuvapohja sekä
yhteinen kieli. Haastatellut ovat itse suhteellisen tyytyväisiä tietämyksensä tasoon (3/207).
Käytännön tasolla heillä tuntuu olevan selkeä käsitys lapsen päivän kulusta (1/31, 5/22):
”Kyll mä tiijän ton päivärytmin, ett mitä se sisältää… Rutiinin tiijän ja jos poikkeavaa, niin nehän on tietenkin tiedossa.” (4/12.)
Niin kutsutut lapsikohtaiset keskustelut, jotka kuuluvat nykyisin vanhempien kanssa
harjoitetun yhteistyön perustyökaluihin, ovat luoneet edellytyksiä yhteiselle mielikuva- ja
tietopohjalle, jonka puutteellisuutta esimerkiksi Kiesiläinen (1988, 37–38) kritisoi aiemmin voimakkaasti. Tosin tietämystä on ylläpidettävä jatkuvasti, jotta toimintaan voisi ottaa
kantaa (Pramling Samuelsson ja Sheridan 1999, 134–135). Päivähoito on kuitenkin edelleen kulttuurisesti ohut ilmiö, johon vanhemmilla ei ole kokemuksellista näkökulmaa.
Kokemus ja tieto ovat karttuneet vasta omien lasten myötä. (Välimäki 1998, 210.)
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Käsitykset päivähoidon yleisistä kasvatustavoitteista olivat useimmilla haastatelluilla
ikään kuin taustalla olevaa yleistietoa, jota ei ollut kovin helppo eritellä. Asia on jäänyt vain
ylimalkaisesti muistiin (1/49). Tieto saattoi muotoutua käytännön kautta ja sen tulkinnan
tuloksena (2/168, 5/64). Päiväkodeissa tavoitekeskustelut käydään usein yksittäisen lapsen
tavoitteistoa tarkastellen, ei kovin selkeästi päiväkodin tavoitteita tai päiväkodin omaa profiilia korostaen. Haastatellut tulkitsevat kasvatustavoitteita ja -periaatteita oman lapsensa
saaman kasvatuksen kautta. He havaitsevat kuitenkin herkästi toiminnan, joka tukee lapsen
yksilöllisiä kehityspiirteitä (1/19):
”Lapsi (2,5v) tykkää kauheesti tanssia ja laulaa, niin ne saa tehä sitä sitten. Hömpöttää hameet päällä pojatkin siellä, vaikka koko päivän.” (5/56.)
Lapsen omaa myönteistä kokemusta päiväkodissa olemisestaan arvostetaan. Turusen
(1987, 36–37) mukaan voi tulkita, että palvelun sisältö on jäsentynyt haastateltujen ajattelussa nimenomaan oman lapsen kannalta. Samoin kommenteissa kuvastuu tunnetason
arvioiva hyväksyntä ja liittyminen, johon on päästy havainnoimalla toimintaa ja tarkkailemalla lasten tilannetta ja tyytyväisyyttä, joka paljastuu perheen arjessa. Tekevä ote tähän
todellisuuteen toteutuu ikään kuin etäämmältä havainnoiden, arvioiden ja johtopäätöksiä
tehden ja osallistuen käytännössä päätöksentekoon. Kaikkiaan voi tulkita, että vanhempien
osallisuuden edellytykset perustuvat eksistentiaalisten tarpeiden toteutumiseen – tietämisenä, tuntemisena ja tekemisenä–, jolloin keskeisiä ovat vanhempien kokemukset siitä,
miten he mieltävät lapsesta kannetun kasvatuksellisen vastuun (Värri 1997) toteutuvan päiväkodissa.
Eräs äiti joutuu pohtimaan kohtaamaansa ristiriitaa mielipiteissään toimiessaan toisaalta
päiväkotilapsen äitinä ja toisaalta alkuopettajana. Toista situaatiota hallitsee vanhemmuus,
toista ammatillisuus:
”Jännää huomata, että se, mitä toivoisi joskus päiväkodilta koulutulokkaiden kohdalla ei välttämättä käykää yks yhteen sen kanssa, mitä oman lapsensa suhteen
ajatteli. Olen edelleen sitä mieltä, että leikki on lapsen työtä, eikä sitä saa tarpeettomasti häiritä tai keskeyttää ja muutoinkin päivähoidossa on hyvä antaa lapsen toimia oman rytminsä mukaan. Koulussa olen vain törmännyt ´onko pakko?´ -kysymykseen aika usein, ja sitä kautta joutunut miettimään, miten ns. ´pakkoon´ voisi
valmistaa… Kaiken kaikkiaan tämän osallistumisasian näen nyt monimutkaisempana kuin haastattelussa (joka tapahtui aiemmin).” (4/406.)
Toisaalta juuri ristiriita voi herättää uutta moninäkökulmaisuutta, ja pieni ristiveto vanhempien ja ammattilaisten ajattelun välillä voi olla keskustelua eteenpäin vievä voima, jolloin arvotkin voivat tarkentua (Puolimatka 1995, 93).

7.4.2 Hyvät ja kehittyvät käytännöt
Päivähoidon arjessa päivittäiset yhteistyömuodot voivat olla pieniä vähäeleisiä tilanteita,
mutta tärkeitä vanhemman kannalta. Lapsen hakeminen päiväkodista on tällainen tilanne
(2/59):

163
”Aina, kun tuossa pihalla haetaan lapsia, niin siinä jonkin verran ehditään keskustella, ja monestikaan ei kai kummallakaan oo aikaa; toisinaan on (henkilökunnalla)
paljon lapsia katottavana, ja itellä on kiire. Kuitenkin ne on semmoisia hetkiä, että
aina se kivalta tuntuu, kun hetki jutellaan.” (7/40.)
Jokapäiväinen kontakti on ehkä muiden yhteistyömuotojen onnistumisen edellytys.
Jokapäiväinen kontakti antaa mahdollisuuden välittää tietoa ja luoda luottamusta. Hyvä
suhde rakentuu molemminpuoliselle kunnioitukselle, jonka pohjalta lähtee todellinen ja
kehittynyt yhteistyö. (Pramling Samuelsson ja Sheridan 1999, 135.) Edellä siteerattu äiti
jatkaa pohdintaansa ja visioi osuvasti eräänlaista kehitystrendiä päiväkotipedagogiikassa:
”Että tietenkin, jos mä hirveen itsekkäästi aattelen, mä haluaisin omasta lapsesta
keskustella vaikka kaks tuntia… Mutta mä ymmärrän hyvin, ettei siihen oo mahdollisuuksia… Että mielellään mä voisin sanoa, että kirjoittakaapa päiväkirja, että
mitä tapahtuu. Ne on semmoisia asioita, joita mielellään haluaa kuulla…” (7/46.)
Kommentointi päiväkirjan pitämisestä liittyy lasten toiminnan dokumentointiin ja esimerkiksi nk. portfoliotyöskentelyyn. Lasten portfolioista on vähitellen muodostunut
monissa päiväkodeissa hyväksi koettu lapsen kehityksen taltioinnin ja seuraamisen väline,
jonka työstämiseen myös vanhemmat ovat voineet osallistua. Samalla portfolio voi toimia
eräänlaisena yhteistyön välineenä kodin ja päiväkodin välillä. (Hujala ym. 1998, 98–101.)
Vanhemmat voivat itsekin kehittää oman yhteistyöstrategiansa ja perehtyä melko omatoimisesti päiväkotipedagogiikkaan. Lisäksi vaikuttaa siltä, että toimintaan, joka osoittautuu palkitsevaksi, opitaan myös panostamaan, kuten seuraavassa kuvataan:
”Kun hakkee lapset.., niin kyllä siinä tunti vierähtää… Just tuo sijainti tekkee, kun
aikaa jäähä juttelemaan... on aikaa kertoilla muutakin ja kysellä. Mulla on harvoin
kiirettä kottiin, kun ei tartte lähetä mihinkään… Ja, jos joutuu hakemaan kiireellä,
niin ei siinä kerkiä muuta kuin, että onko syöny ja nukkunu päiväunet.” (6/38, 54,
81.)
”Kun tuntee suurimman osan vanhemmistakin, että on niin kuin se vanhempienkin
yhteistyö. Tiijetään toisten lapset ja voijaan tuossa pihallakin puhua.” (6/688.)
Edellä siteerattu äiti on itse luonut itselleen yhteistyöpolkunsa päiväkotiin viettäen aikaa
päiväkodin pihalla, seuraten toimintaa ja antaen aikaa juttelemiselle. Kun perheet lisäksi
ovat samasta pihapiiristä, päiväkodin yhteistyörengas voi laajentua vanhempien keskinäiseksi kommunikoinniksi ja keskusteluksi. Kuvatun kaltaisia perheiden keskinäisiä kontakteja tai vertaisryhmien muodostumisia on pyritty edistämään erilaisten yhteistyöprojektien
avulla jo 1980-luvulta lähtien (Huttunen 1989, 79–80, Rusanen 1988), ja uusyhteisöllisyyttä kaivataan edelleen vanhempien tukirakenteeksi (Roos ja Hoikkala 1998, 9–10).
Kontekstuaalisen kasvun teorian mukaan tällainen informaalinen tuki vaikuttaa välillisesti
hyvinkin myönteisesti vanhempien kasvatusongelmien hallintaan (Hujala ym. 1998, 17).
Sama näkökulma tuli esille tässä tutkimuksessa vanhempien arvioidessa oman vanhemmuutensa tuen lähteitä (ks. luku 7.3.4). Vertaisryhmien syntymisen tukeminen mainitaan
edelleen tavoitteena uusimmissa päivähoitoa koskevissa ohjeistuksissa (Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, 18).
Ehkä tärkein yhteistyömuoto ovat kuitenkin nk. perhe- tai lapsikohtaiset keskustelut.
Äidit toivovat, että niitä toteutettaisiin useammin (1/35, 2/258, 7/82, 84) ja että päiväkoti
huolehtisi niiden jatkuvasta organisoinnista:

164
”Useammin olisi hyvä pysähtyä keskustelemaan lapsesta: kehityksestä, heikkouksista, vahvuuksista. Tällaiset keskustelutuokiot pitäisi päiväkodin määrätä, sillä
niin asia organisoituu paremmin.” (6/764.)
Yllä kuvatut käytännöt myötäilevät kehiteltyjä lapsikohtaisen suunnittelun malleja
(Hujala-Huttunen ja Nivala 1996, 54–56, Hujala ym. 1998, 80–84). Omaa lasta koskevat
kasvatuskeskustelut ovat olleet vanhempien arvostamia myös muiden tutkimusten tulosten
mukaan (Puroila 1997, 61, Tauriainen 2000, 93). Keskustelujen merkityksellisyyttä haastatelluille kuvaa se, että he toivovat kommenteissaan päiväkodin järjestävän niitä useammin ja systemaattisemmin. Keskustelujen määrästä voi tulkita, että lapsikohtaisten suunnitelmien seuranta, arviointi ja uudelleensuunnittelu ovat jääneet aloituksen jälkeen vähäisiksi (vrt. Paananen 1998). Vanhempien osallistumisen tehostaminen ja sen onnistuminen
on keskeinen tekijä, jos sovelletaan kontekstuaalisen kasvun teoriaa ja tavoitellaan lapsikeskeisyyttä (Hujala ym. 1999, 15, 105). Aineistossa kommentoitiin positiivisesti konkreettiseen päätöksentekoon osallistumista, esimerkiksi lapsen seuraavan vuoden hoitoryhmää valittaessa (5/321).
Kasvatuskeskustelut, kasvatussuunnitelman tekeminen ja päätöksentekoon osallistuminen tarjoavat vanhemmille todellisia mahdollisuuksia tahtomiseen ja tekemiseen (Turunen
1987), jolloin myös kumppanuusajattelu voi toteutua. Kumppanuus on yhteistyötä, jossa
molemmat osapuolet tarvitsevat ja hyödyttävät toisiaan. Se tukee lisäksi perheen elämänhallintaa – sananvalta lisääntyy ja avuttomuuden tunne vähenee. (Määttä 1999, 100–102.)
Näissä keskusteluissa on oleellista se, että päästään ikään kuin kasvatuksen ytimeen keskustelemaan arvoista ja päämääristä (Hujala 1999, 49).
Lasten vanhempien asiantuntemus syntyy perheen, vanhempien ja lasten, yhteisessä
kontekstissa, elämäkokemuksina ja niistä syntyvinä kertomuksina, joihin ulkopuolisilla on
pääsy vain kielen ja kommunikaation kautta. Nämä kokemukset ovat se pohja, jolta vanhemmilla on toisaalta pääsy myös lapsensa päiväkotikertomuksiin. Eräs äiti kuvaa seuraavaa konkreettista tilannetta:
”… mulla ei kumpikaan poika kerro koskaan oma-aloitteisesti mittään… Lapset
kertoo, jos on jotain erityisen mukavaa… Kun mä luen ite kotona… myös paljon,
niin tämän tästä (lapsi) kertoo, että me luettiin tämä tarhassa just…” (4/12.)
Useat haastatellut mainitsevat siitä, etteivät lapset juurikaan kerro päiväkotipäivän
tapahtumista. Yllä kuvattu arjen esimerkki tuo kuitenkin näkyviin sen, miten läsnäoleva ja
osallistuva vanhempi löytää reittejä lasten päiväkotikertomuksiin. Lapsen erilaiset kokemukset aktualisoituivat omaa tahtiaan, ja lapsen kokema päiväkotimaailma saa ilmaisujaan. Näin syntyy tietoa, joka osittain huomaamatta kartuttaa vanhempien asiantuntemusta.
Kun puhutaan vanhempien erityisestä kyvystä intuitiivisesti havainnoida ja tunnistaa lapsensa sisäisiä kokemuksia, se perustuu mielestäni tämänlaatuisen kokemustiedon olemassaoloon (Kiesiläinen 1988, 43–44). Vanhemmat joutuvat ja pystyvät tulkitsemaan lapsiensa
kokemuksia hyvinkin pienien vihjeiden varassa:
”… No silloin kun sen nukkuminen oli vähän semmoista, tiesi että oli jotakin” (6/
75).
Ammattilaisten tehtäväksi jää perhelähtöisen toimintamallin mukaisesti auttaa vanhempia tuomaan esille asiantuntemuksensa yhteiseksi tiedoksi. Perhelähtöistä työskentelymallia kuvataan rajoja rikkovaksi, jolloin niin ammatillisuuden kuin perheen yksityisyydenkin
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rajat väljenevät (Hujala ym. 1998, 140). Perheen arki avautuu ja perhekulttuurin tunnistaminen mahdollistuu. Tällöin myös ammattilaisen on helpompi ymmärtää, miksi vanhemmat ajattelevat, tuntevat ja toimivat tietyllä tavalla. (Määttä 1999, 81–82.) Tällaiset asiat
eivät aukene yhdellä keskustelukerralla, kuten tämänkin tutkimuksen haastateltavat ovat
todenneet.

