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Juntunen, Anne-Leena, New work practices to day-care centre work. A research of
a practical training of client work in Social Services (UAS) studies
University of Oulu, Faculty of Education,  P.O.Box 2000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 115, 2010
Oulu, Finland       

Abstract
The development of new work practices requires the combination of several organizations. The
interaction and knowledge formation of the participants are the essential factors. The aim of this
study was to reveal their potential for forming new work practices to day-care centre work in the
practice of Social Services (UAS) studies. The research focused on co-operative learning of the
network of persons representing universities (academic and applied sciences) and day-care
centres. 

The methodology of the study is based on developmental work research. Four different types
of data were collected: 1. Discussion data of the Social Services (UAS) students, teachers and
work place instructors during joint planning sessions, 2. Their stimulated recall -interview data, 3.
The historical analysis of the day-care work, 4. Historical analysis of the transfer concept. The
“expansive learning cycle” and historical analysis of the transfer were used as conceptual tools of
analyzing teamwork and knowledge formation of the teams. The activity system model of
developmental work research was used as conceptual tool of analyzing learning of the teams.
Central themes were further elaborated using stimulated recall – interviews. 

The interaction mainly consisted of presenting one’s own view, and on the other hand, solving
a common problem. The team did not question the interaction at a personal level. The team was
not able to construct the common activity system and the boundary object between different
institutions (the university, university of applied sciences and the day-care centres). Knowledge
formation was conducted by reconstruction of existing knowledge and traditional transfer. On the
other hand, regenerative learning and knowledge formation were developed in the activity system
of the day-care centre and education. The team observed children’s learning and the contradictions
of current activity and formed a new theoretical concept. It was applied as a tool for the activity
of students. The new insight was not expanded to the work in day-care centres. 

Mere conversation is not sufficient - new work practices require mutual trust, strong network
connections and the ability to assess and develop the attitude towards a more co-operative one.
Knowledge formation provides regenerative learning. What is essential is questioning present
practices, knowing the zone of proximal development of the work and modeling of new ideas. The
most important in knowledge formation, interaction and learning are the theories of learning. The
starting point to develop the work is to find the right object based on the needs of working life. 

Keywords: activity theory, Bachelor of Social Services,  day-care centres, interaction,
learning, transfer, work practice





Juntunen, Anne-Leena, Uusia työtapoja päiväkotityöhön. Tutkimus sosionomi
(AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelusta
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta,  PL 2000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 115, 2010
Oulu

Tiivistelmä
Uusien työtapojen kehittäminen vaatii useiden organisaatioiden yhteistoimintaa. Keskeistä on eri
asiantuntijoiden vuorovaikutus ja tiedonmuodostus. Tutkimuksessa selvitettiin kehittäjätiimin
vuorovaikutuksen ja tiedonmuodostuksen suhdetta uusien työtapojen muodostumiseen sosiono-
mi (AMK) -koulutuksen harjoittelussa. Tutkimus kohdistui yliopiston, ammattikorkeakoulun ja
päiväkodin edustajien yhteistoiminnalliseen oppimiseen tavoitteenaan kehittävä siirtovaikutus. 

Tutkimuksen metodologia perustuu kehittävään työntutkimukseen. Tutkimus sisältää neljä
aineistoa: 1. Sosionomi (AMK) -opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien keskusteluai-
neiston, 2. stimulated recall -haastatteluaineiston, 3. päiväkotityön historiallisen kehityksen ana-
lyysiaineiston, 4. siirtovaikutuksen käsitteen historiallisen analyysiaineiston. Keskusteluaineis-
ton vuorovaikutuksen analyysimenetelmänä käytettiin tiimityön analysoinnin käsitteellisiä väli-
neitä. Tiedonmuodostusta analysoitiin ekspansiivisella oppimissyklillä ja siirtovaikutuksen kehi-
tysvaihemallilla. Päiväkotityön historia-analyysiä käytettiin osallistujien kehittämiskohteen tul-
kintaan. Oppimista analysoitiin toimintajärjestelmän rakennemallilla. Stimulated recall -haastat-
telut täydensivät analyysejä. 

Kehittäjätiimin vuorovaikutuksessa korostui oman näkökulman esittäminen ja toisaalta yhtei-
sen ongelman ratkaiseminen. Osallistujat eivät kyseenalaistaneet yksilötason vuorovaikutus-
taan. Tiimi ei pystynyt luomaan yliopiston, ammattikorkeakoulun ja päiväkodin edustajien
yhteistä toimintajärjestelmää ja kehittämiskohdetta. Tiedonmuodostusta ohjasivat valmiin tie-
don rekonstruointi ja staattinen siirtovaikutus. Toisaalta päiväkodin ja koulutuksen toimintajär-
jestelmässä kehittyi uudistavaa oppimista. Osallistujat käsittelivät lasten oppimista, nykytoimin-
nan ristiriitoja ja muodostivat uuden selitysmallin, jolla oli teoreettista merkitystä opiskelijan
toiminnan välineenä. Uusi selitysmalli ei siirtynyt päiväkotityöhön. 

Pelkkä keskustelu ei riitä - uudet työtavat edellyttävät keskinäistä luottamusta, vahvoja ver-
kostosuhteita sekä kykyä arvioida ja kehittää asennetta yhteistoiminnallisuuteen. Tärkeimmiksi
tiedonmuodostusta, vuorovaikutusta ja oppimista sääteleviksi tekijöiksi nousevat oppimisteori-
at. Uudistukset edellyttävät uudistavaa oppimista. Keskeistä on taito yhdessä kyseenalaistaa
nykyistä toimintaa, hahmottaa työn lähikehitys sekä mallittaa uusia ideoita. Lähtökohtana ovat
työelämän tarpeista nousevat kehittämiskohteet. 

Asiasanat: oppiminen, päiväkodit, siirtovaikutus, sosionomi (AMK) -koulutus,
toiminnan teoria, työtavat, vuorovaikutus
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Alkusanat
Tämän tutkimusmatkan alkujuuret ulottuvat jo 1990-luvun alkuun, jolloin työskente-
lin lastentarhanopettajana päiväkodissa. Päiväkotityössä pyrittiin lapsilähtöisyyteen, 
mikä edellytti työntekijöiltä ymmärrystä lasten maailmasta. Tuolloin huomasin, mi-
ten tärkeää oli lasten arkitoiminnan dokumentointi. Aloin pohtia tuon uuden työtavan 
käyttöönoton mahdollisuuksia työpaikassani. Siirryttyäni opetustyöhön lähihoitaja-
koulutukseen, ja myöhemmin sosionomi (AMK) -koulutukseen havaitsin eriasteisia 
koulutuksen ja työelämän välisiä haasteita yhteisten toimintamallien ja uusien työta-
pojen kehittämisessä. Käytännössä osoittautui, että perinteiset toimintamallit ohjasi-
vatkin toimintaa. Haaste syntyi siitä, että työyhteisössä työtapojen muutos edellyttää 
oppimista, jonka seurauksena osallistujien käyttäytymisen tuli muuttua. 

Oppimisen tarkoituksena on yhteistoiminnallisesti ratkaista ongelmia ja etsiä 
nykytyön ylittäviä uusia toimintatapoja. Tämä viittaa uudistavaan oppimiseen. Op-
pimisprosessissa osallistujien horisontin tulee peilata samanaikaisesti kolmeen 
eri suuntaan – menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Uusien työtapojen 
käyttöönottaminen on pitkä prosessi, joka vaatii oppimisympäristöiltä perinteisten 
toimintatapojen kyseenalaistamista, yhteisillä rajapinnoilla toimimista, innovatii-
vista otetta ja keskinäistä luottamusta. Professori Pentti Hakkaraisen luotsaamassa 
”Kulttuuri, oppiminen ja opetus” -tohtorikoulussa 2000-luvun alkupuolella tutus-
tuin kehittävän siirtovaikutuksen käsitteeseen, joka usein liitetään uudistavan op-
pimisen yhteyteen. Juuri tuolloin palat loksahtivat paikoilleen ja syntyi oivallus 
tutkia työn kehittämisen problematiikkaa.

Tutkimusprosessin alkuun saattamiseen ja etenemiseen on vaikuttanut tutki-
mukseni ohjaaja, professori Pentti Hakkarainen. Oli tärkeää, että hän uskoi työni 
etenemiseen ja antoi minulle vapautta omaan oppimiseeni. Erityisesti haluan kiit-
tää häntä kehittävän työntutkimuksen metodiin liittyvistä keskusteluista ja käsikir-
joituksen tarkistamisista. Haluan myös mainita professori Sirpa Janhosen Oulun 
yliopiston hoitotieteen laitokselta ja dosentti Anneli Sarjan Jyväskylän yliopiston 
koulutuksen tutkimuslaitokselta. He johdattivat ensiaskeleitani tutkimuksen teke-
miseen ja kommentoivat raporttiani eri vaiheissa. Osoitan kiitokseni myös siitä, 
että meistä tuli myöhemmin yhteistyökumppaneita ja ystäviä. Parhaimmat kiitok-
seni myös projektipäällikkö Miika Kajanukselle, joka varsinkin tutkimusprosessin 
alkuaikoina antoi useita kommentteja työni rajaukseen.

Kiitän tutkimukseni esitarkastajaa Turun yliopiston Rauman opettajankoulu-
tuslaitoksen kasvatustieteen professori Aili Heleniusta erityisesti antoisasta var-
haiskasvatuksen muutokseen liittyneestä keskustelusta sekä hänen lausunnossaan 
esittämistä rakentavista huomautuksista ja parannusehdotuksista. Toisena tarkas-
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tajana toimi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan toiminnan 
teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön professori Terttu Tuomi-Gröhn. Kii-
tos asiantuntevista ja tarkentavista kommenteista sekä lausunnosta, josta sain uutta 
innostusta työni loppuunsaattamiseen. 

Kiitän kunnioittavasti Kunnallisalan kehittämissäätiötä, Savonia-ammattikor-
keakoulua ja Oulun yliopistoa saamastani taloudellisesta tuesta. 

Lämpimät kiitokseni osoitan sosionomi (AMK) -koulutuksen opiskelijoille, 
opettajille sekä päiväkotien henkilökunnalle myönteisestä suhtautumisesta tutki-
musaineiston keräämiseen. Suostumuksellanne teitte tämän tutkimuksen mahdol-
liseksi, olen siitä syvästi kiitollinen. Tutkimukseen osallistuneet lapset ja heidän 
perheensä ansaitsevat lämpimät kiitokset. Ilman teidän suostumustanne aineiston 
kerääminen olisi ollut vaillinainen. Olen kiitoksen velkaa monille työtovereilleni ja 
ammattikorkeakoulun johdolle rikkaasta ajatustenvaihdosta, kannustuksesta sekä 
joustavuudesta töiden ja virkavapauksien järjestelyissä. Kiitos tuestanne!

Erityiskiitoksen ansaitsevat viestinnän lehtori Sari Aho käsikirjoituksen kie-
lenhuollosta ja englannin kielen lehtori Mirka Malinen englanninkielisen tiivistel-
män kieliasun tarkistamisesta. Suuri kiitos kuuluu ammattikorkeakoulun ja Oulun 
yliopiston kirjaston henkilökunnalle. Olen saanut heiltä monin tavoin apua lähde-
kirjallisuuden hankinnassa. Kiitän tekstinkäsittelijä Raili Purasta ja Tarja Hännistä 
Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta ääninauhoitetun aineiston 
tekstin kääntämisestä. Heidän mittava käännöstyönsä puheesta kirjalliseen muo-
toon mahdollisti tutkimusaineiston analyysin. Olen hyvin kiitollinen myös tietotek-
nisen ja julkaisuhenkilöstön avusta.

Parhaimmat kiitokseni ystävilleni Marja-Leena Pietiläiselle inspiroivasta oppi-
misympäristöstä, jossa sain keskittyä kirjoittamistyöhön ja Eija Kauppiselle niistä 
lukuisista kerroista, jolloin hän muistutti muustakin elämästä tutkimustyöni ohessa. 

Lopuksi haluan kiittää läheisiäni. Lämpimät kiitokseni erityisesti 98-vuotiaalle 
isälleni Tuomas Juntuselle, joka on kannustanut minua omalla esimerkillään elinikäi-
seen oppimiseen. Hän jatkaa edelleen aktiivista opintietään historiateostensa paris-
sa. Rakkaimmat kiitokseni puolisolleni Hannulle, joka vanhan hirsitaloprojektimme 
rinnalla on kärsivällisesti ilahduttanut minua epävarmoina hetkinäni loistavalla huu-
morintajullaan, ja antanut minulle tutkijan vapautta kaikissa tutkimukseni vaiheissa. 
Kiitokset aikuisiksi kasvaneille Niinalle ja Mikolle, jotka ovat monin tavoin kannus-
taneet ja osoittaneet ymmärrystään vuosia kestäneen tutkimusprosessin ajan. Yhdek-
sän vuoden opiskeluaika on ollut kyllin pitkä uuden sukupolven syntymiseen. Erityi-
sen lämmin halaus rakkaalle Joelille, joka on juuri aloittanut oman oppimismatkansa 
turvallisessa perhepäiväkodissa. Haluan omistaa tämän työni kaikille läheisilleni.

Iisalmessa, joulukuussa 2010 Anne-Leena Juntunen
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1  Johdanto
Tutkimus käsittelee uusien työtapojen ja kehittävän siirtovaikutuksen tuottamista päi-
väkotityöhön. Kontekstissa ovat sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoit-
telu sekä ammattikorkeakoulun, päiväkodin ja yliopiston edustajien kehittäjätiimi. 
Tutkimus ajoittuu ajanjaksoon, jolloin kunnat päättävät päivähoidon sijoittamisesta 
joko opetus- tai sosiaalitoimen hallinnon alaisuuteen. Kuntatasolla mietitään, miten 
luoda toimivia uusia yhteistyömalleja erityisesti päivähoidon ja opetuksen väliseen 
yhteistyöhön sekä uusiin kuntarakenteisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007c). 

1.1  Päiväkotityön haasteet

Yhteiskuntaamme on leimannut jatkuva muutos, joka vaikuttaa lapsuuteen ja päi-
väkotipalveluihin. Yksi päiväkotityötä koskettava kysymys on lapsuuden pola-
risaatiokehitys, jonka seurauksena kasvava joukko lapsia voi todella huonosti ja 
osa lapsista voi paremmin kuin koskaan aiemmin (Bardy 2005, 14). Osa perheistä 
on taloudellisesti huono-osaisia ja työmarkkinoiden ulkopuolella, osa on maahan-
muuttajia tai erityistä tukea ja kuntoutusta tarvitsevia. Osa perheistä on erittäin hy-
väosaisia. Lapsiperheiden elinolosuhteiden muutospaineet, kansainvälistyminen, 
perherakenteiden ja vanhemmuuden muutokset ovat luoneet haasteita lasten kas-
vuun, kehitykseen ja oppimiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a). 

Vaikka väestörakenteen muutos 2000-luvulla on johtanut pienten lasten ikäluo-
kan pienenemiseen, lainsäädännölliset uudistukset (esim. Laki lasten kotihoidon ja 
yksityisen hoidon tuesta 1996/1128) ovat laajentaneet päiväkodin asiakasryhmää. 
Samaan aikaan henkilökunnan määrä ei ole lisääntynyt, vakinaisista sijaisista on 
pulaa ja kunnat ovat palkanneet yhä enemmän kouluasteen työntekijöitä vastaa-
maan monimuotoistuvien asiakasryhmien kasvatuksellisiin haasteisiin. Suomalai-
sen päiväkotityön erityisenä haasteena on lisätä päiväkotikasvatuksen vetovoimaa, 
sillä vain 46 % alle esikouluikäisistä lapsista on julkisessa päivähoidossa, vaikka 
tavoitteeksi on asetettu muiden EU-maiden tapaan yli 90 %:n osallistuminen (Hak-
karainen 2008b, 14; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007c). 

Keskustelu varhaiskasvatuksen laadusta on varsin yhteneväistä myös muualla 
Euroopassa. Yleisenä eurooppalaisena suuntauksena voidaan todeta kasvatuksel-
lisen ja opetuksellisen roolin voimistuminen ja organisaatioiden (esim. päiväkoti, 
koulu) välisen yhteistyön vahvistaminen. Erityisesti hyvin koulutetuilla vanhem-
milla on korkeat odotukset lastensa kehityksestä ja oppimisesta. (ks. Palola 2004; 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a.) 
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Pääosin eriytyneeseen toimintakulttuuriin ja kotikasvatuksen perinteeseen no-
jaava päiväkotityö on vaativan haasteen edessä. Pääministeri Matti Vanhasen II 
hallituksen ohjelma (2007–2011) sekä koulutus- ja lapsipolitiikan asiakirjat, ku-
ten Koulutus- ja tutkimus vuosina 2007–2012; Varhaiskasvatuksen kehittämisen 
suuntaviivoja lähivuosille (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007b) korostavat lasten 
mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen, luovuuden ja innovatiivisuuden ke-
hittämiseen varhaiskasvatuksesta alkaen. Elinikäisen oppimisen merkitys ja moni-
muotoisten palvelujen kysyntä tulevat kasvamaan muun muassa kansainvälistymi-
sen ja maapalloistumisen myötä (ks. Sosiaali- ja terveysministeriö 2007c). Tähän 
saakka päiväkotikulttuuri on ylläpitänyt vakiintuneita rakenteita, jonka vuoksi uu-
sia yhteistoiminnallisia työtapoja on ollut vaikea kehittää. Nykyisen jälkimodernin 
yhteiskunnan haasteisiin yksittäisten päiväkotien on vaikea vastata yksinään.

1.2  Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen haasteet

Työelämässä käynnissä oleva voimakas muutos luo oppimisen haasteita myös am-
mattikorkeakoulussa. Valtiontalouden tarkastusviraston tekemän selvityksen mu-
kaan ammattikorkeakoulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ei saavuta ase-
tettuja alueellisia tavoitteita (Valtion talouden tarkastusvirasto 2009). Ammattikor-
keakoululain (2003) edellyttämä koulutuksen kiinteämpi yhteistyö työpaikkojen 
kanssa sekä opetuksen, tutkimuksen ja aluekehityksen yhdistäminen kokonaisuu-
deksi on edelleen ratkaisematta. 

Sosiaalialan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa opintojaksojen ta-
voitteet, pirstoutunut tieto ja perinteistä sisältöjen oppimista painottavat oppimis-
näkemykset ovat ohjanneet oppimisprosessia. Opettajien tehtäviksi on nähty ope-
tussisältöjen jäsentäminen ja niiden abstrahointi. Lisäksi opettajien etääntyminen 
käytännön työelämästä on noussut esiin. 

Ammattikorkeakoulupedagogiikassa on tapahtunut 2000-luvulla muutoksia opet-
tamisesta kohti oppimisen ohjaamista. Muutos korostaa opiskelijan aktiivista roolia, 
avointa oppimisympäristöä ja opettajan roolia opiskeluprosessin tukijana ja ohjaajana. 
Oppiminen perustuu kuitenkin perinteisen, staattisen siirtovaikutuksen ajatukseen, joka 
painottaa yksilötason toimintaa ja valmiin tiedon soveltamista. (Janhonen & Vanhanen-
Nuutinen 2005; Janhonen, Sarja & Juntunen 2006; Lambert 1999, 2001; Sarja 2000.)

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että luokkatilanteissa opitut irralliset tiedot, 
taidot tai periaatteet siirtyvät heikosti ammattikäytäntöön ja vastaavasti ammatti-
käytännöissä kehittyneitä taitoja ei pystytä käyttämään lähiopetuksessa. Teorian 
ja käytännön välinen kuilu on vaikea ylittää. (Hakkarainen 1996, 5.) Keskeisiksi 
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koulutuksen kehittämisen haasteiksi nousevat tiedon siirtyminen ja vuorovaikutus 
eri organisaatioiden välillä. Tällä hetkellä esimerkiksi ammattikorkeakoulutuksen 
harjoitteluprosessi vastaa työelämän haasteisiin pääosin yksilökeskeisillä oppimis-
teorioilla ja staattisella, jo olemassa olevalla tiedolla. 

Viime aikoina useat tutkijat (esim. Engeström 2004; Lambert 1999; Tuomi-
Gröhn 2001) ovat korostaneet yhteistoiminnallista oppimista, eri organisaatioiden 
rajoja ylittävää ja teoreettisia käsitteitä hyödyntävää oppimisprosessia, jonka avul-
la kehitetään ja käyttöönotetaan uusia työtapoja. Kehittävän siirtovaikutuksen tulisi 
ohjata oppimista perinteisen siirtovaikutuksen sijaan. 

Kehittävän siirtovaikutuksen näkökulmasta oppiminen on kollektiivista uuden 
tiedon tuottamista, joka muuttaa toimintaympäristöjä. Tämä edellyttää uusien teoreet-
tisten käsitteiden ja mallien muodostamista sekä sosiaalisten prosessien kehittämistä. 
Teoria ei ole suoraan siirrettävissä käytäntöön, vaan se vaatii yhteisöllistä muokkaa-
mista kuhunkin työprosessiin sopivaksi. (Hakkarainen 1996; Engeström 1987.) 

Uusien työtapojen tuottaminen päiväkotityön haasteisiin ja ammattikorkea-
koulutuksen kehittäminen kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Tämä edellyttää useiden 
eri ammattialojen ja organisaatioiden osaamisen yhdistämistä. Päiväkodin työnte-
kijöiden, opiskelijan ja opettajan toiminta on oleellinen osa työyhteisön kehittä-
mistä ja yhteistoiminnallista oppimista työpaikalla. Yhteistoiminnassa keskeisiksi 
kysymyksiksi nousevat: Sosiaalistetaanko opettajat, opiskelijat ja työntekijät va-
kiintuneisiin työkulttuureihin vai ohjataanko heidät muuttamaan ja kehittämään 
niitä? Millainen vuorovaikutus ja tiedonmuodostus ohjaavat kehittäjien toimintaa? 

Sektoroituneiden työtapojen tilalle tulisi saada organisaatioiden rajat ylittävää 
yhteistoimintaa, jossa useiden työyhteisöjen jäsenet, mukaan lukien opiskelijat, 
tunnustetaan osallisiksi työkäytäntöjen kehittämiseen. Nykyinen tiedonmuodos-
tus ei vastaa niihin ongelmiin, joita tulevaisuuden työelämä edellyttää. Tämän 
tutkimuksen aihe liittyy sosionomi (AMK) -koulutuksen harjoittelukäytäntöjen 
ja opetuksen kehittämiseen, kun kohteena on päiväkotityö. Herää kysymys: mil-
laiset tiedonmuodostuksen ja vuorovaikutuksen elementit edistävät ja/tai estävät 
uusien työtapojen kehittämistä?

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa kehittäjätiimin vuorovai-
kutuksesta ja tiedonmuodostuksesta kehitettäessä uusia työtapoja päiväkotityön ja 
koulutuksen yhteisiksi toiminnan välineiksi. Tapaustutkimus kohdistuu sosionomi 
(AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoitteluun ammattikorkeakoulussa ja kahdes-
sa päiväkodissa. Kehittäjätiimin muodostivat ammattikorkeakoulun opettajat ja 
toisen vuoden sosionomi (AMK) -opiskelijat, yliopistotutkijat ja päiväkodin työn-
tekijät. Tavoitteena on, että sosionomi (AMK) -koulutus, päivähoito ja yksittäinen 
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opiskelija voisivat hyödyntää tietoa työnsä kehittämisessä ja omassa oppimises-
saan.

1.3  Sosionomi (AMK) -koulutus ja harjoittelun kokonaisuus

Sosionomi (AMK) -koulutus on tyyppiesimerkki alasta, joka kehittyi opistoasteen 
koulutuksesta (sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja) ammattikorkeakoulututkinnoksi. 
Sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, kehitysvammaisten ohjaajan ja diakonin tut-
kinnot yhdistettiin sosionomi (AMK) -tutkinnoksi. Esimerkiksi sosiaalikasvattajan 
ja sosiaaliohjaajan opetussuunnitelman perusteet pohjautuivat ammatillisista oppi-
laitoksista annettuun lakiin (487/87). (Janhonen, Sarja & Juntunen 2005.)

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä opetussuunnitelmien valtakunnalli-
nen ohjaus hävisi ja jokainen koulutusta antava yksikkö laatii omat opetussuunni-
telmansa, jotka opetusministeriö vahvistaa. Tutkimuksessa mukana olevan ammat-
tikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan koulusta suunnitellaan, toteutetaan, 
arvioidaan ja kehitetään yhdessä työelämän, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien 
kanssa (Opetuksen ja opiskelun strategia 2005–2006). 

Sosionomin (AMK) haastava työ asettaa vaatimuksia myös koulutukselle. 
Asiakasperheiden arkielämää haittaavat sosiaaliset ongelmat ja vaikeudet muuttu-
vat yhteiskunnan muuttuessa. Kuntien talous kiristyy väestön ikääntyessä ja kou-
lutetun, maksukykyisen työvoiman siirtyessä maan kasvukeskuksiin. Sosiaalialan 
koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla tuetaan lasten, nuorten ja perhei-
den sekä ikääntyvien osallisuutta ja omatoimisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä. 
Ennalta ehkäisevään työhön kiinnitetään erityistä huomiota. (Opetussuunnitelma 
2003–2006.) Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sosiaalialan koulutukselta kiinte-
ää yhteistyötä erilaisten sidos- ja asiakasryhmien kanssa.

Seuraavassa kappaleessa kuvataan tutkittavan sosionomi (AMK) -koulutuksen 
harjoittelua opetussuunnitelman pohjalta tutkimusajankohtana 2004–2005.

Harjoitteluprosessin toteutuminen 

Opetusministeriö vahvistaa sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan 
sisältyvän harjoittelun laajuuden. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakou-
luista (2003/352) määritellään harjoittelun tavoitteet seuraavasti:
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”Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammat-
tiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen so-
veltamiseen työelämässä.”

Ammattikorkeakoulun opinto-oppaassa (2003–2004) opiskelijan harjoittelun 
tavoitteena on, että opiskelija oppii soveltamaan teoriatietoa käytäntöön ja pereh-
tyy harjoitteluyrityksen organisaatioon sekä sen työtehtäviin. Lisäksi opiskelija 
oppii havaitsemaan ja ratkaisemaan kyseiselle alalle ominaisia ongelmia. Harjoit-
telu pyritään yhdistämään kiinteästi ammattiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Sosiaa-
lialan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa (2003–2006) kuvataan harjoitteluja 
käytännön toimintaympäristöjen ja teoreettisen opiskelun vuorotteluksi, jonka ta-
voitteena on tukea opiskelijan oman käyttöteorian kehittymistä. 

Tutkimusajankohtana koulutuksen opintojaksojen pituus määriteltiin opinto-
viikkoina (ov). Yksi opintoviikko on 1,5 opintopistettä (op). Sosiaalialan koulu-
tusohjelmassa käytännön harjoittelun osuus (30 ov) työelämän projektiopintoineen 
(10 ov) oli lähes kolmasosa koko koulutuksen laajuudesta (140 ov). Sosiaalialan 
koulutusohjelman opiskelijoilla oli ensimmäisen lukuvuoden aikana ns. orientoivaa 
harjoittelua viisi opintoviikkoa. Harjoittelun tavoitteina olivat tavoitteelliseen, yh-
teistoiminnalliseen työskentelyyn perehtyminen sekä sosiaalialan eri tehtäväaluei-
siin tutustuminen. Tavoitteena oli myös harjaantua harjoittelun oppimistavoitteiden 
asettamisessa sekä oppia hyödyntämään tutkimustietoa oppimistehtäviin. 

Toisen opiskeluvuoden keväällä toteutettavan asiakastyön harjoittelun (10 ov) 
teemana oli asiakastyö eli asiakkaan kohtaaminen, kuuleminen sekä asiakkaan ja 
asiakkuuden ymmärtäminen. Harjoittelun tavoitteina olivat muun muassa tiedostaa 
yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutukset ihmisten elämäntilantei-
den taustalla ja jäsentää erilaisissa kulttuureissa elävien ihmisten yksilöllisiä elä-
mäntilanteita. Harjoitteluympäristöinä olivat lapsi- ja nuorisotyö, perhetyö, senio-
ri- ja vanhustyö, vammaistyö, mielenterveys- ja päihdetyö sekä monikulttuurinen 
työ. 

Kolmannen opiskeluvuoden aikana opiskelija harjaantui erityisesti tutkivaan 
ja kehittävään työotteeseen. Tuolloin opiskelija jatkoi harjoitteluaan opinnäytetyö-
hönsä liittyen (6 ov) ja suoritti suuntautumisvaihtoehdon (sosiaalikasvatus, palve-
luohjaus, vanhustyö) mukaisen harjoittelun sosiaalialan työn menetelmät I (8 ov). 
Harjoittelun tavoitteina olivat muun muassa työyksikön työkokonaisuuden jäsentä-
minen, sosiaalialan työmenetelmiin perehtyminen, ohjaustaidoissa harjaantuminen 
ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisen työotteen rakentaminen. Opiskelun viimei-
senä lukukautena toteutettiin sosiaalialan työn tulevaisuus ja kehittäminen -har-
joittelu (6 ov). Opiskelija selkiytti ammatti-identiteettiään, omia voimavarojaan 
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ja kehittämishaasteitaan valitsemallaan suuntautumisvaihtoehdon tehtäväalueella. 
Lisäksi opiskelija toteutti viisi opintoviikkoa projektiopintoja opintojensa aikana. 
(Opetussuunnitelma 2003–2006.)

Seuraavassa taulukossa 1 kuvataan opiskelijan asiakastyön harjoitteluproses-
sin kokonaisuutta. Taulukossa on nähtävissä opiskelijan ohjauksen vaiheet, niihin 
liittyvät tehtävät ja ajatus opiskelijan aktiivisesta itseohjautuvuudesta. (Opetus-
suunnitelma 2003–2006.)

Opiskelija on valinnut harjoittelupaikkansa HOPS-keskusteluissa yhteistyössä 
oman AKR-opettajansa kanssa. Tavoitteena on ollut, että opiskelija saa mahdol-
lisimman laaja-alaisen näkemyksen erilaisista sosiaalialan työympäristöistä opis-
kelunsa aikana. Jokaiseen harjoittelujaksoon on kuulunut harjoittelun yleiskirje, 
joka sisältää tietoa erityisesti työpaikkaohjaajalle. Kirjeessä on kuvattu opiskelijan 
yleiset ja henkilökohtaiset oppimistavoitteet, tietoa opiskelijan ohjaamisesta ja ar-
vioinnista, käytännön asioista, oppimistehtävistä sekä yleisinformaatiota sosiono-
mi (AMK) -koulutuksesta. 

Harjoittelun aikana yhteydenpito koulutusyksikön ja työpaikan välillä on ta-
pahtunut tarpeen mukaan puhelimitse. Opiskelijalle on varattu viikko työaikaa op-
pimistehtävien tekemiseen, ja hän on hyödyntänyt työelämän asiantuntijuutta oppi-
mistehtäviä tehdessään. Tutkittavalla asiakastyön harjoittelujaksolla opiskelijoilla 
on suoritettavanaan uusi oppimistehtävä (merkittäväksi koettu oppimistilanne) ja 
perinteiset oppimistehtävät (tapauskertomus, ohjaustehtävä).

Opiskelijoilla on harjoittelujakson aikana kaksi pienryhmäohjausta ns. amma-
tillisen kasvun ryhmässä (AKR-ryhmä). Kullakin opettajalla on 11–12 opiskelijaa. 
AKR-opettaja työskentelee yhdessä opiskelijan kanssa siten, että opetussuunni-
telmassa opiskeltavat sisällölliset asiat, projektiopinnot, harjoittelukokemukset ja 
opinnäytetyöskentely syvenevät oppimistoiminnan ja työtoiminnan välisenä vuo-
rovaikutuksena opiskelijan ammatilliseksi osaamiseksi. 

Ohjausprosessissa vuorovaikutusta tukevat tuttu vertaisryhmä ja ohjaava opet-
taja sekä toiminnan jatkuvuus. Ne mahdollistavat turvallisen oppimisympäristön 
esimerkiksi tunteiden sekä vaikeiden asioiden refl ektoinnille ja käsittelylle. Har-
joittelun loppuvaiheessa on toteutettu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan 
opettajan välinen palautekeskustelu. 

Asiakastyön harjoittelujakso (10 ov) valikoitui tämän tutkimuksen tutkimus-
yksiköksi, koska kehittämishankkeessa uuden oppimistehtävän tarkoitus oli tuoda 
yhteisen oppimisen kohteeksi työelämän aidot ongelmatilanteet, jotka kosketta-
vat opiskelijaa. Katsottiin, että asiakastyö on sosiaalialan keskeinen perustehtävä 
palvellen eri osapuolten oppimisen ja kehittämisen kohteena. Lisäksi asiakastyön 
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harjoittelujakso oli aiempia harjoitteluja pidempi, minkä vuoksi sen ajateltiin mah-
dollistavan uusien työtapojen syntymisen.  

1.4  Tutkimuksen tausta

Tutkimus on osa laajempaa tutkimus- ja kehittämiskokeilua, jossa yliopiston, am-
mattikorkeakoulun ja työelämän edustajat pyrkivät kehittämään uusia työtapoja 
koulutuksen ja sosiaalialan yhteisiksi välineiksi. Tutkimus- ja kehittämiskokei-
lulla haettiin ratkaisua ajankohtaisiin haasteisiin, kuten ammattikorkeakoululain 
(2003/351, 4 §) edellyttämään aluekehityksen lisäämiseen sekä teoria- ja kokemus-
tiedon liikkumiseen työelämän ja koulutuksen välillä. 

Kokeilun tarkoituksena oli kehittää organisaatiot ylittävää verkostoyhteistyötä 
ja uusia toimintatapoja sosiaalialan työn ja sosionomi (AMK) -koulutuksen yhtei-
siksi välineiksi. Tavoitteena oli yhteistyöverkoston muodostaminen eri organisaa-
tioiden toimijoista koulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämiseksi. Tutkimus- ja 
kehittämiskokeilu kohdistettiin sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön ja työ-
menetelmät -harjoittelujaksoihin vuosina 2004–2006. Työskentelin edellä maini-
tussa kokeilussa sekä sosiaalialan koulutusohjelman opettajana että tutkijana. 

Väitöstutkimukseni rajautuu kahden eri kunnan alueella sijaitsevan päiväko-
din, sosionomi (AMK) -koulutuksen ja yliopiston edustajien verkottumiseen sosi-
aalialan koulutusohjelman asiakastyön harjoittelussa. Rajaukseen vaikutti aiempi 
työkokemukseni varhaiskasvatuksen työntekijänä ja opettajana ammattikorkeakou-
lussa. Kun toimin 2000-luvun alussa opettajana sosionomi (AMK) -koulutuksessa, 
kiinnostuin työelämän ja koulutuksen uusien yhteistoiminnallisten työtapojen ke-
hittämisestä ammattikorkeakoulutuksen kuntayhtymässä toteutetun opettajuuden 
ja yhteistyön kehittämishankkeen (OKE-hanke) ansiosta. 

OKE -hankkeen tarkoituksena oli työelämän ja koulutuksen yhteistyön tiivis-
täminen kehittämällä harjoittelun oppimistehtäviä, ammatillisen kasvun ryhmä-
toimintaa ja ohjauskäytäntöjä. Hankkeessa sain perehtyä korkeakoulutuksen ja 
työelämän yhteistoiminnallisiin menetelmiin, ja huomasin työelämän kanssa ver-
kostoitumisen tärkeyden. Kyseinen hanketyöskentely osoitti, että yhteistoiminta 
työelämän ja koulutuksen välillä on haasteellista ja kehittämistyö kaksijakoista. 
Yhteistoimintaa haluttiin kehittää ja sen tarve tunnustettiin, mutta arjen toimin-
nassa törmättiin esteisiin, jotka hankaloittivat yhteistoiminnan suunnittelua ja to-
teutusta sekä estivät uusien ideoiden käyttöönoton. Kiinnostuin siitä, mitä nämä 
näkymättömät esteet olivat ja millaisia välineitä yhteistoiminnalliseen työn kehit-
tämiseen tarvitaan. 
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Hakeuduin jatko-opiskelijaksi, ja minulle tarjoutui mahdollisuus tutkia, miten 
koulutuksen ja työelämän yhteistoiminnallisuus voisi toteutua kulttuurihistorialli-
sen toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen mallin mukaisesti. Koulutta-
jan työssä tein havaintoja, joiden mukaan työelämäyhteistyön edistämiseksi tulee 
koulutuksen ja työelämän välille kehittää entisten toimintamallien lisäksi uusia, 
innovatiivisia yhteistyömuotoja. Tutkimus- ja kehittämiskokeilussa oli mahdollista 
keskittyä koulutuksen ja päiväkotityön yhteistoiminnan tutkimiseen. Mielekkyyttä 
tutkimukseen lisäsi myös ammattikorkeakoululain (2003) vaatimus koulutuksen 
perustehtävien laajentumisesta työelämän käytäntöjen kehittämiseen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset tekijät estävät tai edis-
tävät uusien työtapojen käyttöönottoa ja kehittävän siirtovaikutuksen muodostumista 
sosionomi (AMK) -koulutuksen, päiväkodin ja yliopiston edustajien (kehittäjätiimi) 
kesken asiakastyön harjoittelussa. Etsin vastausta kehittäjätiimin vuorovaikutukses-
ta ja tiedonmuodostuksesta sekä päiväkotityön ja siirtovaikutuksen historiallisesta 
muutoksesta. Hypoteesina oli, että historiallisesti muotoutuneet vuorovaikutusmallit 
ja tiedonmuodostuksen periaatteet vaikuttavat kehittäjätiimin oppimiseen, kehittävän 
siirtovaikutuksen muodostumiseen ja uusien työtapojen kehittämiseen.

Taulukko 2. Sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelu.

Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe
Suunnittelu-
kokoukset              
ammatti-
korkea-
koulussa  
(3)

Ohjaus-
keskustelut 
päiväkodeissa 
(2)

Pienryhmä- ja 
päätös-
seminaari-
keskustelut 
ammatti-
korkea-
koulussa 
(3)

Toiminnan 
toteutus 
päiväkodeissa 
(2)

Toiminnan 
arviointi-
keskustelut 
päiväkodeissa 
(2)

Palaute-
keskustelut 
päiväkodeissa 
(2)

Sosionomi 
(AMK) -
koulutuksen 
opettajien 
ja yliopiston 
tutkijoiden 
edustajat

Työpaikka-
ohjaaja, 
opiskelija ja 
ohjaava 
opettaja  
(päiväkoti 1 
ja 2)

Opettaja, 
opiskelija-
ryhmä 1 ja 2

Opiskelijat 
(2), 
työpaikka-
ohjaajat (2)

Opiskelijat 
(2), 
työpaikka-
ohjaajat (2)

Työpaikka-
ohjaaja, 
opiskelija ja 
ohjaava 
opettaja  
(päiväkoti 1 
ja 2)

Marraskuu 
2004–
Huhtikuu 
2005

Helmikuu 2005 Tammi–
maaliskuu 
2005

Maaliskuu 
2005

Maaliskuu 
2005

Helmi–
maaliskuu 
2005
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Taulukossa 2 kuvaan tutkimuksen kohteen konkreettisen rajauksen, jossa voidaan 
erottaa sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelun eri vaiheet, toi-
minnat, osallistujat ja ajankohdat. 

Hahmotan asiakastyön harjoittelun oppimisprosessina, jonka olen jakanut suun-
nittelu- ja toteutusvaiheisiin. Oppimisprosessin suunnitteluvaiheeseen kuuluvat yli-
opiston kasvatustieteen ja terveystieteen tutkijoiden ja sosionomi (AMK) -koulutuk-
sen opettajien suunnittelukokoukset sekä työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan 
ohjauskeskustelut päiväkodeissa. Olen sisällyttänyt päiväkotien ohjauskeskustelut 
harjoittelun suunnitteluvaiheeseen, koska niiden tarkoituksena oli yhteistyössä päi-
väkotien kanssa suunnitella uusia työtapoja koulutuksen ja päiväkodin yhteisiksi 
välineiksi. Oppimisprosessin toteutusvaihe koostuu opettajan ja opiskelijoiden pien-
ryhmä- ja päätösseminaarikeskusteluista ammattikorkeakoulussa, opiskelijoiden toi-
minnan toteutuksesta ja arviointikeskusteluista päiväkodeissa sekä työpaikkaohjaa-
jan, opiskelijan ja opettajan palautekeskusteluista päiväkodeissa. 

ASIAKASTYÖN HARJOITTELUN OPPIMISPROSESSI 

 

Kehittävä siirtovaikutus 

YHTEINEN 
KOHDE 
(päiväkotityö) 

VUOROVAIKUTUS-
PROSESSI 
       Diskoordinaatiot 

TIEDONMUODOSTUS-
PROSESSI 
        Siirtovaikutus 

RAJAKÄYTÄNTÖ 
(Rajojen ylittäminen, 
oppimistehtävä) 

Päiväkoti 

Ammattikorkeakoulu/ 
Sosionomi (AMK) -
koulutus 

Välineet 

Tekijä 

Tekijä 

Säännöt  Yhteisö  Työnjako 

Työnjako  Yhteisö  Säännöt 

Kohde 

Kohde 

Välineet 

Työnjako  Yhteisö  Säännöt 

Kohde Välineet 

Tekijä 

Yliopistot/Kasvatustiede 
ja terveystiede 

R A J A V Y Ö H Y K E 

RAJAVYÖHYKE-
TOIMINTA 

UUSIEN JAETTUJEN 
TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN JA 
KÄYTTÖÖNOTTO 

Kuvio 1. Tutkimuksen rajaus.
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Koska tutkimus perustuu kehittävän työntutkimuksen metodiin, kuvaan kuviossa 1 
tutkimuksen rajausta kehittävän työntutkimuksen näkökulmasta.

Sosionomi (AMK) -koulutusohjelman harjoittelut tarjoavat useiden harjoitte-
lujaksojen vuoksi varsin pysyvän yhteistyön mahdollisuuden koulutuksen ja työyh-
teisön välille. Tuomi-Gröhnin (2001, 35) mukaan alue, jossa koulutus ja työyhteisö 
voivat kohdata, tehdä yhteistyötä ja luoda uudenlaisia työtapoja kutsutaan rajavyö-
hykkeeksi. Rajavyöhyke on puolueeton, malleista vapaa alue, jossa eri toimintajär-
jestelmien asiantuntijoiden on mahdollista välittää informaatiota, tietoa ja ideoita 
puolueettomasti. Se mahdollistaa toimintajärjestelmän kohteiden laajentamisen ja 
uuden tiedon luomisen. 

Yhteistoiminnan jatkuessa voi syntyä yhteinen rajakäytäntö, jolla tarkoite-
taan suhteellisen pysyvää vähintään kahden toimintajärjestelmän väliin sijoittuvaa 
yhteistoiminnallista aluetta. (Tuomi-Gröhn 2001, 34; Wenger 1998.) Yhteinen ra-
jakäytäntö ei edellytä toiminnan yhteistä kohdetta. Yhteinen rajakäytäntö tarkoit-
taa säännöllistä ja molemminpuoliselle sitoutumiselle perustuvaa rajakohtaamista 
(Wenger 1998, 110–118). Harjoittelujaksolla päiväkodin ja koulutuksen toiminnot 
kohtaavat, jolloin voidaan puhua rajakäytännöstä (Tuomi-Gröhn 2001). Yhteisinä 
toiminnan välineinä ovat muun muassa rajojen ylittämiset ja uusi oppimistehtävä.

Tutkimus- ja kehittämiskokeilussa oli tarkoituksena saada aikaan kehittävää 
siirtovaikutusta, joka mahdollistaa uusien jaettujen työtapojen kehittelyn ja käyt-
töönoton. Jotta tämä on mahdollista, asiakastyön harjoitteluprosessin tulee yltää 
rajavyöhyketoiminnan tasolle. Rajavyöhyketoiminta edellyttää että, rajanylittäjinä 
toimivat eri sektoreita (päiväkoti, ammattikorkeakoulu, yliopisto) edustavat yhteis-
toiminnallisen ryhmän jäsenet, kuten työpaikkaohjaaja, opiskelija, opettaja, tutkija. 
Oleellista on, että he kaikki tuovat työhön oman asiantuntemuksensa ja osallistuvat 
yhteisten työtapojen kehittämiseen esimerkiksi uuden oppimistehtävän edellyttä-
män työelämälähtöisen ongelman ratkaisemiseksi. (ks. Tuomi-Gröhn 2001.) 

Mikäli rajavyöhyketoiminnassa haetaan uutta yhteistä kohdetta, tarvitaan yhteis-
toiminnallisia työskentelytapoja. Esimerkiksi tässä välineenä toimivan uuden oppi-
mistehtävän tulee ohjata tekemään päiväkodin asiakastyötä koskevia kysymyksiä, 
analysoida moniäänisesti työssä esiintyviä ristiriitoja, löytää lähikehityksen vyöhyke 
ja uuden toiminnan ituja. (ks. myös Lambert 2001.) Voidaksemme puhua rajavyö-
hyketoiminnasta on toimintajärjestelmien rajamaastoon synnyttävä sellaista uutta 
toimintaa, jossa toiminnan kohde (päiväkotityö) hahmotetaan uudella tavalla. Tämä 
puolestaan vaikuttaa motiiviin ja toimintajärjestelmän muiden rakennetekijöiden 
työnjaon, sääntöjen ja välineiden muuttumiseen ja mahdollistaa uusien jaettujen työ-
tapojen kehittämisen ja käyttöönoton. (ks. Tuomi-Gröhn 2001, 33–35.) 
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Kehittäjätiimin vuorovaikutusprosessista voidaan erottaa erilaisia vuorovai-
kutustyyppejä sekä siirtymiä niiden välillä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään 
millaiset vuorovaikutusmallit ja tiedonmuodostuksen periaatteet ohjaavat asiakas-
työn harjoittelua sekä millaisia vuorovaikutuksen ja tiedonmuodostuksen välineitä 
osallistujat käyttävät. Erityisen kiinnostunut olen, millainen vuorovaikutus ja mil-
lainen tiedonmuodostus mahdollistavat tai estävät uusien jaettujen työtapojen ja 
kehittävän siirtovaikutuksen syntymisen. 

Tutkimusmenetelmänä käytin kehittävän työntutkimuksen metodia. Kehittä-
vän työntutkimuksen menetelmiin kuuluu kehittämiskohteen toiminnan kehitys-
historian ja nykyisten ristiriitojen analyysi. Tutkimuksen logiikkana on tarkastella 
toimintaa nykytoiminnan lisäksi historiallisesta näkökulmasta. Tässä se merkitsee 
päiväkotityön ja kehittävän siirtovaikutuksen alkuperän ja muutoksen jäljittämistä 
(vrt. Engeström 1999). 

Tutkimustehtävänäni oli kehittäjätiimin oppimisprosessin empiirinen analyy-
si sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelussa sekä päiväkotityön 
ja siirtovaikutuksen teoria- ja kohdehistoriallinen analyysi. Historialliset analyysit 
valottavat toiminnan ristiriitoja, niiden kerrostumia ja nykyvaihetta. Ne tarjoavat 
mahdollisuuden tulkita empiiristä aineistoa ja löytää toiminnan lähikehityksen 
vyöhyke, joka mahdollistaa uuden toimintatavan kokonaisuuden hahmottamisen. 
(Engeström 2002.) 

Tarkastelen päiväkotityön muutosta lähinnä kasvatuksen historian ja lapsi-
politiikan näkökulmista aina 1850-luvulta alkaen perehtymällä lastentarhatyön, 
päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kirjallisiin dokumentteihin ja tieteellisiin tutki-
muksiin. Historiallinen analyysi tuo esiin päiväkotityön kehitysvaiheet ja ristiriidat 
paljastaen samalla tämän hetkiset työn kehittämisen haasteet ja ongelmat. Kiinnos-
tukseni kohdistuu siihen, millaisin vuorovaikutuksen ja tiedonmuodostuksen väli-
nein kehittäjätiimi käsittelee päiväkotityön kehittämishaasteita. Mahdollistavatko 
välineet työn ristiriitojen löytämisen ja niiden käsittelyn?

Kehittävän siirtovaikutuksen analyysin olen rajannut oppimiseen. Sen lähteenä 
on siirtovaikutuksen, kehittävän siirtovaikutuksen ja oppimisteorioiden tieteellinen 
tutkimus. Analysoin harjoitteluprosessin kokonaisuutta oppimisen näkökulmasta. 
Analyysi tarjoaa ”peilin” tarkastella, millaisia vuorovaikutuksen ja tiedonmuodos-
tuksen välineitä kehittäjätiimi käyttää ja millainen on ollut näiden oppimisvälinei-
den kehityspolku. Tutkimukseni keskeisinä käsitteinä ovat päiväkotityö ja kehittä-
vä siirtovaikutus.

Tutkimuksen aiheen valinnalla voidaan nähdä yhteys korkeakoulutuksen ja 
työelämäyhteistyön ajankohtaiseen keskusteluun, sosionomi (AMK) -opiskelijoi-
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den opetussuunnitelman sekä harjoittelun ja työpaikan käytäntöjen kehittämisen 
integrointiin. Tutkimustuloksia voidaan tarkastella seuraavasti: Ensinnäkin tutki-
mus tuottaa tietoa kehittävästä siirtovaikutuksesta ja tarjoaa analyysivälineen har-
joittelun oppimisprosessin siirtovaikutuksen tarkasteluun. Toiseksi tutkimus tarjo-
aa tietoa päiväkotityön ristiriidoista, sen kehitysvaiheista ja lähikehityksestä aina 
1850-luvulta alkaen. Kolmanneksi tutkimus kuvaa kehittävän siirtovaikutuksen ja 
uusien työtapojen kehittämisen ja käyttöönoton mahdollisuuksia päiväkotityössä 
sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelun aikana.

1.5 Tutkimusongelmat 

Sosionomi (AMK) -koulutuksen harjoittelussa pyrittiin oppimiseen ja uusien työta-
pojen kehittämiseen. Tämä edellyttää kehittävää siirtovaikutusta, jossa tiedonmuo-
dostus- ja vuorovaikutusprosesseilla on merkittävä rooli. Kehittävässä siirtovaiku-
tuksessa on keskeistä rajoja ylittävä vuorovaikutus, yhteisen toiminnan kohteen 
muodostuminen ja tiedon yleistäminen (Engeström 1993, 2002; ks. myös Hakka-
rainen 1996). Kehittävä siirtovaikutus mahdollistaa uusien työtapojen muodostu-
misen ja käyttöönottamisen koulutuksen ja päiväkodin yhteisiksi välineiksi. 

Olen kiinnostunut siitä, millaisia esteitä ja edistäviä tekijöitä kehittävän siir-
tovaikutuksen syntymiselle on asiakastyön harjoittelun kehittämiskokeilussa. Ole-
tukseni on, että osallistujat käyttävät oppimisen välineinä kulttuurisesti muotoutu-
neita vuorovaikutuksen ja tiedon käsittelyn malleja. Väitteeni on, että historialli-
sesti muotoutuneet vuorovaikutusmallit ja tiedonmuodostuksen periaatteet vaikut-
tavat oppimiseen, kehittävän siirtovaikutuksen muodostumiseen ja edelleen uusien 
työtapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon asiakastyön harjoittelussa. 

Vuorovaikutusmallit ja tiedonmuodostuksen periaatteet ovat sidoksissa toi-
mintajärjestelmän kehitysvaiheisiin ja työn muutosta ohjanneisiin ristiriitoihin. 
Engeströmin (1987, 1993, 2002) mukaan ristiriidat ovat toimintajärjestelmän tasol-
la ilmeneviä erilaisten voimien välisiä jännitteitä. Toiminnan normin mukaisesta, 
toistuvasta kulusta poikkeavien tapahtumien perussyyt on löydettävissä toiminta-
järjestelmän sisäisistä ristiriidoista. Kehittävän työntutkimuksen hankkeissa toi-
mintajärjestelmän ristiriitoja on analysoitu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 
ilmenevinä erilaisina diskoordinaatioina, joita ovat muun muassa vuorovaikutuk-
sen häiriöt (poikkeamat käsikirjoituksesta, näkyvät diskoordinaatiot), katkokset 
(esteitä, kuiluja osanottajien välisessä yhteisymmärryksessä), dilemmat (ristiriitai-
suuksia puheessa, toiminnassa) ja innovaatiot (aloitteita uuden idean ja ratkaisun 
tuottamiseksi). 
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Ristiriidat vaikuttavat kehittäjätiimin vuorovaikutuksen taustalla ja diskoor-
dinaatiot, innovaatiot ja ekspansiiviset siirtymät ovat puolestaan osallistujien eri-
laisten näkökulmien mukanaan tuomia vuorovaikutuksessa havaittavia muutoksia 
(Engeström 1992, 1993). Työn kehittämistä edistävässä vuorovaikutuksessa tiimi 
löytää kohteekseen päiväkotityön ristiriidat, saa aikaan kehittävää siirtovaikutusta 
ja uusia työtapoja. Jotta tutkimus tavoittaa toimintajärjestelmän ristiriidat, on tut-
kittava kehittäjätiimin vuorovaikutusta, siinä ilmeneviä diskoordinaatioita ja päivä-
kotityön kehitysvaiheita.

Ensimmäinen tutkimusongelma kohdistuu kehittäjätiimin vuorovaikutukseen 
ja sen kohteeseen:

1. Miten tiimin vuorovaikutus tavoittaa kohteekseen päiväkotityön?

Kehittävässä siirtovaikutuksessa on keskeistä teoria- ja kokemustiedon integroi-
tuminen uusiksi käsitteiksi ja toiminnan välineiksi yhteisöllisessä vuorovaikutuk-
sessa ja tiedonmuodostuksessa. Harjoittelun oppimisprosessin tiedonmuodostusta 
tutkitaan uuden tiedon tuottamisen ja uusien työtapojen kehittämisen ja käyttöön-
ottamisen näkökulmista.

Toinen tutkimusongelma valottaa tiedonmuodostusta ja uusien työtapojen 
käyttöönottoa:

2. Miten kehittäjätiimin tiedonmuodostus päiväkotityöstä tapahtuu? Miten uusien 
työtapojen käyttöönotto päiväkotityössä mahdollistuu?

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäinen luku sisältää kuvauksen tutkimus-
kohteesta sekä tutkimusaiheen taustan ja tutkimusongelmien esittelyn. Tutkimusai-
heen taustassa kuvataan tutkimuksen tarkoitus, tutkimustehtävä ja -menetelmä ja toi-
vottuja tutkimustuloksia sekä perustellaan tutkimuksen rajaus. Lisäksi kuvataan tut-
kijan taustasitoumuksia. Luvun lopussa tarkennetaan tutkimusongelmat. Toinen luku 
sisältää kuvauksen tutkimusmenetelmästä ja sen käytöstä. Lisäksi siinä kuvataan tut-
kimus- ja kehittämiskokeilun toteuttamista ja tutkimusaineiston kokonaisuutta. 

Kolmannessa luvussa paneudutaan päiväkotityön ristiriitojen, kehitysvaihei-
den ja työssä käytettyjen välineiden muutosten erittelyyn. Luvun lopussa kuvataan 
hypoteesi päiväkotityön historiallisista kehitysvaiheista, kehitystyypeistä ja lähi-
kehityksestä (kuvio 11). Neljännessä luvussa kuvataan siirtovaikutuksen ja kehit-
tävän siirtovaikutuksen kehityshistoriaa lähinnä oppimisteorioiden näkökulmasta. 
Luvun loppuun koottu taulukko 5 toimii harjoittelun oppimisprosessin analyysivä-
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lineenä. Sillä tarkennetaan kuvaa harjoittelun oppimisvälineistä ja tiedonmuodos-
tusprosessista.

Viides luku sisältää empiirisen aineiston analyysikokonaisuuden, jossa tarkas-
tellaan oppimisprosessin vuorovaikutusta ja tiedonmuodostusta. Luvussa kuvataan 
empiirisen tutkimusaineiston analyysi, analyysivälineet ja -vaiheet. Tulokset jakau-
tuvat tutkimusaineiston keskustelujen mukaan eri luvuiksi. Ne koostuvat vuoro-
vaikutuksen, tiedonmuodostuksen ja uusien työtapojen käyttöönoton analyyseista. 
Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset ja tärkeimmät tulok-
set, jotka suhteutetaan laajempaan teoreettiseen ja empiiriseen yhteyteen. Lopuksi 
arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 



32



33

2  Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen  
eteneminen

2.1  Kehittävän työntutkimuksen lähestymistapa

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kulttuurihistorialliseen toiminnan 
teoriaan ja kehittävään työntutkimuksen metodiin (Engeström 2001a; Leontjev 
1981; Vygotski 1978). Toiminnan teorian mukaan kulttuurihistoriallinen tieto on 
yksilön ja ympäröivän yhteisön suhteiden ilmentymä, ei yksilön tai yhteisön omi-
naisuus (Wertch 1991). Keskeistä on ihmisen toiminnan välittyneisyys – ihminen 
ei suoraan reagoi ympäristön ärsykkeisiin (Vygotski 1978). Hänen mukaansa ihmi-
sen käyttäytymiseen vaikuttavat kulttuurituotteet, kuten kieli ja työvälineet. 

Kehittävä työntutkimus on monitieteinen lähestymistapa, joka yhdistää tutki-
muksen, käytännön kehittämistyön ja koulutuksen. Kehittävä työntutkimus tutkii 
konkreettisessa työtoiminnassa vanhan ja uuden toiminnan välisiä jännitteitä sekä 
kehittämistyön ehtoja ja välineitä (Miettinen 1993). Kehittävä työntutkimus on saa-
nut alkunsa työelämän aikuiskoulutuksen opetuksen ja oppimisen kehittämisestä 
(Engeström 1985; Miettinen 1985). Lähestymistapa sisältää teoreettisia välineitä, 
joista keskeisimpiä ovat toimintajärjestelmän rakennemalli, nykyisen toimintata-
van ja toiminnan kehityshistorian analyysi sekä ekspansiivinen oppiminen (Enge-
ström 1987, 2002; Miettinen 1993). 

Toimintajärjestelmän rakennemalli

Ihmisen toiminnan välittyneisyys ilmenee siten, että yksilö käyttää kulttuurin tarjo-
amia käsitteitä, ajatusmalleja ja käytännöllisiä välineitä havaintojensa tulkinnassa 
ja toimintansa säätelyssä (Vygotski 1978). Analyysiyksikkönä käytetty toimintajär-
jestelmä kuvaa toiminnan välittyneisyyttä ja se on kuvattu kuviossa 2 (Engeström 
1987, 2002, 45).

Malli kuvaa toiminnan kokonaisuutta tuoden esiin toimintajärjestelmän osat ja 
niiden väliset suhteet. Toimintajärjestelmän mukainen toiminnan analyysi kohdis-
tuu sen kohteen ja tuloksen lisäksi toiminnan välineisiin, sääntöihin, yhteisöön ja 
työnjakoon. Toiminnan kohde motivoi ja antaa toiminnalle merkityksen ja mielen. 
Mallin avulla voidaan analysoida toiminnan sisäisiä dynaamisia suhteita ja histori-
allista muutosta. (Engeström 1987.)

Toimintajärjestelmässä tekijä tarkoittaa tutkimuksen analyysin kohteena ole-
vaa yksilöä tai ryhmää (Engeström 1987, 2002). Tämän tutkimuksen tekijöinä ovat 
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Kuvio 2. Toimintajärjestelmän rakennemalli (Engeström 1987, 2002).

 

Välineet 

Kohde  Tulokset Tekijä 

               Säännöt           Yhteisö         Työnjako 

yliopiston tutkijoiden, ammattikorkeakoulun opettajien, opiskelijoiden ja päiväko-
din työntekijöiden edustajat. 

Toiminnan kohteellisuus tarkoittaa pitkäjänteistä, yhteisöllisesti merkityksel-
liseen kohteeseen suuntautuvaa toimintaa, johon yhteisö pyrkii saamaan muutosta. 
Kohteeseen on historian kuluessa latautunut erilaisia kulttuurisia ominaisuuksia ja 
ajatusmalleja. Ajatusmallien ja välineiden omaksuminen merkitsee yksilön kehitty-
mistä. Se tapahtuu yhteisöissä vuorovaikutuksessa muiden yksilöiden kanssa. Vy-
gotski kuvasi tätä vuorovaikutusta käsitteellä lähikehityksen vyöhyke, joka tarkoittaa 
välimatkaa yksilön itsenäisen ongelmanratkaisun määrittämän aktuaalisen kehitysta-
son ja osaavamman yksilön kanssa mahdollistuvan ongelmanratkaisun potentiaalisen 
kehitystason välillä. (Vygotski 1978.) Organisaatiotasolla lähikehityksen vyöhyke 
merkitsee välimatkaa vallitsevan epätyydyttäväksi koetun toimintatavan ja historial-
lisesti mahdollisen uuden toimintatavan välillä (Engeström 2002, 93).

Tässä tutkimuksessa toiminnan kohteena on päiväkotityö, johon pyritään muo-
dostamaan uusia sosionomi (AMK) -koulutuksen kanssa yhteisiä toiminnan välinei-
tä. Tutkimuksessani tarkastelen kehitettävää kohdetta historiallisesti kehittyvänä ja 
tutkittavien ilmaisemana käsityksenä kohteestaan. Toimintajärjestelmän tuloksella 
tarkoitetaan niitä muutoksia, joita kohteeseen tavoitellaan. (Engeström 1987, 2004.) 
Kehittämiskokeilun tuloksina oletetaan muodostuvan uusia työtapoja päiväkodin ja 
sosionomi (AMK) -koulutuksen yhteisiksi välineiksi päiväkotityön kehittämiseksi. 

Toiminnan välineillä tarkoitetaan työyhteisössä käytössä olevia työkaluja, kä-
sitteellisiä malleja tai ohjeita, joilla kohdetta pyritään muuttamaan. Ne ovat kehit-
tyneet kulttuurisissa, historiallisissa ja institutionaalisissa ympäristöissä (Wertch 
1991, 34–36). Tässä tutkimuksessa välineet käsitetään eritasoisina: ideologia-, me-
todi- ja operaatiotasoisina välineinä (ks. Arnkil 1991; Engeström 1987). 

Päiväkotityötä koskevat ideologiset mallit tarkoittavat työtä ohjaavia käsitteel-
lisiä malleja, aatteisiin perustuvia selityksiä ja teorioita. Niitä ohjaavat arvot, aat-
teet, uskonto ja tiede. Metoditasoiset mallit pitävät sisällään tietoa siitä, miten koh-
detta käsitellään. Metodisina malleina toimivat erilaiset säädökset, lait ja normit, 
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menetelmät, yksilölliset keinot ja niiden sovellukset sekä toimenpiteet. Operaatio-
tason tekniikat ja työkalut ovat käytännön tekoja ja toimia, esimerkiksi työnteki-
jöiden puhe, työnteon välineet sekä sääntöjen ja suunnitelmien operationalisointi. 

Engeströmin (1987, 2002) mukaan toimintajärjestelmän säännöillä tarkoite-
taan kirjoitettuja tai kirjoittamattomia ohjeita, määräyksiä tai normeja. Ne säätele-
vät työtoimintaa joko yhteisön sisältä (esim. toiminta-ajatus) tai sen ulkopuolelta 
(esim. lainsäädäntö). Toimintajärjestelmän työnjako tarkoittaa työyhteisön tehtävi-
en jakoa työtoimintaan osallistuvien kesken. Yhteisö muodostuu samaa kohdetta 
käsittelevästä työyhteisöstä. Työtoiminnassa säännöt, yhteisö ja työnjako liittyvät 
läheisesti toisiinsa. Tutkimuksessani päiväkotityön työnjaon analysointi sisältää 
myös päiväkotityön sääntöjen ja yhteisön tarkastelua.  

Toimintajärjestelmään liittyvät ristiriidat nähdään toiminnan kehityksen läh-
tökohtana ja toimintaa edistävinä tekijöinä. Engeström (1987, 82–91) erottaa neljä 
eriasteista ristiriitaa. Ensimmäisen asteen ristiriita ilmenee toimintajärjestelmän jo-
kaisen osatekijän (esim. välineet, työnjako) sisäisenä jännitteenä. Ne voivat aiheuttaa 
kitkaa toimintajärjestelmässä, mutta niitä ei koeta kriiseinä. Esimerkiksi tutkimus- ja 
kehittämiskokeilun suunnitteluvaiheessa harjoittelun päätösseminaari muutetaan yk-
sipäiväiseksi (yhden päivän aikasäädös) kahden päivän sijaan. Tämä mahdollistaa 
opiskelijalle toisaalta tiiviin työskentelyn omassa AKR-pienryhmässä, mutta sulkee 
samalla pois muiden pienryhmien opiskelijoiden kokemuksista oppimisen. 

Toisen asteen ristiriidat on tunnistettavissa eri osatekijöiden välillä. Tilanne 
syntyy, kun toimintajärjestelmään tuodaan ulkoapäin uusia aineksia tai jokin osate-
kijä muuttuu muiden osatekijöiden jäädessä ennalleen. Yhteisössä nämä konfl iktit 
voivat kärjistyä kriiseiksi. Empiirisestä aineistosta voidaan esimerkiksi todeta, että 
toisen asteen ristiriitaa aiheutti opettajan riittämätön työaika suhteessa kehittämis-
kokeilun uusiin työtehtäviin (työnjako  väline).

Kolmannen asteen ristiriita on jännite uuden toimintatavan ja vanhan käytän-
nön välillä. Aiempi käytäntö ei häviä vaan kapinoi uutta toimintatapaa vastaan. 
Kolmannen asteen ristiriita ilmenee tilanteessa, jossa uutta oppimistehtävää yrite-
tään sovittaa harjoittelun käytäntöön. Se joutuu konfl iktiin perinteisten koulutuk-
sen ja päiväkotityön yhteistyötapojen kanssa. Neljännen asteen ristiriidat on tunnis-
tettavissa, kun vakiintuva uusi toimintatapa joutuu ristiriitaan yhden tai useamman 
naapuritoiminnan kanssa. 

Ristiriidat ilmenevät vuorovaikutuksen jännitteinä (diskoordinaatiot) (Enge-
ström 1993). Ristiriitojen ylittäminen edellyttää uusien välineiden ja toiminnan 
uusien kulttuuristen muotojen kehittämistä (Engeström 1987; Virkkunen, Enge-
ström, Helle, Pihlaja & Poikela 1997, 82–84). Tutkimus- ja kehittämiskokeilussa 
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sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoitteluun tuotiin uudenlaisia op-
pimisvälineitä, jotka saivat aikaan diskoordinaatioita päiväkodin ja koulutuksen 
vuorovaikutuksessa.

Nykyinen toimintatapa ja toiminnan kehityshistoria

Kehittävään työntutkimukseen kuuluu oleellisesti nykyisen toimintatavan ongelmi-
en etnografi a, tutkimuskohteen rajaus ja toiminnan kehityshistorian analyysi (Enge-
ström 2002). Väitöstutkimukseni kohdistui ammattikorkeakoulun ja päiväkodin yh-
teistoimintaan. Kehitettävästä kohteesta (päiväkotityö) olen koonnut päiväkotityön 
teoria- ja kohdehistoriallisen analyysin. Sen tarkoituksena on kuvata päiväkotityön 
kehitysvaiheita ja löytää työn ristiriidat (työhypoteesi 1). Teoriahistoriallinen analyy-
si sisältää käsitteiden, mallien, teorioiden ja ristiriitojen erittelyä. Kohdehistoriallinen 
analyysi viittaa tutkittavan toiminnan kehitysvaiheiden ja -ristiriitojen jäljittämiseen. 
(Engeström 1987, 2002.) Hypoteesia (hypoteesi 1) tulkitaan sosionomi (AMK) -kou-
lutuksen harjoitteluprosessin nykytoimintaa koskevalla aineistolla (harjoittelun vi-
deo- ja ääninauhoitukset, str-haastattelut). Niiden pohjalta hahmotetaan vaihtoehto-
ja päiväkotityön lähikehityksestä (työhypoteesi 2) (Engeström 1987). Kysymyksiksi 
nousevat: Onko kehittäjätiimi löytänyt kohteekseen päiväkotityön ristiriitoja? Löy-
tyykö keskusteluista uuden toiminnan (lähikehitys) ”ituja”?

Mikäli työhön halutaan tuottaa uusia työtapoja, toiminnassa tulee muodostua ke-
hittävää siirtovaikutusta. Päiväkotityön lisäksi olen tutkinut siirtovaikutuksen histo-
riallisuutta analysoimalla sen kehitysvaiheita ja ristiriitoja oppimisen näkökulmasta. 
Siirtovaikutuksen teoria- ja kohdehistoriallinen analyysi kuvaa oppimisen ja tiedon-
muodostuksen kehitystä. Tekemäni analyysin tarkoituksena on kuvata siirtovaiku-
tuksen muutosta oppimisessa ja käyttää saatua mallia (erilaiset oppimisen osatekijät 
ja siirtovaikutuksen kehitysvaiheet) harjoitteluprosessin siirtovaikutuksen analysoin-
tiin. Siirtovaikutuksen kehitysvaihemalli antaa tietoa kehittävää siirtovaikutusta estä-
vistä ja edistävistä tekijöistä koulutuksen asiakastyön harjoittelussa. 

Kehittävän työntutkimuksen metodologiaa on hyödynnetty monilla eri aloil-
la, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyvissä projekteissa (LE-
VIKE-projekti) (mm. Engeström, Y, Engeström, R, Helenius & Koistinen 1989a; 
Engeström, Y, Engeström, R, Helenius, Koistinen, Rekola & Saarelma 1989b), 
toimivassa terveyskeskusprojektissa (mm. Simoila 1994) ja terveydenhuolto-op-
pilaitosten opettajien työssä (mm. Lambert 1995). Koulutukseen liittyvillä aloilla 
metodologiaa on hyödynnetty sairaanhoitajien opettajankoulutuksen kehittämises-
sä (Hakkarainen & Janhonen 1997), Helsingin terveys- ja sosiaalialan ammatilli-



37

sessa opettajankoulutuksessa (Lambert 1999), Helsingin sosiaalialan oppilaitoksen 
lähihoitajakoulutuksen kehittämiskokeilussa (Silta-projekti) (mm. Tuomi-Gröhn 
2001, 2003), ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan konseptin 
uudistamisessa (Hyrkkänen 2007), Helsingin sosiaalialan oppilaitoksen maahan-
muuttajien koulutuksen kehittämisessä (Teräs 2007) sekä Kajaanin interventiotut-
kimuksen hankkeissa (”Kainuun lapsi” -hanke 2003–2005; ”Mielekäs oppiminen 
juonellisissa ympäristöissä” -hanke 2007–2009, Juonellisten oppimisympäristöjen 
kehittämishanke 2008–2009) (Hakkarainen 2009).

Ekspansiivinen oppiminen

Kolmantena kehittävän työntutkimuksen välineenä voidaan todeta ekspansiivinen 
oppiminen. Engeström (1999, 2002) on kuvannut tiedon muodostuksen syklisen 
mallin, joka perustuu abstraktista konkreettiseen kohoamisen metodiin. Oleellinen 
tunnuspiirre on, että oppimisen kohteena on kokonainen toimintajärjestelmä ja sen 
laadullinen muutos. Ilmiöitä ja olioita lähestytään etsimällä niiden ulkoisten piirtei-
den takaa niiden historiallinen alkuperä. Ulkonaisesti erilaisten ilmiöiden yhteisen 
syntyperustan eli alkusolun löytäminen mahdollistaa näiden ilmiöiden näkemisen 
keskinäisissä yhteyksissään, systeemeinä. Alkusolusta analyysi etenee moninaisten 
muotojen konkreettiseen systeemiin. Itse alkusolu ja siitä kehittynyt systeemi näh-
dään sisäisesti ristiriitaisena. Ristiriidat pakottavat systeemin muuttumaan ja ke-
hittymään. Abstraktista konkreettiseen kohoaminen tapahtuu oppimisteoilla. Nämä 
muodostavat ekspansiivisen oppimisen syklin. Kuviossa 3 on esitetty ekspansiivi-
sen oppimisen sykli (Engeström 1999, 380–385).

Kuvio 3. Oppimistekojen vaiheistus ekspansiivisessa syklissä (Engeström 1999, 384).

 

1. Kyseenalaistaminen 

2A. Historiallinen 
analyysi 
2B. Aktuaaliempiirinen 
analyysi 

3. Uuden ratkaisun 
mallittaminen 

4. Mallin tutkiminen 

5. Uuden mallin 
soveltaminen 

6. Prosessin 
reflektointi 

7. Uuden käytännön 
vakiinnuttaminen 
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1. Ensimmäinen oppimisteko on kyseenalaistaminen, jolloin kritisoidaan tai ky-
seenalaistetaan hyväksyttyä käytäntöä tai olemassa olevaa tietoa tai jopa hy-
lätään se. 

2. Toinen oppimisteko on tilanteen analyysi. Analyysi sisältää tilanteen ajatuksel-
lista, diskursiivista tai käytännöllistä muuntelemista syiden ja selittävien me-
kanismien löytämiseksi. Analyysi herättää miksi-kysymyksiä ja nostaa esiin 
selittäviä periaatteita. Historiallinen analyysi (teoria- ja kohdehistoriallinen) 
pyrkii selittämään tilannetta jäljittämällä sen alkuperää ja kehitystä. Aktuaali-
empiirinen analyysi pyrkii selittämään tilannetta rakentamalla kuvaa sen sisäi-
sistä systeemisistä suhteista.

3. Kolmas oppimisteko on mallittaminen. Juuri löydetty selittävä suhde mallite-
taan johonkin julkisesti havaittavaan ja välitettävään muotoon. Tämä merkit-
see pelkistetyn, yksinkertaistetun uuden ideamallin rakentamista, joka selittää 
ja tarjoaa ratkaisun problemaattiseen tilanteeseen.

4. Neljäs oppimisteko on mallin tutkiminen koettelemalla ja kokeilemalla. 
5. Viides oppimisteko on mallin soveltaminen, jolloin sitä konkretisoidaan käy-

tännön sovelluksin, rikastuksin ja käsitteellisin ulottuvuuksin.
6. Kuudes oppimisteko on prosessin refl ektio ja arviointi, jolloin omaa toiminta-

tapaa eritellään ja suunnitellaan kriittisesti.
7. Seitsemäs oppimisteko on prosessin tulosten vakiinnuttaminen uudeksi käy-

tännön muodoksi.

Ekspansiivisen oppimisen teoria antaa mahdollisuuden tarkastella vuorovaikutusta 
kollektiivisessa toimintajärjestelmässä. Syklin avulla voidaan tarkastella laajoja, 
useita vuosia kestäviä toimintajärjestelmien muutosprosesseja ja pieniä innovatii-
visia oppimissyklejä. Engeströmin (1999, 385) mukaan myös oppimisen mikrosyk-
lejä voidaan pitää potentiaalisesti ekspansiivisina. Oletukseni on, että ekspansiivi-
nen oppiminen ja tiedonmuodostus mahdollistavat tiedon yleistämisen, kehittävän 
siirtovaikutuksen muodostumisen ja uusien työtapojen syntymisen.

2.2 Tutkimus- ja kehittämiskokeilun toteuttaminen

Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelman (2004–2007) mukaan käytän-
nön toimintaympäristöjen ja teoreettisen opiskelun vuorottelulla tuetaan opiskeli-
jan oman käyttöteorian kehittymistä. Teoreettisten käsitteiden oppimisen ajatellaan 
tapahtuvan lähiopetuksessa ja työkäytäntöjen oppimisen sosiaalialan toimintaym-
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päristöissä. Oppimisen ongelmaksi nousee kuitenkin se, että vaativissa moniam-
matillisissa tilanteissa voi esiintyä konfl ikteja, joihin pirstoutunutta tietoa ei voida 
käyttää (Hakkarainen 1997). 

Lisäksi yhteisen oppimisen kohde on ongelma korkeakouluopetuksessa (Hak-
karainen 1993). Jos opettajalla itsellään ei opetustilanteessa ole oppimisen haastet-
ta ja aitoa oppimistehtävää, opettajalla ja opiskelijalla ei voi olla aidosti yhteistä 
toiminnan kohdetta. Opettajan tulee samanaikaisesti sekä opettaa että tutkia. Näi-
hin koulutuksen ongelmiin haettiin ratkaisua sosiaalialan organisaatioiden ja sosio-
nomi (AMK) -koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskokeilulla (2004–2006). 

Tutkimus- ja kehittämiskokeilu alkoi sosionomi (AMK) -koulutuksen asia-
kastyön harjoittelun suunnittelulla 2004–2005, ja eteni uuden kokeiluna vuonna 
2005 (taulukko 3). Kokeilun tarkoituksena oli kehittää organisaatiot ylittävää ver-
kottumista ja uusia yhteisiä toimintatapoja sosiaalialan työn ja sosionomi (AMK) 
-koulutuksen yhteisiksi välineiksi. Tutkimus- ja kehittämiskokeilun toimijoina 
olivat sosionomi (AMK) -koulutuksen opettajat ja opiskelijat, yliopiston tutkijat 
sekä sosiaalialan työyksiköiden edustajat. Kokeilun tarkoituksena oli muodostaa 
näistä organisaatioista kehittäjätiimi. Kehittäjätiimi suunnitteli ja käyttöönotti uu-
sia oppimisen välineitä ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -opiskelijoille ja 
opettajille. 

Taulukko 3. Tutkimus- ja kehittämiskokeilun toimintavaiheet sosionomi (AMK) -koulu-
tuksen asiakastyön harjoittelussa.

Oppimisprosessin suunnitteluvaihe (2004–2005)                                                    Oppimisprosessin toteutusvaihe (2005)
Uuden toimintamallin kehittäminen:

– yliopiston ja ammattikorkeakoulun  

 suunnittelukokoukset:

• kehittäjätiimin muodostaminen

(amk, yliopisto, päiväkoti) 

• uusien välineiden kehittäminen 

(oppimistehtävä)

• rajanylitykset

• opiskelijoiden pienryhmät 

päätösseminaarissa

Toimintamallin käyttöönotto:

– ohjauskeskustelut päiväkodeissa

– toiminnan toteutus päiväkodeissa 

– pienryhmäkokoontumiset

 ammattikorkeakoulussa

– palautekeskustelut päiväkodeissa

– päätösseminaari ammattikorkeakoulussa
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Kehittäjätiimi pyrki prosessissaan ensinnäkin kehittämään yhteisiä, uusia ide-
oita ja oivalluksia (käsitteelliset välitason välineet) (Virkkunen ym. 1997). Tämä 
tapahtui yliopiston tutkijoiden ja sosionomi (AMK) koulutuksen opettajien suun-
nittelupalavereissa sekä sosionomi (AMK) -koulutuksen opettajan, päiväkodin 
työpaikkaohjaajan ja opiskelijan ohjauskeskusteluissa. Yliopiston ja sosionomi 
(AMK) -koulutuksen edustajien suunnittelupalavereissa kehitettiin uusi oppimis-
tehtävä asiakastyön harjoitteluun (liite 1). Tämä uusi työelämälähtöinen teoria- ja 
arkitiedon integrointia edellyttävä oppimistehtävä vaati päiväkotityöstä nousevien 
asiakastyön ongelmien moniäänistä analysointia ja mallittamista harjoittelun eri 
vaiheissa (pienryhmäkokoontumiset, toiminnan toteutus ja arviointi, palautekes-
kustelut, päätösseminaari). Tehtävän oletettiin nostavan esiin uusia ratkaisuja päi-
väkodin ja koulutuksen yhteisiksi työtavoiksi päiväkotityön kehittämiseksi. 

Uutta työtapaa edustaa päiväkodin, ammattikorkeakoulun ja yliopiston edus-
tajien kehittäjätiimi. Lisäksi voidaan todeta rajanylitykset yliopistosta sosionomi 
(AMK) -koulutukseen ja sosionomi (AMK) -opiskelijoiden rajanylitykset päiväko-
dista toiseen päiväkotiin. Opettaja toimi rajanylittäjänä sosionomi (AMK) -koulu-
tuksesta päiväkotiin heti harjoittelun alussa. Päätösseminaari toteutettiin opettajan 
ohjaamissa opiskelijoiden AKR -pienryhmissä. Aiemmin seminaari oli toteutettu 
opiskelijoiden suurryhmänä. Perinteistä harjoittelun käytäntöä edustavat pienryh-
mäkokoontumiset ammattikorkeakoulussa ja opettajan, työpaikkaohjaajan ja opis-
kelijan palautekeskustelut harjoittelun päätösvaiheessa. 

Kehittävän työntutkimuksen näkökulmasta tutkimus- ja kehittämiskokeilua 
voidaan kuvata kollektiivisena toimintajärjestelmien verkostona, jossa välineitä 
tuottava toiminta sijoittuu yliopiston ja tekijöitä tuottava toiminta ammattikorkea-
koulun toimintajärjestelmiin. 

Kehittämiskokeilun toimijoina olivat yliopiston, sosionomi (AMK) -koulutuk-
sen sekä sosiaalialan organisaatioiden edustajat. Kuvio 4 havainnollistaa yliopis-
ton, ammattikorkeakoulun ja sosiaalialan organisaatioiden vuorovaikutusta.