7.4.3 Arviointia, kritiikkiä ja ehdotuksia eteenpäin
Haastateltujen jälkeenpäin tekemissä arvioinneissa tulee esille se, että onnistunut yhteistyö
vaatii aikaa ja pitkäjännitteisyyttä. Päiväkodin ja vanhempien välillä syntyy tietty tuttuus,
joka tukee jo mainittua liittymistä (Turunen 1987, 51, 53). Useita vuosia samassa päiväkodissa yhteistyötä tehneet haastatellut arvioivat sen onnistuneisuutta positiivisimmin (5, 6 ja
7), ja toisaalta lyhyemmän aikaa päiväkotia käyttäneet kaipasivat usein lisää yhteistyötä (1
ja 2). Seuraava äiti esitti haastattelujen kuluessa kriittisiäkin mielipiteitä, mutta viimeisessä
arvioinnissa hänen pohdintansa sisälsi seuraavia ajatuksia:
”Yhteistyö vain parani ajan mittaan. Lapseni oli samassa päiväkodissa kolme ja
puoli vuotta. Tarvittaessa olisin varmasti voinut ottaa kantaa asioihin enemmän ja
saanut vaikuttaa niihin enemmän. Ja varmasti niin teinkin, tarvittaessa.” (5/321.)
Haastateltujen esille tuomat havainnot ilmentävät kaikkiaan vanhempien aktivoitunutta
asennetta ja osallisuutta. Henkilöstön pysyvyyttä arvioitiin positiivisesti (6/81, 85, 99).
Ohjaajien vaihdokset ovat rakenteellisia tekijöitä, jotka katkaisevat yhteistyösuhteita. Säästötoimenpiteiden vaikutukset päivähoidon laatuun eivät ole jääneet vanhemmilta huomaamatta:
”Nykyiset säästötoimet ovat menneet ylettömyyksiin. Aikuisia on välillä todella
vähän. Ehkä perustoimet – syöttäminen, pukeminen jne. – pystytään turvaamaan,
mutta epäilen muunlaista jaksamista ja ehtimistä. Mielestäni säästöt näkyvät myös
henkilökunnan jaksamisessa.” (6/760.)
Vanhempien laatutietoisuus ja arviointikyky tarkentuvat varsinkin pitemmissä yhteistyösuhteissa (Hujala ja Lindberg 1998, 23), joissa vanhemmat ehtivät saada erilaista tietoa
ja kokemusta järjestelmän toimivuudesta. Terävimmin haastatellut arvioivat kuitenkin
yhteistyötä oman arkitodellisuutensa valossa. Perinteinen ja osittain jäykäksi osoittautunut
malli vanhempainyhteistyössä on toimia kaikkien perheiden kohdalla samalla tavalla. Tällöin henkilöstö odottaa, että kaikki vanhemmat osallistuvat samanlaisiin yhteistyömuotoihin, kuten seuraava sitaatti kuvailee:
”Kyllähän täällä on ollut kaikkia illanistujaisia ja tilkkutäkin ompelemisia. Mä
vähän protestoin niitä vastaan. Siinä… tuli esillekin tämä, että mun odotukset oli
vähän erilaiset. Tuli semmonen tunne, että mä en kerta kaikkiaan repeä tänne
illaksi istumaan… Kyllä täällä oli odotukset. Saattaa olla, että se vähän riipaisi
mun velvollisuudentuntoa, että tuli semmoinen syyllinen tunne. Muistan, että käytiin keskustelua, niin mä sain inhottavan vastauksen: ´Täällä on äitejä, joilla on
kaksikin lasta ja tekevät kaksi tilkkupeittoa.´… Siinä meillä oli pikku konfliktin
paikka. Mä tein sen tilkkutäkin sitten illalla kotona.” (3/209, 211.)
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Yllä esitettyyn ongelmaan, miten kohdata erilaiset perheet, törmättiin jo 1980-luvun
projekteissa (Rusanen 1988, 67), kun kaikille perheille asetettiin samanlaiset vaatimukset
ja odotukset osallistumisen suhteen. Vanhempien tilanteet ja tarpeet vaihtelevat. Yllä siteeratulla äidillä oli jo kolmas lapsi päiväkodissa. Hän opiskeli kyseisenä ajankohtana toista
pitkän koulutuksen vaativaa ammattia itselleen. Ajankäytön suhteen yhteistyömuoto ei
ollut hänelle sopiva, eikä hän voinut sitoutua siihen. Onnistunut perhelähtöisyys, yksilöllisyys ja perheen erilaisten vaiheiden huomioiminen tarkoittaisi juuri tällaisten tilanteiden
ymmärtämistä (Pramling Samuelsson ja Sheridan 1999, 135). Syyllistäminen ja syyllisyyden kokeminen eivät tue luottamuksellisen yhteistyön lähtökohtia eivätkä lisää liittymisen
kokemusta, sitoutumista tai kumppanuutta (vrt. Turunen 1987, 50–54).
Yhteistyöhalukkuus on usein voimakkainta, kun päiväkodissa oleva lapsi on perheen
ensimmäinen päivähoidon aloittaja tai iältään nuori. Hyvänä, jopa toivottuna yhteistyön
muotona, nuoret vanhemmat pitävät juuri yllä kuvatun kaltaista konkreettista osallistumista
ja konkreettisten asioiden tekemistä; silloin ei koe tilannetta ulkoiseksi, kuten eräs haasteltava asiaa kuvaili (Tiilikka 1996, 64). Henkilöstön tulisi varautua tähän ja hyväksyä ja hyödyntää perheiden erilaiset tilanteet yhteistyötä suunniteltaessa. Siirtyminen perhelähtöiseen
ammatillisuuteen, jossa hyväksytään vanhempien päätösvalta yhteistyömuotojen priorisoinnin ja yhteistyön intensiteetin suhteen, edellyttää perheiden erilaisuuden ymmärtävää
hyväksymistä (Hujala ym. 1998, 138). Pramling Samuelsson ja Sheridan (1999, 135–136)
kommentoivat tätä seikkaa viitatessaan lapsiryhmän heterogeenisyydestä puhuessaan siihen, että myös vanhempien muodostama joukko on epäyhtenäinen niin toiveidensa kuin
elämäntilanteidensakin suhteen. Tätä erilaisuuden hyväksymistä, jota kumppanuusajattelu
edellyttää, joudutaan mielestäni päiväkotiyhteisöissä edelleen opettelemaan. Kumppanuusajatteluun liittyy myös vapaaehtoinen sitoutuminen, joka merkitsee sitä, että myös menetelmistä sovitaan yhdessä.
Tiedottaminen on tyypillinen ongelma yhteistyötilanteissa, niin myös päiväkodin ja vanhempien välillä. Kommunikoinnin katkoksia kuvastaa seuraava tilanne:
”Joskus ei tuu kerrottua, mitä päivä aikana on sattunut. Ja sitten lapsi saattaa selittää jotakin aivan ihmeissään, mitä on tapahtunut. Oli katsottu piirroselokuva, joka
kaikkien yllätykseksi oli ollut pelottava. Meni pari päivää ennen kuin näin ryhmän
omaa hoitajaa… ja saatiin juteltua, mistä oli kyse. Varsinkin, jos isä hakee, niin jää
asioita kertomatta. En tiedä, eikö se sitten kysele… Tääkin oli just sillai jäänyt kertomatta koko elokuva, että isä oli käynyt hakemassa.” (5/68.)
Edellinen kommentti viittaa henkilöstön sisäiseen tiedonkulkuun siinä tavallisessa tilanteessa, että lasten kanssa päivällä toiminut henkilökunta ei ole paikalla enää lasta haettaessa. Toisaalta viitataan myös isän asemaan yhteistyökumppanina. Päiväkoti on tunnetusti
naisvaltainen työyhteisö, jossa voi kysyä, ohitetaanko isät. Negatiivisten asioiden esilletuominen ei aina tapahdu nopeasti, tai palaute voi olla kaunisteltua (5/157, 159). Kommentit kertovat vanhempien tiedonhalusta, joka voi koskea oman lapsen käyttäytymistä, päivän
tapahtumia, lasten keskinäisistä suhteita ryhmässä tai esimerkiksi päiväkodin olosuhteita ja
rakennuksen korjaamista. Tiedonkulun hitautta moititaan esimerkiksi huolestuttavissa
tilanteissa ja parannuskeinoksi ehdotetaan myös uusien tekniikoiden käyttöönottoa (5/31,
3/211), esimerkiksi sähköpostia. Nämä toiveet ja vaatimukset viestivät sellaisen tiedon tarpeesta, joka on osallistumisen edellytys (Pramling Samuelsson ja Sheridan 1999, 134–
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135). Vanhempien vahvistuva asema merkitsee myös yhteistyömuotojen laadun kehittämistä ja uusien menetelmien etsimistä.
Haastatelluilla oli sinänsä tietoa erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista, esimerkiksi
päiväkodin arkityöhön osallistumisesta. Toistaiseksi se ei ole kuitenkaan herättänyt todellista innostusta haastateltavien keskuudessa. Kokemuksia tällaisesta on kuitenkin saatu
joissakin kokeiluissa (esim. Välimäki 1993). Ehkä tällaisessa osallistumistilanteessa on
vielä jotakin kulttuurisesti uutta ja outoa. Päiväkodin arkityöhön osallistumiseen suhtaudutaan epäilevästi pohtien tai jopa ennakkoluuloisesti (5/24, 28, 274, 7/52) ja torjuen:
”Se olis sitten sitä, että lapsi roikkuis lahkeessa mukana. Ei ne (henkilökunta) varmaan poiskaan ajas, kai ne ihmettelis, että mitä lapsi siellä tekee. Mä oon miettinyt
tuota, mulla olis periaatteessa mahdollisuus olla viikko työharjoittelussa.., mutta
hyvä se varmaan olis, jos ne lapset tottuis siihen.” (5/24, 28, 274.)
Kommenteissa epäillään, että myös lapset kokevat tilanteen erikoisena ja käyttäytyisivät
sitten jotenkin epätavallisesti. Tämän ajatuksen taustaltalta voi tulkita vanhempien ehkä
pelkäävän epäonnistumista, joka on varsinkin asiantuntijoiden silmien alla erittäin kiusallinen kokemus (vrt. Hoikkala 1993, 49). Lisäksi voisi ajatella, että vanhemmat kokevat
tilanteen paljastavan liikaa perhekulttuuria ja uhkaavan sen intimiteettiä, joka on käynyt
muuttuneen perhekulttuurin ja institutionalisoituneen päivähoidon myötä entistä läpinäkyvämmäksi (vrt. Marin 1994, 18). Tässä liikutaan rajamaastossa, jossa vanhemmat harkitsevat, mitä kaikkea asettaa näkyviin. Tilanne on ehkä vanhemmille kaiken kaikkiaan niin
outo, että siihen ei uskalleta vielä asettautua. Vanhemmat eivät ole olleet meillä myöskään
perinteisesti opettajan apuna kuten joissakin muissa maissa (Metso 2004, 131).
Haastateltujen kannanotot antavat toisaalta viitteitä myös siitä, että päiväkotien viestit
vanhempien mukaantulosta eivät ole olleet kovin motivoivia saati innostavia tai velvoittavia. Myös päiväkodin kannalta on kysymys siirtymisestä uudenlaiseen yhteistyöhön perustuvaan kasvatuskulttuuriin (Hujala ym. 1998, 140). Tällainen uusi käytäntö etsii uomiaan
joustavana ja luonnollisena tapana toimia käytännössä. Puroila (2003, 183) toteaa, että vanhempien vaikuttamisen elementti koetaan vielä monin paikoin ongelmalliseksi. Hän otaksuu, että vanhempien ulkopuolelle jäämisessä on kyse resurssien ohella myös työn tekemisen mentaliteetista, jossa vanhempien ”toiseus” ei ole vielä löytänyt paikkaansa ammattilaisten työkentässä. Se täytyy mielestäni myös mainita, etteivät yhteiskunnalliset rakenteet,
esimerkiksi vanhempien pitkät työpäivät, luo puitteita, jotka tukisivat tällaisia toimintamalleja. Myöskään päiväkotien johtajien asenteissa ilmenevä vanhempainkasvatuksellinen,
ohjaava ja valistava työote (Nivala 1999, 169–171) ei ole omiaan tukemaan perheen valtaistumista, jolla tarkoitetaan juuri aktiivista asiakkuutta (Määttä 1999, 101).
Erityiseksi yhteistyökysymykseksi nousevat perheiden kriisitilanteet. Kriisitilanteissa
joudutaan usein pohtimaan myös arvoja. Varsinkin perheen pitkäaikainen kriisi näkyy
hyvin todennäköisesti myös lasten päivähoitotilanteessa. Eräs haastatelluista kuvaa tilanteen vaiheittaista etenemistä ja yhteistä hoitamista seuraavasti:
”Perheemme eli hyvin vaikeaa kriisivaihetta koko sen ajan, kun pojat olivat päiväkodissa. Oli ollut epävakaa perhetilanne. Mielestäni tukea on, että voin kertoa, kun
tilanne muuttui dramaattisesti… kun se asumusero tuli voimaan. Kerroin tilanteen
ja sanoin, että jos lapsi oireilee tai jos jotain näkyy, mä haluun tietää… Täytyyhän
henkilökunnan olla tietoinen, että pystyvät seuraamaan ja havainnoimaan lasta, jos
jotakin on… Mieluummin ilmaisisin asian niin, että yhdessä onnistuimme hyvin…
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Yhdessä päiväkodin kanssa pystyimme luomaan lapsille sellaisen kaksinapaisen
kasvuympäristön, joka oli turvallinen ja pysyvä. Vaikka minä olin välillä jaksamisen äärirajoilla. Systeemi toimi. Päiväkoti myötäili perheen tarpeita.” (4/52, 408.)
Edellä kuvattu tilanne konkretisoi ajatusta siitä yhteistyön ydinkysymyksestä, miten
perhe ja päivähoito yhdessä luovat lapselle ennakoitavan ja hallittavan tilanteen, jossa lapsi
kokee itsensä turvalliseksi ja hyväksytyksi (Hautamäki 1997, 48). Kriisi ja siihen reagoiva
lapsi kärjistävät nämä kysymykset. Esimerkissä on mahdollistunut perhelähtöinen työskentely, jossa vanhemman päätösvaltaan on kuulunut yhteistyön sisällön ja intensiteetin määrittely, samalla kun henkilöstö on ollut tietoinen perheen yksityisistä, mutta lasten kannalta
oleellisista muutoksista. Näin syntyvät yhteisen vastuun jakamisen elementit, joihin
ammattilaiset soveltavat teoreettisen tietämyksensä (Hujala ym. 1998, 141).
Tukeeko päiväkoti perheen tekemiä arvovalintoja ja rakentaako se lapsen kasvualustaa
siltä pohjalta eteenpäin, vai joudutaanko lapsen kasvatustilanteessa törmäyskurssille ja
arvoristiriitaan? Eräs äiti kohtaa päiväkodin vaihdon jälkeen yllättävän muutoksen yhteistyön sujumisessa ja pohtii tilannettaan:
”Maalaispaikkakunnalla olen törmännyt sellaisiin ennakkoluuloihin, joita en enää
uskonut juuri olevan. Lapsen levottomuus pistetään helposti isättömyyden tai viikonloppuisän piikkiin. Isä jätetään kokonaan ulkopuoliseksi ja yksinhuoltajaäiti
saa tuntea olevansa erilainen. Luonnollisesti tämä heijastuu myös suhtautumisessa
lapseen… Lapseni on varmasti jo kärsinyt vanhempiensa erosta tarpeeksi, eikä
hänen mielestäni tarvitsisi tuntea itseään muista poikkeavaksi tällaisen asian
vuoksi.” (5/317.)
Kuvatussa kriisitilanteessa päiväkodin ammattilaiset eivät halua kohdata perheen yksilöllistä muutostilannetta tai hyväksyä perheen arvovalintoja (vrt. Hämäläinen ym. 1994,
30–31). Henkilöstö ei kuvatulla tavalla toimiessaan myöskään tue ja kunnioita vanhempien
itsemääräämisoikeutta oman tulevaisuutensa suhteen (Lindqvist ym. 1978, 22, Lindqvist
1986b, 162–163). Onnistuneen kasvatuksen perusedellytys on ekologisen ja kontekstuaalisen kasvatusteorian mukaan juuri kasvattajien sitoutuminen yhteisiin kasvatustavoitteisiin.
Tämä merkitsee myös kasvatuksen taustalla olevien arvojen selkiyttämistä ja sen ymmärtämistä, mitä ne merkitsevät käytännössä. (Hujala 1999, 149, Hujala ym. 1998, 15–19, Huttunen 1989, 36, 50–52.) Kun tällainen yhteistyö murtuu, äiti tulkitsee lapsensa tulleen leimatuksi tai ”diagnostisoiduksi” ajallemme tyypillisenä ilmiönä (Lindqvist 1986b, 112–
113). Lapsen kasvatusoikeus ei myöskään enää toteudu parhaalla mahdollisella tavalla
(Airaksinen 1994, 176, Harva 1963, 139–140).
Kuvatussa kriisitilanteessa vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus ja kasvatusvastuu
joutuvat ristiriitaan ja uhatuksi suhteessaan yhteiskunnan kasvatusinstituutioihin. Sekä
vanhempien että lapsen eksistentiaaliset tarpeet tulevat loukatuiksi (Turunen 1987) ja kokemuksiin liittyvä merkityksenanto on täysin negatiivinen (Rauhala 1983). Päiväkodin läheinen suhde perheeseen kasvatustehtävää tuettaessa tekee tilanteen herkäksi (7/296) ja arvostelun perhettä ja lasta haavoittavaksi.
Konkreettisista yhteistyömuodoista haastatellut kaipaavat useimmiten lisää keskustelutukea ja neuvottelua luomaan yhteistä toimintalinjaa kasvatukseen tai lapsen kehitysvaiheiden tukemiseen sekä ongelmakäyttäytymisen tai riitatilanteiden ratkaisemiseen lasten
kanssa. Vanhempien kiinnostuksessa näkyy aito halu ymmärtää ja olla osallinen lapsensa
elämässä. Nämä toiveet liittyvät realistisesti arkivanhemmuuden tukemiseen esimerkiksi
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kehitykseen liittyvien neuvojen saamisena tai kriittisten kasvatustilanteiden yhteisenä arviointina (6/133, 5/155):
”Enemmän olisin toivonut yhteyttä kotiin silloin, kun päiväkodissa oli ollut lasten
keskinäisiä ristiriitatilanteita. Olisin kaivannut tarkempaa kuvausta tapahtumista ja
ennen kaikkea niiden ratkaisuista.” (2/258.)
Yhteistyön haasteet lähtevät asiaan tutustumisesta, uusien asioiden oppimisesta ja
yhteistyömuotojen muokkaamisesta niin henkilökunnan kuin vanhempien osalta, jotta
päästään yhteiseen palvelun tuottamiseen (Varhaiskasvatustyöryhmän--- 1999, 24). Päiväkotikasvatuksen sisäisen maailman ymmärtäminen on syvenevää perehtymistä, jonka
tavoitteena on sen ymmärtäminen, miten toiminta on rakentunut ja mikä on erilaisten pedagogisten aktiviteettien tarkoitus (Pramling Samuelsson ja Sheridan 1999, 134–135). Tiedon
sisäistyminen vaatiikin kokemuksellista pintaa, jonka avulla merkitykset selkiytyvät. Vanhemmille tulisi antaa mahdollisuuksia rakentaa tällaista yhteistyöpohjaa eri tavoin. Tiedon
syventämisen tarve kasvoikin muutamien haastateltavien kohdalla haastattelujen kuluessa.
Syntyi uusia toimintaa koskevia kysymyksiä ja toiveita olla ”kärpäsenä katossa” (6/123,
125, 7/40). Äiti, joka aluksi arvioi, että hänellä on hyvä käsitys lapsen päivän kulusta, totesi
myöhemmin:
”Kun juteltiin kavereitten kanssa, törmättiin siihen, että aika vähän sieltä tietää” (5/
272).
Kodin ja päiväkodin välisessä tehtäväjaossa päiväkodille kuuluivat ensisijassa sosiaalisen kasvatuksen tavoitteet sekä erilaiset tiedolliset ja taidolliset virikkeet (1/252, 5/264).
Niihin liittyen tuli kuitenkin esille vanhempien osallistumishalukkuutena esimerkiksi etukäteistietojen saaminen päiväkodin tarjoamasta toiminnasta:
”Kun esimerkiksi päiväkodissa käy vierailijoita, niin olisi kiva tietää etukäteen. Jos
on jotakin hyvin erikoista, niin siitä voisi lapsen kanssa jutella. Lasta voisi valmistella.” (2/208, 210.)
Yllä kuvattu toive sisältää vanhemman ajatuksen osallistumisesta vähän etäämmältä
lapsen päiväkotielämään ja mahdollisuudesta tukea päiväkodin kasvatuksellisia ideoita.
Päiväkodilla on puolestaan mahdollisuus tarjota yhteisiä toiminnan kohteita vanhemmalle
ja lapselle myös kotikasvatuksen tueksi ja vanhemman päiväkotitiedon syventämiseksi
(vrt. Hautamäki 1985, 146). Kaikkiaan voi tulkita, että vanhempien tieto- ja mielikuvapohja on asia, josta täytyy huolehtia pitkäjänteisesti. Alkuvaiheiden hyväkään yleisinformaatio ei kanna, ellei sen tueksi tule jatkuvasti konkreettista tietoa, jota vanhemman kommunikointi lapsen kanssa luonnollisesti tukee. Vanhemmat ovat lapsen taitavia tulkitsijoita
ja pystyvät päättelemään paljon lapsensa päivähoidon toteutumisesta. Jotta tätä tietoa voitaisiin tukea ja yhteistyötä monipuolistaa muiltakin osin entisestään, on henkilöstön pidettävä erilaisiin vanhempiin ja perheisiin eri tavalla yhteyttä, kuten myös Keskinen (2003,
221–222) painottaa. Hän toteaa lisäksi, että päivähoitohenkilöstön tulee muokata toimenkuvaansa siten, että se sisältää yhä enemmän vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.
Tämänhetkiset haasteet merkitsevät mielestäni henkilöstön osalta sitä, että sen on erilaisten
perheiden tarpeet huomioiden pohdittava ja laajennettava jatkuvasti sitä kokemuksellista
tuntumaa, joka vanhemmilla on päiväkotikasvatukseen.
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Esitetyt toiveet konkretisoivat sellaista yhteistyötä, joka kuvaa mielestäni hyvin päivähoidon arjen kasvatuskumppanuutta vanhempien ja henkilöstön välillä. Jopa vanhempainiltoja toivottiin lisää, jotta voitaisiin suunnitella yhdessä:
”Vanhempainiltoja myös olisi voinut olla hieman useammin. Niissä vanhemmat ja
henkilökunta olisivat voineet suunnitella toimintaa ja päiväkodin arkea koko porukalla. Ehkä aremmatkin vanhemmat olisi saaneet äänensä kuuluviin joukossa.” (6/
321.)
Esille tulleet toiveet liittyvät konkreettisesti päiväkodin perustehtävään, kotikasvatuksen tukemiseen. Yhteistyötä ei siis ollut haastateltujen vanhempien näkökulmasta missään
tapauksessa liikaa, vaan vaikuttaa siltä, että kaikkea sitä halukkuutta ja potentiaalia, jota
vanhemmilla olisi, ei ole hyödynnetty. Tällaisia seikkoja ovat vanhempien suunnitteluhalukkuus ja heidän mielenkiintonsa toimia myös toistensa kanssa. Toiveet ovat kaiken kaikkiaan yhdensuuntaisia niiden kasvatuskumppanuuteen orientoivien tavoitteiden kanssa,
joita suositellaan sekä kontekstuaaliseen kasvuun tähtäävässä varhaiskasvatuksen teoriassa
että varhaiskasvatuksen tuoreimmissa asiakirjoissa ja kannanotoissa. Aloitteiden tekemisen vastuu on nyt monessa suhteessa ammattilaisilla, jotta yhteistyö saataisiin suuntautumaan perheelle merkityksellisiin asioihin (Paananen 1998, 7–8).
Yhteistyön käynnistämistä voi myös helpottaa, jos perheiden erilaisuutta pidetään lähtökohtana suunnittelussa. Perheiden yksilöllisyys yhteistyössä näkyy ehkä perheen fenomenologian avulla erilaisina merkityksenanto- ja sitoutumisprosesseina. Joidenkin perheiden kohdalla voi olla merkityksellisintä konkreettiseen tekemiseen osallistuminen, kuten
edellä jo tuli esille. Joillekin taas voi olla tärkeintä keskusteleminen, neuvotteleminen tai
suunnitteluun osallistuminen ja siten asioihin vaikuttaminen. Osalle merkitsee taas eniten
ehkä liittymisen kokemus, joka saa aikaan aktiivisen ja tyydyttävän yhteistyösuhteen.
Lisäksi perheiden tilanteet ja tarpeet ovat eri aikoina erilaisia (Hujala ym. 1998, 131, Turunen 1987).
Päiväkodeissa tulisi lisäksi edelleen miettiä mahdollisuuksia perheiden keskinäisten
verkostojen tukemiseen (Puroila 2003, 184–185). Päiväkoti hahmottaa vanhempien aseman tiukasti vanhemmuuden näkökulmasta, jolloin heidän kapasiteettinsa aikuistoimijoina
ja eri alojen asiantuntijoina jää hyödyntämättä. Yhteistyö on tähän saakka ollut ammattilaisten kannalta vapaaehtoista tai ainakin pitkälle heidän säätelemäänsä. (Nivala 1999,
200–201.) Nykytilanne painottaa entistä enemmän vanhempien tarpeita ja tuo ammattilaisille entistä vahvemmat velvoitteet kehittää yhteistyötä.
Tämän luvun tulokset, jotka koskevat vanhempien käsityksiä kasvatusyhteistyöstä sekä
heidän arviointejaan yhteistyön toteutumisesta päiväkodin kanssa, olen tiivistänyt taulukkoon 9. Yhteenvedon luvun tuloksista esitän luvussa 7.4.4.
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Taulukko 9. Äitien käsitykset kasvatusyhteistyöstä ja päiväkoti-yhteistyön arviointi.
Osa-alue

Käsitykset kasvatusyhteistyöstä

Yhteistyön arviointi

Lähtökohdat
ja edellytykset

– kasvatuksen päävastuu vanhemmilla
– yhteistyön välttämättömyys perustekijä
– perheelle sopiva ja toimiva palvelumuoto
– lapselle laadukasta kasvatusta tarjoava
– tyytyväisyys toiminnan hoidolliseen
ja pedagogiseen laatuun
– keskustelulle myönteinen, luottamuksellinen ilmapiiri
– yksilöllinen oman lapsen suunnitelma tärkeä
– tiedon tarve kasvaa hoitosuhteen
edetessä

– vanhempien tietoinen valinta päivähoitomuodoksi
– takaa lapsen edun toteutumisen
– perheen arjelle vakaa ja joustava palvelu
– lapsen tyytyväisyys arviointikriteerinä
– vanhempien tietotason riittävyys ja
emotionaalinen hyväksyntä
– henkilöstön ammatillisuus tukee vanhempien keskustelevaa osallistumista
– antaa mahdollisuuden vaikuttaa
– jatkuva tieto- ja mielikuvapohjan vahvistaminen tarpeellista

Hyvät,
kehittyvät
käytännöt

– päivittäisyys on yhteistyön vahvuus
– lapsikohtaiset keskustelut perustava,
ehkä tärkein yhteistyömuoto
– vanhempien kokemuksellinen tieto
näkyväksi ja yhteiseen käyttöön
– vanhempien vertaisryhmien syntyminen ja niiden antama tuki

– vanhemmat osaavat myös itse panostaa
– päiväkoti voisi organisoida tehokkaammin ja useammin toteutuvaksi
– tarvitaan aikaa ja keskustelua kokemuksellisen tiedon muuttumiseksi
yhteiseksi resurssiksi
– päiväkoti voisi kehittää ja tukea enemmän vertaistoimintaa

Arviointia,
kritiikkiä,
ehdotuksia

– yhteinen palvelun tuottaminen
vaatii aikaa, pitkäaikainen
asiakkuus tuottaa tyytyväisyyttä ja
toisaalta parantaa arviointikykyä
– perheiden erilaisuuden oivaltaminen
edellytys kumppanuudelle
– tiedonkulun tehostaminen, uudet
tekniikat
– päiväkodin arkeen osallistuminen
ei toteudu
– perheiden kriisitilanteiden kohtaaminen ja tukeminen
– päiväkoti koetaan perheen kannalta
läheiseksi, mutta vanhempien ensisijainen kasvatusvastuu säilyy
– vanhemmilla halukkuutta suunnittelutyöhön ja toistensa kanssa toimimiseen

– edellyttää tutustumista, oppimista ja
yhteistyömuotojen muokkaamista
– säästötoimien arvostelu
– samanlaiset vaatimukset kaikille perheille synnyttävät konflikteja ja syyllisyyttä
– ongelmina hitaus, kaunistelu, isien
asema?
– vanhemmat empivät uutta kulttuuria
– kumppanuutta ja turvallisuutta lapsille, mutta myös arvoristiriidat mahdollisia
– päiväkoti tukee kehitystä ja tarjoaa
monipuolista toimintaa, koti välittää
perusturvallisuuden ja asenteet
– vanhempien kapasiteetti aikuistoimijoina paremmin käyttöön

7.4.4 Kasvatusyhteistyö – kehkeytyvää kumppanuutta
Yhteistyön lähtökohdat perustuvat haastateltavien mukaan tietoiseen hoitomuodon, ja joissakin tapauksissa myös tietyn päiväkodin, valintaan. Valinta tapahtuu niin perheen elämän
ja arjen tarpeista kuin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja hänen laadukkaan kasvatuksensa
näkökulmasta. Päiväkoti tarjoaa pedagogista ja sosiaalista palvelua, jonka käyttäjinä haastatellut ovat lasten vanhempina omaksuneet realistisesti arvioivan roolin. Päivähoidon arviointi onnistuu vanhemman saaman tarpeellisen ja riittävän monipuolisen tiedon ja lapsen
kokemusten seuraamisen ja arvioinnin avulla. Prosessi vaatii asioiden tiedollista jäsentymistä, samalla kun myönteiset yhteistyökokemukset ja lapsen onnistunut päivähoitoprosessi mahdollistavat vanhemman emitonaalisen liittymisen. Lähtökohtana on aineiston
mukaan lisäksi lapsen vanhempien omaama ja selkeästi hahmottama ensisijainen kasvatus-
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vastuu, jonka pohjalta heillä on myös suunnittelu- ja arviointioikeus päiväkotikasvatuksen
suhteen. Ne konkretisoivat vanhemman tekevää otetta suhteessa päiväkotiin. Näistä eksistentiaalisista lähtökohdista (Turunen 1987, 36–37) ja niihin liittyvistä myönteisistä kokemuksista ja niihin pohjautuvista merkityksistä (Rauhala 1983, 27) rakentuva vanhemman
rooli voi hyvässä tapauksessa muodostua täysivaltaiseksi ja tasavertaiseksi subjektiudeksi
ja luoda edellytykset kumppanuuden syntymiselle ammattilaisten kanssa.
Haastateltujen äitien konkreettinen osallisuus vanhempina toteutuu monella tasolla.
Keskustelu ja neuvottelu tyydyttävät heitä hyvin pitkälle. He arvostavat erityisesti henkilökunnan taitoja ja ammatillisuutta. Ne mahdollistavat demokraattisen ilmapiirin sekä keskustelun luonnollisuuden ja avoimuuden. Haastateltujen mukaan vanhempien aloitteisiin
suhtaudutaankin päiväkodissa myönteisesti.
Jokapäiväinen lyhyt keskustelu päiväkodin arjessa on haastateltujen arvostama yhteistyömuoto ja yksi sen vahvuuksista. Vanhemmat ohjaavat myös itse yhteistyötä varaamalla
aikaa esimerkiksi lasta haettaessa. Ehkä tärkeimpänä yhteistyömuotona pidetään henkilökohtaisia tai lapsikohtaisia keskusteluja, joihin valmistaudutaan ja joiden organisoinnin
katsotaan kuuluvan päiväkodille. Nämä keskustelukäytännöt ovat osoittautuneet niin palkitseviksi ja merkityksellisiksi, että haastatellut olisivat kaivanneet niitä enemmän. Menetelmä tarjoaa mitä ilmeisimmin mahdollisuuden sellaiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen, jossa molemmat osapuolet tarvitsevat ja hyödyttävät toisiaan, ja myös perheen voimaantuminen on mahdollista (Määttä 1999, 100–102). Kokemukset osallisuudesta ja vastavuoroisuudesta herättävät luottamusta, palkitsevat ja tukevat kumppanuuden edellytyksiä.
Tasavertaiseen kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva suhde ei synny kuitenkaan hetkessä. Se vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Tämä tuli haastatteluissa esiin siten, että
pisimpään samoja päiväkoteja käyttäneet olivat tyytyväisimpiä. Ajan myötä myös vanhempien kokemuksellinen tieto saadaan näkyviin yhteistyön tuloksena. Tällaiset yhteistyösuhteet parantavat vanhempien kokemuksellista tarttumapintaa asioihin ja terävöittävät heidän
kykyään arvioida päivähoitoa. Näin tapahtui tämänkin tutkimuksen aikana esimerkiksi
henkilökunnan työn kuormittuneisuuden suhteen (vrt. Keskinen 2003).
Tieto- ja mielikuvapohja, jonka varassa yhteistyö etenee, tyydyttää haastateltuja suurimmaksi osaksi. Prosessin edetessä tiedontarve kuitenkin kasvaa, joten päiväkodin tulisi jatkuvasti vastata tähän tarpeeseen. Haastateltavat toivat esille uusia kysymyksiä tutkimuksen
aikana haastattelujen edistyessä (2/208, 210, 5/272, 6/123, 125). Tiedontarvetta selittää
myös se seikka, että päivähoito on vanhempien kannalta kulttuurisesti uusi ilmiö (Välimäki
1998, 210), jolloin syvällisempi tieto päiväkotitoiminnan rakentumisesta ja pedagogisesta
tarkoituksesta on vasta juurtumassa heidän keskuuteensa (Pramling Samuelsson ja Sheridan 1999, 134–135).
Vanhemmat eivät ole meillä toistaiseksi juurikaan osallistuneet päiväkodin arkityöhön
tietojensa syventämiseksi ja kokemuksellisen pinnan vahvistamiseksi. Myöskään tämän
tutkimuksen haastatelluilla ei ollut tällaista kokemusta, vaikka he olivat tietoisia sen mahdollisuudesta. Tämän kulttuurisen käytännön kokeileminen, jossa vanhemmat toimivat
henkilökunnan apuna, on meillä vasta aluillaan (vrt. Metso 2004).
Vaikka haastatellut ovat enimmäkseen tyytyväisiä yhteistyöhön, nousee arkitodellisuudesta aineiston mukaan myös erilaisia ongelmia. Ongelmallisia tilanteita on kohdattu esimerkiksi tiedonkulun hitauden suhteen. Lasta koskevan akuutin asian selvittämisen yhteydessä on voinut viedä päiviä, ennen kuin asiasta tiennyt henkilö ja vanhempi ovat tavanneet
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toisensa. Samalla tuli esille pohdintaa siitä, jäävätkö asiat päiväkodissa helpommin kertomatta isälle kuin äidille. Ohitetaanko päiväkodin naiskulttuurissa isät yhteistyökumppaneina? Kasvatuksen ongelmien kohdalla haastatellut toivovat, että asiat otetaan esille viivyttelemättä.
Yhteistyön häiriöitä syntyy samanlaisten odotusten asettamisesta kaikille vanhemmille.
Perheiden tilanteet ja tavoitteet ovat hyvinkin erilaisia, ja perinteinen yhtäläistävä yhteistyömalli aiheuttaa väistämättä konflikteja ja vastakkainasettelua, minkä tuloksena voi syntyä syyllisyyttä ja vanhempien sitoutumisen vähenemistä. Myös kumppanuusajattelun
pohja murenee. Se, että perhe itse määrittelisi yhteistyömuodot ja niiden intensiteetin, lienee kuitenkin vielä ainakin osassa päiväkoteja sellainen henkilöstön ja vanhempien välinen
valtasuhdekysymys, jota ei ole eritelty tarpeeksi (Puroila 2003, 184).
Jos päiväkodin henkilöstö ei tue perheen tekemiä valintoja kriisiensä kohtaamisessa ja
ratkaisemisessa, kuten erään haasteltavan kohdalla avioerotilanteessa kävi (5/317), ajaudutaan vakavaan arvokonfliktiin ja yhteistyön umpikujaan. Lapsen kasvatusoikeus saattaa
jopa jäädä leimaamisen seurauksena toteutumatta (Airaksinen 1994, 176, Harva 1963,
139–140). Voisi todeta, että yhteistyön esteet liittyvät tasa-arvon, vuorovaikutuksen ja
ihmisen olemassaolon tarpeiden mitätöintiin, jossa, päinvastoin kuin onnistuneessa yhteistyössä, vanhemman eksistentiaalinen eheys murtuu ja kokemuksista välittyvät merkitykset
ovat negatiivisia (Rauhala 1983, Turunen 1987).
Haastatellut ovat kuitenkin kokeneet juuri perheen kriisitilanteissa kumppanuutta ja tunteneet saaneensa erityisesti tukea vanhemmuudelleen. Perhelähtöisyys on merkinnyt, että
päiväkodissa on kuunneltu lapsen vanhempia, havainnoitu lasta ja hänen mahdollisia oireitaan, tarjottu lapselle turvallinen ja pysyvä kasvuympäristö ja myötäilty perheen tarpeita.
Yhteistyö on perustunut tällöin perheen määrittelemään sisältöön ja toimintatapoihin. Päiväkoti on saanut toisaalta vanhemmilta perheen tilanteen kannalta oleellisen tiedon. Onnistuneessa tilanteessa työskennellään yhdessä perheen arvovalintojen suuntaisesti. Tällöin
ratkaistaan kriittisessäkin tilanteessa yhteistyön ydinkysymys, miten perhe ja päivähoito
yhdessä luovat lapselle ennakoitavan ja hallitavan tilanteen, jossa hän kokee olonsa turvalliseksi (Hautamäki 1997, 48).
Edellä kuvatussa onnistuneessa yhteistyötilanteessa on lähtökohtana fenomenologisen
idean mukaisesti lapsen ja vanhemman situaatio ja siinä syntyneet merkitykset ja merkityssuhteet, joiden pohjalta toimitaan (Rauhala 1983, Värri 1997). Vanhemman jäsennys asiasta, hänen tunteensa ja tahtonsa ovat etusijalla (Turunen 1987). Ammattilaiset lähtevät
tästä näkemyksestä ja soveltavat ammatillista ajattelutapaansa ja toimintaansa lasta ja perhettä tukien.
Haastatellut päätyivät yhteistyötehtävien osalta kokonaisuudessaan painottamaan kodin
tehtäviä perusturvallisuuden antajana ja eettisten asenteiden luojana. Päiväkodin tehtävät
painottuvat sosiaalisuuteen sekä tiedollisiin ja taidollisiin alueisiin. (1/252, 4/383, 5/264, 6/
679.) Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuoden 2000 perhebarometrissa (Seppälä 2000,
28–32). Yhteistyötä tai yhteistyövaateita ei ole vanhempien mielestä liikaa, pikemminkin
päinvastoin. Voi todeta, että vanhempien yhteistyöresurssia ei ole hyödynnetty niillä alueilla, joihin vanhemmilla itsellään olisi mielenkiintoa: lapsikohtaisen suunnittelun toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä vanhempien keskinäisen yhteisöllisyyden tukemisessa.
Äiti, joka oli uskaltanut tunnistaa myös mielipide-eroja matkan varrella (3/209, 211),
antaa kuitenkin päiväkodille tunnustusta oman vanhemmuutensa vahvistamisesta. Koko-
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naiskokemustaan hän arvioi kommentoiden sekä omaa että lapsensa asemaa vuorovaikutuksen osapuolina:
”Mutta koskaan ei oo semmonen henki, että vanhemmuuteni joutus jotekin
kyseenalaseksi tai jotenkin mua syyllistettäs, että semmosta tunnelmaa ei oo. Päinvastoin, jos on ollu jotakin… ongelmaa… sitä on rakentavassa mielessä koettu
perata… keskustelemalla lapsenkin kanssa… asiat on saatu… aina järjestykseen..,
että aina on tienny, missä mennään. Ja on voinu siihen sitte ite vaikuttaa.” (3/58.)
Yllä olevasta kommentista nousee myös kaivattua kumppanuuden henkeä, jossa kumppanuuden edellytykset toteutuvat ja tilannetta täydentää lapsen osallisuus siinä (Varhaiskasvatuksen--- 2003, 19–20).
Vanhempien tuottama aineisto hyvän yhteistyön edellytyksistä ja sisällöstä linjautuu
hyvin yhdensuuntaisesti Seppälän (2000, 35–36) tutkimuksessaan saamien tulosten
valossa. Hyvä yhteistyö pohjautuu toimivaan vuorovaikutukseen, joka sisältää keskustelua
ja kuuntelemista, monipuolista palautetta sekä uskallusta puuttua ongelmiin. Näiden edellytyksiä ovat luottamus, rehellisyys ja avoimuus sekä erilaisten näkemysten kunnioittaminen. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta sekä pitkäkestoiset hoito- ja kasvatussuhteet
muodostavat lisäksi reunaehdon kaiken toteutumiselle.