Asiakastyön harjoittelu mahdollisti eri organisaatioiden ja ammattiryhmien 
rajojen ylittämisen. Kokeilussa tuotettiin välineitä (kehittäjätiimi, rajanylitykset, 
oppimistehtävä) sosionomi (AMK) -koulutukseen muutoksen aikaansaamiseksi. 
Uusilla välineillä oletettiin olevan vaikutusta sosiaalialan organisaatioiden toimin-
taan. Tutkimus- ja kehityskokeilu sekä harjoittelun oppimistehtävän alkuidea olivat 
lähtöisin yliopiston aloitteesta (välineitä tuottava toiminta, Engeström 2002, 53). 
Tässä tutkimuksessa sosiaalialan organisaatiot määritellään kehitettäväksi kohde-
toiminnaksi. Sosiaalialan organisaation toimintajärjestelmä kohdetoimintana tar-
koittaa tutkimuksessani päiväkotityötä. Perinteisesti ammattikorkeakoulutuksen 
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katsotaan olevan tekijöitä tuottavaa toimintaa (mt. 2002), kuten myös tässä tutki-
muksessa.

Väitöstutkimukseni liittyy tutkimus- ja kehittämiskokeiluun. Se kohdistui kah-
den eri kunnan alueella sijaitsevan päiväkodin, sosionomi (AMK) -koulutuksen ja 
yliopiston edustajien verkottumiseen sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön 
harjoittelujaksolla. Päiväkodit valikoituivat tutkimukseen kahden eri kunnan alu-
eelta, koska tutkimukseen lupautuneet sosionomi (AMK) -opiskelijat olivat valin-
neet kyseiset päiväkodit harjoittelupaikoikseen. 

Kehittämiskokeilussa minua kiinnosti se, miten verkostossa opittiin ja kehi-
teltiin uusia ideoita uusiksi työtavoiksi. Erityisesti minua kiinnosti se, miksi ver-
koston kehittelemät ideat siirtyivät vain osin käytäntöön. Etsin vastausta toisaalta 
verkoston vuorovaikutuksesta ja tiedonmuodostuksesta, toisaalta päiväkotityön ja 
siirtovaikutuksen historiallisesta muutoksesta. Tutkittavina olivat päiväkotien työ-
paikkaohjaajat (n=2), ammattikorkeakoulun opettajat (n=4), opiskelijat (n=37) ja 
yliopiston tutkijat (n=2).

2.3  Tutkimusaineisto

Väitöstutkimukseni on osa sosionomi (AMK) -koulutuksen ja sosiaalialan organi-
saatioiden välistä tutkimus- ja kehittämiskokeilua. Tämän tutkimuksen aineisto ke-
rättiin tutkimus- ja kehittämiskokeilun suunnittelu- ja toteutusvaiheista sosionomi 

Kuvio 4. Tutkimus- ja kehittämiskokeilun toimintajärjestelmien verkosto (mukaillen En-
geström 2002; Lambert 2001, 18).
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(AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelusta. Tutkimus- ja kehittämiskokeilusta 
tiedotettiin toisen vuoden opiskelijoille marraskuussa 2004. Tutkimukseen osallis-
tuminen oli vapaaehtoista ja osa opiskelijoista jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Toisen 
vuoden sosionomi (AMK) -opiskelijoita oli kaikkiaan 52. Kuusi heistä suoritti har-
joittelunsa ulkomailla, eikä sen vuoksi osallistunut tutkimukseen. Yksi opiskelija ei 
suorittanut harjoittelua henkilökohtaisista syistä ja kahdeksan opiskelijaa kieltäy-
tyi tutkimus- ja kehityskokeiluun osallistumisesta. Tutkimukseen osallistui yhteen-
sä 37 sosionomi (AMK) -opiskelijaa, jotka suorittivat asiakastyön harjoittelunsa 
(3.1–18.3.2005, 10 ov). 

Väitöstutkimukseen tallennettiin empiiristä aineistoa sekä kokeilun suunnit-
telu- että toteutusvaiheista (2004–2005). Suunnitteluvaiheesta kerättiin video- ja 
ääninauhoitettua aineistoa yliopiston ja sosionomi (AMK) -koulutuksen edustajien 
suunnittelukokouksista sekä työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan 
ohjauskeskusteluista päiväkodeissa. Päiväkodit valittiin vapaaehtoisuuden perus-
teella. Tutkimuksesta lähetettiin kirje päiväkodin lasten vanhemmille, joilta pyy-
dettiin lupa lasten tutkimukseen osallistumisesta (liite 2). 

Toteutusvaiheen empiirinen aineisto kerättiin keväällä 2005 (liite 3). Asiakas-
työn harjoittelussa seurattiin erityisesti kahden opiskelijan oppimista päiväkodis-
sa ja ammattikorkeakoulussa omassa pienryhmässään harjoittelujakson aikana. 
Video- ja ääninauhoitetut aineistot sisältävät ammattikorkeakoulun pienryhmä-
kokoontumisten keskusteluja, sosionomi (AMK) -opiskelijoiden ja työpaikkaoh-
jaajien välisiä arviointikeskusteluja, toiminnan toteutusta ja arviointia päiväkodin 
lapsiryhmässä sekä työpaikkaohjaajien, opiskelijoiden ja opettajien välisiä palau-
tekeskusteluja. 

Litteroituja videonauhoituksia on yhteensä 43 tuntia. Tämän lisäksi harjoitte-
lun keskusteluista on kerätty stimulated recall -haastattelut työpaikkaohjaajilta ja 
opiskelijoilta kahdessa päiväkodissa sekä opiskelijaryhmiltä ja opettajilta ammatti-
korkeakoulussa, yhteensä 12 tuntia (liite 4). 

Tutkimus sisältää neljä toisiaan täydentävää aineistoa. Ensimmäinen tutkimus-
aineisto koostuu harjoittelun aikaisista ääninauhoitetuista ja videoiduista keskuste-
luista. Analysoin niistä kehittäjätiimin vuorovaikutusta ja tiedonmuodostusta. Ole-
tan ensiksikin, että vuorovaikutuksessa ilmenee diskoordinaatioita, jotka syntyvät 
sovitettaessa uusia elementtejä (kehittämiskokeilun uudet välineet) perinteiseen 
päiväkotityöhön. Nykytoiminnan vuorovaikutuksen diskoordinaatioiden taustalta 
löytyvät päiväkotityön historiallisen kehityksen muovaamat ristiriidat ja jännitteet 
(vrt. Engeström 1993). Toiseksi oletan, että yhteisen toiminnan kohteen syntymi-
nen saattaa muodostua ongelmaksi. Ajattelen, että ristiriidat ja yhteisen kohteen 
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puuttuminen saavat aikaan vuorovaikutuksen ja tiedonmuodostuksen diskoordi-
naatioita estäen uuden tiedon muodostumista ja uusien yhteisten työtapojen ke-
hittämistä päiväkodin ja koulutuksen yhteisiksi välineiksi. Käytin tulkintani apuna 
stimulated recall -haastatteluaineistoa selvittääkseni myös tutkittavien käsityksiä 
oppimisprosessin diskoordinaatioista. 

Stimulated recall -haastattelu on menetelmä, jossa haastateltavan tulisi pystyä 
palauttamaan mieleensä mahdollisimman paljon alkuperäisestä tilanteesta (Patri-
kainen & Toom 2004). Tutkittavalle esitetään virikkeitä ja vihjeitä, usein ääni- tai 
videonauha, jonka avulla tutkittava kykenisi elämään alkuperäisen tilanteen mah-
dollisimman samanlaisena. Stimulated recall -haastattelun tavoitteena on saada tie-
toa tutkittavien sisäisestä dialogista ja ristiriitatilanteiden perusteista heidän itsensä 
tulkitsemana. Tästä muodostui tutkimukseni toinen tutkimusaineisto.

Kehittämistyön onnistuminen edellyttää päiväkotityön ristiriitojen ja lähike-
hityksen paikantamista. Tämän vuoksi on analysoitava päiväkotityön historiallista 
kehitystä. (vrt. Engeström 2002.) Kolmas tutkimusaineisto koostuu lastentarha-
työn, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kohde- ja teoriahistoriallisesta analyysistä 
1850-luvulta alkaen. Historiallinen aineisto muodostuu pääsääntöisesti työn valta-
kunnallisten dokumenttien sekä kasvatuksen historian ja lapsipolitiikan tutkimus-
ten analyyseista. 

Uusien työtapojen syntyminen edellyttää kehittävää siirtovaikutusta. Se ero-
aa staattisesta siirtovaikutuksesta erityisesti oppimisen, tiedon muodostuksen ja 
refl ektoinnin suhteen. Neljäs tutkimusaineisto käsittää siirtovaikutuksen teoria- ja 
kohdehistoriallisen analyysin. Olen eritellyt ja tulkinnut siirtovaikutuksen histori-
allisia kehitysvaiheita sekä kuvannut staattisen siirtovaikutuksen ja kehittävän siir-
tovaikutuksen eroja Sarjan (2000, 31–32) dialogin ja oppimisen integroinnin sekä 
Tuomi-Gröhnin (2001, 28–66; 2003, 199–231), Tuomi-Gröhnin ja Engeströmin 
(2003, 19–38) sekä Engeströmin (2004, 88–98) kehittävän siirtovaikutuksen ulot-
tuvuuksien avulla. Siirtovaikutusta analysoivan aineiston lähteinä ovat siirtovaiku-
tuksen, kehittävän siirtovaikutuksen ja oppimisteorioiden tutkimukset. Taulukko 4 
havainnollistaa tutkimuksen ja kehittämiskokeilun oppimisprosessin analyysisisäl-
töä ja ajoitusta.

Tutkimukseni lähestymistapa (kehittävä työntutkimus) edellyttää kehittämi-
sen kohteena olevan työn (päiväkotityö) kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen 
analyysia (Engeström 2002). Luvussa kolme tarkastelen päiväkotityön muutosta 
lastentarhatyöstä päivähoitovaiheen kautta varhaiskasvatukseksi (ks. myös liite 5). 
Luvun lopussa kuvaan nykyisen työn ristiriitoja ja lähikehitystä. 
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3  Päiväkotityön muutokset
Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 
vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitys-
tä ja oppimista (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005). Var-
haiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät 
varhaiskasvatuspalveluja (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). Tämän tutkimuksen 
historia-analyysi on rajattu päiväkotityöhön siten, että pääosin seimi-ikäisten lasten 
hoidon ja kasvatuksen tarkastelu jää analyysin ulkopuolelle. Rajaukseen on vaikut-
tanut empiirinen aineisto, joka on koottu 3–7 -vuotiaiden lasten päiväkotiosastoilta. 

Historiallisessa analyysissa pyrin selittämään päiväkotityön muutoksen1) taus-
talla vaikuttavia yhteiskunnallisia, lapsipoliittisia ja kasvatuksellisia muutoksia. 
Analyysin lähtökohtana on käsitys siitä, että yhteiskunnallisen kontekstin, lainsää-
dännön ja kasvatusnäkemysten muutos vaikuttaa päiväkotityön kehitykseen. His-
toriallinen analyysi tuottaa tutkimukseni työhypoteesin 1 (päiväkotityön kehitys ja 
ristiriidat) ja hypoteesin 2 (päiväkotityön lähikehitys), joka tuo esiin myös nykyi-
sen kehityksen taustan. Analyysin pohjalta hahmottuvat päiväkotityön historialliset 
kehitystyypit. (Engeström 1987.) 

Tekemäni analyysin mukaan lastentarhatyö muodosti ensimmäisen, päivähoi-
totyö toisen ja varhaiskasvatus kolmannen kehitysvaiheen. Luvussa 3 tarkastellaan 
tapahtuneita muutoksia lasten kasvatustyön näkökulmasta löytämissäni eri kehitys-
vaiheissa. Ensin kuvaan, luvussa 3.1, lastentarhatyön kehitysvaihetta vaivais- ja köy-
häinhoidon, lastensuojelun sekä alkavan sosiaalivaltion kausilla. Luvussa 3.2 analy-
soin päivähoitotyön kehitysvaihetta sosiaalivaltion kaudella ja luvussa 3.3 kuvaan 
varhaiskasvatuksen kehitysvaihetta osana markkinataloutta. Luvussa 3.4 tarkastelen 
nykyisen päiväkotityön ristiriitoja tekemäni historia-analyysin perusteella. 

Lopuksi, luvussa 3.5, kuvaan hypoteesin päiväkotityön historiallista kehitys-
tyypeistä ja lähikehityksestä (kuvio 11). Sen mukaan uusin kehitysvaihe tavoittee-
naan yhteiskehittelyn työtyyppi alkanee lasten päivähoitolain uudistamistarpeesta, 
johon on liittynyt keskustelua varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta kaikille alle 
kouluikäisille lapsille (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009). 

1) Työn muutoksen tarkastelu valottaa (1) miten työn kohde on muuttunut, (2) miten päiväkotityönte-
kijät ovat muuttuneet, (3) miten työn välineet, (4) työnjako (5) työn tulos on muuttunut. (ks. Arnkil 
1991). Kuvaan näitä toimintajärjestelmän osatekijöitä päiväkotityön ensimmäisessä (1850–1972), toi-
sessa (1973–1995) ja kolmannessa kehitysvaiheessa (1996–). Lisäksi analyysissa on tunnistettavissa 
uusin kehitysvaihe (lähikehitys). Oletuksena on, että päiväkotityön kohteena on asiakas, jonka tässä 
tutkimuksessa ymmärretään olevan sekä lapsi että hänen perheensä. 
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3.1  Lastentarhatyön kehitysvaihe (1850–1972) 

Varsinainen lastentarhatoiminta Suomessa alkoi, kun Hanna Rothman perusti en-
simmäisen kansanlastentarhan vuonna 1888 (Salo 1939). Kansanlastentarha toteutti 
kehittävää toimintaa 3–7-vuotiaille lapsille. Kokopäiväosastot tarjosivat sijaishoitoa 
vanhempien työssäkäynnin ajan. Osapäiväosastoilla järjestettiin toimintaa, jonka ta-
voitteena oli kouluvalmiuksien kehittäminen ja ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö. 
Lastenseimi oli tarkoitettu ½–3-vuotiaille lapsille. Laajennettu seimi eli päiväkoti oli 
kaikille alle kouluikäisille tarkoitettu kokopäivähoitolaitos, jonka toiminta ei kuulu-
nut lainsäädännön tai valtionavun piiriin. (KM 1971: A 20, 11–12, 17.)  

Luvussa 3.1.1 tarkastellaan päiväkotityön muutosta vaivais- ja köyhäinhoidon 
kaudella sekä lastensuojelun kaudella (3.1.2). Nämä kaudet sijoittuvat päiväko-
tityön ensimmäiseen eli lastentarhatyön kehitysvaiheeseen. Analyysissa pyritään 
löytämään yhteiskunnallisia muutoksia, jotka vaikuttivat lasten ja perheiden elä-
mään sekä lastentarhatoiminnan kehitykseen. Luvun lopussa kuvataan lastentarha-
työtä alkavan sosiaalivaltion ohjauksessa.

3.1.1  Vaivais- ja köyhäinhoidon kausi 

Lapset ja perheet osana vaivais- ja köyhäinhoitoa1) 

Suomessa tapahtui 1800-luvun puolivälin jälkeen voimakas yhteiskunnallinen muu-
tos. Elinkeinoelämän vapautuminen ja lisääntyvä kaupankäynti vahvistivat yrittä-
jyyttä ja heikensivät maatyöväen toimeentuloa. (Lujala 2007, 57.) Maalaisköyhyys 
oli suomalaisen yhteiskunnan vaikein sosiaalinen ongelma 1800-luvun puolivälissä. 
Maaseudulla lastensuojelusta huolehdittiin pääasiassa ruotujärjestelmän ja elätteelle 
annolla. Elätteelle antoon liittyivät lasten huutokaupat, joissa vähiten hoitokorvausta 
vaatinut sai lapsen elätikseen. (Karisto, Takala & Haapola 1988, 128.) 

Liikaväestöä perheineen muutti maaseudulta kaupunkeihin. Kaupungissa 
ongelmia lievittivät hyväntekeväisyysjärjestöt ja yksityiset säätyläiset (Välimäki 

1) Päiväkotityön kohteen muutoksen tarkastelu tuo näkyviin muuttuvan asiakkuuden (lapset, perhe) siir-
ryttäessä lastentarhatyöstä kohti päivähoitoa. Lapsuuteen vaikuttavina yhteiskunnallisina muutoksina 
analysoin talouden, poliittisten päätösten sekä lapsuus- ja kasvatusnäkemysten muutoksia. Päivähoidon 
lainsäädännön taustalta voidaan erottaa köyhäinhoidon, lastensuojelun, sosiaalipalvelujen ja markkina-
talouden vaiheet (Välimäki 1999, 208). Analyysi kohdistuu muuttuvan asiakkuuden mukanaan tuomiin 
työn kohteen haasteisiin ja ristiriitoihin. Käsitykseni on, että päiväkotityön kohde tulee nähdä suhteessa 
yhteiskunnallisten olosuhteiden, lapsipolitiikan ja lapsuuden muutoksiin. 
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1999, 206). Työllisyyden muutokset, kaupungistuminen ja yksinhuoltajuus lisäsi-
vät sekä julkisen että hyväntekeväisyysavun tarvetta (Lujala 2007, 59). Teollisuus 
tarjosi työpaikkoja miehille, naisille ja lapsille. Lainsäädäntöä kehitettiin ja naisten 
täysvaltaisuus työelämässä hyväksyttiin. Tuolloin tunnistettiin naimattomien nais-
ten työn ja omien ansioiden tarve sekä työnantajien tarve naistyövoiman käyttöön. 
Elinkeinovapaus koski myös naisia. (Välimäki 1998, 36.) Kodin piirin lisäksi teol-
listuminen tarjosi nyt naisille mahdollisuuden ansiotyöhön (Nieminen 1985, 50).
Kaupungistuminen ja teollistuminen muodostivat uuden sosiaaliryhmän, teolli-
suustyöväestön (Lujala 2007, 58). Työpäivät olivat pitkiä, työ rankkaa ja vaarallis-
ta. Naiset ja lapset saattoivat työskennellä puuvilla-, tulitikku- tai tupakkatehtaissa. 
Lapsityövoiman käyttö oli esiteollisella ajalla yleistä. (Karisto ym. 1988.) 

Yhteiskuntarakenteen muutoksen vuoksi myös sukuun, yhteisöön ja uskonnol-
lisiin avustusjärjestelmiin perustuva turva alkoi pettää. Lisäksi palkkatyöläisper-
heessä alueellisen muuttoliikkeen seurausta oli, että vanhempi sukupolvi eriytyi 
omaksi talousyksikökseen (Lehtonen 1985, 19). 

Naisten ja miesten ollessa ansiotyössä lapset joutuivat selviämään itse (Leh-
tonen 1985, 20). Lapset pyrittiin irrottamaan työnteosta, jonka vuoksi lapsityövoi-
man rajoittaminen ja lisääntynyt äitien työssäolo lisäsivät lasten turvattomuutta ja 
joutilasta aikaa. (Alanen & Bardy 1990; Karisto ym. 1988.) Teollistumisen seu-
rauksena lasten kodin ulkopuolisen hoidon tarve kasvoi. 

Vuonna 1889 annetulla asetuksella lasten ja nuorten yötyö kiellettiin, päivit-
täistä työaikaa lyhennettiin ja teollisuustyön teettäminen kiellettiin kokonaan alle 
12-vuotiailta lapsilta. Samaan aikaan naisten osuus teollisuustyöväestöstä kasvoi 
koko ajan, koska lapsityövoima korvattiin naistyövoimalla. (Alanen & Bardy 
1990; Karisto ym., 1988.) 

Lasten ja aikuisten maailmat eriytyivät ja lapsille tarvittiin oma paikka aikuis-
ten työssäoloajaksi (Lehtonen 1985). Tähän sijoittuu valtiollisen kasvatuksen ja 
sosialisaation alku. Muodostui erilaisia koulu- ja lastenhoitoratkaisuja ja niiden 
kehittämispyrkimyksiä. Lastentarhatyö oli yksi tavoitteellisen kasvatuksen kehit-
tämisen muoto. (Lujala 2007, 59.) Jo tuolloin fröbeliläisessä kansanlastentarhas-
sa suunniteltiin lapsille kehittävää kasvatusta ja pedagogista toimintaa (Helenius 
2008). Friedrich Fröbel esitteli pääteoksessaan Menschenerziehung (1826) koko 
alakoulun käsittävän, lapsen kehitysvaiheisiin suhteutetun opetus- ja kasvatussuun-
nitelmansa (mt. 2008). 
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Lasten kasvattajat

Esiteollisena aikana lapsia hoitivat vanhemmat, sisarukset, lasten likat, huutolaiset 
tai ammattikasvattajat (Välimäki 1998). Suomessa 1850-luvun puolivälissä pikku-
lasten kasvatukseen alkoivat vaikuttaa fi lantropistisen kasvatusliikkeen aatteet, jot-
ka pohjautuivat Locken ja Rousseaun ajatuksiin (Salo 1939). Yksityiset henkilöt ja 
yhdistykset ryhtyivät perustamaan päivähuoltoloita ja kouluja lievittääkseen hätää 
ja luodakseen lapsille turvapaikan. Suomessa perustettiin köyhäinkouluja, työtalo-
ja, huoltoloita ja pikkulastenkouluja köyhille lapsille lähinnä Rouvasväenyhdistys-
ten aloitteesta. Organisoitujen lastenhoitomuotojen henkilöstö muodostui tuolloin 
säätyläisväestön naisista. (Välimäki 1999, 206.) A. Heleniuksen (henkilökohtainen 
tiedonanto 1.7.2010) mukaan pysyvin ja pitkäaikaisin, näihin päiviin ulottuva vai-
kutus kotikasvatuksen rinnalla oli kuitenkin fröbeliläisellä lastentarhalla. 

Vuoden 1851 kansanvalistuskomitean mietinnön mukaan vanhemmilla oli 
velvollisuus antaa lapsilleen lukemisen ja uskonnon alkeiden opetus. Mikäli lap-
si joutui orvoksi tai kotiympäristö ei voinut tarjota opetusta, järjestettiin koulu-
opetusta. Ennen kansakoulua perustettiin kansansivistystä edistäviä kouluja myös 
maalaiskuntiin. Herännäisyyden vaikutuksesta Suomeen syntyneissä köyhien las-
ten kouluissa ensisijaisena opettajana toimi papisto, jolla tosin ei ollut pedagogista 
tietämystä. Myös lukkari tai erityinen koulumestari saattoi toimia opettajana. Eri-
tyisesti maaseudulla toimi opettajina myös henkilöitä, joilta puuttui koulusivistys. 
(Salo 1939, 78, 129.) Lasten oppiminen haluttiin turvata myös tilanteessa, jossa 
perhe ei siihen itse kyennyt. Lähtökohtana olivat sosiaaliset syyt. Tuolloin jännit-
teitä aiheutui siitä, kenen tehtävä on antaa lapsille kristillinen kasvatus ja opetus; 
maallikoiden vai ammattikasvattajien.

Cygnaeus suunnitteli kylä- ja pikkulastenkouluja, joissa opettajina toimisivat 
äidit ja naispuoliset opettajat. Tätä varten tuli perustaa seminaareja. Ensimmäinen 
lastenseimi ja lastentarha perustettiin vuonna 1863 Jyväskylän opettajaseminaarin 
yhteyteen (KM 1974: 15, 14). Vähitellen alkoi myös koulutettujen naisten hoitama 
pikkulasten huolto ja kasvatus. Opettajien tuli kiertää kodeissa ohjaamassa äitejä ja 
muita kyläkoulunopettajiksi soveltuvia henkilöitä (Salo 1939). 

Vuoden 1876 valtiopäiväasetuksessa korostettiin lasten kasvatuksen tärkeyttä 
huollon ohella. Kasvatuksellinen huolenpito kohdistuivat siveelliseen kasvatuk-
seen, työteliäisyyteen ja itsestä huolehtimiseen. Yleinen huolenpito lapsista kuului 
vanhemmille, suvulle, asuinyhteisölle ja palkollisten osalta työnantajalle. (Välimä-
ki 1998, 103–105.) Tässä vaiheessa lastentarhatyö, lastensuojelu ja koulu kulkivat 
vielä käsi kädessä (Hänninen & Valli 1986). 
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Vaivais- ja köyhäinhoidon välineet 1)

Suomalaisen varhaiskasvatustyön ideologiatason välineet oli johdettu yleisistä 
ideologioista ja aatteista. Valistuksen ajalla korostettiin oppimista ja kaiken arvok-
kaan tiedon omaksumista. Uskonnolliset, siveelliset ja yhteiskunnalliset käsityk-
set asetettiin ihmisjärjen arvostelun kohteeksi (Hirsjärvi, Löfman & Tahvanainen 
1976; Välimäki 1998, 69). 

Valistusfi losofi  John Locken (1632–1704) mukaan lapsesta tulee kasvattaa 
koulutuksen, järjen, itsehillinnän ja häpeän kautta sivistynyt ihminen. Hän kan-
natti lapsen kasvatusta ja opetusta, kuten Comeniuskin. (Lehmusto 1943; Nurmi 
1983; Pulma 1992.) Valistus loi pohjaa kansansivistykselle ja korosti oppimisen 
merkitystä kasvatustyössä.

Edellisistä poiketen Rousseau arvosteli valistuksen aatteita ja vastusti aikuis-
johtoista lapsen kasvatusta ja opetusta. Hän korosti lapsuuden ainutlaatuisuutta ja 
lapsen yksilöllisyyttä. Hänen ajatuksensa perustuivat liberalismin, romantiikan 
ja uushumanismin ideologisiin aatteisiin, jotka korostivat vapaamielisyyttä, tun-
ne-elämän merkitystä. Ideologiat vaikuttivat varsinaisen pikkulapsipedagogiikan 
syntymiseen ja kirkon alaisuudesta vapautumiseen. (Hänninen & Valli 1986; Salo 
1939; Välimäki 1998, 69.) 

Lastentarhojen toiminnan välineet Suomessa olivat aina 1800-luvulle saakka pit-
kälti kotikasvatukseen pohjautuvia. Perinteisessä maatalousyhteiskunnassa perinne 
ohjasi lasten kasvatusta ja sosiaalistamista. Kasvatusnäkemykset perustuivat pitkälti 
uskonnolliseen kasvatustraditioon aina 1920-luvulle saakka. (Tähtinen 1992, 62.) 

Esiteollisena aikana kasvatuksen tavoitteena oli lapsen uskonnon ja moraali-
kehityksen vaaliminen. Ideologiatasolla päivähoitolaitosten kasvatustyö pohjautui 
luterilaiskristillisiin arvoihin, jotka korostivat työnteon ja kuuliaisuuden merki-
tystä. Metoditasolla tämä merkitsi välineitä, jotka tähtäsivät lapsen oman tahdon 
nujertamiseen ja rajoittamiseen, hyvien tottumusten muodostamiseen ja pahojen 

1) Välineanalyysi kohdistuu kolmeen tasoon (ks. Arnkil 1991; Engeström 1987): (1) kasvatustyötä kos-
kevat ideologiset mallit, jotka tässä tutkimuksessa tarkoittavat työtä ohjaavia käsitteellisiä malleja, aat-
teisiin perustuvia selityksiä. Toimintaa ohjaavat arvot, aatteet, uskonto ja tiede. Ideologia muotoilee 
sellaisia uskomuksia, jotka saavat ihmiset toimimaan (Kurki 2001, 119). (2) Metoditasoiset mallit si-
sältävät tietoa siitä, miten kohdetta käsitellään. Metodisina malleina toimivat erilaiset säädökset, lait ja 
normit, menetelmät, yksilölliset keinot ja niiden sovellukset sekä toimenpiteet. (3) Operaatiotason tek-
niikat ja työkalut ovat välineitä, joita käytetään arjen konkreettisten asioiden käsittelyyn. Tällaisia ovat 
käytännön teot ja toimet, esimerkiksi työntekijöiden puhe, työnteon välineet sekä sääntöjen ja suunni-
telmien operationalisointi. 
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tapojen tukahduttamiseen. Operaatiotasolla lapselle järjestettiin tarkka päivärytmi, 
ja ruumiillinen kuritus oli yksi kasvatuskeinoista. Vanhempien tuli olla lapsilleen 
auktoriteetteja. (ks. Tähtinen 1992, 62–64.)

Erityisesti valistuksen ansiona voidaan pitää rahvaan sivistystason kohottamis-
ta ja kansanopetuksen järjestämistä 1800-luvulla. Opetusta tarvittiin, jotta osattiin 
asioida kirkon kanssa. Suomessa erityisesti hyväntekeväisyys, herännäisyys ja 
kansavalistusliike vaikuttivat kansakoululaitoksen ja lastentarhojen syntymiseen. 
(Salo 1939, Välimäki 1998, 89.) Kansanlastentarhan kasvatustyön metodisiin väli-
neisiin kuului oleellisena osana lasten opetus. Fröbeliläinen pedagogiikka säilytet-
tiin lastentarhojen toiminnassa ja erityisesti lastentarhanopettajien koulutuksessa. 
Tämä vaikutti lastentarhojen sisällölliseen toimintaan. (ks.Välimäki 1999, 207.) 

Vaivaishoitoa koskeva asetus 1879 ja vuoden 1909 valtionapu-uudistus vai-
kuttivat lastentarhojen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä hoivan ja huolenpidon 
korostumiseen metodisina välineinä. Kunnat velvoitettiin avustamaan turvattomia 
lapsia ja työkyvyttömiä aikuisia. Julkisista varoista maksettiin avustusta lastentar-
hoille, joissa oli varattoman väestön lapsia. Vuodesta 1917 alkaen avustusta saivat 
yksityiset palvelun tarjoajat, kaupungit ja maalaiskunnat. Avustuksesta tuli sään-
nöllinen. Sen sijaan lastenseimet jäivät kokonaan valtionavun ulkopuolelle. Hoi-
tohenkilökuntaa ei ollut tarpeeksi, ja heiltä puuttui tehtävän edellyttämä koulutus. 
(vrt. Välimäki 1998.) Operaatiotasolla tämä vahvisti äidilliseen hoivaan perustuvaa 
kotikasvatuksen perinnettä. 

Vaivaishoitoasetus korvattiin vuonna 1922 köyhäinhoitolailla. Uuden lain mu-
kaan apua tuli antaa työkyvyttömien, sairaiden ja vaivaisten lisäksi myös muistakin 
syistä vaikeuksiin joutuneille. (Karisto ym. 1988, 152–153.) Kansalaissodan, kulku-
tautien ja lapsikuolleisuuden vuoksi lastentarhojen toiminnassa keskityttiin erityisesti 
köyhissä oloissa elävien lasten sosiaaliseen hoitoon ja huolenpitoon (Hänninen & 
Valli 1986). Se merkitsi pedagogisten kasvatusmetodien käytön vähenemistä. 

Teollistumisen alkuaikoina vaivaishoidon kaudella lastentarhanopettajien ja 
tarhojen toimintaa ei suunniteltu kokopäiväistä hoitoa silmälläpitäen. Köyhäinhoi-
don kaudelle tultaessa ristiriitaa lastentarhatyössä aiheutti se, että lastentarhanopet-
tajien käyttämät pedagogiset välineet eivät voineet kyllin hyvin vastata teollistumi-
sen ja palkkatyön lisääntymisen synnyttämiin haasteisiin (Rauhala 1996). 

Suomessa käynnistyi lainsäädännön ja yhteiskunnallisten rakennemuutosten 
synnyttämien haasteiden vuoksi fi lantrooppisin perustein köyhälle väestölle tar-
koitettu kansanlastentarha. Hanna Rothmanin kehittelemässä kansanlastentarhas-
sa metodisina kasvatustyön välineinä olivat ennaltaehkäisevä suojelukasvatus ja 
myöhemmin lastensuojelutyö (ks. Välimäki 1999, 207). 
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Uskonnollisen kasvatustradition rinnalle alkoi 1900-luvun ensimmäisten vuo-
sikymmenien aikana muodostua yksilön näkökulmaa esiin nostava lääketieteelli-
nen kasvatustraditio, joka toimi ideologisena välineenä. Kasvatuksen tavoitteeksi 
muodostui hyvinvoiva, terve lapsi. Hoidon ja huolenpidon merkitys kasvoi me-
toditason välineinä vallalla olevan lapsuusnäkemysten, eriytyneen institutionaa-
listumiskehityksen ja köyhäinhoitolain vuoksi. Operaatiotasolla lapsille pyrittiin 
tarjoamaan oikeanlainen perushoito, kodin puhtaus, liikunta ja oikea ravinto, joilla 
haluttiin taata fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. (vrt. Tähtinen 1992, 65–66.) 

Perinteisen lapsuuskäsityksen mukaan lasta pidettiin aikuisen hoidon ja huo-
lenpidon kohteena (Lämsä 1999). Fröbelin kuoltua tämän seuraajien mm. Schrader-
Breymannin kehittämiä metodeja sovellettiin kansanlastentarhoissa. Sosiaalipeda-
goginen ideologiataso tunkeutui vähitellen varhaiskasvatukseen. Se korostaa lasten 
hädän torjuntaa ja elinolosuhteiden parantamista useilla tasoilla. (Lujala 2007, 85.) 

Lastentarhojen työnjaollinen asema ja tehtävä

Pikkulasten koulut ja alkuopetus loivat perustaa lastentarhojen opetukselliselle 
kasvatustyölle. Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa lastentarha ja -seimi nimet-
tiin ensimmäisen kerran koulujärjestelmän osaksi ja kolme vuotta myöhemmin las-
tentarhalaitos siirtyi kouluhallituksen alaisuuteen (Lujala 2007, 58). Toteutuneet 
lainsäädännölliset uudistukset vahvistivat meillä opetuksen roolia lastentarhojen 
toiminnassa. Tämän rinnalla esimodernilta yhteiskunnalta periytyi näkemys, jonka 
mukaan lastentarhatoiminta oli perustunut köyhäinhoitoajatteluun (mm. köyhäin-
hoitolaki 1922). Lasten laitoksiin otettiin vain kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien perheiden lapsia (KM 1971: A 20, 26). Tavoitteena oli tarjota lapsille tur-
vaa ja monipuolisia oppimistilanteita. (Kinos 1997, 68–69; KM 1967:B 46; KM 
1972: A 13, 12.) 

Päiväkotityön ensimmäisessä kehitysvaiheessa lastentarhan työnjaollinen 
asema paikantui kodin, koulun ja lastensuojelun yhteyteen. Pikkulastenkoulujen 
ja kansanlastentarhojen työn tarkoituksena ei ollut vain perheiden auttaminen ja 
kasvatustehtävässä tukeminen, vaan myös yhteiskunnallisen järjestyksen ja rauhan 
säilyminen sekä hyvien yhteiskuntaa palvelevien jäsenten kasvattaminen. (Lehto-
nen 1984, 32; Lujala 2007, 79–84.) 

Perinteisesti perheen tehtävä on ollut uuden sukupolven synnyttäminen eli 
työvoiman sukupolvittainen uusintaminen (työvoiman regeneraatio) ja päivittäinen 
uusintaminen (työvoiman reproduktio). (Lehtonen 1985, 16.) Yhteiskunnallisten 
olosuhteiden muutos (teollistuminen, kaupankäynnin kasvu) vaikutti perheiden 



52

asemaan ja toimeentuloon, lasten kasvatukseen ja sosialisaatioon. Perheiden kasva-
tustehtävä alkoi eriytyä ja yhteiskunnallistua. Työvoiman päivittäisestä uusintami-
sesta alkoi muodostua merkittävä lastentarhojen työnjaollinen tehtävä, jossa koros-
tui vähäosaisille annettavan tuen ensisijaisuus. Uusintamiskehitystä edisti epäluulo 
liiallisesta koulumaisuudesta, mikäli lastentarhanopettajakoulutus ja alakansakou-
luseminaari yhdistettäisiin. Yleistä keskustelua ohjasivat toisaalta kansanopetuk-
seen tähtäävät toisaalta sosiaalipedagogiset päämäärät (Lujala 2007, 273).

Vaikka lastentarhanopettajankoulutus antoi hyvät pedagogiset taidot lasten 
opetukseen, käytännön olosuhteet (lasten köyhyys, sairaudet, perheiden huono-
osaisuus) vaativat paneutumista erityisesti perushoidollisiin tehtäviin. Tämä hei-
kensi lastentarhan pedagogista tehtävää, aiheutti ristiriitaa hoivan ja pedagogiikan 
välille sekä edisti päivittäistä uusintamistehtävää. Olosuhteiden pakosta lastentar-
hatoiminnassa keskityttiin pitkälti lasten perushoitoon.

Vuonna 1921 säädettiin oppivelvollisuuslaki, joka jätti lastentarhat koulujär-
jestelmän ulkopuolelle. Oppivelvollisuuslaki vakiinnutti alakansakoulun aseman, 
mutta lastentarhojen asemassa tapahtunut muutos suuntautui sosiaalipedagogiikan 
suuntaan eikä lastentarhoja saatettu koulujärjestelmän osaksi. Vaikka lastentarhan-
opettajat halusivat säilyttää lastentarhan osana koulujärjestelmää ja kouluhallituk-
sen alaisuutta, lastentarhat ja lastentarhanopettajien koulutus siirrettiin sosiaalimi-
nisteriön lastensuojelutoimiston alaisuuteen vuonna 1924. (Hänninen & Valli 1986, 
131–135; Lujala 2007, 272.) 

Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki ja myöhemmin lastensuojelulaki (1936) mää-
rittelivät lastentarhat kasvatuslaitosten, lastenkotien ja lastenseimien tavoin lasten-
suojelulaitoksiksi. Kunnan oli joko itse perustettava tai ylläpidettävä kotikasvatusta 
tukevia laitoksia tai avustettava yksityisten järjestöjen tai henkilöiden perustamia 
laitoksia. (Lujala 2007, 198; Välimäki 1999, 118–119.) Päivähoitolaitos tarjosi hoi-
toa ja huolenpitoa perheille toisen maailman sodan jälkeen. Järjestelmään kuului-
vat lastentarhat, lastenseimet, ns. ”yhdistetyt laitokset” ja laajennetut lastenseimet 
eli päiväkodit. (KM 1972: A 13, 26.) 

3.1.2  Lastensuojelun kausi 

Lapset ja perheet osana lastensuojelua 

Laki lastentarhojen valtionavusta (1927) edellytti 1900-luvun alkupuolella päivä-
hoidon työmuotoja osapäivälastentarhan rinnalle. Kokopäivätoiminnan tehtävänä 
oli tarjota sijaishoitoa ansiotyössä käyvien ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien an-
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sioäitien lapsille. Lastentarhatoiminta kohdistui kolmen ja seitsemän ikävuoden 
välillä oleviin lapsiin. Päivittäin neljä tuntia kestävän ja koulujen lukukausijaksoa 
noudattavan osapäivätoiminnan tehtävänä oli tyydyttää leikki-ikäisten lasten toi-
minnan tarvetta. Nämä olivat lähinnä ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien perhei-
den käyttämiä mahdollisuuksia. (KM 1971: A 20, 17, 44.) 

Maailmansotien välisenä aikana kansanterveyden tila parani. Mutta 1930-lu-
vun lama toi kuitenkin toisenlaisia ongelmia. Lama-aikana työttömien määrä kas-
voi ja monille perheille kunnallinen köyhäinapu oli välttämätön turva. (Karisto ym. 
1988, 36.) Yhteiskuntapoliittinen keskustelu kohdistui lastensuojelun erottamiseen 
vaivais- ja köyhäinhoidosta. Lastensuojelulaki säädettiin vuonna 1936. Päivähoito 
määriteltiin lastensuojelulaissa (1936/52) päivähuolloksi, jonka toimintamuotoihin 
lapsi voi osallistua vain osan päivää (KM 1951:5; Tarvainen 1954, 66). Lapset 
valittiin kunnalliseen kokopäivähuoltoon ja osapäivälastentarhoihin sosiaalisin pe-
rustein, koska haluttiin tukea erityisesti kotitaustaltaan riskiasemassa olevia lapsia 
(KM 1971: A 20, 17; Välimäki 1998, 112). 

Toisen maailmansodan jälkeen suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui raken-
teellinen muutos. Asutuskeskuksissa pikkulasten päivähoitolaitosten tarve lisääntyi 
teollisuuden voimistuessa. Samaan aikaan suuret ikäluokat syntyivät. Yksinhuol-
tajaperheiden määrä kasvoi ja sen myötä naisten työssäkäynti lisääntyi. Lisäksi 
sotavuosien aiheuttamat ongelmat heijastuivat lapsiin, ja ne vaativat yhä enemmän 
huomiota. (Hänninen & Valli 1986, 147, 170.) Kehityksen seurauksena valtiollinen 
päivähoitolaitos laajeni nopeasti ja vastaavasti perheen kasvatuksellinen vaikutus 
supistui (Lehtonen, 1985, 18–21). 

Suomi muuttui agraarisesta teolliseksi yhteiskunnaksi 1960- ja 1970-lukujen 
taiteessa. Teollistuminen ja kaupungistuminen lisääntyivät, minkä seurauksena 
naisten työssäkäynti moninkertaistui. Perheet muuttivat lähiöihin, perherakenne 
muuttui ja muodostui ydinperheitä. Perheiden ongelmat alkoivat monimutkaistua. 
Sosiaalinen tehtävä pedagogisen tehtävän rinnalla alkoi yhä enemmän yleistyä las-
tentarhoissa. (ks. Arnkil 1991, 48; Kaukoluoto 2010, 3.)

Perheiden sisäiset ristiriidat lähiöissä juontuivat perinteisten kulttuuristen per-
hearvojen ja uusien markkinatalouden työnjaollisten asemien välisistä jännitteis-
tä. Köyhä asuinympäristö lisäsi elämänvaiheeseen liittyviä sosiaalisia ongelmia. 
(Kortteinen 1982, 11–56, 146.) Ongelmien painopiste muuttui ulkoisen elämän-
hallinnan ongelmista sisäisen elämänhallinnan ongelmiin (Roos 1988). Yleisim-
miksi tulivat ihmissuhteiden ja vieraantumisen ongelmat, jotka haluttiin säilyttää 
ulkopuolisilta salassa (Karisto 1985, 121). Lastentarhojen kasvatustyön haasteet 
alkoivat kohdistua lasten fyysisten ongelmien lisäksi myös psyykkis-sosiaalisiin 
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ongelmiin. Kehityksen seurauksena lasten päivähoidosta muodostui 1960-luvulla 
lapsiperheille ja koko yhteiskunnalle vaikea ja pikaista ratkaisua vaativa ongelma 
sekä määrällisesti että laadullisesti.

Lastentarhojen henkilöstö lastensuojelun kaudella

Vaivais- ja köyhäinhoidon kaudella lastentarhaperiaatteen leviämisen suurimmak-
si esteeksi koettiin pätevän henkilökunnan puute. (Hänninen & Valli 1986.) Las-
tentarhanopettajien koulutus (kasvattajatarkoulutus) alkoi maassamme 1892. Suo-
menkielinen lastentarhanopettajakoulutus aloitettiin vuonna 1905, koska tarvittiin 
lisää työntekijöitä äitien hakeutuessa töihin tehtaisiin. Myös Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto alkoi kouluttaa lastenhoitajia muutama vuosi myöhemmin. (Hän-
ninen & Valli 1986.) 

Lastentarhanopettajat saivat kelpoisuuden alle kouluikäisten lasten opetukseen 
ja kasvatukseen. Lastentarhanopettajien koulutuksessa paneuduttiin erityisesti ”äiti”-
pedagogiikkaan ja kasvatuksen sisältöihin, kuten Fröbel-pedagogiikkaan, lastentar-
hametodiikkaan ja fröbeliläiseen askarteluun (Hänninen & Valli 1986, 208). 

Lastentarhanopettajakoulutukseen vaikuttivat 1920- ja 1930-luvuilla rantau-
tuneet uudet pedagogiset näkemykset ulkomailta, erityisesti lapsipsykologinen 
suuntaus levisi kasvatukseen. Tämä edellytti lastentarhatyöltä uusien välineiden 
oppimista ja käyttöönottoa. Koulutuksessa se merkitsi psykologian ja kasvatus-
opin opetuksen lisääntymistä. (Hänninen & Valli 1986.) Käytännön kasvatustyössä 
lapsilähtöistä näkökulmaa tarvittiin toisen maailmansodan aiheuttamien ongelmien 
(mm. poikkeava käytös, turvattomuus) lievittämiseen. Koulutus tuotti erikoistunei-
ta työvälineitä ja koulutettua henkilökuntaa.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla lastentarhapaikoista oli pulaa muuttopaineen 
kohdistuessa erityisesti Helsinkiin ja uusien lähiöiden rakentamisen ollessa kii-
vaimmillaan. Perinteisen osapäiväisen lastentarhan rinnalle alettiin perustaa yhä 
enemmän kokopäivätoimintaa (Kaukoluoto 2010, 2–3). Tarvittiin uutta koulutettua 
henkilökuntaa laajenevan toiminnan järjestämiseen. (KM 1980:31, 47.) Päivähoi-
tolaitos alkoi ruuhkautua. 

Kunnissa päivähoitolaitoksen laajenemista vaikeutti valtionapujärjestelmä ja 
henkilökunnan vaihteleva koulutustaso. Ainoastaan kunnallisten ja yksityisten las-
tentarhojen toiminta sai valtionapua 1970-luvulle saakka, mikäli tarhat pystyivät 
palkkaamaan pätevää henkilökuntaa. Päiväkodit ja seimet olivat valtionavun ulko-
puolella. (KM 1967:B 46; ks. SA 296/27; SA 297/27; SA 80/36; SA 52/36.) 
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Lastentarhojen lääkäri- ja lastenneuvolatoiminnan kehityttyä lastentarhojen yh-
teydessä toimineissa seimissä korostui pienten lasten terveydenhuollollinen puoli. 
Tämä heijastui henkilöstön koulutusvaatimuksiin. (Kaukoluoto 2010, 19.) Päivähoi-
tolaitosten hoito- ja kasvatustehtäviin johtavaa koulutusta järjestettiin pitkään kolmen 
eri väylän kautta. Lastentarhanopettajia valmistui lastentarhanopettaja-seminaareista, 
sosiaalikasvattajia Suomen Kirkon sisälähetysseuran kasvattaja-opistosta ja lastenhoi-
tajia Arvo Ylpön sairaanhoitokouluista. (Kinos 1997, 77.) Kaukoluodon (2010, 19) 
mukaan lastentarhanopettajien ja sosiaalikasvattajien ammatilliset kilpailuasetelmat 
olivat jo tuolloin ilmenneet seimitoiminnassa, Helsingissä. Koulutusalojen laajetessa 
tilanne näytti edistävän lastentarhatoiminnan sijoittumista sosiaalihuollon alaiseksi. 

Merkille pantavaa on, että ennen päivähoitolain (1973) voimaantuloa päivä-
hoidon toiminnan tavoitteita, sisältöjä tai menetelmiä ei ole ollut missään kirjat-
tuna. A. Heleniuksen (henkilökohtainen tiedonanto 1.7.2010) mukaan kasvatus-
kirjallisuuden ollessa vähäistä lastentarhaperinne siirtyi lastentarhanopettajakou-
lutuksissa. Ennen päivähoitolakia ja -asetusta lastentarhanopettajat olivat ainoa 
päivähoidon asetuksella määritelty ammattiryhmä. Lastentarhanopettajilla oli 
opetuksellis-kasvatuksellinen monopoli ja kontrolli lastentarhojen tehtäviin. Las-
tentarhanopettajankoulutus kytkeytyi ennen päivähoitolakia selvästi opetusalaan. 
Lastentarhanopettajat olivat keskeinen lastentarhojen kasvatuksesta ja opetuksesta 
vastuussa oleva henkilöstöryhmä päiväkotityön ensimmäisessä kehitysvaiheessa.

Lastenhoitajan tehtävä oli hoitaa ja ohjata alle 3-vuotiaita lapsia päiväkodeissa 
ja seimissä. Päivähoitolaitoksissa työskentelevät sosiaalikasvattajat toimivat lasten 
seimissä ja päiväkodeissa. Lastenhoitajilla ja sosiaalikasvattajilla oli sosiaalis-hoi-
dollinen koulutus. Työnjako oli selkeä. (Kinos 1997, 69–70.)

Lastensuojelukauden välineet

Toisen maailmansodan jälkeen päivähoitolaitosten toimintaa alkoi ohjata psykolo-
ginen kasvatustraditio, joka toimi ideologisena välineenä vaikuttaen varhaiskasva-
tustyöhön aina 2000-luvulle saakka. Psykologiseen pikkulasten kasvatusnormis-
toon vaikuttivat erityisesti kehityspsykologinen, kognitiivinen ja behavioristinen 
psykologia (Tähtinen 1992). Psykologiassa lapsen kehitys ymmärretään muun mu-
assa yksilöllisenä tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävänä kasvu- ja kypsymisproses-
sina. Suomalaiseen kasvatusperinteeseen paljon vaikuttanut behavioristinen perin-
ne näkee lapsen objektina, joka ei itse kykene juuri vaikuttamaan omaan kasvupro-
sessiinsa. (Tähtinen 1992, 67–74.) Piagetin kognitiivinen psykologia antoi ymmär-
tää, että ensin tulee edetä tiedollisessa kehityksessä ja loogisessa ajattelussa tietylle 
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tasolle ja vasta sen jälkeen lapsi saattoi ottaa osaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
(Piaget & Inhelder 1977). Täten lapsi tarvitsee varhaisvuosinaan aikuisjohtoista 
kasvatusta ja opetusta. 

Päivähoitolaitos laajeni. Alle 3-vuotiaiden päivähoitoa varten perustettiin eril-
lisiä laitoksia, lastenseimiä. Edellisten lisäksi perustettiin ns. laajennettuja seimiä 
eli päiväkoteja, joissa hoidettiin alle 7-vuotiaita lapsia. Ne olivat pääasiassa yksi-
tyisten ylläpitämiä ja valtionavun puuttuessa henkilökunnan koulutustaso oli kirja-
vaa. (KM 1971: A 20, 17.) Laajetessaan päivähoitolaitos alkoi eriytyä. 

Hoivan ja pedagogiikan välineet olivat eriytyneet ensin kokopäivä- ja osapäi-
vätoiminnan sitten esiopetuskokeilujen myötä. Lastentarhatoiminnan laajentamisen 
vuoksi pedagogisen toiminnan tarve kasvoi. (Hänninen & Valli 1986.) Tien näyt-
täjänä toimi opetusala, jossa painotettiin pedagogiikkaa ja tiedollisten valmiuksien 
saavuttamista. Lastentarhan työmuodoiksi oli vakiintunut osa- ja kokopäivätoi-
minta. Osapäiväosastojen toiminnassa korostui virikkeellisyys sijaishoidon sijaan. 
Lapsille pyrittiin turvaamaan hyvät oppimismahdollisuudet ja oppimisvalmiudet 
alakoulua varten. Osapäiväosastoiden lapsista suurin osa oli ylempien sosiaaliluok-
kien perheistä. Vain 46,2 % kuului neljään alimpaan sosiaalikerrostumaan. Sen si-
jaan kokopäiväosastojen tehtävät painottuivat sijaishoitoon äitien työssäoloaikana. 
Hoito oli tarkoitettu pääasiassa sosiaalisista vaikeuksista kärsivien perheiden lap-
sille. Suurin osa (81,6 %) näistä lapsista kuului neljän alimman sosiaaliryhmän 
perheisiin (ks. KM 1971: A 20, 27). 

Ideologia- ja metoditason välineiden välillä oli jännitteitä. Metoditaso pohjasi 
lähinnä ajan lainsäädäntöön, jolla tuettiin köyhäinhoidon perinnettä. Ideologiata-
solla vaikuttivat psykologinen kasvatustraditio ja fröbeliläinen pedagogiikka. Psy-
kologinen ideologiasuuntaus vahvisti yhteiskunnassa vallitsevaa aikuisjohtoista 
lasten hoitoa ja kasvatusta. (ks. Hänninen & Valli 1986, 171). Lastentarhanopet-
tajakoulutuksen antama asiantuntijuus lastentarhatyöhön perustui fröbeliläiseen 
pedagogiikkaan, joka korostaa lapsilähtöisyyttä ja kasvatuksen metodiikkaa (ke-
hittävä kasvatus). Fröbeliläisessä lastentarhassa toimivat koulutetut opettajattaret 
lasten kehitystarpeista lähtevän ohjelman ja rakenteen mukaisesti. Lastentarhoilla 
oli myös toiminta-ajatus työnsä tukena. (A. Helenius, henkilökohtainen tiedonanto 
1.7.2010; Helenius 2008; Kaukoluoto 2010.) 

Lastensuojelukauden työnjako

Lastensuojelulain (1936) mukaan lastentarhat nähtiin lastensuojelulaitoksina ja nii-
den työnjaollinen tehtävänä oli sosiaalihuollollinen, kotikasvatuksen tukeminen ja 
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täydentäminen. Yhteiskunta odotti lastentarhojen täydentävän niitä sijaishoitoon 
liittyviä uusintamisen aukkoja, jotka syntyivät äitien työssä ollessa tai muuten tur-
vaa ja hoitoa vaille jääneiden lasten keskuudessa. Erityisesti 1930-luvun pula-aika 
vahvisti lastentarhojen hoivan asemaa suhteessa pedagogiikkaan. 

Ennen päivähoitolain ja asetuksen voimaantuloa 1973 päivähoitolaitoksia sää-
telivät Lastensuojelulaki (52/1936) sekä Laki (SA 296/27) ja Asetus (SA 297/27) 
lastentarhain valtionavusta. Lastentarhojen henkilökunnan koulutusta, pätevyyttä 
ja määrää ei määritelty kelpoisuusehdoin (Kinos 1997, 72). Lastentarhanopetta-
jat työskentelivät lähes yksinomaan 3–7-vuotiaiden lastentarhoissa ja sosiaali-
kasvattajat ja lastenhoitajat alle 3-vuotiaiden seimien palveluksessa (KM 1971: A 
20, 31). Sosiaalikasvattajat sijoittuvat usein myös johtajan tehtäviin (Kinos 1997, 
77–78). Koulutus eriytti edellä mainitut ammattiryhmät omille tehtäväalueilleen 
aina 1970-luvulle saakka.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa vahvistui sosiaalivaltiollinen ke-
hitys. Valtion normiohjaus alkoi vahvistua perhepolitiikassa. Julkinen valta alkoi 
määritellä asiakkaiden tarpeet ja työntekijöiden välineet. Sosiaalipolitiikka vah-
visti koulun ja lastentarhojen toiminnan erillisyyttä ja lastentarhojen työnjaollista 
asemaa sosiaalihuollollisena instituutiona muun muassa hallinnollisten muutosten 
ja koulutusjärjestelyjen kautta. Kehitys edisti lastentarhatyön eriytynyttä toiminta-
kulttuuria yhteistoiminnan ja osallisuuden sijaan.

Sosiaalivaltion kaudella valtio toteutti ottamaansa tehtävää yhä ruuhkautuvas-
sa lastentarhassa. Sosiaalivaltion mukaan kukin sosiaalialan sektori on erikoistunut 
asiakkaiden ominaisuuksien ja toiminnan vajavuuksien tunnistamisen ja poistami-
sen sekä asiakkaiden auttamiseen (vrt. Arnkil 1992, 15). Koska kaikille tarvitse-
ville ei ollut hoitopaikkaa, etusija annettiin erityistukea ja kuntoutusta tarvitseville 
lapsille. Osapäiväosaston lapsista suurin osa oli ylempien sosiaaliluokkien lapsia. 

Lastentarhan työnjaollinen asema suhteessa kouluun on nähty lasta kouluun 
valmistavaksi vaiheeksi. Koulu odotti jo lastentarhan tunnistavan ja poistavan 
lasten kehitysviivästymiä, paikkaavan vanhempien kasvatuksellisia puutteita ja 
valmistavan lasta kouluun ja oppimiseen. Erityisesti osapäiväinen lastentarha kes-
kittyi kouluvalmiuksien kehittämiseen ja kokopäiväisessä lastentarhassa korostui 
hoito ja huolenpito sekä kehitysviivästymien korjaus. 

Päiväkoti peri 1970-luvulla päivähoitolaitosten henkilökunnan. Päiväkodin 
perheiden lisääntyviä ongelmia ryhdyttiin käsittelemään kirjavan koulutuksen 
saaneiden työntekijöiden voimin. Lastentarhojen työnjaollinen tehtävä kehkeytyi 
ensimmäisen kehitysvaiheen lopussa kahtaalle: tehtävissä keskityttiin sosiaalisista 
syistä ja niukkavirikkeisistä olosuhteista tulevien lasten kehitysviivästymien lievit-
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tämiseen ja poistamiseen sekä ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien perheiden lasten 
kouluvalmiuksien kehittämiseen. Lastentarhatyön kehitysvaiheessa ristiriitaa aihe-
utti ensinnäkin hoivan ja varhaispedagogiikan välinen ristiriita, joka toimintajärjes-
telmässä kulminoitui kohteen ja työnjaon välille. Vaivais- ja köyhäinhoidon sekä 
lastensuojelun kausille on ollut ominaista myös hoivan ja pedagogiikan tarpeiden 
lisääntyminen perheiden ongelmien lisääntyessä vs. pätevän henkilökunnan puute. 

Toiminnan tulos lastentarhatyön kehitysvaiheessa

Suomessa vaivais- ja köyhäinhoidon kaudella lapsityövoiman kieltäminen perustui 
ajatukseen saada lapset kouluun ja pelastaa yhteiskunnalle. Tarkoituksena oli pois-
taa lasten välisiä kulttuuri- ja kehityseroja. (Pulma 1992, 58.) 

Pedagogisen näkökulman etääntyminen alkoi vuonna 1921 oppivelvollisuuden 
säätämisen yhteydessä. Samaan aikaan lastensuojelun lainsäädännön valmistelu 
toi esiin ennaltaehkäisevän, kotien kasvatusta tukevan näkökulman. (Lujala 2007, 
275.) Lastensuojelun kaudella yhteiskunnan tuottamat palvelut alkoivat täydentää 
aikaisemmin kodin piirissä tehtyä kasvatustyötä. Päivähoitolaitos toteutti työvoi-
ma- ja perhepoliittista tehtävää, jossa keskeistä oli kohteen päivittäinen uusintami-
nen (työvoiman reproduktio) (Lehtonen 1985). 

Osapäiväisten lastentarhojen perustehtävänä oli tukea kansansivistystä ja tarjo-
ta lähinnä 6-vuotiaille lapsille pedagogista toimintaa koulua varten. Kokopäiväis-
ten lastentarhojen (kansanlastentarha) perustehtävä perustui köyhäinhoitoajatte-
luun ja heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten hoivaan ja huolenpitoon. 
Sosiaalipedagogiseen ideologiaan perustuvan kasvatuksen tavoitteena oli lapsen 
hädän torjunta ja elinolojen parantaminen (Lujala 2007). 

Lastentarhatyön tuloksena voitaneen nähdä yhteiskunnallisen järjestyksen ja 
rauhan säilyminen sekä kunnollisten, yhteiskuntaa palvelevien, hyvinvoivien kan-
salaisten kasvattaminen. (Lehtonen 1984, 32; Lujala 2007, 79–84; Tähtinen 1992.) 
Fröbeliläisessä pedagogiikassa kasvattajalla oli vahva rooli ja varsinkin lastensuo-
jelukaudella jalansijaa saanut kognitiivinen psykologia antoi ymmärtää, että lap-
si tarvitsee varhaisvuosinaan aikuisjohtoista kasvatusta ja opetusta. Kasvatustyön 
tuloksena lasta ei nähty subjektina vaan kuuliaisena auktoriteetteja kunnioittavana 
kansalaisena. 
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3.1.3  Lastentarhatyö alkavan sosiaalivaltion ohjauksessa

Päiväkotityö on kiinnittynyt osaksi sosiaalivaltion kehitystä ensimmäisessä kehi-
tysvaiheessaan. Vaikutus ilmenee erityisesti lastentarhojen toiminnassa työnjaolli-
sina jännitteinä. Tässä kappaleessa tarkastelen päiväkotityötä sosiaalivaltion1) nä-
kökulmasta. Sipilän (1989, 77) mukaan sosiaalivaltiolla tarkoitetaan sitä valtion 
osaa, joka suorittaa sosiaalipoliittisia tehtäviä. Sillä viitataan sosiaalipolitiikan in-
terventioon esimerkiksi perheiden ja yhteisöjen arkielämän rakenteisiin. Tervey-
denhuollon, sosiaaliturvan ja koulutuksen kaltaiset tehtävät hallitsevat valtiollisia 
rutiineja ja julkisia menoja (Heinonen 1993, 9).

Sipilä (1989, 83) korostaa hyvinvointivaltiota sosiaalivaltion kehityksen toise-
na vaiheena, jolloin luotiin sosiaaliavustus- ja sosiaalivakuutusjärjestelmä sekä laa-
ja sosiaalipalvelujärjestelmä. Hyvinvointivaltio on sosiaalipoliittisesti kehittynyt 
yhteiskunta, joka pyrkii toteuttamaan hyvinvoinnin, turvallisuuden ja tasa-arvon 
ihannetta. 

Lastentarhatyön työnjaollisina jännitteinä sosiaalivaltion kaudelle periytyi 
hoivan ja varhaispedagogiikan ristiriitainen keskinäinen suhde. Ristiriita korostui 
lastentarhojen henkilöstön muotoutumisen myötä ja syveni alkavan sosiaalivalti-
on linjauksissa ja päätöksissä. Perinteisesti käsite hoito on liitetty päivähoidon pe-
rustoimintoihin. Sen keskeisenä tehtävä on nähty lapsen fyysisestä hyvinvoinnista 
huolehtiminen (ravinto, lepo, valveillaolo) sekä lapsen ohjaaminen itsenäiseksi, 
omatoimiseksi ja vastuuntuntoiseksi (Niikko 2008, 70). 

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietinnössä kasvatus-käsite määritel-
lään tavoitteiseksi toiminnaksi, joka tarjoaa lapselle kypsymistä ja uusien asioiden 
omaksumista tukevat kasvuedellytykset. Koska lapsi on siirtymässä kouluun, päi-
vähoidon on luotava hyvä perusta kouluiässä annettavalle oppiainekeskeiselle ope-
tukselle. Mietinnössä lasten hoito ja kasvatus eivät ole erillisiä asioita, vaan hoito 
tarjoaa kasvattajille tilanteita, joissa syntyy kasvattavaa vuorovaikutusta lapsen ja 
aikuisen välillä. Kuitenkin perushoidon asema on kasvatuksen sisällöissä huomat-
tava, koska päivähoito koskee pieniä lapsia. (KM 1980:31, 105.) 

Alkavan sosiaalivaltion ohjauksessa lastentarhojen toiminnan kehittämisessä 
painottui päivähoidon määrällinen kehittäminen. Toisaalta rakennettiin lainsäädän-
nöllistä pohjaa tulevalle kehittämiselle erilaisten komiteoiden suunnittelutyöllä. 

1)Hyvinvointivaltio ja sosiaalivaltio -käsitteitä käytetään usein synonyymeinä. Keskityn sosiaalivaltion 
käsitteeseen, koska katson sen olevan laajempi ja kriittisempi käsitteenä kuin hyvinvointivaltio. Sosiaa-
livaltio-käsite palvelee tutkimustehtävääni, jonka tarkoituksena on tarkastella päiväkodin kasvatustyötä 
historiallisesti muuttuvina vaiheina ja paljastaa kasvatustyön ristiriitoja.
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Valtion normiohjaus voimistui ja interventioiden kausi alkoi. Valtiointerventio liit-
tyy sosiaalivaltion kehitykseen, ja tarkoittaa julkisen vallan yhä laajenevaa puut-
tumista ja sääntelyä esimerkiksi kasvatuksen alueella (Kinos 1997, 20). Julkinen 
valta alkoi määritellä asiakkaiden tarpeet ja työntekijöiden välineet asiakasinter-
ventioon. 

Sosiaalipalveluissa yhteiskunnan modernisaatiokehitys merkitsi instituutioi-
den ja palvelujen eriytymistä, työnjaon muutoksia ja valtiollista ohjausta. (Rauhala 
1996, 21.) Lastentarha otti osaltaan vastuun pienten lasten kasvatuksesta. Moderni 
yhteiskunta puuttui perheiden asemaan sosiaalipoliittisin keinoin ja kiilautui yk-
sityisten ammatinharjoittajien ja perheiden väliin kuulematta tarpeeksi asiakkaan 
tarpeita tai ammatinharjoittajaa. (Kinos 1997, 20.) 

Useat, muun muassa valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetta-
mat komiteat vaikuttivat päivähoidon rakenteelliseen ja sisällölliseen kehitykseen 
määritellen kasvatustyön laatua ja sisältöjä. Normiohjaus vahvistui ja säännöllinen 
valtionapu mahdollisti päivähoitolaitoksen eriytyneen, itsenäisen toiminnan.

Esiopetus osaksi sosiaalivaltion toimintaa

Yhteiskunnan modernisoituminen merkitsi koulutuksen tehostamista ja pidentä-
mistä. Ratkaisuksi ongelmaan haluttiin kehittää esiopetusta. Keskustelu kohdentui 
sosiaali- ja koulutuspolitiikan väliseksi rajankäynniksi. Valtioneuvoston asettama 
esikoulukomitea (1970) totesi esiopetustoiminnan kuuluvan kaikille maamme lap-
sille riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa ansiotyössä vai eivät. Esikou-
lukomitean (1972: A 13) mukaan esiopetuksen kasvatuksellinen tavoite oli oppi-
misvalmiuksien kehittäminen ja kehitysviivästymien korjaaminen. Esiopetuksen 
arvioinnin tehtävänä oli lapsen kokonaiskehityksen ja mahdollisten viivästymien 
toteaminen ja vanhempien informointi. Kohteena oli erityisesti palveluja tarvitse-
vat, riskitekijöitä sisältävissä elinolosuhteissa elävät lapset. (KM 1972: A 13, 12.) 
Tämä edellytti palvelujen laajentamista ja työntekijöiden kouluttamista. Lastentar-
han pedagoginen tehtävä alkoi asemoitua esiopetuksen yhteyteen.

Ensimmäinen esikoulukokeilu toteutettiin Lahdessa 1966 koulun yhteydessä, 
ja ensimmäinen esikoulukokeilu päiväkodin yhteydessä alkoi pari vuotta myöhem-
min Jyväskylässä. (KM 1978:5, 14.) Esiopetuksesta alkoi 1960-luvulla muodostua 
päivähoidon keskeinen tehtävä, joka muodostui erityisesti pedagogisen koulutuk-
sen saaneiden lastentarhanopettajien tehtäväksi päiväkotiin tai kansakoulun- ja 
peruskoulunkoulun opettajien tehtäväksi koulun puolelle. Valtio alkoi 1980-luvun 
alussa ensimmäistä kertaa määritellä lainsäädännöllisesti päivähoidon kasvatuksen 
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tavoitteet ja sisällöt (KM 1980:31). Tämä merkitsi lastentarhanopettajakoulutuksen 
ja fröbeliläisen kasvatusperinteen aseman heikkenemistä lastentarhojen toiminnas-
sa, erityisesti kun esiopettajien koulutus muutettiin seminaareista yliopistoihin. 
Fröbel-tutkijat havaitsivat jo1900-luvun alussa, että Fröbel-pedagogiikkaa ei kat-
sottu enää ajankohtaiseksi, vaikka se jo tuolloin oli aikaansa edellä (Heiland 2001). 
Kuviossa 5 on kuvattu toimintajärjestelmän rakennemallin avulla päiväkotityön 
kokonaisuutta ja kaksoissidoksia lastentarhatyön kehitysvaiheessa.

Väline: 
Fröbel-pedagogiikka  
Kilpailevat ideologiat ja 
kasvatustraditiot 

Työnjako: 
Hoiva  Varhaispedagogiikka 
Lisääntyvä hoivan ja 
pedagogiikan tarve  Pätevän 
henkilökunnan puute 
 

Tekijä: 
Naishoitajat 

 
Naispedagogit 

Kohde: 
Palkkatyöläisperheet, huono-
osaiset perheet 

 Ylempien 
sosiaaliryhmien lapset 

Tulos:  
Yhteiskuntaa palveleva, 
hyvinvoiva kansalainen   

 Sivistynyt ihminen 

Kuvio 5. Päiväkotityön välineet, tekijä, kohde, työnjako ja tulos lastentarhatyön kehi-
tysvaiheessa.

Toimintajärjestelmän rakennemalli kuvaa lastentarhatyötä ristiriitaisena kokonai-
suutena, jossa hoiva- ja opetuskorosteiset naiset (naishoitajat, naispedagogit) pyr-
kivät selviämään lisääntyvästä hoivan ja pedagogiikan tarpeesta Fröbel-pedago-
giikan ja kilpailevien ideologioiden (mm. luterilaiskristillisyys, kotikasvatus, so-
siaalipedagogiikka) avulla. Työn kohde koostui yhtäältä palkkatyöläisperheistä ja 
huono-osaisten perheiden lapsista toisaalta ylempien sosiaaliryhmien lapsista. Tu-
loksena tavoiteltiin sekä yhteiskuntaa palvelevia, hyvinvoivia kansalaisia että si-
vistyneitä ihmisiä.
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3.2  Päivähoitotyön kehitysvaihe (1973–1995)

Tässä luvussa kuvaan päiväkotityön toista kehitysvaihetta eli päivähoitotyön kehi-
tystä. Tarkastelen päivähoidon asiakkuuden, henkilöstön, välineiden, työnjaon ja 
tuloksen muutosta sekä esiopetusta osana sosiaalivaltion palveluja. Luvun lopussa 
käsittelen sosiaalivaltiollisen päivähoidon kriisiä.

Keskeinen ansiotyötä lisäävä tekijä on ollut elinkeinorakenteen muuttuminen. 
Päivähoidon kehitys on yhteydessä pienten lasten äitien ansiotyössä käynnin li-
sääntymiseen. Sosiaalipolitiikan uusi periaate 1970-luvun alussa oli palvelun pe-
riaate, joka haluttiin ulottaa myös lasten päivähoitoon. Yhteiskunnallisesta muu-
toksesta aiheutuneet sosiaaliset vaikeudet edellyttivät yhteiskunnan apua. (Kinos 
1997, 64.) Päiväkotien toiminta alettiin nähdä sosiaalipalveluna.

Ennen päivähoitolakia (1973) lastentarhoista, seimistä, ns. ”yhdistetyistä lai-
toksista” ja laajennetuista seimistä eli päiväkodeista käytettiin päivähoitolaitos-
nimeä. Päivähoitolain yhteydessä lastentarhat, seimet, laajennetut seimet ja koulu-
laisten päiväkodit saivat yhteisen nimen päiväkoti (KM 1980:31, 46). Laki lasten 
päivähoidosta (1973/36) ja samanniminen asetus (1973/239) merkitsivät lakisää-
teisen päivähoidon syntymistä koko maahan (Kinos 1997). Päivähoitotoiminnasta 
muodostui osa sosiaalipalvelujärjestelmää. 

Kaukoluoto (2010, 15) määrittelee päivähoitolain mukanaan tuoman muutoksen 
työvoima- ja sosiaalipoliittiseksi vaiheeksi ja päiväkodin kasvatuksellis-hoidolliseksi 
toimintakonseptiksi. Hän viittaa tällä pedagogis-kasvatuksellisten lastentarhojen ja 
lastensuojelullisten lastenseimien yhdistämiseen päiväkodeiksi. Lisäksi perhepäivä-
hoito siirrettiin päivähoitojärjestelmän osaksi. Kysymys oli sekä varhaislapsuuden, 
työvoimatarpeiden että nousevien suomalaisten hyvinvointipalvelumallien yhteen-
sovittamisesta. 

Lapset ja perheet osana sosiaalivaltion palveluja

Naisten ansiotyössä käynnin ja perheiden ongelmien moninaistuessa paine luoda 
yleinen päivähoitojärjestelmä kasvoi (ks. Arnkil 1991, 50; Välimäki 1999, 214). 
Päivähoitopaikkojen määrä lähes kolminkertaistui. Tähän vaikutti myös päivähoi-
tolain ja -asetuksen voimaantulo vuonna 1973 (Ojala 1985, 181). Laajeneva palk-
katyöväestö tarvitsi päivähoitopalveluja. Päivähoidon kohde irrotettiin vähävarai-
suuskytkennästä, vaikka käytännössä päivähoito palvelikin vielä pitkään taloudel-
lisin perustein ja perheen taloudellinen tilanne määritteli päivähoitoon pääsyn. (Vä-
limäki 1999, 143–144, 152.)
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Varsinkin 1990-luvun alun lama heijastui lastensuojelun tarpeeseen. Uusien 
huostaanottojen määrä vähentyi 1990-luvun alkupuolella, mutta toisaalta erilaisten 
avohuollon tukimuotojen piirissä olevien lasten määrä kasvoi huomattavasti. Las-
tensuojelun taustalla olivat yleensä vanhempien päihteiden väärinkäyttö, psyyk-
kiset sairaudet sekä lapsen hoidon laiminlyönti. Myös päivähoidossa nähtiin las-
tensuojelullisten tarpeiden lisääntyminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999, 4.)

Modernin yhteiskunnan kehitys lisäsi kasvatusepävarmuutta. Varhaiskasvatus-
työryhmän (1999) mukaan yhteiskunnan jatkuvan muutoksen vuoksi vanhemmat 
eivät aina tienneet, millaiseen yhteiskuntaan he ovat lapsiaan kasvattamassa. Van-
hemmat saattoivat elää vailla sosiaalisia tukiverkkoja ja sukupolvittaiset kasvatus-
mallit olivat vähäisiä. Myöskään lasten tarpeista ollut riittävästi tietoa. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 1999.)

Päiväkotityön toisessa kehitysvaiheessa päivähoito määriteltiin kaikille tarvit-
seville tarkoitetuksi sosiaalipalveluksi. Auvinen (1974, 14) määrittelee sosiaalipal-
velut palveluksiksi, joilla pyritään auttamaan perheitä ja yksilöitä ongelmatilanteis-
sa ja sosiaalisissa vaikeuksissa. Käytännössä päivähoitoon etuoikeutettuja olivat 
pääasiassa palkkatyöläisperheiden lapset ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat 
lapset sekä heidän perheensä. 

Sosiaalivaltio ja professionaalisuus

Valtio otti tehtäväkseen päivähoidon järjestämisen vanhempien työssä ollessa. Sipi-
län (1989, 18–22) mukaan yhteiskunnan modernisoituessa instituutioiden työnjako 
lisääntyi ja kulttuurit eriytyivät. Syntyi uudenlaisia työpaikkoja, uusia ammatteja ja 
palkkatyö. Päivähoitoon alkoi muodostua ammattimainen hoito- ja opetushenkilös-
tö, professionaalisuus lisääntyi. Hoito- ja kasvatushenkilöstön tutkintojen määrä vii-
sinkertaistui vuosina 1970–1994 (Kinos 1997, 42–43). Päivähoidosta alkoi tulla yhä 
enemmän palkkatyötä (Heinonen 1993, 100). Laajenevalle päiväkotikentälle tuli toi-
mijoita, joilla oli erilaista pääomaa ja osaamista (ks. Kinos 1997, 30–31). 

Päiväkotien henkilöstöä 1970–1980-luvuilla olivat johtajat, lastentarhanopet-
tajat, sosiaalikasvattajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset, talous- ja huoltohenki-
lökunta ja erityishenkilöstö. Kaukoluodon (2010, 21) mukaan vuonna 1969 lasten-
tarhojen ja seimien henkilökunnasta lastentarhanopettajia oli 31,3 %, lastenhoitajia 
17,9 % ja sosiaalikasvattajia 2,4 %. Päivähoidon henkilöstöstä pedagogisen koulu-
tuksen saanut henkilöstöryhmä oli tuolloin suurin. 

Sosiaalikasvattajat alkoivat hakeutua lastentarhanopettajan tehtäviin 1970-lu-
vulta alkaen. Päivähoitolain (1973/36) yhteydessä annetussa asetuksessa (1973/239) 
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määriteltiin päiväkodin henkilökunnan kelpoisuudet, jotka olivat yhteydessä valtion-
osuuden saamiseen. Päivähoitoasetuksen kelpoisuusehdoissa sosiaalikasvattaja tai 
muun, tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut sekä käytännön kokemusta lasten 
hoidossa ja kasvatuksessa omaava henkilö määriteltiin kelpoiseksi lastentarhanopet-
tajan virkaan. (ks. myös Hänninen & Valli 1986, 248; Kinos 1997, 80–100, 107.)

Sosiaalikasvattajat olivat toimineet lähinnä lasten- ja nuorten huoltotehtävissä 
lastensuojelun alueella. Sosiaalikasvattajakoulutus perustui sosiaalipedagogiseen ja 
yhteiskuntatieteelliseen näkemykseen lapsen kehityksen tukemisesta. Sosiaalikas-
vattajat määriteltiin päivähoidossa lähityöntekijöiksi, lähikasvattajiksi, jotka toimivat 
johtajina ja hoitajina. Lastenhoitajat liitettiin hoitohenkilökuntaan. (Kinos 1997, 176).

Professionaalisuus alkoi lisääntyä ja työnjako monimutkaistua. Useat kunnat 
päättivät palkata esimerkiksi sosiaalikasvattajia lastentarhanopettajan virkoihin ja 
perustivat lisää sosiaalikasvattajan virkoja päiväkoteihin.

Lastentarhanopettajien erityisasema suhteessa päiväkodin kasvatustyöhön 
heikkeni päivähoitolain yhteydessä annetun päivähoidon kelpoisuusehtojen myötä. 
Tällöin lastentarhanopettajatutkinto menetti monopoliasemansa lastentarhanopet-
tajan virkoihin. Kehitys kriisiytti opetuksen asemaa päiväkotityössä, koska uuden 
ammattiryhmän myötä työn suuntautui aikaisempaa enemmän lasten hoitoon ja 
suojeluun. Lastenhuoltoa ja hoivaa sekä sosiaalikasvatus-pääomaa korostettiin 
lastenhoitajien ja sosiaalikasvattajien työssä. Lastentarhanopettajien pedagogisen 
opetus-pääoman osuus päivähoidon kasvatustyössä alkoi vähetä henkilöstöra-
kenteen muuttuessa ja asiakastyön kenttä kapeni, sosiaalisektoroitui (Kaukoluoto 
2010; Kinos 1997, 103, 113). 

Kehitystä voidaan pitää alkuaskeleena 1980-luvun puolivälissä alkaneelle kes-
kiasteen koulun uudistukselle. Päivähoitajat tulivat kelpoisiksi lastenhoitajan vir-
koihin ja heitä alettiin kouluttaa sosiaalialan peruslinjan kouluasteella vuonna 1986 
(Kinos 1997, 77–79). Uudistus kosketti myös sosiaalikasvattajia. Kolme opisto-
asteen tutkintoa yhdistettiin sosionomi (AMK) -tutkintonimikkeeksi, joka otettiin 
käyttöön vuonna 1999. Sosionomi (AMK) -koulutuksen aloittaminen ammattikor-
keakoulutuksena vuonna 1992 liittyi ensisijaisesti suomalaisen koulutusjärjestel-
män uudistamiseen ja eri koulutusasteiden eurooppalaisen vertailtavuuden raken-
tamiseen (Vuorensyrjä, Borgman, Kemppainen, Mäntysaari & Pohjola 2006, 159).

Sosionomien (AMK) osaaminen perustuu sosiaalipedagogiseen ja sosiokult-
tuuriseen orientaatioon varhaiskasvatustyöstä. Sosionomi (AMK) -koulutus antaa 
valmiudet työskennellä erilaisissa sosiaalialan kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja 
kehittämistehtävissä työntekijänä, yrittäjänä ja esimiehenä. Päiväkodeissa sosiono-
mi (AMK) voi työskennellä lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan tehtävissä 
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suoritettuaan varhaiskasvatukseen pätevöittävät opinnot sosionomi (AMK) -koulu-
tusohjelmassa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a.)

Sosiaalipalvelun välineet 

Päivähoitolaki (1973/36) määritteli ensimmäistä kertaa lakisääteiset velvoitteet 
maamme päivähoidon sisällölliseksi kehittämiseksi. Päivähoidon tavoitteena on 
tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä ko-
tien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä muuttuneissa 
yhteiskunnallisissa olosuhteissa (KM 1980:31, 20–26, ks. myös KM 1981:13, 4). 
Erityisesti on tuettava haasteellisista kotioloista tulevia tai kehityksessään viivästy-
neitä lapsia (KM 1980:31, 151–153). Lisäksi laissa määritellään, että päivähoidon 
tulee edistää lapsen kehitystä ja oppimismahdollisuuksia luoden pohjaa myöhem-
mälle oppimiselle (Laki lasten päivähoidosta 1973/36).

Lastensuojelulain (1936/52) perinteen mukaan etusija päivähoitoon on annet-
tava sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitseville lapsille (ks. 
Asetus lasten päivähoidosta 1973/ 239). Uuden lain mukaan kaikki päivähoitotoi-
minta (myös seimet) tuli lain ja valtionavun piiriin. 

Lastentarhatyön vaiheesta periytynyt sosiaalipedagoginen näkökulma toimi 
päiväkotien kasvatustyötä ohjaavana ideologisena välineenä. Toisaalta päivähoi-
don yleistavoitteet perustuivat kehityspsykologiseen ideologiaan, jonka päivähoito 
peri jo lastensuojelun kaudelta. Kasvatustavoitekomitean mietinnössä (1980:31) 
tavoitteet määriteltiin persoonallisuuden seitsemälle eri osa-alueelle (fyysinen, so-
siaalinen, emotionaalinen, esteettinen, älyllinen, eettinen ja uskonnollinen). 

Päivähoidon kasvatustavoitteet kirjattiin päivähoitolakiin vuonna 1983 par-
lamentaarisen kasvatustavoitekomitean mietinnön (1980) pohjalta. Päivähoidon 
yleistavoitteet metoditason välineinä suunniteltiin palvelemaan ensinnäkin lapsen 
hoitoa ja kasvatusta, oppimisvalmiuksien kehittämistä ja kehityshäiriöiden ja -es-
teiden ennaltaehkäisemistä (KM 1981:13, 5). Ne perustuivat tavoitteelliseen lasten 
ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lapsiryhmän että yksit-
täisen lapsen osalta. Toiseksi metoditason välineet kohdistuivat kotikasvatuksen 
tukemiseen. Pyrittiin lisäämään vanhempien itseluottamusta ja kasvatusvastuuta 
sekä edistämään kasvattajien välistä yhteistyötä ja joukkotiedotuksen vastuuta lap-
sista (KM 1980:31, 67–68). Yhteistyön lähtökohtana on vanhempien kasvatustuen 
tarve. 



66

Lastenohjauksen operaatiotason välineinä mainittiin muun muassa lapsen pe-
rushoito, liikunta, leikki, opetus- ja toimintatuokiot, työtehtävät ja ympäristöön 
tutustuminen. Kotikasvatuksen operaatiotason välineinä toimivat muun muassa 
päivittäiset kirjalliset viestit ja keskustelut, vanhempainillat, erikseen sovittavat 
keskusteluajat, puhelinkeskustelut, yhteiset tilaisuudet ja retket (KM 1980:31).

Välimäen (1999, 215) mukaan päivähoidon kasvatus linjattiin vuonna 1983 
yleiseksi varhaiskasvatukseksi. Sana oppiminen jäi pois päivähoitolain muutoksen 
(304/1983, 2 §) myötä (Pihlaja 2004, 18). Jo edellisenä vuonna päivähoidosta oli 
tullut osa laajaa sosiaalipalvelujärjestelmää, jossa sosiaalihuoltolain (1982/710) ja 
-asetuksen (1983/607) säännösten tarkoituksena oli edistää ja ylläpitää perheen so-
siaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Kaukoluoto (2010) nimeää lakimuutoksista käynnistyneen vaiheen eriytyvän 
lapsi- ja perhepolitiikan vaiheeksi ja päiväkodin hoidollis-huollolliseksi toiminta-
konseptiksi. Tuolloin sosiaalihuoltolaki määritteli päiväkodit ja niiden toiminnan 
laitoshuolloksi. Lisäksi voimaan tullut asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusehdot (888/83) määrittivät päiväkodin pedagogisen henkilöstön kel-
poisuusehdoista sosiaalihuollon osana. Muutokset merkitsivät lastentarhanopettajien 
aseman murenemista ja pedagogisen orientaation ohentumista päiväkodeissa. 

Voitaneen todeta, että sosiaalipalvelujen kauden vahvat metoditason välineet 
(Laki 1973/36 ja asetus 1973/239 lasten päivähoidosta, päivähoidon kasvatusta-
voitekomitean mietintö 1980:31 ja sosiaalihallituksen toimintaa ohjaavat erilliset 
ohjekirjat 1975–1988) jatkoivat lastentarhatyön sosiaalipedagogista ja kehityspsy-
kologista perinnettä. Samalla ne korostivat yksilöä toimintojen kohteena. Lisäksi 
sosiaalihuoltolaki (1982/710) ja -asetus (1983/607) sekä sosiaalihuollon ammatil-
lisen henkilöstön kelpoisuusehdot (888/83) siirsivät päiväkotityön painopistettä 
yhä syvemmälle kohti hoivatehtävää. Päivähoidon yhteiskunnalliseksi tehtäväksi 
katsottiin kotien kasvatustyön työn tukeminen ja lasten päivähoidon järjestäminen 
vanhempien työssä ollessa. 

Työnjako sosiaalivaltiossa

Sosiaalivaltio oli rakentunut 1970-luvulle tultaessa fordistisen tuotannon (ja mark-
kinoiden) peilikuvaksi työnjaon, professioiden ja yksilöitymättömien palvelujen 
kautta. Sosiaalivaltioprojektissa muodostettiin mm. peruskoululaitos ja terveyskes-
kusjärjestelmä sekä päivähoitopalvelujärjestelmä. (Arnkil 1991.) Täten päiväkoti-
työn kehitystä tulee tarkastella osana laajempaa sosiaalivaltioprojektia.  
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Sosiaalivaltion palvelujärjestelmät luotiin massatuotannon periaatteille pal-
velujen tarvitsijoita kuulematta tayloristis-fordistisesti, taloudellisen rationalitee-
tin mukaisesti. Toimintamalli otettiin tehdastuotannosta, jossa ”patruuna” tiesi 
asiakkaita paremmin heidän tarpeensa. Kunnallinen byrokratia rakentui ylhäältä 
alaspäin. Palvelujen järjestäminen perustui työnjakoon ja liukuhihnan (virasto-or-
ganisaatio) malliin. Esimerkiksi peruskoulu ja sosiaalipalvelut kiinnittyivät kukin 
omalle alueelleen ja jakautuivat sisäisesti. Jokaisella oli oma tarkka tehtäväalueen-
sa suoritettavanaan. (Heinonen 1993, 99–100.)

Hyvinvointivaltion pohjoismainen laajuus saavutettiin 1980-luvun alussa, jol-
loin fordistinen tuotantojärjestelmä oli valmis (Arnkil 1991, 104). Ylinnä oli insti-
tuutiorakenne erilaisine politiikan lohkoineen (mm. koulutus-, sosiaali- ja terveys-
politiikka) (4). Kunkin politiikan konkretisoitumana on sektoroitunut hallinnollis-
tuotannollinen organisaatio (3). Sektorit koostuvat toimialoista, kuten sosiaali-, 
terveys- ja koulutoimi. Näillä sektoreilla on valtakunnallinen (mm. ministeriöt, 
budjetointi- ja ohjausjärjestelmä) ja alue- ja/tai paikallistasonsa (mm. kunnalliset 
lautakunnat, kuntainliitot). Sektoreiden sisällä on tietty paikallinen laitos tai virasto 
(mm. päiväkoti, peruskoulu) (2). Paikallislaitoksen sisällä työnjakoa määrittelevät 
mm. toimenkuvat (1).

Sosiaalivaltion julkinen hallinto puuttui monin tavoin ihmisten elämään. Pal-
velut oli suunniteltu keskitetysti ja yhdenmukaistettu normeilla. Virkakoneisto 

4. Instituutiotaso = politiikat, mm. sosiaali-, koulutuspolitiikka 

3. Sektorirakenne =toimialat 
mm. sosiaalitoimi 

2. Organisaatiorakenne 
=laitos, mm päiväkoti 1, 2… 

1. Toimen-
kuvat … 

1… 1… 

3. Sektorirakenne=toimialat 
mm. koulutoimi 

2. Organisaatiorakenne 
=laitos, mm. peruskoulu 1, 2.. 

1… 1… 1… 

Kuvio 6. Sosiaalivaltio fordistisena palvelutuotantona (mukaillen Arnkil 1991, 105).
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omaksui kansalaisiinsa paternalistisen holhoamisperiaatteen, jossa keskitetty suun-
nittelu, toiminnan normitus ja ammattikuntien toiminnalliset arvot johtivat helposti 
asiakkaiden aliarvioimiseen. Palvelulaitoksissa ammattilaiset päättivät asiakkai-
den tarpeet ja professioiden valta täydensi poliitikkojen valtaa. (Hautamäki 1993, 
135–138.) 

Työnjako päiväkotityössä

Päiväkotityön lopullinen valtiollistuminen konkretisoitui päivähoitolain voimaan-
tulona vuonna 1973. Samalla määriteltiin myös perheiden alueellinen tasa-arvoinen 
mahdollisuus päivähoitopalveluihin. Laki perustui viriketoimintaan ja vanhempi-
en hoitoa korvaavaan sijaishoitoon siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Valtio velvoitti kunnat järjestämään koti-
kasvatusta tukevaa päivähoitoa ja alkoi ylhäältäpäin ohjata myös päivähoitoa lain, 
asetusten ja erilaisten sääntöjen avulla. 

Sosiaalivaltiollistumisen ja päivähoidon henkilöstön rakennemuutoksen myö-
tä päiväkodin kentälle ilmaantui konfl ikteja, kun uudet toimijat pyrkivät tuomaan 
esiin oma ammatillisuuttaan. Tässä symbolisessa taistelussa on ollut kysymys ole-
massa olevien sääntöjen ja kulttuuristen tapojen noudattamisesta ja uusintamisesta. 
Ylhäältä tuleva sosiaalivaltion tavoiteorientoitunut ohjaus on tukenut professionaa-
lisuutta. Kehitys on näkynyt päiväkotityössä työnjakona ja jokainen ammattiryhmä 
on pyrkinyt puolustamaan omia asemiaan. (Kinos 1997, 30–31.)

Vanhemmat kohtasivat uudessa hyvinvointivaltiossa yhä monimutkaisempia 
kasvatusongelmia ja ajan uusia haasteita. Varsinkin tuen tarpeessa olevat perheet 
hakivat päiväkodin kasvatustyöltä tukea omalle kasvatustyölleen. Päiväkodin hen-
kilökunta ilmoittautui kykeneväksi hoitamaan ja kasvattamaan lapsia. Päiväkodit 
työntekijöineen kohdistivat toimenpiteitä lapsiin ja perheisiin valtion normiohja-
uksen mukaisesti. Lapset ja perheet nähtiin homogeenisena toiminnan kohteena. 
Perheet lapsineen ikään kuin suljettiin päivähoitosysteemiin. 

Paikallisissa laitoksissa hierarkkisten toimenkuvien ohjaamat työntekijät eivät 
juuri tunteneet tarvetta rajoja ylittävälle verkostoyhteistyölle, koska valtion nor-
miohjaus ja rahoitus takasivat toiminnan jatkuvuuden eikä toiminnan välttämättä 
tarvinnut perustua asiakaslähtöisyyteen. Kasvatustyössä luotettiin sosiaalivaltion 
normiohjaukseen ja professionaaliseen tietoon. Päiväkotityö toteutti itseään ikään 
kuin omana erillisenä järjestelmänään. 

Kuvio 7 tuo esiin valtion, päiväkodin ja perheen välisen työnjaon uusintami-
sen.
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Kuvio 7. Valtion, päiväkodin ja perheen toimintarakenteiden uusintaminen (mukaillen 
Arnkil 1991, 109).

Valtio 

Päiväkoti 

Perhe 

1) 

2) 3) 

4)

Päiväkoti ruokkii olemassa olevia käytäntöjä siten, että se ensinnäkin tekee valtion 
sille delegoimia tehtäviä. Tämä johtuu siitä, että päiväkoti saa valtiolta avustuksia, 
ohjauksellista tukea ja asiakkaita normiohjauksen lisäksi (1). Päiväkodin kasva-
tustyö uusintaa perheiden työssäkäyntiä, toimintatapaa ja kulttuuria (2). Perheet 
puolestaan mahdollistavat päiväkodille kasvatustyön uusintamisen ja professioi-
den käytön. Mitä professionaalisempi päiväkodin kasvatustyö on, sitä varmemmin 
se uusintaa myös perheiden epävarmuutta lastensa kasvatukseen (ks. Arnkil 1991, 
110) (3). 

Päiväkodin henkilöstö pystyy ylläpitämään ja uusintamaan professioitaan mm. 
ammattiyhdistystoiminnalla ja koulutuksella pitämällä hyviä suhteita valtioon. Ol-
lessaan valtiovallan suojeluksessa professio voi itse vaikuttaa ja määritellä työnsä 
sisällön. Tämä tapahtuu koulutuksella. Professioammattikunta pääsee valtion suo-
jelukseen ja saa lainsäädännöllä määritellyn aseman. Tämän myötä ammattikunnan 
autonomia kasvaa ja se pystyy yhä enemmän vaikuttamaan valtion tekemiin poliit-
tisiin päätöksiin, jotka koskevat työn sisältöä ja työkenttää. (Kinos 1997, 23–24.) 
Näin voitaneen todeta myös päivähoidosta (4). 

Päivähoito uusintaa omaa professiotaan, ja samalla päiväkotityö uusintaa per-
heiden toimintatapaa ja kulttuuria. Sosiaalivaltiossa julkinen valta on mahdollista-
nut uusintavaa toimintatapaa ylläpitävän systeemin. Kuviossa 7 alaspäin suuntau-
tuvat nuolet kuvaavat instituutioiden välistä vahvaa suhdetta eli valtion ohjausta 
ja päiväkodin uusintamistehtävää. Ylöspäin suuntautuvat nuolet kuvaavat perhettä 
päiväkotityön kohteena ja päiväkodin henkilöstön suhdetta valtioon. 

Lastentarhojen eriytynyt toimintakulttuuri vahvistui päiväkotityön toisessa ke-
hitysvaiheessa, koska päivähoidon ja peruskoulun hallinto sekä hoito- ja kasvatus-
henkilöstön koulutus olivat toisistaan erillisiä. 
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Esiopetuksen rooli päivähoidossa

Esiopetus alkoi yhä vahvemmin eriytyä omaksi alueekseen 1970-luvulla. Lisäksi 
kokopäivä- ja osapäiväosastojen toiminta ja asiakkaat erottuivat toisistaan. Esiope-
tuksen tavoitteissa korostettiin toiminnallisuutta, sosioemotionaalisia ja tiedollisia 
tavoitteita. Lapsen kehityksen, erilaisten kasvatus- ja ohjausmenetelmien tuntemus 
sekä vuorovaikutustaidot myönteisen suhteen luomisessa lapseen, vanhempiin ja 
lapsiryhmään olivat tärkeitä. (KM 1978: 5, 156–159.)

Esikoulukomitea (KM 1972: A 13) halusi liittää lastentarhanopettajat, 6-vuo-
tiaiden ikäluokan ja esiopetuksen kouluhallintoon. Kehitystä edesauttoi, kun kuu-
sivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (KM 1978: 5, 121) esitti kouluhallin-
non puolelta alkuopetukseen perehtyneitä luokanopettajia ja sosiaalihallinnon puo-
lelta lastentarhanopettajia päteviksi esiopetukseen. Osapäivälastentarhalta perimän 
”esiopetusmonopolin” turvin päteväksi esiopetuksen antajaksi alettiin määritellä 
lastentarhanopettajan tutkinnon suorittanut henkilö. Sen sijaan Laissa lasten päivä-
hoidosta (1973/36) tai Asetuksessa lasten päivähoidosta (1973/293) ei ole mainin-
taa siitä, kuka on pätevä antamaan esiopetusta.  

Esiopetuksen eriytyminen jatkui ja sitä voitiin tarjota sekä päiväkodin että 
koulun yhteydessä. Kunnat toteuttivat esiopetusta sekä kokopäivä- että osapäivä-
hoidossa. Lastentarhanopettajat ja luokanopettajat muodostivat opetuskorosteisen 
henkilökunnan, minkä lisäksi päivähoidon järjestämiseen tarvittiin myös hoitoon 
erikoistunutta henkilökuntaa, kuten sosiaalikasvattajia ja lastenhoitajia. Lisäksi tar-
vittiin talous- ja huoltohenkilökuntaa, kuten päiväkotiapulaisia. (KM 1978: 5, 121.) 

Uusien ammattiryhmien tuleminen päivähoidon tehtäväalueelle aiheutti epä-
selvyyttä työnjaossa sekä kasvatuksen tavoitteissa ja keinoissa. Koulutuksen myötä 
eriytyneet ammattiryhmät toteuttivat omia professioitaan ja eriytynyttä toiminta-
kulttuuriaan päiväkodin kentällä. Varhaispedagogiikka kallistui esiopetukseen, 
hoivakorosteisuus sai jalansijaa esiopetusikäisiä nuorempien lasten ryhmissä. 

Toiminnan tulos päivähoitotyön vaiheessa

Hallinnolliset muutokset ja koulutusjärjestelyt vahvistivat koulun ja päivähoidon 
toiminnan erillisyyttä ja päivähoidon asemaa sosiaalihuollollisena instituutiona 
sosiaalivaltion kaudella (ks. Arnkil 1991). Kehitys edisti päivähoidon eriytynyttä 
toimintakulttuuria palvelujärjestelmien kokonaisuudessa yhteistoiminnan ja osalli-
suuden sijaan. 
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Katsottiin, että vasta koulu tarjosi tarkoituksenmukaisen areenan varsinaiseen 
oppimistoimintaan. Päivähoidon tehtävänä oli kouluvalmiuksien kehittäminen. 
Päivähoitoa koskevat mietinnöt ja päivähoitolain velvoitteet korostivat erityisesti 
kotien kanssa tehtävää yhteistyötä. Käytännössä kuitenkin metoditason ja operaa-
tiotason välillä oli katkoksia muun muassa vahvan professionaalisuuden vuoksi. 

Kasvatustavoitekomitean mietinnön mukaan lapsen yksilöllisyyttä tulee arvos-
taa. Kasvatustyön tuloksena nähtiin kehitys, jossa yksilö kasvaa monipuoliseksi 
persoonallisuudeksi kunnioittaen tasa-arvoa, ihmisten keskinäisiä suhteita ja niihin 
kuuluvia arvostuksia. Kasvatuksen tavoitteena oli tasapainoinen ihminen, joka pys-
tyy jatkamaan kulttuurin ja yhteiskuntaelämän kehittämistä toisia ihmisiä, muita 
kansoja ja luontoa kunnioittaen. (KM 1978:5, 67; KM 1980:31, 100.)

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnan mukaan kasvatustyön tu-
loksen määrittelyn lähtökohtana tulee olla lapsi ja hänen kehitystarpeensa. Lapsen 
tulee kyetä yhteistyöhön, yhteisvastuuseen ja yhteisöllisyyteen. Toimikunta korosti 
perheiden oikeutta osallistua lastensa päivähoidon tavoitteiden asetteluun ja toi-
minnan suunnitteluun. (KM 1978:5, 68.) 

Päivähoidon kriisi sosiaalivaltiossa

Varsinkin 1980-luvulla aikuisjohtoinen pedagogiikka kiinteine päiväjärjestyksineen 
ja toimintatuokioineen haluttiin kyseenalaistaa ja perinteinen opettaminen ja opetta-
juus tulivat uhatuiksi (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998). Tauriai-
nen (1986) kysyykin: ”Pyrkivätkö päiväkodit sopeutumaan lapsen ehdoista lähtevään 
toimintaan vai sopeuttamaan lapsia omaan toimintaansa?” Kommentti liittyy ylei-
seen kritiikkiin psykologista ideologiaa ja aikuisjohtoista opettamista kohtaan. 

Psykologinen näkökulma kiinnittää huomion siihen, mitä ”normaaliin” kehi-
tykseen kuuluu tai ei kuulu ja vähemmälle huomiolle jää lapsen ja sosiaalisen kon-
tekstin vuorovaikutus (vrt. Prout & James 1990, 9–11). Nyt pedagogiikkaa kritisoi-
tiin kapea-alaiseksi tiettyihin lapsen kasvun ja kehityksen alueisiin suuntautuvaksi 
toiminnaksi. Kasvatus nähtiin lapsiin kohdistuvana ulkoisena vaikuttamisena ja 
didaktisina menetelminä. (Hujala ym. 1998, 8–10.) 

Samaan kritiikkiin liittyivät arviot päivähoidon yhteiskunnallisesta tehtävästä. 
Päivähoidon kasvatus nähtiin osana sitä yhteiskunnan tarjoamaa kasvatusta, joka 
auttaa lasta sisäistämään yhteiskunnassamme vallitsevia arvoja, asenteita ja kult-
tuurisia tapoja (KM 1980:31; KM 1981:13, 43). Täten kulttuuriperinnön uusin-
taminen on muodostunut päivähoidon keskeiseksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi. 
Mutta riittääkö päivähoidon tehtäväksi pelkästään se, että lapsi sisäistää valmiita 
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yhteiskunnan kulttuurisia tapoja ja arvoja kansainvälistyvässä maailmassa? (ks. 
lapsuuden uudismuodostelmat uusintamisen sijaan – Hakkarainen 1990, 242).

Taloudellinen lama yhdessä valtionosuuksien uudistuslain (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 1992/733) kanssa merkitsi 
1990-luvun alussa normiohjauksen purkua, jossa valtiojohtoisuudesta alettiin luo-
pua. Lain myötä kunta voi hankkia päivähoitopalvelut esimerkiksi yksityisiltä pal-
veluntuottajilta. Siirryttiin kohti valtion informaatio-ohjausta (Pihlaja 2004, 21). 
Päivähoitolaista tuli vähitellen puitelaki ja päivähoitojärjestelyt määrittyivät kun-
nallispolitiikaksi (Välimäki 1999, 169). 

Vanhempien subjektiivista oikeutta koskeva laki laajeni 1990-luvun puolivä-
lissä. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) mahdollisti 
perheille subjektiivisen oikeuden hoitopaikkaan. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsil-
la on oikeus vanhempien niin halutessa osallistua varhaiskasvatukseen yhteiskun-
nan varoin. Subjektiivinen oikeus toteuttaa sekä vanhempien oikeutta päivähoito-
paikkaan että lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 
1999). 

Perheille subjektiivinen oikeus on merkinnyt oikeutta arvioida ja valita lap-
selleen sopiva päivähoitomuoto ja toimintayksikkö (Välimäki 2003, 43). Muutos 
kohdisti päiväkotien kasvatustyöhön uudenlaisia odotuksia ja laajensi asiakaskun-
taa lastensuojelun suuntaan. Tämä merkitsi uudenlaista strategiaa, joka johti päivä-
kotityön varhaispedagogisen asiantuntemuksen tarpeen ja kysynnän vähenemiseen 
(Kaukoluoto 2010, 41). Toisaalta laki tuki kotona tapahtuvaa kasvatusta yhteiskun-
nan varoin. Muutokset merkitsivät päiväkotityön kriisiytymistä. Siirryttiin kohti 
vapaata valintaa ja markkinataloutta. Syntyi osuuskuntia, hoivayrittäjyyttä ja sete-
lirahoituksen kokonaisuuksia (Kaukoluoto 2010; Välimäki 1999, 218). 

Varhaiskasvatusympäristöt laajenivat yksityisiin palvelun tarjoajiin. Lisäksi 
kotihoito lisääntyi. Kehityksen myötä haasteeksi nousivat koulutetun henkilös-
tön riittävä määrä uusissa palveluissa ja toisistaan eriytyneet kasvatusympäristöt. 
Voitaneen myös kysyä, mitkä ideologiset ja metodiset välineet ohjasivat arjen toi-
mintoja laajentuneissa päivähoitoympäristöissä? Miten varhaiskasvatuksen laatu 
pystyttiin turvaamaan? 

Toimintajärjestelmän rakennemalli (kuvio 8) kuvaa päiväkotityön kokonai-
suutta ja kaksoissidoksia päivähoitotyön kehitysvaiheessa.  
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Kuvio 8. Päiväkotityön välineet, tekijä, kohde, työnjako ja tulos päivähoitotyön kehitys-
vaiheessa.

 

 

Välineet: 
Sosiaalipedagoginen ideologia   
Fröbel-pedagogiikka, kehityspsykologinen 
ideologia  
Vanhat metodit 

 Uuden toiminnan odotukset 

Työnjako: 
Hoiva, sijaishoito  
Varhaispedagogiikka 
Eriytynyt toimintakulttuuri  
Asiakkaan osallisuus  
Koulutetun henkilöstön määrä 
  Päivähoidon laatu 

Tekijä: 
Hoitajat 

  
Pedagogit 
 

Kohde: 
Sosiaalisin perustein 
valitut lapset ja perheet 
Erityisen tuen tarpeen 
lapset  Hyväosaiset 
perheet  
Esikoululaiset 

Tulos: 
Kodin kasvatustyön 
tukeminen  
”Koulukypsä” lapsi,  
monipuolinen 
persoonallisuus  

Päivähoito peri lastentarhatyön kehitysvaiheelta hoiva- ja opetuskorosteisen (hoi-
tajat, pedagogit) henkilökunnan, jonka työn kohteena olivat päivähoitoon lähin-
nä sosiaalisin perustein valitut lapset sekä erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja 
heidän perheensä. Lisäksi hyväosaiset perheet ja esikouluikäiset lapset muodosti-
vat kasvavan asiakasryhmän. Toiminnan välineinä lastentarhakaudelta periytyneet 
Fröbel-pedagogiikka sekä kehityspsykologinen ja sosiaalipedagoginen ideologia 
kilpailivat keskenään. Sosiaalivaltion vahva lainsäädäntö ja normiohjaus asettivat 
päiväkotityölle uusia toiminnan odotuksia. Työnjako periytyi lastentarhatyön kehi-
tysvaiheesta ja sosiaalivaltion laajeneminen päivähoitoon lisäsi osaltaan päiväko-
din eriytynyttä toimintakulttuuria, joka tässä tapauksessa merkitsi sekä päivähoi-
don vahvempaa eriytymistä että päiväkodin asiakkaan osallisuuden rajoittuneisuut-
ta. Toiminnan tuloksena odotettiin päiväkodin kasvatustyön tukevan kotikasvatus-
ta, toisaalta kehittävän lasten kouluvalmiuksia.
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3.3  Varhaiskasvatuksen kehitysvaihe (1996–)

Tässä luvussa kuvaan päiväkotityön kehitystä kolmannessa eli varhaiskasvatusvai-
heessa. Keskeisinä sisältöinä ovat varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaat, henkilöstö, 
markkinatalouden välineet, työnjako ja toiminnan tulos. Kaukoluoto (2010) nime-
ää tämän vaiheen sosiaalipalvelun markkinoitavaksi vaiheeksi ja päiväkodin eri-
yttäväksi ekonomistis-huollolliseksi toimintakonseptiksi. Tällä hän viittaa uuteen 
tehtävänantoon: 1990-luvulla siirryttiin päivähoidossa ja erityisesti päiväkodeissa 
taloudellisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden aikakauteen. Lasten vanhempien va-
lintavaihtoehdot ja vaikuttaminen alkoivat korostua, myös kotihoitoa ja yksityistä 
hoitoa alettiin kehittää lainsäädännöllisesti. Tuolloin vahvistuivat varhaiskasvatus-
järjestelmää eriyttävät ja rapauttavat sekä rahasuhteita suosivat trendit.

Kohti postmodernia palveluvaltiota

Jo ennen kuin sosiaalivaltio palvelujärjestelmätasoisena oli muotoutunut, alkoi näkyä 
sosiaalivaltion kriisi. Kritisoitiin muun muassa sitä, että palveluvaltio vie kansalaisil-
ta vapauden päättää omista asioistaan puuttumalla heidän elämäänsä ja keskittämällä 
professioitaan asiakkaiden vajavuuksien tunnistamiseen (Arnkil 1992, 15; Karisto 
& Takala, 1985, 7). Sosiaalivaltio nähtiin kalliina ja raskassoutuisena byrokratiana, 
johon asiakkaat eivät voineet itse vaikuttaa. Alettiin vaatia tehtävien siirtämistä ta-
loudellisille markkinoille, perheille ja lähiyhteisöille (Karisto & Takala, 1985, 7, 96).

Kehitystä joudutti 1990-luvun alkupuolella Suomea kohdannut taloudellinen 
lamakausi, jolloin sosiaalivaltion toimintaa vaikeuttivat muun muassa lisääntyvä 
työttömyys, rakennemuutos ja väestön ikääntyminen. Jouduttiin sosiaalivaltion 
leikkauksiin. Sosiaalivaltio alkoi rakoilla ja sitä alettiin rakentaa uudelleen. Kuntien 
päätösvalta lisääntyi muun muassa uuden valtionosuusjärjestelmän (1984) vuoksi.

Fordistista toimintatapaa purettiin ja siirryttiin kohti yhteisöllistä toimintatapaa. 
Tiukka työnjako väheni ja kollektiivisuuteen perustuva tiimi- ja verkostopohjainen 
palveluorganisaatiomalli yleistyi. Siinä hierarkia minimoidaan ja toiminnan perustana 
nähdään luottamus, vastuu, kollektiivisuus ja asiakaslähtöisyys. Henkilökunta koko-
naisuudessaan osallistuu toiminnan kohteen ja tuotoksen käsittelyyn ja kehittelyyn. 
Tiimeille annettiin itsenäistä ratkaisuvaltaa. Ne toimivat lähellä asiakkaita ja reagoivat 
nopeasti heidän tarpeisiinsa. (Arnkil 1991; Engeström 2001a; Heinonen 1993.) 

Suomessa kehitys vei 1990-luvulla kohti jälkimodernia yhteiskuntaa. Yhteis-
kunta alkoi muuttua holhousyhteiskunnasta moniarvoiseksi verkostoyhteiskunnak-
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si. Postmodernit arvot, vapaus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja yrittäjyys tulivat ta-
sa-arvon ja oikeudenmukaisuuden rinnalle. (Hautamäki 1993, 145–146, 169, 194.)

Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksis-
ta (2002) nojaa postmoderniin arvomaailmaan ja näkee varhaiskasvatuksen osana 
elinikäistä oppimista ja asiakaslähtöisyyttä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) hoito, kasvatus ja opetus muodostavat 
varhaiskasvatuksen kokonaisuuden tukien joustavasti jokaisen lapsen yksilöllisiä ke-
hityspiirteitä. Tavoitteena on, että palvelujärjestelmää kehitetään lasten ja perheiden 
tarpeista lähtien. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2005.) 

Lapset ja perheet asiakkaina markkinataloudessa

Yhteiskuntaamme on leimannut jatkuva muutos, mikä heijastuu myös tämän päi-
vän lapsuuteen. Muutoksia on tapahtunut muun muassa elinolosuhteissa, työelä-
mässä, perherakenteissa ja vanhemmuudessa. Kansainvälistyminen ja muuttolii-
ke ovat lisänneet elinympäristömme dynaamisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
1999.) Suomessa tapahtuvista yhteiskunnallisista muutoksista keskeisimpiä ovat 
väestörakenteen muutokset, kuten lasten ikäluokan pieneneminen ja lisääntyvä 
maahanmuutto. Lisäksi maapalloistuminen ja aluerakenteen muutokset, kuten liik-
kuvuuden lisääntyminen ja aluekeskusten laajeneminen sekä maaseudun autioitu-
minen vaikuttavat varhaiskasvatuspalveluihin. (Alila & Kronqvist 2008, 29–30.) 

Erityisesti lapsiperheiden ongelmaksi on 2000-luvulla muodostunut työn ja 
perheen yhteensovittaminen. Naisten lisääntynyt työssäkäynti, uusi työkulttuuri 
ja elämäntapa ovat vaikuttaneet kunnallisten palvelujen kysyntään. Poikkeuksel-
liset työajat ovat lisääntyneet, kuten myös kotona tehtävä etätyö. Työuupumus on 
kasaantunut varsinkin lapsiperheiden vanhemmille. Heitä rasittavat usein myös 
markkinatalouden kilpailuun liittyvät ylityöt. Enää ei riitä, että palvelut ovat saata-
vissa virka-aikaan. Kolmivuorotyö asettaa omia vaatimuksiaan päiväkotien auki-
oloajoille (Kauppi 2001, 27). Työelämän vaatimusten kiristyessä lapsia joudutaan 
pitämään yhä pidempiä aikoja päiväkodissa. Tällöin vanhempien lasten kanssa 
viettämä aika lyhenee ja ammattikasvattajien osuus kasvatuksesta lisääntyy. (Ka-
rila & Nummenmaa 2001, 16.) Vaikutukset saattavat näkyä vanhemmuudessa, eri-
tyisesti lasten hoidon ja kasvatuksen kuormittumisena. 

Postmodernissa yhteiskunnassa alkoi ilmaantua uusia ongelmia. Yksi niistä 
on polarisoitumiskehitys, jonka seurauksena kasvava joukko lapsia voi todella huo-
nosti, kun taas osa lapsista voi paremmin kuin lapset ovat voineet koskaan ennen 
(Bardy 2005, 14). Perheiden ja lasten syrjäytyminen nousi otsikoihin 1990-luvulla. 
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Perheiden syrjäytyminen voidaan määritellä tuotannon ja työvoiman uusintamisen 
näkökulmista. Tuotannon alueella syrjäytymisellä viitataan yksilön elinolosuhteisiin, 
työmarkkinoiden ulkopuolelle joutumiseen sekä siihen liittyvään taloudelliseen huo-
no-osaisuuteen. (Lämsä 2009, 30.) Osa päiväkodin perheistä kuuluu tähän ryhmään. 

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoi-
don tuesta 1128/1996) laajeni koskemaan asteittain kaikkia alle kouluikäisiä lap-
sia vuoden 1996 alusta. Se merkitsi jokaisen lapsen oikeutta joko koti- tai institu-
tionaaliseen kasvatukseen yhteiskunnan varoin. (Välimäki 1999, 153; 2003, 43.) 
Lainmuutoksen myötä päivähoidon palveluihin ovat oikeutettuja myös työttöminä 
tai kotona olevien vanhempien lapset, jotka voivat hakea kokopäiväistä tai osapäi-
vähoitopaikkaa. Päivähoito sai 2000-luvun alussa laajenevan asiakasryhmän; syr-
jäytyneet, kotona olevat vanhemmat ja syrjäytymisuhan alla olevat lapset. Usein 
nämä perheet ovat myös lastensuojelun avohuollon asiakasperheitä. Laajeneva mo-
niongelmainen asiakasryhmä vaati yhä enemmän henkilökuntaa. 

Varhaiskasvatuksen kehitysvaiheessa ristiriita syntyy siitä, että varhaiskasvatus-
palvelujen järjestäminen on jätetty kuntien yhä niukkenevan talouden varaan eikä lisä-
henkilökuntaa ole palkattu. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä on kuitenkin nous-
sut tasaisesti koko 1990-luvun ajan. Myös toimintaryhmissä olevien lasten lukumäärä 
kasvoi ja päivähoidon täyttöasteet vaihtelivat 90–105 % välillä. (Kauppi 2001, 7.) 

Yhteiskunnallisen muutoksen myötä päiväkodit ovat saaneet hyvin erilaisia 
asiakasryhmiä. Ensinnäkin on lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa ja 
kuntoutusta. Heidän hyvinvointinsa on pitkälti riippuvainen sosiaali- ja terveyden-
huollon ja varhaiskasvatuksen palveluista. Toiseksi maassamme on yhä enenevässä 
määrin maahanmuuttajaperheitä. Maahanmuuttajalapset tarvitsevat varhaiskasva-
tuspalveluja erityisesti oman kielensä sekä suomen kielen ja kulttuurin oppimi-
seen (Alila & Kronqvist 2008, 40). Kielen oppimisen lisäksi maahanmuuttajalapset 
tarvitsevat erityisesti sosiaalisia kontakteja kotoutumiseen. Kolmanneksi on lapsia 
ja perheitä, jotka voivat erittäin hyvin. Nämä perheet käyttävät varhaiskasvatuspal-
veluja osin työvoimapoliittisista syistä, osin turvatakseen lapsilleen oppimisen ja 
sosiaalisen yhteistoiminnan virikkeet. 

Varhaiskasvatuksen haasteisiin vastaaminen vaatii erityisesti sosionomi 
(AMK) erityisosaamista. Lasten perheiden elinolosuhteiden tuntemus osana yk-
silön ja yhteiskunnan kehitystä, lastensuojeluosaaminen, kasvatuskumppanuus ja 
monialainen verkostotyö nousevat keskeiseksi varhaiskasvatustyössä. Olennaista 
on perheen ongelmien tunnistaminen ja niiden arvioimisen taidot. Sosionomilla 
on tietoa ja ymmärrystä lastensuojelun ja erityiskasvatuksen problematiikasta sekä 
kuntouttavasta että ennaltaehkäisevästä toiminnasta. (Tast 2005.)
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Henkilöstö varhaiskasvatuksen kehitysvaiheessa 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta koostuu melkein yksinomaan naisista. Vaik-
ka lasten lukumäärä päiväkodeissa lisääntyy, henkilöstön määrä pysyy entisellä-
än. Päivähoidossa on edelleen voimassa Asetus lasten päivähoidosta (1973/239): 
päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla 
on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 
(804/1992) ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoidossa ole-
vaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden ja enintään 13 osapäivähoidossa ole-
vaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Asetuksen mukaan kunnat voivat toimia 
niin, että vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla on 
lastentarhanopettajan tai vastaavan tasoinen koulutus. Kehitys on johtanut siihen, 
että päiväkodeista on vähennetty korkeamman pedagogisen koulutuksen saaneita 
lastentarhanopettajia säästösyistä (Kaukoluoto 2010, 47). 

Tavallisimmiksi ongelmiksi koetaan lyhytaikaisten sijaisten saatavuus, lasten 
pitkät hoitoajat, vanhempien työn epäsäännöllisyys ja varahoitojärjestelyjen puut-
teet. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole saatavilla riittävästi henkilöstöä noin 40 %:ssa 
kunnista. (Färkkilä, Kahiluoto & Kivistö 2006.) Henkilöstövajaus korvataan työ-
vuorojärjestelyillä ja henkilöstösiirroin (Kauppi 2001; Pihlaja 2004, 22). Vaikka 
henkilöstön koulutustasoa on nostettu korkeakoulutusta kehittämällä, kunnat ny-
kyisin rekrytoivat yhä enemmän hoitopainotteista, kouluasteen koulutuksen saa-
nutta henkilökuntaa. Ristiriita näkyy työvoiman rekrytoinnin ja henkilöstöraken-
teen välillä ja johtaa hoiva-orientaation lisääntymiseen. (Karila 2008, 10.)

Ammattikunnan rajoja on pyritty hälventämään ”kaikki tekevät kaikkea” -peri-
aatteella. Olennaista on työkulttuuri, jossa vallitsee henkilöstön muodollinen tasa-
arvo työntekijöiden todellisesta osaamisesta riippumatta (Karila, 2008, 11). Mo-
niammatillisuus ilmenee yhteistyönä erityisesti samojen lasten ja perheiden kanssa 
työskentelevien ammattilaisten kesken (Karila & Nummenmaa 2001, 7). 

Markkinatalouden välineet

Päiväkotityön varhaiskasvatusvaiheen alussa työntekijöillä oli käytössään kasva-
tusta ohjaavia teoreettisia välineitä. Perustan muodostivat lähinnä kasvatustiede, 
kehityspsykologia ja sosiaalipedagogiikka, jotka ohjasivat kasvatustyötä ideolo-
giatasolla. Yhteiskuntaa, yhteisöjä ja yksilöitä koskettavat haasteet ovat alkaneet 
yhä monimutkaistua nopeasti muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Vallal-
la ollut psykologinen kasvatusnäkemys ei enää palvellutkaan kasvatuksen välinee-



78

nä, koska yhteisöjen ja yhteistyön merkitys oli alkanut kasvaa. Alettiin tarvita väli-
neitä, jotka tuovat uusia, lapsesta ja kasvukontekstista lähteviä ideologisia ja meto-
disia työkaluja varhaiskasvatukseen. 

Kontekstuaalisuus alkoi saada jalansijaa erityisesti tieteellisen varhaiskasva-
tuksen piirissä 1990-luvulta alkaen. Metoditason välineenä toimiva kontekstuaa-
lisen kasvun malli auttaa kasvattajia näkemään lapsen kasvuprosessin osana väli-
töntä kasvuympäristöä ja laajempaa kokonaisuutta sekä tiedostamaan kasvatuksen 
vaikutussuhteiden monikerroksisuuden (ks. Bronfenbrenner 1979; Puroila & Ka-
rila 2001, 204–226). Härkönen (2008) luonnehtii varhaiskasvatusta pedagogisen 
systeemiteorian avulla. Kasvatus tulee nähdä keskenään suhteessa olevien varhais-
kasvatusajattelun, tieteen ja käytännön vuorovaikutuksen laajana kokonaisuutena. 

Laatustrategiat ja sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan valtakunnalliset 
suositukset ohjasivat kehittämistyötä laatukysymyksiin 1990-luvun lopulla (Ruoko-
lainen & Alila 2004, 11). Markkinatalouden laajetessa ja laadunhallintamenetelmien 
kehittyessä huomattiin uusia kehittämistarpeita, kuten varhaiskasvatuspalvelujen yh-
tenäisen laadun toteuttaminen. Lisäksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perus-
opetuksen muodostuminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi alettiin nähdä uutena rat-
kaisuna eriytyneeseen palvelujärjestelmään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 11.)

Metoditason välineitä kehitettiin. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa lin-
jauksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002) painotetaan yhteistyön tärkeyttä 
lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelujen järjestelyissä sekä vanhempien ja 
henkilöstön kasvatuksellista kumppanuutta. Samaa linjaa korostaa varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
2005), jonka mukaan verkostoyhteistyötä tulee tehdä koko laajan lasta ja perhettä 
palvelevan verkoston kanssa ja tarvittaessa seudullisesti. Keskeisinä yhteistyöta-
hoina mainitaan muun muassa opetus-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntatoi-
mi, yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat, järjestöt, oppilaitokset ja sosiaalialan 
osaamiskeskukset. Keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttu-
minen riskitilanteissa. Lisäksi syntyivät perusopetuslaki 1998/628, jossa linjattiin 
esiopetusta osana varhaiskasvatusta sekä opetushallituksen (2000) esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta (2007:72, 32) määritteli laadukkaan var-
haiskasvatuksen antavan lapsille tilaa ja aikaa omaan ajatteluun ja luovuuteen ilman 
liiallisia ulkoisia pakotteita. Leikki ja mielikuvitus sekä spontaanit lapsikeskeiset op-
pimistilanteet operaatiotason välineinä tukevat itsetunnon kehittymistä ja varhaista 
oppimista. Lapsen osallisuus ja aloitteisuus toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon aikuisen ohjauksen rinnalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007b, 21.)
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Päiväkotityön kolmannessa kehitysvaiheessa työn haasteet edellyttävät yhteis-
työtä eri toimijoiden kesken operaatiotason välineitä käyttäen. Käytännössä kuitenkin 
eriytyneet professiot ylläpitävät työnjakoa, jossa edelleen yksin toimimisen kulttuuri 
mahdollistaa vakiintuneiden rutiinien jatkumisen. Sen seurauksena päiväkotityön pe-
rinteisten toimintamallien uusintaminen tuottaa tuloksena eriytynyttä toimintaa, mikä-
li päiväkotityöhön ei yhteistyössä onnistuta kehittelemään uusia työtapoja. Nykyisin 
osassa päiväkoteja sovelletaan perinteistä aikuisjohtoista hoitoa ja kasvatusta. Osa päi-
väkodeista taas keskittyy johonkin toiminnalliseen osa-alueeseen, kuten ympäristöön, 
taidekasvatukseen tai liikuntaan etsien rajoja ylittävää yhteistyötä. 

Työnjako postmodernissa valtiossa

Siirryttäessä sosiaalivaltiosta postmoderniin valtioon yksi suurimmista muutok-
sista koski yhteistyön lisääntymistä päivähoitohenkilöstön ja vanhempien sekä eri 
päivähoitoyksiköiden välillä (myös Kauppi 2001, 46). Käytännössä päiväkotityön 
tehtävät (mm. lasten perushoito, leikki, oppiminen) periytyivät jo fröbeliläisestä 
pedagogiikan perinteestä. Varhaiskasvatussuunnitelman sisällölliset orientaatiot 
muodostivat metoditason välineet. Lisäksi edellisestä kehitysvaiheesta periytyvien 
educare-mallin ja kontekstuaalisen kasvun mallin odotettiin toimivan operaatiota-
son työtä ohjaavina välineinä. 

Valtion informaatio-ohjaus, vanhemmat ja muuttuva yhteiskunta kohdistivat 
uusia odotuksia päiväkotityöhön. Kasvatuskumppanuus määriteltiin metodiksi las-
ten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Siitä muodostui kehitysvaiheen 
uusi työnjaollista tehtävää ja asemaa määrittävä työväline. Kasvatuskumppanuus 
ja toiminnan lapsilähtöisyys konkretisoituivat vanhempien mahdollisuuteen suun-
nitella ja arvioida päivähoidon toimintaa sekä oman lapsen kasvua, kehitystä ja 
oppimista varhaiskasvatussuunnitelmien avulla. Päiväkotityö avautui ulospäin 
kohti lapsia ja heidän perheitään. Tukijan ja tuettavan positiot lähenivät toisiaan 
(ks. Mönkkönen 2002). 

Voitaneen kuitenkin todeta, että käytännössä varhaiskasvatus ja päiväkotityö 
nähdään pääosin työvoima- ja sosiaalipoliittisena tehtävänä. Sosiaalivaltion kau-
delta periytynyt professionaalisuus pitää yllä työnjakoa ja työntekijät omaavat asi-
antuntijatietoa, jota vanhemmilla ei välttämättä ole. Työntekijöiltä odotetaan mo-
nialaista sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. 

Sosionomeja (AMK) ammattikuntana voidaan tarkastella varsinaisesti vasta 
1.8.2005 jälkeen, jolloin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain-
säädäntöä ajanmukaistettiin. Kelpoisuuslainsäädännön uudistuessa sosionomikou-



80

lutus (AMK) huomioitiin ammatillisena koulutuksena sosiaalialan työ- ja tehtä-
värakenteessa. Uusina toimijoina ammatillisessa kentässä sosionomien (AMK ja 
ylempi AMK) avainkysymys on, miten saavuttaa uskottavuutta ja luottamusta suh-
teessa vakiintuneisiin professioihin. (Vuorensyrjä ym. 2006.)

Sosionomin (AMK) osaamisessa painottuvat selkeästi perhetyön, lastensuoje-
lun ja erityiskasvatuksen ennaltaehkäisevä ja korjaava työote. (Janhonen, Sarja & 
Juntunen 2006, Tast 2005.) Sosiaali- ja terveyspalvelut ja niihin liittyvä sosiaali-
lainsäädännön laaja tuntemus ovat osa sosionomien (AMK) osaamista. Sosionomin 
(AMK) perusosaamiseen liittyy tieto varhaiskasvatuksen tavoitteista, menetelmistä 
ja sisältöalueista kasvun tukemiseksi ja ohjaamiseksi. Yhteisöllisessä osaamisessa 
painottuvat vahvasti aikuisten, vanhempien ja perheiden kohtaamisen, ohjaamisen 
ja tukemisen taidot, jotka nähdään yhteydessä lapsen hyvinvointiin. (Tast 2005.) 

Vanhempien näkökulmasta päiväkodin kasvatustyö on ollut pääosin sosiaali-
palvelua perheille. Suomalaisessa ympäristössä huomio on erityisesti kohdennettu 
erilaisten kehityksen riskitekijöiden, ongelmien ja vaikeuksien tunnistamiseen ja 
korjaamiseen (Hakkarainen 2008a, 11). Sen sijaan varhaispedagogiikan ja siihen 
liittyvän esiopetuksen toteuttaminen on todettu kansainvälisissä vertailuissa suo-
malaisen kasvatusjärjestelmän haasteeksi pitkälti 2000-luvulle saakka (vrt. Hujala 
2008).

Erityisesti varhaiskasvatuksen toimijoiden (opettajain ammattijärjestö, lasten-
tarhanopettajaliitto, tutkijat, monet poliitikot, yliopiston edustajat) odotuksena päi-
väkotityön työnjaollisesta tehtävästä voidaan mainita erityisesti varhaiskasvatuk-
sen ja esiopetuksen toimivan jatkumon toteuttaminen perusopetukseen. Lisäksi eri 
kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset mainitaan ryhmänä, joka asettaa uusia odotuksia 
arjen työhön. 

Kolmannessa päiväkotityön kehitysvaiheessa 2000-luvulla voidaan nähdä kan-
sainvälisten varhaiskasvatustrendien myötä varhaispedagogiikan tuleminen päivä-
hoidon arkeen. Varhaiskasvatus alettiin määritellä vuorovaikutusprosessiksi, jossa 
korostettiin lapsen omaehtoisuutta, aktiivista toimijuutta ja oppimista. Oppimiska-
pasiteetti on ensimmäisinä ikävuosina suurempi kuin koskaan myöhemmin (Hujala 
2008, 7). Tutkimusten mukaan vähälle huomiolle jää se, että oppimaan oppimisen 
perusta luodaan jo varhaislapsuudessa. Varhaiskasvatus luo pohjan elinikäiselle 
oppimiselle sekä lapsen sosiaaliselle, emotionaaliselle ja moraaliselle kehitykselle 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007a).

Päivähoidossa alettiin nähdä kasvatuksen ja opetuksen tärkeys 2000-luvun 
alussa. Samaan aikaan kunnille annettiin mahdollisuus valita päivähoidon hallinto-
järjestelmä sosiaalitoimen tai koulutoimen yhteydessä ja/tai niiden yhdistelmänä. 
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Edelleen kuitenkin valtakunnallinen ohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön 
kautta. Varhaiskasvatuksen paikka kuntien hallintorakenteessa määrittyy sen nä-
kemyksen mukaan, millaisena varhaiskasvatuksen perustehtävä nähdään; sosiaali-
sektorin mukaisena hoivana ja perhetyönä vai varhaispedagogiikkana yhteistyössä 
vanhempien kanssa. (Hujala 2008, 7–8.)

Tuleva maailma edellyttää uudenlaista yhteisöllisyyttä ja oppimista. Hallituk-
sen tiede- ja teknologianeuvosto pitää luovuutta ja innovatiivisuutta avainasemassa 
Suomen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja globaalien ympäristöuhkien voittamisek-
si. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä pedagogiikan ja innovatiivisen oppimisen 
merkitys nousee tärkeäksi varhaiskasvatustyössä. Nykyiset ja tulevaisuuden lap-
sisukupolvet joutuvat ratkomaan todennäköisesti globalisaatioon liittyviä etnisiä 
ja ekologisia ongelmia sekä virtuaalitodellisuuteen ja teknologiavälitteiseen kom-
munikaatioon liittyviä haasteita. Tärkeimpänä lapsen kehitysvaiheena luovuuden 
ja innovatiivisuuden kehittymisessä pidetään varhaislapsuutta. Pärjäävien ihmisten 
on oltava henkisesti vahvoja sekä oppimishaluisia ja -kykyisiä. Tämä asettaa eri-
tyisiä haasteita nimenomaan varhaiskasvatustyön ja esiopetuksen kehittämiselle. 
(Bardy 2005, 19; Bardy, Salmi & Heino 2005, 140.) 

Nykyinen näkemys varhaiskasvatuksesta sosiaalipalveluna perheille saa kui-
tenkin aikaan sen, että vain alle puolet varhaiskasvatusikäisistä lapsista on päi-
vähoidossa. Pelkästään 3–5-vuotiaiden ikäluokkaa varten tarvittaisiin vähintään 
60 000 uutta varhaiskasvatuksen paikkaa koko maassa, jotta mahdollisuus varhais-
kasvatukseen voitaisiin taata kaikille ikäluokan lapsille. (Hakkarainen 2008b, 15.) 

Toiminnan tulos varhaiskasvatustyön vaiheessa

Päiväkotityössä, kuten muussakin asiakastyössä, tavoitellaan tai saadaan aikaan 
muutoksia asiakkaan kokonaistilanteessa. Nämä muutokset tai muuttumatta jäämi-
set ovat päiväkotityön tuloksia myös varhaiskasvatusvaiheessa. 

Nykyisin vanha päivähoitolaki ja -asetus sekä henkilöstön kelpoisuusehdot ai-
heuttavat jännitteitä sekä metodi- että operaatiotasoilla. Vanha päivähoitolaki ja 
-asetus (1973) ovat peruja sosiaalivaltiovaiheesta, jossa päiväkotityö nähtiin pää-
asiassa sosiaalipalveluna perheille ja pedagogiikka kuului lähinnä esiopetukseen. 
Henkilöstön kelpoisuusehdot vähensivät korkeakoulutettujen työntekijöiden nor-
mitettua määrää päiväkotityössä. Erityisesti tulevaisuudessa varhaiskasvatus vaa-
tii pedagogisesti osaavaa henkilökuntaa arjen erilaisissa tilanteissa, koska niissä 
tapahtuu lasten oppiminen ja luovuuden kehittyminen.  
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Kasvattajien on vaikea havaita työnsä tuloksena lapsuuden historiallinen muutos-
mahdollisuus ja uudismuodostelmat yhteiskunnallistuneen kasvatustyön tuloksena. 
Yksilötason muutosten pitäminen kehityksen tarkastelun perusyksikkönä ei tavoita 
yhteisötason mekanismeja. Hakkaraisen mukaan kasvatustyön tuloksen perusristi-
riita on reproduktiivisen yksilökehityksen suhde koko lapsuuden uudismuodostel-
miin. (Hakkarainen 1990, 240–244.) 

Länsimaisessa lapsuudessa on tyypillistä lasten erottaminen aikuisten maail-
masta lasten maailmaan, samanikäisten lasten ryhmittäminen yhteisiin toimintoi-
hin ja kehityksen tunnistamisen kytkeminen ikään. Eurooppalaisessa kulttuuriym-
päristössä lapsuus on kytketty vahvasti koulutus- ja kasvatusjärjestelmään, jolla on 
valta muuttaa tai olla muuttamatta lapsuutta. Eri maissa lapsuutta organisoidaan 
eri tavoin, ja yksilökehityksen vaihtelu tapahtuu sen rajoissa. (Hakkarainen 2008a; 
Rogoff, Correa-Chavez & Navihoc Cotuc 2005.) 

Suomessa kasvatusta leimaa pääosin yksilökeskeisyys eikä lapsille anneta ai-
toa vastuuta ja osallisuutta vaan ammattikasvattajat esittävät heille erilaisia vel-
vollisuuksia ja tehtäviä. ”Ylhäältäpäin” annetut tehtävät ja tavoitteet on päätetty 
aikuisten taholta, joten lasten ei tarvitse kantaa vastuuta, harkita tai ottaa riskejä. 
Osittain tilanteeseen on vaikuttanut tieteen luoma käsitys oppimisesta, kehityksestä 
ja lasten mahdollisuuksista. Lapset kohtaavat harvoin tilanteita, joissa eri-ikäiset 
yksilöt yhdessä kantavat vastuuta ja yrittävät yhdessä ratkaista aitoja elämän haas-
teita. Bronfenbrenner on pitänyt koulua tehokkaana instituutiona, joka on eristänyt 
lapset ympäristön haastavista sosiaalisista tehtävistä ja samalla kaventanut lapsen 
kehitysmahdollisuuksia. (Bronfenbrenner 1974; Hakkarainen 2008a.)   

Markkinatalouden kriisi

Päiväkotityössä kritiikki aikuisjohtoista kasvatusta ja opetusta kohtaan on lisään-
tynyt tasaisesti 2000-luvulla. Tähän vaikuttavat osaltaan myös useat lapsuuden tut-
kimukset (mm. Hakkarainen 1990, 2001, 2002, 2008c; Riihelä 1996; Sutton-Smith 
2001), jotka painottavat lapsen subjektiutta sekä leikin ja oppimisen yhteyttä lap-
sen kehityksessä. Yleinen kansainvälinen kehitys ja YK:n lapsen oikeuksien sopi-
mus tuovat esiin lapsen oikeuden osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin 
(Alila & Kronqvist 2008, 31). Myös Suomen perustuslakiin sisältyy lapsen oikeuk-
sia koskevia säännöksiä. Lisäksi vuonna 2008 alussa astui voimaan lastensuoje-
lulain uudistus, jossa lapsen edun lähtökohtina ovat oikeus turvalliseen kasvuym-
päristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun 
(Alila & Kronqvist 2008, 31).
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Varhaiskasvatustyössä laadun kehittäminen on 2000-luvun ensimmäisen vuo-
sikymmenen lopulla edelleen ajankohtaista. Päiväkotityön kritiikin kohteena näh-
dään suuret lapsiryhmät ja koulutetun henkilökunnan riittämätön määrä suhteessa 
lasten määrään. Päivähoitopaikan saaminen saattaa olla vaikeaa erityistilanteissa. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 56.) Nykyisin päivähoidon ja varhaiskasva-
tuksen metoditasoinen ohjaus on kirjavaa. Se on eriytynyt ensinnäkin sosiaali- ja 
terveysministeriölle, joka vastaa päivähoidon ja sitä tukevan lainsäädännön val-
mistelusta ja kehittämisestä. Toiseksi opetusministeriölle, joka vastaa esiopetuksen 
ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä. Lisäksi 
opetushallitus valmistelee ja vahvistaa esiopetuksen opetussuunnitelman ja koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet. Normiohjauksen lisäksi varhaiskas-
vatusta ohjataan informaatio-ohjauksella (esim. varhaiskasvatuksen opetussuunni-
telman perusteet 2003), jotka ovat kunnille suositusluonteisia asiakirjoja (Alila & 
Kronqvist 2008, 43–44).

Jo yli puolet Manner-Suomen kunnista on järjestänyt tai päättänyt järjestää 
päivähoidon opetustoimessa. Varhaiskasvatuksen hallintoa selvittäneet sosiaali- ja 
terveysministeriön selvityshenkilöt jättivät raporttinsa helmikuussa 2010. Rapor-
tissa todetaan, että päivähoidon hallinto tulee siirtää kokonaisuutena sosiaali- ja 
terveysministeriöstä opetusministeriöön. Peruspalveluministeri Risikon mukaan 
päivähoitolain muutosta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Koko var-
haiskasvatusta koskeva lainvalmistelutyö on tähdännyt lainsäädännön kokonaisuu-
distukseen varhaiskasvatuslaiksi ja -asetukseksi. Syksyllä 2010 lain muutosesitys 
eteni eduskunnan käsittelyyn, missä se kuitenkin tyrmättiin. Päätös merkitsi sitä, 
että Suomi on Euroopan unionissa ainoa maa, jossa varhaiskasvatus kuuluu sosi-
aalihuoltoon ja -palveluihin. (Peltonen 2010; Petäjäniemi & Pokki 2010; Risikko 
2010; R. Semi, henkilökohtainen tiedonanto 10.9.2010.) Varhaiskasvatuksen jatku-
mo perusopetukseen ei toteutunut.

Toimintajärjestelmän rakennemalli (kuvio 9) kuvaa päiväkotityön kokonaisuutta 
ja kaksoissidoksia varhaiskasvatustyön kehitysvaiheessa.  
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Kuvio 9. Päiväkotityön välineet, tekijä, kohde, työnjako ja tulos varhaiskasvatusvai-
heessa.

 

Väline: 
Tutkimus, kehittyvät toimintamallit  

 Vanha lainsäädäntö  
Psykologisen kasvatustradition kritiikki 

 Kilpailevat ideologiat 
Professionalismi 

 Uudet työtavat 

Työnjako: 
Hoiva, perhetyö  
Varhaispedagogiikka 
Eriytynyt toimintakulttuuri 

 
Varhaiskasvatuksen jatkumo 
perusopetukseen 
Pätevä henkilöstö          Työvoiman 
      rekrytointi 

Tekijä: 
Hoitajat  

  
Pedagogit 

Kohde: 
Palkkatyöläisperheet, 
syrjäytyneet perheet, 
syrjäytymisuhan alla 
olevat lapset,  
lastensuojelun avohuollon 
perheet, 
erityisen tuen tarpeen 
lapset, maahanmuuttaja- 
perheet 

 Hyväosaiset perheet,  
esioppilaat

Tulos:  
Reproduktio, riippuvuus 

 Aloitteisuus, toimijuus, 
osallisuus 

Päiväkotityö on perinyt jo lastentarhatyön kehitysvaiheesta hoiva- ja opetuskoros-
teisen henkilöstön, joka pyrkii vastaamaan lisääntyneeseen hoivan, perhetyön ja 
varhaispedagogiikan tarpeeseen. Henkilöstön koulutusrakenteen monipuolistuessa 
kentällä ilmenee pätevän henkilökunnan puute kuntien rekrytoidessa yhä enemmän 
henkilökuntaa, jolla on kouluasteen tutkinto. Välineiden osalta varhaiskasvatuksen 
lisääntyvä tutkimustoiminta on johtanut muun muassa kehityspsykologisen kas-
vatustradition kritiikkiin. Kehittyvät toimintamallit (mm. varhaiskasvatuksen jat-
kumo perusopetukseen) ovat kohdanneet vanhan lainsäädännön ja professionalis-
min rajoitukset. Varhaiskasvatuksen asiakasryhmä on laajentunut ja monipuolistu-
nut. Päiväkotityön tuloksena on todennettavissa toisaalta lapsuuden uusintaminen 
(reproduktio) sekä lasten ja perheiden riippuvuus toisaalta asiakkaiden aloitteisuus, 
toimijuus ja osallisuus. 

Luvussa 3.4 kuvaan nykyisen päiväkotityön ristiriitoja, jotka nousevat histo-
ria-analyysin pohjalta.
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3.4  Nykyisen päiväkotityön ristiriidat

Päiväkotityön historiallisen kehityksen analyysivälineenä käytän toimintajärjestel-
män rakennemallia ja työn historiallisia kehitysvaiheita (Engeström 1992, 23–28, 
1993). Kuviossa 10 esitetään hypoteesi nykyisen päiväkotityön ristiriidoista ja jän-
nitteistä tekemäni historiallisen analyysin perusteella. 

 

Tekijä: 
Hoitajat 

 
Pedagogit  

Välineet: 
Hoivan  Pedagogiikan välineet 
Tilannekohtaisen työn  
Verkostotyön välineet Kohde: 

Erityisen tuen  
tarpeen lapset ja  
heidän perheensä 

 
Hyväosaiset lapset ja 
heidän perheensä 

Tulos:  
Reproduktio, 
riippuvuus 

 
Historial-
lisesti uusi: 
aloitteisuus, 
innovatiivi-
suus 

Prosessi 

1) 

2)

3) 

Työnjako: 
Hoiva, perhetyö  

 Varhaispedagogiikka 
Eriytynyt kulttuuri  
Varhaiskasvatuksen 
jatkumo 
Pätevä henkilöstö  
Työvoiman rekrytointi 

Kuvio 10. Hypoteesi päiväkotityön nykyisistä ristiriidoista.

Nykyiseen päiväkotityöhön kohdistuvat muutospaineet tulevat yhteiskunnallisista 
muutoksista, perheiden muuttuvista olosuhteista ja varhaiskasvatuksen kehittämi-
sen tarpeesta. Ne näkyvät päiväkotityön sisäisinä jännitteinä. Teoria- ja kohdehisto-
riallisen analyysin perusteella tiivistän kolme päiväkotityön ristiriitaa: 1) hoivan ja 
varhaispedagogiikan, 2) eriytyneen toimintakulttuurin ja osallisuuden sekä 3) repro-
duktion ja historiallisesti uuden väliset ristiriidat. Mikäli päiväkotityötä halutaan 
kehittää, ristiriidat odottavat ratkaisua.

3.4.1 Hoivan ja varhaispedagogiikan kaksoissidos

Ensimmäinen ristiriita koskee hoivan ja varhaispedagogiikan välistä jännitettä. Se 
ilmenee työnjaon ja kohteen välillä (kuvio 10). Ristiriidan lähtökohtana on käsitys 
siitä, nähdäänkö päiväkotityö sosiaalisektorin hoivana ja perhetyönä vai varhaispe-
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dagogisena toimintana. Ristiriidan juuret Suomessa ovat paikannettavissa teollis-
tumisen alkuajoilta, jolloin operaatiotason välineinä kotikasvatuksesta periytyneitä 
hoitoa ja huolenpitoa pidettiin tärkeinä. Erityisesti sosiaalipedagoginen ideologia 
vaikutti kehitykseen lastentarhatyön kaudella. Samaan aikaan Fröbel -pedagogiik-
ka ohjasi lastentarhojen toimintaa ja lastentarhanopettajien koulutusta. Tuolloin osa 
pikkulasten kouluista kehittyi pedagogiseen suuntaan, osa hoivaan ja huolenpitoon.

Sosiaalivaltiokaudella kehityksen taustalla vaikuttivat perheitä ja lapsia koet-
televat yhteiskunnalliset muutokset (esim. työelämän ja perherakenteen muutokset, 
lama). Myös keskiasteen koulunuudistus ja henkilöstön kelpoisuusehtojen asetus-
muutos (1992/804) vahvistivat hoitokorosteisen henkilöstön määrää ja lisäsivät 
henkilöstön välisiä jännitteitä. Vakiintuneiden professioiden näkökulmasta tilanne 
tulkittiin osin valtapyrkimyksinä, jotka vaikeuttivat päiväkodin sisäistä ja ulkois-
ta yhteistyötä. Jälkimodernin yhteiskunnan vaiheessa varhaispedagogiikan tarve 
edelleen kasvoi tiedon ja yhteiskunnan monimutkaistuessa. Päiväkodit joutuivat 
tukemaan moniongelmaisia perheitä yhä niukkenevin resurssein kuntien taloudel-
lisessa puristuksessa. Tämä taas on merkinnyt hoivan ja perhetyön korostumista.  

Nykyisin hoivan ja varhaispedagogiikan kaksoistehtävä näkyy tarpeena selkiyt-
tää työnjakoa varhaiskasvatuksen kentällä. Kalliala (2008, 19) esittää kysymyksen: 
”tulisiko varhaiskasvatus nähdä pääasiallisena keinona vastata kumpaankin var-
haiskasvatuksen haasteeseen vai pitäisikö lapsen hoiva, kasvatus sekä opettaminen 
ja toisaalta perheen tukeminen nähdä toisistaan erillisinä alueina?”

Varhaispedagogiikan ja henkilöstön kelpoisuusehtojen tulee vastata varhaispe-
dagogisen osaamisen ja pedagogisen johtamisen tarpeeseen ja tukea varhaispeda-
gogiikan tutkimusta. Lastentarhanopettajien mielestä kasvatus nähdään ytimeltään 
kasvatustieteellisenä ja pedagogisena työnä erillisenä perhetyöstä ja perheen ongel-
mien hoitamisesta. (Härkönen 2008, 29.)

Valtiollinen varhaiskasvatuspolitiikka on toteuttanut teollisuustyönantajien 
vaatimusta ”päivähoidon ja työllisyyden yhteensovittamisesta”. Tämä yhteensovit-
taminen on merkinnyt valtiollisen varhaiskasvatuspolitiikan alistamista työnanta-
jaintresseille. Työnantajatahon intressinä on ollut julkisen varhaiskasvatusjärjestel-
män, kalliin päiväkotimuodon toissijaistaminen ja sen korvaaminen mahdollisim-
man halvalla naistyöllä perhepäivähoidossa ja kodeissa. (Kaukoluoto 2010.) Ke-
hitys on johtanut varhaiskasvatuksen pedagogisen ammatillisuuden ohenemiseen 
sekä lisännyt päivähoidon uusintamistehtävän ja hoivan merkitystä. 

Nykyisin päiväkodeissa on heterogeenista asiakaskuntaa. Hyvinvoinnin ja op-
pimisen tukeminen edellyttää työn kohteen laajentamista paitsi hoivan ja perhe-
työn myös varhaispedagogiikan suuntaan. Nykyinen päiväkotityö pyrkii tukemaan 
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lasten siirtymistä globaaleiden ympäristöuhkien maailmaan hoivaan perustuvan 
työnjaon ja sitä tukevien keinojen turvin. Päivähoitopalvelut eivät tuota sellaista 
lasten osaamista ja kehitystä, jota tulevaisuuden haasteet ja Suomen kilpailukyky 
edellyttäisivät (Hakkarainen 2008b). Ristiriitaan liittyy se tosiasia, että tutkimusten 
mukaan vain 46 % alle kouluikäisistä lapsista on julkisessa päivähoidossa. Miten 
päivähoitopalvelujen ulkopuolelle jäävien lasten kohdalla taataan yhteisöllisyyden, 
luovuuden ja innovatiivisuuden kehitys? (mt.)   

Saadessaan pääosin hoivaa lapsi helposti pysyttelee autettavan positiossa. Tämä 
edelleen lisää hoivaan perustuvia toimenpiteitä, vahvistaa auttajan positiota sekä lap-
sen riippuvuutta aikuisesta. Hoivaan perustuvan työnjaon vaarana on osaamisen, luo-
vuuden ja innovatiivisuuden vähäinen osuus lapsen kehityksen tukemisessa.

Toinen päiväkotityön ristiriita sisältyy toimintakulttuuriin. Ristiriita kulminoi-
tuu eriytyneen toimintakulttuurin ja osallisuuden paradoksiin. Jännite kohdistuu 
päiväkotityön työnjaon ja välineiden välille (kuvio 10). 

3.4.2 Eriytyneen toimintakulttuurin ja osallisuuden kaksoissidos

Historiallinen kehitys johti päiväkotityön eriytyneeseen toimintakulttuuriin. Hen-
kilöstöllä oli käytössään tilannekohtaisen työn välineet sekä sisäisesti että ulkoi-
sesti eriytynyt työnjako. Postmodernissa yhteiskunnassa eriytynyttä yksin tekemi-
sen toimintakulttuuria yritettiin vähentää muun muassa kasvatuskumppanuuden ja 
asiakaslähtöisyyden keinoin. Lapsi alettiin nähdä osana perhettään ja laajempaa 
kasvuympäristöään. Tämän seurauksena muun muassa perhetyöstä tuli uusi työ-
muoto päivähoitoon. Monialainen ulkoinen yhteistyö lisääntyi. 

Nykyisin päiväkotityö sisältää odottamattomia haasteita ja tilanteita, joita pi-
täisi pystyä ennakoimaan. Tämän päivän kasvatustyön kohde on kahtiajakautunut. 
Kohteen muutoksessa näkyy polarisaatiokehitys. Toisaalta päivähoidon asiakkaina 
on huono-osaisia toisaalta hyväosaisia lapsia ja perheitä. Näiden lisäksi voidaan 
mainita erilaisia perhetyyppejä niiden väliltä. Monitieteisyys ja moniasteinen kou-
lutus (mm. psykologia, kasvatustiede, sosiaalipedagogiikka) ovat tarjonneet erilai-
sia välineitä päiväkodin henkilöstölle. Kehitys on nähty työyhteisön rikkautena, 
mutta se on aiheuttanut kiistoja eri henkilöstöryhmien kesken. 

Tulevaisuudessa päiväkotityö edellyttää rajat ylittävää verkostotyötä ja yh-
dessä oppimista. Asiantuntijuus merkitsee organisaatioiden ja verkostojen kykyä 
ratkaista yhteistoiminnallisesti uusi muuttuvia ongelmia (Engeström 1992; Tuomi-
Gröhn 2001). Asiantuntijuus ei ole yksilön vaan yhteisen toiminnan ominaisuus 
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(Vuorensyrjä ym. 2006) Tarvitaan uusia, osallistavia toimintamalleja ja työvälinei-
tä, joilla pystytään yhdessä kehittämään uusia työtapoja käytäntöön hyvinvoinnin 
ja oppimisen edistämiseksi. Sosionomi (AMK) -koulutuksen tutkimus- ja kehittä-
miskokeilussa pyrittiin ylittämään eriytyneen toimintakulttuurin rajoja. Kehittäjä-
tiimi, rajojen ylittäminen ja uudenlainen osallistava oppimistehtävä olivat välinei-
nä yhdessä oppimiseen.

Kolmas päiväkotityön ristiriita, reproduktio ja historiallisesti uusi, liittyy työn 
tulokseen. Jännite paikantuu työvälineiden ja tuloksen välille. Kyseessä on jännite, 
joka kohdistuu kasvatusprosessin ja toimintajärjestelmän kokonaisuuteen (kuvio 10).  

3.4.3 Reproduktion ja historiallisesti uuden kaksoissidos

Reproduktion ja historiallisesti uuden välisen kaksoissidoksen hypoteesi perustuu 
ajatukseen, jonka mukaan erityisesti oppiminen ja toiminnan välineet vaikuttavat 
siihen, millainen päiväkotityön tulos syntyy. Merkittävässä asemassa ovat koke-
musperäinen ja kokeileva oppiminen. Kokemusperäinen oppiminen perustuu yri-
tys–erehdysmalliin, mutta kokeileva oppiminen kohdistuu sekä opittavaan asiaan 
että välineen kehittelyyn toivotun tuloksen aikaan saamiseksi. Ero on siinä, että ko-
keileva oppiminen on hypoteettista, tietoista ja refl ektoivaa. Se mahdollistaa hen-
kilökohtaisen oppimisvarannon ylittämisen kulttuurin tarjoamin välinein. Parhaim-
millaan se toteutuu yhteisöllisenä. Kokeileva oppiminen sisältää käsitellyn asian tai 
ongelman uudelleen tulkinnan, joka voi johtaa historiallisesti uuden syntymiseen. 
(Engeström 2002, 83–84.) 

Lastentarhatyön lähtökohdat perustuvat Fröbelin pedagogiikkaan. Hän loi ke-
hittävän kasvatuksen mukaisen opetussuunnitelman, joka korosti luovuutta, lapsen 
omaa ajattelua ja aktiivisuutta (Helenius 2008, 200). Kehittävä kasvatus pyrki saa-
maan aikaan muutosta lapsen kasvuun ja kehitykseen systeemisen opetussuunnitel-
man ja aikuislähtöisyyden kautta. 

Päiväkotityön juuret ulottuvat kotikasvatuksen perinteeseen, jossa oppiminen 
perustuu kokemusperäiseen, pääosin yritys–erehdysmalliin (vrt. laajennettu sei-
mi). Hoivan työvälineet (esim. kehityspsykologia, perushoito) uusinsivat lapsen 
kasvua, kehitystä ja oppimista, esimerkiksi aikuinen auttoi lasta oppimaan aukto-
riteetin oikeaksi hyväksymän vastauksen. Sen sijaan vaihtoehtona voisi olla, että 
yhdessä lapsen kanssa tutkitaan ja luodaan uutta tietoa ja kannustetaan lasta inno-
vatiivisuuteen. Lainsäädännössä ja suosituksissa yhteistoiminnallinen oppiminen 
ja lasten osallisuus eri ympäristöissä on jäänyt vähäiseksi. 
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Koulutuspoliittisesta näkökulmasta varhaiskasvatuksen välineiltä edellytetään 
kyvykkyyttä aktivoida sekä työntekijää että asiakasta (lapsi ja perhe) osallistumaan 
ja muuttamaan aktiivisesti omaa kehitystään ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista 
(esim. kestävä kehitys). Vastakohtana on tilanne, jossa asiakkaat tulevat riippuvai-
siksi päivähoitopalvelujen asiantuntijuudesta (vrt. sosiaalivaltion uusintamismeka-
nismi). Tavoitteena on sekä perheen aktiivisuuden ja osallisuuden lisääntyminen 
että lasten luovuuden ja innovatiivisuuden tukeminen oppimisen ja yhteisöllisyy-
den kautta. Tuloksena mahdollistuu historiallisesti uusi (uudenlainen lapsuus).

Voitaneen todeta, että eriytynyt päiväkotikulttuuri on ylläpitänyt vakiintuneita 
rakenteita, minkä seurauksena uusia toimintamalleja tai työtapoja on ollut vaikea 
kehitellä. Historiallisen analyysin perusteella voi kuitenkin todeta, että päiväkoti-
työn kolmannessa kehitysvaiheessa on pyritty etsimään työvälineitä, joilla pysty-
tään laajentamaan työn kohdetta niin, että tuloksena voi syntyä historiallisesti uutta 
(esim. Kaukoluoto 2010, ks. myös Onnismaa 2010, Rainio 2010).  

3.5 Päiväkotityön kehitystyypit 

Seuraavaksi tarkastelen päiväkotityön historiallisten kehitysvaiheiden analyysin tu-
loksia suhteessa asiantuntijatyön yleiseen kehitykseen. Tarkastelu perustuu kehittä-
vän työntutkimuksen yleisiin historiallisiin työtyyppeihin ja lähikehitykseen. Enge-
ström (1992, 23–28, 1993) on kuvannut asiantuntijatyön historiallista kehittymistä 
toiminnan yhteisöllisyyden ja joustavuuden ulottuvuuksilla. Hän erottaa käsityömäi-
sen, byrokraattisen ja markkinatalouden ohjaaman työn sekä tiimi- ja verkostotyön. 

Käsityömäinen työtyyppi on historiallisesti vanhin ja se perustuu vähäiseen 
työjakoon, vähäiseen yhteisöllisyyteen sekä työvälineiden ja sääntöjen hitaaseen 
muuttumiseen. Työntekijä pääsääntöisesti valmistaa tuotteen yksin alusta loppuun 
saakka. Byrokraattiselle työtyypille on ominaista toiminnan keskittyminen suuriin 
organisaatioihin (suuri yhteisöllisyys) ja monivaiheinen, byrokraattinen päätök-
senteko (vähäinen joustavuus). Työ on jakautunut sektoreiksi tai osastoiksi, joiden 
välinen yhteistyö on niukkaa. Tieto kulkee pystysuunnassa vaakasuoran sijaan. 
Markkinatalouden ohjaama työ tähtää taloudellisen tuloksen maksimoimiseen sekä 
tuotteiden ja menettelytapojen muunneltavuuteen (suuri joustavuus). Markkinata-
louteen liittyvä yksilöiden ja yksiköiden keskinäinen kilpailu johtaa vähäiseen yh-
teisöllisyyteen. Tiimi- ja verkostotyölle on ominaista tiimien ja asiakkaiden suora 
vuorovaikutus asiakkaiden tarpeiden huomioimiseksi ja tuotteiden uusiutumiseksi 
(suuri joustavuus). Samalla korostetaan myös tiimien sisäistä ja niiden välistä yh-
teistoimintaa, luottamusta ja tiedonkulkua (suuri yhteisöllisyys).  
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Päiväkotityön ensimmäisessä kehitysvaiheessa kasvattajan rooli on keskei-
nen. Kasvattajat ovat maallikkokasvattajia. Kouluttamaton henkilökunta sekä kou-
lutetut ja palkatut työntekijät tekevät työtä yhdessä. Lapsi nähdään kasvatustyön 
muokattavana kohteena. Toiminnot keskittyvät yksittäisen kasvattajan ympärille ja 
aikuisjohtoiset menetelmät ovat hallitsevia. Lastentarhanopettajat ovat hallitsevana 
työntekijäryhmänä aina 1970-luvun alkuun saakka. Yhtenäinen koulutus vahvistaa 
sekä lastentarhanopettajien professiota että lastentarhan pedagogista perinnettä. 

Yksittäinen lastentarhanopettaja suunnittelee ja toteuttaa kasvatustyötä itsenäi-
sesti. Käytännössä kasvatustilanteiden hallinta perustuu pitkälti kokemustiedon ja 
hiljaisen tiedon varaan. Yhteistyötä on yleensä äitien (vanhempien) kanssa, mutta 
muiden ammattiryhmien kanssa yhteistyö on satunnaista. Kasvatuksen tarkoituk-
sena on yhteiskuntakelpoisten kansalaisten kasvattaminen ja sijaishoidon tarjoa-
minen äitien/vanhempien työssä ollessa. Ensimmäinen historiallinen kehitysvaihe 
vuosina 1850–1972 kuvaa lastentarhavaihetta ja käsityömäisen työtyypin muotoa. 

Toisessa kehitysvaiheessa sosiaalivaltion vahvan normiohjeistus lisää aikuis-
johtoisuutta. Päiväkodissa lastentarhanopettajan valta-asema heikkenee ja erilaiset 
professiot tulevat kentälle. Kasvattajan työ on teknistä ja yksittäinen ohjaaja vetää 
erillisohjelmia lapsiryhmälle. Lapsiryhmän hallinta ja valmiiden suorituskaavojen 
onnistuminen mittaavat kasvattajan taitoja. Metoditasolla kasvattajan työtä ohjaa-
vat kasvatuksen sisältöalueet ja keskusaiheet, käytännössä hiljainen tieto ja osin 
lisääntyvä teoreettinen tieto. Lapsilähtöisyys lisääntyy 1980-luvulla, minkä seu-
rauksena vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä alkaa muuttua kaksisuuntaiseksi. 
Päätöksenteossa tieto kulkee pystysuunnassa. Hallinto ja suunnittelu on erotettu 
toisistaan ja päätöksenteko tehdään hierarkkisesti. Palvelut kunnissa on järjestetty 
sektoreittain, ja niiden välillä on vain vähän yhteistyötä. Toinen historiallinen ke-
hitysvaihe vuosina 1973–1995 kuvaa byrokraattisen työn ja asiantuntijuuden työ-
tyyppiä. 