8 Tutkimuksen arviointia ja johtopäätöksiä
Kysymys laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta koskee tutkimusta arvioitaessa koko
tutkimusprosessia (Eskola ja Suoranta 1999, 211). Pohdin tässä luvussa tutkimuksen toteuttamista, tarkastelen tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuutta, arvioin teoreettisen viitekehyksen antia sekä esitän lopuksi tutkimustulosten pohjalta johtopäätöksinä haasteita päiväkotityölle sekä varhaiskasvatuksessa kehkeytyvälle kumppanuudelle.

8.1 Tutkimuksen toteuttaminen
Olen perustellut tämän tutkimuksen aiheen valintaa jo johdantoluvussa 1.1. Lasten vanhempien rooli on jatkuvasti ajankohtainen aihe varhaiskasvatusta kehitettäessä. Kunnallisten, yksikkökohtaisten ja lapsikohtaisten suunnitelmien pohjaksi on laadittu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2003) (ks. Valtioneuvoston--- 2002:9, 20–21). Tämä kolmitasoinen suunnittelutyö on nyt aluillaan. Vanhempien panosta odotetaan kaikilla suunnittelun
tasoilla.
Vanhempien osallistuminen on erityisen keskeistä yksittäisen lapsen suunnitelman laatimisessa. Yhteissuunnittelu merkitsee vanhemmalle mahdollisuutta saada tietoa lapsestaan tehdyistä havainnoista ja tuoda yhteiseen käyttöön oma lasta koskeva asiantuntemuksensa sekä osallistua täysivaltaisesti suunnitelman tekemiseen. Suunnitelmassa käsitellään
kasvatuksen arvopohjaa, sen yksilöllisiä tavoitteita ja suunnitelman toteuttamista. Lisäksi
sovitaan yhteistyön toimintatavoista, joihin sisältyvät myös suunnitelman toteutumisen
seuraaminen ja arviointi. Kaikkiaan varhaiskasvatuksen kehittelytyön tavoitteena on vanhempien vahvistuva ja entistä tasavertaisempi osallisuus ja sitoutuminen, jotka synnyttävät
kumppanuutta. (Varhaiskasvatussuunnitelma--- 2003, 29–31.) Tämän tutkimuksen tehtävät
ja niiden pohjalta saadut tulokset voivat osaltaan antaa aineksia ja lähtökohtia varhaiskasvatuksessa nyt käynnistyneille prosesseille ja niihin osallistuville, ammattilaiselle, lasten
vanhemmille, poliittisille päättäjille ja varhaiskasvatuksen suunnittelijoille.
Tämä tutkimus on edennyt laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan prosessinomaisesti ja joustavasti eri vaiheissaan (Kiviniemi 2001, 68). Sopivien menetelmäsovellusten löytymiseen edettiin vaiheittain (Huhtinen ym. 1994, 161). Vertaishaastattelujen käyt-
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täminen samoin kuin jälkiarviointien kerääminen haastatelluilta olivat menetelmiä, jotka
eivät olleet alusta saakka tutkimussuunnitelmassa. Prosessinomaisuus näkyy myös siten,
että teoria rakentui ja täydentyi tutkimuksen eri vaiheissa. Osa teoriasta oli käytettävissä
heti analyysi- ja tulkintavaiheen alkaessa. Tulkinnan edetessä aineistosta esille nousseet
teemat vaativat teoreettisten taustan laajentamista aineiston sisältämien aiheiden reflektoimiseksi. Teoriapohjan syventämisen tarvetta herättivät esimerkiksi seuraavat aiheet: lapset
ja media, alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotikasvatus, lapsen itsetunnon kehittyminen tai
erilaisten menetelmien kuten työkasvatuksen, leikin tai ympäristökasvatuksen reflektointi.
Tutkimusraportin sisältö muotoutui moninäkökulmaiseksi. Tutkimuksen tehtävät koskevat kahta näkökulmaa yhtä aikaa: äitien kasvatuskäsityksiä ja päiväkotikasvatuksen arviointia. Olen siis käsitellyt jokaisen tutkimustehtävän kohdalla rinnakkain näitä kahta näkökulmaa siitä syystä, että ne ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa päiväkotikasvatuksessa, jonka tulee tukea kotikasvatusta. Tämä moninäkökulmaisuus tekee ehkä tulkintaosuudesta raskaan, mutta asioiden rinnakkainen käsittely auttaa toisaalta säilyttämään asiayhteydet ja ”yhteyksissä ymmärtämisen” (vrt. Perttula 1995, 20–21).
Lähdekritiikin osalta on arvioitava sitä, että olen rakentanut tutkimukseni teoreettisen
taustan etupäässä suomalaisesta kasvatustutkimuksesta. Kuten jo johdannossa mainitsin,
ajattelen kontekstuaalisuutta ja ilmiöiden kulttuurisuutta ja historiallisuutta korostavan
fenomenologisen ajattelutavan saavan siten tulkinnassa oikean suuntaista teoreettista tukea
(vrt. Huhtinen ym. 1994, 166, Lehtovaara 1993, 10–12). Fenomenologinen merkitysteoria
korostaa näin myös ihmisen yhteisöllistä perustaa. Merkitykset, joiden avulla todellisuus
meille hahmottuu, ovat peräisin yhteisöltä, ja samanlaisessa kulttuuripiirissä elävillä ihmisillä on yhteisiä merkityksiä. (Laine 2001, 28.) Oma arvioni on, että minulla on ollut käytettävissäni tarpeellinen määrä lähdekirjallisuutta kyetäkseni vastaamaan tutkimustehtäviin.
Tutkimuksen luotettavuutta olen käsitellyt jo luvussa kuusi, mutta tutkimuksen lopuksi
on kuitenkin vielä syytä palata näihin kysymyksiin tutkimuksen kokonaisuuden kannalta.