Kolmannessa kehitysvaiheessa perheiden subjektiivinen oikeus päivähoitoon 
merkitään lainsäädäntöön. Se merkitsee alle kouluikäisen lapsen oikeutta institu-
tionaaliseen päivähoitoon. Varhaiskasvatusvaiheeseen siirtyminen liittyy mark-
kinatalouden ohjaamaan työtyyppiin (1996–), koska lainsäädännöllisesti perheet 
saavat oikeuden valita kotihoidon, julkisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen vä-
lillä. Yksityisen järjestelmän päivähoito alkaa lisääntyä. Perheiden valinnanvapaus 
kasvaa ja palvelujen joustavuus lisääntyy. Samalla eri yksiköiden välinen kilpailu 
voimistuu. Eri ammattiryhmien työntekijöillä on paljon erilaista teoreettista tietä-
mystä, jolla vastataan hoivan ja pedagogiikan tarpeeseen. Henkilöstön heterogee-
ninen koostumus aiheuttaa kilpailua ja reviirikiistoja. 
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Henkilöstön välistä vahvaa työnjakoa pyritään vähentämään ”kaikki tekevät 
kaikkea” -periaatteella. Yhteistyö laajenee vanhempien kanssa ja muuttuu dialogi-
sempaan suuntaan kasvatuskumppanuuden ansiosta. Yksittäisellä työntekijällä on 
yksilöllistä hiljaista tietoa ja jonkin verran monitieteistä tutkimustietoa. Päivähoi-
topalvelujen laadun yhtenäistäminen 2000-luvulla tähtää muun muassa yhteistyön 
tehostamiseen sekä pedagogiikan ja kasvatuksen kokonaisuuden yhdistämiseen. 
Varhaiskasvatus alkaa vakiintua perinteisen päivähoidon ja esiopetuksen rinnalle 
ja osin niiden yläkäsitteeksi (Ruokolainen & Alila 2004, 11). 

Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä siirtymistä kohti tiimi- ja verkostotyö-
tä, joka voisi olla ratkaisu lasten oppimishaasteisiin ja perheiden lisääntyneisiin 
ongelmiin. Verkostolla tarkoitetaan moniorganisatorisessa kentässä suhteellisen 
vakiintuneiden keskinäisten yhteyksien muodostamaa kokonaisuutta, joka vaatii 
aktiivista ylläpitämistä (Engeström 2004, 85). Tiimi- ja verkostotyölle on ominais-
ta asiakkaiden ja työntekijöiden suora kaksisuuntainen vuorovaikutus. Monitie-
teiseen tietoon perustuvat metodit lisäävät työntekijöiden ammatillista osaamista. 
Toisaalta väljenevä normisto (informaatio-ohjaus) ei vastaa nykyisen toiminnan 
odotuksiin. Tulevaisuuden vaikeat globaalit ongelmat, kuten puhtaan ruoan ja ve-
den väheneminen, ympäristökatastrofi t ja niiden aiheuttamat mahdolliset kansain-
vaellukset, vaativat kaikilta kansalaisilta luovuutta ja innovatiivisuutta. Mielikuvi-
tuksen perusta luodaan varhaislapsuudessa, jolloin uutta luova yhdessä oppimisen 
elämänasenne on luontainen. 

Päiväkotityö tapahtuu edelleen sisäisenä ja ulkoisena moniammatillisuutena, 
jossa yksittäinen työntekijä toteuttaa omassa ryhmässään varhaiskasvatussuunni-
telman edellyttämää toimintaa ja yhteistyötä. Yhteistoiminnallisten työmenetel-
mien vähäisyys rajoittaa yksittäisen työntekijän mahdollisuuksia kehittää aidosti 
varhaiskasvatusta. Perinteisinä ulkoisina yhteistyökumppaneina ovat varhaiskas-
vatussuunnitelman määrittämät sekä lapsen ja perheen tuomat tahot. Yhteistyö eri 
asiantuntijuutta (mm. varhaiskasvatus, peruskoulu) edustavien toimijoiden kesken 
on kuitenkin lyhytjänteistä. Lasten hoivassa ja pedagogiikassa muun muassa en-
nakoivien opetuksen järjestämissopimusten ja lapsen elinkaaren kokonaisuuden 
huomioiminen on edelleen harvinaista. 

Engeströmin (2004, 82–87) mukaan pitkäkestoinen työskentely edellyttäisi 
uudenlaisia eri tahojen yhteisiä työvälineitä, joita voidaan luonnehtia dialogisik-
si työvälineiksi. Päiväkotityössä jatkuvuus merkitsisi huomion suuntaamista yh-
teiseen kohteeseen ja yhteisiin välineisiin. Uuden työtyypin ituina lähikehityksen 
vyöhykkeellä voitaneen nähdä yhteiskehittely 2000-luvun toisella vuosikymme-
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nellä. Kasvatuskumppanuuden dialoginen vahvistaminen lapsen aloitteisuudella ja 
osallisuudella sekä oppimisen jatkumoon perustuvan varhaispedagogiikan mahdol-
listaminen edistävät tätä kehitystä. 

Päiväkotityön historiallisten kehitysvaiheiden ja kehitystyyppien kuvaaminen 
on vahva pelkistys. Käytännössä työn organisoinnissa on aina aineksia useammasta 
kehitystyypistä. Hypoteesi päiväkotityön historiallisista kehitysvaiheista sekä päi-
väkotityön kehitystyypeistä ja lähikehityksestä on kuviossa 11. Työn kehityksen 
harmaa vyöhyke kuvaa siirtymää kehitysvaiheesta ja työtyypistä toiseen. Alue ku-
vaa muutosta, jossa työn erilaiset jännitteet, innovaatiot ja rajankäynnit kohtaavat. 

Kuvio 11. Hypoteesi päiväkotityön historiallisista kehitysvaiheista sekä päiväkotityön 
kehitystyypeistä ja lähikehityksestä.

Päiväkotityön 
historiallinen kehitysvaihe 

Päiväkotityön kehitystyypit 
ja lähikehitys 

Kehitysvaihe = 
Lastentarhatyön vaihe 
(1850–1972) 

Käsityömäinen työtyyppi 

 
 

 

Kehitysvaihe = 
Päivähoitotyön vaihe (1973–
1995) 

Asiantuntijuuden ja 
lisääntyvän byrokraattisen työn 
työtyyppi 

 
 

 

Kehitysvaihe = 
Varhaiskasvatustyön vaihe 
(1996–?) 

Markkinatalouden ohjaama 
työtyyppi, lisääntyvän tiimi- ja 
verkostotyön työtyyppi 

 
 

 

 nylettiheksiethy aneettiovaT 
työtyyppi 

Tulosten esittämisen yhteydessä (luku 5) vertaan empiiristä tutkimusaineistoa teke-
määni päiväkotityön historialliseen analyysiin etsien vastausta ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseen: miten tiimin vuorovaikutus tavoittaa kohteekseen päiväkoti-
työn.

Sitä ennen, luvussa 4 tarkastelen, miten siirtovaikutus on ymmärretty oppi-
misteorioissa; millaisia oppimisnäkemyksiä siirtovaikutuksen eri kehitysvaiheissa 
on ilmennyt ja miten tieto-opillinen perusta on muuttunut. Historiallinen analyysi 
tarjoaa ikään kuin peilin tarkastella nykyistä sosionomi (AMK) -koulutuksen tie-
donmuodostusta ja oppimista yhteistoiminnallisessa työn kehittämisprosessissa. 
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4  Staattisesta siirtovaikutuksesta kehittävään 
siirtovaikutukseen

Siirtovaikutuksen tutkimuksen kehitysprosessin yleissuuntauksena voidaan tunnis-
taa 1) tehtävästä toiseen tapahtuvan, 2) kognitiivisen ja 3) tilannesidonnaisen siirto-
vaikutuksen tutkimuksen kautta 4) sosiokulttuuriseen kontekstiin ja 5) kehittävän 
siirtovaikutuksen tutkimukseen siirtyminen. Jokaisessa kehitysvaiheessa kuvataan 
myös oppimisen refl ektiota Raeithelin (1983) kolmijakoisella jäsentelyllä. Ensim-
mäinen taso on alkuperäinen sentraatio eli keskittyminen omaan itseen tai oman 
minän suoriutumiseen tehtävässä tai sosiaalisessa tilanteessa. Toinen taso kuvaa 
desentraatiota eli suuntautumista ulospäin, yhteiseen tehtävään tai ongelmaan. Kol-
mas taso viittaa resentraatioon eli huomion suuntaaminen yhteiseen tehtävään ja 
yhteiseen toimintaan tehtävän ratkaisemiseksi (ks. myös Engeström 2004). Analy-
soin kehittämiskokeilun osanottajien ja tiedonmuodostusta siirtovaikutuksen kehi-
tysvaiheiden ja refl ektoinnin näkökulmista.

Ennen varsinaista siirtovaikutuksen kehityshistorian tarkastelua kuvaan lyhyesti 
sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan (2003–2006) kirjattuja oppimi-
sen ja tiedonmuodostuksen käsityksiä koulutuksessa (luku 4.1). Tarkoitukseni on tul-
kita, miten oppiminen ja sosiaalialan osaaminen tutkittavassa koulutusohjelmassa on 
ymmärretty. Sen jälkeen tarkastelen siirtovaikutuksen tutkimuksen kehitystä luvuissa 
4.2–4.6. Tavoitteena on analysoida siirtovaikutusta oppimisteorioiden ja tiedon muo-
dostumisen näkökulmista. Lopuksi esitän historia-analyysin yhteenvedon ja taulukon 
5, jossa on kuvattu erilaiset oppimisen osatekijät ja siirtovaikutuksen kehitysvaiheet. 

4.1  Oppiminen ja tiedonmuodostus sosionomi (AMK) -koulutuksessa

Sosionomi (AMK) -koulutuksen ajatuksena on, että se tuottaa osaamista laajalle 
sosiaalialan sektorille. Sosionomien (AMK) ammattitaidossa korostuu monimut-
kaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten arjen tukeminen toimimalla yhdessä 
heidän kanssaan. Keskeistä on eettinen velvoite asiakkaan edun valvomiseen, kyky 
aitoon vuorovaikutukseen ja asiakkaan tilanteeseen soveltuvien työmenetelmien 
joustava käyttöönottaminen ja kehittäminen.

Tutkittavassa koulutuksessa opiskelijalta odotetaan itseohjautuvuutta. Ope-
tussuunnitelman (2003–2006) mukaan oppiminen edellyttää muun muassa omien 
kokemusten kriittistä tarkastelua, jäsentämistä ja arviointia, omista ja toisten ko-
kemuksista oppimista, oman ammatillisen tehtäväalueen jatkuvaa määrittelyä sekä 
ammatillisten menetelmien luovaa asiakas- ja tilannelähtöistä kehittämistä. 
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Sosiaalialalla työskentely ja siten myös sosiaalialan opiskelu perustuu yhteis-
toiminnallisuudelle, aidolle keskustelevalle vuorovaikutukselle ja vuoropuhelulle 
toisten kanssa. Taitojen saavuttamiseksi koulutusohjelmassa on kehitetty opiskeli-
jan koko koulutusprosessin ajan kestävää pienryhmissä toteutettavaa ammatillisen 
kasvun ohjausta. Tavoitteena on, että ammatillinen tieto, taito, ammatti-identiteetti 
ja ammattietiikka yhdistyvät sekä opiskelijan persoonassa että hänen toiminnas-
saan. (Opetussuunnitelma 2003–2006.)

Opetussuunnitelmassa (2003–2006) korostetaan, että opiskelijoille järjestetään 
sellaisia oppimisen toiminta-areenoita, joissa he tavoittelevat dialogia toistensa, 
opettajien ja todellisissa työelämäympäristöissä työskentelevien kanssa. Sosiaa-
lialan eri työpaikoissa harjoitellaan työyhteisöissä tarvittavia toiminnan valmiuksia 
ja oppimiseen kytketään erityyppisiä oppimistehtäviä. Kunkin opintokokonaisuu-
den alussa sovitaan tavoitteiden konkretisointi, toteutustavat ja arviointi yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Tehtävien ja projektien mahdollistaessa muodostetaan mo-
niammatillisia opiskelijatiimejä sosiaalialan, hoitotyön ja liiketalouden opiskelijoi-
den ja opettajien kanssa. 

Perinteisesti sosionomi (AMK) -koulutuksessa ammatillisten perusasioiden 
teoriaopetus on edeltänyt harjoittelua. Perus- ja ammattiopintojen opetuksessa on 
keskitytty vuosittain eri teemoihin (itsetuntemus, asiakkuus, tutkivat työmenetel-
mät, kehittäminen), joita on opiskeltu teoria- ja kokemustietoa yhdistäen. Am-
mattiopintoja on kahdenlaisia: kaikille sosionomi (AMK) -opiskelijoille yhteisiä 
ammattiopintoja ja eriytyviä suuntautumisvaihtoehdon mukaisia ammattiopintoja 
(sosiaalikasvatus, palveluohjaus, vanhustyö). (Opetussuunnitelma 2003–2006.)

Opintokokonaisuuksiin on sisältynyt myös tutustumiskäyntejä sosiaalialan 
työpaikoille. Niiden tarkoituksena on välittää opiskelijalle tietoa sosiaalialasta, eri-
tyisesti kentällä valitsevista ilmiöistä, toimintaympäristöistä ja käytettävistä työ-
menetelmistä. Ajatuksena on, että opiskelija voi löytää yhteyksiä teoriaopetukseen 
ja näin muodostaa näistä sisäisiä malleja hyödyntäen niitä vastaaviin työtilanteisiin 
esimerkiksi harjoittelujaksoillaan ja tehdessään opinnäytetyötään. 

Sosionomi (AMK) -koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskokeilun intressinä oli 
kytkeä teoreettista tietoa ja arkitietoa kehittävän työntutkimuksen metodia soveltaen. 
Tiedon yleistämiseen pyrittiin rajoja ylittävällä toiminnalla (kehittäjätiimi) ja uu-
della oppimistehtävällä. Tavoitteena oli, että oppimistehtävä toimii kehittäjätiimin 
eri osapuolia yhdistävänä välineenä, ja että sitä voidaan käyttää useilla sosiaalialan 
sektoreilla erilaisiin asiakastilanteisiin liittyvien ongelmien analysointiin ja kuvaa-
miseen. 
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4.2  Siirtovaikutus tehtävien välillä

Siirtovaikutusta tutkittiin laboratoriokokein jo 1900-luvun alussa. Tutkimukset pe-
rustuivat yksilön havaintoihin ja muistamiseen. Tutkimusten mukaan oppimalla ja 
harjaannuttamalla muun muassa tiettyä oppiainetta voitiin helpottaa myös muuta 
oppimista. Tällaisina yleisiä, älyllisiä kykyjä kehittävinä oppiaineina pidettiin esi-
merkiksi latinaa ja matematiikkaa, koska ne kehittivät päättelykykyä ja muistia. 
Siirtovaikutusta tutkittiin tehtävästä toiseen tapahtuvana, ikään kuin automaattise-
na prosessina. Tutkimukset rajoittuivat tilanteisiin, joissa kaksi tehtävää oli esimer-
kiksi tavoitteiltaan tai menetelmiltään identtisiä. Tutkimusten mukaan kokemus ai-
emmassa tehtävässä vaikuttaa myöhempiin oppimiskokemuksiin vastaavanlaisessa 
tehtävässä. Sen mukaan yksilö kykenee yleistämään kokemuksensa tilanteesta ja 
siirtämään sen toiseen tilanteeseen. Esimerkiksi autoilija, joka oli tottunut ajamaan 
tien oikeaa puolta, huomasi selvästi aiemman kokemuksen merkityksen jouduttu-
aan Englannissa ajamaankin tien vasenta puolta. (Ellis 1967; Thorndike & Wood-
worth 1901.)

Judd (1939) kyseenalaisti siirtovaikutuksen tehtävästä toiseen. Hänen mukaan-
sa kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on korkeimpien henkisten prosessien kehit-
tyminen (yleistäminen). Oppiminen perustuu refl ektointiin. Siirtovaikutus edellyt-
ti Juddin mukaan kehityksen yleisten periaatteiden tuntemista ja ymmärtäminen 
nousi oppimisessa keskeiseksi. Opettajan tehtävänä oli opettaa näitä periaatteita ja 
ohjata oppilaiden refl ektointia. Siirtovaikutusta esiintyi, kun aiemmassa tehtävässä 
A ja uudessa tehtävässä B vallitsivat vastaavanlaiset ymmärretyt periaatteet. 

Siirtovaikutusta lisäävänä tekijänä pidettiin myös ennakkokokemusta (stimu-
lus predifferentiation). Alkuperäisessä tehtävässä (ennakkokokemus) toteutettu 
kielellinen nimeäminen helpottaa oppimista tuottaen siirtovaikutusta silloin, kun 
myöhempi tehtävä vaatii yksilöä muodostamaan uusia vastauksia (Judd 1936). 
Esimerkiksi autolla ajamisen oppiminen helpottuu, jos yksilöllä on siitä aiempia 
oppimiskokemuksia. Niiden ei tarvitse olla itse ajamistoimintaan liittyviä, vaan ne 
voivat olla verbaalisia ja visuaalisia kokemuksia. Opettajan täytyy opettaa siirto-
vaikutusta. Ennakkokokemuksen kautta yksilö pystyy erittelemään tehtävän tai il-
miön tarkemmin, jolloin se on helpompi oppia. (Ellis 1967.)

Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994, 45–47) mukaan behavioristinen 
oppimisnäkemys tulkitsi siirtovaikutuksen olemuksen siten, että sitä esiintyy, kun 
yleistetään aiemmin opittua uusiin samankaltaisiin tilanteisiin. Tällöin uskottiin, 
että samankaltaiset ärsykkeet tuottavat samankaltaisen reaktion. Tietoa maailmasta 
saadaan kokemuksen ja aistihavaintojen kautta. Behavioristinen tietokäsitys sisäl-
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tää ajatuksen, että tieto on jotain valmista, joka siirretään sellaisenaan opiskelijoi-
den päähän (Tynjälä 2002, 31). Siirtovaikutuksen ensimmäisessä vaiheessa refl ek-
tio perustuu alkuperäiseen sentraatioon eli yksilö keskittyy oppimisessaan omaan 
itseensä tai oman minän suoriutumiseen tehtävässä tai sosiaalisessa tilanteessa. 
Engeströmin (2004, 97) mukaan se voidaan tiivistää esimerkiksi seuraavanlaisiksi 
kysymyksiksi: Miten menettelen tässä tehtävässä? Onko menettelyni oikea ja teho-
kas? Voisinko menetellä paremmin ja tehokkaammin? Mitä opin ja muistan?

4.3  Kognitiivinen näkemys siirtovaikutukseen

Kognitiivisessa oppimisessa on keskeistä yksilön sisäinen säätely, joka on seurausta 
yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Behaviorismi perustuu tuotos- 
ja yksilökeskeiseen oppimiseen, jossa ulkomaailman kohteiden ajatellaan lähes 
sellaisenaan sisäistyvän oppijan ajatteluun ja käyttäytymiseen. Ihmiset jäsentävät 
opeteltavaa ilmiötä tietorakenteidensa eli skeemojen pohjalta, jolloin alkuperäinen 
ilmiö muuttaa muotoaan ihmismielessä. (Tynjälä 2002.) Asiakastyön harjoittelussa 
opiskelija muodostaa uudesta opittavasta asiasta teoria- ja kokemustietoon perus-
tuvan tietorakenteen (skeema, sisäinen malli) (Case 1996; Reynolds, Sinatra & Jet-
ton 1996). Skeemat ovat sisäisiä malleja eri asioiden sisällöistä, miten ne toimivat 
ja miten tapahtumat etenevät (Tynjälä 2002). Siirtovaikutus edellyttää ihmisen ky-
kyä tiedostaa ja tulkita sisäistämäänsä tietorakennetta uudessa tilanteessa (Greeno, 
Smith & Moore 1992).

Ellis (1967, 32–35) toteaa, että opetuksessa on tärkeää yksilön mahdollisuus 
toteuttaa harjoittelu tehtävään läheisesti liittyvien ongelmien avulla, mikä johtaa 
yksilön lähemmäksi käsitteiden kehityksen ymmärtämistä. Tällainen oppiminen 
lisää siirtovaikutusta. Harlow (1959) puhuu myös oivalluksesta. Hänen mukaan-
sa oivallus syntyy oppimisen tuloksena tehtävään läheisesti liittyvien ongelmien 
ratkaisusta harjoittelussa. Kognitiivisen oppimisnäkemyksen mukaan yksilön tie-
toisuus oppimaan oppimisen taidoista on siirtovaikutuksen parantamisen edellytys 
(Tuomi-Gröhn & Engeström 2003, 22). 

Kognitiivinen näkökulma korostaa metakognition merkitystä opetuksessa ja 
oppimisessa. Siirtovaikutusta esiintyy, kun oppija on tunnistanut uuden tehtävän 
vaatimukset ja valinnut aiemmin oppimansa perusteella sopivat taidot uuden tehtä-
vän suorittamiseen. Oppiminen ymmärretään eräänlaiseksi tiedon kopioimiseksi ja 
tieto ikään kuin siirretään oppijan päässä. (Engeström 2004.) 

Siirtovaikutuksen historia-analyysi osoittaa, että tehtävien välillä vallitsevaan 
ja kognitiiviseen näkemykseen siirtovaikutuksesta liittyy behavioristisen ja kog-
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nitiivisen oppimisen piirteitä. Sarjan (2000, 18) mukaan niin behaviorismi kuin 
kognitivismi korostavat tietojen ja taitojen asteittaista kehittymistä tavoiteasette-
lulla. Opettaja kontrolloi tavoitteiden saavuttamista ja oppimisprosessi on jaettu 
valmiiksi jäsennettyihin osatoimintoihin, joiden saavuttamista on arvioitu jälkikä-
teen. Siirtovaikutuksen kehityksen toisessa vaiheessa refl ektio perustuu edelleen 
alkuperäiseen sentraatioon (Engeström 2004, 97), koska yksilö keskittyy omaan 
oppimiseensa annetussa tehtävässä.

Oppiminen perustuu monologiseen tiedonvälitysmalliin. Osallistujilla on epäta-
sa-arvoinen valtasuhde. Tällaisessa suhteessa jaetun tietämyksen kehittyminen estyy 
ja vuorovaikutuksen dialoginen luonne jää vähäiseksi. Monologisuus voi näkyä oppi-
mistilanteessa toisen osapuolen näkemysten hylkäämisenä, runsaina kysymyksinä ja 
ohjeina sekä yksipuolisena keskustelun kohteen vaihtona (Linell 1990; Sarja 2000). 

4.4  Tilannesidonnainen siirtovaikutus

Siirtovaikutuksen tutkimuksissa tarkasteltiin 1950- ja 1960-luvuilla muun muassa 
yksilön oman toiminnan merkitystä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi käsitteiden 
muodostuminen katsottiin olevan läheisesti käytäntöön sidottu prosessi. Tilannesi-
donnaisen siirtovaikutuksen tutkimus laajeni erityisesti 1960-luvulla, jolloin siirto-
vaikutuksen tutkimukset perustuivat käytännön kasvatus- ja opetustilanteiden ana-
lysointiin muun muassa luokkahuoneessa. Oletettiin, että luokkahuoneessa opetet-
tu siirtyi uusiin käytännön tilanteisiin. Oppilas voi hyödyntää esimerkiksi matema-
tiikkaa arkipäivän tilanteissa. (Ellis 1967, 7.) 

Kokemusperäisen tiedon asema objektiivisen todellisuuden sijaan alkoi voi-
mistua 1980-luvulla (Resnick 1991). Keskeistä ovat oppijan omat tulkinnat ja mer-
kitykset sekä koulutuksen siirtovaikutus liittyneenä nimenomaan työtilanteisiin. 
Yksilön oma aktiivisuus korostuu sisäisen tietorakenteen hankinnassa, muuntelus-
sa ja yhdistämisessä (Case 1996). Käsitteellinen ympäristö muodostuu ulkoises-
ta maailmasta muodostettujen sisäisten tulkintojen, ja näiden tuloksena syntyvän 
vuorovaikutuksen välisistä suhteista. (Sarja 2000.) Tiedon muodostus rakentuu 
ruumiillis-aineellisten skeemojen ja kokemusten pohjalle (Engeström 2004, 91).

Nonaka ja Takeuchi (1995, 59–62) ovat sovittaneet yhteen eksplisiittisen tie-
don ja ns. hiljaisen tiedon. He korostavat sosialisaation, ulkoistamisen ja sisäistä-
misen merkitystä oppimisessa. Sosialisaatio merkitsee tiedonmuodostuksen pro-
sessia, jossa jaetaan kokemuksia (ulkoistaminen) ja luodaan hiljaista tietoa (sisäis-
täminen). Ulkoistaminen tarkoittaa tiedonmuodostuksen prosessia, jossa hiljaista 
tietoa muutetaan eksplisiittiseksi tiedoksi kielen käytöllä, malleilla, käsitteillä ja 
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metaforilla. Sisäistäminen on taas eksplisiittisen tiedon muuttamista hiljaiseksi tie-
doksi. Hiljaisen tiedon kehittymisen prosessia kuitenkin auttaa, jos tieto on puhut-
tuna tietona tai ihmiset ratkaisevat ongelmia ryhmässä.

Tilannesidonnainen vuorovaikutus muistuttaa mestari-oppipoika-mallia, jos-
sa aloittelija aluksi tarkkailee asiantuntijan toimintaa. Vuorovaikutuksen kehit-
tyneempi osapuoli tarjoaa aineksia (”scaffolding-käsite”) aloittelijan ajattelu- ja 
ongelmanratkaisustrategioiden kehittämiseksi. (Collins, Brown & Newman 1989.) 
”Scaffolding”-käsitettä on kritisoitu sen individualistisesta, yksilöllisyyttä korosta-
vasta ja osallistujien epätasa-arvoisesta luonteesta. Vuorovaikutus ei perustu mo-
lemminpuolisuuteen. Vuoropuhelussa tavoitellaan jo löydettyä valmista totuutta. 
Oppimisessa pääpaino on ulkoisen tiedon tuottamissa ristiriidoissa, joita oppija 
sisäisen dialogin kautta ratkoo. (Damon & Phelps 1989; Sarja 2000, 20–21.) 

Tulkitessaan uutta tietoa oppija muokkaa sitä omiin tarkoituksiinsa. Samal-
la hän muuttaa tietoa ja tietorakennettaan (skeemaa). Tämän tiedon oppija siirtää 
päässään uuteen tilanteeseen (Engeström 2004, 92). Oppiminen ja tiedonmuodos-
tus pohjautuvat yksilön kognitiivisiin rakenteisiin ja mentaalisiin malleihin yksit-
täisissä tilanteissa (yksilökonstruktivismi) (Tynjälä 2002). Refl ektointi kohdistuu 
ulospäin. Keskeistä on suuntautuminen yhteiseen tehtävään tai ongelmaan (desent-
raatio) (Engeström 2004, 97). 

Tilannesidonnainen näkökulma korostaa sosiaalisen kontekstin merkitystä 
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 45–47). Suurin osa opitusta näytti kui-
tenkin jäävän niin sanotuksi ”liikkumattomaksi tiedoksi”(”inert knowledge”) (mm. 
Bereiter & Scardamalia 1989; Salomon & Perkins 1987; Soini 2001). Toisin sa-
noen koulussa opittu pysyy sidottuna koulun kontekstiin eikä ole käytettävissä 
muissa yhteyksissä.

Tuomi-Gröhn (2001, 2003) kritisoi tilannesidonnaisen oppimisen näkemystä, 
jonka mukaan oppiminen tapahtuu tehokkaimmin todellisten työkäytäntöjen yh-
teydessä kokeneempien työtekijöiden opastuksella. Tämä oppimisen malli olettaa 
ammatin hallinnan syntyvän työhön osallistumisen ja kokemustiedon kautta. Kui-
tenkin tutkimuksissa (esim. Hakkarainen 1996) on todettu, että välitön ammatti-
käytäntö ei ole rakennettu oppimista varten. Se ei välttämättä huomioi sitä, miten 
ammatin hallintaa parhaiten opitaan. 

Myös Soini (2001) tuo esille siirtovaikutuksen haastavan ongelman eli miten 
toimia mielekkäästi tilanteissa, joissa odotamme A:ta, mutta kohtaamme B:n. Kou-
lutuksen ulkopuoliset tilanteet ovat tällaisia, koska sosiaalinen vuorovaikutus on 
täynnä elementtejä, joita emme voi täysin ennustaa. Opittu ei ole sinänsä siirret-
tävissä uusiin tilanteisiin oppimistilanteen ulkopuolelle, vaan siirtovaikutus vaatii 
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yksilöltä opitun tiedon tai taidon aktiivista, tilannesidonnaista muokkaamista, val-
mistautumista tuntemattomaan B:hen. 

4.5  Sosiokulttuurinen näkökulma siirtovaikutukseen

Siirtovaikutuksen tutkimuksen painopiste muuttui 1980-luvulla yksilötason oppi-
misen tarkastelusta sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteistoiminnallisuuden ja dia-
logisuuden tasolla tapahtuvaksi tutkimukseksi. Sosiokulttuurinen näkökulma pe-
rustuu ajatukseen, jonka mukaan yksilö siirtyy laajemmasta organisaatiosta tai 
instituutiosta toiseen (esim. koulu, työpaikka) (Beach 2003).

Erilaisia oppimisympäristöjä alettiin mieltää tärkeiksi yksilön oppimisessa ja ke-
hityksessä. Tilannesidonnaiseen näkemykseen liittyvän siirtovaikutuksen tutkimuk-
sen rinnalla sosiokulttuuriseen kontekstiin liittyvä siirtovaikutuksen tutkimus (mm. 
Beach 1999) sai yhä enemmän jalansijaa. Siinä painottuu yksilön ja toimintakonteks-
tin välisen suhteen merkitys; oppiva yksilö, toiminnan konteksti ja tehtävässä vaadit-
tava tieto on nähtävä kokonaisuutena. Yksilön oppimista ei voi tarkastella irrallaan 
kulttuurisesta kontekstista eikä sen kulttuurisista välineistä (Beach 2003). 

Olennaista on käsitteiden mieltäminen merkityksellisinä, ihmisen elämäntoi-
minnasta nousevina kokonaisuuksina. Siirtovaikutus tapahtuu eri toimintakon-
tekstien välillä ja vaikuttaa, ei vain tiedon muuttumiseen, vaan myös koko yksilön 
persoonan muuttumiseen. Tämä muuttaa yksilön ja kontekstin välistä suhdetta. 
Siirtovaikutuksen sosiokulttuurinen näkökulma korosti yksilön ja toimintaympä-
ristön välisen suhteen muutoksen merkitystä. (Beach 2003; Engeström 2004, 91; 
Tuomi-Gröhn & Engeström 2003.)

Seuraamuksellisessa siirtymässä muutos tapahtuu nimenomaan yksilön ja 
sosiaalisten toimintojen suhteen muutoksena, joka yksilötasolla ilmenee uusina 
taitoina, oppimistapoina, uuden tiedon oppimisena tai uudenlaisena positiona ym-
päristöön. Oppiminen on sosiaalista, vuorovaikutuksellista ja yhteistoiminnallista 
(sosiokonstruktivismi) (Beach 2003; Tynjälä 2002, 39). Esimerkiksi, jos päiväko-
din työntekijä tekee kotikäynnin lapsen kotiin, hän joutuu käyttämään siellä omaa 
persoonaansa, kokemustaan ja kaikkea oppimaansa. Toisaalta hän havainnoi ja si-
säistää lapsen kodin kulttuuria. Kotikäynnin jälkeen työntekijän, lapsen ja hänen 
perheensä suhde on muuttunut (seuraamuksellinen siirtymä). 

Beach (2003) tähdentää, että kokemukset tiedon siirtämisestä muodostuvat 
yksilöä kehittäviksi erilaisen sosiaalisen kanssakäymisen (opiskelu, työ, leikki) ja 
refl ektoinnin avulla. Muutos on seuraamuksellinen, mikäli toimintaa on tietoisesti 
refl ektoitu, ponnisteltu ja se on muuttanut yksilön käsitystä itsestään tai sosiaali-
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sesta positiostaan. Seuraamuksellinen siirtymä on lähellä Bronfenbrennerin (1979) 
ekologista teoriaa, joka kuvaa yksilön liikkumista eri toimintaympäristöissä (mik-
ro-, meso-, ekso- ja makrotaso). Yksilön asema muuttuu hänen liikkuessaan eri 
toimintakontekstin tasoilla. 

Oppimisen analyysiyksikkönä on sosiaalinen, ihmisten välinen tulkinnallinen 
vuorovaikutus, yksilöiden ja heidän käyttämiensä artefaktien (merkit, työvälineet) 
systeemi (Nardi 1996; Eteläpelto & Tynjälä 1999). Dialogin kohteena ovat ammat-
tikäytännön ongelmatilanteet ja oppijat jakavat dialogissa sitä, miten päteviä tietyt 
käsitteet ovat kohteena olevan ilmiön ymmärtämiseksi. Tässä mahdollistuu toisilta 
oppiminen. Vuorovaikutus muuttuu ryhmätasolla tapahtuvaksi. Osallistujat pysty-
vät muotoilemaan ja uudelleen tulkitsemaan omia merkitysperspektiivejään tun-
nistaessaan vaihtoehtoisia käyttöteorioita. (Hatton & Smith 1994; Mezirow 1985; 
Sarja 2000.) 

Refl ektointi suuntautuu ulospäin yhteiseen tehtävään tai ongelmaan (desent-
raatio). Desentraatiota voidaan luonnehtia esimerkiksi seuraavien kysymysten 
kautta: Mikä tämä tehtävä oikeastaan on ja miksi se on tällainen? Mihin sillä pyri-
tään? Millaisia lähestymistapoja tähän tehtävään voisi ajatella? (Engeström 2004.) 
Esimerkiksi moni opiskelija huomaa viimeistään opintojensa loppuvaiheessa muu-
toksen omassa itsessään. Opiskeluaikana ovat oppimisen tavat, tiedon määrä ja laa-
tu muuttuneet. Omien asenteiden ja arvojen muutos saattaa asettaa valmistuneen 
opiskelijan erilaiseen asemaan suhteessa aiempaan. Tämä saattaa ilmetä esimerkik-
si ihmissuhteiden muutoksena, muuttuneena suhteena tietoon ja tiedon hankintaan. 
(Beach 2003.) Sosiokulttuurisessa tarkastelussa kuitenkin toimintajärjestelmien 
(päiväkoti, koti tai koulu, työpaikka) välinen yhteinen toiminta jää kyseisen mallin 
ulkopuolelle (vrt. Engeström 2001b, 19–23; 2004, 94). 

Tutkimukset alkoivat 1990-luvulla kohdistua kehittävään siirtovaikutukseen, 
jossa toimintajärjestelmien välinen käytäntö muodostui keskeiseksi siirtovaiku-
tuksen tutkimuksen kohteeksi. Asiantuntijuuteen liittyivät yhä enenevässä määrin 
vuorovaikutteinen ja yhteistoiminnallinen ulottuvuus. 

4.6  Kehittävä siirtovaikutus

Tietoisten oppimistilanteiden luomista käytäntöön voidaan pitää kehittävän siirto-
vaikutuksen lähtökohtana. Kehittävällä siirtovaikutuksella tarkoitetaan ajatusmal-
lia, jossa yhdistyvät vahva tietoteoreettinen ajattelu ja käytännön toiminta. Kehit-
tävä siirtovaikutus merkitsee oppimisen laajentumista (ekspansiivinen oppiminen). 
Siinä on kysymys ennen kaikkea toiminnan kohteen ja motiivin laajenemisesta. Si-
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sältöjen kehittämisen lisäksi pyritään samanaikaisesti myös sosiaalisten prosessien 
kehittämiseen. Sen vuoksi se edellyttää muun muassa yhteistoiminnallista, moni-
äänistä neuvotteluprosessia eri osapuolten välillä. Vuorovaikutuksen muutos näkyy 
erityisesti siirtymänä yksilö- ja ryhmäoppimisen tasoilta yhteisöllisen oppimisen 
tasolle. Oppimisen analyysiyksikkönä on toimintajärjestelmän historiallisesti välit-
tynyt jokapäiväinen käytännön toiminta. (Engeström 1987; Sarja 2000.)

Vuorovaikutusprosessi tarkoittaa siirrettävien tietojen ja taitojen aktiivista ja yh-
teistoiminnallista tulkintaa, muokkaamista ja uudelleenrakentamista. Muutos ja op-
piminen tapahtuvat kollektiivisessa toimintajärjestelmässä. (Engeström 2001b.) Ke-
hittävän työntutkimuksen mukaan toimintajärjestelmää käsitellään kontekstuaalisena 
toiminnallisine kohteineen, välineineen, työnjakoineen, yhteisöineen ja sääntöineen 
(Engeström 2002, 58). Oppimisen edellytyksen muodostavat ryhmän jäsenten erilai-
set näkökulmat ja niistä johtuvat jännitteet (Hakkarainen, Helenius & Jääskeläinen 
1999, 26). 

Oppimistilanteissa vuorovaikutus vaatii yksilöltä jaettua välittömän tilanteen 
ylittävää tietoisuutta ja ymmärrystä myös tiimin osallistujien taustalla vaikutta-
vista, tilanteessa läsnä olevista, äänistä ja ilmaisuista (Raeithel 1992). Hän viittaa 
osallistujien jaettuun läsnäoloon ja tunnekokemukseen, jotka edistävät tehtävään 
sitoutumista. Sarja (2000, 27) on sitä mieltä, että osanottajien välillä ei tarvitse olla 
pyrkimys yhdenmukaisen näkemyksen aikaansaamiseen, vaan käsitys vuorovai-
kutuksesta voi perustua dialogisen vastakkainasetteluun. Tällöin dialogi voi saada 
myös kriittisiä piirteitä. Oleellista on erilaisuuksien vastavuoroinen huomioon otta-
minen ja tarvittaessa myös niiden kyseenalaistaminen (mt. 2000). 

Kehittävässä yhteistoiminnassa uusien kognitiivisten työkalujen luominen edel-
lyttää vahvaa teoriaa käsitteistä. Käsitteet ovat kommunikoinnin väline ja ne ovat 
ajattelun apuna vain, jos niitä käytetään mielekkäästi; oikeassa yhteydessä ja sosiaa-
lisen tiedon rakentamisen välineinä. Käsitteet mahdollistavat metakognitiivista ajat-
telua ja niiden avulla oppija pystyy muodostamaan selkeän näkemyksen oppimastaan 
kokonaisuutena. Se sisältää tietoa ilmiön synnystä, rakenteesta, sen historiasta sekä 
yleis- ja/tai toimintaperiaatteesta. Näitä tietoja oppija soveltaa määrätietoisesti uusi-
en, erilaisten tehtävien ratkaisemiseen. Itse asiassa joudutaan kysymään: mitä uusia 
teoreettisia käsitteitä yhteisissä kehityshankkeissa luodaan ja miten ne vaikuttavat 
käytännössä? (Engeström 1992; 2001b, 23–24; Tuomi-Gröhn 2001.)

Oppimistoiminnan kohteeksi ja motiiviksi nousee teoreettisen suhteen muo-
dostaminen todellisuuteen. Teoreettiset yleistykset muodostavat teoreettisen ajatte-
lun ytimen. Teoreettisen tiedon, teoreettisten käsitteiden olomuoto on niin sanottu 
abstraktista konkreettiseen kohoamisen prosessi. Tarkoituksena on nähdä ilmiöt 
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tai oliot keskinäisissä yhteyksissään; historiallis-kulttuurisina systeemeinä, joihin 
liittyy ristiriitoja. Tämän kokonaisuuden mallia voidaan käyttää nykyisten ongel-
mien selvittämiseen ja hypoteesien muotoilemiseen, tulevan kehityksen vaihtoeh-
tojen hahmottamiseen yhdistäen teoria- ja kokemustietoa. Tämä johtaa teoreettisen 
mallin kehittymiseen. Tästä käytetään nimitystä teoreettinen yleistys ja siitä seuraa 
teorian ja käytännön välisen kuilun ylittäminen. (Engeström 2002; Hakkarainen 
1996, 9–10.) 

Teoreettiset yleistykset voivat visualisoitua mallittamisella. Kulttuurihistorialli-
sen ja oppimistoiminnan teoriaan näkemyksensä perustavat tutkijat (esim. Tuomi-
Gröhn 2001, Konkola 2003, Lambert, Reunanen & Helle 2005) korostavat oppimi-
sessa työelämän ja sen tarpeista nousevan teoreettisen tiedon merkitystä, työn histori-
allisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisuuden ymmärtämistä oppimisessa (Engeström 
2004; Janhonen & Sarja 2000; Sarja 2002; Sarja & Janhonen 2002). Kaikissa näissä 
korostuu mallittamisen merkitys oppimisvälineenä. (Janhonen & Sarja 2007.)

Oppimisessa on tärkeää valmiin tiedon ja oikeiden vastausten sijaan keino-
jen ja tarvittavien menetelmien löytäminen ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelman 
ratkaisemiseksi täytyy löytää tarvittavia menetelmiä. Hakkarainen korostaa teo-
reettisten käsitteiden oppimista tietoisena, tutkivana prosessina, jossa ei omaksuta 
valmista staattista yleistystä vaan jäljitetään ne prosessin historialliset päävaiheet ja 
sisältö, joka tuottaa kohteena olevan ilmiön. Tämän menetelmätiedon ensisijaisuu-
della tähdätään siirtovaikutuksen mahdollistamiseen. (Hakkarainen 1997, 18–20.) 

Oppimisessa on tapahtunut kehittävää siirtovaikutusta, kun (1) oppiminen on 
organisoitu prosessiksi, jossa useampi toimintajärjestelmä keskenään neuvotellen 
ja oman panoksen antaen toteuttaa yhteisen kehittämishankkeen. (2) Kehitettävä 
kohde hahmotetaan uudella tavalla yhden tai useamman uuden teoreettisen käsit-
teen avulla. (3) Oppimisprosessi johtaa muodostettujen uusien käsitteiden käyt-
töönottoon uuden ratkaisun tai toimintatavan välineinä tai malleina. Osapuolten 
toimintatavoissa tapahtuu käytännön muutoksia hankkeen seurauksena. (Enge-
ström 2001b, 23–24.)

Sosiaalisissa prosesseissa yksilölle tarjoutuu mahdollisuus yhteisen kohteen ja 
yhteisen toiminnan refl ektointiin (Sarja 2000). Tämä mahdollistaa yksilön kehitty-
misen, joka voidaan havaita ensin sosiaalisella tasolla ja vasta sen jälkeen yksilöl-
lisellä tasolla (vrt. Hakkarainen 1997). Dialogissa osallistujien on mahdollista ra-
kentaa vastavuoroista ymmärrystä (Bohm & Peat 1992; Graumann 1990). Gurevit-
chin (1989) ja Sarjan (2000) mukaan dialogissa puhuja muuttaa tarvittaessa omaa 
näkökulmaansa ja on avoin myös omille näkökulmilleen. Tätä pidetään tärkeänä 
erona verrattuna keskusteluun. Tämä mahdollistaa uuden luomisen, ei ainoastaan 
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yhteisymmärryksen syntymisen puhujien välille vaan erilaisten katsontakantojen 
muodostamisen ja ylläpitämisen. 

Vuorovaikutussuhteet ovat dynaamisia ja niissä tapahtuu oppimista. Voidaan 
puhua dialogisista ja refl ektiivisistä oppimisen välineistä. Refl ektointi voidaan näh-
dä osana vuorovaikutusorientaatioita. Oman ja yhteisen toiminnan refl ektointi mah-
dollistuu dialogilla. Refl ektointi mahdollistaa osallistujien vuorovaikutussuhteiden 
tarkastelun ja muutoksen. Parhaimmillaan refl ektoinnilla voidaan tuottaa uusia toi-
minnan välineitä. Refl ektio voi ylittää yksilötason toiminnan ja kohdistua ryhmän yh-
teiseen tehtävään ja yhteiseen toimintaan sen ratkaisemiseksi (resentraatio). Tällöin 
huomio kohdistuu sekä ulospäin (tehtävä ja konteksti) että sisäänpäin (kollektiivin 
sisäiseen dynamiikkaan). Tätä pidetään kehittävään siirtovaikutukseen liittyvän yh-
teistoiminnallisen työtavan lähtökohtana. (Engeström 2001b; Soini 2001.) 

Käytännössä metakognitio voi tällöin ilmetä muun muassa seuraavien kysy-
mysten avulla: Mitä tämä yhteinen toimintamme oikeastaan on, mikä siinä synnyt-
tää ongelmia ja mitä yritämme saada aikaan? Mihin suuntaan haluamme muuttaa 
tai kehittää toimintaamme? Kuinka voimme organisoida yhteistyömme mahdolli-
simman viisaalla tavalla? (Engeström 2001b.)

Kehittämiskokeilussa kehittävä siirtovaikutus merkitsee sitä, että sosiaalialan 
koulutuksen harjoitteluissa eri toimintajärjestelmien tulisi yhteistyössä tuottaa uu-
sia toiminnan välineitä yhteisen kohteen muodostamiseksi ja näin edistää amma-
tinhallinnan kehittymistä. Kun rajanylitykset ovat hyvin koordinoituja, ne muodos-
tavat yksilölle avoimia ainutlaatuisia mahdollisuuksia uuden tiedon ja identiteetin 
muodostamiseen dialogissa muiden osallistujien kanssa (Takagi, Matsushita & 
Shoy 2005). Asiantuntijuus merkitsee sekä yhteistoiminnan huomioonottavia me-
takognitiivisia taitoja että verkostojen kykyä ratkaista yhteistoiminnallisesti uusia 
ja muuttuvia ongelmia (mm. Cole 1991; Collins 1990). Jotta siirtovaikutus mah-
dollistuu, oppijan tulisi asettaa siirtovaikutus oppimisen tietoiseksi, aktiiviseksi ta-
voitteeksi. Tämä vaatii refl ektion taitoja, jotka puolestaan on opittava. (Engeström 
2001b; Soini 2001.) 

Uudistava oppiminen ja tiedonmuodostus

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen tutkimuksen kohde on kehittäjätiimin vuo-
rovaikutuksen ja tiedonmuodostuksen eteneminen harjoittelujakson oppimispro-
sessin aikana. Usein oppimisen ja tiedonmuodostuksen ongelmana on tieteellisen 
tiedon ja käsitteiden sekä kokemustiedon välinen kuilu. Tässä tutkimuksessa herää 
kysymys, millaisin tiedonmuodostuksen välinein kehittäjätiimi pystyy löytämään 
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ja analysoimaan päiväkotityön ristiriitoja (hoiva vs. varhaispedagogiikka, eriytynyt 
toimintakulttuuri vs. osallisuus, reproduktio vs. historiallisesti uusi). 

Väitöstutkimukseni sijoittuu sosiaalialan korkeakoulutuksen ja työelämän vä-
liseen kontekstiin. Työpaikoilla ja oppilaitoksissa opitaan eri tavoin. Työpaikoilla 
oppiminen perustuu avoimeen tilanteeseen, missä kukaan ei suoraan osoita oppimi-
sen tavoitteita, sisältöjä tai menetelmiä. Oletetaan, että osallistuminen sellaisenaan 
johtaa ammatin hallintaan. Oppilaitoksissa oppiminen taas perustuu suljettuun, etu-
käteen suunniteltuun tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien omaksumiseen sekä 
oppimisen arviointiin (vrt. Hakkarainen 1996, 5; Lave & Wenger 1991.)

Kehittävä siirtovaikutus tähtää siihen, että toimintajärjestelmien (tässä: oppi-
minen, työtoiminta) välisessä moniäänisessä vuorovaikutusprosessissa muodostuu 
uutta tietoa yhteisen toiminnan kohteen kehittämiseksi. Tavoitteena voidaan pitää 
esimerkiksi työpaikan työkäytäntöjen kehittämistä. Hakkaraisen (1996) mukaan 
teorian ja käytännön integroinnin sekä siirtovaikutuksen ongelma voi kuitenkin 
olla se, että koulutustilanteissa välitetty käsitteellinen uusi tieto ja siihen kytket-
ty käytännön harjoittelu ei muutakaan työkäytäntöjä työpaikalla. Periaatteelliset 
muutokset, joilla etsitään ”kolmatta vaihtoehtoa” edellyttävät uusien teoreettisten 
käsitteiden ja mallien muodostamista. Käytännön muuttaminen ei onnistu suoraan 
jollakin valmiilla teorialla. Teoria ei ole suoraan siirrettävissä käytäntöön, vaan se 
edellyttää sopeuttamis- eli muokkaamisvaiheen kuhunkin prosessiin sopivaksi. 

Välitön ammattikäytäntö ei ole rakennettu oppimista varten. Oppimistilanteet 
on erikseen luotava ammattikäytäntöön, vaikka käytäntö olisikin tulvillaan po-
tentiaalisia oppimisen haasteita. Perinteisen akateemisen opiskelumallin mukaan 
siirtymä opiskelusta työhön rakentuu suoraviivaisesta tiedon omaksumisesta sen 
soveltamiseen. Perinteisesti siirtymää on kuvattu siirtovaikutuksen ilmiönä, jossa 
tieto pysyy samana, mutta sen käyttöympäristö muuttuu. Tämä on kuitenkin mah-
dotonta. Tiedon asema ja merkitys eri toimintajärjestelmien välillä on erilainen. 
(Hakkarainen 1996.) Esimerkiksi lapsen ohjaus ja sen asema on erilainen sosiono-
mi (AMK) -koulutuksen ja toisaalta päivähoidon ympäristöissä. Teoriaopinnot kor-
keakoulussa rakentuvat monitieteiseen, usein abstraktiin tietoon, jota opiskelijan 
saattaa olla vaikea ymmärtää ja soveltaa asiayhteyteen. Irrallinen tieto, varsinkin 
jos opiskelijalla ei ole aiempaa kokemusta lapsen ohjauksesta, saattaa herättää vain 
vähän kiinnostusta. Sen sijaan lapsen ohjaus päivähoidossa motivoi, koska työssä 
on kollektiivinen vastuu lapsen kehityksestä.  

Hakkarainen (1996) toteaa, että koulutuksessa teorian ja käytännön integroin-
nin ongelmina voidaan nähdä muun muassa (1) monitieteisyyteen, (2) koulutuksen 
rakenteeseen ja (3) tiedon yleistämiseen liittyviä ongelmia. Ensinnäkin työkäy-
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täntöjen muuttaminen edellyttää monitieteistä käsitteiden käyttämistä. Kehittäjien 
haasteena on integroida eri tieteenalojen teoreettista käsitteistöä ja malleja toimin-
tajärjestelmän kehittämisen välineiksi. Tällöin haasteeksi voi nousta käsitteiden 
yhteisen tulkinnan muodostaminen. Tutkimus- ja kehittämiskokeilussa kehittäjä-
tiimi muodostui monitieteisesti. Tiimissä oli edustettuna kasvatustieteen, terveys-
tieteen ja yhteiskuntatieteen eri tutkinnon suorittaneita asiantuntijoita. Voitaneen 
myös todeta, että sosionomi (AMK) -opiskelijat olivat osin sisäistäneet sosiaalipe-
dagogisen työorientaation opintojensa aikana.

Toiseksi, koulutuksen rakenteen ongelma liittyy moduuliajatteluun eli ope-
tussuunnitelma koostuu eri oppiaineiden ja tieteenalojen muodostamista koko-
naisuuksista. Oppiaineet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joiden yhteyksien ja riip-
puvuuksien väliselle tarkastelulle ei jää aikaa opinto-ohjelmissa. Oleellista olisi 
eri oppiaineissa opiskellun tiedon integroiminen ammatillisiksi kokonaisuuksiksi. 
(Hakkarainen, 1996.)   

Kolmas eli tiedon yleistämisen ongelma nousee ”pilkotun” teorian ja käytän-
nön integroinnista. Keskeisiä integroinnin pulmia ovat, miten yleistykset muodos-
tetaan, mitä ne ovat sisällöltään ja miten opetus tukee yleistysten muodostamista 
(mt. 1996). Käsitteiden kehityksessä ja kohteen analyysissa on erotettava kaksi 
tasoa; ulkoinen ja vakaa, valmiina annettu sekä dynaaminen ja luova, kulloisessa-
kin oppimistilanteessa muodostettu merkitystaso (Bakhtin 1981; Engeström 1990; 
Sarja 2000; Vygotski 1982). 

Ensimmäisellä tasolla käsitteet omaksutaan sellaisinaan autoritaarisina ”sana-
kirjasanoina”. Kuitenkin empiiris-dialogisten käsitteiden merkityssisältö (mieli/
teema) paljastuu vasta konkreettisessa puheessa ja toiminnassa. Näin eri käsite voi 
saada erilaisia merkityksiä eri konteksteissa. Hakkarainen (1988) toteaakin, että 
teoreettisten käsitteiden ja tieteellisen tiedon omaksumisessa painopistettä tulisi 
siirtää luovan tieteellisen ajattelun suuntaan, jossa käsitteiden alkuperää etsitään 
luovasti eri konteksteissa. Kokeileva, refl ektoiva liikkuminen tekijän, kohteen ja 
välineiden välillä on uudistavan oppimisen eli teoreettisen yleistämisen alkumuoto. 
(Engeström 2002; Virkkunen, Engeström, Helle, Pihlaja & Poikela 1997, 81.) 

Ekspansiivinen oppiminen ja kehittävä siirtovaikutus edellyttävät sitä, että 
keskustelun ja yhteistoiminnan kohde tulee yhteiseksi. Tällaiseksi välineeksi Star 
(1989, 46) on määritellyt rajanylitykseen liittyvän yhteisen rajakohteen (boundary 
object). Rajakohde viittaa siihen konkreettiseen tai abstraktiin välineeseen, joka 
yhdistää eri toimijoiden näkökulmat. Tällainen rajakohde voi olla esimerkiksi op-
pilaitoksen opetussuunnitelma, jokin konkreettinen lomake tai työssä oppimisen 
tehtävä, graafi set mallit, lomakkeet, tietovarastot kuten kirjastot ja keskusteluissa 
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erilaiset käsitteet. Rajakohde on työkalu, jolla saman ilmiön erilaiset representaati-
ot voidaan sovittaa yhteen niin, että on niitä mahdollista siirtää kontekstista toiseen. 
(Lambert 2001, 101; Tuomi-Gröhn 2001, 32.) Tässä kehittämiskokeilussa uuden-
lainen työelämälähtöinen oppimistehtävä kehittäjätiimin yhteisenä välineenä antoi 
mahdollisuuden erilaisten näkemysten yhdistämiseen. 

Organisaatioiden oppimista tutkiessaan Engeström (2002, 2004, 29–31) on 
mallittanut kolme erilaista innovatiiviseen oppimiseen perustuvaa oppimistyyliä: 
ratkaisuinnovaatiot, prosessi-innovaatiot ja järjestelmäinnovaatiot. Erilaisten nä-
kökulmien välille syntyvä dialogi, vuoropuhelu ja argumentointi ovat edellytys 
uutta luovien innovaatioiden syntymiselle. (Billig, Condor, Edwards, Gane, Mid-
dleton & Radley 1988). Ratkaisuinnovaatiossa uudistava oppiminen tuottaa ongel-
man yleisen ratkaisun, kuten uuden välineen, säännön tai työnjaon. Oppiminen on 
melko hetkellistä. Prosessi-innovaatiossa tietyn kohteen kulun eli koko elinkaaren 
luonne raaka-aineesta valmiiksi tulokseksi tai tuotteeksi pyritään muuttamaan. Ero 
ratkaisuinnovaatioon on siinä, että prosessi-innovaatiossa huomio kohdistuu koh-
teeseen, jota aletaan hahmottaa monivaiheisena ja vuorovaikutteisesti muuttuvana 
ongelmana. 

Järjestelmäinnovaatiossa on kysymys prosessista, jonka aikana tekijäryhmä 
muotoilee toimintajärjestelmälle kokonaan uuden mallin ja siirtää sen käytäntöön. 
Oppiminen on moniaineksista ja pitkäjänteistä. Se hajautuu moniin erilaisiin so-
siaalisiin kytkentöihin toimintajärjestelmän osanottajien keskuudessa. Oppiminen 
etenee syklimäisesti abstraktista konkretiaan kohoamisen kautta. Tästä oppimisesta 
Engeström (1987, 2004) käyttää nimitystä ekspansiivinen oppiminen. 

Jotta voidaan puhua kehittävästä siirtovaikutuksesta, on toimintajärjestelmien 
rajamaastoon synnyttävä sellaista uutta toimintaa, jossa toiminnan kohde hahmo-
tetaan uudella tavalla. Tämä puolestaan vaikuttaa motiiviin ja toimintajärjestelmän 
muiden rakennetekijöiden työnjaon, sääntöjen ja välineiden muuttumiseen. (Tuo-
mi-Gröhn 2001, 33–35.) Tuolloin liikutaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Vygotski 
(1978) korostaa, että lähikehityksen vyöhykkeen toteutuminen edellyttää ensinnä-
kin yhteistoimintaa, toiseksi teoreettisten käsitteiden ja arkipäivän käytännön vuo-
ropuhelua. Tavoitteena on laadullisesti muuttuneen käytännön tuottaminen. Kehit-
tävän siirtovaikutuksen aikaansaaminen edellyttää erityisesti yhteisen rajakohteen 
muodostumista toimijoiden välille. Sen tavoitteena on sekä toiminnan että sosiaa-
listen prosessien eli toimintamallin muuttaminen. (Tuomi-Gröhn 2001, 33–35, 61.)
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Kehittämiskokeilussa kehittäjätiimi pyrki – ei vain soveltamaan koulutuksessa 
opittua tietoa  – vaan työelämälähtöiseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä 
työnjaon ja välineiden muuttamiseen. Tämän toteutumista ja tehtävän ehtoja tut-
kittiin empiirisestä aineistosta. Kehittävän siirtovaikutuksen näkemys perustuu 
ajatukseen eri toimintajärjestelmien vuorovaikutuksesta, yhteisestä kehittämiskoh-
teesta ja kollektiivisesta tiedosta. Keskeiset kehittävän siirtovaikutuksen osatekijät 
on tiivistetty kuviossa 12.

Kuvio 12. Kehittävän siirtovaikutuksen osatekijät (Engeström 2001b, 2004; Tuomi-
Gröhn 2001, 2003).

 

Kehittävä 
siirtovaikutus 

*Oppija: Ryhmä yhteisössä 
*Oppimisen yksikkö: Toimintajärjestelmä 
*Oppimisnäkemys: Ekspansiivinen oppiminen 
*Tiedon ulottuvuus: Kehitystä selittävä ”alkusolu”, 
  yleistäminen 
*Prosessiulottuvuus: Rajakohde, toimintajärjestelmien  
  vuorovaikutus kehittää uutta 
*Metakognitio: Resentraatio 

Kehittävän siirtovaikutuksen lähtökohtana on rajanylittäminen, jossa kaksi tai 
useampi toimintajärjestelmää muodostaa yhteisen toimintajärjestelmän. Oppimi-
nen nojaa ekspansiiviseen oppimisnäkemykseen, jossa yhteinen oppimisen kohde 
laajenee tiedon integroinnilla ja yleistämisellä. Ryhmän refl ektio suuntautuu yhtei-
seen tehtävään ja yhteiseen toimintaan sen ratkaisemiseksi. Kehittävä siirtovaiku-
tus edellyttää rajavyöhyketoimintaa, jossa syntyy uusi yhteinen rajakohde. Tämä 
muuttuu toiminnan välineeksi ja muuttaa toimintajärjestelmää. Syntyy muutosta ja 
uusia innovaatioita. (Engeström 2001b, 2004; Tuomi-Gröhn 2001, 2003.) 
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Koonti:

Tiivistän vielä siirtovaikutuksen kehitysvaiheet oppimisen näkökulmasta (taulukko 
5). Siinä on historiallisen analyysin tuottamat oppimisen osatekijät ja siirtovaiku-
tuksen kehitysvaiheet.

Taulukko 5. Erilaiset oppimisen osatekijät ja siirtovaikutuksen kehitysvaiheet.

                                       Siirtovaikutuksen kehitysvaiheet

Oppimisen 
osatekijät

1. 

Tehtävien 

välinen

2. 

Kognitiivinen

3. 

Tilanne-

sidonnainen

4. 

Sosio-

kulttuurinen

5. 

Kehittävä 

siirtovaikutus

Oppija Yksilö Yksilö Yksilö  

tilanteessa

Yksilö 

ryhmässä

Ryhmä 

yhteisössä

Oppimisen 

analyysiyksikkö

Ärsyke-

reaktio-

kytkentä   

Yksilön 

ajattelu

Yksilön

toiminta

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

ja työvälineet

Kollektiivinen

toiminta-

järjestelmä

Oppimis-

näkemys

Behaviorismi Kognitivismi Yksilö-

konstruktivismi

Sosio-

konstruktivismi

Ekspansiivinen 

oppiminen

Tiedon-

muodostus:

–Tiedon 

ulottuvuus

Formaalit

yleiset 

piirteet

Valmiin tiedon 

rekonstruktio

Merkityk-

sellinen 

kokemustieto 

Merkitykselliset 

hahmot, 

kokonaisuudet

Kehitystä 

selittävät 

”alkusolut”, 

tiedon 

yleistäminen

–Tiedon 

prosessi-

ulottuvuus

Sama tieto 

siirtyy yksilön 

päässä 

tehtävästä 

toiseen

Yksilön 

rekonstruoima 

tieto siirtyy 

kontekstista 

toiseen

Yksilö ja 

tieto siirtyvät 

tilanteesta 

toiseen

Yksilön 

”seuraamuk-

sellinen 

siirtymä”

Toimintajärjes-

telmät kehittävät 

yhdessä uutta

Metakognitio Alkuperäinen 

sentraatio

Alkuperäinen 

sentraatio

Desentraatio   Desentraatio Resentraatio
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Siirtovaikutuksen historiallisessa analyysissa on yhteyksiä Sarjan (2000, 31–32) 
kehittelemään dialogin ja oppimisen analyysiin sekä Tuomi-Gröhnin (2001, 28–66, 
2003, 199–231), Tuomi-Gröhnin ja Engeströmin (2003, 19–38) sekä Engeströmin 
(2004, 88–98) kehittävän siirtovaikutuksen ulottuvuuksiin. Myös Konkola, Tuo-
mi-Gröhn, Lambert ja Ludvigsen (2007) ovat analysoineet siirtovaikutuksen ke-
hitysvaiheiden eroja. On huomattava, että eri kehitysvaiheiden väliset erot ovat 
pelkistyksiä. Käytän taulukkoa harjoittelun oppimisprosessin keskustelujen ana-
lysointiin, erityisesti siirtovaikutuksen ja kehittävän siirtovaikutuksen erittelyyn ja 
tulkintaan. Esitän saamiani tuloksia luvussa 5, uusien työtapojen käyttöönotto -lu-
kujen yhteydessä. Vastaan tutkimuskysymykseen: miten uusien työtapojen käyt-
töönotto päiväkotityössä mahdollistuu?

Luvussa 5 siirrytään tarkastelemaan empiirisen tutkimusaineiston analyysia 
tutkimustehtävän ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, miten 
kehittäjätiimin vuorovaikutus ja tiedonmuodostus mahdollistavat uusien työtapo-
jen käyttöönoton päiväkotityössä. Aluksi kuvataan tutkimusaineiston analyysivä-
lineet ja -vaiheet. Sen jälkeen tuodaan esille kehittävän työntutkimuksen lähes-
tymistapaan perustuvien analyysivälineiden käyttöä harjoittelun suunnittelu- ja 
toteutusvaiheiden analyysissa. 

Analyysivälineiden valinnan kriteereinä ovat olleet kulttuurihistoriallisen toi-
minnan teoriasta nousevat keskeisimmät periaatteet: kohteellisuus, historiallisuus, 
välittyneisyys (Engeström 1987, 2004). Uudistusten aikaansaaminen harjoittelun 
oppimisprosessissa edellyttää kehitettävän kohteen näkemistä historiallisissa yhte-
yksissään (historia-analyysi luo pohjaa nykytilanteen ja lähikehityksen hahmotta-
miselle uuden työtavan mallittamiseksi). Lisäksi edellytetään toiminnan (keskuste-
lut, lasten ohjaus) näkemistä kontekstuaalisena ja toimintajärjestelmän eri osateki-
jöiden suhteiden välittämänä. 
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5  Vuorovaikutus ja tiedonmuodostus 
harjoittelun oppimisprosessissa

Oppimisessa tiedon rakentuminen liittyy läheisesti vuorovaikutukseen. Uusien 
ideoiden luominen ja niiden välittäminen edellyttävät organisaatioiden rajoja ylit-
tävää vuorovaikutusta (Wenger 1998). Kehittävän siirtovaikutuksen tavoitteena 
on toiminnan ja sosiaalisten prosessien eli sosiaalisen vuorovaikutuksen muutta-
minen (Engeström 2001b). Tutkimus- ja kehittämiskokeilussa sosiaalisten proses-
sien muutoksina voidaan tulkita muun muassa rajanylitykset yliopistosta ammat-
tikorkeakouluun, sosionomi (AMK) -koulutuksesta päiväkotiin ja opiskelijoiden 
rajanylitykset päiväkoteihin. 

Asiakastyön harjoittelu jakautuu oppimisprosessin suunnittelu- ja toteutus-
vaiheisiin. Tässä luvussa erittelen ja tulkitsen kehittäjätiimin vuorovaikutusta ja 
tiedonmuodostusta edistäviä sekä estäviä tekijöitä harjoittelun suunnittelu- ja to-
teutusvaiheissa. Tulokset jakautuvat empiirisen aineiston keskustelujen mukaan eri 
luvuiksi, ja jokainen luku muodostuu kolmesta kokonaisuudesta tutkimusongelmi-
en mukaisesti (vuorovaikutus, tiedonmuodostus, uusien työtapojen käyttöönotto). 
Jokaisessa luvussa analysoin ensiksi kehittäjätiimin vuorovaikutusta, toiseksi sen 
tiedonmuodostusta sekä kolmanneksi uusien työtapojen käyttöönoton mahdolli-
suuksia ja siirtovaikutusta. 

Vuorovaikutuksen osalta analysoin vuorovaikutuksen malleja ja toiminnan 
kohteen rakentumista. Syntyykö yhteisiä keskustelun kohteita päiväkotityön risti-
riitojen ympärille? Miten osallistujat tarkastelevat niitä päiväkotityön kehityshisto-
rian ja nykytoiminnan ristiriitojen valossa? Millaisia oppimisen välineitä osallistu-
jat käyttävät yhteistä kohdetta tarkastellessaan? Tiedonmuodostuksen osalta eritte-
len ja tulkitsen tiimin tiedonmuodostuksen vaiheita sekä millaista siirtovaikutusta 
voidaan tunnistaa.

Kehittämiskokeilun aikana asiakastyön harjoitteluun tuotiin uusia oppimisen 
välineitä. Näiden oletetaan mahdollistavan työn kehittämisen, mutta niiden ei olete-
ta siirtyvän käytäntöön kovinkaan helposti. Jännitteet ja poikkeamat suunnitellusta 
käsikirjoituksesta voivat näkyä diskoordinaatioina, muutosyrityksinä tai innovaa-
tioina vuorovaikutuksessa. (vrt. Engeström 1993, 133–136; 2002, 64–67). Nämä 
poikkeamat antavat mahdollisuuden kehittävän siirtovaikutuksen syntymiseen.

Vuorovaikutuksen analyysiä ohjaavat Engeströmin (1992, 1993) tiimityön 
analysoinnin käsitteelliset välineet. Tiedonmuodostuksen analysointiin käytän En-
geströmin (1999, 380–385) ekspansiivisen oppimisen sykliä ja siirtovaikutuksen 
kehitysvaiheita. Keskeistä on, miten osanottajien vuorovaikutuksen kohde muo-
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dostuu oppimisprosessin eri vaiheissa. Kehittämistoiminnassa työn kohde tulee 
hahmottaa yhteistoiminnallisesti uudella tavalla. Jotta yhteinen kohde laajenee, 
sitä tulee tarkastella sen kehityshistorian ja nykytilanteen ristiriitojen näkökulmista 
(Engeström 2001b). 

Tulkitsen muodostamaani työhypoteesia (hypoteesi 1) päiväkotityön ristirii-
doista analysoimalla nykytoiminnan häiriöitä ja innovaatioita empiirisestä tutki-
musaineistosta. Analyysin pohjalta hahmotetaan vaihtoehtoja päiväkotityön lä-
hikehityksestä (hypoteesi 2) (ks. Engeström 2002, 64–65.) Aineiston analyysissa 
peilaan oppimisprosessin eri vaiheiden keskusteluja päiväkotityön historiallisiin 
kehitystyyppeihin etsien samalla uusia työtyypin ”ituja”. Uusien työtapojen ke-
hittäminen edellyttää kehittävää siirtovaikutusta, jossa oppiminen perustuu uuden 
tiedon tuottamiseen ja kollektiiviseen vuorovaikutukseen. Kehittävän siirtovaiku-
tuksen tarkastelun yhteydessä kuvaan myös kehittäjätiimin oppimista toimintajär-
jestelmän mallin avulla toiminnan kohteen todentamiseksi.

Empiirisen aineiston analyysi ja analyysivaiheet

Tutkimuksessa analysoitiin vuorovaikutustyyppien ja tiedonmuodostuksen muu-
toksia kehittämiskokeilun oppimisprosessin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. 

Oppimisprosessin suunnitteluvaihe sisältää yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
edustajien suunnittelukokoukset sekä työpaikkaohjaajan, opettajan ja opiskelijan 
ohjauskeskustelut. Toteutusvaiheessa tutkimuksen huomio kohdistuu kahden opis-
kelijan toimintaan, sen arviointiin sekä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 
yhteisiin palautekeskusteluihin tutkimukseen osallistuneissa kahdessa päiväkodissa. 
Opettajan ja opiskelijaryhmän väliset pienryhmäkeskustelut ja harjoittelun päätös-
seminaari ammattikorkeakoulussa sisältyvät myös toteutusvaiheeseen. Ne sisältävät 
useita opiskelijoille merkittäviä oppimistilanteita (case) sosiaalialan eri toimintaym-
päristöistä, joista analysoin ja tulkitsen vain päiväkotityöhön liittyviä tapauksia.

Tutkimuksen tutkimusyksikkönä on asiakastyön harjoittelujakso (10 ov), joka 
edustaa myös tutkittavan ilmiön eli kehittävän siirtovaikutuksen tutkimuksen elin-
kaarta. Elinkaarella viitataan tässä sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön 
harjoittelujaksoon, jossa kehittävää siirtovaikutusta ja uusia työtapoja pyritään ai-
kaan saamaan uudenlaisella oppimistehtävällä ja rajojen ylittämisillä. Analyysin 
kohteeksi ei rajoitu vain yksittäisiä keskusteluja (aineistokohtia) vaan harjoittelu-
jaksoa seurataan kokonaisuutena alusta loppuun. (ks. Engeström 2004, 111–112.) 

Havaintoyksikkönä on sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoitte-
lun oppimisprosessi. Erityisesti oppimisprosessin eri vaiheiden vuorovaikutussuh-
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teiden muutokset, diskoordinaatiot ja tiedonmuodostus, koska ne mahdollistavat 
kehittävän siirtovaikutuksen syntymisen harjoittelussa. Tutkimuksen havaintoyksi-
kön tarkoituksena on tuoda tutkimuksen kohteeksi tapahtumien kontekstuaalisuus, 
jossa kontekstina on itse toiminta (vrt. Engeström, R. 1999). Tutkimuksessa seu-
rattiin opiskelijalle merkittävän oppimiskokemuksen kehittelyä ja käyttöönottoa 
harjoittelun oppimisprosessissa. Käytin myös stimulated recall -haastattelua ana-
lyysivälineenä tutkittavien omien käsitysten esille saamiseksi.

Vuorovaikutussuhteiden muutokset tulevat aineistossa esille videonauhoitteis-
ta ja stimulated recall -haastatteluista litteroiduissa teksteissä. Keskustelu on jaettu 
episodeiksi (esim. Eskola 1982, 71–84). Kahden peräkkäisen episodin rajana on pu-
heenaiheen vaihtuminen. Episodi toimii tutkimukseni analyysiyksikkönä. Episodi-
en rajauksessa merkittäviä ovat keskustelijoiden yhteisesti tuottamat puheenaiheet. 
Keskusteluissa on tyypillistä, että puhujalla on useita puheenaiheita omassa puheen-
vuorossaan, mutta niistä voi muodostua keskustelun aiheita, kun puhujat osallistuvat 
aiheen yhteiseen käsittelyyn (Engeström, R. 1999, 136). Puheenaiheesta toiseen siir-
tyminen voi näkyä esimerkiksi vihjeinä. Tällaisina jaksottelutermeinä toimivat muun 
muassa ”no niin, ”nyt”, ”selvä”, ”okei” tai epäröintiä ilmaisevat termit ”tota noin” ja 
epäröintitauot (Engeström, R. 1999, 150; Sorjonen 1988; Tiittula 1985). 

Engeström (1993, 2004) toteaa, että muun muassa toiminnan häiriöt, dilem-
mat ja innovaatiot (diskoordinaatiot) ovat poikkeamia vuorovaikutuksessa, ja ne 
voivat johtaa siirtymisiin vuorovaikutustyypistä toiseen. Kehittävän siirtovaiku-
tuksen näkökulmasta diskoordinaatiot mahdollistavat siirtymisen myös sellaiselle 
vuorovaikutuksen tasolle, jossa kehittävä siirtovaikutus on mahdollista. Tämän tut-
kimuksen episodien rajauksessa yhteisten puheenaiheiden lisäksi merkittäviä ovat 
olleet yhteisiin puheenaiheisiin liittyvät konfl iktit ja diskoordinaatiot (ks. Brown & 
Yule 1983; Engeström, R. 1999). Vuorovaikutuksen analyysissa olen keskittynyt 
analysoimaan erityisesti diskoordinaatioita sisältäviä ja sellaisia episodeja, joissa 
on nähtävissä siirtymää vuorovaikutustyypistä toiseen.

Päiväkotityötä koskevista opiskelijoiden oppimistilanteiden diskursseista py-
rin havaitsemaan keskustelun aikaisia häiriöitä, dilemmoja, katkoksia ja mahdolli-
sia innovaatioita (diskoordinaatiot), jotka kehittävän työntutkimuksen mukaan il-
mentävät työn ristiriitoja. Engeströmin (1993, 134–136) mukaan katkokset vuoro-
vaikutuksessa eivät näy suoranaisesti muuten kuin osallistujien äänettömyytenä tai 
passiivisuutena, mutta ne voivat johtaa avoimiin häiriöihin. Häiriöillä tarkoitetaan 
tahattomia poikkeamia käsikirjoituksesta. Keskustelujen aikaiset häiriöt voivat il-
metä osanottajien välisinä ymmärtämisvaikeuksina, erimielisyyksinä, torjuntoina 
tai vastaväitteinä. 
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Dilemmat ilmenevät puheessa tai ajattelussa ristiriitaisuuksina, ”kahden välillä hei-
lahtelemisena” tai epäröinteinä. Häiriöt ja dilemmat erottuvat puheessa mm. kielto-
sanojen, ”ei” ja ”mutta”-sanojen muodossa. Ne ilmentävät ristiriitoja ja jännitteitä 
osanottajien välillä. Innovaatiot saatetaan myös kokea häiriöiksi ryhmässä, mutta 
ne ovat aloitteita uuden idean, ratkaisun tai keskustelun tuottamiseksi. (Engeström 
1993, 134–136.) 

Seuraava tutkimusaineistosta litteroitu (liite 6) esimerkki kuvaa puheen ristirii-
taisuutta. Työpaikkaohjaaja 1:n, opiskelija 2:n ja opettaja 3:n ohjauskeskustelussa 
päiväkoti 1:ssä keskusteluun syntyy häiriö, kun osallistujat keskustelevat hyrrän 
tekemisestä lasten kanssa. Opiskelija 2 on epävarma lasten ohjaustaidoistaan, jol-
loin opettaja 3 ehdottaa sellaista henkilöä ohjausavuksi, joka osaa valmistaa puisia 
hyrriä. Hän kysyy työpaikkaohjaajan mielipidettä asiasta, jolloin syntyy keskuste-
lun häiriö (ohjaaja torjuu ehdotuksen) ja opiskelija 2 vaihtaa puheenaihetta.

Opiskelija 2: Sitä vaan, että onko vaikea tehdä sellainen hyrrä?
Opettaja 3: Ei se vaikee, puustako tarkoitat… Eihän se ole ehkä. En tiedä lapsilla, 
tarkoitatko, että lapset tekisi.
---
Opiskelija 2: Niin. Mistä kaikesta sen pystyisi tekemään? 
Työpaikkaohjaaja 1: Puisia pyöreitä jotakin juttuja mihin porattaisi.
---
Opettaja 3: …Kuka se osaa tehdä hyrriä?  Olisko sellainen ihminen, onnistuisiko 
se sillein. Tarviiko sitä itse kaikkea… 
Opiskelija 2: Jos ne on ite varsinaista ohjaustehtävää.
Opettaja 3: Sinä voit organisoida ja siis tämä on ohjaustehtävä.
Työpaikkaohjaaja 1: Niin ja auttaa sitten.
Opettaja 3: …Tai sanopa [työpaikkaohjaajan nimi] sinä, että miten sinä näkisit. 
Totta kai täytyy niin kuin se ohjaamisen olla ja pitää sitten tehdä ja sitä harjoitel-
la… Jos minä ajattelen itseeni, niin jos ei oma ammattitaito johonkin riitä. Niin 
silloin on sitä ammatillisuutta, että hyödynnetään sellaista ihmistä, joka osaa tätä.
Työpaikkaohjaaja 1: Ei noissa ukeissakaan ole. Nykyajan ukit on aika nuoria. 
Meikäläisen ikäisiä. 
Opiskelija 2: Tuo oli hirveän hyvä ajatus mitä äsken sanoit just siitä, että mikä on 
nykyään vanhaa. En ole ajatellutkaan sitä… 

Seuraavaksi kuvaan tarkemmin kuva- ja ääninauhoitetun aineiston analyysin vai-
heita. 
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Vaihe 1: Aineiston teemoittelu 
Ensimmäisessä vaiheessa tein yleiskuvauksen kahdeksasta videoiduista keskus-
telusta ja kahdesta opiskelijoiden toiminnan ohjaustilanteesta. Niiden perusteella 
laadin jokaisesta keskustelusta ja toimintahetkestä kirjallisen luettelon keskuste-
lun/toiminnan teemoista. Päiväkotityötä koskevien oppimistilanteiden (case) tee-
moittelussa keskityin lisäksi keskustelun diskoordinaatiokohtiin ja paikansin nii-
tä stimulated recall -haastattelun toteuttamiseksi, koska esioletukseni mukaan dis-
koordinaatiot mahdollistavat kehittävän siirtovaikutuksen syntymisen. Merkitsin 
nauhalta tulkitsemani diskoordinaatiokohdat teemojen yhteyteen. Liitteessä 7 on 
esimerkki teemoittelusta ja diskoordinaatiokohdista (opiskelijaryhmä 1) päiväkoti-
työtä koskevissa tapauksissa.  

Vaihe 2: Stimulated recall -haastattelu (str-haastattelu)
Toisessa aineiston analyysivaiheessa valmistauduin stimulated recall -haastattelui-
hin (12) ja tarkastelin keskustelun/toiminnan diskoordinaatioita ja konfl ikteja si-
sältäviä, päiväkotityötä koskevia, teemoja. Haastattelujen tarkoituksena oli saada 
esiin tutkittavien omia oppimisprosessiin liittyviä käsityksiä. Str-haastattelut toteu-
tuivat pääsääntöisesti viikon, tai viimeistään neljän viikon kuluttua alkuperäisestä 
keskustelutilanteesta. Opettajat ja opiskelijaryhmät haastateltiin eri aikaan tutki-
muksen luotettavuuden edistämiseksi. 

Haastattelutilanteen aluksi kerroin haastattelun tarkoituksen ja haastatteluky-
symykset. Itse haastattelutilanteessa tutkittavien oli mahdollista samanaikaisesti 
nähdä haastattelukysymykset piirtoheittimeltä. Tällä pyrin helpottamaan vastaa-
mista ja eläytymistä siten, että kaikki kysymykset olivat samanaikaisesti näky-
vissä. Alkuperäisistä noin kahden tunnin mittaisista keskustelutilanteista valikoin 
kolmesta neljään 15–20 minuutin mittaista videokatkelmaa str-haastattelua varten.

Katsoimme yleensä keskusteluepisodin kerran, mutta tarvittaessa oli mahdol-
lista palata tarkennusta vaativiin kohtiin. Stimulated recall -haastattelun kysymyk-
set (liite 4) kohdistin kyseisen keskustelun ristiriitatilanteessa aktiivisina olleille 
puhujille siten, että kysymykset 2 ja 3 suuntautuivat puhujan roolissa olleille ja 
kysymykset 4–8 kuuntelijan roolissa sillä hetkellä olleille osanottajille. Kysymys 1 
esitettiin ennen str-haastattelua ja kysymykset 9–14 str-haastattelun lopuksi kaikil-
le ryhmässä mukana olleille. 

Vaihe 3: Nauhojen litterointi
Kolmannessa vaiheessa koko video- ja ääninauhoitusaineisto litteroitiin tarkasti 
transkripteiksi. Litteroinnin teki ulkopuolinen henkilö. Tämän jälkeen muodostin 
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litteroidun aineistokokonaisuuden sisältöä kuvaavat aihelistat (content log). Liit-
teessä 8 on esitetty esimerkki päätösseminaarikeskustelun aihelistasta.  

Vaihe 4: Päiväkotityön ja siirtovaikutuksen historia-analyysit
Neljännessä vaiheessa kokosin päiväkotityön ja siirtovaikutuksen teoria- ja kohdehis-
torialliset analyysit. Päiväkotityön analyysi koostuu lähinnä varhaiskasvatuksen his-
torian ja lapsipolitiikan teoreettisista tutkimuksista ja dokumenteista. Tein kuvauksen 
päiväkotityön kehitysvaiheista ja ristiriidoista (työhypoteesi 1) ja päiväkotityön lähi-
kehityksestä (työhypoteesi 2). Siirtovaikutuksen analyysi koostuu siirtovaikutuksen, 
kehittävän siirtovaikutuksen ja oppimisen kotimaisista ja ulkomaisista tutkimuksis-
ta. Siirtovaikutuksen kehitysvaiheista muodostin analyysivälineen, jolla on yhteyk-
siä Sarjan (2000, 31–32) kehittelemään dialogin ja oppimisen analyysiin sekä Tuo-
mi-Gröhnin (2001, 28–66, 2003, 199–231), Tuomi-Gröhnin ja Engeströmin (2003, 
19–38) sekä Engeströmin (2004, 88–98) kehittävän siirtovaikutuksen ulottuvuuksiin. 

Vaihe 5: Diskoordinaatioepisodit
Viidennessä vaiheessa keskityin litteroidun tutkimusaineiston päiväkotityöhön liit-
tyvien keskusteluteemojen tarkempaan analyysiin muodostaen episodeja. Episo-
dit perustuvat puheen sisältöön ja keskustelun yhteistoiminnalliseen tuottamiseen. 
Episodin rajauksessa merkittäviä olivat osallistujien yhteisesti tuottamat puheenai-
heet.  Puheenaiheen vaihtuminen määritteli episodin rajat. Episodi edellyttää pu-
hujien (ei yhden puhujan) yhteistä osallistumista aiheen käsittelyyn. (Engeström 
R.1999, 149.) Yhteisen puheenaiheen löytyminen ei välttämättä merkitse vuoro-
vaikutuksen yhteisen kohteen löytymistä, koska puheenaiheet eivät suoraan kerro 
siitä, mikä on vuorovaikutuksen kohteena (Engeström 2004, 110). Engeströmin 
(2004) mukaan vasta yhteisen vuorovaikutuksen kohteen löytyminen mahdollistaa 
kehittävän siirtovaikutuksen muodostumiseen. 

Valikoin tarkasteltavat keskustelun/toiminnan episodit siten, että niihin liittyi 
puheen diskoordinaatioita tai innovaatioita, koska niiden on todettu mahdollistavan 
kehittävän siirtovaikutuksen syntymisen tai toimivan kehittävän siirtovaikutuksen 
esteinä (Engeström 2004). 

Liitteessä 9 on kuvattu ote päätösseminaarikeskustelun episodeista (opiskelija-
ryhmä 2). Esimerkkinä litteroidusta keskustelusta ovat nämä viisi episodia, koska 
niistä on nähtävissä tutkimustehtävän kannalta välttämättömiä keskustelun dis-
koordinaatioita sekä ryhmän yhteinen puheenaihe. Olen merkinnyt episodit mer-
kinnöillä K10:1/5–K10:5/5. K10 viittaa päätösseminaarikeskusteluun, 1/5 tarkoit-
taa keskustelun ensimmäistä episodia viidestä valitusta episodista jne. 
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Ensimmäisessä episodissa (K10:1/5) opiskelija 6 kertoo oman oppimistilan-
teensa taustoja. Opiskelijan toimintaa ohjaa autoritaarinen kasvatusnäkemys. Koh-
taamisessa lapsi saa huutokohtauksen ja opiskelija ei tiedä, miten tilanteessa olisi 
pitänyt menetellä. Opiskelija on myös hakenut teoriatietoa ongelmaansa, mutta 
olisi kaivannut käytännön ohjetta tilanteessa. Episodin lopussa näkyy opiskelijan 
epävarmuus ja epäröinti, useiden ei-sanojen käyttö. Dilemmat ilmentävät toiminta-
järjestelmän ristiriitoja ja ”kahden vaiheilla heilahteluja” (Billig ym. 1988).  

Toisessa episodissa (K10:2/5) opiskelija 9 haluaa tietää, olisiko opiskelija 6 
menetellyt samoin kuin ohjaaja. Kysymyksen jälkeen opiskelija 6 on mietteliäs ja 
epävarma asiasta. Tulkitsen tämän keskustelun häiriöksi. Kolmannessa episodissa 
(K10:3/5) Opiskelija 18 kysyy opiskelijan kokemuksia tilanteesta. Episodissa nä-
kyy opiskelija 18:sta väärinymmärrys (”Niin se vaan tuli. Niin joo just. Sinä et niin 
kuin pyytänyt tavallaan. Jäikö sulle sellainen tunne, että sinä olisit halunnut hoitaa 
itse sen tilanteen?”). Episodin lopussa opiskelija vaihtaa puheenaihetta. Ennen sitä 
ilmenee jaksottelutermi ”Niin joo just”. 

Neljännessä episodissa (K10:4/5) opiskelija 18 kuvaa ja perustelee oman kä-
sityksensä siirtymätilanteissa toimimisesta. Opettaja 2 palauttaa auktoriteetillaan 
keskustelun takaisin käsikirjoitukseen aiheuttaen häiriön ja puheenaiheen muut-
tumisen. Viidennessä episodissa (K10:5/5) opiskelija 8 kyseenalaistaa päiväkodin 
käytäntöjä esittämällä useita kysymyksiä. Opettaja 2 ei tartu kyseenalaistamiseen 
vaan palauttaa keskustelun käsikirjoitukseen aiheuttaen keskustelun häiriön. Mer-
kitsin tutkimustehtävän kannalta eri keskusteluista ja toiminnasta keskeisiksi vali-
tut empiirisen aineiston episodit vastaavilla episodimerkinnöillä. 

Vaihe 6: Tulkinnat
Keskustelujen vuorovaikutuksen analyysimenetelmänä olen käyttänyt tiimityön 
analysoinnin käsitteellisiä välineitä (Engeström 1992, 64–78; 1993, 123–151; 
2004). Malli sisältää kolmitasoisen vuorovaikutuksen yhteistoiminnan rakenteen, 
jossa vuorovaikutus on kuvattu koordinaation, kooperaation ja kommunikaation 
mallien avulla. Yhteistoiminnan analyysimalli kuvaa muutosta, miten osanottajat 
ovat suhteessa toisiinsa ja kohteeseen. (Engeström 1993, 128–137; 2004, 106–120.) 
Vuorovaikutustyypistä toiseen siirtymien erittelyyn tarvitaan häiriöiden, katkosten, 
dilemmojen, innovaatioiden ja ekspansiivisten siirtymien tarkastelua. Kuviossa 13 
kuvataan koordinaatio-, kooperaatio- ja kommunikaatiotasoista vuorovaikutusta.
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Kuvio 13. Yhteistoiminnan eri tasot (Engeström 1992).

Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 

Tekijä  
    A 

Tekijä 
    B 

Tekijä 
    C 

                          Käsikirjoitus 

KOORDINAATIO 

KOOPERAATIO 

  Jaettu kohde 

                      Käsikirjoitus 

Tekijä  
    A 

Tekijä 
    B 

Tekijä 
    C 

KOMMUNIKAATIO 

     Käsikirjoitus Jaettu kohde 

Tekijä   
    A 

Tekijä 
    B 

Tekijä 
    C 
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Koordinaatio on alkeellisin yhteistyön muoto. Tekijät keskittyvät omaan roo-
liinsa, sen onnistuneeseen esittämiseen ja tehtävien suorittamiseen. Esimerkiksi 
suunnitteluvaiheessa kehittäjätiimin tutkijoilla on yhteisenä keskustelun kohteena 
sosiaalialan työn ongelmat ja niiden kehittäminen. Sen sijaan opettajan kohteena on 
koulutusten kehittäminen. Julkilausuttu tai tiedostamaton käsikirjoitus, perinteiset 
traditiot koordinoivat osallistujien toimia ikään kuin heidän selkänsä takana ilman 
keskustelua tai kyseenalaistamista (ks. kuvio 16). Vuorovaikutuksen käsikirjoitus 
viittaa vuorovaikutusta ohjaavaan julkilausuttuun tai julkilausumattomaan suunni-
telmaan, säännöstöön tai traditioon ja kuvaa tapahtumien etenemistä alkupisteestä 
päätepisteeseen (Engeström 2004, 114).

Kooperaatiossa osallistujat puhuvat toisilleen sekä keskittyvät jaetun yhteisen 
kohteen (ongelman) käsittelyyn yrittäen toiminnassaan ratkaista ja käsitteellistää 
sitä osapuolia tyydyttävällä tavalla. Suunnitteluvaiheessa kehittäjätiimin vuoro-
vaikutuksen kohteena on uudessa oppimistehtävässä käytettävän tutkimustiedon 
rajaus. He esittävät konkreettista yhteistoimintaa opiskelijan ja opettajan välille. 
Tekijät ylittävät ennalta oletetun tai annetun käsikirjoituksen rajoja. Käsikirjoitusta 
ei kuitenkaan kyseenalaisteta. Vuorovaikutus ei johda pysyviin muutoksiin vuoro-
vaikutuksen laadussa (ks. kuvio 17).

Kommunikaatiossa osallistujat uudelleen käsitteellistävät jaetun kohteen, koh-
distavat huomionsa omaan vuorovaikutukseensa ja sen käsikirjoitukseen pyrkien 
uudelleenarvioimaan ja kehittämään sitä. Tällä vuorovaikutuksen tasolla tekijöi-
den refl ektointi on resentraation tasolla ja oppiminen on ekspansiivista oppimista. 
(Engeström 1992; 1993.) Suunnitteluvaiheessa voidaan todeta hetkellisiä siirtymiä 
vuorovaikutuksen kommunikaatiotasolle. Esimerkiksi (kuvio 18) kehittäjätiimin 
keskustelussa voidaan todeta sekä yhteinen keskustelun kohde (tutkimus- ja kehi-
tyskokeilun sisällön ja toteutuksen hyväksyminen) että oman toiminnan tarkastelua 
(yhteistoiminnallisen oppimisen haasteet) (”… ne [uudet työtavat] on sellaisia asi-
oita mun mielestä, jotka tehdään sillä tavalla kuin ne nyt voidaan…tehdään kaikki 
se mitä voidaan ja… niin hyviä ratkaisuja kuin voidaan”). 

Tiedonmuodostuksen vaiheiden erittelyyn ja tulkintaan olen käyttänyt ekspan-
siivisen oppimisen sykliä (kuvio 3). Ekspansiivinen oppiminen on prosessi (Enge-
ström 1999, 384; Tuomi-Gröhn 2001, 13), joka voi alkaa jonkun toimintajärjestel-
män yksilön taholta hänen kyseenalaistaessaan olemassa olevia käytäntöjä. Tämä 
voi johtaa yleiseen keskusteluun ja toiminnan tarkempaan analysointiin. Yleisen 
keskustelun ja analyysin pohjalta voidaan löytää toiminnan uusi kehittyneempi 
muoto ja mallittaa se. Malli saattaa tarjota ratkaisun käytännön ristiriitoihin. Uutta 
mallia saatetaan edelleen tutkia ja soveltaa käytäntöön. Ekspansiivisessa oppimis-
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syklissä alkuperäinen, yksinkertainen idea muuttuu kohteeksi, uudeksi käytännön 
muodoksi. Ideaalitapauksessa uusi toiminnan muoto lujittuu ja leviää muihinkin 
toimintajärjestelmiin refl ektiivisellä arvioinnilla. 

Ekspansiivinen oppiminen mahdollistaa kehittävän siirtovaikutuksen muodos-
tumisen ja uusien työtapojen kehittämisen. Tarkastelin episodeja kysyen, miten 
kehittäjätiimin tiedonmuodostus tapahtuu ja millaisia ekspansiivisen oppimisen 
vaiheita harjoittelujaksolla ilmenee. Siirtovaikutuksen kehitysvaihemallilla (tau-
lukko 5) kuvaan oppimisprosessin tiedonmuodostuksen välineitä ja siirtovaikutuk-
sen tasoa etsien vastausta kysymykseen: Miten kehittäjätiimin tiedonmuodostus 
päiväkotityössä tapahtuu? Miten uusien työtapojen käyttöönotto päiväkotityössä 
mahdollistuu? Jokaisen keskustelun ja toiminnan analysoinnin lopussa kuvaan 
osallistujien oppimista toimintajärjestelmän rakennemallilla tiimin toiminnan koh-
teen kuvaamiseksi. Stimulated recall -haastattelut täydentävät tulkintaani puhujien 
omilla käsityksillä oppimistilanteesta ja sen konfl ikteista.

Tiimityön analysoinnin käsitteelliset välineet ja ekspansiivinen oppimissykli 
tuovat esiin nykyisen vuorovaikutuksen ja tiedonmuodostuksen mallit. Lisäksi päi-
väkotityön ja siirtovaikutuksen historia-analyysit valottavat nykyistä toimintatapaa 
historiallisena, välittyneenä ja kohteellisena toimintana. Tämä lisää ymmärrystä 
niistä tekijöistä, jotka estävät tai mahdollistavat uusien työtapojen käyttöönoton 
päiväkotityössä. 

Taulukossa 6 kuvaan tutkimuksen analyysivaiheita, jotka muodostuvat aineis-
ton teemoittelusta, stimulated recall -haastattelusta (str-haastattelu), nauhojen lit-
teroinnista, päiväkotityön ja siirtovaikutuksen historia-analyyseista, diskoordinaa-
tioepisodeista sekä tutkijan tulkinnoista. 

Seuraavaksi erittelen ja tulkitsen harjoittelun suunnittelu- ja toteutusvaihei-
den keskusteluja ja toimintaa sosionomi (AMK) -koulutuksessa ja päiväkotityös-
sä. Kunkin luvun lopussa kuvaan myös kehittäjätiimin oppimista toimintajärjes-
telmän rakennemallilla (Engeström 1987). Ennen varsinaisia johtopäätöksiä teen 
yhteenvedon oppimisprosessin vuorovaikutuksen rakenteista, tiedonmuodostuksen 
vaiheista ja uusien työtapojen käyttöönoton mahdollisuuksista. Pyrin osoittamaan, 
miten kehittäjätiimin vuorovaikutus ja tiedonmuodostus ilmenevät harjoittelun eri 
vaiheissa ja millainen yhteys niillä on uusien työtapojen käyttöönottoon.



121

Taulukko 6. Tutkimuksen analyysivaiheet.

1) Aineiston teemoittelu

Videoidut keskustelut (10), joista 8 keskustelua, 2 toimintaa  teemaluettelot analysoitavasta 

aineistokokonaisuudesta.

Diskoordinaatiokohtien merkitseminen päiväkotityötä koskeviin esimerkkeihin. 

2) Stimulated recall -haastattelu

Tutkittavien omien käsitysten esiin saaminen oppimisprosessista

1–4 viikkoa alkuperäisen keskustelun/toiminnan jälkeen.

Haastattelun kohteena päiväkotityön oppimistilanteet: diskoordinaatioita ja konfl ikteja sisältävät 

teemat kolmesta neljään 15–20 minuutin mittaista videokatkelmaa. 

Haastateltavina työpaikkaohjaajat, opiskelijat, opettajat.

3) Nauhojen litterointi

Ulkopuolinen henkilö litteroi video- ja ääninauhoitusaineiston. 

Aihelistojen (content log) muodostaminen litteroidusta aineistokokonaisuudesta.

4) Päiväkotityön ja siirtovaikutuksen historia-analyysit

Päiväkotityön kohde- ja teoriahistoriallinen analyysi varhaiskasvatuksen ja lapsipolitiikan 

teoreettisista tutkimuksista ja dokumenteista

 kuvaus päiväkotityön kehitysvaiheista ja ristiriidoista (työhypoteesi 1) sekä 

    lähikehityksestä (työhypoteesi 2).

Siirtovaikutuksen teoriahistoriallinen analyysi siirtovaikutuksen, kehittävän siirtovaikutuksen ja 

oppimisteorioiden kotimaisista ja ulkomaisista tutkimuksista

siirtovaikutuksen kehitysvaihemalli analyysivälineeksi.

5) Diskoordinaatioepisodit 

Keskustelujen/toiminnan teemojen tarkastelu. 

Episodien muodostaminen: episodien väliset rajat määrittyivät puheenaiheen vaihtumisen 

perusteella.

Episodien valinta päiväkotityötä koskevasta aineistosta siten, että niihin liittyi puheen 

diskoordinaatioita tai innovaatioita. 

6) Tulkinnat 

Analyysivälineet: 1) tiimityön analysoinnin käsitteelliset välineet (vuorovaikutus), 2) 

ekspansiivisen oppimisen sykli (tiedonmuodostus), 3) päiväkotityön ja siirtovaikutuksen 

historia-analyysit (kehittävä siirtovaikutus) ja 4) toimintajärjestelmän rakennemalli (oppiminen).

Stimulated recall –haastattelut.

Harjoittelun suunnitteluvaihe

Asiakastyön harjoittelun oppimisprosessin suunnitteluvaiheeseen kuuluu ammatti-
korkeakoulun opettajien ja yliopiston tutkijoiden vuorovaikutus sekä työpaikkaoh-
jaajan, opiskelijan ja opettajan ohjauskeskustelut tutkimuspäiväkodeissa. Sosiono-
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mi (AMK) -koulutusohjelmasta valmistuneiden tehtävänä on ehkäistä ja lievittää 
muuttuvan yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia ja tukea erityisesti alueen asukkaiden 
hyvinvointia muun muassa palveluja kehittämällä. Tämän vuoksi yhteiseksi oppi-
misen kohteeksi muodostui sosiaalialan asiakastyön ongelmatilanteiden kyseen-
alaistaminen ja uudelleen hahmottaminen. Tarkoitusta varten kehittäjätiimi kehitti 
ja käyttöönotti uudenlaisen työelämälähtöisen oppimistehtävän ja uusia välineitä 
harjoitteluun. Tarkoituksena oli, että toimintajärjestelmien välille muodostuu yhtei-
nen rajakohde, joka muuttuu uudeksi yhteiseksi toiminnan välineeksi (Engeström 
2002; Tuomi-Gröhn 2001). 

Oma roolini tässä kokeilussa oli toimia sekä harjoittelua ohjaavana opettajana, 
tutkijana että työn kehittäjänä. Asetelmaan liittyi erilaisia jännitteitä. Kehittävän 
työntutkimuksen prosessi alkaa tutkijan systemaattisella perehtymisellä tutkimus-
kohteeseensa (Engeström 1987). Tutkijana olin osa tutkimuskohdetta, en ulkopuo-
linen tarkkailija. Minulla oli ollut mahdollisuus perehtyä sosiaalialan koulutukseen 
ja sen muutoksiin noin 16 vuoden ajan. Pitkä ajanjakso saattaa olla toisaalta tutki-
jan voimavara, mutta toisaalta herää kysymys, onko tutkijalla mahdollisuus irrot-
tautua kokemuksistaan ja nähdä asioita uudesta näkökulmasta. 

Tutkijan rooli edellytti minulta esiymmärrykseni erittelyä itse ilmiöstä ja tut-
kimuskohteesta. Käsitykseni varhaiskasvatuksesta on muodostunut päiväkodin 
työntekijän, esimiehen ja asiakkaan rooleissa pääasiassa 1980-luvulla. Tänä ai-
kana sain hyvän kokonaiskuvan silloisesta päivähoidosta, sen asiakastyöstä, työn 
edellytyksistä ja haasteista. Näkökulmaani varhaiskasvatukseen ovat laajentaneet 
lastentarhan- ja luokanopettajan sekä kasvatustieteen maisterin opinnot, myöhem-
min myös jatko-opinnot. Ammatillinen samastuminen on auttanut ymmärtämään 
tutkimuskohteen kokonaisuutta sekä tutkittavien henkilöiden kieltä, kulttuuria ja 
vuorovaikutusta. 

Pitkäaikainen opettajakokemus ammattikorkeakoulussa sosiaalialan perus- ja 
täydennyskoulutuksessa on vaatinut tarkkaa perehtymistä muun muassa varhais-
kasvatusta, oppimista ja työn kehittämistä käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin. 
Tämän vuoksi olen joutunut pohtimaan ja kehittämään esiymmärrystäni ja sen vai-
kutusta tekemääni sekä empiirisen että teoreettisen aineiston analyysiin ja tulkin-
taan. Olen nähnyt tutkijan roolini ensisijaisesti rajanylittäjänä yliopiston, sosiono-
mi (AMK) -koulutuksen ja työelämän välillä periaatteenani edistää näiden välistä 
yhteistyötä ja ekspansiivista oppimista. Käytännössä tämä on ilmennyt aktiivisena 
sitoutumisena käytäntöjen dokumentointiin ja analysointiin (videoinnit, ääninau-
hoitukset) sekä uusien työtapojen kehittelyyn ja niiden mahdolliseen käyttöönotta-
miseen sosionomi (AMK) -koulutuksessa. 
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5.1  Ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajien keskustelut 

Tässä luvussa kuvaan ammattikorkeakoulun opettajien sekä yliopiston tutkijoiden 
keskustelua asiakastyön harjoittelun suunnittelussa. Yhteistyö yliopiston ja ammat-
tikorkeakoulun edustajien välillä alkoi vuoden 2004 keväällä. Tutkimus- ja kehittä-
misyhteistyön tarkoituksena oli sosionomi (AMK) -koulutuksen ja työelämän yh-
teistyön kehittäminen. Yhteiseksi kehittämisen kohteeksi muotoutui asiakastyön 
harjoittelun ja työmenetelmät -harjoittelun välineiden kehittäminen. Niitä suunni-
teltiin yhteistyössä ammattikorkeakoulun opettajien, tutkimus- ja kehitysyksikön 
sekä johdon edustajien kanssa syksyllä 2004. Tämän tutkimuksen empiirinen ai-
neisto on koottu asiakastyön harjoittelusta vuosina 2004–2005. 

Perinteisesti asiakastyön harjoittelun oppimistehtävien sisältö on liittynyt asia-
kastyön taitojen harjaannuttamiseen. Tavoitteena on ollut oman asiakkaan tilan-
teeseen perehtyminen sekä harjaantua asiakkaan palvelun tarpeen arvioinnissa ja 
asiakkaan ohjauksessa. Oppimistehtävän lisäksi opiskelijat ovat kirjanneet oppi-
mispäiväkirjaansa havaitsemiaan työelämälähtöisiä ongelmia ja omaa oppimistaan 
harjoittelun ajalta.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajien yhteistyön lähtökohtana oli uusi 
oppimistehtävä. Osallistujien keskustelun käsikirjoituksena oli uuden oppimisteh-
tävän liittäminen harjoitteluun. Ulkoapäin tarjotun uuden mallin (työelämälähtöi-
nen oppimistehtävä) käytäntöön saattamiseksi keskustelijaryhmä joutui ponniste-
lemaan omien rajoitustensa kanssa. Kuten Engeström (1993, 136) toteaa: ”Tiimin 
lähikehityksen vyöhyke tulee esiin, kun kollektiivi kohtaa oman toimintansa risti-
riitoja mm. häiriöiden muodossa joutuen samalla perehtymään ja ottamaan kantaa 
ulkopäin tarjottuihin toimintamalleihin ja kehitysehtoihin.”

Uudenlainen oppimistehtävä edellytti työelämälähtöisyyttä ja harjoittelupai-
kan asiakastyön ongelmatilanteiden analysointia teoreettisen tutkimustiedon ja 
arkitiedon integroinnin avulla. Tehtävä edellytti yhteisöllistä oppimista työnteki-
jöiden, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Uutena oppimisen välineenä oli myös 
rajanylittäminen yhteistyön kehittämiseksi.

Sosionomi (AMK) -koulutuksen opettajat olivat päävastuussa harjoittelun käy-
tännön järjestelyistä, oppimisesta ja työelämäyhteistyöstä. Osa opettajista suhtau-
tui epäillen yliopistoyhteistyötä ja uutta kokeilua kohtaan. Sen seurauksena yksi 
opiskelijaryhmä ja ryhmän harjoittelusta vastuussa oleva opettaja jäivät tutkimuk-
sen ulkopuolelle. 

Suunnitteluvaiheen keskustelun yhtenä tavoitteena oli muokata perinteinen 
harjoittelun yleiskirje, keskustella käytännön järjestelyistä ja sopia oppimistehtä-
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vistä. Samalla keskusteltiin koulutuksen opetussuunnitelman ja opiskelijan hen-
kilökohtaisten tavoitteiden toteutuksesta. Erityisen paljon keskustelua herättivät 
erilaiset harjoittelun käytännön järjestelyt. Oppimistehtäviä käsiteltiin kokouksen 
loppupuolella. Kukaan ei varsinaisesti toiminut kokouksen puheenjohtajana. Kes-
kustelu käytiin ammattikorkeakoululla noin kuukausi ennen sosionomi (AMK) 
-opiskelijoiden asiakastyön harjoittelun alkamista. 

Vuorovaikutus 

Keskustelun yleisenä pyrkimyksenä oli muun muassa opiskelijoille annettavien op-
pimistehtävien määrän pysyttäminen ennallaan. Perinteisesti asiakastyön harjoitte-
lussa on ollut kolme oppimistehtävää. Keskustelijat ”testaavat” uuden oppimisteh-
tävän sopivuutta perinteiseen harjoittelun malliin ja opetussuunnitelman tavoittei-
siin. He haluavat varmistua siitä, että tehtävä sopii koulutuksen opetussuunnitel-
man tavoitteisiin. 

Opettaja 3 toi esille vastuun uudesta oppimistehtävästä olettaen kaikkien osal-
listujien tuntevan oppimistehtävän. Episodiin sisältyy kaksi erilaista käsiteltävää 
asiaa: Uuden oppimistehtävän liittäminen perinteisten oppimistehtävien kokonai-
suuteen ja uudenmuotoinen opiskelijoiden ryhmäytyminen. 

(K1: 1/14):
Opettaja 3: No sitten on nämä oppimistehtävät…Ja tähän nyt oppimispäivä-
kirjan kohdalle tai mihinkä kohtaan se nyt tulis … Ja minusta se menis tähän 
ykköskohtaan, tähän oppimispäiväkirjaan...[Lukee tutkijoiden ohjeistuksen].
---
Opettaja 3: Mutta nythän meillä on pienemmät ryhmät, joka ryhmässä meitä 
on joku 13–14. [Aiemmin samassa keskustelussa on tehty päätös harjoittelun 
päätösseminaarista pienryhminä eikä luokittain.]

Opettaja 3 lukee tehtävän toisille ja kytkee sen oppimispäiväkirjatehtävään (”Ja 
minusta se menis tähän ykköskohtaan, tähän oppimispäiväkirjaan”), jolloin opis-
kelijoiden tehtävien määrä pysyisi ennallaan. Toisesta puheenvuorosta käy selville, 
että opettajat olivat keskustelun kuluessa muuttaneet harjoittelun purkua niin, että 
se tapahtuukin pienryhminä. Tämä oli uutta aiempiin käytäntöihin verrattuna. 

Seuraavassa vaiheessa keskustelijoiden välille syntyy hämmennys, kun opetta-
ja 1 ei ole aiemmin ollut mukana tehtävän suunnittelussa.
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(K1: 3/14):
Opettaja 1: Nyt mää oon ihan pihalla.
Opettaja 3: Silloin kun käsitellään näitä. [oppimistehtäviä]
Opettaja 1: Milloin, missä?
Opettaja 3: AKR-ryhmässä.
Opettaja 2: Se viimeinen kokoontuminen.
Opettaja 3: No se on vissiin 15. päivä helmikuuta.
Opettaja 1: Onko se jo sovittu, että näitä käsitellään.
Opettaja 3: Voisko ne käsitellä myös silloin, kun me ollaan siellä… 

Opettaja 2:lla ja 3:lla on yhteinen keskustelun kohde eli uuden oppimistehtävän 
liittäminen harjoitteluun ja he olettavat opettaja 1:n tietävän jo puhuttavasta asias-
ta. Opettaja 1 hämmästelee esittämällä käsikirjoituksesta poikkeavia kysymyksiä. 
Kyseessä on katkos osanottajien välillä, koska opettaja 1 ei ole tietoinen uudesta 
asiasta.Käytäväkeskustelu on tuonut opettaja 2:lle ja opettaja 3:lle yhteistä tietoa, 
mutta opettaja 1 ei ollut tuolloin paikalla. Tämä johtaa avoimeen häiriöön keskus-
telun kulussa. 

Seuraavaksi opettaja 2 ja 3 alkavat suunnitella ongelman (ajankäyttö) ratkaisua 
vuoropuheluna vaikka opettaja 1 on ”ihan pihalla”. 

(K1: 4/14):
Opettaja 2: Mutta hei, eikö siinä oo mahdollista… Että jos useammalla opis-
kelijalla on samantyyppinen ongelmatilanne kuin toisella, niin tavallaan ne 
vois laittaa sitten heidät yhdessä kertomaan siitä ongelmatilanteesta. Siitä, että 
mikä se heidän yksilöity kokemus oli siinä tilanteessa. Ja sitten hakee yhdessä 
siihen sitä teoreettista tietoa. Vai mitä mieltä sää [o1] oot?
Opettaja 1: Siis tekeekö kaikki opiskelijat tuon tehtävän? 
Opettaja 3: Ei me oo sovittu mitään… 
Opettaja 1: Ei kun mää tarkoitin vaan, että opettaja 3:lle [opettaja 1 haluaa 
luovuttaa opiskelijaryhmänsä videoinnit vain tähän väitöstutkimukseen, ei yli-
opiston tutkijoille]. Mää mietin, että mihinkä mää oon nyt juttuun joutunut. 
[naurua]

Episodista voidaan nähdä, että opettaja 2 keksii uuden aloitteen, johon toiset osa-
puolet eivät kuitenkaan tartu, syntyy häiriö ja puhuja vaihtuu. Tämä innovaatioaloi-
te uuden idean tuottamiseksi sisältää ituja yhteisölliseen oppimiseen. Mutta se jää 
sikseen, koska muut osanottajat eivät reagoi siihen. Opettaja 1 vaihtaa puheenai-
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hetta, koska hänen on vaikea vastata kysymykseen (Vai mitä mieltä sää [o1] oot?) 
Hänellä ei ole yhteistä keskustelun kohdetta opettaja 2:n ja opettaja 3:n kanssa.

Kuvio 14 esittää opettajien (o1, o2, o3) välistä vuorovaikutuksen koordinaatio-
rakennetta. Vuorovaikutus pysyy koordinaation tasolla, koska opettaja 1:llä on eri 
keskustelun kohde kuin opettajilla 2 ja 3. 

Kuvio 14. Vuorovaikutuksen koordinaatio–rakenne asiakastyön harjoittelun suunnitte-
luvaiheen keskustelussa.

Asiakastyön harjoittelun organisoiminen 

Uuden oppimistehtävän liittäminen harjoitteluun 

o2 o3 o1 

Oppimistehtävän luonnos, kysymykset 

Uuden 
oppimistehtävän 
toteutus  

Tutkimuksen 
toteutus 

Opettaja 2:lla ja opettaja 3:lla yhteisenä keskustelun kohteena on uuden oppimis-
tehtävän toteutus. Opettaja 1:llä keskustelun kohde on tutkimuksen toteutus har-
joittelun aikana. Hän tuo esille mielipiteensä olla mukana opiskelijaryhmineen ai-
noastaan ammattikorkeakoulun tutkijan (opettajan) tutkimuksessa. Nuolet kuvaa-
vat kohteen ja tekijän välistä kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Keskustelijoiden 
ja kohteen väliin sijoittuvana keskustelun välineinä toimivat uuden oppimistehtä-
vän luonnos ja kysymykset. Käsikirjoitus eli uuden oppimistehtävän liittäminen 
harjoitteluun ohjaa keskustelua. Väkänuoli ilmaisee keskustelijoiden välisiä jännit-
teitä ja häiriöitä (opettaja 1 ja opettajat 2, 3). Perinteinen nuoli kuvaa osallistujien 
samansuuntaista vuorovaikutusta yhteiseen kohteeseen (opettaja 2 ja 3).

Seuraavassa vaiheessa opettaja 3 yrittää vakuutella muita osallistujia ja eri-
tyisesti opettaja 1:tä uuden oppimistehtävän toimivuudesta. Oppimistehtävä tulisi 
kaikille opiskelijoille yhteiseksi tehtäväksi, ei vain tutkimukseen osallistuville tai 
päiväkodissa harjoitteluaan suorittaville.
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(K1: 5/14):
Opettaja 1: Tietysti, että mikä vaihtoehto on? Elikkä millä vai onko ne ne, jot-
ka on siinä tutkimuksessa mukana, päivähoidon?
Opettaja 3: …Me löydettiin tästä semmonen yhteinen tuo oppimispäiväkirja. 
Niin minä voisin hyödyntää sitten kanssa, kun tuo oppimispäiväkirja on.
---
Opettaja 1: Kyllähän se sillain tuntuu hassulta, että joku tekis jonkun erikois-
tehtävän, että ei niinku kaikki oo mukana. Siinä on vielä tuommoinen. Onhan 
se kyllä. …Oisko se sitten purussa eikä siinä välillä?

Edellä olevassa episodissa tulee esille, että opettaja 3 voisi hyödyntää perinteistä 
harjoitteluun liittyvää oppimispäiväkirjaa ja integroida sen tutkimusryhmän esittä-
män uuden oppimistehtävän kanssa. ”Me” viittaa tutkimusryhmän aiempaan suun-
nittelukokoukseen. Keskustelun edetessä ongelma ratkeaa opettaja 3:n oivaltaessa 
perinteisen oppimispäiväkirjan ja uuden oppimistehtävän vastaavuuden. Opiskelija 
voi analysoida uutta oppimistehtäväänsä mm. oppimispäiväkirjassaan. Keskuste-
lussa tapahtuu oleellinen muutos: syntyy yhteinen keskustelun kohde, kun oppi-
mispäiväkirja ja uusi oppimistehtävä sulautuvat toisiinsa. Keskustelussa ei synny 
uutta ideaa, vaan uusi oppimistehtävä korvaa oppimispäiväkirjan, koska oppimis-
tehtävä edellyttää työelämälähtöisen ongelman analysointia ja monialaista kehittä-
mistä harjoittelun eri vaiheissa.

Kuvio 15. Kooperaatio -rakenne asiakastyön harjoittelun suunnitteluvaiheen keskuste-
lussa.

Uuden oppimistehtävän liittäminen 
harjoitteluun 

Kysymykset, perustelut 
Tutkimusryhmän kokoukset 

o1 o2 o3 

Sama oppimistehtävä kaikille opiskelijoille 

Asiakastyön harjoittelun organisoiminen 
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Yhteinen toiminnan kohde mahdollisti myös opettaja 1:n ja hänen opiskeli-
joidensa mukaan tulemisen tutkimukseen. Hän alkaa puhua yhteisestä kohteesta 
eli samasta oppimistehtävästä kaikille opiskelijoille. Muutos lähtee liikkeelle siitä, 
kun opettaja 1 kysyy (”Tietysti, että mikä vaihtoehto on?”). Välineinä osallistujat 
käyttävät kysymyksiä, perusteluja ja kehittäjätiimin aiempia kokoontumisia. Käsi-
kirjoitus eli uuden oppimistehtävän liittäminen harjoitteluun ohjaa keskustelijoi-
ta. Opettaja 3 tuo esiin perinteiset harjoittelun aikaiset pienryhmäkokoontumiset 
(AKR-istunnot) ja oman ammatillisuutensa rajat opiskelijoiden ohjauksessa. 

(K1: 9/14):
Opettaja 3: … kun näitä ohjaa näitä sosionomiryhmiä tuollaisessa pienryh-
missä. Miten tärkeä olisi, että olisi vaikka hoitotieteen puolen opettaja mukana. 
Olisi vaikka joku parityöskentely. Monessa kohtaa noissa huomaa, että aina tu-
lee se oma rajallisuus vastaan. 
Tutkija 1: … Kyllähän ihmisen kohtaamisessa on näitä ongelmia näissä sosi-
aalityössä. Niin nehän on monta kertaa mielenterveyspotilaita. Sitten on tätä 
josta seuraa, että perheessä on perheväkivaltaa tai itsensä hoitamattomuutta 
ja ympäristönsä hallitsemattomuutta. Lapset jää heitteille jne. Se kumuloituu 
tavallaan se kurjuus. Sitähän tämä tarkoittaisi tällainen jaettu yhteinen koh-
de. Missä sitä yhteistä työtä tarvittaisi. Musta voisi siihen (hoitotyön opettajan 
nimi), joka oli tässä tilaisuudessa, niin ottaa yhteyttä.  
---
Tutkija 1: Näistä nousee tällaisia kehittämistarpeita. Tällaisia yhteistyön tar-
peita.
Tutkija 2: Niin nimenomaan sellaisia uuden ituja.

Keskustelussa nousee esiin ammattikorkeakoulun sosiaalialan ja hoitotyön koulu-
tusohjelmien välisen muutoksen ja yhteistyön tarve. Tarve nousee oppimistehtä-
vän esiin nostamasta haasteesta ja opettajan ammatinhallinnasta. Uutena toiminnan 
välineenä on opettaja 3:n tiedostama parityöskentely hoitotyön koulutusohjelman 
opettajan kanssa. Opettaja puhuu omasta kokemuksestaan ja opettajan näkökul-
masta. Sen sijaan tutkija 1 painottaa työelämälähtöisyyttä, ja tarkastelee asiaa ke-
hittävän työntutkimuksen näkökulmasta. Muutoksen tarve nousee työelämän haas-
teista. Tutkija 2 tukee tutkija 1:n näkökulmaa kehittämisen haasteista.

Keskustelun käsikirjoituksena on uuden oppimistehtävän liittäminen harjoit-
teluun. Tutkijoiden yhteisenä keskustelun kohteena ovat sosiaalialan työn ongel-
mat ja kehittäminen. Nuoli tutkijoiden välillä kuvaa heidän välistä samansuuntaista 
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vuorovaikutusta. Sen sijaan opettaja 3:n keskustelun kohde on sosiaalialan ja ter-
veysalan koulutusten kehittäminen. Opettaja 3:a ohjaa perinteinen käsitys harjoit-
telun oppimisprosessista, jossa työn kohteena on opiskelijan oppimisen tukeminen. 
Väkänuoli kuvaa opettaja 3:n ja tutkijoiden välistä vuorovaikutuksen häiriötä.

Keskustelu jatkuu, kun tutkija 2 viittaa tutkimustiedon ja käytännön tiedon yh-
distämiseen oppimistehtävässä. 

(K1: 10/14):
Tutkija 2: Pitäisköhän meidän antaa sitä viitekirjallisuutta, vuorovaikutuksen 
alalta.
Tutkija 1: … Tavallaan se olisi seuraava vaihe, että lähtisi etsimään itse sitä 
tietoa. Koska silloin saahaan se tutkimuksellinen ote alusta lähtien… Siihen 
pitää kyllä varmaan olla joku apu, millä sanoilla tai miten sitä. Se asia on se, 
mikä pitää ensin rajata yhdessä ja siihen lähdetään etsimään sitä ratkaisua. 
Ettei se jää, se ei ole pelkästään vuorovaikutusta, vaan se on sitä asiasisällön 
ratkaisemista. Sen ympärille sitä vuorovaikutusta. Siinä olisi molemmista näi-
tä.
Tutkija 2: Kyllä ne on tärkeitä sitoa toisiinsa. Se on totta.
Opettaja 3: … Voisiko ne ottaa siihen omaan opettajaan vaikka yhteyttä. Ne 
voisi sopia siitä asiasisällöstä. 

Kuvio 16. Vuorovaikutuksen koordinaatio -rakenne asiakastyön harjoittelun suunnitte-
luvaiheen keskustelussa.

Toiminnan teoria             Kokemustieto 

t1 t2  o3 

Uuden oppimistehtävän liittäminen harjoitteluun 

Koulutusten 
kehittäminen 

Sosiaalialan työn ongelmat ja 
kehittäminen 

Asiakastyön harjoittelun organisoiminen 
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Seuraavassa vaiheessa koordinaatio-rakenne muuttuu vuorovaikutuksen kooperaatio 
-rakenteeksi. Muutoksen aiheuttaa tutkija 2:n kysymys (”Pitäisköhän meidän antaa 
sitä viitekirjallisuutta, vuorovaikutuksen alalta”.) Tutkija 2 puhuu ”me”-muodossa.

Kuvio 17. Kooperaatio-rakenne asiakastyön harjoittelun suunnitteluvaiheen keskuste-
lussa.

Uuden oppimistehtävän liittäminen harjoitteluun 

t1 t2 o3 

Oppimistehtävän tutkimustiedon rajaus 

Asiakastyön harjoittelun organisoiminen 

Tutkijoiden ja opettajan yhteisenä vuorovaikutuksen kohteena on uuden oppimis-
tehtävän yhteistoiminnallinen tutkimustiedon rajaus. Tutkijat näkevät hyödyllisenä 
opiskelijan tutkimuksellisen otteen ja tiedonhaun kehittymisen. He esittävät konk-
reettista yhteistoimintaa opiskelijan ja opettajan välille. Opettaja 3 esittää keinoksi 
oman tutoropettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi.

 Vuorovaikutuksen kooperaatiotasolla osallistujat puhuvat toisilleen ja vaihta-
vat ajatuksia oppimistehtävän rajauksesta. Virkkeessä (”Tavallaan se olisi seuraava 
vaihe, että lähtisi etsimään itse sitä tietoa”) tutkija 1 nojaa uudistavan oppimisen 
käsitykseen. Ristiriitojen ratkaisu edellyttää analyysiä ja analyysiin tarvitaan työ-
kaluja, kuten tutkimustietoa (Engeström 2002, 90). 

Tutkija 1 korostaa opiskelijan ohjauksen merkitystä (”Siihen pitää kyllä var-
maan olla joku apu, millä sanoilla tai miten sitä”). Tutkija 1 esittää konkreetti-
sia toiminnan välineitä opiskelijan oppimisprosessin tukemiseen. Puheessa näkyy 
yhteisöllisen toiminnan korostaminen ja kohteen rajaamisen tärkeys. (”… pitää 
ensin rajata yhdessä ja siihen lähdetään etsimään sitä ratkaisua”). Tutkija 1:n 
puheenvuoro ilmaisee toiminnan teorian näkökulmaa tutkijan korostaessa harjoit-
teluprosessin toiminnallisia ratkaisuja pelkän opiskelijan ohjaukseen liittyvän vuo-
rovaikutuksen sijaan. Tämä edellyttää ongelman yhteistoiminnallista rajaamista ja 
tutkimustiedon etsimistä ongelman ratkaisemiseksi.
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Seuraava episodi kuvaa opettajan kiireistä työaikaa työyhteisössään. Työaika 
on jäsennetty tarkasti perinteisiin työtehtäviin. Uuden toiminnan toteuttamiseen jää 
hyvin vähän aikaa työpäivän aikana, jonka vuoksi tarvitaan ajan/tehtävien uudel-
leen organisointia. 

(K1: 12/14): 
Opettaja 3: …Mulla ei ole ollut kerta kaikkiaan… En ole ennättänyt. Oikein 
noista sisällöistä keskustelemaan tässä.
---
Tutkija 1: Ne on sellaisia asioita mun mielestä, jotka tehdään sillä tavalla kuin 
ne nyt voidaan. …Se on se asia, mikä tehdään se ja keskustellaan tällä taval-
la ja tehdään kaikki se mitä voidaan. Sitten tehdään niin hyviä ratkaisuja kuin 
voidaan…
Opettaja 3: … Miksei olla aikaisemmin [hoitotyön koulutusohjelman opetta-
jan nimi] kanssa esimerkiksi tätä [yhteistyötä] ruvettu miettimään. Tämähän 
olisi varmasti meillä ihan mahdollinen, kun vaan ruvettaisi se tekemään… 
Tutkija 2: Itse asiassahan meilläkin on tämä ”PBL”-taustalla ihan samantyyp-
pinen idea.

Episodi paljastaa toimintajärjestelmän (amk) ristiriidan, joka aiheutuu uuden op-
pimisprosessin tunkeutumisesta asiakastyön harjoitteluun. Ristiriita ilmenee uu-
den välineen ja perinteisen työnjaon välillä. Uusi oppimistehtävä edellyttää uutta 
työnjakoa ja aiheuttaa kitkaa käytännön vuorovaikutuksessa opettajan ja ympäris-
tön välillä. Se kärjistyy opettajan tehtävien määrän ja vallitsevan työajan epäsuh-
teeseen. Keskustelussa organisaatiotason kitka ilmenee vuorovaikutuksen häiriönä 
(”Mulla ei ole ollut kerta kaikkiaan… En ole ennättänyt”) opettajan ilmaistessa, 
ettei hän ole ennättänyt tehdä sovittuja asioita. 

Muutos vuorovaikutuksessa tapahtuu tutkija 1:n sanoessa (” … tehdään kaikki 
se mitä voidaan. Sitten tehdään niin hyviä ratkaisuja kuin voidaan”). Tutkija 1 
puhuu monikon ensimmäisessä persoonassa (me). Työryhmän keskustelusta voi-
daan tulkita yhteisenä keskustelun kohteena olevan yhteistoiminnallisen oppimisen 
haasteet. Ryhmä tarkastelee ammattikorkeakoulun harjoittelun kehittämistä yhtei-
söllisestä näkökulmasta. Tämä voitaneen tulkita hetkelliseksi siirtymäksi vuorovai-
kutuksen kommunikaatiotasolle. 
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Kuvio 18. Kommunikaatio-rakenne asiakastyön harjoittelun suunnitteluvaiheen kes-
kustelussa.

t1 t2 o3 

Yhteistoiminnallisen 
oppimisen haasteet 

Tutkimus- ja 
kehityskokeilun 
sisällön ja 
toteutuksen 
hyväksyminen 

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämiskokeilu 

Osallistujat kohdistavat huomionsa yhteisen kohteen lisäksi myös omaan vuoro-
vaikutukseensa ja käsikirjoitukseensa (Engeström 1993, 130). Nuolet kuvaavat tätä 
kommunikaatiovaiheen vuorovaikutusta. Opettaja 3:n puheenvuorossa näkyy oival-
lus sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmien yhteistoiminnallisuudesta. Kyseessä 
on kehittävää siirtovaikutusta tuottava refl ektoinnin taso eli resentraatio. Vuorovai-
kutuksen taso jää kuitenkin lyhytkestoiseksi. Voitaneen todeta, että hoitotyön kou-
lutusohjelman opettajien poissaolo suunnittelukokouksesta saattoi olla merkittävänä 
syynä siihen, että pysyvämpiä muutoksia vuorovaikutuksessa ei saatu aikaan.

Tiedonmuodostus

Kyseenalaistaminen 

Opettaja 3 kyseenalaistaa kehittäjätiimin aiempaa ajatusta opettajan aktiivisuudes-
ta hakea tutkimustietoa uuteen oppimistehtävään.

(K1: 1/14) 
Opettaja 3: Elikkä… eikö tää opiskelija voi ite sitä tutkimustietoa, että miks 
opettajan pitäis hakea … Tällä ryhmällähän oli alkusyksystä esimerkiks se yks 
tehtävä, jossa ne just haki tietoa. Ne yhdisti sen harjoittelun ja käytännön.  Ja 
sitten että ei näin monta tutkimusta [2–3] vaan varmaan yks riittäis, kun meillä 
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ei oo aikaakaan hirveästi käsitellä niitä. Jos aattelee, että tässä tulee nyt se on-
gelma, että jos näitä on 14 opiskelijaa ja näillä on aikaa kolme tuntia. 

Aiemmissa kehittäjätiimin palavereissa oli tullut esiin, että opiskelija voisi hakea 
tutkimustietoa vähintään 2–3 tutkimuksesta/artikkelista yhdessä opettajan kanssa. 
Opettaja 3 vetoaa perinteiseen koulutuksen käytäntöön, jonka mukaan opiskeli-
jan tehtävänä on itseohjautuvasti hakea tutkimustietoa oppimistehtäväänsä varten. 
Lisäksi opettaja 3 vetoaa ajan puutteeseen, jolloin oppimistehtävää kohden riit-
tää yksi tutkimus. Opettaja 3 pyrkii säilyttämään olemassa olevaa käytäntöä, jossa 
korostuu opiskelijan itseohjautuvuus tiedonhankinnassa. Ajan puute ilmentää pe-
rinteistä harjoittelun istuntoa, jossa jokainen opiskelija vuorollaan esittelee yksin 
tekemäänsä oppimistehtävää. Engeströmin (1999, 391) mukaan ekspansiivisen op-
pimisen tiedonmuodostuksen vaiheet eivät ole puhtaasti ekspansiivisia, vaan sisäl-
tävät myös ei-ekspansiivisia vaiheita. Niitä voidaan kutsua olemassa olevan käy-
tännön vahvistamisen vaiheeksi (ks. myös Lambert 1999). 

Opettaja 2 esittää innovaatioaloitteen opiskelijoiden parityöskentelystä ky-
seenalaistamalla opiskelijoiden yksin työskentelyyn.

(K1: 4/14): 
Opettaja 2: Mutta hei, eikö siinä oo mahdollista…Että jos useammalla opis-
kelijalla on samantyyppinen ongelmatilanne kuin toisella, niin tavallaan ne 
vois laittaa sitten heidät yhdessä kertomaan siitä ongelmatilanteesta. Siitä, että 
mikä se heidän yksilöity kokemus oli siinä tilanteessa. Ja sitten hakee yhdessä 
siihen sitä teoreettista tietoa. Vai mitä mieltä sää [o1] oot?
Opettaja 1: Siis tekeekö kaikki opiskelijat tuon tehtävän?

Tämä jää kuitenkin kyseenalaistamisyritykseksi, koska se ei laajene koko ryhmän 
keskusteluksi, vaan puheenaihe vaihtuu. Opettaja 3 nostaa esiin oman ammatilli-
suutensa rajat ja ehdottaa vuorostaan opettajien parityöskentelyä.

(K1: 9/14): 
Opettaja 3: … kun näitä ohjaa näitä sosionomiryhmiä tuollaisessa pienryh-
missä. Miten tärkeä olisi, että olisi vaikka hoitotieteen puolen opettaja mukana. 
Olisi vaikka joku parityöskentely. Monessa kohtaa noissa huomaa, että aina tu-
lee se oma rajallisuus vastaan. 
Tutkija 1: Itse asiassa tuosta mielenterveys tai minkähän kehittämishanke on. 
… Ajattelin ihan samaa, että kun näitä yhteisiä alueita on aika paljon
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Myöhemmin keskustelussa opettaja 3 toistaa oivalluksensa (yhteistoiminta hoito-
työn koulutusohjelman opettajan kanssa). Yhteistyöaloite hoitotyön koulutusohjel-
man kanssa edustaa yhteistyön horisontaalista laajenemista. 

(K1: 12/14):
Opettaja 3: … Miksei olla aikaisemmin [hoitotyön koulutusohjelman opetta-
jan nimi] kanssa esimerkiksi tätä ruvettu miettimään. Tämähän olisi varmasti 
meillä ihan mahdollinen, kun vaan ruvettaisi se tekemään…

Opettaja kyseenalaistaa olemassa olevaa pienryhmäohjaamisen käytäntöä ja hakee 
moniammatillista tukea työlleen. Kyseenalaistaminen ei kuitenkaan johda käytän-
nön muutokseen. Keskustelusta puuttuvat muun muassa hoitotyön koulutusohjel-
man opettajat, sosiaali- ja hoitotyön yliopettajat sekä ammattikorkeakoulun johto 
ja työelämän edustajat. Perinteisesti koulutusohjelmilla on erilliset opetussuunni-
telmat ja vain vähän yhteisiä opintojaksoja.  

Seuraavassa opettaja 3 kyseenalaistaa kehittämiskokeilun uuden oppimistehtä-
vän vedoten lisätyöhön. Osallistujat puhuvat tutkimus- ja kehittämiskokeilun käy-
tännön järjestelyistä.

(K1: 12/14): 
Opettaja 3: … Mun pitää ihan tässä vaiheessa sanoa. Silloin kun oli puhetta, 
että olisi pitänyt vaikka rajata. Mulla ei ole ollut kerta kaikkiaan… En ole en-
nättänyt. Se on yllättävän iso työ kerätä ja järjestää näitä kaikkia. Nämä käy-
tännön järjestelyt kuitenkin. Minä olen ajatellut, että sitten pitemmällä ajalla 
niitä …
Tutkija 1: Ne on sellaisia asioita mun mielestä, jotka tehdään sillä tavalla kuin 
ne nyt voidaan.

Episodista voidaan havaita toimintajärjestelmän herkkyys reagoida sinne tuotuihin 
uusiin tekijöihin. Kun toimintajärjestelmän osatekijään (tässä: toiminnan väline) 
tulee muutos, se vaikuttaa toimintajärjestelmän kokonaisuuteen. Opettaja 3 kokee 
”kaksoissidoksen” (Bateson 1972; myös Engeström 2002, 90), joka on psykolo-
ginen, elämyksellinen vastine toimintajärjestelmän osatekijöiden väliselle toisen 
asteen ristiriidalle. Usein se merkitsee toistuvia, mahdottomia tehtäviä ja epäonnis-
tumisia. Tässä kyse on uuden oppimistehtävän ja opettajan työnjaon organisoinnin 
ongelmasta. Toimintajärjestelmässä se kulminoituu uuden välineen ja perinteisen 
työnjaon väliseksi ristiriidaksi. Samalla kyse on keskeisestä työn kehittämiseen liit-
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tyvästä haasteesta; resurssien jakautumisesta. Tämä koskettaa koko koulutuksen 
toimintajärjestelmää. Uudesta tilanteesta selviämiseen tarvitaan uusia toiminnan 
välineitä. 

Tutkija 2 ehdottaa lisäaikaa opiskelijoille oppimistehtävän tekemiseen. Tutkija 
1 kyseenalaistaa opiskelijoiden ajankäytön.  

(K1: 14/14): 
Tutkija 2: Olisin antanut lisäaikaa opiskelijoille. Minä itse olen ahdistunut, 
kun mulla on kiire.
Tutkija 1: Minä olen sitä mieltä, että se on ihan sama paljonko niille antaa 
aikaa. … Siis se ei ole yhteydessä siihen ajan antoon, vaan se on yhteydessä 
minun henkilökohtaiseen ajankäyttöön. Jos niille sanoo, että teette kolmanteen 
päivään mennessä ja menette kirjastoon sinä ja sinä päivänä, rajaatte sen kysy-
myksen mihin haette tietoa, mikä teidän mielestä on se asia, mistä nimenomaan 
on kysymys. Haette sitä tietoa. Sen jälkeen he saavat apua ja ohjausta täällä 
siinä seminaarissa, eikö.

Kyseenalaistaminen nousee tutkijan omasta työkokemuksesta. Se ei kuitenkaan 
laajentunut yleiseksi keskustelun aiheeksi, koska voimakas ja yllättävä auktoritee-
tin ääni aiheuttaa häiriön keskustelun kulkuun. Suunnitteluvaiheen empiirinen ai-
neisto sisältää useita kyseenalaistamisyrityksiä, mutta ne eivät johda toimintajär-
jestelmän ristiriitojen erittelyyn tai niiden ratkaisuyrityksiin. 

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Kehittäjätiimin tarkastellessa uuden oppimistehtävän ja perinteisen harjoittelukäy-
tännön välisiä suhteita voidaan tunnistaa aktuaaliempiiristä analyysiä. Opettaja 3 
huomaa mahdollisuuden uuden oppimistehtävän ja perinteisen oppimistehtävän 
yhdistämiseen. Uutta perinteiseen oppimistehtävään on teoriatiedon yhdistäminen. 
Aktuaaliempiirinen analyysi kohdistuu tutkimuksen toteutukseen.

(K1: 5/14): 
Opettaja 3: Että nyt kun niillä on ne kokemukset – mehän aina ollaan puhuttu 
paljon niistä kokemusten, mitä ne on kokenut. Mutta nyt siihen vois liittää sen 
teoriatiedon…
Opettaja 1: Tietysti, että mikä vaihtoehto on? Elikkä millä vai onko ne ne, jot-
ka on siinä tutkimuksessa mukana, päivähoidon?
Opettaja 3: … Minä pystyisin hyödyntämään tätä sillä tavalla, kun me keskus-



136

teltiin sitä, että kun mullakin on se oppimispäiväkirja siellä. Kuten mää teille 
esittelin, että ois niinku oppimispäiväkirja, jossa mää keräisin sitä tietoa. Mutta 
tämähän [uusi oppimistehtävä] on minusta oppimispäiväkirja.

Asiakastyön harjoittelun suunnitteluvaiheessa aktuaaliempiirisen analyysin koh-
teena ovat sosiaalityön ongelmat, ei varsinaisesti päiväkotityö tai lasten kehityksen 
tukeminen.

(K1: 9/14): 
Tutkija 1: … Kyllähän ihmisen kohtaamisessa on näitä ongelmia näissä sosi-
aalityössä. Niin nehän on monta kertaa mielenterveyspotilaita. Nehän on sel-
laisia sekaongelmaisia monta kertaa. Siinä on sekä päihteiden väärinkäyttöä, 
erilaisten päihteiden… 
Opettaja 3: … tuli toinen tapaus ihan samanlainen tuolta kehitysvammapuo-
lelta…

Empiirinen analyysi palautuu takaisin uuden oppimistehtävän ja tutkimuksen to-
teutukseen.

(K1: 10/14):
Tutkija 1: …opettaja antaa kolme tällaisia artikkeleita, jotka kuvaa tätä tieto-
perustaa ja jonka perusteella voidaan sitten näitä päätöksiä lähtee tekemään. … 
Tavallaan se olisi seuraava vaihe, että lähtisi etsimään itse sitä tietoa. Totta kai 
se on hirveän hyvä, jos ne ohjattuna löytäisi sen itse. Koska silloin saahaan se 
tutkimuksellinen ote alusta lähtien.
Tutkija 2: Kyllä ne on tärkeitä sitoa toisiinsa. Se on totta.

Aktuaaliempiirinen analyysi kohdistuu edelleen uuden oppimistehtävän käytännön 
toteutukseen harjoitteluprosessissa. Osallistujat keskustelevat uuden oppimistehtä-
vän ohjeistuksesta ja erityisesti tieteellisen tiedon hakemisesta.

(K1: 14/14): 
Opettaja 3: … Se oli vaan se pieni hätä siitä, että miten löydetään. Kyllä luu-
len, että sillein, kun mekin on opettajina annettu sellaista infoa, ettei tässä hir-
veää katastrofi  ole, jos ei se ole se artikkeli sellainen. Jotenkin sellaista, että 
harjoitellaan ja tehdään tässä yhdessä. Tähän varmaan täytyy tämän kohteen 
määrittelyyn, jotenkin sitä ohjeistusta antaa.
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Tutkija 1: Mikä on se asia, mikä siinä on pulmana. Jos se on esimerkiksi hy-
gienian hoidossa, että miten henkilökohtainen hygienia on yhteydessä henkilön 
ja lapsen terveydentilaan.

Mitä voidaan sanoa keskustelun historiallisesta analyysista? Keskustelun analyysi ei 
kohdistu päiväkotityön ristiriitojen analysointiin tai niiden ratkaisuun. Kehittäjätiimi 
ei esimerkiksi keskustele, millaisten vaiheiden kautta päiväkotityö on kehittynyt tai 
mitkä ovat työn ristiriidat. Keskustelun ulkopuolelle jää päiväkotityön lähikehitys ja 
sen haasteet. Myös päiväkotityön teoriahistoriallinen analyysi (esim. työtä koskevat 
käsitteet, mallit ja teoriat) jäi puuttumaan (vrt. Engeström 1999, 383–384).

Uuden ratkaisun mallittaminen

Asiakastyön harjoittelun uusi oppimistehtävä sai alkunsa yliopiston aloitteesta. Ke-
hittäjätiimi muokkasi ja sovitti tehtävää sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakas-
työn oppimistehtäväksi. Oppimistehtävä tuli ”valmiiksi annettuna” välineenä so-
sionomi (AMK) -koulutukseen ja päiväkotiin. Suunnitteluvaiheessa oppimistehtä-
vä ei juuri muuttunut sisällöllisesti. 

Seuraava episodi kuvaa uuden tehtävän mallittamisen vaikeutta. 

(K1: 8/14): 
Opettaja 3: Mutta tietysti niinku sääkin tuossa sanoit, että jos vaikka sunkin 
opiskelijat vois tämän tehtävän tehdä… Että silloin me voitais muokata tätä 
vähän…Minusta aika hyvä ois sekin, että vain tämän monistais korjattuna ver-
siona... 
Opettaja 2: Mutta voisko tässä sitten olla tässä oppimispäiväkirjan kohalla, 
että niille annettais erillinen liite siitä tehtävästä. Ja sitten ilmoittaa, että se 
liittyy siihen tutkimukseen. …
Opettaja 3: …Tähän vaan laittais, että erillinen liite. Ja sitten kun me infotaan 
heille (opiskelijat), että tämmöinen tutkimus on. Ja että siihen eivät nyt kaikki 
tällä kertaa osallistu vaan nämä ryhmät osallistuu. Mutta kaikki tekevät tämän 
tehtävän, koska tämä on kyllä oppimistehtävä vai kuinka?
Opettaja 1: Joo ihan hyvä.

Otteesta voidaan todeta, että opettaja 3 kysyy osanottajilta mielipidettä oppimis-
tehtävän muodosta joko sellaisenaan tai muokattuna versiona opiskelijoille. Kes-
kustelu oppimistehtävän sisällöstä jätetään myöhemmäksi. Osallistujia askarruttaa 
eniten oppimistehtävän tehtäväksianto opiskelijoille ja se, ketkä opiskelijat osallistu-
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vat tutkimukseen. Päätöksenä on, että kaikki opiskelijat tekevät oppimistehtävän ja 
se annetaan opiskelijoille harjoittelun yleiskirjeen liitteenä. Myöhemmin käy ilmi, 
että uutta oppimistehtävää sovellettiin käytäntöön tehtävän alkuperäisessä muodossa. 

Uusien työtapojen käyttöönotto

Asiakastyön harjoittelun suunnitteluvaihe loi edellytyksiä koko harjoittelun oppimis-
prosessille. Suunnitteluvaiheen keskustelusta voidaan tunnistaa opettajien muutosvas-
tarinta tutkimustiedon etsimiseen opiskelijoiden oppimistehtäviä varten. He vetoavat 
ajanpuutteeseen ja perinteiseen toimintatapaan, jossa opiskelija itseohjautuvasti hakee 
tutkimustietoa oppimistehtäväänsä. Oletukseni on, että työtapojen muuttaminen on 
yleensä vaativa asia, joka vie aikaa. Toiminnan muuttaminen opiskelijan itseohjautu-
vasta toimintatavasta yhteiseen tiedonetsintään opettajan kanssa vaatii niin opettajalta 
kuin opiskelijaltakin asennemuutosta sekä uskoa ja sitoutumista uuteen toimintaan.

(K1: 2/14)
Opettaja 3: Että olisko tässä ollut, että jos se opettaja oiskin tuonut sen artik-
kelin… 
Opettaja 2: Niin että opettaja ehtis sitten 14 artikkelia. [päällepuhuntaa]
Opettaja 1: Täysin mahotonta. Ei meillä oo semmoiseen aikaa.

Sen sijaan opettaja 2 ehdottaa, että useampi opiskelija hakee yhdessä tutkimustietoa. 

(K1: 4/14)
Opettaja 2: …jos useammalla opiskelijalla on samantyyppinen ongelmatilan-
ne kuin toisella, niin tavallaan ne vois laittaa sitten heidät yhdessä kertomaan 
siitä ongelmatilanteesta. Ja sitten hakee yhdessä siihen sitä teoreettista tietoa. 
Vai mitä mieltä sää [o1] oot?
Opettaja 1: Siis tekeekö kaikki opiskelijat tuon tehtävän?

Tämä innovaatioaloite edustaa oppimista, jossa oppijat työskentelevät oppimispa-
rina yhteisössä. Tätä voitaneen verrata ryhmän oppimiseen yhteisössä (Sarja 2000), 
joka antaa perustaa kehittävälle siirtovaikutukselle. Opettaja 2:n aloite ohitetaan, 
eikä se johda vuorovaikutuksen muutokseen. Harjoittelun eriytynyt, yksin työsken-
telyn perinne jatkuu. 

Suunnitteluvaiheen keskustelussa ongelmaa aiheuttaa se, että uutta oppimis-
tehtävää pyritään sulauttamaan perinteisiin harjoittelun oppimistehtäviin tarkas-
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telematta toimintajärjestelmän (amk, päiväkoti) kokonaisuutta. Kehittäjätiimin 
huomio kohdistuu pääosin harjoittelun käytännön järjestelyjen suunnitteluun pe-
rinteisessä koulutuksen toimintajärjestelmässä. Todennäköisesti opettajat eivät ole 
tietoisia toimintajärjestelmän rakennemallista, eivätkä sitä ohjaavasta teoreettises-
ta tiedosta. Uuden välineen (uusi oppimistehtävä) tuominen aiheuttaa muutoksia 
myös toimintajärjestelmän muihin osatekijöihin (Engeström 2002). Tämä edellyt-
tää harjoitteluprosessin kokonaisuuden uudelleen tarkastelua, joka suunnitteluvai-
heessa jää tekemättä. 

Sen sijaan opetussuunnitelman harjoittelun tavoitteet ohjaavat keskustelua. 

(K1: 6/14)
Opettaja 3: Nyt meijän pitäis miettiä, että minkä takia me kokoonnutaan oike-
astaan näinä kertoina ja mitä meijän pitää saaha aikaan [päätösseminaari] tai 
mikä on sen purkutilanteen tavoite.
Opettaja 1: Tapaamisten tarkoituksena siinä on ohjata opiskelijan ammatti-
identiteetin kehitystä teorian ja käytännön vuoropuhelun avulla.
---
Opettaja 1: Mitkäs sen kytkennät sitten näihin yleisiin tavoitteisiin on? 
Opettaja 3: Tääkin tää oppimistilanne se voi liittyä kyllä näihin tavoitteisiin 
jotenkin vaikka useampaankin, eikö?...

Osallistujat päätyvät pääosin valmiin tiedon rekonstruointiin. Keskustelijat yhdis-
televät ja muokkaavat uuden oppimistehtävän opetussuunnitelman kokonaisuuteen 
kokemustietonsa perusteella. Oleellisia ovat opitut skeemat ja osallistujien omat 
tulkinnat uudesta tehtävästä. Oppiminen on hyvin yksilöllistä. Tilanne vahvistaa 
olemassa olevia perinteisiä harjoittelun käytäntöjä. Tiedon ulottuvuus liikkuu mer-
kityksellisen kokemustiedon, valmiin tiedon rekonstruoinnin ja merkityksellisten 
tietokokonaisuuksien välillä. Voitaneen puhua kognitiivisesta ja yksilön konstruk-
tivistisesta oppimisesta (vrt. Sarja 2000) sekä kognitiivisesta ja tilannesidonnaises-
ta siirtovaikutuksesta. 

Seuraavassa episodissa ilmenee kehittäjätiimin pyrkimys laajentaa toiminta-
järjestelmän subjektia yhteisölliseen suuntaan.

(K1: 9/14):
Opettaja 3: … kun näitä ohjaa näitä sosionomiryhmiä tuollaisessa pienryh-
missä. Miten tärkeä olisi, että olisi vaikka hoitotieteen puolen opettaja mukana. 
Olisi vaikka joku parityöskentely…
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Tutkija 1: … Kyllähän ihmisen kohtaamisessa on näitä ongelmia näissä sosi-
aalityössä. Niin nehän on monta kertaa mielenterveyspotilaita. Nehän on sel-
laisia sekaongelmaisia monta kertaa. Siinä on sekä päihteiden väärinkäyttöä, 
erilaisten päihteiden… Se kumuloituu tavallaan se kurjuus. Sitähän tämä tar-
koittaisi tällainen jaettu yhteinen kohde… Musta voisi siihen (hoitotyön opet-
tajan nimi), joka oli tässä tilaisuudessa, niin ottaa yhteyttä. …

Opettaja 3 tuo esiin koulutusorganisaation sisäisiä rajoja ylittävän yhteistyöidean. 
Tutkija 1 kehottaa opettajaa ottamaan yhteyttä edellisessä tutkimus- ja kehittämis-
kokeilun suunnittelupalaverissa mukana olleeseen hoitotyön opettajaan. Kehotus 
merkitsee konkreettista yhteistoiminnan aloittamista sosiaalialan ja hoitotyön kou-
lutusohjelmien välillä harjoittelun kehittämiseksi. Tämä heijastaa yhteistoiminnal-
lisuuden ituja sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelman välille. Opettaja 3:n ja 
tutkija 1:n puheenvuorot heijastelevat ääniä, joiden mukaan ammattikorkeakoulun 
haasteena on yhteistoiminnallisen työskentelyn mahdollistuminen. 

Keskustelun viimeinen episodi liittyy opiskelijoiden tiedonhankintaan oppi-
misprosessin aikana. 

(K1: 14/14):
Opettaja 3: … Käy vaan hakemassa sen tiedon ja kirjoittaa sen… Se oli vaan 
se pieni hätä siitä, että miten löydetään [tutkimustietoa]. …
Tutkija 1: … Eli se, että annatte esimerkin…Siitä saa keskustella opettajan 
kanssa. Sitten hän menee kirjastoon etsimään sen tiedon. Silloin he tietää, mis-
tä tässä on kysymys. … Mikä on se rajattu kohde, mikä tässä on se probleema, 
mitä tässä nyt lähdetään ratkaisemaan. …

Opettaja 3 on huolissaan siitä, miten opiskelijat löytävät heitä koskettavaan ongel-
maan tutkimustietoa. Opettaja 3 puhuu pelkästään tutkimustiedon löytämisen tär-
keydestä, ei yhteisen kohteen rajaamisen tarpeellisuudesta. Opettajan tietokäsitystä 
ohjaa kognitiivinen oppimisnäkemys. Sen mukaan opittavan asian ymmärtämisen 
ja tietämisen prosessissa keskeisiksi nousee valmiin tiedon rekonstruointi, men-
taaliset tulkintamallit, käsitteet ja niiden työstäminen. Todennäköisesti opettaja ei 
hahmota toiminnan teorian yhteisen kohteen käsitettä ja sen merkitystä. Sen seu-
rauksena voidaan myöhemmin huomata, että oppimisen kohdetta ei käytännössä 
pystytä yhteistyössä rajaamaan ja mallittamaan.

Tutkija 1:n ohjeet perustuvat kehittävään työntutkimukseen, mutta hyödyttä-
vät tässä yhteydessä vain toista tutkijaa ja opettajaa. Kehittävän siirtovaikutuksen 
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aikaansaamiseksi eri osapuolten, kuten harjoittelua ohjaavien opettajien, työnteki-
jöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden aktiivinen läsnäolo tutkimus- ja kehittämisko-
keilun suunnittelussa on tärkeää, jotta eri osapuolten asiantuntijuus voidaan hyö-
dyttää yhteiseen käyttöön. Tämä merkitsee yhteistoiminnallista pyrkimystä ottaa 
organisaation muutos haltuun (ks. Tuomi-Gröhn 2001). 

Keskustelussa ei käytetä etukäteen valmisteltuja tai olemassa olevia välineitä, 
kuten esityslistoja tai teoreettisia malleja. Kielellisillä välineillä vaikutetaan kes-
kustelun etenemiseen ja kohteen kuvaamiseen. Tutkija 1:n puheenvuorossa toi-
minnan teoria ilmenee oppimisprosessin ohjaamisvälineenä ja yhteisen toiminnan 
kohteen kuvaamisena, mutta muilla osapuolilla ei ole ollut mahdollisuutta asian 
omaksumiseen, mikä vaikeuttaa yhteisymmärrystä.

Episodista voidaan havaita, että opettaja 3:n refl ektointi kohdistuu omaan itseen, 
selviytymiseen uudesta oppimistehtävästä pienryhmäkokoontumisessa. Tällaista ref-
lektointia kutsutaan alkuperäiseksi sentraatioksi (Engeström 2001b, 23; 2004, 97; 
Raeithel 1983). Tutkijoiden refl ektio kohdistuu yhteiseen tehtävään ja työelämästä 
nouseviin ongelmiin. Raiethel (1983) kutsuu tätä desentraatioksi. Kehittävän siirto-
vaikutukseen pyrkivissä hankkeissa tarvitaan kuitenkin huomion suuntaamista sekä 
ulospäin yhteiseen tehtävään ja kontekstiin että sisäänpäin, kollektiivin sisäiseen 
dynamiikkaan (Engeström 2004, 97). Tällainen refl ektoinnin muoto tunnetaan re-
sentraation käsitteenä (mt. 97). Kuviossa 19 olen kuvannut osallistujien oppimista 
harjoittelun suunnitteluvaiheessa toimintajärjestelmän rakennemallin avulla:

Kuvio 19. Toimintajärjestelmä suunnitteluvaiheessa.

SÄÄNNÖT 
Perinteinen 
harjoittelu 
Yhteistoiminnalli-
nen harjoittelu 

TEKIJÄ 
Opettajat 
Tutkijat 

VÄLINEET 
Kehittäjätiimi 
Konstruktivistinen oppiminen 
Tieteellinen tieto  
Kokemustieto 
Opetussuunnitelma (amk) 
Yksilötason reflektointi 

KOHDE 
Uusien 
oppimismenetel-
mien kehittely 

YHTEISÖ 
Amk 
Yliopisto 
 

TULOS 
Uuden oppimistehtävän 
käyttöönotto 
Yksilön oppiminen 

TYÖNJAKO 
Tutkijat tutkivat  
Opettajat ohjaavat 
harjoittelua 
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Asiakastyön harjoittelun suunnittelu toteutui osin yliopiston ja ammattikorkeakou-
lun edustajien yhteistyönä. Työskentelyä ohjaavat toisaalta perinteisen toisaalta yhteis-
toiminnallisen harjoittelun säännöt. Oppiminen perustuu käytännössä konstruktivisti-
seen oppimisteoriaan, vaikka yliopiston tutkijat pyrkivät suuntaamaan sitä ekspansii-
viseen oppimiseen. Sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelma ja yksilötason 
refl ektointi ohjaavat suunnittelua. Oppimisen kohteena on uusien oppimismenetelmien 
kehittely koulutuksen harjoitteluun. Tuloksena mahdollistuu uuden työelämälähtöisen 
oppimistehtävän käyttöönotto asiakastyön harjoitteluun. Vaikka kokeilussa pyrittiin 
yhteistoiminnalliseen oppimiseen, tuloksena on mahdollinen yksilön oppiminen.

Perinteisesti harjoittelun ohjauskeskustelut kuuluvat harjoitteluprosessin toteu-
tusvaiheeseen. Tässä tutkimuksessa liitän ohjauskeskustelut harjoittelun suunnitte-
luvaiheeseen, koska kehittämiskokeilussa uutta oppimistehtävää pyrittiin muokkaa-
maan työelämälähtöiseksi yhteistoiminnassa tutkimuspäiväkotien kanssa. 

5.2  Ohjauskeskustelut päiväkodeissa

Tammikuussa 2005 opiskelijoilla oli ollut ns. harjoittelun koulupäivä, jolloin he 
olivat keskustelleet harjoitteluun liittyvistä kysymyksistä harjoittelua ohjaavan 
opettajansa johdolla omissa pienryhmissään. Opiskelijat olivat aloittaneet harjoit-
telunsa ja saaneet oppimistehtävänsä osana harjoittelun yleiskirjettä. Opettajan 
käynti opiskelijan harjoittelupaikassa ei ole kuulunut perinteisesti harjoittelujakson 
alkuun, kuten ei myöskään opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjauskes-
kustelu. Perinteisesti opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja ovat tavanneet toi-
sensa vasta harjoittelun loppuvaiheen palautekeskustelussa. Kehittämiskokeilussa 
opettaja kävi ohjauskäynnillä tutkimuspäiväkodeissa, koska ajateltiin sen helpot-
tavan muun muassa uuden oppimistehtävän yhteissuunnittelua ja käyttöönottoa.

Luvussa 5.2 kuvaan työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan ohjaus-
keskusteluja päiväkodeissa. Työpaikkaohjaaja ja opettaja tuntevat toisensa aiemman 
työhistorian ja yhteisen koulutuksen kautta (päiväkoti 1). Sen sijaan toisessa päivä-
kodissa (päiväkoti 2) toteutuneessa keskustelussa osallistujat eivät olleet tuttuja kes-
kenään. Molemmat päiväkotien ohjaajat ovat lastentarhanopettajia koulutukseltaan. 
Tutkittavassa sosionomi (AMK) -koulutuksessa on ollut käytäntönä, että päiväko-
deissa sosionomin harjoittelua ohjaa sosiaalikasvattaja tai sosionomi (AMK). Mikäli 
heitä ei ole päiväkodissa, ohjaajana toivotaan olevan lastentarhanopettajan. 

Seuraavissa kappaleissa kuvaan erikseen ensin päiväkoti 1:ssä käytyä keskus-
telua ja sen jälkeen päiväkoti 2:ssa toteutunutta keskustelua. Molemmat keskuste-
lut toteutettiin helmikuun alussa 2005.
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Päiväkoti 1
Päiväkoti 1:ssä keskusteltiin pääsääntöisesti harjoittelun oppimistehtävistä, opis-
kelijan oppimiskokemuksista ja opiskelijan ammatillisesta kasvusta. Erityisen pal-
jon keskustelua herättivät opiskelijan oppimistehtävät, erityisesti lasten ohjauksen 
suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvät asiat. Ohjauskeskustelujen pääaiheena on 
sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus. Keskustelun käsikirjoituksena 
on opiskelijan harjoittelua koskevan yleiskirjeen mukainen suunnittelu. Harjoitte-
lun yleiskirje perustuu sosiaalialan koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Vuorovaikutus

Kalevalan päivän yhteyteen liittyvien oppimistehtävien suunnittelun yhteydessä 
keskusteltiin siitä, mikä on vanhaa. 

(K2: 1/5):
Työpaikkaohjaaja 1: Sitten mietin, että tuohon leikkiin vielä. Mitähän muuta 
sitä kaikkea onkaan tätä vanhaa ollut…
Opiskelija 2: Ihan kyllähän ihan tällaista kokeilevaa. Rupesin miettimään, että 
mitä kaikkea on niin kuin, joskus ennen. Minä olen joskus sellaisella …, millä 
minun äiti oli lapsena leikkinyt. Tuli vaan mieleen, että just ihan liimakin jolla-
kin keitetyllä perunalla korvattu…
Opettaja 3: Sitten on sellainen, joka tuli siellä [kansainvälinen hanke]. Solmu 
tällainen joku, puiset kahvat ja sitten sellainen metallista tehty, joka pitäisi saa-
da auki, pitäisi saada irti toisistaan. Sitten ne pitäisi saada takaisin…

Työpaikkaohjaajan, opettajan ja opiskelijan vuoropuhelun edetessä keskustelu laaje-
nee lasten leikin näkökulmaan ja liittää sen toimintajärjestelmän (päiväkoti, amk) yh-
teyteen. Tässä työpaikkaohjaajan toistava kysymys on tärkeä (”Mitähän muuta sitä 
kaikkea onkaan tätä vanhaa ollut”). Keskustelijat esittävät useita kysymyksiä toisille 
osallistujille. Tässä yhteydessä voitaneen puhua dialogista. Sarjan (2000, 47) mukaan 
dialogioppimisen osallistuvan omaksumisen vaiheessa koko ryhmä muuttuu luomal-
la jaetun kohteen opittavasta asiasisällöstä sen omassa toimintajärjestelmässä. Opis-
kelija laajentaa puheenaihetta omiin kokemuksiinsa tuoden esiin oman äitinsä äänen. 
Tämän jälkeen opettaja vahvistaa keskustelua lasten leikin toimintajärjestelmään 
viitaten omaan työkokemukseensa kansainvälisessä hankkeessa. Asiaa tarkastellaan 
lasten leikin ja leikkivälineiden kautta, jolloin muodostuu yhteinen keskustelun koh-
de. Vuorovaikutuksessa voidaan havaita kooperaatio-rakenne (kuvio 20).
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Kuvio 20. Vuorovaikutuksen kooperaatio-rakenne ohjaajan, opiskelijan ja opettajan oh-
jauskeskustelussa (päiväkoti 1).