8.2 Tutkimuksen ja tulosten luotettavuustarkastelua
Laadulliselle tutkimukselle ominaiseen tapaan tämän tutkimuksen tulokset eivät ole suoraviivaisesti yleistettävissä koskemaan kaikkien päiväkotilasten vanhempien kasvatuskäsityksiä. Tutkimuksen aineiston pohjalta syntyneiden tuloksien luotettavuutta on arvioitava
uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistuvuuden näkökulmista (Eskola ja
Suoranta 1999, 212–213, Lincoln ja Guba 1985, 301–327).
Uskottavuuden kriteerillä tarkoitetaan tutkijan luoman tulkinnan ja tutkittavien käsitysten vastaavuutta ja sen osoittamista (Eskola ja Suoranta 1999, Lincoln ja Guba 1985). Tällaisen luotettavuuden tukemiseksi olen käyttänyt tutkimuksessani seuraavia menetelmiä: 1)
Menetelmällisessä triangulaatiossa olen yhdistänyt määrällisen ja laadullisen menetelmän
sekä koonnut haastattelumateriaalia usealla eri tavalla (ks. luvut 5 ja 6). 2) Olen esittänyt
aineiston luokitteluprosessin sekä tulkinnan perusteet ja sen etenemisen perusteellisesti (ks.
luku 6). 3) Tulkinnan tukena olen käyttänyt runsaasti suoria lainauksia. 4) Olen tuonut
esille tutkijan kulttuurisen kompetenssin sekä pohtinut tutkija roolia laadullisessa tutkimuksessa (ks. luku 6.1). (Patton 1990, 461.)
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Aineisto, jota haastateltavat tuottivat neljällä eri kerralla ja kolmella eri tavalla (yksilöja parihaastatteluina sekä kirjallisina arviointeina), muodostui rikkaaksi ja syväksi, niin että
siinä tiivistyy tutkimusaiheen kannalta oleellisia asioita (vrt. Pyörälä 1995, 14). Se, että
aineisto kerättiin usealla haastattelukerralla ja tutkijan itse haastattelemana, mahdollisti tutkijan ja tutkittavien tutustumisen ja tottumisen toisiinsa kertahaastattelua paremmin. Useat
haastattelut mahdollistivat myös asioiden pohtimisen ja kypsyttelyn ja lisäksi sen, että
aiemmin sanottua voitiin tarkentaa ja korjata asioihin uudelleen palatessa, kuten useiden
haastateltavien kohdalla kävikin (3/265, 5/272, 6/621, 624, 7/268).
Tutkimuksen intersubjektiivista luotettavuutta tuki haastateltavien itsensä suorittama
haastattelujen validointi, jossa haastatellut lukivat omista haastatteluistaan kirjoitetut koosteet ja arvioivat niitä. Se tarjosi vielä lisämahdollisuuden korjata ja kommentoida haastatteluja ilmiön dynaamisuuden huomioimiseksi (Rauhala 1989, 7). Tämä neljäs yhteydenotto
sisälsi myös muutamia kysymyksiä vanhemman roolista suhteessa päiväkotiin sekä arviointia päiväkotikasvatuksen onnistuneisuudesta vanhemman omien kokemusten valossa.
Reflektiot antoivat uutta lisäinformaatiota, kuvasivat kasvatuskäsitysten ajallista pysyvyyttä sekä varmensivat ja lisäsivät reflektiopohjaa tutkijan lukutavassa ja haastateltaviensa ymmärtämisessä (vrt. Eskola ja Suoranta 1999, 212). Yksilöhaastatteluissa toteutettiin lisäksi dialogista otetta (vrt. Syrjälä ym. 1996, 136–137, Veenkivi 1998, 106–107).
Myönteinen piirre on myös se, että kaikki kuusi haastateltavaa, joiden yhteystiedot olivat vielä käytettävissä, tuottivat tämän jälkiarvioinnin. Se kertoo haastateltavien kiinnostuksesta ja motivoituneisuudesta asiaan ja ehkä myös siitä, että haastattelutilanteissa oli
syntynyt myönteinen vuorovaikutus ja luottamus haastattelijaan. Samalla haastateltujen
osallisuus sai edelleen vahvistusta. Tutkimukseen käytetty aika mahdollisti tiedon keräämisen pitkällä aikavälillä.
Laadullisia menetelmiä käyttävän tutkijan edellytetään olevan niin ”syvällä” tutkimassaan kulttuurissa, että hänellä on kaikki tarpeellinen tieto, jota todenperäisten johtopäätösten tekeminen edellyttää (Grönfors 1985, 174–75). Laadulliseen tutkimukseen liittyy vielä
se seikka, että tutkija toimii itsekin tutkimusvälineenä luonteeltaan prosessinomaisessa tutkimuksessa. Tällöin tutkijan omat mielenkiinnon kohteet ja hänen valitsemansa tarkastelunäkökulmat vaikuttavat aineiston keruuseen ja kerääntyvän aineiston luonteeseen. Tutkijan
omassa tietoisuudessa tapahtuvat prosessit ohjaavat jatkossakin hänen näkökantojaan ja
tulkintojaan aineistosta. Tutkijan tuleekin tiedostaa oma prosessinsa ja olla valmis uudelleenlinjauksiin. Näin tutkimusprosessi on samalla oppimistapahtuma. (Kiviniemi 2001,
68–69, 71.) Tällainen prosessinomaisuus kuvaa myös tätä tutkimusta. Tutkijan omat ratkaisut ja valinnat näkyvät tutkimuksen eri vaiheissa. Näistä syistä laadullisen tutkimuksen
keskeinen luotettavuuskriteeri on se, että tutkimustekstissä kerrotaan mahdollisimman tarkasti, mitä aineistonkeräyksessä ja sen jälkeen on tapahtunut (Eskola ja Suoranta 1999,
214). Olen pyrkinyt raportoimaan tutkimusta eri vaiheineen näiden vaatimusten mukaan.
Aineiston lainausten käyttö auttaa lukijaa seuraamaan tulkinnan syntyä ja perusteita.
Tulkinnan lähtökohta on Moilasen ja Räihän (2001, 53, 62) mukaan se, että puhe on vihje
pinnan alla olevasta merkityksestä. Aineistositaattien käyttö on keskeistä, koska tulkinta
rakentuu niiden varaan. Lisäksi tulkinnassa ollaan kiinnostuneita nyansseista, jolloin rikas
ja monipuolinen aineisto on tarpeellinen. Tulkinnan perusteiden osoittamiseksi sekä aineiston monipuolisuuden esille saamiseksi olen käyttänyt tulkintaosuudessa suhteellisen paljon
aineistolainauksia. Laadullisessa tutkimuksessa ei kiinnosta vain tyypillisyys ja samanlaisuus; myös erilaisuudella ja sen esille tuomisella on merkitystä (Laine 2001, 28).
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Siirrettävyyden näkökulmasta tämän tutkimuksen tarkoitus on tarjota niin vanhemmille
kuin ammattilaisillekin aineksia omien kasvatuskäsitystensä sekä päiväkodin ja vanhempien kasvatusyhteistyön kysymysten pohdintaan ja kehittämiseen. Lisäksi tutkimus tarjoaa
vanhempien puheenvuoroja sekä päiväkotikohtaisessa että yleisemmällä tasolla käytävässä
päivähoitokeskustelussa myös päättäjien ja suunnittelijoiden työn tueksi. Tästä näkökulmasta katsottuna tulee arvioitavaksi tutkimuksen tulosten siirrettävyys sijaiskokemusten
valossa, joita se voi tarjota lukijoilleen ja jotka ovat tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeisiä (Lincoln ja Guba 1985, 297, 316, Syrjälä ja Numminen 1988, 137). Tällainen siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin, koska yleistykset eivät ole laadullisessa tutkimuksessa mahdollisia sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen (Eskola ja
Suoranta 1999, 212–213). Siirrettävyys siis edellyttää intersubjektiivisuuden ja samuuden
kokemuksia, joita mielestäni päiväkotilasten vanhemmat tai päiväkodin työntekijät voivat
löytää siitä yhteisestä sosiaalisesta elämismaailmasta, jonka päiväkoti ja lapsen päiväkotielämä yhteisöllisinä merkityksinä tarjoavat (vrt. Laine 2001, 28). Siirrettävyyden kannalta arvioitu luotettavuus kuvaa samalla myös koko tutkimuksen hyödyllisyyttä ja arvoa
lukijoiden kannalta.
Tulosten pysyvyyttä ja objektiivisuutta kuvaaviksi ominaisuuksiksi ymmärrettyjen varmuuden ja vahvistuvuuden on arvioitu soveltuvan huonosti laadulliseen tutkimuksen arviointiin. Pysyvyydeksi ja toistettavuudeksi määritelty varmuus ei sovellu kriteeriksi, koska
ihmiselle on ominaista ajassa tapahtuva muutos (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 186). Olen sitonut tämän tutkimuksen ontologiset ja menetelmälliset lähtökohdat eksistentiaalis-fenomenologiseen lähtökohtaan ja holistiseen ihmiskäsitykseen, joiden tavoitteena on yksilön luomien merkityssuhteiden ja niiden selkiyttämisen ja kehittämisen tutkiminen ja ymmärtäminen (Lehtovaara 1993, Rauhala 1989), jolloin pysyvyys ja toistettavuus eivät ole merkityksellisiä. Varmuus objektiivisuutena ei sovellu siitä syystä, että laadullisessa tutkimuksessa
myönnetään tutkijan osallisuus tutkimuksessa (Perttula 1995, Rauhala 1989). Tutkijan
tulee kuitenkin tiedostaa prosessinsa ja reflektoida näkemyksiään ja ratkaisujaan (Kiviniemi 2001, 68–69). Tutkimuksen vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tulkinnat saavat
tukea muista vastaavaa ilmiötä käsitelleistä tutkimuksista (Eskola ja Suoranta 1999, 213).
Aiemmista tutkimuksista on löytynyt runsaasti soveltuvia vertailukohteita tämän tutkimuksen tulkintojen tueksi.
Lopuksi on vielä aiheellista ottaa esille tutkimuseettiset näkökulmat. Tämän tutkimuksen onnistuminen ja tulosten luotettavuus ovat suuressa määrin riippuvaisia siitä aineistosta, jonka tutkittavat ovat tuottaneet tutkimuksen tarpeisiin. Aineistolta tulee voida odottaa aitoutta tai rehellisyyttä. Koska tämän tutkimuksen aihepiiri liittyy osittain myös arkoihin, yksityisyyttä ja perhettä koskeviin kysymyksiin, ovat tutkimuseettiset näkökulmat erityisesti tutkittavien kannalta keskeisiä. Eettisiä vaatimuksia, joita tutkimuksen tulee täyttää, ovat tutkittavien kannalta ja tähän tutkimukseen soveltaen: 1) tutkimuksen tavoitteiden
ja menetelmien on oltava tiedossa 2) suostumisen on oltava vapaaehtoista, ja tutkijan on
varmistettava, että tutkittava tietää mihin suostuu 3) tutkimustietojen on oltava luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille 4) osallistujien on voitava jäädä nimettömiksi ja tunnistamattomiksi (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 128–129). Olen noudattanut tässä
tutkimuksessa näitä vaatimuksia. Asia, jonka jälkeenpäin arvioiden toteuttaisin toisin, on
haastattelupyyntöjen esittäminen. Lastentarhanopettajat tai päiväkodin johtajat, jotka
hankkivat haastateltavia, esittelivät asian ja esittivät haastattelupyynnöt vain suullisesti.
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Tätä perusteellisempi ja tutkittavia paremmin huomioiva ja informoiva tapa olisi ollut antaa
myös kirjallinen tiedote asiasta haastatteluihin pyydetyille.

8.3 Keskeiset tutkimustulokset ja teoreettinen viitekehys
Pohdin tässä luvussa teoreettisen viitekehyksen toimivuutta ja antia tulosten tulkinnan kannalta. Kysymys on tutkimuksen sisäisestä validiteetista (Eskola ja Suoranta 1999, 33, 214),
joka koskee teoreettis-filosofisten lähtökohtien, käsitteellisten määritteiden ja menetelmällisten ratkaisujen sopusointua. Laadullisen tutkimuksen laatu riippuu siitä, päästäänkö siinä
aineiston tulkinnassa ja ymmärtämisessä pinnallisen referoimisen sijasta pintaa syvemmälle. Teoreettisella viitekehyksellä ja sen soveltamisella on mielestäni tämän tavoitteen kannalta ratkaiseva merkitys, ja arvioinkin sen antia tässä luvussa.
Olen määritellyt eksistentiaalis-fenomenologisen lähestymistavan kasvatuksessa (erit.
Värri 1994a, 1994b, 1997) teoreettiseksi lähtökohdaksi tälle tutkimukselle, jonka tehtävät
liittyvät kasvatuksellisen hyvän aihepiiriin. Toinen tärkeä teoreettinen lähtökohta on fenomenologiseen kasvatuskäsitykseen sisältyvä holistinen ihmiskäsitys (Rauhala 1983, 1998).
Kolmas näkökulma on Turusen (1987) jäsennys ihmisen eksistentiaalisista tarpeista. Nämä
lähtökohdat ovat mielestäni osoittautuneet tulkintaprosessissa hyväksi viitekehykseksi
ymmärtää ja tulkita aineiston sisältämiä haastateltujen kokemuksia ja niihin liittyviä merkityksiä. Arvioin seuraavassa lyhyesti tulosten ja teoreettisen viitekehyksen suhdetta.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui tulkintaa tukevaksi kokonaisuudeksi.
Holistisen ihmiskäsitys ja eksistentiaalinen fenomenologia kasvatustieteellisenä lähestymistapana (Värri 1994a,b, 1997, Rauhala 1983) loivat tulkinnan tuloksena ikään kuin pohjavirran haastateltujen kasvatuskäsityksille ja suuntasivat niiden rakentumista.
Äitien käsityksistä kuvastuu arvo-orientaatio, joka nojaa lapsikäsityksen osalta yksilölliseen subjektiuteen ja lapsikeskeisyyteen demokraattisessa ja dialogisuutta sisältävässä
kasvatusilmapiirissä. Lapsen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen sekä turvallinen emotionaalinen ilmapiiri edistävät lapsen elämäntaitoa ja omaehtoista oppimista niin, että lapsen itseytyminen ja vähittäinen kehittyminen vastuullisuuteen mahdollistuvat. Maailmaan
orientoimisen keskiössä on lapsi yhteisönsä jäsenenä, jolloin kasvattaja huomioi sosiaalisiin tavoitteisiin pyrittäessä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden jännitteen, niin että lapsen
oma luovuus sosiaalisissa taidoissa voi kehittyä. Kuvatut prosessit huomioivat selvästi
eksistentiaalis-fenomenologisista lähtökohdista lapsen yksilöllisen maailmassa olemisen
tavan, jossa kasvattaja ohjaa lasta ja kasvatusprosessia dialogisuuden ehdoilla. (Vrt. Siljander 1995a, Värri 1997.)
Lapsi oppii haastateltujen kasvatustavoitteita koskevien käsitysten mukaan yhteisön
arvoihanteet – tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen – omien kokemustensa ja omassa elämänpiirissään syntyneiden merkitysten pohjalta. Lapsen omat kokemukset korostuvat myös kasvatuskäsityksissä siten, että lapsen subjektiudelle halutaan
antaa tilaa, niin että hän voisi toteuttaa kaikkia eksistentiaalisia tarpeitaan, tuntemista, tekemistä ja ajattelua, kehityksensä ja oppimisensa tukena (Turunen 1987). Tämä merkitsee
lisäksi sitä, että kasvattaja huolehtii lapsen situaatiosta ja sen tuottamista kokemuksista,
jotka voivat välittyä niin kehollisina kuin tajunnallisinakin kokemuksina ja synnyttää uusia
merkityksiä. Kasvatusprosessi perustuu eksitentiaalisen fenomenologian mukaan tällai-
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sena myös kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen huomioimiseen ja toteutumiseen kasvatuksessa. (Rauhala 1983.)
Käsityksissä kasvatussuhteen laadusta ja kasvatusmenetelmistä näkyy äitien mukaan
selkeä muutos verrattuna heidän omaan lapsuuteensa. Suhdetta leimaa nyt avoimuus ja
luottamuksellisuus, ja aikuisen tulee olla turvallinen auktoriteetti, jolla on aito dialoginen
ja välittämiseen perustuva suhde lapseen (Noddings 1992). Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus on molempien osapuolien täysipainoista eksistentiaalista läsnäoloa ja toimintaa. Vuorovaikutus on edellytys sekä lapsen yksilölliselle ja aktiiviselle subjektiudelle että kokemuksellisuudelle ja merkityksenannolle (Rauhala 1983). Nämä eksistentiaalis-fenomenologiset piirteet näkyvät myös varhaiskasvatuksen pedagogisessa teoriassa (esim. Bredekamp ja Rosengrant 1992, Bronfenbrenner 1979, Hujala 1996, Hujala ym. 1998, Huttunen
1989, Lahikainen ja Rusanen 1991, Strandell 1995), joka nojaa tällä hetkellä osaltaan kontekstuaaliseen ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Samansuuntainen ajattelutapa
sisältyi haastateltujen kasvatuskäsityksiin lapsen kehityksen ja oppimisen osalta.
Haastateltujen kasvatuskäsitykset nivoutuvat edelleen humanistiseen ajattelutapaan
(Tähtinen 1992, 230–232) ja ihmisoikeuksia painottavaan kasvatuksen eettiseen pohdintaan (Hirsjärvi 1985, 77–78, Hirsjärvi ja Huttunen 1995, 69–70, Komiteanmietintö
1980:31, Lindqvist ym. 1978, 20–22). Nämä ajattelutavat ovat sopusoinnussa edellä esille
tulleiden eksistentiaalis-fenomenologisten lähtökohtien sekä holistisen ihmiskäsityksen
kanssa. Äitien kasvatuskäsityksissä tuli esille samansuuntaisia arvokonflikteja kuin pohdittaessa muitakin nykyisen elämänmuodon arvovalintoja. Äidit pohtivat kasvatuskäsitystensä valossa ajallemme tyypillisten nk. kovien arvojen, esimerkiksi muiden kustannuksella tapahtuvaa menestymisen tavoittelua, ja nk. pehmeiden arvojen, esimerkiksi toisen
huomioonottamisen, välistä ristiriitaa kasvatustavoitteissa (vrt. Pietarinen 1993, 41–44).
Suomalaisten arvoajattelua kuvaava arvotypologia oli osittain, erityisesti sosiaalisuuden ja
muiden huomioonottamisen osalta, yhdensuuntainen vanhempien kasvatuskäsitysten
kanssa (Puohiniemi 1996, 37–39). Nämä näkökulmat ilmentävät kasvatusta koskevien
käsitysten ja arvostusten kulttuurista sidonnaisuutta omaan yhteiskuntaamme ja aikamme
muihin ilmiöihin.
Tältä pohjalta syntynyt kolmea ensimmäistä tutkimustehtävää koskeva tulkintaperspektiivi sopi mielestäni hyvin teoreettiseksi lähtökodaksi varhaiskasvatuksen perusteita,
tavoitteita ja menetelmiä koskevia käsityksiä analysoitaessa. Tältä pohjalta tarjoutuu mielestäni teoreettinen jäsennys, jolla on sovellusarvonsa myös käytännön kasvatustyössä. Voi
pohtia toisaalta kriittisesti, ovatko teoreettiset lähtökohdat niin yleisiä, että ne sallisivat liiankin väljän tulkinnan ja ymmärtämisen. Toisaalta väljyys sallii monenlaisia, myös vastakkaisia ja toisistaan poikkeavia tulkintavaihtoehtoja. Selkeä ja ymmärrettävä selitysmalli on
kuitenkin taas sillä tavoin toimiva, että sen sovellus- ja käyttöarvo ulottuu myös käytännön
työhön ja konkretisoituu ymmärrettävästi ja hallittavasti siellä. Kun näin tapahtuu, toteutuu
käytännön ja teorian sirkulaatio, ja työstä tulee myös teoreettisesti hallittua.
Neljäs tutkimustehtävä koski haastateltujen käsityksiä kasvatusyhteistyöstä päiväkodin
kanssa. Yhteistyösuhde perustuu saatujen tulosten mukaan vanhempien ensisijaiseen kasvatusvastuuseen, jonka pohjalta myös yhteistyön välttämättömyys on haastateltujen
mukaan lapsen onnistuneen hoito- ja kasvatusprosessin selkeä edellytys. Vanhempien osallisuuden edellytykset rakentuivat ihmisen eksistentiaalisten tarpeista ja niihin liittyvistä
positiivisista kokemuksista ja merkityssuhteista (vrt. Rauhala 1983, Turunen 1987). Koke-
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muksiin sisältyvät riittävän tiedon saaminen, myönteinen tunnesuhde päiväkotiin ja lapsen
kasvatustilanteeseen sekä päätösvalta lapsen asioista.
Päivittäinen keskustelu ja erityisesti lasta koskevat kasvatuskeskustelut, joita tukevat
henkilöstön ammattitaito ja avoin, luottamuksellinen ilmapiiri, ovat menetelmiä, jotka tuottavat haastateltujen mukaan osallisuutta ja vastavuoroisuutta (vrt. Lindqvist 1986b). Näistä
elementeistä syntyvät myös kumppanuuden edellytykset. Kun tällaiset edellytykset ovat
olleet olemassa perheen ja lapsen vakavien kriisitilantilanteiden hoitamiseksi, on syntynyt
kumppanuuskokemuksia. Toisaalta taas haastateltujen kokemukset tilanteista, joissa tiedonsaanti on ollut heikkoa tai vanhempien päätöksiä ei ole päiväkodissa kunnioitettu tai
vanhemman tai lapsen tunnekokemuksia ei ole huomioitu, ovat loukanneet vanhemman
eksistentiaalisia tarpeita (vrt. Turunen 1987). Näin syntyneet negatiiviset merkityssuhteet
murtavat hyvän yhteistyön ja kumppanuuden edellytyksiä. Kaikkiaan kokemukset oman
vanhemmuuden rakentumisesta ovat yhteistyösuhteessa oleellisia.
Vanhempien kasvatuskäsitykset luovat pohjaa keskustelulle, jonka tavoitteena on lapsen
kasvatuksellisen hyvän määrittely lasten vanhempien ja ammattilaisten yhteistyönä päivähoitoprosessissa. Yhteistyö edistyisi ja tehostuisi, jos henkilöstö tuntisi näitä käsityksiä.
Tämän tutkimuksen tulokset voivat toimia ammattilaisille virikkeenä heidän pohtiessaan ja
kehittäessään omia yhteistyötilanteitaan. Vanhempien kasvatuskäsityksiä ja vanhemmuutta
koskeva, noin kymmenen vuoden ajanjakson kattava aiempi tutkimus tarjosi mielenkiintoisia vertailukohteita, jotka auttoivat arvioimaan ja syventämään tämän tutkimuksen tuloksia
(esim. Alasuutari 2003, Hoikkala 1993, Hämäläinen ym. 1994, Korhonen 1994, 1999,
Kemppainen 2001, Poikolainen 2002, Ojala 1997, Reuna 1997, Seppälä 2000, Tähtinen
1992).
Vanhempien kasvatustehtävien (Jakku-Sihvonen 1982) ja vanhempien kasvatuskäsityksistä koostuvan kasvatustietoisuuden (Hirsjärvi 1980) toteuttaminen näyttäytyy hyvin vaativana haasteena nykyvanhemmuudelle. Kasvatustodellisuus on entistä monimutkaisempi.
Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat eri osapuolet tuottavat erilaisia kasvuvirikkeitä.
Vanhempien on samalla hallittava ja omaksuttava tietoa ja otettava kantaa erilaisiin ohjeisiin ja ehkä vaatimuksiin, joita he saavat asiantuntijoiden taholta. Myös vanhemmilta vaaditaan toimivaa ja tietoista subjektiutta, jotta he pystyisivät tiedostamaan ja selkiyttämään
omia kasvatuskäsityksiään ja toimimaan niiden pohjalta aktiivisesti kasvatustehtävässä.
Haastateltujen äitien asemaa ja yhteistyötehtäviä vanhempina on ollut mahdollista analysoida ja saada näkyväksi mainittujen jäsennysten avulla (ks. taulukko 1).
Päiväkodin ja vanhempien yhteistyötä koskeva tutkimus, jota on tehty jonkin verran jo
1980-luvulta saakka, antoi myös reflektiopohjaa äitien käsitysten tulkinnassa. Voisi arvioida, että yhteistyön suhteen ei ole tapahtunut radikaaleja kokeiluja tai suuria ja yleiseksi
käytännöiksi muodostuneita toimintatapojen muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Erilaisia muutostarpeita lasten vanhempien roolin vahvistamiseksi on kuitenkin ilmaantunut ja noussut esille 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien niin päivähoitoa
ohjaavissa asiakirjoissa kuin tutkimuksissa, jotka painottavat uudenlaista kumppanuuteen
perustuvaa työtapaa (esim. Hujala ym. 1998, Hujala-Huttunen ja Nivala 1996, Mattus
1999, Määttä 1999, Puroila 1996, Valtioneuvoston--- 2002:9, Varhaiskasvatussuunnitelman--- 2003, Varhaiskasvatustyöryhmän--- 1999). Tämän tutkimuksen tulokset samoin
kuin viimeaikaiset tutkimukset ovat tältä osin yhdensuuntaisia ja paljastavat kehittämistarpeita. Vanhempien ja päiväkoti-instituution välisen suhteen kulttuurinen ohuus (Välimäki
1998) heijastuu niin käytännön toiminnassa ja lisää tutkimuksen tarvetta. Ehkä tästä syystä
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onkin ollut vaikea saada alle kouluikäisten lasten vanhempien mielipidettä näkyväksi päivähoitoasioissa. Päivähoidossa on lisäksi nykyiselläänkin vain noin puolet maamme päivähoitoikäisistä lapsista (Kauppi 2001, 16) ja heidänkin vanhemmistaan vain osalla on itsellään lapsuuden kokemus päivähoidosta.
Ajattelen, että ammattilaisten olisi mahdollista soveltaa käytännössä tässä tutkimuksessa käytettyä eksistentiaalis-fenomenologista lähestymistapaa ja holistista ihmiskäsitystä
(vrt. Rauhala 1983, Turunen 1987, Värri 1997) niin lasten vanhempien kasvatuskäsitysten
ymmärtämiseksi kuin erilaisten perheiden kanssa tehtävän yhteistyön jäsentämisessä ja
arvioimisessa. Tutkimuksen tulokset ja niiden teoreettinen tausta voivat antaa myös vanhemmille aineksia pohtia ja tunnistaa omia kasvatuskäsityksiään ja omaa vanhemmuuttaan
sekä keskustella niistä päiväkodin henkilöstön kanssa (vrt. Kemppainen 2001, 159). Tutkimuksessa käytetty teoreettinen jäsennys voi osaltaan vahvistaa varhaiskasvatuksen teoriapohjaa, ja samalla varhaiskasvatus voi paikantaa itseään ja asemaansa kasvatustieteen kentässä. Tutkimuksessa sovellettu teoria tarjosi kaiken kaikkiaan osuvasti käsitteellistävän
pohjan tutkimustehtäviin vastaamiselle.

8.4 Tutkimustulosten haasteet päiväkotityölle
Tutkimustulokset osoittavat, että pienten lasten äitien kasvatuspuhe on hyvin optimistista
ja osittain idealististakin, kuten myös muutamat haastatellut totesivat. Pienten lasten kasvatuksessa tästä idealismista halutaan myös selvästi pitää kiinni. Varhaisvuodet ovat aikaa,
jolloin tulevaisuus on avoin ja miltei kaikki mahdollista. Positiivista lapsuuskuvaa tukivat
haastateltujen käsityksissä heidän havaitsemansa lapsuuden kulttuurinen muutos verrattuna jo heidän omaan lapsuuteensa. Ehkä keskeisin muutos on lapsen subjektiuden ja yksilöllisyyden tunnustaminen, jota kuvataan arvostuksena lasta kohtaan. Haastatellut tuntuvat
oman ikäluokkansa edustajina omaksuneen tämän ajattelutavan, johon siirtyminen sinänsä
on vienyt vuosikymmeniä, yhden sukupolven välisen aikajänteen mittaisen ajan (vrt. Tähtinen 1992). Haastateltujen vanhempien lapsikäsitys ja lapsen kasvua ja kehitystä koskevat
painotukset linjautuvat loogisina ja ohjaavat niin kasvatusihanteita ja -tavoitteita kuin kasvatusmenetelmiäkin. Voimme myös kysyä, onko kasvatusjärjestelmässämme missään
muussa ikävaiheessa yhtä hyviä edellytyksiä toteuttaa lapsen yksilöllisyyttä ja kontekstuaalisen kasvun mahdollisuutta yhteistyössä vanhempien kanssa kuin juuri varhaiskasvatuksen vuosina. Tähän mahdollisuuteen sisältyy myös varhaiskasvatuksen erityisyyden haaste.
Yksilöllisyyden haasteena päiväkotitoiminnan kehittämisessä erottuu tutkimuksen
tulosten pohjalta erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten hoito ja kasvatus. Äidit olivat sitä
mieltä, että lasten yksilöllinen huomiointi oli isompien lasten ryhmässä parempaa kuin
pienten lasten ryhmässä. Tämä havainto kertoo ehkä pienten lasten ryhmien liian vähäisestä aikuisresurssista suhteessa lapsiryhmän heterogeenisyyteen ja samanaikaisesti ehkä
vanhempien entistä tietoisemmista ja asiantuntevammista odotuksista. Henkilömitoitukset
ovat pitkään olleet samansuuruiset, ja esiopetuksen organisoiminen on ehkä vaatinut entistä
enemmän päiväkodin koulutetuinta resurssia. Jokaiseen ikäryhmään ei enää välttämättä
riitä pedagogisesti painottuneen koulutuksen saanutta henkilöstöä.
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Alle kolmivuotiaiden lasten hoito- ja kasvatuskäytännöt vaativat lisää tutkimusta, koulutusta, kehittäviä kokeiluja ja ehkä päiväkodin toimintojen uudenlaista organisointia.
Haastateltujen kritiikki artikuloitui vasta, kun heille oli kertynyt kokemusta useamman päivähoitovuoden ajalta. Vertailukohteiden vielä puuttuessa vanhemmat voivat tyytyä sellaiseen hoidon tasoon, joka ei enää myöhemmin kasvattajakokemusten karttuessa vastaa heidän kriteerejään. Vanhempien osallisuutta tulee selvästi kehittää alle kolmivuotiaiden lasten päiväkotihoidon toteuttamisessa, niin että se kokemuksellinen tieto ja asiantuntijuus,
joka vanhemmilla on omasta lapsestaan, hyödynnetään lapsen yksilöllisen kehityksen tukemiseksi (ks. Annunen ja Markkanen 2003, Lund ja Soukankujan päiväkodin työryhmä
2003, Tuliharju 2002 luvussa 8.5).
Lapsen tunnustettu subjektius on myös lähtökohta, joka ohjaa haastateltujen käsityksiä
kasvatustavoitteista ja oppimisesta. Äitien vahva käsitys on, että lasta ei tule ”opettamalla
opettaa”, vaan lapsen oppimiskokemusten tulee olla hänelle itselleen merkityksellisiä eli
liittyä lapsen omaan kokemus- ja elämismaailmaan. Toiminnan muodoista leikkiä, työtä ja
ympäristökasvatusta arvostetaan erityisesti oppimiskokemusten siivittäjinä ja subjektiuden
ilmaisijoina (vrt. Helenius ja Savolainen 1996, Kalliala 2003, Käpylä 1994, Siren-Tiusanen
2004). Leikin, työn ja vahvan ympäristöorientaation yhteisvaikutuksina lapsi saa sellaisia
rakennusaineksia ja valmiuksia oman elämäntaitonsa varalle, että hän voi niiden turvin kasvaa itsenäiseksi subjektiksi (vrt. Rauhala 1998, Turunen 1987). Tällainen subjekti ei ole
pelkkä sopeutuja, vaan aktiivinen, ajatteleva ja omaa elämäänsä hallitseva selviytyjä (vrt.
Pietarinen 1993). Nämä varhaiskasvatuksen perinteiset toimintamuodot odottavat myös
uutta renessanssiaan päiväkotipedagogiikassa, koska ne luovat myös kouluvalmiuksia
(Helenius ja Savolainen 1996).
Lapsen subjektiutta rikastuttavat äitien kasvatuskäsitysten mukaan erilaisuuden ja
monikulttuurisuuden kohtaamiseen liittyvät kasvatuskulttuuriset muutokset. Lasten tiedollinen taso ja omakohtaiset kokemukset ovat osittain päiväkodin ansiosta rikkaampia kuin
vanhempiensa. Tämä näkyy myös asenne-eroina lasten ja vanhempien välillä. Lapsilla on
mahdollisuus saada omia kokemuksia ja luoda omat merkityssuhteensa erilaisuuteen ja
monikulttuurisuuteen eli toiseuteen liittyen. Lisäksi nämä merkityssuhteet syntyvät lasten
keskinäisissä suhteissa ja leikeissä, jotka koskevat lapsen eksistenssiä niin jäsentymisen,
liittymisen kuin tekemisenkin osalta. (Vrt. Rauhala 1983, 27, 1998, 30–31, Turunen 1987,
36–39.) Lapset pääsevät soveltamaan arvoja uusiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja samalla
myös luomaan uusia arvoja (Puolimatka 1995, 82). Kasvattajille ja päiväkotipedagogiikalle
nämä tilanteet merkitsevät työn rikkauden ja haasteellisuuden lisääntymistä.
Eräs kasvatuskäsitysten päälinjaus on, että kasvatustavoitteet liitetään yhtä aikaa sekä
yksilöllisyyteen että yhteisöllisyyteen. Sosiaalisen oppimisen tavoitteet korostuvat tuloksissa. Merkittävää on se laaja-alaisuus, johon vanhempien kasvatuspuhe sosiaalisilla tavoitteillaan viittaa. Puhutaan elämän oppimisesta, joka on perinteistä vertaisten kanssa toimeen
tulemisesta, tapakasvatusta ja omien tunteiden hallintaa. Samanaikaisesti tavoitteena on
myös lapsen yksilöllinen kasvu ja sosiaalinen luovuus ja taidokkuus joustavuutena ja
ihmissuhdetaitoina. Sosiaaliset taidot hahmottuvat osittain myös kognitiivista kehitystä
tukeviksi valmiuksiksi. Sosiaalisuuteen luetaan sellaisia eettisen kasvatuksen sisältöjä kuin
tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus.
Sosiaalisuus vanhempien korostamana tavoitteena on tullut aiemminkin esille useissa
tutkimuksissa (Alasuutari 2003, Hujala 1999, Leinonen ym. 1998, Ojala 1997, Poikolainen
2002), mutta sen sisältö on jäänyt erittelemättä ja näin melko yleiselle tasolle. Sosiaalisuu-
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den sisältöjä voidaan eritellä hieman tarkemmin tämän tutkimuksen tulosten avulla. Esille
tulleet sisällöt tarjoavat monipuolisia keskustelunaiheita vanhemmille ja ammattilaisille.
Sosiaalisuus on tulosten mukaan eräs päiväkodin vahvuusalue, joka tarjoaa lapselle
monipuoliset kehittymismahdollisuudet yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tutkimukset tukevat
lapsiryhmän sosiaalista merkitystä myös sen suhteen, että jo hyvin pienetkin lapset oppivat
toisiltaan (Strandell 1995, Kronqvist 2004, 95–96). Kasvattajalle yksilöllisyyden ja sosiaalisuuden suhde lienee yksi suurimmista haasteista: Miten kantaa kaksoisvastuu (Rauhala
1998, Siljander 1988, 1995) ja huolehtia lapsen mahdollisuudesta kehittää ja oivaltaa oma
ainutlaatuisuutensa vertaistensa joukossa, saada rakentaa yksilöllistä olemassaoloaan ryhmän avulla (Kronqvist 2004, 101–102)?
Sosiaalisuuden ja yksilöllisyyden ihanne on myös kasvatuksen arvoristiriitoja paljastava asia. Konkreettinen auttavaisuus sosiaalisuuden piirteenä ei tule tavoitteiden sisällöissä erityisesti esille. Kasvatuspuheessa korostetaan, että toisen oikeuksia ei saa loukata
ja toista tulee huomioida, mutta konkreettinen auttavaisuus tai toisen puolesta tekeminen
altruistisena käyttäytymisenä eivät tule painotetuiksi. Ristiriitaiselta näyttää se ihanne, että
lapsi oppisi luottamaan heikomman mahdollisuuksiin selvitä ja saada apua, kuten ihanteeksi asetettiin, ellei ole niitä, jotka ovat sisäistäneet toisen auttamisen arvona. Samalla
kun kasvatusihanne painottaa humanismia, lasta täytyy ehkä myös huomaamatta kasvattaa
ikään kuin ”katsomaan itse eteensä”. Tämä ristiriita saa vanhemmat epävarmoiksi.
Kuvatut arvoristiriidat ovatkin alue, jolla haastatellut odottavat päiväkodilta keskustelukumppanuutta ja kasvatuskumppanuutta. Haasteeksi muodostuu lisäksi sellaisten kasvatustavoitteiden ja käytännön toiminnan kehittäminen yhdessä, että jo päiväkodin lapsi- ja
aikuisyhteisössä toteutuisi Pursiaisen (2001, 9–10) kuvaama ihanne, jonka mukaan jokainen voi olla konkreettisesti arvokas muille, esimerkiksi olemalla auttavainen toista kohtaan. Tässä haasteellisessa keskustelussa päiväkoti voisi hyvin toimia aloitteentekijänä.
Kaikkiaan varhaislapsuuteen halutaan varata tietty kasvun vapaus, ja päiväkoti nähdään
paikkana, joka tarjoaa lapselle monipuolisia toimintamahdollisuuksia. Monet haastatellut
ottivat kysymättä kantaa koulunaloittamisiän laskemista vastaan. He halusivat myös välttää
ohjailemasta harrastamisen ja erityisen päiväkodin valinnoilla lasten koulutusuraa, joka
käynnistyy usein jo varhaislapsuudessa. Tässä haastatellut ottavat kantaa siihen peruskysymykseen, onko kasvatus lasta varten vai päinvastoin (Värri 1996). Kaikkiaan äitien optimistiset ja ihanteita luovat käsitykset varhaislapsuuden ajasta, lapsesta, hänen kasvustaan
ja kehityksestään sekä lapsen mahdollisuuksista sisältävät vahvan toivon näköalan. Toivo
on, kuten Värri (2002a, 92, 94) sanoo, elintärkeä niin yhteisölle kuin yksilöllekin. Hän
arvioi kuitenkin yhteiskuntaamme ja aikaamme hyvin pessimistisesti kilpailun läpitunkemaksi, jolloin toivon näköala supistuu tai katoaa. Toivon kokemus vahvistaa yksilön eheyttä ja lujittaa yhteisöllisenä perusluottamuksena myös yhteisön koheesiota. Tämän tutkimuksen haastateltujen varhaislapsuutta koskeva kasvatuspuhe on tulosten pohjalta selvästi
ankkuroitunut toivon näkökulmaan.
Varhaiskasvatustyön kannalta haaste on se, että myös ammattilaiset säilyttäisivät toivon
näkökulman kasvatustyössään. Huolestuttavia ovat tutkimustulokset, joiden mukaan päiväkodin henkilöstön suhtautuminen lasta kohtaan on muuttunut aiempaa kielteisemmäksi
(Hujala ja Kyrönlampi-Kylmänen 2003, 58). Riskitekijöitä tässä ovat henkilöstön työssä
kuormittuminen, jota myös haastatellut äidit kommentoivat, ja siitä johtuva rutinoituminen
ja aikuiskeskeisyyden lisääntyminen (vrt. Keskinen 2000, 2003). Toteutuessaan ne olisivat
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mielestäni omiaan hämärtämään yksilöllistä kasvatusorientaatiota ja sumentamaan samalla
kasvatusoptimismia ja toivon näköaloja.
Päiväkodin pedagogiikkaan ja samalla koko varhaiskasvatukseen kohdistuu tutkimuksen tulosten valossa ja niiden sisältämien varhaislapsuuden visioiden pohjalta hyvin vaativia tavoitteita. Kasvattajan pedagoginen rooli muodostuu keskeiseksi ja vaativaksi. Päiväkodin sosiaalisen elämän monimuotoisuuden pedagoginen ohjaus on kokonaisuudessaan
tehtävä, joka vaatii kasvatuksen ammattilaisilta vahvaa eettistä tajua, mutta myös kasvattajayhteisöltä yhteistä tiedostettua arvopohjaa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen
edellyttää, että teoreettista tietoa sovelletaan tietoisesti ja hallitusti ja kyetään samalla toimimaan sensitiivisesti varsinkin pienimpien lasten kanssa, joilla ei ole vielä puhuttua
kieltä. Ammattilaisiin kohdistuvat korkeatasoisen professionaalisuuden vaatimukset, jotka
edellyttävät henkilöstöltä korkeatasoista pedagogista koulutusta. Tärkeä näkökulma
ammatillisuudessa ovat lisäksi yhteistyön vaateet ja mahdollisuudet, joita käsittelen seuraavassa luvussa.