 

Harjoittelun yleiskirje, kysymykset, 
kokemustieto 

Harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu 

Mikä on vanhaa 
lapsille? 

op2 to1 o3 

Sosionomi (AMK) – opiskelijan harjoittelun ohjaus 

Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan välisen keskustelun pääaiheena on so-
sionomi (AMK) -opiskelijan asiakastyön harjoittelun ohjaus. Oppilaitos on lähet-
tänyt opiskelijan harjoittelua koskevan yleiskirjeen päiväkotiin, ja opiskelija sai 
sen harjoittelun infotilaisuudessa oppilaitoksella. Kirjeet ovat kaikilla osallistujil-
la keskustelussa mukana. Käsikirjoituksena on harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu ja keskustelu. Muina välineinä käytetään kysymyksiä ja kokemustietoa. 

Seuraavassa opiskelija 2 johdattelee osanottajia uuteen puheenaiheeseen (las-
ten ohjaus) tuomalla esille suunnitelmansa hyrrän tekemisestä lasten kanssa.

(K2: 2/5):
Opiskelija 2: Pojillahan on hirveä se hyrrä villitys. Mistä kaikesta sen pystyisi 
tekemään. 
Työpaikkaohjaaja 1: Puisia pyöreitä jotakin juttuja mihin porattaisi.
Opettaja 3: Tarviiko se sinun osata ohjata se tässä. Kuka se osaa tehdä hyrriä? 
Olisko sellainen ihminen, onnistuisiko se sillein. Tarviiko sitä itse kaikkea… 
---
Opettaja 3: Jotenkin minä näen niin kuin aika kokonaisvaltaisena tämän työn. 
Tai sanopa E [ohjaaja] sinä, että miten sinä näkisit. … Jos minä ajattelen it-
seeni, niin jos ei oma ammattitaito johonkin riitä. Niin silloin on sitä ammatil-
lisuutta, että hyödynnetään sellaista ihmistä, joka osaa tätä.
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Työpaikkaohjaaja 1: Ei noissa ukeissakaan ole.
Työpaikkaohjaaja 1: Nykyajan ukit on aika nuoria. Meikäläisen ikäisiä. 

Opiskelija on havainnut, että päiväkodin pojilla on hyrrävillitys. Opiskelija peruste-
lee hyrrän tekemistä lapsilähtöisesti omien havaintojensa pohjalta. Pian tämän jäl-
keen syntyy vuorovaikutuksen ensimmäinen häiriö. Opettaja johdattelee opiskelijaa 
ja ohjaajaa tarkastelemaan ohjaustoimintaa uudesta näkökulmasta. Siinä voitaisiin 
hyödyntää päiväkodin ulkopuolisia asiantuntijoita. Puheenvuoro on aloite rajojen yli-
tykseen. Opettaja perustelee asiaa omilla kokemuksilla. Tätä voidaan pitää innovaa-
tioaloitteena, joka onnistuessaan mahdollistaa ekspansiivisen siirtymän. Saadakseen 
vahvistusta aloitteelleen opettaja kysyy ohjaajan mielipidettä asiasta. Tätä voidaan 
pitää dialogia edistävänä tekijänä. Sarjan (2000, 136) mukaan erityisesti avoimet ky-
symykset, vastakkaisten näkökulmien esittäminen ja hyväksyminen edistävät yhtei-
sen kohteen moniäänistä tulkintaa (vrt. myös Graumann 1990). Ohjaaja kuitenkin 
sivuuttaa kysymyksen (”Ei noissa ukeissakaan ole. Nykyajan ukit on aika nuoria. 
Meikäläisen ikäisiä), jolloin aloite ei johda toiminnan muutokseen.

Stimulated recall-haastattelussa ohjaaja kertoo ajatelleensa, että opiskelijalla on 
tasan yksi ohjaukseen liittyvä oppimistehtävä ja senkin voi delegoida jollekin toi-
selle henkilölle. (”… ajattelin, että se on se tuokio, minkä sinä piät, että jos sinä et 
piäkkään sitä ite, mitäs järkee siinä on”). Episodin lopussa voidaan nähdä ohjaajan 
torjunta esitettyyn asiaan. Sitä ilmaisee kieltosana (”ei”), joka ilmaantuu puheeseen. 

Vuorovaikutus vaihtuu kooperaatio-rakenteesta koordinaation rakenteeseen:

Harjoittelun yleiskirje, kokemustieto, 
kyseenalaistaminen 

to1 op2 o3 

Harjoittelun yleiskirjeen mukainen suunnittelu 

Ulkopuolisen 
asiantuntijuuden käyttö 

Hyrrän tekeminen 

Sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus 
 

Kuvio 21. Vuorovaikutuksen koordinaatio-rakenne ohjaajan, opiskelijan ja opettajan oh-
jauskeskustelussa (päiväkoti 1).
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Työpaikkaohjaaja 1:n ja opiskelija 2:n yhteinen keskustelun kohde on hyrrän 
tekeminen yhdessä lasten kanssa. Sen sijaan opettaja 3 kyseenalaistaa asiantunti-
juutta oman kokemuksensa perusteella. Hänen puheensa kohdistuu päiväkodin ul-
kopuolisen asiantuntijuuden hyödyntämiseen lasten ohjauksessa. Välineinä osallis-
tujilla on harjoittelun yleiskirje, kokemustieto ja kyseenalaistaminen. Käsikirjoitus 
ohjaa osallistujien keskustelua tiedostamattomasti. Opiskelija lopettaa vuorovaiku-
tuksen häiriön siirtämällä keskustelun takaisin, mikä on vanhaa. 

(K2: 3/5):
Opiskelija 2: Tuo oli hirveän hyvä ajatus mitä äsken sanoit just siitä, että mikä 
on nykyään vanhaa. En ole ajatellutkaan sitä… Miten sitä opettaisi sen, mitä 
on itse oppinut. Mikä on vanhaa.
Opettaja 3: Ja mitenkä se liittyy, jos ajatellaan meistä niin kuin rukki on van-
haa. Miten se tämän ikäinen 5-vuotias lapsi ymmärtää. Mihinkä kokemukseen-
sa se liittää sen rukin... Koska oppiminen on, että liitetään niihin omiin koke-
muksiin sitä juttua. 
Työpaikkaohjaaja 1: Ei ole nähneet mummon lankaa sillä rukiilla millään 
lailla. Tiedän näistäkin lapsista just kysyisi tietää, että mikä rukki on.
Opettaja 3: Onko se siinä, että museossa käyntikin. Se on hirveän vaikea. Kos-
ka sitä ei voi liittää siihen omaan elämään. Mikä on sitä vanhaa. Tämähän on 
oleellinen kysymys.
Työpaikkaohjaaja 1: Mehän voidaan vaikka minkä näköistä kuule rukkia 
kantaa. Ne on vaan niitä tavaroita. Niin. 

Vuorovaikutus muuttuu hetkellisesti koordinaatio-rakenteesta kommunikaatio-ra-
kenteeksi:
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Kuvio 22. Vuorovaikutuksen kommunikaatio-rakenne ohjaajan, opiskelijan ja opettajan 
ohjauskeskustelussa (päiväkoti 1). 

to1 op2 o3 

Mikä on vanhaa? 
Miten 
opetetaan? 

Sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus 

Yhteisenä keskustelun kohteena on, mikä on vanhaa lasten näkökulmasta. Millai-
sia vanhoja esineitä voisi käyttää oppimisvälineinä, jotta lapset ymmärtävät niiden 
käyttötarkoituksen ja merkityksen? 

Keskustelijoiden huomio kiinnittyy myös omaan toimintaan ja sen käsikirjoi-
tukseen (”Miten sitä opettaisi sen, mitä on itse oppinut. Mikä on vanhaa [opiske-
lija]. Sekä mehän voidaan vaikka minkä näköistä kuule rukkia kantaa. Ne on vaan 
niitä tavaroita. Niin.” [ohjaaja]. Osallistujien hetkellisenä käsikirjoituksena on, mi-
ten opettaa lapsille se, mikä on vanhaa. Osallistujat refl ektoivat omaa toimintaansa. 
Osallistujat kokivat yhteisen oivalluksen. 

Seuraavasta episodista voidaan nähdä, että osallistujat laajentavat keskustelun 
kohdetta päiväkodin lasten toimintajärjestelmään Kalevalan päivän järjestämisek-
si. Samalla keskustelu kiinnittyy tämän päivän lapsille tuttuihin oppimisvälineisiin. 

(K2: 4/5):
Opettaja 3: Mikä olisi sitä lasta palvelevaa ja sitten sitä jatkoa, jos ajatellaan 
sitä oppimista.
Työpaikkaohjaaja 1: Jotakin esimerkiksi mietin, jotakin esimerkiksi olisi sel-
laiset vanhat sukset… 
Opettaja 3: Sen voisi kytkee sen lapsen hiihtämiseen. Koska sillä [lapsella] on 
kuvaa, että mitä se on… 
---
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Työpaikkaohjaaja 1: En tiedä mitä vanhoja tavaroita siellä T:lla [päiväko-
din työntekijä] olisikaan. Jotain kahvimyllyä uskoisin ja kahvipannua sellaista.
---
Opettaja 3: … Mitäs sulla olikaan, että ne lapset tekisi sillä perunalla.
Opiskelija 2: Perunatikku eläimiä tai sitten muita leluja mitä tulee mieleen.
Opettaja 3: Mistäs se tulee se kokemus niistä eläimistä. Onko näillä lapsilla 
sitten eläimistä kokemusta. 
Opiskelija 2: Kyllä minä uskoisin... 

Opettaja johdattelee keskustelun lasten oppimiseen kysymällä, mikä olisi lasta pal-
velevaa oppimista. Opettajan puhetta ohjaa lapsilähtöinen näkökulma. Samassa 
lauseessa opettaja viittaa oppimisen jatkumoon (” ja sitten sitä jatkoa,”), johdon-
mukaiseen lasten ohjaukseen. Samalla opettaja soveltaa oivallusta päiväkotityöhön 
ja opiskelijan mahdolliseen lasten ohjaukseen.

Täten osallistujat laajentavat yhteistä oivallustaan omaan kokemukseensa. 
Episodin loppuvaiheessa opettaja kysyy opiskelijalta (”mitäs sulla olikaan”), jolla 
hän viittaa opiskelijan suunnitelmiin lasten ohjauksesta. Samalla opettaja liittää 
uuden yhteisen oivalluksen opiskelijan suunnitelmiin. Tätä voidaan pitää tietoisena 
yrityksenä yhdistää yhteisötason vuorovaikutuksessa muodostunut uusi tieto yksi-
lötason toimintaan ja muuttaa yhteisen keskustelun kohteen tuoma oivallus toimin-
nan välineeksi. 

Episodin keskivaiheilla ohjaaja laajentaa keskustelun ideaa koskemaan myös 
työkaveria, joka voisi olla mukana yhteistyössä (”En tiedä mitä vanhoja tavaroi-
ta siellä T:lla [päiväkodin työntekijä] olisikaan”). Tämä mahdollistaa toiminnan 
subjektin laajentamisen yksilöstä (opiskelija) yhteisöön (päiväkoti). Episodista 
voidaan huomata, että opettaja ei kehota opiskelijaa ottamaan yhteyttä päiväko-
din työntekijään (T). Kommunikaatio-rakenne muuttuu keskustelun loppupuolella 
kooperaatio-rakenteeksi (kuvio 23).

Osallistujien keskustelu kohdistuu lapsilähtöisen Kalevalan päivän järjestämi-
seen. Välineinä he käyttävät harjoittelun yleiskirjettä, jonka mukaan opiskelijan 
tulee suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ohjaustilanne harjoittelunsa aikana. 
Lisäksi kollegan vanhat esineet, kokemustieto ja siitä nousevat kysymykset ovat 
vuorovaikutuksen välineinä. Käsikirjoitus palautuu takaisin harjoittelun yleiskir-
jeen mukaiseksi. Herää kysymys: muuttuuko yhteinen oivallus toiminnan väli-
neeksi päiväkodin arkeen? Miten se tapahtuu?
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Harjoittelun yleiskirje, kysymykset, 
kokemustieto, kollegan vanhat esineet 

Harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu  

Lapsilähtöisen 
Kalevalan päivän 
järjestäminen 

op2  to1 o3 

Sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus 

Tiedonmuodostus

Kyseenalaistaminen

Opettaja 3 kyseenalaistaa päiväkodin perinteistä toimintatapaa, jossa lasten toimin-
tahetken suunnittelu- ja ohjausvastuu on yleensä yhdellä kasvatuksesta vastuussa 
olevalla henkilöllä. 

(K2: 2/5): 
Opettaja 3: Tarviiko se sinun osata ohjata se tässä. Kuka se osaa tehdä hyrriä?. 
Olisko sellainen ihminen, onnistuisiko se sillein. Tarviiko sitä itse kaikkea… 
Jotenkin minä näen niin kuin aika kokonaisvaltaisena tämän työn. Tai sanopa 
E [työpaikkaohjaaja] sinä, että miten sinä näkisit. Totta kai täytyy niin kuin se 
ohjaamisen olla ja pitää sitten tehdä ja sitä harjoitella... Niin silloin on sitä am-
matillisuutta, että hyödynnetään sellaista ihmistä, joka osaa tätä.
Opiskelija 2: Jos ne on ite varsinaista ohjaustehtävää.

Kyseenalaistaminen tapahtuu keskustelun alkuvaiheessa, jossa ohjaaja, opiskelija 
ja opettaja suunnittelevat lasten toiminnan ohjausta. Opettaja 3 viittaa kyseenalais-
tamisellaan päiväkodin rajoja ylittävään yhteistyöhön. Samalla opettaja refl ektoi 
omaa toimintaansa. Str-haastattelussa ohjaaja tuo esiin, että hän ei ajatellut mah-

Kuvio 23. Vuorovaikutuksen kooperaatio -rakenne ohjaajan, opiskelijan ja opettajan oh-
jauskeskustelussa (päiväkoti 1). 
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dollisuutta hyödyntää päiväkodin ulkopuolisia henkilöitä ohjaajiksi. Ajatus ulko-
puolisista yhteistyökumppaneista itse lasten ohjaukseen oli vieras.

Opiskelija 2 refl ektoi omaa toimintaansa saamansa oivalluksen (mikä lapsista 
on vanhaa?) pohjalta. Sen jälkeen opettaja 3 ja työpaikkaohjaaja 1 yhdessä kyseen-
alaistavat päiväkodin toimintaa ja lasten kehityksen tukemista.

(K2: 3/5): 
Opiskelija 2: Tuo on hirveän hyvä ajatus mitä äsken sanoit, että mikä on nyky-
ään vanhaa. En ole ajatellutkaan sitä.
Opettaja 3: Onko se siinä, että museossa käyntikin. Se on hirveän vaikea. Kos-
ka sitä ei voi liittää siihen omaan elämään. Mikä on sitä vanhaa. Siis tämän 
ikäisen lapsen. Tämähän on oleellinen kysymys.
Työpaikkaohjaaja 1: Mehän voidaan vaikka minkä näköistä kuule rukkia 
kantaa. Ne on vaan niitä tavaroita. Niin. 

Kyseenalaistaminen liittyy näkemykseen, jonka mukaan päiväkotityössä on tun-
nettava lasten kokemusmaailma ja kehitystaso ennen kuin lapsi oikeasti oppii. 
Opittavalla asialla tulee olla merkitys ja mieli lapselle. Tässä tapauksessa kyseen-
alaistamisen seurauksena opiskelija hyödyntää oivalluksen toimintansa välineeksi.

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Osallistujat pyrkivät löytämään syitä ja selittäviä tekijöitä lasten oppimiseen. Ai-
heena oli Kalevalan päivään liittyen, mikä on vanhaa lasten näkökulmasta. Kes-
kustelun aihe herätti miksi-kysymyksiä. Osallistujat pyrkivät jäljittelemään aiheen 
alkuperää ja selittämään tilannetta (vrt. Engeström 1999).  

Keskustelusta on tunnistettavissa historiallinen analyysi siitä, mitä tämän päi-
vän lapsi pitää vanhana esineenä.

(K2: 1/5): 
Työpaikkaohjaaja 1: … T on ollut joskus ennenkin pistänyt sen alulle. Elikkä 
tollaisia vanhoja tavaroita, vanhoja esineitä kotoa. Silitysrautaa ja muita. Nau-
rettiin just tai todettiin vaan, että mikähän näille lapsille on vanhoja esineitä. 
Onko esimerkiksi kirjoituskone. Äänilevy on näille esimerkiksi muinaismuis-
toa. Ei kukaan muista tämän ikäisistä lapsista enää.
Opettaja 3: Silloin kun me [kansainvälisyyshanke] tehtiin sitä perinneleikki 
romppua. Me tehtiin sitä leikkitutkimusta. Silloin tultiin siihen tulokseen, että 
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tavallaan se menneisyys, se eilinen päivä on jo sitä historiaa. Siinä mielessä 
varmaan se kirjoituskone jo olisi.
---
Opiskelija 2: Ihan kyllähän ihan tällaista kokeilevaa. Rupesin miettimään, että 
mitä kaikkea on niin kuin, joskus ennen. Minä olen joskus sellaisella … leik-
kiä, millä minun äiti oli lapsena leikkinyt. …

Opettaja 3 tuo keskusteluun puheenvuoron, joka edustaa teoriahistoriallista analyy-
sia lasten oppimisesta. 

(K2: 3/5): 
Opettaja 3: Ja mitenkä se liittyy, jos ajatellaan meistä niin kuin rukki on van-
haa. Miten se tämän ikäinen 5-vuotias lapsi ymmärtää. Mihinkä kokemukseen-
sa se liittää sen rukin... Koska oppiminen on, että liitetään niihin omiin koke-
muksiin sitä juttua. 
Työpaikkaohjaaja 1: Ei ole nähneet mummon lankaa sillä rukilla millään lail-
la. Tiedän näistäkin lapsista just kysyisi tietää, että mikä rukki on.
Opettaja 3: Onko se siinä, että museossa käyntikin. Se on hirveän vaikea. Kos-
ka sitä ei voi liittää siihen omaan elämään. Mikä on sitä vanhaa. Siis tämän 
ikäisen lapsen. Tämähän on oleellinen kysymys.
Työpaikkaohjaaja 1: Mehän voidaan vaikka minkä näköistä kuule rukkia 
kantaa. Ne on vaan niitä tavaroita. Niin. 

Keskustelijat pyrkivät laajentamaan puheenaihetta lasten toimintajärjestelmään. 
Samassa yhteydessä ilmenee aktuaaliempiiristä analyysia.

(K2: 4/5): 
Opettaja 3: Mikä olisi sitä lasta palvelevaa ja sitten sitä jatkoa, jos ajatellaan 
sitä oppimista.
Työpaikkaohjaaja 1: Jotakin esimerkiksi mietin, jotakin esimerkiksi olisi sel-
laiset vanhat sukset. Oikein vanhat sukset… 
Opettaja 3: Sen voisi kytkee sen lapsen hiihtämiseen. Koska sillä [lapsella] on 
kuvaa, että mitä se on. Onhan se vähän erilaista.
Opettaja 2:Sitä minä olen miettinyt, että minkälaiset on nykylapsen luistimet. 
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Uuden ratkaisun mallittaminen

Osallistujat erittelivät lasten oppimisen historiallisia ja empiirisiä lähtökohtia sekä 
pyrkivät jäljittämään sitä, mikä on vanhaa. Keskustelussa onnistuttiin luomaan ide-
oita eli välitason välineitä lasten Kalevalan päivän toteutukseen. Osallistujat mal-
littivat uutta ideaa (oivallusta). 

(K2: 3/5):
Opiskelija 2: Tuo oli hirveän hyvä ajatus mitä äsken sanoit just siitä, että mikä 
on nykyään vanhaa. En ole ajatellutkaan sitä. …
Opiskelija 2: … Miten sitä opettaisi sen, mitä on itse oppinut. Mikä on vanhaa.
Opettaja 3 :…Meistä niin kuin rukki on vanhaa. Miten se tämän ikäinen 5-vuo-
tias lapsi ymmärtää. Mihinkä kokemukseensa se liittää sen rukin. Oppiminen 
on, että liitetään niihin omiin kokemuksiin sitä juttua. 
Työpaikkaohjaaja 1: … Tiedän näistäkin lapsista just kysyisi tietää, että mikä 
rukki on.
Opettaja 3: Onko se siinä, että museossa käyntikin. Se on hirveän vaikea. Kos-
ka sitä ei voi liittää siihen omaan elämään. Mikä on sitä vanhaa. Siis tämän 
ikäisen lapsen. Tämähän on oleellinen kysymys.

Mallittamista edelsi keskustelu, jossa kyseenalaistettiin päiväkotityötä. Opittavalla 
asialla tulee olla merkitys ja mieli lapselle ennen kuin lapsi oikeasti oppii. Lisäksi 
aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi kohdistuu siihen, miten aika on muut-
tunut ja mitä tämän päivän lapsi pitää vanhana esineenä. Mallittaminen tapahtui 
pelkästään puheen tasolla eikä siitä syntynyt visuaalisia tuotoksia. Kehittävän työn-
tutkimuksen ja ekspansiivisen oppimisen teorian mukaan mallittaminen tuo uuden 
ratkaisun näkyväksi ja mahdollistaa eri osapuolille yhtäläisen mahdollisuuden mal-
lin tarkasteluun (Engeström 1999). 

Mallin tutkiminen

Työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija pääsivät vaiheeseen, jossa he yhdessä tut-
kivat uutta syntynyttä mallia (oivallusta) lasten oppimisesta. Samalla keskustelu 
kiinnittyy tämän päivän lapsille tuttuihin oppimisvälineisiin. 

(K2:4/5)
Opettaja 3: Mikä olisi sitä lasta palvelevaa ja sitten sitä jatkoa, jos ajatellaan 
sitä oppimista.
Työpaikkaohjaaja 1: Jotakin esimerkiksi mietin, jotakin esimerkiksi olisi sel-
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laiset vanhat sukset. Oikein vanhat sukset. Mitkä on perinteisesti kiinni.
Opettaja 3: Sen voisi kytkee sen lapsen hiihtämiseen. Koska sillä [lapsella] on 
kuvaa, että mitä se on. Onhan se vähän erilaista.
Opiskelija 2: Sitä minä olen miettinyt, että minkälaiset on nykylapsen luisti-
met. 
---
Työpaikkaohjaaja 1: En tiedä mitä vanhoja tavaroita siellä T:lla[päiväkodin 
työntekijä] olisikaan. Jotain kahvimyllyä uskoisin ja kahvipannua sellaista.
Opettaja 3: Sekin voisi liittää siihen kokemukseen.
Työpaikkaohjaaja 1: Kyllä. 
---
Opettaja 3: Mistäs se tulee se kokemus niistä eläimistä. Onko näillä lapsilla 
sitten eläimistä kokemusta. 
Opiskelija 2: Kyllä minä uskoisin, että varmaan kissa ja koira. 

Aluksi mallia tutkitaan keskustelun tasolla. Keskustelijat koettelevat eri vaihtoeh-
toja (lapselle tutut liikuntavälineet) siitä, mitkä oppimisvälineet tämän päivän lapsi 
voisi liittää omiin kokemuksiinsa. 

Uuden mallin soveltaminen

Seuraavaksi ohjaaja, opiskelija ja opettaja keskustelevat syntyneen uuden mallin so-
veltamisesta. Lapsella tulee olla tietoisuus leikkivälineiden käyttötarkoituksesta en-
nen kuin hän kokee asian mielekkäänä ja ymmärtää sen merkityksen. Tämä toteutuu, 
jos leikkivälineet ovat tuttuja lapsille. Uuden mallin soveltaminen tähtää siihen, että 
opiskelija hyödyntää uuden välitason välineen (oivallus) toimintansa välineeksi. 

(K2:5/5)
Opettaja 3: Tässä tulee tämä kulttuuri. [Kalevalan päivä]. Mitenkä sen saami-
nen yleensä. Onko se tavoitteena sitten tälle ohjaukselle. Onko se oppimisen 
tavoite. 
Opiskelija 2: … että lapsi vaikka saa ohjeeksi, että tee joku sellainen hahmo ja 
sellainen oma lelu… Se lapsi saa itse sillein, pääsee käyttämään sitä mielikuvi-
tustaan ja miettimään, että minkä se haluaa itse tehdä. Millä se jaksaa leikkiä. 
Opettaja 3: Se olisi se lähtökohta. Miten siihen perustus tai liitetään tämä 
kulttuuri.
Opiskelija 2: No, sillä pohjustaisi sitä vähän sitä juttua. Kertomalla just siitä, 
että entisaikaan jouduttiin tekemään paljon enemmän niitä…
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Työpaikkaohjaaja 1: … Se on se lähtökohta, että ennen vanhaan ei ollut le-
luja. Lapset tekivät niitä itse ja kokeile nyt tehdä itse ja leikit sillä. Mistäs se 
ennen vanhaan on tullut ne eläimet...
Opettaja 3: Näitten lasten jotka tässä ovat, joiden kanssa sinä työskentelet. 
Mikä on niitten lasten elämään kuuluvat eläimet.

Episodista voidaan tulkita, että ohjauskeskustelu pohjustaa uuden mallin käytän-
nön sovellusta.

Stimulated recall-haastattelun episodi osoittaa, kuinka osallistujat kuvaavat 
yhteisen oivalluksen syntymistä eli lapsen oman kokemusmaailman havaitsemista.

(K5: 1/3 str)
Opettaja 3: Ajattelitko, että se vaikuttais tähän sun toiminnan suunnitteluun 
jotenkin?
Opiskelija 2: Kyllä varmaankin, uskoisin niin. Ainakin mitä jälkeenpäin oon 
miettiny niin kyllä se varmaan, varmaan tota pittää asiaa vielä uuvestaan 
miettiä ja käyvä läpi.
---
Opiskelija 2: Vasta tämän keskustelun aikana aloin hahmottaa sitä …  ensim-
mäistä kertaa vasta kunnolla ninkun tiedostin sen asian ja rupesin miettimään 
sitä, pysähyin sitä miettimään.
Työpaikkaohjaaja 1: … Mää sain semmosen ahaa-elämyksen kans tässä, … 
että ei tyrkytetä niitä entisiä malleja vaan tosiaan he tekevät nyt itse oman le-
lun, tämän päivän ninkun tarpeisiin. 

Toimintajärjestelmien välinen yhteistyö johtaa siihen, että opiskelija soveltaa uutta 
mallia päiväkodissa. 

Opiskelija 2 oli jo edellisenä aamuna johdatellut lapsia entisajan yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin lukemalla kirjaa. Hän kokeilee lasten kanssa, millaisia kokemuksia 
päiväkodin lapsilla on leluista ja tutkii uutta mallia lasten kanssa yhdessä.

(K5: 2/3):
Opiskelija 2: Ja, ja, me eilen aamulla sillä aamupiirillä luettiin sitä Koiramä-
en kirjaa ja se kirja oli, kerto siitä ajasta, kun ei vielä ollut edes sähköö, muis-
tatteko te? 
Lapsi: Muistan, joo.
Opiskelija 2: Joo, ja tuota, mitä te luulette, silloin kun ei oo ollu sähköö, niin 
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onkohan ollu sillon semmosia tehtaita, missä tehhään leluja. 
Lapsi: ei
Opiskelija 2: Joo, ei oo ollu. Mutta, mitä te luulette, mistähän ne lapset on ne 
lelut oikein saanu?
Lapsi: en tiiä
Lapsi: itte
Opiskelija 2: Hmm, kyllä, ite on tehty leluja sillon. Mistähän kaikista, mitä työ 
luulette, ootteko ite tehneet leluja, mistä kaikesta voi tehä?
Lapsi: Pystyy tekkeen kankaasta 
Opiskelija 2: Hmm, perunoista pystyy tekemään esimerkiks, kyllä
Lapsi: Ja kävyistä
Opiskelija 2: Kävyistä pystyy tekemään. Isot pojat varsinkin on puusta puus-
ta vuolleet semmosia ukkeleita ja kävyistä ovat tehneet. ... Tännään myö teh-
häänkin ihan ite leluja ja me ei tarvita siihen mittään muuta kuin perunata ja 
semmosia puutikkuja ja hirveesti mielikuvitusta.

Episodista voidaan tunnistaa, että opiskelija on sisäistänyt ohjaukseensa ajatuksen 
lasten omien kokemusten merkityksestä. Hän haluaa saada ne käyttöön. Opiskelija 
kysyy lapsilta lasten omia kokemuksia leikkivälineiden tekemisestä. Opiskelijan 
toiminnassa näkyy ohjaajan, opiskelijan ja opettajan ohjauskeskustelussa syntynyt, 
yhteinen oivallus lasten oppimisesta. 

Prosessin refl ektointi

Opiskelija ohjasi lapsiryhmää. Työpaikkaohjaaja, vertaisopiskelijan (opiskelija 6) 
ja opiskelija 2 arvioivat toimintaa heti sen päätyttyä. Vertaisopiskelijan puheen-
vuoro vahvistaa, että opiskelija 2 on hyödyntänyt ohjauskeskustelussa syntynyttä 
oivallusta toimintaansa.

(K5: 3/3 str):
Opiskelija 6: ... Ja sää olit rauhallinen ja kyselit niiltä lapsilta, otit ne mukkaan 
siihen juttuun sillä lailla ja sitten hyvin yhistit siihen aiempaan, mistä olitte 
puhunu edellisenä päivänä niistä entisajoista, että mitenkä lelut on tehty, lelut 
on tehty ennen vanhaan sitten ja ne lapset sai siihen vastata niin minusta se oli 
hyvin linkitetty ninkun tähän aiheeseen sitten. 

Samassa yhteydessä ilmenee ohjaajan innostuneisuus opiskelijan ohjauksesta, sen 
aiheesta ja toimintatavasta.
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(K5: 3/3 str):
Työpaikkaohjaaja 1:… se ei ollu vaan semmonen [opiskelija 2] joku, et se nyt 
vaan tässä heittää kehiin tämmösen jutun vaan se jotenkin ninkun natsas hirmu 
hyvin tähän, näihin asioihin, mitä me oltiin puhuttu.

Uusien työtapojen käyttöönotto

Päiväkoti 1:ssä työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan ohjauskeskustelun tie-
donmuodostus kohdistuu aiheeseen, mikä on vanhaa. Tiedonmuodostus perus-
tuu keskustelijoiden työkokemukseen ja opettajan seuraamukselliseen siirtymään 
(Beach 2003), jonka hän tuo keskusteluun. Seuraamuksellisen siirtymän tuloksena 
opettajan suhde siihen, mikä on vanhaa, on muuttunut kansainvälisen yhteistyön 
seurauksena. Kehittävän siirtovaikutuksen tavoitteena on ottaa tämä seuraamuk-
sellisen siirtymän tuoma muutos haltuun pyrkimällä yhteistoiminnallisesti vaikut-
tamaan päiväkotityön muutokseen (ks. Tuomi-Gröhn 2001, 13). 

Keskustelun kuluessa osallistujat oivaltavat, että lapsen oppiminen tapahtuu 
lapsen omista, kokemukseen perustuvista lähtökohdista käsin. Jotta lapsi ymmärtää 
vanhan esineen merkityksen, tulee hänellä olla kokemusta esineestä ja sen käyt-
tötarkoituksesta. Keskustelun loppuvaiheessa ryhmä liittää syntyneen oivalluksen 
opiskelijan suunnitelmiin. Tätä voidaan pitää tietoisena yrityksenä yhdistää yhtei-
sötason vuorovaikutuksessa muodostunut uusi tieto yksilötason toimintaan. Oival-
lusta pyritään soveltamaan yksilötasolle opiskelijan työvälineeksi. Opettaja ohjaa 
opiskelijan oppimisprosessia. Oivallusta ei kuitenkaan pyritä soveltamaan päivä-
kodin toimintaympäristöön. 

Str-haastattelun mukaan opiskelija mietti vielä jälkikäteen ajan muuttumista. 
Hänen mukaansa keskustelu antoi hänelle ”ahaa-elämyksen” siitä, mikä lapsille 
on vanhaa. Myös työpaikkaohjaaja korostaa lapsilähtöisyyttä (str-haastattelu): ”…
ei tyrkytetä niitä entisiä malleja vaan tosiaan he tekevät nyt itse oman lelun, tämän 
päivän ninkun tarpeisiin.”

Toimintajärjestelmien välistä oppimista ohjauskeskustelussa voidaan kuvata 
kuvion 24 mukaisesti.
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Kuvio 24. Toimintajärjestelmä ohjauskeskustelussa (päiväkoti 1).

 
 

SÄÄNNÖT 
Päiväkodin 
säännöt 
Opetussuun-
nitelma 

TEKIJÄ 
Opiskelija 
Ohjaaja 
Opettaja 

VÄLINEET 
Asiantuntijat 
Tieteellisen ja 
arkitiedon 
yhdistyminen 
Ohjauskeskustelu 
Opetussuunnitelmat 
(päiväkoti, amk) 

KOHDE 
Mikä on 
vanhaa? 
 

YHTEISÖ 
Päiväkoti 
Oppimisver-
kosto

TULOS 
Oivallus: 
Lasten omien kokemusten 
ja oppimisen yhteys 

TYÖNJAKO 
Jokaisen 
asiantunte-
mus käyttöön 

Ohjauskeskustelussa opettaja ja opiskelija toimivat rajanylittäjinä ammattikorkea-
koulusta päiväkotiin. Ohjauskeskustelussa opiskelija 2 halusi tietää, miten lapsille 
opetetaan vanhoja asioita. Sen jälkeen osallistujat kiinnittivät huomionsa omaan 
toimintaansa keskustellen varhaiskasvatusikäisen lapsen oppimisvalmiuksista ja 
mitä opetuksessa tulee huomioida. Osallistujat osallistuivat tasa-arvoisesti keskus-
teluun antaen siihen oman asiantuntemuksensa (työnjako). Välineenä oli erityisesti 
arkitiedon ja tieteellisen tiedon yhdistyminen. Toimintajärjestelmään (amk, päivä-
koti) muodostui yhteinen keskustelun kohde (mikä on vanhaa?), jossa toiminnan 
kohde hahmotetaan uudella tavalla. Keskustelun tuloksena osapuolet oivalsivat 
lasten omien kokemusten ja oppimisen yhteyden. Tästä muodostui yhteinen raja-
kohde. 

Yhteinen rajakohde (oivallus) muuttui lasten toiminnan suunnittelun ja toteu-
tuksen välineiksi opiskelijan ohjauksessa. Yhteistyö mahdollisti toimintajärjes-
telmien välisen molemminpuolisen tiedon liikkumisen, teoria- ja kokemustiedon 
integroitumisen ja yhteisen tiedon tuottamisen. Se mahdollisti opiskelijalle uuden, 
lapsilähtöisen työskentelyn lasten ohjaukseen. Empiirisestä aineistosta voidaan 
tunnistaa päiväkodin edustajien vähäinen läsnäolo suunnitteluvaiheessa (eriytynyt 
toimintakulttuuri vs. osallisuus). Tutkimusaineistoa harjoittelun jälkeiseltä ajalta 
ei ole saatavilla. Täten ei voida tehdä johtopäästöstä, että syntynyt rajakohde on 
tuonut muutosta itse päiväkodin toimintatapoihin. 
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Päiväkoti 2
Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan ohjauskeskustelu toteutettiin päiväkoti 
2:ssa kuukauden kuluttua harjoittelun alkamisesta. Kokoontumisen tarkoituksena on 
keskustella opiskelijan harjoitteluun liittyvistä tavoitteista, oppimistehtävistä ja asi-
akkaan kohtaamisesta. Keskustelua herättivät erityisesti lasten ohjaaminen, oppimis-
tehtävät ja harjoittelun tavoitteet. Ajallisesti eniten keskusteltiin lasten ohjaamisesta. 
Uudesta oppimistehtävästä keskusteltiin melko lyhyesti. Aluksi opiskelija oli ohjannut 
lapsia mallioppimisen menetelmällä, eikä hän ollut itse suunnitellut lasten ohjausta.

Keskustelun pääaiheena on sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus 
päiväkodissa. Keskustelun käsikirjoituksena on harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu. Seuraavat kaksi episodia kuvaavat keskustelun kokonaisuutta. Niissä 
toistuvat ne vuorovaikutuksen ongelmat, jotka ilmenevät koko keskustelun ajan 
ohjaajan, opettajan ja opiskelijan välillä. 

Vuorovaikutus

Ensimmäinen episodi kuvaa tiedon tuottamisen vaikeutta. Samalla se, kuten seu-
raavakin episodi tuovat esiin työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan yritystä 
löytää keskustelun yhteinen kohde. 

 
(K3: 1/10):
Opettaja 3: … Kun se oli toisen ohjaajan ohjaus. Sitten sinä sen vedit sitten toisille 
lapsille. Mikähän siinä, pääsitkö jyvälle siitä, että minkä takia sellaista tehtiin…
Opiskelija 6: No, niin nyt vasta ensimmäistä kertaa oikeastaan ajattelenkaan 
sitä sillä tavalla. Varmaan siinä oli just sitä, että kun se huone laitettu niin kuin 
talveksi…
Opettaja 3: ... Niin minkä takia ajattelet, että aisti juttuja on otettu. Mikä siinä 
on se juju tai idea? 
Opiskelija 6: Apua! 
Opettaja 3:Tulee nyt vähän vaikeita kysymyksiä. 

Episodin alussa näkyy, että opettaja 3 yrittää siirtää keskustelua aikuisjohtoisesta 
ohjaajan näkökulmasta lapsen näkökulmaan kysymällä ohjaustoiminnan peruste-
luja. Samalla opettaja laajentaa aihetta teoreettisen tietämyksensä perusteella. Hän 
hakee keskustelulla sitä, miksi aistiharjoituksia otetaan lasten kanssa. Opettaja jou-
tuu vielä toistamaan kysymyksen (”Mikähän siinä, pääsitkö jyvälle siitä, että min-
kä takia sellaista tehtiin?”). 
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Opiskelija ei ole aiemmin ajatellut asiaa tästä näkökulmasta. Tämä voitaneen 
tulkita yksilöllisen oppimisen eli opiskelijan näkökulman laajenemiseksi. Opiskeli-
jan puheenvuorosta käy ilmi, että hän huomaa toiminnan taustalla olevan yhteyden 
aistitoimintoihin. Opettaja vie keskustelua syvemmälle ja kysyy opiskelijalta ais-
tijutun ideaa. Tämän jälkeen seuraa häiriö, joka ilmenee opiskelijan huudahdukse-
na (”Apua!”). Opettaja pehmentää häiriötä toteamalla (”Tulee nyt vähän vaikeita 
kysymyksiä”). Episodista käy ilmi, että opettaja esittää useita kysymyksiä suoraan 
opiskelijalle ja keskustelu on pelkästään heidän välistään. 

Stimulated recall -haastattelun yhteydessä opiskelija myöntää kysymyksen ol-
leen hyvin vaikea. Lisäksi hän vaatii itseltään nopeutta vastata kysymyksiin ilman 
suurempia miettimisiä. Myös työpaikkaohjaajan mielestä ohjaamisen tarkoitusta 
käsittelevä kysymys oli vaikea. Hänen mukaansa teorian ja käytännön integrointi 
on vaikeaa monelle opiskelijalle. 

Vuorovaikutuksen ongelmaksi nousee ensinnäkin se, että opettaja kyselee ja 
testaa oppilaitoksella mahdollisesti opittua teoriatietoa, eikä laajenna keskustelua 
lasten ja työntekijöiden toimintajärjestelmiin. Toiseksi osallistujat eivät rajaa yh-
teistä vuorovaikutuksen kohdetta, vaan tilanne muodostui opettajan ja opiskelijan 
väliseksi ”asiantuntija–noviisi”-asetelmaksi. Keskustelun konfl ikteja syntyi lapsi-
lähtöisyyden vs. aikuisjohtoisuuden ympärille. Keskustelun alussa vuorovaikutusta 
ohjaa kooperaatio-rakenne (kuvio 25).

Kuvio 25. Vuorovaikutuksen kooperaatio-rakenne ohjaajan, opiskelijan ja opettajan oh-
jauskeskustelussa (päiväkoti 2).

Harjoittelun yleiskirje, kysymykset, 
kokemustieto, teoriatieto 

Harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu  

Ohjauksen 
lähtökohta 

op6 o3 

Sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus 
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Opettajalle ja opiskelijalle syntyy yhteinen keskustelun kohde, lasten ohjauk-
sen lähtökohta. Ohjaaja ei osallistu keskusteluun. Käsikirjoitusta ohjaa harjoitte-
lun yleiskirjeen mukainen suunnittelu. Välineinä osallistujat käyttävät harjoittelun 
yleiskirjettä ja kokemustietoa. Opettaja turvautuu myös teoriatietoon ja kysymyk-
siin. Keskustelun pääaiheena on opiskelijan harjoittelun ohjaus, jonka tarkoitukse-
na on tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Seuraavassa episodissa tulee esiin päiväkodissa ilmenevä yksin tekemisen 
ihanne ja ohjaajalähtöisyys toimintatilanteiden suunnittelussa. 

(K3: 6/10):
Työpaikkaohjaaja 2: Lähinnä minä sillä lailla ajattelin, että kun [opiskelijan 
nimi] saa sen itse miettiä… Mikä olisi hänelle se sellainen alue, vahva. … Jos 
on sellainen vähän turvallisempi aihe mikä olisi helpompi pitää.
Opiskelija 6: Ja oikeesti kun minä en loppujen lopuksi edes tiedä, mikä on mi-
nun vahva alue. Koska minä en ole ohjannut tavallaan minkäänlaista… 
Opettaja 3: Siinä mielessä on ihan hyvä tämä, että pystyy ja on mahdollista 
kokeilla nyt täällä. Erilaisia juttuja. Tuo liikunta on sillä tavalla musta aika 
mielenkiintoinen ohjausjuttuna…
Työpaikkaohjaaja 2: Joo kyllä… Se varmaan onnistuu siltä puolelta ihan. Ja 
[opiskelijan nimi] on tehnyt ihan kirjallisesti suunnitelmat. Ja me on katsottu 
se läpi 

Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijaa löytämään oman vahvuusalueensa, joka hel-
pottaa tavoitteiden toteutumista. Puheenvuorosta seuraa häiriö opiskelijalle. Hän 
ei vielä tiedä omia vahvuusalueitaan vähäisen ohjauskokemuksensa vuoksi. Häiriö 
tulee esille useiden ”en”-sanojen kautta. Opiskelijalla on myös ajattelun dilemma, 
kun hän yrittää ratkaista, mitkä hänen vahvuusalueensa voisivat olla. Opiskelijan 
dilemma ratkeaa, kun opettaja ehdottaa opiskelijalle lasten liikunnan ohjaamista. 
Ohjaaja tukee opettajan esittämää ajatusta ja käytännössä opiskelija toteuttaa lasten 
liikuntaa päiväkodissa. Episodista käy ilmi, että lapsille suunniteltavan toiminnan 
lähtökohtana ovat opiskelijan vahvuusalueet. Käytännössä opiskelija suunnittelee 
toiminnan itseohjautuvasti, jonka jälkeen suunnitelmasta keskustellaan ohjaajan 
kanssa.

Vuorovaikutusta ohjaa aluksi koordinaatio-rakenne, joka muuttuu kooperaa-
tio-rakenteeksi (kuvio 26).
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Kuvio 26. Vuorovaikutuksen muuttuminen koordinaatio-rakenteesta kooperaatio-raken-
teeksi ohjaajan, opiskelijan ja opettajan ohjauskeskustelussa (päiväkoti 2) 

 
 

Harjoittelun yleiskirje, kokemustieto  
Harjoittelun yleiskirje, 
kokemustieto  

o3 op6 to2 

Harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu 

Sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun ohjaus 

o3 op6  to2 

Harjoittelun yleiskirjeen mukainen 
suunnittelu 

Opiskelijan 
vahvuusalue 

Opiskelijan 
vahvuusalue 

Tavoitteiden 
toteutuminen 

Sosionomi (AMK) -opiskelijan harjoittelun 
ohjaus 

Aluksi opettajan ja opiskelijan yhteinen keskustelun kohde on opiskelijan henkilö-
kohtaisten tavoitteiden toteutuminen. Ohjaaja pitää perinneaihetta vaativana, joten 
opiskelijan tulisi löytää omat vahvuusalueensa. Hetken kuluttua keskustelu vaihtuu 
koordinaatio-rakenteesta kooperaatio-rakenteen vuorovaikutukseksi. Perinteinen 
harjoittelun yleiskirjeen mukainen suunnittelu ohjaa keskustelua, koska osallistujat 
keskustelevat perinteisestä harjoittelun yleiskirjeessä kuvatusta ohjaustehtävästä. 
Yhteisenä kohteena on opiskelijan vahvuusalue, johon opiskelijan toivotaan tu-
keutuvan ohjaustehtävää suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Kaikkien osapuolten 
tarkoituksena on saada opiskelijan tavoitteet toteutumaan. Vuorovaikutuksen väli-
neinä käytetään harjoittelun yleiskirjettä ja kokemustietoa. 

Empiirisestä aineistosta (videonauhoitus, str-haastattelut) voidaan tulkita osal-
listujien kolme erilaista näkökulmaa lasten ohjaukseen: Opettaja tarkasteli asioita 
lapsen kehityksen ja oppimisen näkökulmasta (lapsilähtöisyys), työpaikkaohjaaja 
korosti lasten motivointia (aikuisjohtoisuus) ja opiskelija tasapainoili näiden välil-
lä. Toimintajärjestelmän tasolla ristiriita muodostui välineen (ohjausnäkemys) ja 
kohteen (lapsi) välille. 

Voitaneen kuitenkin todeta myös yhtäläisyyttä. Työpaikkaohjaajan ja opettajan 
ohjaamiskäsitystä ohjasi heidän lastentarhanopettajakoulutustaustansa. Lastentar-
hanopettajakoulutus on perustunut Suomessa fröbeliläiseen pedagogiikkaan, jossa 
keskeisinä lasten ohjausta ohjaavina periaatteina pidetään aikuisjohtoista lapsen 
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yksilöllisten taipumusten ja kaikkien aistien kehittämistä (Salo 1939, 256). Opiske-
lijan tasapainoilun syynä voitaneen pitää sitä, että sosionomi (AMK) -koulutukses-
sa oli tutkimusajankohtana vain 3 opintoviikkoa varhaiskasvatuksen pedagogisia 
teoriaopintoja. Päätelmänä voidaan todeta, että keskustelussa ei syntynyt yhteistä 
keskustelun kohdetta eikä oivallusta, joka olisi johtanut yhteiseen rajakohteeseen.

Tiedonmuodostus 

Kyseenalaistaminen

Ohjauskeskustelu sisältää useita kysymyksiä varsinkin opettaja 3 taholta. Ne liit-
tyvät pääosin opiskelijan oppimiseen. Puheenvuoroista ei voida kuitenkaan erottaa 
varsinaista päiväkotityön kyseenalaistamista. 

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Ohjauskeskustelussa on tunnistettavissa aktuaaliempiiristä analyysia, kun osallis-
tujat keskustelevat opiskelijan toiminnasta päiväkodissa. 

(K3: 6/10):
o3: … Sinä olet ottanut ensimmäisiä askeleita kohti, mitä sinun tavoitteet. Kun 
sanoit, että tavoitteena on näitten ohjaustaitojen kehittäminen… Miten sitä voi-
si jatkossa hyödyntää. Näissä sinun muissa tehtävissä tai harjoittelussa. 
op6: Niin. No ensi viikollakin minä pidän sitten sellaisen liikunta jutun. 
Jonka minä suunnittelin ihan itse, ja keksin sen motivoinnin. 

Historiallista analyysia ilmenee kohdassa, jossa opettaja 3 kysyy opiskelijalta pe-
rusteluja lasten ohjaukseen. 

(K3: 1/10): 
Opettaja 3…Niin, mikä siinä oli tärkeä. Minkä takia se oli lapsille niin kuin 
tärkeä hetki. Mitä luulet siihen? Sulle se oli tärkeä, niin kuin sinun oman oh-
jaamisen kannalta... 
---
Opettaja 3: Tavallaan se tilanteen hallinta. Oli helpompi säilyttää sitten, kun 
oli jotakin tekemistä ja annoit ne ohjeet… Kun se oli toisen ohjaajan ohjaus. 
Sitten sinä sen vedit sitten toisille lapsille. Mikähän siinä, pääsitkö jyvälle siitä, 
että minkä takia sellaista tehtiin…
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Opiskelija 6: No, niin nyt vasta ensimmäistä kertaa oikeastaan ajattelenkaan 
sitä sillä tavalla.

Opettaja tarkastelee ohjausta lapsilähtöisesti ja yrittää laajentaa keskustelua teo-
riahistorialliseksi tarkasteluksi. Keskustelu jää kuitenkin pelkästään opettaja 3:n ja 
opiskelija 6:n väliseksi. Työpaikkaohjaajan, opettajan ja opiskelijan keskustelus-
sa historiallinen analyysi jäi niukaksi varsinkin päiväkoti 2:ssa. Voitaneen todeta, 
että, keskustelun yhteiset puheenaiheet rajautuivat varhaiskasvatuksen pedagogiik-
kaan sulkien puheen ulkopuolelle päiväkotityön hoivan ja perhetyön problematii-
kan. Osallistujien oli vaikea löytää nykyistä päiväkotityön kokonaisuutta selittäviä 
suhteita ja mekanismeja. Lisäksi on tulkittavissa, että keskustelijoiden käyttämät 
välineet toistivat perinteistä reproduktiota eli lapset nähtiin toiminnan (ohjauksen) 
kohteena eikä osallisina toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.  

Uuden ratkaisun mallittaminen

Ohjauskeskustelussa on tunnistettavissa aktuaaliempiiristä analyysia ja pyrkimystä 
historialliseen analyysiin, mutta siinä ei päästy mallittamisvaiheeseen. Esimerkik-
si, jos keskustelussa olisi muodostunut uusi oivallus (rajakohde), osallistujat olisivat 
voineet mallittaa syntynyttä oivallusta konkreettiseen muotoon, ja liittää sen aikai-
sempaan kognitiiviseen asiayhteyteen (ks. Janhonen & Sarja 2007). Keskustelussa ei 
päästy tasolle, jossa olisi tullut esille keskustelun sitominen aikaisempiin konkreet-
tisiin toimintamalleihin, esimerkiksi sanallisiin ohjeisiin tai uusiin toimintatapoihin.

Uusien työtapojen käyttöönotto

Päiväkoti 2:ssa ohjaaja, opiskelija ja opettaja suunnittelevat opiskelijan toimintaa 
lähtökohtanaan koulutuksen opetussuunnitelma. Opettaja odottaa opiskelijan osaa-
van vastata kysymyksiin koulun opintojaksojen tietojen perusteella. Keskustelussa 
hän ikään kuin testaa opiskelijan teoreettista tietämystä. Samalla hän testaa jo ole-
massa olevan valmiin tiedon tietämystä. Opiskelijan viimeisestä puheenvuorossa 
opiskelija olettaa, että opettajalla on oikeaa tietoa, jota hän ei osaa selittää opetta-
jalle. Opiskelijan käsityksiä ohjaa mallista oppimisen periaate. Opiskelija tarvit-
see työpaikkaohjaajan ja opettajan tukea itseluottamuksensa tukemiseen ja omasta 
oppimisestaan vastuunottamiseen (Janhonen, Sarja & Juntunen 2006, 244–246). 

Opettajalla oli omaa teoriatietoa lasten ohjauksen taustatekijöistä, mutta asiaa 
ei laajennettu kokemustiedon avulla, jolloin asia olisi tullut helpommaksi opiske-



164

lijalle. Teoriatiedon ja kokemustiedon yhdistäminen avaa mahdollisuuden yhtei-
sen rajakohteen syntymiselle, joka mahdollistaa muutoksen (Tuomi-Gröhn 2001). 
Rajakohteen syntyminen edellyttää kuitenkin eri osapuolten välistä dialogia, joka 
tässä keskustelussa jäi syntymättä. 

Opettajaa ohjaa tietokäsitys, jonka mukaan tieto siirtyy tehtävästä tai tilantees-
ta toiseen opiskelijan päässä (”Miten sitä voisi jatkossa hyödyntää. Näissä sinun 
muissa tehtävissä tai harjoittelussa”). Tämä viittaa kognitiiviseen siirtovaikutuk-
seen. Opiskelija sanoo soveltavansa oppimiskokemustaan jo seuraavalla viikolla. 
Videonauhan puheenvuorosta voidaan havaita, että opiskelija tuntee tyytyväisyyttä 
pystyessään itse suunnittelemaan liikuntajutun ja keksimään siihen motivoinnin. 
Opiskelija tarkastelee ohjausta aikuisjohtoisesta näkökulmasta ja puheenvuoro tuo 
esiin yksin suunnittelun ihanteen. 

Empiirisen aineiston perusteella voitaneen todeta, että päiväkoti 2:n ohjaus-
keskustelun suunnittelussa korostuu yksilön toiminta. Opiskelijalta odotetaan it-
seohjautuvaa toimintaa. Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan työskentely 
on perinteistä. Opiskelija ensin hakee itsenäisesti tietoa ja sen jälkeen tapahtuu 
yhdessä työskentely ohjaajan kanssa. Oppimista ohjaa tuotos- ja yksilökeskeinen 
kognitiivinen oppimiskäsitys, jossa ulkomaailman kohteet sisäistyvät opiskelijan 
ajatteluun ja toimintaan. Aineistosta ei ilmene opiskelijan ja muiden tahojen yhteis-
toiminnallisuus esimerkiksi tiedon haussa tai toiminnan suunnittelussa.

Työpaikkaohjaaja mainitsee opiskelijan tarvitsevan paljon tukea ja ohjausta 
harjoittelujaksollaan.

(K3: 8/10 str):
Työpaikkaohjaaja 2:… mutta tavallaanhan minä ninkun oisin voinu vähän 
malttaa ja odottaa ja antaa opiskelijan puhua…
---
…minusta tuntu, että kun minä niitä omia kokemuksia kerron niin jospa se aut-
taa (opiskelijan nimi) ninkun näkemään niitä asioita ja oppimaan niitä asioita. 

Keskusteluasetelma muotoutuu Laven ja Wengerin (1991) kuvaamaksi ”asiantunti-
ja- noviisi” – oppimismalliksi. Keskustelussa työpaikkaohjaaja puhuu opiskelijasta 
kolmannessa persoonassa. Hän suuntaa hyvin vähän kysymyksiä suoraan opiske-
lijalle vaatien tasa-arvoiseen keskusteluun. Ohjaaja ja opettaja ovat asiantuntijoina 
ja opiskelija on oppijan roolissa. Oppiminen perustuu monologiseen tiedonvälitys-
malliin (Sarja 2000). 
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Ohjauskeskustelussa ei muodostunut dialogia. Osapuolet halusivat tuoda kes-
kusteluun oman asiantuntemuksensa, mutta opettajan ja ohjaajan käsikirjoitukset 
kilpailivat keskenään. Keskustelussa ei myöskään syntynyt yhteistä keskustelun 
kohdetta, jolloin ei onnistuttu luomaan uusia ideoita tai käsitteitä toiminnan uusiksi 
välineiksi. Keskustelu perustui tietokäsitykseen, jonka mukaan valmista teoreettis-
ta tietoa on opettajalla ja kokemustietoa ohjaajalla, jonka pitäisi siirtää nämä tiedot 
opiskelijan toiminnan välineeksi. 

Verkostoyhteistyö edellyttää osallistujilta vaihtoehtoisten ratkaisujen etsintää ja 
pohdintaa dialogisessa vuorovaikutuksessa. Kuten työpaikkaohjaaja toteaa str-haas-
tattelussaan, asiantuntijoiden tulee antaa tarpeeksi tilaa ja aikaa opiskelijalle, joka 
voi toiminnassa kokea esimerkiksi ohjaajansa ja opettajansa auktoriteetteina tai olla 
muuten luonteeltaan ujo. Toimintaan osallistujien yksilöllisyyden huomioiminen li-
sää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Voitaneen tulkita, että rajakohtaa-
minen päiväkoti 2:ssa ei tällä kertaa aiheuta muutoksia tai oppimista päiväkodin eikä 
ammattikorkeakoulun toiminnassa. Keskustelun on vaikea luoda edellytyksiä kehit-
tävän siirtovaikutuksen tai rajavyöhyketoiminnan muodostumiseen.  

Päiväkoti 2:ssa ei eritelty eikä haettu ratkaisua päiväkotityön ristiriitoihin, 
vaan keskustelun aiheena olivat opiskelijan oppiminen ja suoriutuminen lasten oh-
jauksessa. Toimintaa ohjasivat sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelma 
ja sen tavoitteet. Kuviossa 27 kuvataan toimintajärjestelmien välistä oppimista päi-
väkoti 2:n ohjauskeskustelussa.

Kuvio 27. Toimintajärjestelmä ohjauskeskustelussa (päiväkoti 2).

 
SÄÄNNÖT 
Päiväkodin 
säännöt 
Opetussuun-
nitelma 

TEKIJÄ 
Opiskelija 
Ohjaaja 
Opettaja 

VÄLINEET 
Asiantuntijat 
Ohjauskeskustelu 
Opetussuunnitelmat 
(päiväkoti, amk) 
Reproduktio 

KOHDE 
Opiskelijan 
ohjaustaitojen 
kehittäminen 

YHTEISÖ 
Päiväkoti 
Sosionomi 
(AMK) -
koulutus

TULOS 
Lasten 
liikuntatuokion 
rajautuminen 
oppimistehtäväksi  

TYÖNJAKO 
Opiskelija toteuttaa 
oppimistehtävänsä 
Opettaja ja ohjaaja 
ohjaavat 
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Ohjauskeskustelusta on tulkittavissa perinteinen ohjauskeskustelun rakenne: 
Opettaja ohjaa keskustelun käsikirjoitusta ja työpaikkaohjaaja sekä opettaja oh-
jaavat opiskelijan työtä ja oppimistehtävien suunnittelua. Tuomi-Gröhn (2001) 
määrittelee tämän vaiheen opiskelijan yksin työskentelyn vaiheeksi, joka perustuu 
vanhaan harjoittelukonseptioon. Keskustelun kohteena voidaan havaita pyrkimys 
opiskelijan ohjaustaitojen kehittämiseen, jonka tuloksena oppimistehtäväksi rajau-
tui lasten liikuntatuokio. Toiminnan välineenä oli reproduktiota tuottava asiantun-
tijoiden ohjaama ohjauskeskustelu, jonka taustalla vaikuttivat sosionomi (AMK) 
-koulutuksen ja päiväkodin opetussuunnitelmat.

 Seuraavaksi siirrytään harjoittelun suunnitteluvaiheesta tarkastelemaan sen 
toteutusvaihetta. Ensin kuvataan sosionomi (AMK) -opiskelijoiden pienryhmä-
keskusteluja ammattikorkeakoulussa, sen jälkeen palautekeskusteluja ja opiske-
lijoiden toimintaa tutkimuspäiväkodeissa ja lopuksi päätösseminaarikeskusteluja 
ammattikorkeakoulussa.

Harjoittelun toteutusvaihe

Harjoittelun toteutusvaiheessa uutta oppimistehtävää sovellettiin käytäntöön. Ko-
keilussa tähdättiin uusien työtapojen kehittämiseen ja käyttöönottoon päiväkodin ja 
koulutuksen yhteisiksi välineiksi. Tavoitteena oli aikaansaada kehittävää siirtovaiku-
tusta. Sosionomi (AMK) -opiskelijat olivat tähän mennessä tutustuneet harjoittelu-
paikkansa asiakkaisiin ja työyhteisöön, perehtyneet organisaation toimintatapoihin ja 
yleisiin sääntöihin sekä pyrkineet hahmottamaan harjoittelupaikkansa asiakastyötä. 

5.3  Pienryhmäkeskustelut ammattikorkeakoulussa

Perinteisesti asiakastyön harjoitteluun kuuluu kaksi pienryhmäohjausta harjoitte-
lun aikana sekä lisäksi kolmas pienryhmäohjaus eli harjoittelun päätösseminaari 
ammattikorkeakoulussa. Ensimmäinen pienryhmäohjaus toteutettiin tammikuussa 
2005 noin kaksi viikkoa sosionomi (AMK) -opiskelijoiden asiakastyön harjoitte-
lun alkamisen jälkeen. Opetussuunnitelman mukaan pienryhmätapaamisen tarkoi-
tuksena oli ohjata opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Alun alkaen tutki-
mukseen osallistui kaksi opiskelijapienryhmää. Opiskelija 2 (op2) kuului pienryh-
mä 1:een ja opiskelija 6 (op6) pienryhmä 2:een. Heidät valittiin vapaaehtoisuuden 
perusteella eri ryhmistä tutkimusaineiston keräämiseksi. Opiskelijoiden oppimis-
prosessia seurattiin harjoittelun suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä päiväkodissa 
että ammattikorkeakoulussa. Toisen pienryhmän ohjaavan opettajan poissaolo ai-
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heutti ryhmien 1 ja 2 yhdistämisen, jonka vuoksi empiiristä aineistoa harjoittelun 
ensimmäisestä pienryhmäkokoontumisesta on vain yhden ryhmän osalta. 

Asiakastyön toisessa pienryhmäkokoontumisessa helmikuussa 2005 keskus-
teltiin yhden työntekijän suhteesta opiskelijaan ja käsiteltiin huumeäidin tapausta 
lastensuojelun tehtäväalueella. Keskustelun käsikirjoituksena oli puhua asiakkaan 
subjektiuden ilmenemisestä harjoittelupaikassa. Päiväkotityöhön liittyviä oppimisti-
lanteita ei ehditty käsitellä kokoontumisessa, koska lastensuojelutapaukset herättivät 
paljon keskustelua. Työpaikan edustajia ei ollut mukana pienryhmäkeskusteluissa. 

Kuvaan harjoittelun ensimmäisen pienryhmäkokoontumisen keskustelua yh-
den opiskelijaryhmän (ryhmä 2) osalta analysoiden ryhmän vuorovaikutusta, tie-
donmuodostusta ja uusien työtapojen käyttöönoton mahdollisuutta. 

Vuorovaikutus

Pienryhmä 2:n keskustelussa oli ohjaava opettaja ja viisi sosionomi (AMK) -opis-
kelijaa. Keskustelun kulku rakentui opettajan ohjeistukseen. Aluksi jokainen opis-
kelija kertoi lyhyesti, mitä oli tehnyt, miten oppiminen oli mahdollistunut. Keskus-
telun pääaiheena on opiskelijalle merkittävä oppimistilanne (uusi oppimistehtävä), 
jota yhteistoiminnallisesti käsiteltiin ryhmässä. Pääaiheeseen liittyvinä keskeisinä 
teemoina ovat perhetyöntekijöiden kotikäynnit, kotipalvelun asiakkaiden yksinäi-
syys, lasten ohjaus sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. 

Keskistyn analyysissäni päiväkotikohteeseen eli käsittelen lasten ohjaukseen 
liittyvää teemaa. Keskustelun käsikirjoituksena on kirjallinen ohjeistus pienryh-
mäohjaus I kokoontumisen tavoitteista. Opetussuunnitelman mukaan oppija jakaa 
omia havaintoja, tuntemuksia ja ajatuksia työstään ja löytää erilaisia näkökulmia 
omaan työskentelyynsä. Lisäksi opiskelija oppii integroimaan käytännön toimin-
taan teoreettisia opintoja. 

Päiväkodissa harjoittelemassa oleva opiskelija 6 ottaa esille lasten ryhmähal-
linnan vaikeuden. 

(K4:1/4):
Opiskelija 6: … Sitten se ryhmän hallinta on mulla ollut aika vaikeeta. Ne vä-
hän testaa, että eivät oikein kuuntele, eivät rauhoitu siihen tilanteeseen sitten…
Ei mulla ole niin kuin spesiaalijuttua. 
Opiskelija 7: Onko työntekijät antaneet sinun hoitaa se tilanne loppuun, vai 
onko ne tullut väliin, että rauhoittukaapa.
Opiskelija 6: Väliin, ja mulla on tullut sellainen olo, että minä en osaa tuota 
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tilannetta hoitaa, kun niiden pitää tulla siihen sitten. Sitten tuli sellainen olo, 
että ei edes anneta. 
Opiskelija 9: Sepä periaatteessa ei sitten ollenkaan sitä sinun auktoriteettia 
vahvista. [ess]
---
Opettaja 2: Mites ne toiset tädit, tai minä sanon tädit, kun täällä sanotaan tä-
diksi. Saako ne sitten vaan sillein samalla tavalla kun sinäkin olet yrittänyt. Vai 
onko just niillä omat niksit.
Opiskelija 6: Varmaan niillä samoilla tavoilla sitten. …

Pienryhmäkokoontumisessa työpaikan tapahtumat siirretään koulun kontekstiin, jos-
sa niitä pyritään yleistämään ilman työpaikan työntekijöiden läsnäoloa. Mielekkäiden 
johtopäätösten tekeminen ja uusien menetelmien kehittely käytäntöön on vaikeaa. 

Episodin alussa opiskelija kuvaa ryhmähallinnan vaikeutta lasten ohjauksessa. Pu-
heenvuorosta tulee esille dilemma: toisaalta hänellä ei ole vaikeaa asiaa esitettävänä 
ryhmälle, toisaalta ryhmän hallinta on aika vaikeaa hänelle. Dilemma näkyy epäröin-
tinä opiskelijan ensimmäisen puheenvuoron ensimmäisessä ja viimeisessä lauseessa.

Hän kokee, ettei hän osaa hoitaa tilannetta, kun työntekijät toimivat näin. Toi-
saalta opiskelija 6 antaa ymmärtää, ettei hän osaisikaan, mutta haluaisi yrittää. Myös 
opiskelija 9 on huolissaan, ettei tuollainen toiminta vahvista opiskelija 6 auktoriteet-
tia. Opettaja laajentaa keskustelua työntekijöiden (”tätien”) omaan toimintaan. Tässä 
yhteydessä opiskelija viittaa siihen, etteivät lapset usko aina heitäkään. Keskusteli-
joilla on yhteinen keskustelun kohde eli työntekijöiden väliintulo. Keskustelun alussa 
vuorovaikutusta ohjaa kooperaatio-rakennemalli (kuvio 28).

Kuvio 28. Vuorovaikutuksen kooperaatio - rakenne opettajan ja opiskelijaryhmän I pien-
ryhmäkokoontumisessa (ryhmä 2).

Opettajien dokumentti, kysymykset, 
kokemustieto 

Pienryhmäohjauksen I kokoontumisen 
tavoitteet  

Työntekijöiden 
väliintulo 

o2 

Merkittävä oppimistilanne harjoittelujaksolla 

Opiskelija-
ryhmä 
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Välineenä kysymysten ja kokemustiedon lisäksi käytetään opettajien dokument-
tia. Tämä artefakti on laadittu jokaista harjoittelun pienryhmäkokoontumista var-
ten. Siinä kuvataan pienryhmäohjauksen tavoitteet ja ohjauksen rakenne. Opettaja 
käyttää tätä dokumenttia osin tietoisesti, osin tiedostamattaan käytännön kokemuk-
sensa perusteella. Opiskelijat eivät ole tietoisia tästä dokumentista. Heidän toimin-
taansa ohjaa opettajan tilaisuuden alussa antama suullinen ohjeistus.

Keskustelu jatkuu opettajan kysymyksellä, millaisia ohjeita opiskelija on saa-
nut ohjaajalta tilanteeseen.

 
(K4: 2/4):
o2: Minkälaisia ohjeita sinä olet nyt saanut sitten ohjaajalta tilanteen hallit-
semiseksi?
op6: No se ohjaaja on sitä sanonut, että mun pitäisi se tilanne yrittää helpottaa. 
Jos se ei kielto tehoo, niin sitten vaikka vaihtaa sen lapsen  paikkaa. Poistaa 
se sieltä kokonaan tai sellaista. Tai yrittää keksiä vaikka joku taikakosketus… 
Porkkana on ollut sen jälkeen, kun hiljaa kuunnellaan niin sitten sen jälkeen on 
niin vauhdikas hippapeli, että ne pääsee osallistumaan ketkä osaa kuunnella. 
---
o2: Voisiko siinä ajatella, että olisi pienempi ryhmä sitten tavallaan?
---
op7: Itse oon kokenut sen. Tunnetko sinä nimeltä jo ne lapset?
---
o2: Tuli mieleen vaan, että yksi sellainen hyvä keino olisi ottaa käsinukke, jos 
on joku hahmo.

Opiskelija oli keskustellut päiväkodissa ohjaajansa kanssa ryhmähallinnasta ja saa-
nut siihen useita erilaisia neuvoja. Episodista voidaan päätellä, että opiskelijan on-
gelmaa on käsitelty työpaikalla asiakysymyksenä. Myös pienryhmässä annettiin 
uusia ohjeita opiskelijalle lasten ryhmähallintaan. Episodista voidaan nähdä, että 
päiväkotityön taustoja tai ristiriitoja ei kyetty käsittelemään. Opettajan ja opiskeli-
jaryhmän omaa toimintaa ei kyseenalaistettu lainkaan. Aitoa yhteistä vuorovaiku-
tuksen kohdetta ei syntynyt, koska päiväkodin henkilöstöä ei ollut mukana keskus-
telussa. Keskustelu ei edistänyt yhteisöllistä oppimista, jolla olisi ollut vaikutusta 
päiväkodin tai ammattikorkeakoulun toimintaan ja sosiaaliseen organisaatioon.

Merkille pantavaa on se, että opiskelijan ryhmähallintaa käsiteltiin asiakysy-
myksenä sekä päiväkodissa että ammattikorkeakoulussa, mutta tieto ei siirtynyt 
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käytäntöön. Tämä voidaan huomata myöhemmin, kun opiskelija 6 esittelee oppi-
mistehtäväänsä harjoittelun päätösseminaarissa.

Tiedonmuodostus

Kyseenalaistaminen

Opettaja 2:n ja opiskelijaryhmä 2:n ensimmäisessä pienryhmäkeskustelussa am-
mattikorkeakoulussa opiskelija 6 kertoo harjoittelukokemuksestaan. Hän kyseen-
alaistaa päiväkodin tapaa puuttua hänen ohjaukseensa. Kyseenalaistaminen tapah-
tuu toisen opiskelijan myötävaikutuksella. 

(K4: 1/4):
Opiskelija 6: … Sitten se ryhmän hallinta on mulla ollut aika vaikeeta. Ne vä-
hän testaa, että eivät oikein kuuntele, eivät rauhoitu siihen tilanteeseen sitten… 
Opiskelija 7: Onko työntekijät antaneet sinun hoitaa se tilanne loppuun, vai 
onko ne tullut väliin, että rauhoittukaapa.
Opiskelija 6: Väliin, ja mulla on tullut sellainen olo, että minä en osaa tuota ti-
lannetta hoitaa, kun niiden pitää tulla siihen sitten. … Sitten tuli sellainen olo, 
että ei edes anneta. Yrittää jotain keinoa käyttää, mutta sitten kun se ei toimi. 
Niin heti sieltä joku tulee ja sanoo, että rauhotupas nyt. 

Opiskelija kyseenalaistaa päiväkodin toimintatapaa, kun pienryhmä keskuste-
lee opiskelijalle merkittävästä oppimistilanteesta työpaikalla. Episodista voidaan 
havaita, että opiskelijan ohjatessa lapsia hän ei saanut mahdollisuutta viedä oh-
jaustilannetta loppuun saakka, vaan työntekijä puuttui hänen ohjaukseensa ongel-
matilanteessa. Opiskelija 7 kysyy työntekijöiden reagointia kyseisessä tilanteessa 
(”Onko työntekijät antaneet sinun hoitaa se tilanne loppuun, vai onko ne tullut 
väliin, että rauhoittukaapa”). Samalla hän tulee kyseenalaistaneeksi työntekijöiden 
toiminnan työyhteisössä. Opiskelija 6 jatkaa keskustelua kertomalla, millaisia oh-
jeita oli päiväkodista saanut. 

(K4: 3/4)
Opiskelija 6: Joo, sitähän se sano se ohjaaja, että voisi ihan nostaa sillä tavalla 
sen lapsen tavallaan esille. Eikö sinua nyt nolota kun muut joutuu sinua odot-
tamaan tässä. 
Opiskelija 7: Ihanko totta?
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Opiskelija 6: Miltä noista muista tuntuu, kun sinua joudutaan odottamaan. Sil-
lä lailla.
Opettaja 2: Miltä sinusta tuntuu tuo ajatus tollein, että nostasit jonkun sieltä, 
että katsokaa nyt kuka …?
Opiskelija 6: Minusta itsestäni ei tuntuis kivalle, jos minulle tehtäisi sillä lailla.

Pienryhmäkokoontumisten empiirisessä aineistossa näkyy pääosin opiskelijoiden 
päiväkotityön kyseenalaistaminen. Se ilmenee erilaisina kysymyksinä tai äänen-
painoina. Opettajan 2:n kysymys kohdistuu opiskelijan ammatillisen kasvun tuke-
miseen. 

Toimintakäytännön kyseenalaistaminen voi johtaa ekspansiiviseen oppimi-
seen. Ekspansiivisen oppimisen lähtökohtana on olemassa olevan käytännön ky-
seenalaistaminen, jota seuraa keskustelu ja ristiriitojen analyysi (Engeström 1999, 
384). Tässä tapauksessa ristiriitojen analyysi ei johda työtapojen muutokseen, kos-
ka päiväkotityöstä keskustellaan pelkästään koulutuksen toimintajärjestelmässä.

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Ensimmäisessä pienryhmäkokoontumisessa on tunnistettavissa pääosin aktuaali-
empiiristä analyysia. Se kohdistui opiskelijaa koskettaneeseen ongelmatilantee-
seen päiväkodissa ja sen ratkaisuyritykseen. Ryhmä tarjoutui antamaan neuvoja 
opiskelijalle oman kokemustietonsa avulla. Pienryhmäkeskustelua tai syntyneitä 
ideoita ei myöskään mallitettu. Esimerkiksi ongelmatilanteeseen esitettyjä konk-
reettisia ohjausvälineitä olisi voitu mallittaa konkreettisesti fl äppi- tai liitutaululle, 
mikä olisi helpottanut oppimisprosessissa muun muassa päiväkotityössä käytettä-
vien ohjausmenetelmien/-välineiden kohde- ja teoriahistoriallista analyysia. Mal-
littamisella voidaan nostaa esiin koko toimintajärjestelmässä vallalla olevat toimin-
tatavat, niiden historiallisuus ja niihin yhteydessä olevat tekijät (esim. taustatekijät) 
(Janhonen & Sarja 2007). Empiirisen tutkimusaineiston kokonaisuudesta voidaan 
havaita, että opiskelija 6:lle annetut suulliset ohjeet jäivät siirtymättä käytäntöön. 

(K4: 2/4):
Opettaja 2:Minkälaisia ohjeita sinä olet nyt saanut sitten ohjaajalta tilanteen 
hallitsemiseksi?
Opiskelija 6: No se ohjaaja on sitä sanonut, että mun pitäisi se tilanne yrittää 
helpottaa. Jos se ei kielto tehoo, niin sitten vaikka vaihtaa sen lapsen  paikkaa. 
Poistaa se sieltä kokonaan tai sellaista. Tai yrittää keksiä vaikka joku taikakos-
ketus… Porkkana on ollut sen jälkeen, kun hiljaa kuunnellaan niin sitten sen 
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jälkeen on niin vauhdikas hippapeli, että ne pääsee osallistumaan ketkä osaa 
kuunnella. 

Keskustelussa ei päästy uuden ratkaisun mallittamisen vaiheeseen.

Uusien työtapojen käyttöönotto

Opettaja 2 ja vertaisopiskelijat antoivat opiskelija 6:lle ohjeita lasten ryhmähallin-
taan. Opiskelija 6 refl ektoi omaa toimintaansa tiedustellen ryhmäläisiltä, miten voi-
si toimia paremmin lasten ohjaustilanteissa. 

Osallistujien ryhmä koostui yksilöistä, jotka toimivat ammattikorkeakoulun 
toimintajärjestelmässä. Pienryhmä etsi opiskelija 6:lle vaihtoehtoisia keinoja ja nii-
tä yritettiin sovittaa päiväkotityöhön. Osallistujat pitäytyivät kokemustietoon pe-
rustuvassa tilannesidonnaisessa tiedon käsittelyssä ja tuottamisessa. Keskustelussa 
ei mallitettu käsiteltyä asiaa. Työpaikkaohjaajia tai työntekijöitä ei ollut mukana 
keskustelussa. Tilannesidonnainen siirtovaikutus ohjasi osallistujien keskustelua. 
Metakognitio kohdistui opiskelijan omaan toimintaan (alkuperäinen sentraatio).

5.4  Palautekeskustelut ja opiskelijoiden toiminta päiväkodeissa

Asiakastyön harjoitteluun on kuulunut opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 
palautekeskustelu työpaikalla harjoittelun päätösvaiheessa. Sen tarkoituksena on ol-
lut keskustella opiskelijan oppimisesta ja oppimistavoitteiden toteutumisesta. Tämä 
perustuu ajatukselle, jonka mukaan käsitteiden muodostuminen on käytäntöön sidot-
tu kehitysprosessi (Ellis 1967, 7; Engeström 1987). Opiskelija on tehnyt palautekes-
kusteluun kirjallisen itsearvioinnin, jossa hän on kuvannut toimintaansa tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja pohtinut omia kehittymisen ja oppimisen haasteitaan. Jaksosta ei 
ole annettu arvosanaa vaan se on arvioitu hyväksytty–hylätty-asteikolla. 

Tässä luvussa kuvaan kahdessa tutkimuspäiväkodissa toteutunutta palautekes-
kustelua ja opiskelijan (opiskelija 2, opiskelija 6) toimintaa lapsiryhmässä. Mo-
lempiin palautekeskusteluihin osallistuvat eri opettajat kuin ohjauskeskusteluun. 
Päiväkodeissa keskustelun pääaiheena on sosionomi (AMK) -koulutuksen opetus-
suunnitelman mukaisten tavoitteiden arviointi. Käsikirjoituksena on opiskelijan 
toiminnan arviointi päiväkodissa harjoittelujakson aikana. 

Olen tarkastellut ja tulkinnut opiskelijan toimintaa lapsiryhmässä toimintajär-
jestelmän rakennemallin avulla uusien työtapojen käyttöönoton näkökulmasta kun-
kin luvun yhteydessä. Opiskelijan toiminnan tarkastelussa ei ole käytetty tiimityön 
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analysoinnin käsitteellisiä välineitä, koska vuorovaikutus rajautuu opiskelijan ja 
lasten väliseen ohjaussuhteeseen, ei tiimityön periaatteisiin. 

Päiväkoti 1
Kuvaan ensin päiväkoti 1:ssä toteutettua ohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opetta-
jan palautekeskustelua. Tilaisuus järjestettiin helmikuussa 2005. Opiskelija 2 oli 
joutunut olemaan poissa useita jaksoja, ja koki harjoittelunsa katkonaiseksi. Kes-
kustelun alussa opettaja ei anna erillistä ohjetta keskusteluun, vaan tarkistaa osan-
ottajien aikataulun. 

Keskustelua ohjaa sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelman mu-
kaiset opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, jotka opiskelija on muotoillut oman 
tutor-opettajansa ohjaamana koulutuksen yleisistä opetussuunnitelman tavoitteista. 
Opettajalla on opiskelijan sähköpostilla lähettämät henkilökohtaiset harjoittelun ta-
voitteet, joita hän käyttää keskustelun tukena ja arvioinnin perustana. 

Vuorovaikutus

Keskustelun alussa opettaja kysyy opiskelijan tuntemuksia ja aiempia päiväkotiko-
kemuksia keskustelun edetessä ilman näkyviä keskustelijoiden välisiä diskoordi-
naatioita. Keskustelun kohde kääntyy opiskelijan rooliin. 

(K7: 2/4):
Opiskelija 2: Jotenkin tuntu ainakin itse, että löysin hirveän helposti. Varmaan 
ensimmäisenä päivänä [ohjaajan nimi] kanssa juteltiin, että mikä mun rooli 
täällä on... 
Opettaja 1: Niin sulle on tavallaan täällä tämä rooli, mitä et siellä [aiemman 
päiväkodin nimi] sitten mitkä ei kuulunut siellä harjoittelijana. Mitä ajattelet?
Opiskelija 2: Sanotaan sellainen tavoitteellinen toiminta lasten kanssa. Kyllä 
sitä silloinkin puuhas heidän kanssaan, mutta ei sitä välttämättä ajatellut, että 
miksi minä teen tätä. Sitä nyt olen koko ajan yrittänyt…

Opiskelija kertoo keskustelleensa jo ensimmäisenä päivänä työpaikkaohjaajan 
kanssa omasta roolistaan ja toimenkuvastaan päiväkodissa. Tämän hän koki hel-
pottaneen työyhteisöön sisälle pääsemistä ja rajan ylittämistä. Opettaja viittaa ai-
empaan keskusteluun opiskelijan aiemmasta päiväkotikokemuksesta ja roolistaan 
siellä. Opiskelijan mukaan erona aiempaan päiväkotityöskentelyyn on nykyinen 
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tietoinen toiminta, joka ohjaa opiskelijaa miettimään oman toimintansa perusteita. 
Vuorovaikutus kiteytyy kooperaatio-rakenteeksi (kuvio 29).

Kuvio 29. Vuorovaikutuksen kooperaatio -rakenne ohjaajan, opettajan ja opiskelijan pa-
lautekeskustelussa (päiväkoti 1).