8.5 Kumppanuuden haasteita ja jatkotutkimuksen aiheita
Kasvatuskumppanuuden lähtökohdat ja edellytykset kiteytyvät tutkimuksen tulosten
mukaan neljään näkökulmaan. Ensimmäinen näistä on se, että päävastuu kasvatuksesta
kuuluu äitien kasvatuskäsitysten mukaan vanhemmille, mistä seuraa toisena lähtökohtana
äitien kokema välttämättömyys tehdä kasvatusyhteistyötä (vrt. Alasuutari 2003) päiväkodin henkilöstön kanssa. Kolmas edellytys on, että yhteistyöprosessissa huolehditaan vanhempien eksistentiaalisista tarpeista (Turunen 1987). Neljäs lähtökohta on se, että henkilöstö oppii vähitellen tuntemaan ja ymmärtämään vanhempien kasvatuskäsityksiä yhä
paremmin. Näiden osatekijöiden tiedostaminen ja niiden huomioon ottaminen päiväkodin
yhteistyötilanteissa merkitsevät ammattilaisten työorientaation laajentamista. On kyse
myös arkityössä sellaisen ihmiskäsityksen tiedostamisesta ja soveltamisesta, joka mahdollistaa tasavertaisuuden ja kumppanuuden idean kasvatusyhteistyössä vanhempien kanssa.
Kumppanuuden syntyminen vaatii siis sekä ammatillisuuden että itse ammatin kehittymistä.
Vanhempien kasvatuskäsitysten tunteminen ja ymmärtäminen merkitsevät vanhempien
arvopohjan avautumista ja selkiytymistä ammattilaisille. On kuitenkin huomattava, että
vanhempien reflektoitujen käsitysten kypsyminen ja esille tuominen vaativat aikaa ja useita
keskusteluja. Vanhempien käsitysten tunteminen tukee ammattilaisten kasvatustyötä ja
edistää perheiden erilaisuuden ymmärtämistä. Pyrkimys siihen, että jokainen vanhempi
tulee kuulluksi sen suhteen, mitä hän pitää tärkeänä lapsensa kasvatuksessa, pätee silloinkin, kun vanhemmat ovat haluttomia jakamaa kasvatuskäsityksiään ammattilaisten kanssa.
Lasten vanhempien osallisuutta on onnistuttu edistämään muutamissa alle 3-vuotiaiden
lasten ryhmissä tehdyissä kokeiluissa. Niissä on lähdetty tietoisesti siitä, että vanhemmilla
on ”ensin puheenvuoro” hoitosuhdetta aloitettaessa. Käytännössä henkilöstö on tavannut
vanhemmat jo hyvissä ajoin ennen hoidon aloittamista saadakseen tietoa lapsesta ja vanhempien toiveista. Lapsen ja vanhemman tutustumisvaihe päiväkodissa kestää noin kaksi
viikkoa, jolloin vanhempien ajatukset ehtivät artikuloitua uudessa tilanteessa. (Annunen ja
Markkanen 2003, Lund ja Soukankujan päiväkodin työryhmä 2003, Tuliharju 2002.) Ajat-
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telutavan mukaan vanhemmat opettavat henkilöstön hoitamaan lastaan ja tutustuttavat lapsen omaan hoitajaansa. Voisi ajatella, että vanhemmat vastuunnuttavat henkilöstön lapsen
hoitoon ja kasvatukseen. Perinteinen ja perhekeskeiseksi ymmärretty ammattilaisten tapa
on ollut päinvastoin vastuunnuttaa ensin vanhemmat yhteiseen kasvatustyöhön (Nivala
1999). Kokeiltu käytäntö antaa aikaa ja tilaa niin vanhemman, lapsen kuin ammattilaisenkin tarpeille orientoitua, jäsentää ajatteluaan, kohdata tunteitaan ja pohtia oman tahtonsa
mukaista toimintaa uudessa tilanteessa (vrt. Turunen 1987) sekä rakentaa kumppanuuden
kasvualustaa.
Edellä kuvatuissa kokeiluissa on toteutunut onnistuneesti myös vanhempien perehtyminen päiväkodin arkeen. Tämän tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, päiväkotikasvatusta koskeva tietämys on suurelta osin perustunut oman lapsen kokemusten ja oppimisen seuraamiseen ja tulkintaan sekä henkilöstön kanssa keskustelemiseen. Tämä antaa aiheen kysyä,
miksi vanhemmat eivät ole enempää, tai juuri ollenkaan, läsnä tai osallistumassa päiväkodin arkitodellisuuteen. Kun joissakin muissa maissa vanhempien osallistuminen on jopa
velvollisuus, suomalaisvanhemmat ihmettelevät ulkomailta palattuaan sitä, ettei Suomessa
tarvitsekaan osallistua. Tämä ainakin kokeiltavaksi suositeltava käytäntö voisi samalla
tukea myös vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta. Vanhempien vertaisryhmien syntyminen ja niiden tarjoaman vertaistuen kehittäminen on ollut jo pitkään myös päiväkodin
tehtäviin kohdistettujen odotusten listalla. Vertaisryhmä, joka vanhempien kokemusten ja
arvostusten mukaan on ehkä paras kasvatustuen tarjoaja, tarjoaisi ilmeisesti myös yhden
lisäkanavan, joka vahvistaisi vanhempien kokemusta päiväkotiin liittymisestä.
Äitien kasvatuskäsityksiin sisältyy myös sellaisia koordinointi-, ohjaus- ja kontrollitehtäviä, joista ei ehkä useinkaan keskustella päiväkodissa. Ne koskevat lapsen arjen kokonaisuuden sekä erilaisten kodin ja päiväkodin ulkopuolelta tulevien kasvuvirikkeiden vaikutusta. Monet kulttuurimme ilmiöt, kuten televisio ja muu media, mainonta, kuluttaminen,
joukkoviihde, uutisointi ja sen mukanaan tuoma informaatio globaaleista ongelmista, tuottavat lasten kokemusmaailmaan paljon asioita, jotka ovat tehokkaita ja vetovoimaisia oppimisympäristöjä (Värri 2002a, 96), mutta sisältävät myös negatiivisia vaikutteita. Näistä
virikkeistä syntyy äitien mukaan monia kysymyksiä, joihin aikuisen on perustellen vastattava lapselle. Vanhempien ensisijaisen kasvatusoikeuden näkökulmasta olisikin perusteltua, että lasta hoitava ja kasvattava henkilöstö tuntisi vanhempien näkemyksiä näistä usein
eettisistä ja moraalisista kysymyksistä. Toisaalta myös henkilöstöltä edellytetään tietoisuutta asioista, eettistä kasvuvirikkeiden erottelukykyä sekä valmiuksia ja taitoa ottaa asiat
tavoitteisesti keskustelun kohteeksi (Räsänen 1994, 90–191). Haastatelluille tämän tyyppiset arvo- ja moraalikysymykset osoittautuivat keskeisiksi. Lapselle ne ovat usein hänen
”olemiskysymyksiään” (Värri 1997).
Haastatellut ovat tämän tutkimuksen tulosten mukaan hyvinkin tyytyväisiä lastensa saamaan päiväkotikasvatukseen, mutta samalla arvioivia ja tietoisia kontrollointioikeudestaan. Vanhempien ja kasvatushenkilöstön selvä yksimielisyys on tullut myös esille muissa
varhaiskasvatustutkimuksissa (esim. Hujala 1999, Ojala 1997). Ammatillinen ajattelutapa
leviää ja vakiintuu myös vanhempien tulkintoihin juuri yhteistyön ja median välittämän
kasvatustiedon seurauksena. Vaarana on, että vanhemmat saattavat joutua vallan ja tiedon
suhteen sillä tavalla epäsymmetriseen asemaan asiantuntijoiden kanssa, että asiantuntijoilla
on heitä vahvempi asema ja vanhemmat ovat neuvottavia ja opastettavia. Tällainen tilanne
saattaa syntyä erityisesti silloin, kun lapsen kasvatuksessa on kyse erityisongelmista. (Alasuutari 2003, 33–35, 165, 167.) Asiantuntijan ylivalta onkin yhteistyön riskitekijä, jota
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ammattilaisen tulee tietoisesti kontrolloida pohtien oman toimintansa vaikutuksia ja asiakkaan asemaa ”tietämisen, tuntemisen ja tekemisen kehässä” (vrt. Turunen 1987). Tämän
tutkimuksen tulokset antavat arviointini mukaan myös viitteitä ammatillisen ajattelutavan
vaikutuksista vanhempien käsityksiin. Periaatteessa tällainen kehityslinja on luonnollinen
edellyttäen kuitenkin, että vanhempien osallisuus ja ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta säilyy. Kumppanuudessa vaikutusten suunta on molemminpuolinen.
Konkreettiset esimerkit vanhemmuuden tuen ja kumppanuuden kokemisesta tai niiden
puuttumisesta tulevat tutkimuksen tuloksissa voimakkaimmin esille kasvatuksen tai perheen kriisitilanteissa. Koettu tuki tai sen puuttuminen liittyvät voimakkaasti lapsen hyvinvoinnista huolehtimiseen, mutta kokemus omasta vanhemmuudesta on silti taustalla
mukana (esim. 4/52, 408, 5/317). Vanhemmat haluavat kuitenkin selvästi itse määritellä
tuen laadun ja määrän tällä herkällä ja sensitiivisellä alueella. Oman vanhemmuutensa suhteen vanhemmat tulkitsevat oman kokemuksellisen tietonsa asiantuntijan yleistä tai teoreettista tietoa merkittävämmäksi (Alasuutari 2003, 167).
Silloinkin, kun kaikki etenee lapsen päivähoidossa hyvin tai odotusten mukaisesti, vanhemmat tekevät tulkintoja asemastaan ja vanhemmuudestaan jatkuvasti, mutta huomaamattomasti ja ehkä osin tiedostamattomasti. Asiaa kysyttäessä tieto kuitenkin aktivoituu, ja
sitä osataan artikuloida jopa helposti (1/258, 260, 2/75, 3/58, 6/683, 688, 7/25). Tuen kokemukset voivat syntyä hyvin hetkellisistä tilanteista: erillisiä asioita sisältävistä keskustelutuokioista, ilmapiirin myönteisyydestä ja vastaanottavaisuudesta, lojaaliuden ja vastavuoroisuuden kokemuksista. Tältä osin tulokset kertovat näkymättömästä vanhemmuuden
tuesta, joka rakentaa kumppanuuden edellytyksiä. Tämänlaatuiset tulokset saattavat hyvinkin jäädä huomaamatta niin työntekijöiltä itseltään kuin heidän esimiehiltään ja työnantajiltaankin.
Tutkimuksen tulokset tukevat niitä arvioita, joiden mukaan työnkuvia tulee muokata
siten, että yhteistyön tekemiseen on aikaa (Keskinen 2003). Lisäksi niissä tulee esille
yhteistyön vahva sensitiivisyys, joka vaatii ammattilaisilta paneutumista ja taitoa vanhempien kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Voisi jopa todeta, että useimmat tilanteet ovat
myös vanhemmuuden tukemisen tilanteita. Vanhempien kokemuksissa se kanava, joka
tuottaa heille itselleen tulkintoja omasta vanhemmuudestaan, on jatkuvasti avoinna, vaikka
ammattilaiset eivät sitä tiedostaisikaan.
Huolet vanhemmuuden heikkenemisestä ja ammattilaisille luiskahtaneesta vallasta eivät
saa vahvistusta tämän tutkimuksen tuloksista. Pikemminkin tuloksissa tulee esille haastateltujen realistisesti arvioiva asenne sekä aloitteellisuus yhteistyön suhteen. Haastateltujen
toiveista käy ilmi myös aktiivinen halukkuus osallistua esimerkiksi oman lapsen kasvatusta
koskevaan suunnitteluun ja arviointiin enemmän ja pitkäjänteisemmin kuin päiväkodin
käytännöt mahdollistavat. Tämä kertoo osaltaan vanhempien käyttämättömästä yhteistyöpotentiaalista. Vanhempien toimintatapa on aktiivinen, kun on kyse päiväkodin kasvatustoiminnan ja lapsen tilanteiden selvittämisestä tarvittaessa, vaikka suuria vastakkainasetteluja tai tarvetta puuttumiseen ei tullutkaan esille.
Jatkotutkimuksen kannalta kiinnostavia aiheita ovat monet kasvatusyhteistyöhön ja
kumppanuuden kehittymiseen liittyvät teemat. Perhekohtaiset kasvatuskeskustelut ovat
tällä hetkellä selvästi vanhempien arvostama ja voimakkaasti asemaansa vahvistava työmuoto. Siitä on kuitenkin toistaiseksi suhteellisen vähän tutkimustietoa, dokumentoituja
kokemuksia tai oppimateriaalia. Päivähoidon arkityö vaatii perheiden erilaisuuden kunnioittamista ja ymmärtämistä, ja se asettaa näille keskusteluille ammattilaisten kannalta eri-
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tyisiä vaatimuksia. Kun vanhemmat ja ammattilaiset työskentelevät tasavertaisina kumppaneina, voi kysyä, millainen on ammatillisuuden rooli kumppanuudessa ja merkitys tässä
uudessa työtavassa. Millaisia taitoja ja valmiuksia ammattilaisilta edellytetään? Millaisia
vaatimuksia työmuoto asettaa päivähoidon ammattilaisten koulutukselle? Vanhempien
kannalta olisi tärkeää tutkia, saako vanhemmuus entistä selvemmin tukea ja saako se uusia
ulottuvuuksia. Saavatko keskustelut ja päiväkodin yhteistyömuodot aikaan perheiden voimaantumista? Tämän työmuodon tutkiminen ja kehittäminen tarjoavat monitahoisia tutkimusaiheita.
Tähän tutkimukseen osallistuneista äideistä suurin osa on 1960-luvulla syntyneitä. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi jo nyt tutkia tätä ryhmää kymmenen vuotta nuorempien vanhempien kokemuksia vanhemmuudestaan ja sen tukemisesta. Millaiselta vanhemmuuden tuki näyttää nuorten vanhempien näkökulmasta tällä hetkellä? Onko selvää
tuen tarvetta enemmän kuin aikaisemmin? Tunnistavatko vanhemmat entistä selvemmin
tuen tarpeensa ja hakevatko he ehkä entistä aktiivisemmin tukea? Millaisia uusia menetelmiä yhteiskunnan ja esimerkiksi päiväkodin antamassa tuessa on käytössä? Ovatko nuoremman ikäluokan vanhemmuus ja perhekulttuurit kenties avoimempia kuin vanhemman?
Onko ammattilaisten ja vanhempien tasavertaistuminen edistynyt niin, että myöskään vanhemmuuden tuki ei ole uhka, vaan murtaa turvallisesti ammattilaisen ja asiakkaan välisiä
rajoja? Onko nuorempi ikäluokka vanhempaa rohkeampi astumaan vastuunnuttajan rooliin? Onko siis osallisuudelle löytynyt jo uusia muotoja? Löytyykö vanhempien kasvatuskäsityksistä erilaisia ja uusia painotuksia? Selvää on, että kasvattaminen on vaikea ja rikas
tehtävä, jonka suhteen nyky-yhteiskunta odottaa vanhemmilta valmiuksia myös uuden tiedon ja asiantuntijatiedon valossa (vrt. Korhonen 1999, 31–32). Tästä näkökulmasta arvioituna vanhemmuus ja kasvatustehtävä tarvitsevat ja ansaitsevat kaiken sen tuen, jonka
ympäristö ja yhteiskunta voivat tarjota. Päivähoidolla tulee olemaan entistä keskeisempi
rooli tässä haastavassa tehtävässä, jonka hoitamiseen päivähoito tarvitsee myös riittävät
resurssit.
Tässä tutkimuksessa haastateltujen äitien pieni ryhmä näyttäytyi monissa käsityksissään
melko yhtenäisenä joukkona. Tällaisia aihepiirejä olivat lapsen asema subjektina, lapsen
yksilöllisyys ja lapsilähtöisyys oppimisessa. Haastatellut olivat melko yksimielisiä myös
sosiaalisen ja eettisen kasvatuksen tavoitteista. Jatkotutkimuksen aiheita tästä näkökulmasta löytyisi runsaasti. Vanhempien kasvatuskäsitysten kirjo tulisi oletettavasti esille jo
yhden koko päiväkotiryhmän ja siinä esimerkiksi myös monikulttuuristen vanhempien keskuudessa. Hyödyllistä olisi seurata kokemuksia ja kannanottoja kasvatustoiminnasta
pitemmän ajan, esimerkiksi toimintavuoden kuluessa. Tällöin tulisi esille myös akuutteja
ongelmatilanteita, joissa kasvatusihanteet joutuisivat koetukselle ja niihin löytyisi todennäköisesti myös ratkaisuja. Tällaisia vanhempien osallisuutta tukevia menetelmiä olisi mahdollista toteuttaa tutkimus- ja kehittämistyön avulla. Olisi tarpeellista ja mahdollista tutkia
yhtä aikaa vanhempien kasvatuskäsitysten laatua ja erilaisuutta ja ammattilaisten toimintatapoja sekä kehittää ja etsiä uusia yhteistyön menetelmiä. Myös tutkimus voisi tukea vanhemmuutta ja kehkeytyvää kumppanuutta omilla menetelmillään.
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Liitteet

Liite 1 I Haastattelukerta ja taustatietolomake
Haastattelukysymykset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Miksi valitsit tämän päiväkodin lapsesi hoitopaikaksi?
Oliko sinulla tietoja tästä päiväkodista ja sen toiminnasta etukäteen?
Tutustuitko tai otitko selvää tästä päiväkodista ennen hoitopaikan hakemista tai vastaanottamista?
Onko päiväkodin ulkoisilla puitteilla, ympäristöllä merkitystä kasvatuksen kannalta?
Mihin asioihin olet tällä hetkellä erityisen tyytyväinen lapsesi päivähoidon toteutumisessa?
Millainen käsitys sinulla on lapsen päivän kulusta päiväkodissa? Tiedätkö siitä mielestäsi riittävästi?
Oletko ollut mukana päiväkodin arkipäivässä?
Onko asioita, joihin toivoisit muutoksia lapsesi hoidon suhteen?
Mistä seikoista päättelet, että lapsesi hoito ja kasvatus sujuu hyvin päiväkodissa?
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kasvatusperiaatteet, joiden tulee toteutua lapsesi päiväkotikasvatuksessa?
Millaisissa asioissa mielipiteitäsi/mielipiteitänne on mielestäsi on otettu huomioon lapsen
päiväkotikasvatuksen toteuttamisessa?
Onko vanhemmille selvitetty päiväkodin kasvatusperiaatteita ja ja päivähoidon virallisia tavoitteita? Mitä
mieltä olet niistä; mikä on hyvää ja puuttuuko jotakin?
Millaisissa asioissa vanhemmilla tulee mielestäsi olla kontrollioikeus päiväkotikasvatuksen suhteen?
Millaisissa asioissa perhe joutuu mielestäsi mukautumaan päivähoidon vaatimuksiin?
Jos olet tyytymätön johonkin asiaan lapsesi kasvatuksen suhteen, voitko keskustella siitä päiväkodissa?
Millaiset oikeudet vanhemmilla tulee mielestäsi olla puuttua päiväkodin käytäntöihin?
Millaiseksi toivot lapsesi henkilösuhteiden kehittyvän suhteessa päiväkodin aikuisiiin?
Mitä ajattelet lapsen oppivan kasvaessaan päiväkodin isossa lapsiryhmässä?
Millaista mallia yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä päiväkodin aikuisten tulisi mielestäsi välittää lapsille?
Millaisia asioita sinulla tulee mieleen, kun puhutaan lapsen edusta päiväkotikasvatusta toteutettaessa?
Koetko, että päiväkodissa kunnioitetaan lapsen perheen kasvatusarvoja?
Oletko saanut päiväkodin henkilökunnalta tukea vanhempana kasvatustehtävässsäsi?

Haastateltavan taustatietolomake
Nainen ____
Mies ____
Asuinkunta ______________________
Ikä ____
Ammatti___________________________
Puolison ikä ____
Puolison ammatti _______________________
Lapset:
Ikä ____Sukupuoli ___________ Ollut päiväkodissa ________ lukuvuotta
Ikä ____Sukupuoli ___________ Ollut päiväkodissa ________ lukuvuotta
Ikä ____Sukupuoli ___________ Ollut päiväkodissa ________ lukuvuotta
Ikä ____Sukupuoli ___________ Ollut päiväkodissa ________ lukuvuotta
Ikä ____Sukupuoli ___________ Ollut päiväkodissa ________ lukuvuotta

Kiitokset vaivannäöstäsi!

Liite 2 II Haastattelukerta / Parihaastattelu
Haastatelkaa toisianne ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä

Haastattelukysymykset
Lapsen päätösvalta
1. Saavatko lapset mielestäsi leikkiä tarpeeksi päiväkodissa?
2. Onko mielestäsi tärkeää, etä lapset saavat olla oma-aloitteisia ja toteuttaa omia ideoitaan? Miten se mielestäsi onnistuu kotona entä päiväkodissa?
3. Millaisissa asioissa aikuisten tulee kuunnella lasten mielipiteitä kotona ja päiväkodissa? Millaisista asioista
lapsi saa itse päättää? (kaverit, päiväunet, tekeminen, TV, videopelit)
4. Tuleeko lapsen saada olla esim. omissa oloissaan silloin, kun hän itse haluaa, vaikka tarjolla olisi jotakin
yhteistä tekemistä?
Lapsen tunne-elämä
1. Miten mielestäsi lapsen tulee saada ilmaista myös negatiivisia tunteitaan surua, kiukkua, vihaa? Saako lapsi
kiukutella kotona entä päiväkodissa?
2. Miten mielestäsi lapsen tulee oppia ottamaan huomioon myös toisten tunteita?
3. Millainen on mielestäsi lapsen terve tunne-elämä ja itsetunto?
4. Mitä mielestäsi voi olla lapseen kohdistunut henkinen väkivalta?
5. Millaista on mielestäsi sellainen päiväkotikasvatus, joka perustuu tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen?
Rankaiseminen
1. Saako lasta rangaista ja miten? Mitä lapsi mielestäsi oppii rankaisemisen avulla?
2. Tiedätkö millaisia rangaistuksia lapsi voisaada päiväkodissa? Mitä mieltä olet niistä?
3. Miten mielestäsi on hyvä suhtautua lasten keskinäisiin riitoihin?
Tavat, kulttuuri, ympäristö ja työ
1. Onko tapakasvatus tärkeää ja millaista tapakasvatusta toivot päiväkodilta? (ns. hyvät tavat, vanhempien kunnioitus, käyttäytyminen)
2. Toivotko, että pk-kasvatuksessa tulevat esille sellaiset asiat kuin kotiseutu ja isänmaa, suomalaisuus vrt.
eurooppalaisuu?s
3. Millaista ympäristö- ja luontokasvatusta toivot päiväkodilta? Millaiseksi toivoisit lapsen suhteen ympäristöön ja luontoon muodostuvan?
5. Minkälainen asenne työhön lapselle tulisi mielestäsi muodostua jo enenen kouluikää? Miksi? Mitä päiväkoti
voi tehdä? Kansainvälisyys ja yhteiskunta?
1. Mitä lasten tulisi oppia muista maista ja muiden maitten ihmisistä?
2. Millaisiksi toivot lapsen asenteiden muodostuvan Suomessa asuvia pakolaisia ja muita ulkomaalaisia kohtaan?
3. Miten mielestäsi lasten kanssa tulee käsitellä sellaisia aikuisten maailmaan kuuluvia ongelmia kuin sota, nälkä eriarvoisuus, saastuminen? Onko vaaraa, että lasta rasitetaan liikaa aikuisten ongelmilla?
4. Millaista uskontokasvatusta odotat päiväkodilta?
5. Kun puhutaan tulevaisuuden yhteiskunnan vaatimuksista, mitä sen valossa pitäsi vaatia kasvatukselta? Miten
kasvatus voi valmentaa lasta tulevaisuuden yhteiskuntaa varten?
6. Minkälainen on mielestäsi "hyvä" tulevaisuuden kansalainen?
7. Millainen käsitys oikeudenmukaisuudesta tulisi lapselle kehittyä varhaislapsuudessa?
8. Miten lasten kanssa tulisi käsitellä väkivaltaa, jota nähdään tiedotusvälineissä ja viihteessä?
9. Mitä pienen lapsen kohdalla voisi olla suvaitsevaisuuteen oppiminen?

Liite 3 III Haastattelukerta
Haastattelukysymykset
1. Lapsikäsitys; millainen ihminen on lapsi? Miten lapset toimivat, ajattelevat, oppivat, käyttävät aikansa? Millainen lapsi on luontojaan? Millaiset oikeudet - velvollisuudet lapsella tulee olla?
2. Lapsuus ajanjaksona – millainen se nyt on? Millainen sen tulisi olla? Mikä siinä nyt on hyvää? Uhkaavatko
jotkut asiat lapsuutta?
3. Kotikasvatuksen johdonmukaisuus – epäjohdonmukaisuus; erot vanhempien kasvatusajattelussa käytännöissä. Mitä ne merkitsevät?
4. Kotikasvatuksen ja päivähoidon tehtäväerot, millaiset ne ovat?
Mikä kuuluu päiväkodille, mikä kodille?
5. Millainen on oma asemasi päivähoidon käyttäjänä; oletko asiakas vai osakas?
6. Onko päivähoito osa lapsen koulutusta; missä mielessä?
Mikä tärkeintä tiedot, taidot, tahto vai tunteet?
Urheilua, taidetta, tiedettä, leikkiä vai ryhmätyötä?
Mitä sinä painotat?
7. Mitä valmiuksia lapsen saada pärjätäkseen tulevaisuuden maailmassa?
8. Millaista ihmisen mallia tai eettistä mallia päiväkodin henkilöstön tulisi välittää lapsellesi?
9. Millaiset asiat aiheuttavat sinulle eniten epävarmuutta ja huolta kasvattamisessa?
10. Kerro omasta lapsuudestasi ja kasvatuksestasi. Mitä sen pohjalta haluat tai et halua välittää lapsillesi?
11. Miten lapset ovat kasvattaneet sinua, mitä itse olet oppinut kasvattajan roolissa?
12. Miten ajatuksesi kasvattamisesta ja kasvatusperiaatteista ovat muuttunett vuosien myötä?
13. Mitkä seikat ovat saaneet aikaan muutoksia? (uusi tieto, uudet tekniikat, ajankohtaiset ideologiat, Tv, mainonta, uudet mallit tai tavat ympäristössä, taloudellinen lama yhteiskunnassa)

Liite 4 Kirjallinen arviointi
26.3.1998

Hyvä haastateltava

Viitaten puhelinkeskusteluumme lähetän ohessa laatimani tiivistelmän haastattelustasi.
Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi pyytäisin Sinua perehtymään tekstiin ja vastaamaan vielä oheiseen
haastattelulomakkeeseen, joka sisältää seuraavat kysymykset:

1. Arvioi oheista tiivistelmää keväällä -95 tehdystä haastattelustasi. Vastaako teksti mielestäsi silloisia kasvatusajatuksiasi? Haluatko korjata jotakin?
2. Ovatko mielipiteesi muuttuneet joiltain osin suhteessa oheiseen tekstiin? Kuvaa, miten ne ovat muuttuneet
ja miksi. Haluatko lisätä vielä joitakin ajatuksiasi?
3. Kun arvioit nyt jälkeenpäin päiväkodin lapsellesi antamaa kasvatusta oman kasvatusajattelusi valossa,
missä asioissa se mielestäsi onnistui hyvin ja mihin asioihin olisi mielestäsi voinut kiinnittää enemmän
huomiota?
4. Kun arvioit jälkeenpäin rooliasi vanhempana suhteessa päiväkotiin, onko asioita, joista olisi ollut hyvä tietää enemmän tai joihin olisi voinut ottaa kantaa tai vaikuttaa enemmän?

Ohessa seuraa vastauskuori kaavakkeen palauttamista varten.

Avustasi kiittäen,
ystävällisin terveisin.
Aila Tiilikka
opettaja

Liite 5 Aineistolähtöisesti muodostunut luokittelu
Haastattelujen aineistolähtöisen analyysin pohjalta aineistosta muodostui 19 pääluokkaa ja 54 alaluokkaa. Luokitus muodostui seuraavanlaiseksi.
1. Sosiaalisuus
Sosiaalisuuden konkretiaa ja taitoja
Lapsen aikuissuhteet
Aikuissuhteet tunnesuhteina
Lasten vertaissuhteet
Lasten keskinäiset konfliktit
Tapakasvatus sosiaalisen kasvun osana
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sosiaalisessa elämässä
2. Tunne-elämä ja itsetunto
3. Hoitomuodon luonne vanhempien kuvaamana
Palvelun toimivuus
Aikaisempi käsitys päiväkodista
4. Päivähoidon tavoitteet ja esiopetus
Käsitykset yleisistä tavoitteista
Vanhempien omat tavoitteet
Kouluvalmius ja esikoulu
Kodin tehtävät päiväkodin tehtävät
5. Yhteistyö
Ilmapiiri ja ideologia
Käsityksiä lapsen päivän kulusta, tavoitteista ja sisällöstä
Kasvatustukea
Yhteistyö ja tuki kriisitilanteissa
Hyvät yhteistyömuodot
Kriittisiä tilanteita yhteistyössä
Arviointi
6. Vanhempien kontrolli- ja koordinointioikeus sekä -tehtävät
7. Lapsi yksilönä, toimijana ja oppijana
Yksilöllisyys persoonan kehityksen näkökulmasta
Lapsen tapa toimia
Lapsen oma kiinnostus ja oma toiminta
8. Lapsen asema kasvatussuhteessa
Lapsen oikeudet ja päätösvalta
Lapsen velvollisuudet
9. Johdonmukaisuus, ristiriidat ja rangaistukset kasvatuksessa
Johdonmukaisuus ja ristiriidat
Rankaiseminen
10. Leikki lapsen toimintana
11. Työ, luonto ja ympäristö kasvatuksessa
12. Suomalainen identiteetti ja oma kulttuuri
Suomalainen identiteetti
Paikallinen identiteetti
Uskontokasvatus
13. Erilaisuus lasten maailmassa
Erityisryhmät
Kansainvälisyys
Pakolaisuus
14. Lapsuus nykyajassa
Lapsen erityislaatu
Lapsen oikeudet ja tarpeet
Aineellinen hyvinvointi

Henkinen hyvinvointi
Ajan paineet
15. Tulevaisuuden näköalat ja vaatimukset
16. Uhkatekijät kasvussa ja kasvatuksessa
Oman ympäristön uhkatekijät
Aikuisten käyttäytyminen ja epätäydellisyys
Kasvattajan auktoriteetti
Joukkotiedotus, uutisointi
Joukkoviihde
Maailman megaongelmat
17. Ammattikasvattajalle asetettavat vaatimukset
Suhde lapseen
Aikuisyhteisön malli
18. Kasvattajan kasvu vanhempana
Itsetiedostus
Ajattelun muutos, ihanteellisuuden muutos
Sensitiivisyyden muutos
Totaalisuus
Oma ammatti
Sukupolvien ketju
Mistä uudet ajatukset
19. Kotikasvatuksen asema ja arvot sekä tehtävät