Opiskelijan henkilökohtaiset 
oppimistavoitteet, harjoittelun yleiskirje, 
kokemustieto, kysymykset 

Opiskelijan toiminnan arviointi 
päiväkodissa 

Opiskelijan rooli 
päiväkodissa 

op2 

Sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelman mukaisten 
tavoitteiden arviointi 

o1 

Opettajan ja opiskelijan keskustelun kohteena on opiskelijan rooli päiväkodissa. 
Ohjaaja ei osallistu keskusteluun. Keskustelua ohjaa perinteinen opiskelijan toi-
minnan arviointiin tähtäävä käsikirjoitus. Keskustelussa käytetään perinteisiä har-
joittelun ohjauksen välineitä, kuten opiskelijan henkilökohtaisia oppimistavoittei-
ta, harjoittelun yleiskirjettä, kokemustietoa ja kysymyksiä. Opettajaa kiinnostaa 
opiskelijan oppimisprosessin toteutuminen päiväkodissa.

Keskustelu jatkuu ja opettaja kyselee opiskelijan aktiivisuutta:

(K7: 3/4):
Opiskelija 2: Kyllä mulla varmaan itsellä on ollut sellaista uteliaisuutta ja ha-
luaa tietää enemmän. Niin kuin se heijastaa sillein sekä omaa toimintaa ja muit-
ten toimintaa. Miettii, että minkä takia ne tehdään ylipäätään…
Opettaja 1: Onko se niin, että mitä sinä [ohjaajan nimi] kanssa sanoit, että olet 
näkynytkin sillä aktiivisuutena ja sillä kyselemisenä. 
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Työpaikkaohjaaja 1: Joo kyllä. … Ja sellaista tietoista hommaa justiin, että 
tämä meidän arki täällä pyörii näin päivästä toiseen. Ei se vaan jostain kum-
man syystä tapahdu. Vaan ne asiat pitää sillä tavalla tulla tietyssä järjestykses-
sä ja tietyllä tavalla, ne on sillä lailla tarkkaan mietitty. Aika ajoin niistä sitten 
keskustellaan tietysti... 

Työpaikkaohjaaja kertoo päiväkotityön olevan tietoista toimintaa, jossa asiat tapah-
tuvat tietyssä järjestyksessä ja tarkkaan mietityllä tavalla. Hänen on vaikea verba-
lisoida eksaktein käsittein arkitoimintojen suunnittelun erityispiirteitä esimerkin-
omaisesti, vaan viittaa työn muutoksen vaikeuteen. (”Ei se vaan jostain kumman 
syystä tapahdu”). Toimintaa suunnitellaan, mutta arki pyörii muuttumattomana. 
Tämä viittaa pedagogisen toiminnan ja arjen kulun jännitteeseen, jossa pedagogiset 
käytännöt tasapainoilevat päivittäinen hoidon ja huolenpidon uusintaminen rinnal-
la. Diskoordinaatio poistuu ohjaajan vaihtaessa puheenaihettaan opiskelijan teke-
mään lasten havainnointiin. Osanottajat eivät keskustele päiväkotityön perusteita 
enempää, vaan keskustelu siirtyy opiskelijan seuraavaan henkilökohtaiseen tavoit-
teeseen. Vuorovaikutus muuttuu koordinaatio-rakenteeksi (kuvio 30).

Kuvio 30. Vuorovaikutuksen koordinaatio -rakenne ohjaajan, opettajan ja opiskelijan 
palautekeskustelussa (päiväkoti 1).

Opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, 
harjoittelun yleiskirje, kokemustieto 

o1 op2 to1 

Opiskelijan toiminnan arviointi päiväkodissa 

Päiväkodin rutiinit Opiskelijan reflektoinnin 
kehittyminen 

Sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden arviointi 
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Opettaja 2:n ja opiskelija 2:n yhteisenä keskustelun kohteena on opiskelijan oman 
toiminnan refl ektoinnin kehittyminen. Sen sijaan työpaikkaohjaajan lausumassa 
viitataan päiväkodin rutinoituneeseen arkeen. Opiskelijan toiminnan arviointiin 
käytetään perinteisiä harjoittelun välineitä (opiskelijan henkilökohtaiset oppimis-
tavoitteet, harjoittelun yleiskirje, kokemustieto). Yhteistä vuorovaikutuksen koh-
detta ei syntynyt.

Tiedonmuodostus

Kyseenalaistaminen

Opettaja 1:n, työpaikkaohjaaja 1:n ja opiskelijan palautekeskustelussa esiintyi ky-
seenalaistamisyritys.

(K7: 1/4):
Opettaja 1: Olen kuulostellut että ei enää korosteta sitä ohjattua toimintaa. 
Onko vaara, että mennäänkö toiseen äärimmäisyyteen loppujen lopuksi? 
Työpaikkaohjaaja 1: … En minä jaksa siihenkään uskoa, että päiväkotielä-
mässä sellaista koskaan tapahtuisi…Kyllä tämä leikin maailma on varmaan 
sellainen mikä monessakin paikoissa sillä lailla niin kuin on koettu vahvaksi. 
Elikkä se ei suinkaan tarkoita sitä, että tämä olisi mitenkään suunnitelmatonta 
tämä elämä. 
Opettaja 1: Kyllä. Minä itse ajattelinkin, että ne ei välttämättä ole sillä taval-
la, että voisi yhdistää sopivasti… Mikäs näkemys sulla on ihan noin yleisellä 
tasolla on [opiskelijan nimi] olemisesta ja istumisesta? Onko tässä kerinnyt sil-
lain nähdä sitä [päiväkotityötä]?

Kyseenalaistaminen ei laajentunut päiväkotityön kehityshistorialliseen tarkaste-
luun. Opettaja 1 pehmentää kyseenalaistamistaan työpaikkaohjaajan puheenvuo-
ron jälkeen, mikä heikentää kyseenalaistamisen vaikutusta. Pian sen jälkeen pu-
heenaihe muuttuu opiskelijan oppimiseen. Yhtenä syynä tähän lienee se, että opet-
taja 1 on erikoistunut sosiaalityöhön, ei varhaiskasvatukseen. Keskustelusta voi-
daan tulkita hoivan ja pedagogiikan välinen ristiriita, koska opettajan on vaikea 
hallita varhaiskasvatuksen molempia haasteita (hoiva, pedagogiikka) oman koulu-
tus- ja kokemustaustansa vuoksi. Sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa laaja-alais-
ta asiantuntijuutta sosiaalialan toimintaympäristöihin. Toisena tekijänä voitaneen 
tulkita, että tutkimusajankohtana sosiaalialan koulutusohjelman opettajat kokevat 
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oman roolinsa perinteisesti enemmän opiskelijan oppimisen ohjaajina kuin työelä-
män kehittäjinä.

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Opiskelijoiden toiminnassa ja sen palautekeskustelussa työpaikkaohjaajan ja opis-
kelijoiden yhteistyönä on tunnistettavissa aktuaaliempiiristä ja historiallista ana-
lyysia. Osallistujat pyrkivät selvittämään ohjaukseen liittyneitä syitä ja seurauksia. 
Työpaikkaohjaaja 1 erittelee opiskelija 2:n ohjausta.

(K5: 3/3 str): 
Työpaikkaohjaaja 1: …sen ninkun kaiken kaikkiaan ninkun näki, miten se 
toimi niitten lasten kanssa ihan oikeesti se [tämän päivän vanha lelu] toimi, …
et se kyllä ninkun sillä lailla jäi elämään varmaan ihan omassa päässä sitten 
vielä pitemmäksikin aikaa ja tulevaisuudessa … 

Harjoittelun palautekeskustelu työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan välillä 
etenee opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun muutoksen käsittelynä päivä-
koti 1:ssä ja päiväkoti 2:ssa. Analyysi kohdistuu opiskelijan oppimisen ja refl ek-
toinnin kehitykseen, missä he pyrkivät erittelemään muutokseen johtaneita syitä ja 
muutoksen alkuperää. Itse päiväkotityön kehitystä ja ristiriitoja ei käsitellä. 

Uusien työtapojen käyttöönotto

Seuraavaksi tarkastelen ja tulkitsen opiskelija 2:n toimintaa päiväkoti 1:ssä.
Jo aiemmin työpaikkaohjaaja 1:n, opiskelija 2:n ja opettaja 3:n välisessä oh-

jauskeskustelussa osallistujien välille syntyi yhteinen rajakohde (lasten omien 
kokemusten ja oppimisen yhteys). Se muuttui opiskelijan toiminnan suunnittelun 
välineeksi. (vrt. myös Lambert 2001; Tuomi-Gröhn 2001). Myös lasten ohjaus-
vaiheessa opiskelija hyödynsi ohjauskeskustelussa syntynyttä rajakohdetta omaan 
ohjaukseensa. Rajakohde oli muodostunut toimintaa ohjaavaksi selitysmalliksi (ks. 
Tuomi-Gröhn 2001, 28–66).
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Oppimista voidaan kuvata seuraavasti:

 

SÄÄNNÖT 
Päiväkoti-
työn säännöt 

TEKIJÄ 
Opiskelija 
Ohjaaja 

VÄLINEET 
Oivallus 
Arkikokemukset 
Opetussuunnitelmat 
(päiväkoti, amk) 

KOHDE 
Lasten 
kokemusten ja 
oppimisen 
yhteys  

YHTEISÖ 
Päiväkoti 
 

TULOS 
Lapsilähtöisyyden 
lisääntyminen 
Oppimisen 
edistäminen  

TYÖNJAKO 
Ohjaajan ja 
opiskelijan 
parityöskentely 
Opiskelija ohjaa  

Kuvio 31. Toimintajärjestelmä opiskelijan lasten ohjauksessa (päiväkoti 1).

Tilanteen alussa opiskelija motivoi lapsia kolme pukkia -kertomuksella ja siihen 
liittyvillä hahmoilla. Tämän jälkeen opiskelija pyrki ohjaamaan lapsia suunnitellen 
yhdessä lasten kanssa. Ohjaaja ja opiskelija työskentelivät joustavasti työparina ja 
osittain perinteisesti. Työtä ohjasivat päiväkotityön säännöt. Toiminnan kohteena 
oli lasten kokemusten ja oppimisen yhteys. Verkostoitumista päiväkodin ulkopuo-
lelle ei tapahtunut. Tiedon liikkuminen rajoittui päiväkodin sisälle; ohjaajan, opis-
kelijan, työntekijöiden ja lasten välille. Tulosten vaikuttavuus rajoittui opiskelijan 
toimintaan. Uusi oivallus ei laajentunut päiväkodin tai lähiyhteisön toimintaan. Yh-
teinen rajakohde ei kuitenkaan siirtynyt päiväkodin tai koulutuksen käytäntöön. 

Syynä saattaa olla ensinnäkin se, että yhteistyö päiväkodin kanssa ei muodos-
tunut kiinteäksi ja monimenetelmäiseksi. Toinen syy voi olla se, että yhteistyö-
kumppanina päiväkodissa oli vain työpaikkaohjaaja. Päiväkodin johtajan läsnäolo 
on koettu tärkeäksi useissa tutkimuksissa (mm. Tuomi-Gröhn 2001), mutta, onko 
se aina realistista. Pitäisikö kehitellä jotain uudenlaista käytäntöä? 

Kehittävän siirtovaikutuksen näkökulmasta voidaan sanoa, että päiväkoti 1:ssä 
toteutui oppimisprosessi, jossa oli mukana kaksi eri toimintajärjestelmää (amk, 
päiväkoti). Osallistujat tutkivat ja mallittivat päiväkotityön ristiriitaa (hoiva  
varhaispedagogiikka). Yhteistyön tuloksena syntyi uusi oivallus, jolloin keskuste-
lun kohde laajeni ja se hahmotettiin uudella tavalla, uutena rajakohteena. Toimintaa 
suunniteltiin opiskelijan ja ohjaajan parityöskentelynä päiväkodissa ja opiskelija 
otti uuden ratkaisun eli oivalluksen toimintansa suunnittelun välineeksi. 
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Käytännössä opiskelijan oppimista ohjasivat kuitenkin sosionomi (AMK) 
-koulutuksen opetussuunnitelmaan perustuvat henkilökohtaiset oppimisen tavoit-
teet. Oletuksena oli, että yksilön käytännössä oppimat asiat sisäistyvät ja siirtyvät 
hänen mukanaan uusiin oppimistilanteisiin. 

Entä opettajan toiminta? Harjoittelun ohjauskäynneillään opettajat liikkuvat 
useissa muuttuvissa organisaatioissa. A. Heleniuksen (henkilökohtainen tiedonanto 
5.7.2010) mukaan työpaikoilla käyntien tulee kuulua kaikkien opettajien perustehtä-
viin. Heillä on hyvä mahdollisuus rajoja ylittäessään kuulla eri työyhteisöjen toimin-
tatavoista ja hyödyntää niitä jatkossa. Str-haastattelu paljastaa opettajan näkemyksen 
yhteisöllisestä oppimisesta ja tiedon muodostuksesta työpaikkakäynneillä.

” … yksi tällainen aito kokemus, jota voi itse jatkossa ohjaustilanteissa hyödyn-
tää … oppii paljon varhaiskasvatuksesta, vaikka ei muuten asiantuntija olekaan.   
Mun mielestä ne (ohjauskeskustelut) on parhaimmillaan sellaisia, että opiskelija 
oppii ja lähiohjaaja saa uusia ajatuksia ja oppii ja myös minä opin. … Opiske-
lijalla voi olla uusia tuoreita näkemyksiä. … joskus palautekeskustelussa siinä 
syntyy ihan yhteinen eri uusi näkemyskin asiasta. Tosin ne on sellaisia helmiä”.

Sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen perustuen Beach 2003 puhuu seuraamuk-
sellisesta siirtymästä, jolloin yksilön tiedoissa, taidoissa ja identiteetissä tapahtuu 
muutoksia hänen liikkuessaan eri organisaatioiden välillä. Tämä näkyy yksilön ja 
organisaation välisenä suhteen muutoksena uuden tiedon oppimisena, oppimisen 
tapojen muutoksena ja uudenlaisena sosiaalisena positiona suhteessa ympäristöön 
tai artefaktien muuttuneeseen käyttöön. 

Oppimisen näkökulmasta opettajan ajatus edustaa kehittävän siirtovaikutuksen 
”ituja”. Moniääninen vuorovaikutus antaa tilaisuuden hahmottaa yhteinen rajakoh-
de uudella tavalla. Merkille pantavaa palautekeskustelussa on, että uuden oppimis-
tehtävän toteutumista päiväkodissa ei käsitelty juuri lainkaan. Lisäksi ensimmäisen 
ohjauskeskustelun oivallus (lasten omien kokemusten ja oppimisen yhteys) ei tul-
lut keskustelussa esiin. 

Voidaan sanoa, että opettajan vaihtuminen kesken harjoittelun vaikeuttaa 
oleellisesti oppimisprosessia, tiedon siirtymistä ja sen käyttöönottamista. Kokei-
lussa yhteistyö jäi lyhyeksi eikä jatkunut harjoittelun jälkeen. Työn kehittäminen 
edellyttää pidempiaikaista yhteistyötä ja aikajännettä. Lisäksi opettaja 1:n on ollut 
vaikea sisäistää uutta oppimistehtävää ja sen merkitystä huolimatta siitä, että hän 
oli mukana harjoittelun suunnitteluvaiheessa. Tämä keskustelu ja yksittäisen opet-
tajan oppiminen ei laajenna opiskelijan toiminnassaan käyttämää uutta rajakoh-
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detta päiväkodin toimintaan tai lähiyhteisöön. Kehittävää siirtovaikutusta tai uusia 
työtapoja ei muodostunut. Keskustelu heijastaa käytännön työn ongelmia. Tilanne 
lienee yhteydessä niin päiväkodin kuin koulutuksenkin hallinnointiin ja resurssei-
hin. Työn aito kehittäminen vaatii johdonmukaisuutta työaika- ja henkilöstöjärjes-
telyissä, jotta kehittäjien on mahdollista toimia pitkällä aikajänteellä yhteistyössä, 
kehittää kohdetta ja toimintaansa sekä myös sisäistää uutta.

Päiväkoti 2
Keskustelun ajankohta sijoittuu harjoittelun loppuvaiheeseen, maaliskuulle 2005. 
Palautekeskustelussa opettaja ohjaa keskustelua opetussuunnitelman tavoitteiden 
kautta. Keskustelun alussa opettaja pyytää opiskelijaa kertomaan omista oppimisen 
tavoitteistaan ja arvioimaan niitä. Samalla hän pyytää myös ohjaajaa kommentoi-
maan keskustelun kuluessa.

Vuorovaikutus

Keskustelussa tulee esille toisaalta sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunni-
telman tavoitteiden tärkeys, toisaalta opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja toi-
minta päiväkodissa.

 
(K8: 1/3):
Opiskelija 6: Tuossa kun oli niistä tavoitteista siitä, että minun pitää niitä tuo-
kioita... Yksi oli lukutilanne ja pari oli sellaista liikuntatuokioita. Sitten olin 
apuna sillein jossakin askartelutilanteessa...
Työpaikkaohjaaja 2: Sinä olet ohjannut ainakin neljä ihan itsenäisesti. Aika 
paljon sinä olet ohjannut tuokioita…
Opettaja 2: Onko sitten niihin jakson yleisiin tavoitteisiin sitten, että oletko 
tehnyt arviointeja?
Opiskelija 6: Nuo oli vähän vaikeita nuo tavoitteet, yleiset tavoitteet sillä ta-
valla. Nyt en kyllä ole niistä tehnyt sitä arviointia sen kummemmin…
Opettaja 2: Miten sulle täällä ollessa on hahmottunut niin kuin se työn tavoite. 
Miksi tätä työtä tehdään ja mitkä ne tavoitteet on tälle työlle?
Opiskelija 6: … En minä osaa tässä mitenkään hienosti kertoa tässä kyllä. 
Omasta mielestäni on sillä lailla ymmärtänyt sen. 
Opettaja 2: Mites tässä oletko pystynyt hahmottamaan näitä eri yhteistyö-
kumppaneita, kenen kanssa tehdään yhteistyötä?
Opiskelija 6: No jonkin verran joo... 
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Opiskelijan henkilökohtaisena tavoitteena on lasten ohjaaminen. Opiskelija 
6 on ohjannut liikunta- ja lukemistuokioita ainakin neljälle pienryhmälle ja ollut 
mukana askartelutilanteissa (tai toimintatilanteissa, joita opiskelija kutsuu päiväko-
dissa käytettyjen käsitteiden pohjalta askarteluksi). A. Heleniuksen (henkilökohtai-
nen tiedonanto 5.7.2010) mukaan Saksasta Suomeen tullut toimintatuokion-käsite 
(beschäftigung, alun perin fröbeliläiset leikit ja askartelut) on käännetty suomeksi 
yleistyneesti askartelu. 

Ohjaaja vahvistaa opiskelijan lausumaa kertomalla opiskelijan ohjanneen aika 
paljon tuokioita. Opettaja 2 palauttaa keskustelun käsikirjoitukseen kysymällä, 
onko opiskelija arvioinut omien tavoitteiden toteutumista suhteessa koulutuksen 
yleisiin tavoitteisiin (mm. jäsentää erilaisissa kulttuureissa elävien ihmisten yksi-
löllisiä elämäntilanteita ja osaa havainnoida sosiaalisen väliintulon tarvetta, tiedos-
taa alueellisten ja muiden rakenteellisten tekijöiden merkityksen elämäntilanteiden 
taustalla, oppii käyttämään palvelujärjestelmää asiakastyön välineenä). Opiskelija 
6 pitää koulutuksen yleisiä tavoitteita vaikeina eikä ole tehnyt arviointiaan. 

Opettaja 2 jatkaa kysymällä päiväkotityön tarkoitusta (”Miksi tätä työtä teh-
dään ja mitkä ne tavoitteet on tälle työlle?”) Opiskelija olettaa, että opettaja hakee 
jotain erityistä varhaiskasvatusta koskevaa teoreettista tietoa. Tässä olisi mahdol-
lista pohtia varhaiskasvatusta laajemmin. Opiskelija ilmaisee epävarmuuttaan sa-
nomalla, ettei osaa tässä sitä mitenkään hienosti kertoa, mutta kuitenkin on ymmär-
tänyt sen harjoittelun aikana. Opettaja jatkaa edelleen kysymistä tiedustellen, onko 
opiskelija hahmottanut yhteistyökumppaneita. Opiskelijan viimeisessä puheenvuo-
rossa hän ilmaisee, että on hahmottanut yhteistyötahoja, jotka ovat käyneet päivä-
kodilla. Vuorovaikutusta ohjaa koordinaatio-rakenne (kuvio 32).

Kuvio 32. Vuorovaikutuksen koordinaatio-rakenne ohjaajan, opettajan ja opiskelijan pa-
lautekeskustelussa (päiväkoti 2).

 

Opetussuunnitelman tavoitteet, harjoittelun 
yleiskirje, kokemustieto, kysymykset 

o2 op6 to2 

Opiskelijan toiminnan arviointi päiväkodissa 

Lasten ohjaus 
päiväkotiryhmässä 

Opetussuunnitelman 
tavoitteiden toteutuminen 

Sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden arviointi 
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Opettajan ja opiskelijan keskustelun kohde on opetussuunnitelman tavoitteiden to-
teutuminen harjoittelun aikana. Sen sijaan ohjaajan kohteena on opiskelijan lasten 
ohjaus. Välineinä käytetään perinteisiä opetussuunnitelman tavoitteita, harjoittelun 
yleiskirjettä, kokemustietoa ja kysymyksiä. Käsikirjoituksena on opiskelijan toi-
minnan arviointi päiväkodissa. Kuten päiväkoti 1:ssä, myös tässä tapauksessa opis-
kelijan arviointi tapahtuu palautekeskustelun aikana ja perustuu opiskelijan kirjal-
liseen itsearviointiin, ohjaajan ja opettajan suulliseen arviointiin vuoropuheluna. 

Keskustelun vuorovaikutusrakenne hankaloittaa yhteisen keskustelun kohteen 
syntymistä. Opettajan usein vaihtuva uusi kysymys saa aikaan diskoordinaation, 
joka hämmentää opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa. Str-haastaattelussa ohjaaja ker-
too, että loppuarviointikeskustelussa oli irtonainen tunne. 

”…jotenkin niitä yleisiä tavoitteitakin, että niitä ois voinu ninkun olla vielä pa-
laveri tavallaan ehkä koululla tai joku tämmönen että ja varmaan on ollukkii, 
että tavallaan ninkun siinä jäi ninkun vähän ulkopuoliseks…”

Koko keskustelussa aikana ohjaajalla on vain yhdeksän (9) puheenvuoroa. Sen si-
jaan opettajalla puheenvuoroja on 33 ja opiskelijalla 27. Ohjaaja ja opiskelija pu-
huvat toisilleen vain kerran. Tähän saattaa olla syynä se, että he odottavat opetta-
jan ohjaavan keskustelun käsikirjoitusta koulutuksen opetussuunnitelmalähtöisesti. 
Koko keskustelun aikana opettajan, opiskelijan ja ohjaajan välinen yhteinen kes-
kustelu jää kolmeen lyhyeen keskustelun jaksoon. Syynä saattaa olla se, että yhtei-
sen toimintajärjestelmän puuttuessa eri osapuolet eivät tunne toistensa toimintajär-
jestelmän kokonaisuutta. Keskustelusta voidaan tulkita päiväkotityön pedagogisen 
tiedon ja sosionomi (AMK) -koulutuksen sosiaalipedagogisen tiedon välinen jän-
nite. Tämä voitaneen tulkita hoivan ja pedagogiikan väliseksi ristiriidaksi. Lisäksi 
keskustelusta puuttuu yhteinen keskustelun kohde. 

Keskustelun pääaihe eli opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden arviointi 
on vaikea puheenaihe sekä opiskelijalle että ohjaajalle. Opetussuunnitelman kieli 
sisältää työelämälle vieraita käsitteitä ja sosionomi (AMK) -koulutus on suhteelli-
sen uusi koulutusohjelma, joten myös erityisesti koulutuksen tavoitteissa oletetaan 
tapahtuvan muutosta, mikä tähdentää tämänkin tutkimuksen merkitystä. Videonau-
halta voidaan nähdä, että yhteisen keskustelun kohteen syntyminen tuottaa vai-
keuksia. Opettaja yrittää johdatella keskustelua siirtymällä keskustelua ohjaavan 
harjoittelun yleiskirjeen tavoitteista toiseen. Samalla keskustelun kohteet vaihtuvat 
nopeasti. Episodi kuvaa rajojen ylittämisen vaikeutta.
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Tiedonmuodostus 

Kyseenalaistaminen

Opettaja 2 johdattelee työpaikkaohjaajan ja opiskelijan puhetta opetussuunnitel-
man ja harjoittelun yleiskirjeen mukaiseen tavoitteiden tarkasteluun. Palautekes-
kustelussa opettaja ohjaa keskustelua ja opiskelija vastaa. Työpaikkaohjaaja täy-
dentää keskustelua tarpeen tullen tai opettajan kysyessä. Opiskelija 6:n aiemmin 
ammattikorkeakoulun pienryhmäkeskustelussa esille nostamaan lasten ohjaukseen 
liittyvää ongelmaa ei käsitelty lainkaan keskustelussa. Palautekeskustelu ei sisällä 
päiväkotityön tai yhteistyön kyseenalaistamista, vaan keskittyy pelkästään opiske-
lijan oppimisen arviointiin. Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan keskuste-
lua päiväkoti 2:ssa ohjaavat koulutuksen opetussuunnitelman harjoittelun tavoit-
teet.

Keskustelusta voidaan havaita koulutusohjelman tavoitteiden vaikeus. Harjoit-
telun tavoitteet asetetaan periaatteella, jonka mukaan niitä tulee soveltaa kuhunkin 
sosiaalialan toimintaympäristöön. Käytännössä tämä edellyttää niiden refl ektointia 
heti harjoittelun alussa, jotta opiskelija voisi yleisten tavoitteiden perusteella aset-
taa oman oppimisensa tavoitteet työelämälähtöisiksi. Tähän tarvitaan opettajan ja 
työpaikkaohjaajan asiantuntemusta ja yhteistyötä, jotta tavoitteet ja niiden sisältö 
voidaan ymmärtää siten, mitä ne tarkoittavat opiskelijan harjoittelupaikan käytän-
nöissä.  

Uusien työtapojen käyttöönotto

Palautekeskustelu eteni opetussuunnitelmaan perustuvassa harjoittelun yleiskir-
jeessä mainittujen tavoitteiden käsittelyllä. 

(K8: 3/3)
Opettaja 2: Miten sinä ajattelet ihan siinä asiakastyössä. Sen asiakkaan koh-
dalla, että miten se voimavarakeskeinen ajattelu näkyisi. 
Opiskelija 6: ... Aika vaikea on tuo termi kyllä sillä lailla. Sitten jos ajattelisi 
niitä [lasten nimet], niin varmaan sitä justiin, että kannustaa kun näkee niitä 
hyviä puolia ja vahvoja puolia heillä on… vähän pitäisi aina muistaa palata 
näihin juttuihin ja miettiä näitä oikeesti sitten…
---
Opettaja 2: … Varmaan se voimavarakeskeisyys näkyy sitten ihan täällä ar-
kityössä. Osataan niin huomioita, eihän kaikki lapset tule sitä samaa tavallaan 
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sieltä [osaston nimi] hakemaan. Heillä niin kuin kaikilla olisi sama tarve. Ne 
on hyvin yksilöllisiä tarpeita, ihan riippuen siitä lapsen voimavaroista ja hänen 
tästä taustasta, perhetilanteesta, kulttuurista.… 
---
Opiskelija 6: Vieläkin pitäisi lisää saada miettiä niitä ohjaustilanteita ja tällä 
lailla.

Koska voimavarakeskeisyys on vaikea termi opiskelijalle, opettaja selittää käsitettä 
omalla kokemuksellaan ja teoriatiedollaan. Päiväkodin kokemustiedon kytkemi-
nen käsiteltävään asiaan jää tapahtumatta, koska ohjaaja ei osallistu keskusteluun, 
jossa käytetään puolestaan hänelle tässä yhteydessä outoa, toisen tieteenalan käyt-
tämiä käsitteitä. Opiskelija vaihtaa puheenaihetta. Koulutuksen ja päiväkodin toi-
mintajärjestelmät eivät kohtaa. Ongelmaksi nousee se, että opettaja kyselee ja tes-
taa tavoitteiden toteutumista ja tiedon integrointia eikä laajenna keskustelun koh-
detta lasten ja päiväkodin toimintajärjestelmiin. 

Opiskelijalle ei muodostu asiasta seuraamuksellista siirtymää eli merkittävää 
oppimiskokemusta, koska itse toimintajärjestelmän (päiväkotityö) kehittyminen ei 
kytkeydy opiskelijan oppimiseen. Beachin (2003) mukaan oppimisen tavoitteena 
ei ole kehittyä pelkästään hyväksi käsitteiden hallinnan ja teoreettisen tiedon taita-
jaksi vaan hyödyntää teoriaa käytäntöön. 

Hakkaraisen (1997, 19) mukaan teoreettisten käsitteiden oppimisessa ei omak-
suta valmista yleistystä tai opetella valmista määritelmää vaan on eriteltävä ja mal-
linnettava termin kehittymisen päävaiheet ja sisältö, joka tuottaa kohteena olevan 
ilmiön (abstraktista konkreettiseen kohoaminen). Tämä edellyttää keskustelun li-
säksi aktiivista toimintaa. On pohdittava, miten muodostetaan tutkittavia ongelmia 
ja hypoteeseja, miten hankitaan tietoa todellisuudesta ja muodostetaan faktoja sekä 
miten tulkitaan saatuja tuloksia. Tässä tapauksessa opettajan tietokäsitystä ohjaa 
ajatus tiedon vastaavuudesta (kontekstuaalisuus) ulkoisen ympäristön kanssa. Tä-
män seurauksena aktiivinen tutkiva asenne ja toiminta jäivät toteutumatta. Kehittä-
vän siirtovaikutuksen muodostuminen edellyttää käsitteiden käyttämistä välineinä, 
ei pelkästään oppimisen kohteina. 

Yhteenvetona molemmista palautekeskusteluista voidaan todeta, että osallis-
tujien vuorovaikutusta ohjaavat perinteiset harjoittelun välineet, kuten opiskelijan 
henkilökohtaiset oppimistavoitteet, harjoittelun ohjauskirje, kokemustietoa ja lä-
hinnä opettajan asettamat kysymykset. Palautekeskustelujen yhteisenä kohteena 
voidaan havaita pääasiassa opiskelijan oppiminen ja sen arviointi. Päiväkotityötä 
tarkasteltiin lähinnä sosiaalialan työn näkökulmasta ja päiväkodin pedagoginen 
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tarkastelu jäi vähäiseksi. On todettava, että molemmilla opettajilla on sosiaalityön 
koulutus- ja kokemustausta. 

Tiedonmuodostuksen osalta voidaan todeta, että molemmissa keskusteluissa 
on tulkittavissa kognitiiviseen oppimisnäkemykseen perustuva tiedonmuodostuk-
sen malli. Sen mukaan oppija rakentaa omaa tietorakennettaan (skeemansa) asiasta 
yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. Palautekeskusteluissa on vähän päiväko-
tityön kyseenalaistamista, vaan tiedonmuodostus kohdistuu opiskelijan oppimisen 
arviointiin. Molemmissa keskusteluissa opettajan rooli korostuu keskustelun oh-
jaajana, jonka vuoksi päiväkodin kokemustieto integroituu vain vähäisissä määrin 
keskusteluun. Yhteistoiminta molemmissa päiväkodeissa jää keskustelun tasolle.

Lopuksi tarkastelen ja tulkitsen opiskelija 6:n toimintaa päiväkodissa. Empii-
rinen aineisto osoittaa, että niin palautekeskustelua kuin opiskelijan toimintaa päi-
väkoti 2:ssa ohjasi perinteinen käytäntö. Alun alkaenkaan ohjauskeskustelussa ei 
syntynyt sellaista keskustelijoiden välistä yhteistä keskustelun kohdetta, joka olisi 
rajannut kehitettävän asian työyhteisössä ja mahdollistanut eri osapuolten oppimi-
sen. Tämä olisi mahdollistanut harjoittelun aikaisen kahden organisaation välisen 
yhteistyön ja työn kehittämisen yhteisten välineiden avulla. Palautekeskustelusta 
ilmenee, että työyhteisössä opiskelija keskittyi valmiiden välineiden käytön har-
jaannuttamiseen yhteistyössä henkilöstön ja työpaikkaohjaajan kanssa. 

Päiväkoti 2:ssa opiskelija 6:n lasten toiminnan ohjaus liittyi Kalevalan päivän 
aiheeseen. Hän suunnitteli ja toteutti toiminnan itseohjautuvasti keskusteltuaan sii-
tä ensin ohjaajansa kanssa. 

Oppimista voidaan kuvata seuraavasti:

TEKIJÄ 
Opiskelija 
 

SÄÄNNÖT 
Yksilökeskeinen 
harjoittelu 
Itseohjautuvuus 

YHTEISÖ 
Päiväkoti 
 

TYÖNJAKO 
Ohjaaja ohjaa 
Opiskelija suunnittelee ja 
toteuttaa  

KOHDE 
Lasten 
liikuntatuokio  
Oppimistehtävän 
suorittaminen 

TULOS 
Suoriutuminen 
lasten 
liikuntatuokiosta 

VÄLINEET 
Opetussuunnitelmat 
(päiväkoti, amk) 
Valmiit mallit 

Kuvio 33. Toimintajärjestelmä opiskelijan lasten ohjauksessa (päiväkoti 2).
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Työskentely tapahtui perinteisesti: ohjaaja ohjasi opiskelijan työtä ja opiskelija pyrki 
mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Toimintaa ohjasivat koulutuksen ja päivä-
kodin opetussuunnitelmat. Välineenä opiskelija käytti kirjallisuudesta valmiita lasten 
ohjauksen malleja liikuntatuokion suunnitteluun ja toteutukseen. Kohteena oli anne-
tun oppimistehtävän suorittaminen. Toiminnassa painottui yksilökeskeisyys, itseoh-
jautuvuus ja päiväkodin sisäinen tiedonsiirto. Tuloksena oli opiskelijan suoriutuminen 
lasten liikuntatuokiosta. Toiminnassa ei ole nähtävissä työpaikkaohjaajan, opiskelijan 
ja opettajan ohjauskeskustelun aineksia tai ammattikorkeakoulun pienryhmäkokoon-
tumisessa esiin nousseita opiskelijalle suunnattuja lasten ohjauksen ohjeita.

5.5 Päätösseminaarikeskustelut

Harjoittelun päätösseminaarin pääaiheena oli opiskelijan kokema merkittävä op-
pimistilanne harjoittelujaksolla (uusi oppimistehtävä) (Janhonen, Sarja & Juntu-
nen 2006; Vuokila-Oikkonen & Janhonen 2005). Yhden opettajan poissaolo ja sen 
seurauksena kahden pienryhmän yhdistäminen aiheutti opiskelijoiden vaihtumista 
ryhmissä. Uusi sijaisopettaja ja opiskelijat olivat suhteellisen tuntemattomia toisil-
leen (ryhmä 1). Ryhmän opiskelijat ja opettaja olivat tavanneet toisensa ainoastaan 
muutaman kerran kontaktitunneilla. Tässä ryhmässä oli yhdeksän opiskelijaa opet-
tajan lisäksi. Toinen pienryhmä (ryhmä 2) pysyi muuttumattomana ja siinä oli kah-
deksan sosionomi (AMK) -opiskelijaa ja heidän opettajansa. 

Oppimistehtävä ja siihen liittyvä tieteellinen artikkeli tuli palauttaa opettajalle 
kaksi viikkoa ennen päätösseminaaria. Tarkoituksena oli, että niin opettaja kuin 
oman pienryhmän opiskelijatkin tutustuvat artikkeleihin ennen päätösseminaaria. 
Ohjeessa pyydetään opiskelijaa valmistautumaan oman oppimistilanteensa (case) 
suulliseen esittämiseen. Päätösseminaarissa osallistujat keskustelevat harjoitte-
lupaikan käytännön ongelmatilanteen mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista 
ja tilanteeseen liittyneistä tunteista. Lisäksi osallistujat perustelevat ratkaisujaan 
omaan elämänkokemukseensa ja tutkimustietoon perustuen. Kaikilla osallistujilla 
on tietoisuus vaitiolovelvollisuudesta.

Seuraavassa tarkastellaan molempien ryhmien vuorovaikutusta, tiedonmuodostus-
ta ja uusien työtapojen käyttöönoton mahdollisuutta päätösseminaarikeskusteluissa. 

Ryhmä 1
Opiskelijat harjoittelivat lapsi- ja nuorisotyön, kehitysvamma- ja päihdetyön sekä 
lastensuojelun toimintaympäristöissä. Sijaisena toimiva opettaja, jolla on sosiaa-
lialan perustutkinto, tuli mukaan oppimisprosessiin vasta päätösseminaarivaihees-
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sa. Stimulated recall -haastattelussa hän kertoo päätösseminaarin olevan hänen en-
simmäinen ohjaustilanteensa opettajana. Keskustelun puheenaiheena on opiskeli-
jan kokema merkittävä oppimistilanne ja käsikirjoituksena on vaihtoehtoisten rat-
kaisujen löytäminen työpaikan ongelmatilanteeseen.

Vuorovaikutus

Keskustelun aluksi opettaja antaa lyhyen ohjeen. Jokainen opiskelija vuorollaan 
kertoo omasta oppimistilanteestaan ja sen jälkeen aiheesta keskustellaan ryhmässä. 
Opiskelija 2 kertoo päiväkodin neljävuotiaan lapsen vanhempien avioerokriisistä, 
johon opiskelija on hakenut teoriatietoa:

(K9: 1/3):
Opiskelija 2: … Joo elikkä olin päiväkodissa harjottelussa. Että oli perhe, mil-
lä oli tullu avioero, hyvin vaikeeta tällänen oli väkivaltanen isä ollu ja tää ero 
oli joskus viime kesän aikaan sitten tapahtunut… Mut ite yllätyin, kun tää tyt-
tö tuli mulle puhumaan hirveesti huolestaan, että millonka hän näkkee issää ja 
siitä pahasta olostaan. Ja ite koin vähän sillei hankalana alussa sen tilanteen … 
Mutta mitenkä pystyisin sillei jutteleman sen lapsen kanssa niistä asioista... Ja 
sitten keskustelin ohjaajan kanssa tästä jutusta ja päätettiin sitä, että mulla on 
vaan tärkeintä, että kuuntelen sitä lasta ja enkä ruppee sillai missään nimessä 
haukkumaan sitä isää tai muuta … Ja artikkeli oli hirveen vaikee löytää yllät-
täin. Ja nyt en tiiä, että millä tavalla se oikeestaan, ei se nyt hirveen tieteel-
listäkään varmaan se mun artikkeli ollu. Tai löysin, mut se käsitteli justiinsa 
avioerotapauksia ja siinä nyt puhuttiin kuitenkin vähän siitä, ettei kumpaakaan 
osapuolta pitäis provosoida tai silleen mennä lapselle haukkumaan. 
Opettaja 4: Musta se artikkeli oli ihan hyvä, se olis voinu olla vähän perinpoh-
jasempi, mutta se oli ihan hyvä, se oli just sitä. 
---
Opettaja 4: Huomasit sää tai tiesitkö, miten ne muut työntekijät siihen äitiin 
suhtautu? Minkälaista ilmeni?
Opiskelija 2: No heilläkin näytti olevan vähän silleen, ett se oli semmosta, että 
hyökään ei oikein silleen tienny, että mitenkä siihen nyt pitäis reagoida… Että 
heillä meni ajatus pelkästään siihen, että keskittyä, että pitäiskö lapsi ohjata 
jonnekin muualle siitä tilanteesta... 
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Aluksi opiskelija 2 kertoo lapsen tilanteen taustan ja omasta yllätyksestään lap-
sen kertoessa hänelle huolensa. Tätä ennen lapsi ei ollut kertonut huolistaan ke-
nellekään toiselle työntekijälle päiväkodissa. Opiskelija kokee lapsen avoimuuden 
haasteelliseksi. (”Mutta mitenkä pystyisin sillei jutteleman sen lapsen kanssa niistä 
asioista”). Ensimmäisen puheenvuoron lopussa opiskelija kertoo, että tutkimustie-
don löytäminen oli vaikeaa. Hän löysi artikkelin, joka käsitteli avioerotapauksia ja 
työntekijöiden toimintaa niiden yhteydessä. 

Opettaja viittaa opiskelijan artikkeliin, mutta siitä ei keskustella laajemmin. 
Muilla ryhmän opiskelijoilla on ollut tehtävänä tutustua artikkeleihin etukäteen 
sähköpostitse. Opiskelijaryhmän stimulated recall -haastattelussa osa opiskelijois-
ta tuo esiin, että jo artikkeleihin tutustumisen vaiheessa heille heräsi erilaisia ky-
symyksiä. Tämä motivoi heitä loppuseminaarin keskusteluun. Seminaarissa tätä 
keskustelun tarvetta ei heidän mukaansa kuitenkaan otettu huomioon. Keskustelun 
vuorovaikutusta voidaan kuvata koordinaation yleisellä rakenteella (kuvio 34).

Kuvio 34. Vuorovaikutuksen koordinaatio -rakenne opettajan ja opiskelijaryhmän pää-
tösseminaarikeskustelussa (ryhmä 1).

Kokemustieto, tieteellinen tieto, kysymykset 

o4 op2 

Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen ongelmatilanteeseen 

Haasteellinen 
lapsi, oma 
oppiminen 

Artikkeli, opiskelijan 
oppiminen, työyhteisön 
toiminta 

Opiskelijan kokema merkittävä oppimistilanne 
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Opiskelija 2:n välittömänä kohteena keskustelussa on haasteellinen lapsi sekä huo-
li, miten kohdata lapsi ammatillisesti. Opettaja 4:n puheen kohteena on artikkeli ja 
episodin lopussa työntekijöiden suhtautuminen lapsen äitiin. Keskustelun välineinä 
ovat kokemustieto, tieteellinen tieto ja kysymykset.

Vuorovaikutuksen kohteista voidaan päätellä, että puhujat ajavat vuorollaan 
omaa asiaansa eivätkä keskity samaan kohteeseen. Opettaja 4 on kiinnostunut 
opiskelijan oppimisesta, oppimisvälineestä (artikkeli) sekä työyhteisön toiminnas-
ta. Str-haastattelussa opettaja kertoo tietoisesti vieneensä keskustelua työyhteisön 
suuntaan, mutta huomattuaan etteivät opiskelijat kuitenkaan tartu asiaan, vaan kul-
jettavat keskustelua lapsinäkökulmaan, hän antoi opiskelijoiden päättää keskuste-
lun kulusta. Samassa yhteydessä hän päätti palata asiaan myöhemmin, mutta näin 
ei kuitenkaan käynyt. Opettaja kertoo toimintaansa ohjanneen ns. vapaan keskuste-
lun periaate. Opiskelija 2:n puheenvuoro edustaa päiväkotityön hoivanäkökulmaa, 
johon hän haluaisi saada uusia työvälineitä. Teoriatiedon hakemisen vaikeus viittaa 
omaan oppimiseen. 

Opiskelija 2 vastaa opettajan kysymykseen ja tähdentää, etteivät työntekijät-
kään oikein tiedä, miten asiaan pitäisi reagoida. Tämän jälkeen opettaja kysyy mui-
den opiskelijoiden ajatuksia opiskelija 2 kertomukseen sen sijaan, että hän kysyi-
si perusteluja opiskelijan väitteelle työntekijöiden suhtautumistavasta. Opettajan 
myöntää stimulated recall-haastattelussaan, että ei esittänyt perusteluja esimerkiksi 
lapsinäkökulmaan vaikka hän omaa lapsipsykologista tietoa. Toisaalta hän kertoo 
pyrkineensä opiskelijoiden väliseen dialogiin.

”se oli se minun koko päivän tavoite se, että minä saisin aikaan sen semmosen 
välittömän dialogin heijän, opiskelijoitten välillä niin ainakin sitä mietin, että 
hyvä, että nyt tämä alkaa mennä sinne suuntaan”.

Janhosen ja Sarjan (2007) mukaan perustelujen esiin tuomisella on keskeinen mer-
kitys dialogin syntymisessä. Heidän mukaansa kehittämisen kohteena dialogissa 
eivät ole niinkään näkemykset kuin niiden perustelut, joita etsitään erilaisista teori-
oista, tutkimuksista, kulttuurituotteista tai muusta historiaan kiteytyneestä tiedosta. 
Billett (2002) korostaa työyhteisöillä olevan omat historiallisesti kehittyneet tapan-
sa ja sääntönsä. Opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus ymmärtää näiden tapojen 
ja sääntöjen syitä ja arvioida niitä. Tämä edellyttää yhteistä kohdetta, jonka synty-
miseen dialogilla on keskeinen merkitys. Kehittävän siirtovaikutuksen tuottaminen 
edellyttää yhteisöllistä tiedon etsintää sekä itse kohteesta että erilaisista tutkimuk-
sista ja kulttuurituotteista. 
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Keskustelu jatkuu ja seuraavassa otteessa pienryhmä yrittää kehitellä välineitä 
tilanteen ratkaisemiseksi.

(K9: 2/3):
Opiskelija 1: Olikos niillä yhteishuoltajuus, että isällä olis ollu mahollisuus 
tulla hakemaan sitä?
Opiskelija 2: Sitä minä en tiiä. Mutta kyllä tää isä kuitenkin sillon tällön tapaa 
lapsia sitten. …
---
Opiskelija 1: Ja minun oma mielipide on se, että mun mielestä sille äitillekin 
ois pitänyt sanoo, että mennäänkö juttelemaan muualle, että ei lasten kuullen. 
…
Opettaja 4: Voisko jopa päiväkodin henkilökunta siitä ottaa puheeks sen, että 
sen lapsen ei tarviis niitä puheita, se varmaan sais siihen muuta kautta ehkä 
apua se äiti…
Opiskelija 1: Varmaan se pääasia siinä on se lapsen etu, että sillä pitää olla  
[ess].
---
Opiskelija 3: …se äiti haluais ehkä puhua siitä sillai, että se haluais sitä tu-
kea siinä. Ja voihan se olla, että sillä ei oo vaikka semmosia kenen kanssa siitä 
asiasta keskustelee. …
Opiskelija 12: … se varmaan vaatii siltä väkivallan uhrilta hirveen ison pon-
nistuksen, että se uskaltaa vielä erota, mutta varmaan hakee tukea sit sieltä 
päiväkodista.

Opiskelija 1 kysyy, onko vanhemmille sovittu yhteishuoltajuus, joka mahdollistaa 
lapsen luovuttamisen isälle päiväkodista. Täten opiskelija 1 yrittää ottaa selvää, 
onko lapsella mahdollisuutta tavata isää. Hän pyrkii laajentamaan keskustelua teo-
reettisen käsitteen, yksinhuoltajuus, avulla. Yhteiskeskustelu yhteishuoltajuudesta 
jää kuitenkin toteutumatta. 

Opiskelija 1 huomauttaa, että lapsen äidille tulisi kertoa periaatteesta, jonka 
mukaan negatiivisista asioista keskustellaan lapsen kuulematta. Keskustelu koh-
distuu toiminnan ulkoisiin tunnuspiirteisiin ja viittaa siten empiiristen käsitteiden 
käyttöön vuorovaikutuksen välineenä. Opiskelija 1 perustelee omia käsityksiään 
lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta. Toisin sanoen hän käyttää teoreettisia 
perusteluja puheensa tukena ja välineenä. 



191

Episodin lopussa opiskelija 3 ja opiskelija 12 tarkastelevat äidin toiminnan 
taustoja, ja hänen tuen tarvettaan. Samalla osallistujat keskustelevat äidin käyttäy-
tymisen takana olevasta ristiriidasta. Taustojen tarkastelu voidaan tulkita keskuste-
lijoiden yritykseksi ymmärtää äidin tilannetta historiallisesta näkökulmasta. Tämä 
viittaa yritykseen eritellä ja analysoida ilmiön alkuperää ja löytää sen ”alkusolu” 
ja toiminnan ristiriidat (vrt. Engeström 2004, 92). Puheenvuoro korostaa perhe-
työn välineitä sekä hoivan  pedagogiikan ristiriitaa. Episodista voidaan nähdä 
kooperaatio-vuorovaikutusrakenne:

Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen 
ongelmatilanteeseen 

Lapsen auttaminen, 
äidin tukeminen 

 

 
 

Opiskelija- 
ryhmä Opettaja 4 

Opiskelijan kokema merkittävä oppimistilanne 

Kuvio 35. Vuorovaikutuksen kooperaatio-rakenne opettajan ja opiskelijaryhmän pää-
tösseminaarikeskustelussa (ryhmä 1).

Opiskelijaryhmän ja opettaja 4:n vuorovaikutuksessa on yhteisenä kohteena lapsen 
auttaminen ja äidin tukeminen. Käsikirjoitus (vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämi-
nen ongelmatilanteeseen) ohjaa opiskelijaryhmää esittämään omia näkemyksiään 
valmiiksi toiminnan välineiksi lapsen ja äidin ongelman ratkaisemiseksi. Työyh-
teisön työntekijöitä ei ole paikalla. Keskustelijoiden olettamuksena on, että opis-
kelijaryhmä saa kertomuksesta (työelämälähtöinen oppimistehtävä) ainesta omaan 
oppimiseensa. 
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Tiedonmuodostus 

Kyseenalaistaminen

Opettaja 4:n ja opiskelijaryhmä 1:n keskustelussa opiskelija 2 kertoo itseä kosket-
tavasta avioeroperheen lapsesta. Päiväkodissa lapsi on kertonut opiskelijalle omas-
ta pahasta olostaan. Opiskelija pohtii omaa ammatillisuuttaan kohdata lapsen pa-
hoinvointi. Opettaja 4 kääntää keskustelun päiväkotiin. 

(K9: 1/3):
Opettaja 4: Huomasit sää tai tiesitkö, miten ne muut työntekijät siihen äitiin 
suhtautu? Minkälaista ilmeni?
Opiskelija 2: No heilläkin näytti olevan vähän silleen, ett se oli semmosta, että 
hyökään ei oikein silleen tienny, että mitenkä siihen nyt pitäis reagoida… Että 
heillä meni ajatus pelkästään siihen, että keskittyä, että pitäiskö lapsi ohjata 
jonnekin muualle siitä tilanteesta. Että kun hyö miettivät just sitä, että heillä oli 
hätä ensinnäkin siitä, kun se lapsi oli kuuntelemassa sitä miehen sättimistä tai 
sitä, että kun äiti sättii sitä isää. Ja niitä vähän, kenties nekkiin oli silleen, jäivät 
miettimään sitä, että… 

Opettaja 4 kysyy opiskelijalta työntekijöiden tapaa suhtautua tilanteeseen. Opiske-
lija 2 pyrkii kyseenalaistamaan työntekijöiden suhtautumista ja ammattitaitoa koh-
taamistilanteessa. Opiskelijan mukaan työntekijöiden ajatukset kohdistuvat tilantee-
seen, jossa äiti puhuu pahaa isästä lapsen kuullen. Tuolloin lapsi tulee ohjata muualle. 
Kyseenalaistamisyritys johtaa keskustelun laajenemiseen lapsen edun näkökulmas-
ta. Keskustelu monipuolistaa opiskelijoiden näkemystä perheen ja lapsen tilanteesta. 
Sillä ei ole vaikutusta päiväkotityöhön, koska päiväkodin työntekijöitä ei ole keskus-
telussa mukana ja opiskelijat tai opettajat eivät jatka yhteistyötä päiväkodin kanssa. 

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Opettaja 4:n ja opiskelijaryhmä 1:n keskustelusta voidaan huomata runsaasti ak-
tuaaliempiiristä analyysia, joka liittyy kiinteästi opiskelijaa päiväkodissa kosket-
taneeseen ongelmatilanteeseen. Yhteistyössä ryhmä pyrkii kokemustensa avulla 
analysoimaan tilanteeseen liittyviä tekijöitä ja vuorovaikutussuhteita. Sen sijaan 
artikkeleiden teoriahistoriallisen tiedon hyödyntäminen ei toimi. Opiskelija 2 ei 
koe löytäneensä tutkimustietoa, joka olisi häntä auttanut päiväkotityön ongelman 
ratkaisemisessa. Myöskään tilanteen alkuperää ja kehitystä (historiallinen analyy-
si) ei pohdittu keskustelun aikana. Ilmeisesti osallistujilla ei ollut siihen välineitä. 
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Uuden ratkaisun mallittaminen

Opettajan ja opiskelijaryhmien 1 ja 2 keskusteluissa ei ole tunnistettavissa uusia 
ratkaisuja tai niiden mallittamista. Empiirinen aineisto osoittaa kauttaaltaan erityi-
sesti historiallisen analyysin sekä mallintamisen puuttumisen koulutuksen pienryh-
mäkeskusteluissa.

Uusien työtapojen käyttöönotto

Opettaja 4:n ja opiskelijaryhmä 1:n keskustelussa ammattikorkeakoulussa ryhmä 
keskusteli tieteellisen tiedon hyödyntämisestä opiskelijan ongelmaan. 

(K9: 3/3): 
Opettaja 4: No auttoko sinua se artikkeli sitten millään tavalla sitä 
Opiskelija 2: Se ei …
Opettaja 4: Se ei niinku. 
Opiskelija 2: [ess]
Opettaja 4: Joo. Luitko sää enempi kuin sen yhen artikkelin siitä aihepiiristä?
Opiskelija 2: Yritin ehtiä jonkin verran. En nyt hirveesti loppujen lopuks…
Opettaja 4: …Onko vielä jotakin?

Tutkimustiedon löytäminen ja hyödyntäminen uuteen oppimistehtävään oli vaike-
aa opiskelijoille. Str-haastattelussa pieni osa opiskelijoista kertoi saaneensa hyötyä 
oppimistehtävän edellyttämästä tutkimustiedosta. Tuolloinkin tieto palveli pelkäs-
tään opiskelijan oppimista, ei työn kehittämistä. Tutkimustietoa ei nähty työyh-
teisöjä tai ammattikorkeakoulua hyödyttävänä. Opettaja 2 kertoo stimulated re-
call-haastattelussa, että jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota opiskelijoiden 
mahdollisuuteen ymmärtää teoria- ja tutkimustiedon merkitys. 

”… et yhä enemmän tavallaan tuotas, että tätä on tutkittu ja mikä merkitys sille 
on, et tuotas se myöskin ninkun teoriaa tiedon ja tutkimuksen kautta opiskeli-
joille, että hekin ymmärtäis sen merkityksen ihan siitä alusta lähtien…”

Ryhmä 2
Pienryhmä 2:n opiskelijat ovat olleet harjoittelujaksollaan päivähoidon, vammais-
työn, mielenterveystyön ja lastensuojelun perhetyön toimintaympäristöissä. Lisäk-
si yksi opiskelija teki harjoittelunsa kolmannen sektorin työpaikalla. Ryhmän opet-
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taja on ollut kehittämiskokeilussa alusta saakka mukana. Keskustelun aluksi opet-
taja sopii tasapuolisesta opiskelijoiden esitysten ajankäytöstä. 

Vuorovaikutus

Opettaja pyytää opiskelijoita kertomaan vuorotellen oppimistehtävästään. Pyrki-
myksenä on analysoida tilanteita oman oppimisen ja omien tunteiden käsittelyn 
näkökulmista. Opettajan ohjeistus kulkee osittain tietoisena osittain tiedostamat-
tomana käsikirjoituksena koko keskustelun ajan. Keskustelun puheenaiheena on 
opiskelijan kokema merkittävä oppimistilanne. 

Opiskelija 6 on ollut päiväkodissa harjoittelemassa, ja hän kertoo itseä kosket-
taneesta ongelmatilanteesta. 

(K10: 1/5):
Opiskelija 6: … Siellä oli yksi poika, joka ei millään tahtonut lähteä sinne [vä-
lipalalle], kun se leikki vaan palikoilla koko ajan. Minä monta kertaa sanoin ja 
kehotin lähtemään siitä sitten. Minä tavallaan sillein tuskastuin siihen… Minä 
sitten en keksinyt muuta niin otin siltä ne palikat pois, että nyt on lähdettävä sin-
ne välipalalle. Niin se sai ihan hirveän huuto-kohtauksen. Minä en oikein tiennyt, 
että mitä minun pitäis siinä tilanteessa tehdä. Sinne tuli sitten toinen työntekijä 
siihen paikalle. Sitten kysy minulta, että mikä tämä tilanne tässä on. Minä sanoin 
sen ja sitten hän laittoi tämän pojan istumaan sinne yläkertaan ja miettimään, että 
mitä sitä on tullut tehtyä. Sitten oli minun ohjaajan kanssa puhetta tästä jonkin 
verran. Niin hän sanoi, että olisi ollut hyvä jos minä olisin vielä sen pojan laitta-
nut sinne miettimään. Mulle tuli itselle sellainen olo, että se oli minun syy, että 
se poika rupesi riehumaan… Minä sitten yritin ehtiä tällaisesta käyttäytymishäi-
riöistä ja näistä tällaisista niitä artikkeleja ja siitä mitenkä sellainen lapsi koh-
dataan sitten. … Aika suppea tämä oli sen keinojen osalta… Ihan oli minusta 
kuitattu aika. …Jostain kirjasta minä sitten luin, että oli muitakin vaihtoehtoja 
kuin nämä mitä tässä oli. Olisi voinut vaikka, just eristäminen siitä tilanteesta 
sitten ja näin. 
---
Opiskelija 6: Sitten tästä tutkimuksesta nyt sai sitä tietoa siitä käyttäytymises-
tä, että mitä siihen kuuluu ja näin…
Opiskelija 18: Olisitko kaivannut tai ainakin itse olisi kaivannut tossa tilan-
teessa sellaista, että miten toimia tällaisen lapsen kanssa, jolla on käyttäyty-
mishäiriö. Jotain ohjetta.
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Opiskelija 6: Sellaista minä olisin halunnut.
Opiskelija on rajannut päiväkodissa merkittäväksi kokemansa oppimistilan-

teenrajojen asettamiseen siirtymätilanteessa. Aluksi opiskelija 6 kertoo tilanteen 
taustoja sekä omaa että työntekijöiden menettelyä sen aikana. Opiskelijan toimin-
taa ohjaa tilanteessa autoritaarinen kasvatusnäkemys, jonka seurauksena lapsi saa 
huutokohtauksen. Tämän seurauksena opiskelija ei oikein tiedä, mitä hänen siinä 
tilanteessa pitää tehdä. Tämän jälkeen työyhteisön työntekijä tulee paikalle (”Sinne 
tuli se toinen työntekijä siihen paikalle. Sitten kysy minulta, mikä tämä tilanne 
tässä on”) ja laittaa lapsen istumaan yläkertaan ja miettimään tekemisiään. Myös 
työntekijän toimintaa ohjaa autoritaarinen kasvatusnäkemys. Työyhteisön toimin-
taa harjoittelunsa aikana tarkkaillut opiskelija toimii mallioppimisen periaatteella. 

Opiskelija 6:n puheen kohde on rajojen asettaminen lapselle ja oma toiminta 
kyseisessä tilanteessa. Puheenvuoron lopussa opiskelijan puheen kohteena on artik-
kelin sisältämän tutkimustiedon merkitys omaan toimintaan, rajojen asettamiseen. 
Opiskelija 18:sta puheen kohde on kasvatuksen välineissä (”Olisitko kaivannut tai 
ainakin itse olisi kaivannut tossa tilanteessa sellaista…Jotain ohjetta”). Molempien 
opiskelijoiden keskustelun kohteet kyllä tukevat toisiaan, mutta ne eivät muodostu 
yhteisiksi. Vuorovaikutuksen rakenne keskustelun alussa muodostuu koordinaation 
rakennemallin mukaisesti (kuvio 36).

Kokemustieto, tieteellinen tieto, kysymykset 

op6 op18 

Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen 
ongelmatilanteeseen 

Kasvatuksen 
välineet 

Rajojen 
asettaminen, 
oma toiminta 

Opiskelijan kokema merkittävä oppimistilanne 

Kuvio 36. Vuorovaikutuksen koordinaatio-rakenne opettajan ja opiskelijaryhmän pää-
tösseminaarikeskustelussa (ryhmä 2).
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Keskustelun käsikirjoituksena on vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen ongel-
matilanteessa. Osallistujat käyttävät kokemustietoa ja tieteellistä tietoa sekä ky-
symyksiä. Päätösseminaarissa ryhmät käsittelevät opettajan johdolla päiväkodin 
kysymyksiä. Päiväkodin työntekijät eivät osallistu keskusteluun. Harjoittelun toi-
mintaa voidaan kuvata käsitteellä rajakäytäntö (Tuomi-Gröhn 2001; Wenger 1998), 
koska siinä ei ole nähtävissä yhteistä koulutuksen ja päiväkodin vuorovaikutuksen 
kohdetta. 

Tiedonmuodostus 

Kyseenalaistaminen

Opettajan 2:n ja opiskelijaryhmä 2:n keskustelussa opiskelija 6 kertoo ryhmälle 
toistamiseen rajojen asettamisen vaikeudesta. Opiskelija 6 kertoo vältelleensä ti-
lanteen kyseenalaistamista päiväkodissa.

(K10: 2/5): 
Opiskelija 18: Olisitko kaivannut tai ainakin itse olisi kaivannut tossa tilan-
teessa sellaista, että miten toimia tällaisen lapsen kanssa, jolla on käyttäyty-
mishäiriö. Jotain ohjetta.
Opiskelija 6: Sellaista minä olisin halunnut. Sitten olisi ne varmaan jutellut 
siellä töissä, vaan itsellekin tuli sellainen olo, että ei kehtaa. Tavallaan se var-
maan, että ei se nyt ollut niin suuri juttu sillä lailla... 

Opiskelija kertoo työyhteisön halukkuuden keskustella rajojen asettamistilantees-
ta, mutta hän itse ei kehdannut. Opiskelija ei kyseenalaistanut työntekijän toimin-
taa tai kysellyt työntekijän perusteluja toiminnalleen, eikä opettajakaan puuttunut 
asiaan. Tämä olisi mahdollistanut työntekijän ja opiskelijan välisen dialogin, jos-
sa erilaiset käsitykset, kokemustieto ja opiskelijan hankkima tutkimustieto olisivat 
päässeet vuorovaikutukseen keskenään. 

Opiskelija 8 kyseenalaistaa lapsen eristämistä muusta ryhmästä. 

(K10: 5/5):
Opiskelija 8: Sitä, että oppimiskokemus sulle, että opitko mitään. Sitten sitä, 
että oppiko se lapsikaan siinä, että minkä takia sen piti jättää se leikki ja läh-
teä syömään. Oppiko se ohjaaja tai se työpaikan työntekijä joka vei sen lapsen 
siitä tilanteesta. Vai veikö se vaan rutiinilla, että pitää olla aina kun on tehty 
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aikaisemminkin? Annetaan sen nyt rauhoittua siellä. Tollaisessa tilanteessa oli-
si hyvä jäädä miettimään sitä, että mitä tässä voisi tehdä ja mikä sen tilanteen 
tarkoitus on. 
Opettaja 2: Toistuko tämä tilanne siellä?

Opiskelija 8 kyseenalaistaa tilannetta oppimisen näkökulmasta. Kyseenalaistami-
nen ilmenee hänen esittäessään useita peräkkäisiä kysymyksiä. Puheenvuoronsa 
lopussa hän korostaa, että olisi hyvä jäädä miettimään, mitä tilanteessa voisi tehdä 
ja mikä on sen tilanteen tarkoitus. Tässä opiskelija kyseenalaistaa työntekijän ja sa-
malla päiväkodin menetelmätietoa.

Tuomi-Gröhnin (2001) mukaan yhteisen rajakohteen syntymiselle kyseen-
alaistamista pidetään keskeisenä edellytyksenä. Työn kyseenalaistamisen välineet 
toimivat työn kehittämisen lähtökohtana. Rajanylittäjältä vaaditaan avointa ja ky-
seenalaistavaa, mutta samalla toisia kunnioittavaa ja arvostaa asennetta. Opiske-
lijan käsityksiä tilanteessa ohjasi kuitenkin epävarmuus, joka esti häntä rohkeasti 
tarttumasta käytännön tilanteisiin (vrt. Janhonen, Sarja & Juntunen 2006, 245). 

Aktuaaliempiirinen ja historiallinen analyysi

Opettajan ja opiskelijaryhmä 2:n keskustelussa voidaan havaita paljon aktuaali-
empiiristä analyysia, kun ryhmä keskustelee opiskelija 6:n kertomuksesta. Ryh-
mä etsii erilaisia tapoja toimia ongelmatilanteessa ja pyrkii selvittämään tilantee-
seen vaikuttaneita tekijöitä. Opiskelija 6 etsi tietoa tieteellisestä artikkelista lasten 
käytöshäiriöistä, mutta ei löytänyt kaipaamiaan käytännön neuvoja hyödyntämään 
käytännön työtä. Historiallinen analyysi jäi vähäiseksi ja keskustelussa puhuttiin 
opiskelijan omasta suoriutumisesta tapahtuneessa tilanteessa. 

Uusien työtapojen käyttöönotto

Harjoittelun päätösseminaarissa opiskelija 6 kertoo itseä koskettaneesta ongelma-
tilanteesta päiväkodissa.

 
(K10: 1/5):
Opiskelija 6: … Siellä oli yksi poika… Se oli ihan keskittynyt siihen omaan 
leikkiinsä. Minä tavallaan sillein tuskastuin siihen… Minä sitten en keksinyt 
muuta niin otin siltä ne palikat pois, että nyt on lähdettävä sinne välipalalle. 
Niin se sai ihan hirveän huuto-kohtauksen. Sinne tuli sitten toinen työntekijä 
siihen paikalle. Sitten kysy minulta, että mikä tämä tilanne tässä on. …ja sitten 
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hän laittoi tämän pojan istumaan sinne yläkertaan ja miettimään, että mitä sitä 
on tullut tehtyä. Sitten oli minun ohjaajan kanssa puhetta tästä jonkin verran.

Päiväkodin työntekijöiden väliintulo opiskelijan ja lapsen ristiriitatilanteessa oli 
opiskelijan huolenaihe jo tammikuussa harjoittelun ensimmäisessä pienryhmäta-
paamisessa ammattikorkeakoululla. Silloin asiaa käsiteltiin samassa pienryhmässä. 
Tuolloin opiskelijalle (opiskelija 6) tarjottiin erilaisia ehdotuksia toiminnan väli-
neiksi lapsiryhmän hallintaan. Näitä olivat muun muassa pienemmän lapsiryhmän 
ohjaus, lasten tunteminen nimeltä ja käsinuken käyttö. Episodista kuvastuu kuiten-
kin, että nämä keskustelussa esiin tulleet välineet eivät olleet siirtyneet opiskelijan 
työvälineiksi käytäntöön. Varsinainen työntekijöiden väliintulo sivuutettiin lyhyes-
ti ilman, että opiskelija olisi saanut uusia välineitä toimintaansa. Episodista huoma-
taan, että opiskelija 6 ei ollut tilaisuuden jälkeen saanut tarpeeksi rohkeutta ottaa 
asiaa esille työpaikassaan, jotta olisi saatu muutosta työntekijöiden väliintuloon. 

Työntekijän puuttuminen opiskelijan toimintaan paljastaa, että hän mieltää 
opiskelijan aloittelijan rooliin eikä näe häntä vielä tasa-arvoisena vastuun jakajana 
työyhteisössä. Opiskelija liikkui lähikehityksen vyöhykkeellä. Tilanteessa työnte-
kijä tekee päätöksiä ja tarjoaa käyttäytymismallin opiskelijalle. Hänen on helppo 
ratkaista ongelma oman osaamisensa perusteella. Työntekijän ja opiskelijan välillä 
vallitsee epäsymmetrinen vuorovaikutus, jossa tietävä työntekijä ei anna tilaa opis-
kelijan toiminnalle ja sen refl ektoinnille. Hakkaraisen (2008d) mukaan tällainen 
epäsymmetrinen vuorovaikutus estää oppimista. 

Hakkarainen (1997, 10) rajaa päiväkodin kasvatustyötä koskevissa tutkimuk-
sissaan työntekijän työn kohteeksi lasten toimintajärjestelmän. Tämä edellyttää 
kasvattajalta lasten kehityksen näkemistä laajana ensin yhteisöllisellä tasolla tapah-
tuvana ilmiönä ja vasta sen jälkeen yksilötasolla ilmenevänä. Hän mainitsee esi-
merkiksi ajattelun kehittymisen eräänä laajana kehityksen muotona. Työntekijä ja 
opiskelija jättivät lapsen toimintajärjestelmän, oman ajattelun ja kehityksen mah-
dollisuudet huomioimatta ja tukeutuivat autoritaariseen kasvatusnäkemykseen. 
Lapsen leikkitoiminnan ymmärtäminen, lapsen keskusteluun mukaan ottaminen ja 
hänen kuulemisensa omassa toimintajärjestelmässään olisi saattanut tuoda uusia 
välineitä tilanteen ratkaisemiseksi sekä työntekijälle että opiskelijalle.  
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Seuraavassa kuvaan oppimista pienryhmäkokoontumisissa: 

Kuvio 37. Toimintajärjestelmä pienryhmäkokoontumisissa (ryhmä 1 ja 2) ammattikor-
keakoulussa.

 

TEKIJÄ 
Opiskelijat 
Vaihtuvat 
opettajat 

SÄÄNNÖT 
Eriytynyt 
yksilökeskeisyys 
Itseohjautuvuus 

YHTEISÖ 
Ammatti-
korkeakoulu 

TYÖNJAKO 
Opiskelija tekee 
itsenäisesti 
oppimistehtävänsä 
Opettaja ohjaa 

KOHDE 
Opiskelijan 
oppimispro-
sessi 

TULOS 
Opiskelijalle 
merkittävän  
oppimistilanteen 
käsittely 
Yksilön 
oppiminen 

VÄLINEET 
Opetussuunnitelma 
Harjoittelun yleiskirje 
Oppimistehtävät  
Opettajien dokumentti 
Pienryhmä 

Pienryhmäkokoontumiset toteutettiin perinteisesti. Työskentelyssä näkyy yksilö-
keskeisyys, opiskelijan itseohjautuvuus ja opettajan rooli oppimisprosessin ohjaa-
jana. Oppimisen kohteena on opiskelijan oppimisprosessi. Oppiminen perustuu 
opetussuunnitelmaan ja sen pohjalta laadittuihin artefakteihin (harjoittelun yleis-
kirje, opettajien dokumentti). Lisäksi harjoittelua kuvaa opettajien vaihtuminen 
kesken oppimisprosessin. Uusi oppimistehtävä (opiskelijalle merkittävä oppimis-
tilanne) käsiteltiin ammattikorkeakoulun toimintajärjestelmässä. Tulokseksi tiivis-
tyy mahdollinen yksilön oppiminen. 

Koonti oppimisprosessin kokonaisuudesta

Suorittamani analyysi pyrki vastaamaan kysymyksiin, miten kehittäjätiimin vuoro-
vaikutus tavoittaa kohteekseen päiväkotityön, miten tiimin tiedonmuodostus päivä-
kotityössä tapahtuu ja miten uusien työtapojen käyttöönotto päiväkotityössä mah-
dollistuu. Olen poiminut sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelun 
video- ja ääninauhoitetusta aineistosta osallistujien vuorovaikutuksen diskoordi-
naatioita ja innovaatioita sisältäviä tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä 
episodeja, joita olen analysoinut ja tulkinnut aikaisemman teoreettisen tutkimustie-
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don avulla. Tässä yhteenvedossa luon kokonaiskuvaa harjoittelun oppimisproses-
sista empiirisen tutkimusaineiston analyysin perusteella.

Vuorovaikutus: Harjoittelun oppimisprosessin vuorovaikutusta hallitsevat 
koordinaatio- ja kooperaatio-vuorovaikutusrakenteet. Keskustelussa vuorottelevat 
toisaalta osanottajien keskittyminen oman näkökulmansa onnistuneeseen esittä-
miseen, toisaalta osanottajat kohdistavat huomionsa yhteiseen ongelmaan yrittäen 
jäsentää ja ratkaista sitä. Koordinaatiossa osallistujilla on erilaiset kohteet, koope-
raatiossa yhteistä kohdetta pyritään muodostamaan. Yhteistä molemmille vuoro-
vaikutusrakenteille on ensinnäkin se, että käsikirjoitusta ei tietoisesti kyseenalais-
teta. Osallistujat eivät analysoi oman oppimisensa sosiokulttuurista kontekstia tai 
käyttämiään oppimismenetelmiä (ks. Cole 1991, 409), minkä vuoksi vuorovaiku-
tusrakenteet eivät johda kokeilevaan, uudistavaan oppimiseen tai sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen muutoksiin. 

Episodeista voidaan huomata, että kommunikaatio vuorovaikutusrakenteena 
on harvinainen. Se edellyttää osanottajien kiinnittävän huomionsa yhteisen koh-
teen lisäksi omaan vuorovaikutukseensa ja sen käsikirjoitukseen. (ks. Engeström 
1993, 128–129, 131.) Kommunikaatio-vuorovaikutusrakenne mahdollistaa yhtei-
sen toiminnan kohteen kehittymisen, yhteisöllisen vuorovaikutuksen ja kehittävän 
siirtovaikutuksen syntymisen. Kommunikaatio-vuorovaikutusrakenne on uudista-
van oppimisen ja uusien työtapojen muodostumisen lähtökohta.

Oppimisprosessin vuorovaikutuksen välineinä osallistujat käyttävät perinteisiä 
harjoittelun keskustelun välineitä (kokemus- ja tutkimustieto, opetussuunnitelma ja 
siihen pohjautuvat asiakirjat, suullinen ohjeistus, kysymykset). Empiirisestä aineis-
tosta voidaan havaita myös uudistusten syntymisen ja rajojen ylittämisen mahdol-
listavia välineitä (uusi oppimistehtävä, kehittäjätiimin moniääniset suunnitteluko-
koukset, perustelut, kyseenlaistaminen ja toiminnan teoria). Kuitenkin perinteinen 
harjoittelukäytänteiden toimintamalli ohjaa oppimisprosessia. 

Tiedonmuodostus: Koulutuksen ja päiväkodin välille ei muodostunut yhteistä 
toimintajärjestelmää päiväkodin henkilöstön, johdon ja opiskelijoiden puuttuessa 
harjoittelun suunnitteluvaiheesta. Osallistujien välille ei näin ollen muodostunut 
aitoja yhteisiä keskustelun kohteita päiväkotityön ristiriitojen ympärille. Keskus-
teluissa päiväkotityön kehityshistoria tai nykytoiminnan ristiriidat eivät ohjanneet 
kehitettävän eli päiväkotityön tarkastelua. Kehittäjätiimi ei analysoinut päiväko-
tityön kehityshistoriaa tai sen ristiriitoja tutkimusprosessin kuluessa. Olen tehnyt 
päiväkotityön historiallisen analyysin jälkikäteen, jotta olen voinut analysoida, 
syntyykö yhteisiä keskustelun kohteita päiväkotityön ristiriitojen ympärille ja mi-
ten osallistujat tarkastelevat niitä päiväkotityön kehityshistorian ja nykytoiminnan 
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ristiriitojen valossa. Edellä olevan perusteella voitaneen sanoa, että harjoittelun 
suunnitteluvaihe ei onnistunut luomaan riittäviä edellytyksiä uutta luovalle harjoit-
telun oppimisprosessille. 

Harjoittelun suunnittelu- ja toteutusvaihe kuvastavat ajattelun ja toiminnan yksilö-
keskeisyyttä. Suunnitteluvaiheessa muotoutui työtapa, jossa jokainen opiskelija suorit-
taa itseohjautuvasti oman harjoittelun oppimistehtävänsä ja kertoo ongelmatilanteensa. 
Yksittäisen opettajan työn kohteena on opiskelijan oppimisprosessin tukeminen. 

Taulukossa 7 kuvaan oppimisprosessin ekspansiivisen oppimisen vaiheiden 
esiintymistä. Taulukosta voidaan tunnistaa harjoittelun oppimisprosessin tiedon-
muodostuksen vaiheet ja niiden esiintyminen: Miten kehittäjätiimin tiedonmuo-
dostus päiväkotityöstä tapahtuu?  

Taulukko 7. Tiedonmuodostuksen vaiheet asiakastyön harjoittelun oppimisprosessissa. 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheen keskustelut
Tiedonmuodostuksen vaihe K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Yht.
Kyseenalaistaminen x x x x x x 6
Analyysi:

   *aktuaaliempiirinen x x x x x x x x 8
Analyysi:

   *historiallinen x x 2
Uuden ratkaisun mallittaminen x 1
Mallin tutkiminen x x 2
Mallin soveltaminen x x 2
Refl ektio x 1
Uuden käytännön vakiinnuttaminen 0

Merkitsen x-kirjaimella ne ekspansiivisen oppimisen vaiheet, jotka ovat toteutu-
neet asiakastyön harjoitteluprosessissa. 

Toiminnan kyseenalaistamista voidaan tunnistaa kuudessa keskustelussa. 
Suunnitteluvaiheen keskustelussa (K1) esiintyy useita kyseenalaistamisia ja ky-
seenalaistamisyrityksiä. Ne liittyvät pääosin ammattikorkeakoulutukseen, ei päivä-
kotityöhön. Päiväkoti 1:ssa (K2) kyseenalaistamiset liittyvät päiväkotityön rajojen 
ylittämiseen ja lasten oppimiseen. Pienryhmäkeskustelussa (K4) kyseenalaista-
minen kohdistuu päiväkodin toimintatapaan. Kyseenalaistamisyritys (K7) liittyy 
päiväkotityön muutokseen ja koskee leikin vs. lasten ohjatun toiminnan ristiriitaa. 
Päätösseminaareissa (K9, K10) opiskelijat kyseenalaistavat päiväkodin toimintaa 
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erityisesti lapsen edun ja oppimisen näkökulmista. Kyseenalaistaminen on runsasta 
tuoreiden harjoittelukokemusten ja ryhmän tuen ansiosta.   

Aktuaaliempiiristä analyysia oli havaittavissa kaikissa muissa keskustelussa 
paitsi ohjaajan, opiskelijan ja opettajan palautekeskusteluissa (päiväkoti 1 ja 2) 
(K7, K8). Palautekeskustelujen luonne oli opiskelijan oppimista ja ammatillista 
kasvua arvioivaa. Päiväkotityön historiallista analyysia oli aineistossa erittäin vä-
hän, ainoastaan ohjaajan, opiskelijan ja opettajan ohjauskeskusteluissa (päiväkoti 1 
ja 2) (K2, K3). Päiväkoti 2:ssa työn historiallista analyysia oli niukasti.

Ainostaan päiväkoti 1:ssä päästiin tiedonmuodostuksen vaiheeseen, jossa mal-
litettiin uutta ratkaisua (K2). Tämän seurauksena uutta mallia tutkittiin ohjaajan, 
opiskelijan ja opettajan keskustelussa (K2) sekä toiminnassa lasten kanssa (K5). 
Uutta mallia tutkittiin ohjaajan, opiskelijan ja opettajan yhteistyönä. Uuden mal-
lin sovellusta pohjustettiin jo ohjauskeskustelussa (K2) ja tämän jälkeen opiskeli-
ja sovelsi mallia toiminnaksi lapsiryhmän ohjaukseen (K5). Opiskelijan ohjausta 
refl ektoitiin ohjaaja 1:n, opiskelija 2:n ja opiskelija 6:n yhteistyönä. Refl ektointi 
kohdistui opiskelijan toimintaan, ei koko toimintajärjestelmän oppimisprosessiin. 
Uuden käytännön vakiinnuttamista päiväkotiin ei kuitenkaan saavutettu.

Uusien työtapojen käyttöönotto: Oppimisessa voi tapahtua kehittävää siirto-
vaikutusta, kun (1) useampi toimintajärjestelmä keskenään neuvotellen ja oman 
panoksen antaen toteuttaa yhteisen kehittämishankkeen (Engeström 2001b, 23–24; 
2004, 96). Empiirisen aineiston analyysi osoittaa, että yliopiston, ammattikorkea-
koulun ja päiväkodin yhteistoiminnallisuus, johon tämän työn valmistelu antoi 
mahdollisuuksia, ei toteutunut eikä muodostunut yhteistä oppimisprosessia, vaan 
harjoittelun toimintaa ohjasi yksintyöskentelyn perinne. Harjoittelussa on tunnis-
tettavissa perinteinen oppimisprosessi, jossa koulutuksen opetussuunnitelma ja 
yksilötason refl ektointi ohjaavat toimintaa. Kaikki osapuolet eivät osallistuneet 
tasavertaisesti kohteen eli päiväkotityön kehittämiseen. Lisäksi on todettavissa 
epäsymmetristä vuorovaikutusta (tutkijat–opettajat, opettajat–opiskelijat, ohjaa-
jat–opiskelijat). Vuorovaikutusta ohjaa osin ” asiantuntija–noviisi”–malli (Lave & 
Wenger 1991), joka ei mahdollista useamman toimintajärjestelmän oppimisproses-
sia. 

Kehittävä siirtovaikutus edellyttää, että (2) kehitettävä kohde hahmotetaan uu-
della tavalla yhden tai useamman uuden teoreettisen käsitteen avulla (Engeström 
2001b, 23–24, 2004, 96). Suunnitteluvaiheessa yliopiston tutkijat toimivat muuto-
sagentteina ja rajanylittäjinä ammattikorkeakouluun. Toteutusvaiheessa opettajat 
ja opiskelijat tekivät rajan ylityksiä päiväkotiin. Lisäksi tutkimukseen osallistunut 
opiskelija toimi rajanylittäjänä toiseen päiväkotiin ja päinvastoin. 
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Empiirisestä aineistosta voidaan tunnistaa, että ainoastaan työpaikkaohjaajan, opis-
kelijan ja opettajan vuorovaikutuksen seurauksena (päiväkoti 1) syntyi aito toi-
mintajärjestelmien (päiväkoti, ammattikorkeakoulu) yhteinen keskustelun kohde, 
joka muuttui yhteiseksi rajakohteeksi. Tämä mahdollisti yhteisen oivalluksen syn-
tymisen eli yhteisen keskustelun kohteen hahmottamisen uudella tavalla, kohteen 
mallittamisen ja muuttumisen opiskelijan toiminnan välineeksi. Keskustelussa voi-
daan nähdä päiväkotityön uuden työtyypin (yhteiskehittely) ituja. Osallistujat pyr-
kivät toiminnassaan lapsilähtöisyyden ja lasten osallisuuden tukemiseen. Toiminta 
ei kuitenkaan laajentunut päiväkotityöhön tai koulutukseen, jonka seurauksena ei 
voida puhua kehittävän siirtovaikutuksen muodostumisesta.

Harjoittelun oppimisprosessi ei tuottanut uusia käsitteitä, joita olisi käyttööno-
tettu päiväkodissa tai koulutuksessa uuden toimintatavan välineinä tai malleina (3), 
kuten kehittävä siirtovaikutus edellyttää. Osapuolten toimintatavoissa ei tapahtu-
nut käytännön muutoksia kehittämiskokeilun seurauksena. (ks. Engeström 2001b, 
23–24, 2004, 96.) Voitaneen todeta, että harjoittelun oppimisprosessissa yllettiin 
pääasiassa kognitiivisen ja tilannesidonnaisen, osin sosiokulttuurisen siirtovaiku-
tuksen tasoille. Seuraavassa diskurssissa edetään syiden ja seurausten pohdintaan.
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6  Johtopäätökset
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kehittävän siirtovaikutuksen ja uusien työtapo-
jen muodostumista sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelun op-
pimisprosessissa. Erityisesti kiinnosti se, millainen suhde vuorovaikutuksella ja 
tiedonmuodostuksella voisi olla uusien työtapojen muodostumiseen. Jotta saadaan 
tietoa siitä, miten uudet työtavat oppimisprosessissa mahdollistuvat, on tarpeellista 
analysoida eri toimintajärjestelmien vuorovaikutus- ja tiedonmuodostusprosessia.

Aiemmissa tutkimuksissa on niukasti tietoa suomalaisen päiväkotityön muu-
toksesta, ristiriidoista ja lähikehityksestä sekä kehittävän siirtovaikutuksen kehitys-
vaiheista. Tutkimusmetodi edellytti päiväkotityön ja kehittävän siirtovaikutuksen 
historiallista ja aktuaaliempiiristä analyysia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää 
teoriassa ja käytännössä. Ensinnäkin tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa siirtovaiku-
tuksen ja kehittävän siirtovaikutuksen ilmenemisen ongelmista kehittäjätiimissä. 
Tutkimus avaa sosionomi (AMK) -koulutuksen ja päiväkotityön yhteistoiminnan 
problematiikkaa, kun tavoitteeksi asetetaan uusien työtapojen kehittäminen yhtei-
siksi välineiksi. Tutkimus on tarpeellinen lähtökohta, josta on hyvä jatkaa yhteis-
toiminnan kehittämistä. 

Toiseksi tutkimus tuo esiin teoreettista tietoa tarjoten analyysivälineen siirto-
vaikutuksen kehitysvaiheiden toteamiseksi oppimisprosesseissa. Tätä tietoa voi-
daan käyttää esimerkiksi koulutuksen opetussuunnitelman ja harjoittelun kehittä-
miseen sekä käytännön ja teorian kytkemiseen toisiinsa. Kolmanneksi tutkimus 
antaa tietoa päiväkotityön ristiriidoista, kehitysvaiheista ja lähikehityksestä. Tieto 
on tarpeellista esimerkiksi kasvatus- ja varhaiskasvatustieteen korkeakouluopin-
noissa, sosiaalialan perus- ja täydennyskoulutuksissa sekä yhteistoiminnan ja har-
joittelujen kehittämisessä. 

Tiedonmuodostusta ja tiedon liikkumista on tutkittu viime vuosisadan alusta 
saakka. Thorndiken ja Woodworthin (1901) tutkimusten mukaan kokemus aiem-
massa tehtävässä vaikutti myöhempiin oppimiskokemuksiin vastaavanlaisessa teh-
tävässä. Staattinen siirtovaikutus syntyy työssä (myös harjoittelussa). Ellis (1967, 
32–35) kuvaa siirtovaikutusta tilannesidonnaisena tapahtumana. Yksilö kykenee 
”yleistämään” kokemuksensa tilanteesta ja siirtämään sen toiseen tilanteeseen. 
Tämä tutkimus tuo esille, että tehtävien välistä tilannesidonnaista tiedonsiirtoa se-
litetään behaviorististen, kognitiivisten ja konstruktivististen oppimisen piirteiden 
avulla. 

Beach (1999) tuo sosiokulttuurisen näkökulman siirtovaikutukseen. Siinä pai-
nottuvat yksilön ja toimintakontekstin välisen sosiaalisen suhteen sekä yksilöiden 
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ja heidän käyttämiensä artefaktien systeemi (myös Volet 1999). Vuorovaikutus 
muuttuu ryhmätasolla tapahtuvaksi tiedon rakentamiseksi. Yksilö siirtyy toimin-
tajärjestelmästä toiseen. Oppiminen muodostuu sosiokonstruktiivisista oppimisen 
piirteistä. 

Engeström (1999; 2004, 94) tarjoaa tiedon muodostamisen mallia, jossa toi-
mintajärjestelmien (koulu, työpaikka) välinen yhteistoiminta mahdollistuu. Hän 
kritisoi aiempia siirtovaikutuksen teorioita, jotka keskittyvät yksilötason toimin-
taan ja jo olemassa olevan valmiin tiedon soveltamiseen. Hänen mukaansa oppimi-
nen edellyttää toimintajärjestelmien välisen käytännön yhdistymistä uutta luovaksi 
teoreettisia käsitteitä hyödyntäväksi yhteiseen kohteeseen suuntautuvaksi toimin-
naksi. Staattisen siirtovaikutuksen sijaan puhutaan kehittävästä siirtovaikutuksesta, 
jolloin ekspansiivisen oppimisen katsotaan ohjaavan oppimista.
Luvussa 6.1 kokoan yhteen päätulokseni ja esitän joitakin jatkotutkimusaiheita.

6.1  Tärkeimpien tulosten tarkastelua

Tutkin sosionomi (AMK)–koulutuksen harjoittelun oppimisprosessia, jossa pyrit-
tiin kehittävään siirtovaikutukseen. Oppimisprosessin tarkoituksena oli etsiä uusia 
työtapoja päiväkodin ja koulutuksen yhteisiksi välineiksi. Tärkeimmät tutkimuk-
seni haasteet olivat ymmärtää, kuinka kehittäjätiimin vuorovaikutus ja tiedonmuo-
dostus ovat suhteessa oppimiseen ja uusien työtapojen syntymiseen. Miten uusien 
työtapojen käyttöönotto päiväkotityössä mahdollistuu?

Kehittävää siirtovaikutusta muodostuu oppimisprosessissa, jossa useampi toi-
mintajärjestelmä yhdessä neuvotellen luo uusia teoreettisia käsitteitä ja käyttöönot-
taa niitä. Tämän seurauksena osapuolten toimintatavoissa tapahtuu muutoksia, jot-
ka jäävät pysyviksi. (Engeström 2001b, 23; 2004, 96.) Tämä on uusien työtapojen 
muodostumisen lähtökohta. Käsillä olevan tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että kehittämiskokeilussa yliopiston, ammattikorkeakoulun ja päiväkodin 
edustajien välille ei muodostunut yhteistä toimintajärjestelmää, mikä olisi mah-
dollistanut yhteisen toiminnan kohteen syntymisen. Yliopiston edustajien muodos-
taman toimintajärjestelmän oppimisen kohteena oli ammattikorkeakoulutuksen 
harjoittelun, erityisesti uuden oppimistehtävän kehittäminen. Sen sijaan päiväko-
din ja ammattikorkeakoulun edustajien kohteeksi muodostui opiskelijan ohjaus ja 
oppimisen tukeminen. Opiskelijoiden oppimisen kohteena taas oli päiväkotityössä 
tarvittavan ammattitaidon oppiminen. 

Myös toiminnan välineet olivat erilaiset. Tutkijoiden välineenä toimi osin toi-
minnan teoria ja sen pohjalta kehitelty uusi harjoittelun oppimistehtävä sekä ra-
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janylitykset. Ammattikorkeakoulun ja päiväkodin edustajien yhteisinä välineinä 
olivat tunnistettavissa pääosin perinteiset harjoittelun ohjauksen välineet, lukuun 
ottamatta koulutuksesta päiväkotiin ja päiväkodista toiseen (opiskelijat) tapahtu-
neita rajanylityksiä ja uutta oppimistehtävää. 

Suunnitteluvaiheessa muodostui yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimin-
tajärjestelmä, jonka kohteena oli harjoittelun uuden oppimistehtävän kehittely ja 
käyttöönotto. Ryhmä ei kuitenkaan pystynyt käsittelemään ja ratkaisemaan oppi-
misen toimintajärjestelmän kokonaisuuden (päiväkoti, koulutus) ristiriitatilanteita 
ja muodostamaan yliopiston, koulutuksen ja päiväkodin edustajien yhteistä toimin-
tajärjestelmää. Uusi oppimistehtävä, jonka tuli muuttua harjoittelun työvälineeksi, 
johti suunnitteluvaiheessa Batesonin (1972) määrittelemään kaksoissidostilantee-
seen ja opettajan työajan kyseenalaistamiseen. Tämä viittaa harjoitteluun tuotuihin 
uusiin tehtäviin, joista on vaikea selviytyä perinteisellä työnjaolla ja työskentely-
tavalla. Ristiriitaa aiheutti opettajan riittämätön työaika suhteessa uusiin tehtäviin. 
Tilanne tarjosi mahdollisuuden työn ristiriitojen analysointiin ja muutokseen, mut-
ta tilannetta ei tunnistettu eikä analysoitu uudenlaisen ratkaisun mallittamiseksi. 
Ammattikorkeakoulun toimintajärjestelmässä ongelma kulminoitui työvälineen ja 
työnjaon välille. 

Työkäytäntöjen muutokseen olisi tarvittu sekä koulutuksen että päiväkodin 
johtoa, jotta kyseenalaistaminen olisi mahdollistanut harjoittelun ongelmakoko-
naisuuden tutkimisen, työntekijöiden työnjaon ja resurssien uudelleenarvioinnin. 
Tämä olisi vasta mahdollistanut realistisen yhteistoiminnallisuuden päiväkotien 
kanssa. Tutkimustulos vahvistaa käsitystä, jonka mukaan työn kehittäminen on 
vaikeaa ilman työpaikan johdon sitoutumista kehittämiskokeiluun. (ks. McCauley, 
Ruderman, Ohlot & Morrow 1994; Tuomi-Gröhn 2001). 

Harjoitteluprosessissa vuorovaikutus ei yltänyt rajavyöhyketoiminnan tasolle, 
joka toiminnan teorian mukaan on edellytyksenä uusien innovaatioiden muodos-
tumiselle. Rajavyöhyketoiminta merkitsee toimijoiden liikkumista koulutuksesta 
päiväkotiin ja päinvastoin sekä yhteisen kehittämisen kohteen ympärille muodos-
tuvaa yhteistoiminnallista käytännön toimintaa. Tämä edellyttää, että kaikkien op-
pimisprosessiin osallistuvien toimijoiden (tutkijat, opettajat, opiskelijat, työelämän 
edustajat, organisaatioiden johto, ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämis-
henkilöstö) tulee liikkua koulutuksen, päiväkodin ja yliopiston rajamaastossa (ks. 
myös Tuomi-Gröhn 2001, 33). 

Lisäksi kehittämisen tarpeen tulee nousta kehitettävän työn tarpeista. Nykyisin 
päiväkotityön eräänä keskeisenä tarpeena voidaan tunnistaa ennaltaehkäisevän las-
tensuojelun kehittäminen ja lasten kehityksen tukeminen. Tähän tarvitaan yhteis-
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työtä, jossa eri toimijat (mm. koti, päivähoito, neuvola, koulu, sosiaalityö) yhdessä 
vaikuttavat lapsen kasvuympäristöihin. Päiväkotityön lähtökohtana ei nykyisin 
voida pitää eriytynyttä toimintakulttuuria vaan monitahoista osallisuutta sekä tie-
don ja vastuun jakamista. Kehittämiskokeilussa rajanylittäjinä toimivat tutkijat am-
mattikorkeakouluun sekä opettajat ja opiskelijat päiväkotiin. Lisäksi päiväkodissa 
harjoitellut opiskelija toimi rajanylittäjänä toiseen, vertaisopiskelijan päiväkotiin 
ja päinvastoin. Päiväkodista ammattikorkeakouluun tai yliopistoon ei tapahtunut 
rajanylityksiä. 

Sosiaalialan koulutusohjelman opettajat ja kyseisen yliopiston tutkijat eivät ol-
leet aiemmin työskennelleet yhdessä, joten he joutuivat samalla rakentamaan kes-
kinäistä luottamussuhdettaan. Yliopiston taholta alkunsa saanut uusi oppimistehtä-
vä tuotiin ulkoapäin uuteen ympäristöön (ammattikorkeakoulu, päiväkoti), jolloin 
tiedonmuodostus perustui ”asiantuntija-noviisi”-oppimismalliin (Lave & Wenger 
1991). Se aiheutti muutosvastarintaa osan opettajista jäädessä kehittämiskokeilun 
ulkopuolelle (vrt. Collins, Brown & Newman 1989). Toisaalta yliopisto edustaa 
tahoa, joka pyrkii koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä ammattikorkeakoulun 
kanssa. Täten se tarjosi uusia ideoita ja ”kehittämisen ituja” koulutuksen ja sosiaa-
lialan käyttöön pyrkien ekspansiiviseen oppimiseen. 

Aineistosta voidaan tulkita, että organisaatioiden edustajien yhteinen toimin-
tajärjestelmä puuttui, eikä toimijoilla ollut yhteistä oppimisen kohdetta. Näin ollen 
ei voida puhua myöskään rajavyöhyketoiminnasta. Päiväkoti 1:ssä tähän oli hyvät 
edellytykset; ohjauskeskustelussa muodostui koulutuksen ja päiväkodin yhteinen 
rajakohde (lapsilähtöinen esineiden käyttötarkoitus). Tästä huolimatta ryhmän vuo-
rovaikutus ei yltänyt rajavyöhyketoiminnan eli kollektiivisen yhteistoiminnallisuu-
den tasolle, vaan rajakohde laajeni ainoastaan opiskelijan toiminnan välineeksi. 

Tutkimuksessani tärkeimmiksi tiedonmuodostusta, vuorovaikutusta ja oppi-
mista sääteleviksi tekijöiksi nousevat oppimisteoriat. Kehittämistyön lähtökohdan 
tulee nousta aidosti työelämän aidoista tarpeista. Tällä kertaa osapuolten sitoutu-
minen siihen ja hyödyn näkeminen oli kyseenalaista. Suunnitteluvaiheessa keski-
tyttiin opetussuunnitelman mukaisen harjoitteluprosessin käytännön järjestelyihin 
ja siihen, miten oppimistehtävä toimii harjoitteluprosessissa. Tämä viittaa ”mitä” 
ja ”miten” -välineiden käyttöön eli uusintavaan oppimiseen (Bateson 1972; Enge-
ström 1999).

Siirtyminen ekspansiiviseen oppimiseen edellyttää toiminnan kyseenalaista-
mista, yhteisen kohteen ja toiminnassa käytettyjen välineiden (käsitteet, teoriat, 
mallit) kehitysvaiheiden sekä nykytilanteen ristiriitojen erittelyä toiminnan lähike-
hityksen avaamiseksi ja uuden työtavan mallittamiseksi. (Hakkarainen 1997; En-
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geström 2002.) Keskusteluissa on tunnistettavissa paljon ekspansiivisen oppimisen 
edellyttämää kyseenalaistamista, mutta nämä yritykset eivät johtaneet kyseenalais-
tettavan kohteen yhteisölliseen tutkimiseen ja ongelman ratkaisuun. Kyseenalais-
tamiset ohitettiin eikä niiden hyötyä tunnistettu. Todennäköisesti osallistujat eivät 
olleet riittävästi tietoisia toiminnan teoriasta ja ekspansiivisesta oppimisesta. Vain 
päiväkoti 1:ssä on tunnistettavissa uusia työtapoja tuottavaa uudistavaa (ekspansii-
vista) oppimista. 

Keskeiseksi eriytynyttä toimintakulttuuria ilmentäväksi ongelmaksi osoittau-
tui ensinnäkin se, että päiväkodin työntekijät eivät olleet mukana suunnitteluvai-
heen alussa. Tuolloin yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajat pitkälti keskit-
tyivät sosionomi (AMK) -koulutuksen harjoitteluprosessin käytännön järjestelyjen 
organisointiin. Päiväkotityön haasteita ei suunnitteluvaiheen alussa otettu tarpeeksi 
huomioon, koska työpaikkaohjaajat eivät osallistuneet ammattikorkeakoulussa to-
teutettuun alkusuunnittelun. Lisäksi päiväkodissa toteutettuun jatkosuunnitteluun 
osallistuivat vain opiskelijoiden työpaikkaohjaajat, opettaja ja opiskelija. Päiväko-
din muut työntekijät eivät osallistuneet työn kehittämiseen eikä heillä ollut konk-
reettista mahdollisuutta kohdata työnsä haasteita, ristiriitoja ja kehittämiskohteita. 
Näin ollen niitä ei myöskään voitu ratkaista yhteistoiminnallisesti. 

Toisena keskeisenä ongelmana aineistosta voi tulkita opettajien vaihtuvuuden 
harjoittelujakson aikana. Tämä vaikeutti tiedonmuodostusta ja vuorovaikutusta, kos-
ka esimerkiksi tiedonkulku opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien välillä 
vaikeutui. Myös kehittämiskokeilun tarkoituksen ymmärtäminen oli osin vaikeaa 
henkilöiden vaihtuvuuden vuoksi. Lisäksi voitaneen tulkita, että opettajien vaihtu-
vuus ja osallistujien oppimiskäsitykset tukevat oppimistehtävässä vaaditun teorian 
ja käytännön integroinnin vaikeutta. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan 
oppija (tässä opiskelija) nähdään pitkälti itseohjautuvana tiedon etsijänä ja sen raken-
tajana, missä keskeistä on ulkomaailman ja ihmisten välisen rakenteellisen yhteyden 
luominen (esim. Case 1996; Engeström 2004, Sarja 2000; Tynjälä 2002;). Näin ollen, 
varsinkin opettajien vaihtuessa, teoreettisen tiedon merkityksen ymmärtäminen har-
joittelun oppimisprosessissa jäi ohueksi käytännön tiedon rinnalla. 

Koulutuksen ja päiväkodin yhteisiksi välineiksi tarkoitettu uusi oppimisteh-
tävä ja ylimääräiset rajanylitykset eivät synnyttäneet aitoa oppimisen motivaatio-
ta. Työn historiallinen analyysi jäi vähäiseksi ja työn todelliset ristiriidat pysyi-
vät piilossa. Päiväkotityön kehittämiseksi tarkoitettu uusi oppimistehtävä vietiin 
päiväkotiympäristöön, mutta sillä ei ollut vaikutusta työkäytäntöihin. Voidaankin 
kysyä, miksi näin tapahtui? Todennäköisesti osallistujilla ei ollut tarpeeksi tietoa 
oppimistehtävän tarkoituksesta eikä uudistavasta oppimisesta.”Kaksoissidoksen” 
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puuttuessa toimintavaiheessa ekspansiivinen oppiminen ei päässyt alkuun. Tämä 
viittaa siihen, että oppimisen (tässä: työn kehittämisen) lähtökohtana tulee olla toi-
mintajärjestelmän tiedostetut ristiriidat, joiden ratkaiseminen edellyttää työn ana-
lyysia ja ristiriitojen saamista käsitteelliseen hallintaan (Engeström 2002). Oppi-
misprosessin empiirinen aineisto osoittaa erityisesti historiallisen tutkimustiedon 
sekä mallintamisen vähäisyyden tai puuttumisen eri vaiheissa.

Uuden oppimistehtävän ohjeistus ei osallistanut työpaikan työntekijöitä yh-
teistoimintaan, vaan ohjeistus korosti opiskelijaryhmän ja opettajan keskinäistä 
keskustelua. Oppimistehtävän tarkoituksena oli muodostua oppimiskokemukseksi 
yksittäiselle opiskelijalle, opiskelijaryhmälle ja opettajalle. Lisäksi oppimistehtä-
vän ohjeistus ei kannustanut luomaan uudenlaista lapsuutta, aikuisten ja lasten kes-
kinäistä yhteistoimintaa. Lapsuuden ja aikuisuuden maailmat säilyivät erillisinä. 

Tieto ei liikkunut organisaatioiden välillä, vaan se oli sitoutunut jokaiseen 
toimijaan ja perinteiseen harjoittelun oppimis- ja ohjausprosessiin. Toimintaa oh-
jaavat työn rutiinit, jotka Argoten (1999) mukaan ovat tehokkaita mekanismeja 
säilyttämään ja ylläpitämään jo olemassa olevaa tietoa. Tiedonmuodostusta ohjasi 
pääosin yksilökeskeinen, konstruktivistinen oppimiskäsitys. Oppimisen lähtökoh-
tana olivat kokemukset, itse työ; ei muutosta tuova yhteisöllinen vuorovaikutus ja 
uudistava oppiminen. Oppimisprosessi tuotti vähän yhteistä uutta tietoa. Tulevai-
suuden haasteena on toiminnan muuttaminen työn rutiinien toteuttamisesta yhteis-
toiminnalliseen uudistavaan työn kehittämiseen.

Jatkossa koulutuksen tulee pystyä vastaamaan ympäristön haasteisiin. Siirty-
minen perinteisestä siirtovaikutuksesta kehittävään siirtovaikutukseen tarkoittaa 
sitä, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutussuhteissa, ei yksilön päässä tai ulkoi-
sissa toiminnoissa (Hakkarainen 1996). Oppijana on yksilön sijasta koko työyhtei-
sö. Tämä asettaa haasteita lähinnä konstruktivistiseen oppimisteoriaan perustuvalle 
koulutuksen opetussuunnitelmalle. Tiedon lisääminen uudistavasta yhteistoimin-
nallisesta oppimisesta koskee myös sosiaalialaa.

Organisaatioihin sitoutuneen tiedon, opettajan ja opiskelijan asiantuntemuksen 
hyödyntämistä työyhteisöihin tarvitaan erityisesti, kun koulutusrakenteet muuttu-
vat kohti monimuoto-opiskelua ja aikuiskoulutusta. Työkokonaisuuksien hahmot-
taminen ja kehittäminen edellyttävät ammattikäytännöltä erikseen suunniteltuja 
oppimistilanteita (Hakkarainen 1996). Koska monet aikuisopiskelijat suorittavat 
harjoittelunsa omassa työpaikassaan, uudistava oppiminen tarjoaa opiskelijalle 
tilaisuuden kollektiivisesti kehittää työhön(sä) uusia toimintamalleja toistavien 
työtapojen sijaan. Jotta tämä mahdollistuu, opiskelijan harjoittelujakson tulee olla 
riittävän pitkä tai hänen tulisi voida suorittaa useampi harjoittelu samassa työpai-
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kassa, koska kehittävän vuorovaikutuksen syntymiseen tarvitaan pidempää yhteis-
työsuhdetta (ks. myös Ruohotie, Kulmala & Siikaniemi 1998; Tuomi-Gröhn 2001). 

Pitkään jatkunut yhteistyö antaa aikaa muun muassa työn kehityksen ja lähi-
kehityksen tunnistamiseen, kirjallisuuden omaksumiseen sekä käyttökelpoisten vä-
lineiden ja mallien tuottamiseen yhteisöllisesti. Työpaikka voi hyötyä opettajan ja 
mahdollisten muiden verkostojen asiantuntemuksesta. Opettajalle tämä merkitsee 
uuden käyttöteorian kollektiivista muodostamista ja käyttöönottamista niin työpai-
kalla kuin koulutuksessa. 

Lisäksi tulokset toivat esiin sen, että opettajien ammatillisuus kohdistui opis-
kelijan oppimisprosessin tukemiseen. Työn kehittämistä ei mielletä perustehtäviin 
kuuluvaksi. Ammattikorkeakoululaki (2003/351) määrittää ammattikorkeakou-
lujen perustehtäviksi opetuksen, aluekehityksen sekä soveltavan tutkimus- ja ke-
hitystyön. Tutkimuksen tulokset toivat esiin, että opettajat mieltävät perustehtä-
vikseen opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun tukemisen. Opetta-
jan työtä ohjaa perinteinen opetussuunnitelma, jossa oppiminen on pirstoutunut 
eriytyneisiin käytännön työstä irrallisiin opintojaksoihin. Myös työkokemukseni 
perusteella voin todeta, että opetuksen ja soveltavan tutkimus- ja kehitystyön integ-
rointi on edelleen ratkaisematta. Haastavaksi sen tekee opetussuunnitelman lisäksi 
koulutuksen ja työelämän yhteisen oppimisen kohteen löytyminen ja uudistavien 
työmenetelmien omaksuminen. 

Opettajien tulee nähdä keskeisinä työnsä sisältöinä työpaikoille meneminen, 
työelämän kehittäminen ja yhteistyökumppanuuksien luominen koulutuksen ja 
työelämän välille. Myös opettajien jaksottaista työskentelyä vuoroin koulutuksessa 
ja oman alan yrityksissä voitaneen pitää tulevaisuuden haasteena. Vastavuoroisesti 
työntekijöiden pitkäkestoinen yhteistyö koulutuksen kanssa ja mahdollisesti opet-
tajana toimiminen edistävät oman työn kehittämistä sekä teoreettisten käsitteiden 
ja mallien omaksumista uusiksi työvälineiksi.

Tällä hetkellä asiakkaiden hyödyksi koituvaa luovuutta ja innovatiivisuutta 
menetetään, koska koulutus ei sisällä tarpeeksi yhteistoiminnallisia työtapoja työ-
elämän kanssa. Tutkimukseni tukee Virolaisen (2004) tekemää ammattikorkeakou-
lujen ja työelämän yhteistyö -tutkimusta, jossa haastatellen selvitettiin opetushen-
kilöstön ja yksikön johtajien kokemuksia työelämäjaksoilla oppimisesta viidessä 
eri ammattikorkeakoulussa. Hänen mukaansa pitkäjänteiset yrittäjyyskumppanuu-
det ja kumppanuussopimukset mahdollistavat molempien tarpeita huomioivan yh-
teistyön.  

Tulevaisuudessa on välttämätöntä määritellä asiantuntijuuden ydin. Ammat-
tikorkeakoulupedagogiikassa on ollut tyypillistä korostaa opiskelijan itseohjautu-
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vuutta. Opettajan rooli on muuttunut suurelta osin asiantuntija-ohjaajan (tutor) roo-
liksi. Mikäli halutaan siirtyä uudistavaan oppimisprosessiin, jossa organisaatioiden 
yhteisenä kohteena on aidosti työn kehittäminen, opettajan roolin tulee muuttua 
tutorista aktiiviseksi tutkijaksi, työelämän kehittäjäksi ja uuden tiedon mahdollis-
tajaksi. Tämä edellyttää opettajalta uudenlaista osaamista, kuten tutkimus- ja ke-
hitystyön valmiuksia ja taitoa yhdistää uudet roolit opettajuuden (pedagogiikan) 
kanssa. Kehitys merkitsee kehittävän opettajuuden oppimista (Hakkarainen 2002, 
2009). 

Perinteiset hallinnolliset ja ammatilliset rajat ylittävä kehittämisyhteistyö vaa-
tii Virkkusen (2007) mukaan ajattelutavan muutosta, jossa toteutuu monitahoiseen 
vuoropuheluun perustuva oppiminen, pitkäjänteinen kehitystyö ja uutta toiminta-
tapaa tukevan välineistön luominen. Raij (2004) näkee opetuksen hankkeistamisen 
yhtenä keinona yhdistää osaamista. Lisäksi ammattikorkeakoulun palvelutoiminta 
(Asteljoki 2008),  joka liittyy opiskelijoiden perusopetukseen ja jossa opiskelijat 
ohjatusti tuottavat palveluja, voi yhdistää osaamista. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, 
että asiakkaiden pitää aidosti pystyä vaikuttamaan palvelujen kehittämiseen. 

Tutkimukseni osoittaa, että pelkkä keskustelu vuorovaikutuksena ei riitä. Op-
pimisprosessissa tarvitaan erilaisia toiminnan muotoja, kuten säännöllistä organi-
saatioiden välistä yhteistoimintaa, rajoja ylittävää pienryhmätoimintaa ja verkosto-
suhteita. Vuorovaikutuksen voima on toimijoiden verkostoissa ja verkostosuhteissa 
(Engeström 2001a; Granovetter 1973). Organisaatioiden välinen yhteistoiminta voi 
olla esimerkiksi työyhteisön kehittämistä, yhteisiä koulutuksia sekä yhteistä tutki-
mustoimintaa. Rajoja ylittävä pienryhmätoiminta mahdollistaa yhteisen kehittämi-
sen kohteen ja toiminnallisuuden syntymisen kohteen ympärille. Verkostosuhteita 
tarvitaan tiedonvaihtoon ja uuden tiedon muodostumiseen ja käyttöönottoon. 

Päiväkoti 1:ssä muodostui yhteinen rajakohde, jota toimijat hyödynsivät opis-
kelijan oppimistoimintaan. Jotta toiminta olisi laajentunut päiväkodin työhön, olisi 
tarvittu säännöllistä yhteistoimintaa sekä päiväkodin sisäisten (johto, muu henkilö-
kunta) että ulkoisten (esim. korkeakoulutus, vanhemmat, neuvola, vapaa-aika pal-
velut, seurakunta) verkostosuhteiden hyödyntämistä (ks. myös Tuomi-Gröhn 2001). 

Varhaiskasvatuksessa päivähoidon perustehtäviksi on määritelty lapsen ter-
veen kasvun, kehittymisen ja oppimisen edistäminen, toisaalta kotien kasvatustyön 
tukeminen (Kalliala 2008; Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
2005). Myös tässä kehittämiskokeilussa kaksoistehtävä on tulkittavissa kahden eri 
koulutusalan (lastentarhanopettajakoulutus, sosiaalialan korkeakoulutus) kohda-
tessa toisensa. Tämä ilmenee muun muassa päiväkotityön pedagogisen (varhais-
pedagogiikka) ja perhetyön (hoiva) ristiriitana. Eri osapuolten rooli tässä ristiriita-
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tilanteessa voi muodostua haastavaksi, koska eri koulutusalojen asiantuntijat käyt-
tävät erilaisia oppimiaan käsitteitä ja teoreettisia malleja sekä korostavat erilaisia 
asioita tärkeinä lasten kehityksessä ja työn kehittämisessä. 

Kehittämiskokeilun uusi oppimistehtävä suuntasi sosionomi (AMK) -opiskeli-
jat rajaamaan merkittäväksi kokemansa oppimistilanteen pääosin ennaltaehkäisevän 
lastensuojelun ja sosiaalityön ongelmiin, ei oppimisen didaktisiin tai pedagogisiin 
kysymyksiin. Työpaikkaohjaajat olivat lastentarhanopettajia, joilla on vahva peda-
goginen osaaminen. Heidän koulutuksessaan lastensuojelun ja perhetyön kysymyk-
set eivät perinteisesti ole olleet keskiössä, kuten sosionomi (AMK) -koulutuksessa. 
Voitaneen todeta, että ohjaajien saattoi käsitteellisesti olla vaikeaa ottaa kehittämisen 
kohteekseen lastensuojelun ja perhetyön tapauksia. Tällä hetkellä käytännön esteek-
si saattaa muodostua eri koulutusalojen erilainen ammatillinen kieli ja tiedon puute 
toistensa toimintajärjestelmistä, mikä voi vaikeuttaa yhteistoimintaa. 

Edellisestä voidaan tulkita, että päiväkotityön kaksoistehtävä ja eriytynyt toi-
mintakulttuuri ovat edelleen ratkaisua odottavia ristiriitoja, joiden ratkaisemiseksi 
tulisi kehitellä uusia työtapoja ja toimintarakenteita. Jatkossa tulee miettiä, miten 
sosionomien (AMK) harjoittelun oppimistehtävät osaltaan voisivat ratkaista päi-
väkotityön ristiriitoja ja missä määrin sosionomien (AMK) työnjako suuntautuu 
varhaiskasvatuksen pedagogisiin tehtäviin. Tämä liittyy valtakunnallisiin päätök-
siin sosionomien (AMK) tehtävärakenteesta varhaiskasvatuksessa sekä sosionomi 
(AMK) -koulutuksen opetussuunnitelman kehittämiseen paikallisesti. 

Lopuksi palaan päiväkoti 1:ssä toteutuneeseen tiedonmuodostukseen ja vuoro-
vaikutukseen. Tutkimusaineistosta voidaan osoittaa, että tiedonmuodostusproses-
sissa sovellettiin ekspansiivista oppimista. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin 
kysyä, miksi uusien työtapojen muodostuminen jäi puolitiehen. Päiväkodissa to-
teutui oppimisprosessi, jossa oli mukana kaksi eri toimintajärjestelmää. Dialogin 
tuloksena syntyi uusi oivallus, jolloin keskustelun kohde hahmotettiin uudella ta-
valla. Syntyi yhteinen rajakohde. Opiskelija otti uuden ratkaisun toimintansa suun-
nittelun ja toteutuksen välineeksi. Kuitenkin voidaan todeta, että uusi ratkaisu jäi 
pelkästään opiskelijan toiminnaksi eikä kehittävää siirtovaikutusta muodostunut. 
Herääkin kysymyksiä: Miten yhteisestä rajakohteesta saadaan toiminnan väline, 
joka tuottaa muutoksia toimintajärjestelmän tasolla? Mitkä tekijät estävät yhteisen 
kohteen muuttumisen toiminnan välineeksi?

Tuomi-Gröhnin (2001) mukaan voidaan puhua rajavyöhyketoiminnasta, kun 
harjoittelun oppimisprosessissa kaikki osapuolet yhdessä hakevat ratkaisua työyh-
teisön ongelmaan. Ratkaisevaa oli, että kehittämiskokeilussa ei ylletty rajavyöhy-
ketoiminnan tasolle, vaan toiminta jäi yksilötason, opiskelijan tarpeista lähteväksi. 
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Esimerkiksi muodostunutta rajakohdetta (lapsilähtöinen esineiden käyttötarkoitus) 
ei konkreettisesti tutkittu päiväkotiympäristössä lasten toimintajärjestelmässä, vaan 
rajakohde jäi keskustelun tasolle. Asioiden toteamiseksi olisi tarvittu monimene-
telmäistä toiminnallisuutta, lasten käytännön toiminnan tutkimista ja analysointia. 
Ryhmältä puuttui oppimisprosessin kattavat yhteisölliset toiminnan menetelmät, 
jotka sitovat eri osapuolet pitkäjänteisesti yhteen hakemaan vastausta ongelmaan. 
Samansuuntaisia ongelmia on kehittämiskokeiluissa tunnistettu myös aiemmin (ks. 
Kaakinen, Nieminen & Ohtonen 2007; Virkkunen, Engeström & Miettinen 2007). 
Rajakohteen työstäminen jäi käytännössä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan pari-
työskentelyn varaan. Päiväkodin työyhteisöllä ei ollut realistista mahdollisuutta 
ottaa uutta ratkaisua toimintansa välineeksi.

Tutkimuksen tuloksena voitaneen tiivistää, että uusien työtapojen syntyminen 
vaatii ensinnäkin vuorovaikutusta, jossa verkostolla on yhdessä muodostettu, työs-
tä nouseva kehittämisen kohde. Samalla heillä on taito arvioida, kyseenalaistaa ja 
kehittää omaa vuorovaikutustaan pitkäjänteiseen yhteistoiminnallisuuteen. Tämä 
vaatii totutun asenteen ja roolin uudelleenarviointia. Keskeistä toiminnassa on luot-
tamus. Tiimin jäsenten tulee luottaa toisiinsa ja siihen, että heillä on mahdollisuus 
vastavuoroiseen tukeen ja vuorovaikutukseen. Tämän tutkimuksen mukaan työ-
paikkaohjaajan ja opettajan välinen aiempi tuntemus lisäsi luottamusta ohjauskes-
kustelussa (päiväkoti 1). Luottamus ja vahvat paikalliset verkostosuhteet edistävät 
tiedonvaihtoa ja uuden tiedon luomista (Saari 2009, 237). 

Tiedonmuodostuksen osalta uusien työtapojen kehittäminen edellyttää organi-
saatioiden tahtoa ja kykyä uudistavaan oppimiseen ja kollektiiviseen yhteistoimin-
taan. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun haasteena on löytää alueellaan tarkoituk-
senmukaisia yhteistyömuotoja. Tutkimukseni vahvistaa aiempia tutkimuksia työn 
muutoksen ja lähikehityksen tunnistamisesta (esim. Engeström 1999; Virkkunen 
ym. 2007) sekä uuden ratkaisun mallittamisen tärkeydestä (Janhonen & Sarja 
2007). Erityisesti työn kehittämisen tulee nousta työelämän toimintaympäristöis-
tä. Kehittävän työntutkimuksen mukaan oikeat ongelmat nousevat työn kehityksen 
mukanaan tuomista ristiriidoista. Jatkossa harjoittelun tulisi muodostua kehittäväk-
si harjoitteluksi (vrt. Hakkarainen 2002, 2009), jossa opiskelijan ja opettajan toi-
minta on oleellinen osa työyhteisön kehittämistä ja yhteistoiminnallista oppimista. 
Sosionomi (AMK) -koulutukselta uusien työtapojen kehittäminen työelämälähtöi-
syyden ja aluekehityksen syventämiseksi edellyttää uusia pedagogisia ratkaisuja. 
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Tutkimus nostaa esiin seuraavia jatkotutkimushaasteita:
1. Yhteistoiminnallisten työtapojen kehittämiseksi tarvitaan tietoa siitä, mil-

laisia yhteistoiminnan malleja sosionomi (AMK) -koulutuksilla on sosiaa-
lihuollon julkisella, yksityisellä ja/tai kolmannen sektorin tehtäväalueilla.

2. Ammattikorkeakoululaki (2003) toi perinteisen perustehtävän eli opetuk-
sen rinnalle tutkimus- ja kehitystyön. Jatkotutkimusta tarvittaneen siitä, 
miten korkeakoulutukset nykyisin vastaavat tähän haasteeseen.

3. Tutkimuksessani nousi esille yhtenä päiväkotityön ristiriitana työn tulok-
seen liittyvä reproduktio ja historiallisesti uusi. Eräänä jatkotutkimushaas-
teena näen tutkimuksen, joka antaa tietoa siitä, millaisin toiminnan väli-
nein lapsia varhaiskasvatuksessa voidaan kannustaa innovatiivisuuteen. 

6.2  Tutkimuksen arviointia

Tutkimusaineistoni on sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelusta 
ja kehittämiskokeilusta koottua poikkileikkausaineistoa. Tutkimus rajattiin kou-
lutuksen ja päiväkotityön väliseen yhteistyöhön. Ydinaineiston muodostavat kes-
kustelut ja toiminta päiväkodeissa ja ammattikorkeakoulussa. Lisäksi aineistoa on 
koottu harjoittelun jälkeen stimulated recall -haastatteluilla haastattelemalla erik-
seen opettajia ja opiskelijapienryhmiä. Myös työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja 
opettajan muodostamia pienryhmiä haastateltiin. Stimulated recall -haastattelu tuo 
esiin tutkimukseen osallistuneiden sisäistä dialogia, jota on käytetty aineiston ana-
lyysissä tulkinnan apuna. Stimulated recall -haastattelua voidaan pitää tutkimuksen 
luotettavuutta lisäävänä tekijänä, koska se tuo esiin tutkittavien oman tulkinnan sii-
tä, mitä he ovat vuorovaikutuksellaan tarkoittaneet tai siltä hakeneet. 

Peräkylä (1995) korostaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tietoisuutta 
tutkimuskohteestaan. Tässä tutkimuksessa kohteena ovat sosionomi (AMK) -kou-
lutuksen harjoittelun vuorovaikutus- ja tiedonmuodostumisprosessit sekä yhteisön 
jäseniä ympäröivät kulttuuriset rakenteet (ks. Peräkylä 1995). Yhteistä keskuste-
luissa oli se, että niissä kaikissa pyrittiin oppimisen edistämiseen (osin tiedostamat-
tomasti). Keskustelut tukivat opiskelijan ammatillista kasvua sekä opetussuunnitel-
man ja kehittämiskokeilun mukaista työssä oppimista. Eri organisaatioiden henki-
löistä muodostunut tutkimusjoukko tarjosi mahdollisuuden tutkia rajoja ylittävää 
yhteistoimintaa pyrittäessä osapuolten työtapojen muutokseen.

Empiirinen aineisto rajautui kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, jossa kes-
kustelu on toiminnan ohjaamisen väline (ks. Engeström 1999). Toiminnan tutki-
muksessa on selvitettävä, mistä toiminnasta havainnot tehdään. Tutkimuksessani 
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aineisto muodostui sosiaalialan koulutusohjelman asiakastyön harjoittelussa käy-
dyistä keskusteluista ja lasten ohjaustoiminnasta, jotka muodostivat oppimispro-
sessin kokonaisuuden. Keskusteluista tutkimusaineistoksi poimittiin kehittävän 
siirtovaikutuksen syntymisen kannalta oleelliset keskustelun vaiheet. Havaintoyk-
siköksi rajattiin harjoittelun oppimisprosessin keskustelujen sisältämät vuorovai-
kutussuhteiden muutokset, diskoordinaatiot, ja tiedonmuodostus, joiden oletettiin 
vaikuttavan kehittävän siirtovaikutuksen muodostumiseen. 

Työn kehittäminen vaatii sen ristiriitojen tunnistamista ja lähikehityksen hah-
mottamista. Oppimisprosessin keskusteluista analysoin, onko niissä tunnistetta-
vissa päiväkotityön ristiriitoja ja lähikehityksen vyöhykkeitä. Oliko kehittäjätiimi 
löytänyt yhteiseksi kohteekseen päiväkotityön ristiriidat? Jotta voin todeta keskus-
telivatko osallistujat päiväkotityön ristiriidoista ja sen lähikehityksestä, erittelin 
kehittämistyön kohdetoimintaa (päiväkotityö) kohde- ja teoriahistorian avulla, eri-
tyisesti lasten kehityksen tukemisen näkökulmasta. Analyysi tuotti tietoa päivä-
kotityön kehityksen muutoksista (hypoteesi 1) ja lähikehityksestä (hypoteesi 2). 
Analyysissäni pyrin peilaamaan harjoitteluprosessin keskustelujen sisältöjä päivä-
kotityön muutokseen ja sen lähikehitykseen. Lisäksi analysoin siirtovaikutuksen 
kehitysvaiheita tulkitakseni oppimisprosessissa tapahtuvaa tiedonmuodostuksen 
muutosta ja todentaakseni sen, mitkä tekijät estivät tai edistivät uusien välineiden 
kehittämisen ja käyttöönoton. 

Mäkelä (1990) esittää kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiperusteiksi aineis-
ton merkittävyyden lisäksi sen riittävyyden, aineiston analyysin kattavuuden sekä 
analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden. Hänen mukaansa kvalitatiivisen tutki-
muksen aineiston riittävyydessä on kiinnitettävä huomiota sekä tapausten määrään 
ja kustakin havainnosta kertyvän tekstin määrään. Tavoitteena on, että aineisto on 
riittävän monipuolinen. Tutkimusaineisto on koottu harjoitteluprosessin kokonai-
suudesta ja se kattaa harjoitteluprosessin eri vaiheiden keskustelut.  Tutkimusai-
neisto ei kuitenkaan tarjonnut mahdollisuutta erilaisten käytännön toimintojen ana-
lyysiin, koska kehittämiskokeilun toiminta rajautui pääosin keskusteluihin. Stimu-
lated recall -haastattelut täydentävät tutkimusaineistoa. 

Kvalitatiivinen tutkimus perustuu aineistosidonnaiseen päättelyyn (Eskola & 
Suoranta 1996). Tämä tarkoittaa tutkijan toteuttamaa aineistoanalyysia, joka tuot-
taa tutkijan tulkinnat. Eskolan ja Suorannan (1996) sekä Mäkelän (1990) mukaan 
aineiston analyysia voidaan pitää kattavana, kun analyysin tulkinnat eivät perustu 
satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Tutkimukseni tulkinnat perustuvat aineistos-
ta tietoisesti rajattuihin episodeihin, jotka sisältävät vuorovaikutuksen diskoordi-
naatioita tai innovaatioita, koska näiden katsotaan teoreettisesti mahdollistavan ke-



217

hittävän siirtovaikutuksen syntymisen. Tutkimuksessa käytetyn metodin (kehittävä 
työntutkimus) kannalta aineiston analyysin haasteeksi osoittautui kehittäjätiimin 
vuorovaikutuksen rajautuminen pääosin keskusteluihin. Tämän vuoksi vuorovai-
kutuksen analyysi edellytti myös tiimityön analysoinnin käsitteellisten välineiden 
käyttöä.

Analyysin arvioitavuus (Mäkelä 1990, 53–55) tarkoittaa sitä, että lukija pystyy 
seuraamaan tutkijan päättelyä ja voi joko hyväksyä tai jättää hyväksymättä tutki-
jan tulkinnat. Analyysin toistettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen luokittelu- ja 
tulkintasääntöjä soveltamalla toinen tutkija voi päätyä samoihin tuloksiin (Mäkelä 
1990, 53–55). Empiirinen aineisto tulee saada hallittavaan muotoon, johon Mäkelä 
ehdottaa aineiston luettelointia ja eri vaiheiden pilkkomista pienempiin yksiköihin. 
Tämä tarkoittaa käsittely- ja tulkintasääntöjen muodostamista ja niiden tarkkaa se-
littämistä. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt määrittelemään tutkimus-, havain-
to- ja analyysiyksiköt, joihin tulkintani perustuvat. Lisäksi raportissa on kuvaus 
liitteineen aineiston keruusta, analyysista ja analyysimenetelmistä. 

Tämän tutkimusprosessin haasteena on ollut tutkijan ja tutkimuskontekstin 
yhteys. Oma osallistuminen tutussa toimintaympäristössä saattaa vaikeuttaa irtau-
tumista tutkimuskohteesta. Toisaalta se voi auttaa havaitsemaan ja tulkitsemaan 
asioita, joiden ymmärtäminen täysin ulkopuoliselle on vaikeaa. Tutkimuksen luo-
tettavuuden lisäämiseksi olen ensinnäkin tutkimuksen alussa pyrkinyt auki kirjoit-
tamaan esiymmärrykseni tutkimuskohteesta ja siitä, kuinka päädyin tähän tutki-
musaiheeseen (Varto 1992). 

Toiseksi, tutkimusprosessin aikana olen kirjannut kokemuksiani myös kent-
täpäiväkirjaan, johon olen merkinnyt tapaamisten sisältöjä, sovittuja asioita, tun-
temuksiani, tutkimusmetodin perusteluja, aineiston analyysi -ideoita ja pohdintaa 
johtopäätöksistä. Suuren osan muistiinpanoista muodostavat erilaiset oivallukset, 
jotka ovat syntyneet käytännön tiedon ja teorioiden yhdistymisestä. Ne liittyvät 
lähinnä tutkimus- ja oppimisprosessin käsittelyyn. Olen pyrkinyt hyödyntämään 
muistiinpanojani erityisesti tulosten tulkinnassa ja johtopäätösten tekemisessä erot-
taakseni oman kokemukseni tutkittavien kokemuksista. Katson tämän lisäävän tut-
kimuksen luotettavuutta (ks. Silverman 1993), kuten myös sen, että tutkimusaineisto 
on tutkimuksen kommentoijien saatavissa ja tarkastettavissa (Pyörälä 1995, 16). 

Silverman (1993) korostaa tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä ai-
neistosta löytyvien poikkeavien tapausten tulkitsemisen. Empiirisessä aineistossa 
ilmeni muusta aineistosta poikkeava tapaus (päiväkoti 1), jonka toin esille ja esitin 
siitä tulkintani.
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusasetelman kuvaaminen edesauttaa 
käsitteiden hallintaa ja tutkimuskysymysten asettamista (Kvale 1995). Tutkimuk-
sessani olen käyttänyt kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan perustuvaa ke-
hittävän työntutkimuksen metodia, ja rajannut tutkimusasetelmani sen mukaiseksi 
malliksi. Kehittävän työntutkimuksen ominaispiirteitä ovat kommunikatiivisuus, 
historiallisuus, toiminnan ristiriidat ja kohteellisuus. Lisäksi olen tuonut esiin 
konkreettisen asiakastyön harjoittelukontekstin oppimiskäsityksineen, omat taus-
tasitoumukseni.

Kommunikatiivinen validiteetti (Kvale 1995; Tynjälä 1991) tarkoittaa sitä, että 
tutkimuksen luotettavuutta testataan jatkuvissa diskursseissa, joihin osallistuvat 
sekä tutkijat että tutkittavat. Tutkijan ja osallistujien väliset keskustelut lisäävät 
kommunikatiivista validiteettia. Stimulated recall -haastatteluissa tutkija ja tutkit-
tavat keskustelivat harjoitteluprosessissa ilmenneistä tekijöistä. Lopullisten tulos-
ten ja johtopäätösten arviointiin tutkittavia ei ollut mahdollista tavoittaa.

Tutkimuksen analyysi ei ollut helppo, koska oletuksen mukaista kehittävää 
siirtovaikutusta ei kehittämiskokeilussa muodostunutkaan. Pelkkä ekspansiivisen 
oppimisen syklimalli ei siten riittänyt aineiston analyysiin. Löytääkseni selityksen 
siihen, miksi kehittävää siirtovaikutusta ei muodostunut ja ymmärtääkseni sen, mil-
laista vuorovaikutusta ja tiedonmuodostusta aineistossa on, tein erillisen analyysin 
siirtovaikutuksen historiallisesta kehityksestä oppimisteorioita tulkiten. Perehdyin 
lähinnä Sarjan (2000, 31–32) kehittelemään dialogin ja oppimisen analyysiin sekä 
Tuomi-Gröhnin (2001, 28–66, 2003, 199–231), Tuomi-Gröhnin ja Engeströmin 
(2003, 19–38) sekä Engeströmin (2004, 88–98) kehittävän siirtovaikutuksen ulot-
tuvuuksiin. Siirtovaikutuksen kehitysvaiheet analyysivälineenä auttoi selittämään 
kehittämiskokeilun tiedonmuodostusta ei-ekspansiivisissa oppimisen vaiheissa. 

Olen pohtinut tulosten yleistettävyyttä lähinnä sosionomi (AMK) -koulutuk-
sessa. Yleistettävyydellä on tarkoitettu tutkimustulosten siirrettävyyttä toiseen 
kontekstiin (Eskola & Suoranta 1996; Tynjälä 1991). Tynjälän (1991) mukaan 
siirrettävyys riippuu siitä, miten samankaltaisia tutkittu ja sovellusympäristö ovat. 
Tutkimukseni mukaan kehittämiskokeilu ei tuottanut uutta toimintatapaa, jota 
voitaisiin siirtää toisiin ympäristöihin. Sen sijaan kehittämiskokeilu oli arvokas 
oppimiskokemus eri osapuolille. Jos ajattelemme tutkimustulosten siirrettävyyttä 
toiseen kontekstiin, kehittämiskokeilu osoitti muun muassa sen, mitä olisi voitu 
tehdä toisin. 

Peräkylä (1995, 48–49) tarkoittaa tulosten yleistettävyydellä sekä disributiivis-
ta että mahdollisuuksien yleistettävyyttä. Distributiivinen yleistettävyys pitää sisäl-
lään olettamuksen siitä, että tutkimuksessa eritellyt asiaintilat ovat samalla tavalla 
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laajassa joukossa ihmisiä tai tilanteita. Mahdollisuuksien yleistäminen tarkoittaa 
tutkijan kykyä osoittaa, kuinka ihmiset voivat tehdä todeksi tutkimuskohteena ole-
van vuorovaikutusmallin ja mihin tarkoitukseen sitä voidaan käyttää. Mahdolli-
suuksien yleistämisessä sama malli on mahdollinen joukossa muita ympäristöjä. 
Tutkimukseni tulosten ja johtopäätösten osalta oletan, että vuorovaikutuksen ja tie-
donmuodostuksen mallit ovat mahdollisia vastaavissa oppimisympäristöissä. Sen 
sijaan tulosten tarkka toistettavuus on mahdotonta vuorovaikutuksen monimutkai-
suuden vuoksi. 

Tulosten sovellettavuutta vähentänee se, että tutkimusaineistoa kerättiin aino-
astaan sosionomi (AMK) -koulutuksen asiakastyön harjoittelusta ja työmenetelmät 
harjoittelusta. Lopulta aineiston laajuuden vuoksi vain asiakastyön harjoittelu otet-
tiin mukaan tähän tutkimukseen. Sovellettavuuden lisäämiseksi yksi harjoittelujak-
so on liian lyhyt työn kehittämiseen, mikä vaatii pitkäaikaista verkostoyhteistyötä. 

Kehittävään siirtovaikutukseen tähtäävissä kehittämiskokeilujen tutkimuksis-
sa on pääosin kuvattu tapauksia, joissa on onnistuttu luomaan kehittävää siirtovai-
kutusta. Tässä tutkimuksessa olen joutunut pohtimaan, miksi kaikki ei toiminut-
kaan esioletusten mukaisesti. Tutkimuksen hyötynä voitaneen kuitenkin nähdä se, 
että tutkimus tuo esiin toisaalta työn kehittämisen problematiikkaa; sen vaikeuksia, 
esteitä ja edistäviä tekijöitä, mitkä on hyvä ottaa huomioon tulevaisuudessa.

Näin työn loppuunsaattamisvaiheessa voin todeta, että tutkimus uusien työta-
pojen kehittämisestä on ollut samalla sekä mielenkiintoinen että haastava proses-
si. Rajojen ylittäminen on avannut itselleni uusia näköaloja ja auttanut oppimaan. 
Nähtäväksi kuitenkin jää, miten ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän organi-
saatioiden väliset kumppanuudet ja yhteistoiminta jatkossa kehittävät uusia työta-
poja ja tuottavat uudenlaista osaamista. Ehkäpä eri koulutusohjelmien ja työelämän 
yhteistoimintana syntyy pikku hiljaa uusia työtapoja ja toimintamalleja uudistavan 
oppimisen tuloksena.  
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Liite 1. Uusi oppimistehtävä

Kirjallinen ohje sosionomiopiskelijoille tammikuussa 2005

Kerro jokin itsellesi merkittäväksi kokemasi oppimistilanne, joka tapahtui kurssiin 
liittyvällä käytännön opiskelun jaksolla. Tämän tapahtuman tulee olla itse koke-
masi todellinen tilanne käytännön työelämässä. On tärkeää, että kokemasi tilanne 
herätti sinussa voimakkaita tunteita ja jäit miettimään niitä. Kuvaa myös, mitä opit 
tilanteesta ja miten asia ratkesi. Kerro myös mitkä asiat vaikuttivat ratkaisutapaan. 

Eli vaikuttiko ratkaisuun työpaikan toimintatapa, henkilökunnan näkemykset, 
opetettu tietoperusta, jokin tutkimustieto tai opettajan myötävaikutus tai jokin muu 
asia. Kertomuksella ei ole muodollisia vaatimuksia. Voit toteuttaa sen sinulle itsel-
lesi sopivalla ja luontaisella tavalla. Jos olet kirjoittanut kertomuksesi käsin, kirjoi-
ta kuitenkin se puhtaaksi tietokoneella. Tämä helpottaa luettavuutta. Anna kerto-
muksesi opettajalle paria viikkoa ennen seminaari-istuntoa (3.3.2005 mennessä).

Koska tämä esimerkki kuvaa jotain työelämän ongelmatilannetta, tästä aiheesta 
on todennäköisesti olemassa myös tutkittua tietoa. Tämän vuoksi sinun tulee etsiä 
omalle AKR-opiskelijaryhmälle ja ohjaavalle opettajalle kertomuksessa esiintyvän 
ongelmatilanteen ratkaisuun sopivaa tutkimustietoa (1–2 tutkimusta/kertomus). 
Riittää, että lähetät tutkimusartikkelin hakutiedot sähköpostitse tai verkkosalkun 
kautta oman ryhmäsi opiskelijoille (3.3.2005 mennessä). Tämän jälkeen opiskelija 
hakee ryhmänsä muiden opiskelijoiden artikkelit ja tutustuu niihin. Näistä artikke-
leista opiskelijan tulee perehtyä tarkemmin yhteen ennen kentän purkua. 

Tämä siitä syystä, että kertomus jaetaan opiskelijaryhmän kesken suullisena 
esityksenä harjoittelun jälkeisessä AKR-istunnossa eli kentän purussa. Opiskelijan 
yksilöllisen kertomuksen jälkeen ryhmäläiset ja opettaja keskustelevat tämän on-
gelmatilanteen mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista ja tilanteeseen liittyneistä 
tunteista. He perustelevat niitä omaan elämänkokemukseensa ja tutkimustietoon 
perustuen. Siten tästä tilanteesta voi muodostua mahdollisimman hyvä oppimisko-
kemus sekä yksittäiselle opiskelijalle, opiskelijaryhmälle että opettajalle. 

Nämä kertomukset ja videoitavat seminaarit toimivat myös tutkimusaineisto-
na. Kirjoitettavista raporteista ei käy ilmi tutkimuspaikka, täsmällinen aika eikä 
kukaan yksittäinen henkilö. Siten tutkijoille jätettävissä kertomuksissa ei tarvitse 
esiintyä opiskelijoiden tai opettajien nimiä. Tutkimusmateriaalit säilytetään luki-
tuissa kaapeissa ja ainoastaan tutkijoilla on mahdollisuus tutustua tutkimusmate-
riaaliin. 

Tarvittaessa kysymykset voi kohdentaa tutkijoille. 
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Liite 2. Tutkimuslupa lasten vanhemmilta 

Miten uudistukset syntyvät?

Hyvät lapsen vanhemmat

Teen kasvatustieteelliseen jatkotutkintooni liittyvää tutkimusta uusien ajattelu- ja 
toimintatapojen muodostumisesta työelämässä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
lisätä tietoa uudistusten syntymiseen liittyvistä tekijöistä. Kiinnostukseni kohdis-
tuu pääasiassa eri ammattilaisten välisen yhteistyön tutkimiseen. Pyrin selvittä-
mään asiaa julkisella ja yksityisellä sektorilla, joiden kanssa ammattikorkeakou-
luopetus on yhteistyössä. Ohjaajanani toimii professori Pentti Hakkarainen Oulun 
yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksesta.

Julkista sektoria edustava lapsenne päiväkoti on valikoitunut tutkimukseen. 
Tutkimusaineiston keräys tapahtuu kevään 2005 aikana videoinnin, nauhoituksen 
ja valokuvauksen avulla. Osa aineiston keräyksestä kohdistuu päiväkodissa tapah-
tuvaan lasten ohjaukseen. Kaikki materiaali käsitellään täysin luottamuksellisesti. 
Julkaistavasta tutkimusraportista ei yksittäisen lapsen toimintaa ole mahdollista 
tunnistaa. Raportissa mahdollisesti julkaistavien valokuvien yhteyteen ei laiteta 
lapsenne nimeä. 

Toivon Teidän täyttävän oheisen videointi-, nauhoitus- ja kuvauslupalomak-
keen. Täytettyänne voitte palauttaa sen päiväkotinne henkilökunnalle. Toivon vas-
taustanne maanantaihin 24.1.2005 mennessä.

Yhteistyöstä kiittäen

Anne-Leena Juntunen
LTO, LO, KM
opettaja, sosiaaliala
p. 017- 255 6615
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Liite 3. Tutkimusaineiston keräyssuunnitelma
Tutkimusaineiston keräyssuunnitelma 

Asiakastyön harjoittelu (10ov) – Sosiaalialan koulutusohjelma 

Tutkimusjoukko: sosionomi (AMK)-opiskelijaryhmät (2), sosionomi (AMK)-opis-
kelijat (2), ohjaavat opettajat (4), työpaikkaohjaajat päiväkodeissa (2), tutkijat (2).
Videoinnit ja niihin liittyvät ryhmähaastattelut (stimulated recall/str-haastattelut)

1. Kehittämiskokeilun suunnittelu ja oppimistehtävien muodostaminen asiakas-
työn harjoittelujaksolle (29.11.2004, 18.2.2005, 27.4.2005 ).
– Opettajat ja yliopiston tutkijat suunnittelevat kehittämiskokeilua 
– Sosionomien harjoittelua ohjaavat opettajat keskustelevat harjoittelun op-

pimistehtävistä ja käytännön toteutuksesta
– videointi / ääninauhoitus

2. Ohjauskeskustelu (vko 5/6 2005)
– opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja suunnittelevat oppimista 

työpaikalla
– videointi (4.2., 17.2.2005.) 
– tutkija toteuttaa stimulated recall – haastattelun työpaikkaohjaajalle, opiske-

lijalle ja ohjaavalle opettajalle (nauhoitus 16.2. ja 17.2.). Opettaja erikseen.
3. Pienryhmäkokoontuminen I ja II (amk) (25.1., 15.2.2005)

– opiskelijat ja ohjaava opettaja keskustelevat ohjattuun harjoitteluun liitty-
vistä merkittävistä oppimistilanteista ja –tehtävistä

– tutkija/ulkopuolinen videoi
– str-haastattelu opiskelijoille ja ohjaavalle opettajalle eri aikaan (ryhmä-

haastattelu, nauhoitus 22.3., 12.4.2005)
4. Oppimistehtävä/asiakastilanteen ohjaus päiväkodissa (vko 8/9 2005)

– opiskelija ohjaa lapsiryhmää (24.2. ja 1.3.)
– työpaikkaohjaaja havainnoi
– toinen opiskelija videoi
– videoinut opiskelija ja työpaikkaohjaaja antavat palautetta lapsiryhmää 

ohjanneelle opiskelijalle  palautteen nauhoitus, joka tutkijalle, myös vi-
deomateriaali tutkijalle

– str-haastattelu työpaikkaohjaaja ja opiskelija (nauhoitus 22.3. ja 24.3.)

(jatkuu)
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5. Palautekeskustelu opiskelijan oppimisesta päiväkodissa (vko 9)
– opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja keskustelevat 
– videointi (25.2. ja 14.3.)
– tutkija toteuttaa str-haastattelun yhtä aikaa työpaikkaohjaajalle, opiskeli-

jalle ja ohjaavalle opettajalle (nauhoitus 22.3. ja 24.3.)

6. Päätösseminaari harjoittelun päättyessä (amk) (17–18.3.2005)
– opiskelijat ja ohjaava opettaja keskustelevat opiskelijoiden merkittävistä 

oppimistilanteista
– tutkija/ulkopuolinen videoi 17.3. ja 18.3.
– str-haastattelun opiskelijoille (I ryhmä 7.4., II ryhmä 8.4.2005) ja ohjaavil-

le opettajille (4.5., 10.5., 16.6.2005) 

(jatkuu)
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Liite 4. Stimulated recall -haastattelu

Stimulated recall -haastattelun kysymykset 

Tutkija on valinnut kuvanauhalta keskustelukohdat, jotka sisältävät mahdollisia 
diskoordinaatioita (häiriöt, katkokset, dilemmat, innovaatiot) keskustelun kulussa.

Ennen kuvanauhan katsomista:

1. Millaisia odotuksia teillä oli keskustelun suhteen?

Kuvanauhan katsomisen aikana:

2.  Mitä tässä tavoittelit? Mitä yritit tuoda esille? Miksi?

3.  Perustelitko omaa näkemystäsi riittävästi? miten päädyit perusteluun? mistä 
olit tiedon saanut?

4.  Mitä ajattelit, kun hän tuon sanoi? ja/tai mitä ajattelitte, kun hän tuon sanoi?

5.  Miten ymmärsit sanoman? ja /tai miten ymmärsitte sanoman?

6.  Mikä merkitys sanomalla oli puheesi kannalta? ja/tai mikä merkitys sanomalla 
oli puheenne kannalta?

7.  Mikä merkitys sanomalla oli sinun omaan ajatteluusi sillä hetkellä ja 
mahdollisesti pidemmällä aikavälillä? ja/tai mikä merkitys sanomalla oli 
ajatteluunne sillä hetkellä ja mahdollisesti pidemmällä aikavälillä?

8.  Millaisia ristiriitoja mielessäsi syntyi? ja/tai millaisia ristiriitoja mielessänne 
syntyi? 

Kuvanauhan katsomisen jälkeen:

9.  Millainen keskustelunne/keskustelumme yleensä oli?

10.  Mitä opitte? (jatkuu)
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11. Mitkä tekijät mielestäsi helpottivat oppimistasi? 

12. Mitkä tekijät mielestäsi vaikeuttivat oppimistasi?

13. Mitä olisitte tehneet toisin?

14. Mistä muusta olisi pitänyt keskustella?

(jatkuu)
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Liite 6. Litteraatiomerkinnät
Tekstikatkelmissa käytetään seuraavia lyhenteitä tutkimukseen osallistuneista hen-
kilöistä:
to1 Työpaikkaohjaaja 1
to2 Työpaikkaohjaaja 2
o1 Ammattikorkeakoulun opettaja 1
o2  Ammattikorkeakoulun opettaja 2 
o3  Ammattikorkeakoulun opettaja 3 
o4   Ammattikorkeakoulun opettaja 4
op1   Sosionomi (AMK) -opiskelija 1
op2   Sosionomi (AMK) -opiskelija 2
op3, …  Sosionomi (AMK) -opiskelija 3, … jne.
t1   Yliopiston tutkija 1
t2   Yliopiston tutkija 2

Lyhenteet oppimisprosessin eri vaiheiden keskusteluista:

Oppimisprosessin suunnitteluvaihe:
K1  Ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajien keskustelu
K2  Työpaikkaohjaaja 1, opiskelija 2, opettaja 3, ohjauskeskustelu  

(päiväkoti 1)
K3  Työpaikkaohjaaja 2, opiskelija 6, opettaja 3, ohjauskeskustelu  

(päiväkoti 2)

Oppimisprosessin toteutusvaihe:
K4 Opettaja 2, opiskelijaryhmä 2, pienryhmäkeskustelu 
 (I kokoontuminen, amk)
K5 Toiminnan toteuttaminen päiväkodissa: opiskelija 2, lasten ohjaus 

(päiväkoti 1)
K6 Toiminnan toteuttaminen päiväkodissa: opiskelija 6, lasten ohjaus 

(päiväkoti 2)
K7 Työpaikkaohjaaja 1, opiskelija 2, opettaja 1, palautekeskustelu  

(päiväkoti 1)
K8 Työpaikkaohjaaja 2, opiskelija 6, opettaja 2, palautekeskustelu  

(päiväkoti 2)

(jatkuu)
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K9 Opettaja 4, opiskelija 2, opiskelijaryhmä 1, pienryhmäkeskustelu 
(päätösseminaari, amk)

K10  Opettaja 2, opiskelija 6, opiskelijaryhmä 2, pienryhmäkeskustelu 
(päätösseminaari, amk)

Aineiston litteraatiomerkinnät:
//   kaksi vinoviivaa osoittaa päälle puhumista
…   kolme pistettä osoittaa yksittäisten lauseiden tai sanojen poisjäämistä
---  kolme viivaa osoittaa kokonaisten puheenvuorojen poisjäämistä
??  kaksi kysymysmerkkiä osoittaa epäselvää puhetta
[ ]  hakasulkeet osoittavat tutkijan lisäyksiä 
[ees]  puheesta ei saa selvää

(jatkuu)
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Liite 7. Esimerkki teemoittelusta ja 
diskoordinaatiokohdista (opiskelijaryhmä 1)

Asiakastyön harjoittelu /Päätösseminaari
17.3.2005/Opettaja + 6 opiskelijaa (6 opiskelijakertomusta)

I CASE: TUTUN KOHTAAMINEN ASIAKKAANA -9.30-
Vaikea asia: tutun kohtaaminen sosiaalialan työssä
Ohjaajan kanssa keskustelu   
 Artikkeli/Tutkimustiedon l öytäminen
Sosionomin (AMK) rooli 
Keskustelua sosionomin roolista  

II CASE: NUOREN SYÖMISHÄIRIÖ   -11.24-
Asiakkaan ongelmasta kertominen  
 Syömishäiriön kä sittely
Yhteistyö viranomaisten kanssa
Omien tunteiden käsittely
Kuntoutusmenetelmät  
 Artikkeli-/tutkimustiedon etsintä  

III CASE: VALTA JA AUKTORITEETTIONGELMA PÄIVÄKODISSA
Haastavat lapset päiväkodissa
Asiakastilanne opiskelijan ongelmana  
 Artikkeli/tutkimus 
Aggressiivisuus päiväkodissa 
Opiskelijan ohjausmenetelmien riittämättömyys -38.38–42.12-
  -42.12–47.15-
  -47.16–54.47-
Työpaikan käytännöt   
 Kasvatuskysymyksiä  
 Omia periaatteita vastaan toimiminen -54.48–1.00.47-
Oman toiminnan refl ektointi (opiskelija) -1.00.90–1.7.56-

(jatkuu)
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IV CASE: PERHEEN AVIOERO/PÄIVÄKOTI  

Lapsen luottamus opiskelijaan avioerotilanteessa 
Artikkeli-/tutkimustiedon löytäminen 
Opiskelijan oma toiminta suhteessa riskiperheisiin -1.8.29 –1.13.45-
Opiskelijan omat asenteet -1.13.47–1.18.42- 
  -1.18.43–1.25.52-
Lapsen luottamus opiskelijaan  
 Opiskelijan omien tunteiden käsittely -1.29.53–1.32.00-

V CASE: KEHITYSVAMMAISEN NAISEN 
STERILOINTI -1.32.09-

Oppimistehtävä? 
Opiskelijan eettinen ongelma (sterilointi) 
Artikkeli-/tutkimustiedon hankinta
Sterilointi/kenen päätös ja milloin tehty?  
 Opiskelijan m etakognitio  
 Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen  
Erilaiset toimintatavat kehitysvammatyössä

VI CASE: SYLIN MERKITYS/PERHETUKIKESKUS -1.56.07-

Lapsen avoimuus 
Lapsen luottamus opiskelijaan, vieraaseen ihmiseen 
Tunteiden käsittely 
Kiireellisen huostaanoton kritiikkiä/ Kiireellisen sijoituksen esteet 
Eri tahojen välinen yhteistyö 
Opiskelijan arkikokemuksia 
Artikkeli-/tutkimustiedon hankinta  
   
 

(jatkuu)
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Liite 8. Esimerkki päätösseminaarikeskustelun 
aihelistasta 

AIHELISTA (content log)
Päätösseminaari 17.3.2005/Opettaja 4 ja 6 opiskelijaa.

I CASE: TUTUN KOHTAAMINEN ASIAKKAANA
Ohjaajan kanssa keskustelu 1
Opiskelijan omien tunteet 1
Artikkeli/Tutkimustieto 1
Työskentely asiakkaan kanssa 2
Artikkeli/teorian merkitys 2
Puheeksiottamisen merkitys 3

II CASE: NUOREN SYÖMISHÄIRIÖ

Asiakkaan ongelmasta kertominen 3
Toisen opiskelijan vertaistuki harjoittelun aikana 4
Artikkeli/tutkimus 4
Nuoren ongelman käsittely työyhteisössä 4
Opiskelijan käsitys ongelmasta 5
Artikkeli/tutkimuksen käsittely 5
 Lapsuuden lyheneminen 6
 Median merkitys 7
 Sadut 7
 Elokuvat 8
Oman huolen puheeksiottaminen työpaikalla (opiskelija) 9
Anorektikon piirteitä, hoito ja kuntoutus 9
Kuntoutusmenetelmät 10

III CASE: VALTA JA AUKTORITEETTIONGELMA PÄIVÄKODISSA
Asiakastilanne opiskelijan ongelmana 11
Artikkeli/tutkimus 11
Aggressiivisuus päiväkodissa 12
Työpaikan käytännöt  12

(jatkuu)
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 Ratkaisuvaihtoehtojen esiintuominen 13 
 Oman huolen kertominen AKR-ryhmässä (oman toiminnan rajat) 13
  Lasten kiinnipitämistilanteet 14
  Päiväkodin nukkumiskäytäntöjen kritiikkiä 14
Oman lapsen hoitoa käytetään esimerkkinä 15
Kasvatuskysymyksiä 15
  Vertaisopiskelijoiden esimerkkejä lasten kiinnipitämisestä 15
  Lapsen ´komentaminen´ ja inhottava tunne 16
  Sopimuksista kiinnipitäminen 16
  Omia periaatteita vastaan toimiminen ja käytäntöjen muuttaminen 17
  Auktoriteettikeskustelua 17
Oman toiminnan refl ektointi (opiskelija) 18
Kasvatuskulttuurin muutos Suomessa (puuttuminen toisen lapsiin) 18

IV CASE: PERHEEN AVIOERO/PÄIVÄKOTI  
Hämmästelyn aihe: Lapsen luottamus opiskelijaan 20
  Ammatillinen juttelu lapselle? 20
Artikkeli/tutkimus 21
Asiakkaan kohtaaminen 21
Päiväkodin toimintatapa suhteessa riskiperheisiin 22 
 Ongelmista kertominen lapselle 22 
  Negatiivisten asioiden taustat 23
Lapsen luottamus opiskelijaan 24
Opiskelijan ja lapsen suhde 25
  Opiskelijan ´pahat hetket´ 25
Tunteiden miettiminen 26
Artikkeli/tutkimus 26

V CASE: KEHITYSVAMMAISEN NAISEN STERILOINTI
Väärin ymmärretty oppimistehtävä? 26
Opiskelijan eettinen ongelma/kenen etu on sterilointi? 27
Artikkeli  27
Sterilointi/kenen päätös ja milloin tehty? 27
Sterilointi/Milloin toisille tulee oikeus puuttua toisen elämään? 28

(jatkuu)

(jatkuu)
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 Itsemääräämisoikeus vs. edunvalvonta 28
 Kontrollin raja 29
 tasapuolisuus vs. yksilöllisyys 30
 ihmisoikeudet ja yksilöllisyys 32
Opiskelijan metakognitio 33
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 34
Erilaiset toimintatavat kehitysvammatyössä 34

VI CASE: SYLIN MERKITYS/PERHETUKIKESKUS
Hämmästelyn aihe: Lapsen avoimuus 36
Lapsen luottamus opiskelijaan, vieraaseen ihmiseen 36
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Liite 9. Ote päätösseminaarikeskustelun 
episodeista (opiskelijaryhmä 2)
Episodi K10:1/5
(Opiskelija 6 oli rajannut omaksi merkittäväksi oppimistilanteekseen rajojen aset-
tamisen päiväkodin siirtymätilanteessa).
Opiskelija 6: Elikkä minä olin päiväkodissa työharjoittelussa. … Siellä oli yksi 
poika, joka ei millään tahtonut lähteä sinne (ruokailuun). Minä monta kertaa sanoin 
ja kehotin lähtemään siitä sitten… Minä tavallaan sillein tuskastuin siihen, että se ei 
usko minua. Minä sitten en keksinyt muuta niin otin siltä ne palikat pois, että nyt on 
lähdettävä sinne välipalalle. Niin se sai ihan hirveän huuto-kohtauksen... 
Opiskelija 14: Ettekö te periaatteessa just eristänyt sen…  Tai mitä sinä mielestä 
teit niitten määritelmien mukaan?
Opiskelija 6: Niin ehkä se oli sitä eristämistä. En tiedä, mutta kun tuli sellainen 
tunne, että mun on pakko tehdä jotakin. Ei se voi vain jäädä mielivaltaisesti leik-
kimään sinne… Sitten tästä tutkimuksesta nyt sai sitä tietoa siitä käyttäytymisestä, 
että mitä siihen kuuluu ja näin. Olisi voinut olla vähän kattavampi kyllä. 
Opiskelija 18: Oliko se tutkimus, että siinä kuvattiin käyttäytymishäiriöisen. Mi-
ten jos joku tarkkaavaisuushäiriö, niin sellaisen lapsen käytöstä.
Opiskelija 6: Joo tässä oli pitkät pätkät kuvattu siitä, että mitä kuuluu näihin käyt-
täytymishäiriöihin. …
Opiskelija 18: Olisitko kaivannut tai ainakin itse olisi kaivannut tossa tilanteessa 
sellaista, että miten toimia tällaisen lapsen kanssa, jolla on käyttäytymishäiriö. Jo-
tain ohjetta.
Opiskelija 6: Sellaista minä olisin halunnut. Sitten olisi ne varmaan jutellut siellä 
töissä, vaan itsellekin tuli sellainen olo, että ei kehtaa. Tavallaan se varmaan, että ei 
se nyt ollut niin suuri juttu sillä lailla. Kuitenkin sellainen, josta tuli mulle itselleni 
sellainen epävarma olo. 
--- 
Episodi K10:2/5
(Opiskelija 9 hakee puheenvuorossaan vaihtoehtoja ongelmatilanteen ratkaisemi-
seen ja kysyy olisiko opiskelija 6 laittanut lapsen porraskäytävään).
Opiskelija 9: Mites siinä, jos siinä olisi ollut sellainen tilanne, että siihen ei olisi 
tullut ketään muuta. Olisitko sinä itse laittanut sen jonnekin porraskäytävään?
Opiskelija 6: Niin sitä minäkin mietin, että olisinko minä hoksannut.
---

(jatkuu)
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Episodi K10:3/5:
(Opiskelija 18 kysyy opiskelijan kokemuksia tilanteesta. Episodissa näkyy opiske-
lija 18:sta väärinymmärrys)
Opiskelija 18: Niin miten sinä sen koit? Sinä pyysit ihan sen toisen siihen.
Opiskelija 6: Ei kun se tuli sieltä.
Opiskelija 18: Niin se vaan tuli. Niin joo just. Sinä et niin kuin pyytänyt tavallaan. 
Jäikö sulle sellainen tunne, että sinä olisit halunnut hoitaa itse sen tilanteen?
---
Episodi K10:4/5
(Opiskelija 18 kuvaa ensin oman käsityksensä siirtymätilanteista kokemuksensa ja 
työntekijöiden toiminnan tarkkailun perusteella. Sen jälkeen hän perustelee asian, 
miksi niin toimittiin.)
Opiskelija 18: Tuolla kehitysvammapuolella, niin just kehitysvammaisille oppi-
laille on ollut hyvin vaikeita nämä siirtymätilanteet. … Sitten kun seurasi miten ne 
muut työntekijät sillein toimi. Ainakin sillä tavalla tekivät, että eivät ottaneet sitä 
piirustusta pois tai sitä kynää. Ne meni siihen ja otti sellaisen katsekontaktin…. Sii-
nä saatto siinä keskustelussa mennä joku 20 minuuttia oikeesti, ennen kuin se op-
pilas ymmärsi sen ja sitten itse pisti sen piirustuksen pois…. 
---
Opettaja 2: Miten se tilanne sitten ratkesi? Se laitettiin sinne porraskäytävään. 
Mitä sitten tapahtu?
---
Episodi K10:5/5
(Episodissa on nähtävissä kyseenalaistamisyritys: opiskelija 8 esittää useita peräk-
käisiä kysymyksiä. Opettaja 2 kuitenkin sivuuttaa ne ja palaa käsikirjoitukseen.)
Opiskelija 8: Sitä että oppimiskokemus sulle, että opitko mitään. Sitten sitä, että 
oppiko se lapsikaan siinä, että minkä takia sen piti jättää se leikki ja lähteä syö-
mään. Oppiko se ohjaaja tai se työpaikan työntekijä joka vei sen lapsen siitä ti-
lanteesta. Vai veikö se vaan rutiinilla, että pitää olla aina kun on tehty aikaisem-
minkin? Annetaan sen nyt rauhoittua siellä. Tollaisessa tilanteessa olisi hyvä jäädä 
miettimään sitä, että mitä tässä voisi tehdä ja mikä sen tilanteen tarkoitus on. 
Opettaja 2: Toistuko tämä tilanne siellä?
---

(jatkuu)
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