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Abstract
Family day care is a global form of children’s day care. It has formed part of the official daycare
system mainly in the Nordic welfare states. There has been municipal family day care in Finland
ever since the mid-1960s. The purpose of this study is to write down the history of Finnish family
day care for a period of approximately 50 years, i.e. from its early days all the way to the 2010s.
This has not been done before. In terms of the research subject and approach, this study is
multidisciplinary. It is about education, especially early childhood education. It is also about
historical and social science.
The research data consists of public administration regulations, directions, statistics and
parliamentary debates. Another main source of data are the archive materials kept by
municipalities and organizations. A third source is provided by research and other literature on the
field, as well as contemporary press reports. The fourth set of data collected for the purposes of
this study are the interviews conducted on a comprehensive tour of various municipalities. The
analysis is carried out using content analysis, and the study is based on the theory of social
ecology. The study deals with family day care in more depth than my dissertation did (Välimäki
1998) and is in this sense a post-doc study.
The study provided, first of all, detailed knowledge and the story of how and by whom family
day care was brought within the sphere of the welfare state and as part of the 1973 Day Care Act.
In those days of early development, family day care was an object of collective interest. In addition
to the government, the main actors included organizations, municipalities, students and
contemporary press. The study also establishes the place of family day care in the overall system
of day care administration under the Day Care Act and examines its position in the Early
Childhood Education and Care Act. A third research perspective is formed by the experiential
knowledge of people who have been working within family day care, with reflections of both the
structures and development of their work. A view of the distinctive nature of early childhood
education in family day care is formed especially through the descriptions provided by about one
hundred family day care minders. The study also discusses the future of family day care.

Keywords: children’s day care, early childhood education, family day care, history of
education, history of family day care, welfare state

Välimäki, Anna-Leena, Kun työ tulee hymyillen kotiin. Suomalaisen perhepäivähoidon 50 vuoden tarina 1960-luvulta 2010-luvulle
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 181, 2018
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Perhepäivähoito on globaali lasten päivähoidon muoto, joka lähinnä pohjoisissa hyvinvointivaltioissa on ollut osana virallista päivähoitojärjestelmää. Kuntien ylläpitämää perhepäivähoitoa on
Suomessa ollut 1960-luvun puolivälistä alkaen. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kirjoittaa
suomalaisen perhepäivähoidon historia noin 50 vuoden ajalta eli alkuajoistaan 2010-luvulle
saakka. Sitä ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimus on tutkimuskohteensa ja tutkimusnäkökulmansa
takia monitieteinen. Se on kasvatustiedettä ja siinä erityisesti varhaiskasvatusta. Se on myös historiatiedettä ja yhteiskuntapolitiikkaa.
Tutkimusaineisto muodostuu julkishallinnon säädöksistä, ohjeista, tilastoista sekä valtiopäiväkeskusteluista. Toinen keskeinen tutkimusaineisto muodostuu kuntien ja järjestöjen arkistomateriaaleista. Kolmantena aineisto-osiona on alan tutkimus- ja muu kirjallisuus sekä aikalaislehdistö. Neljäntenä ja tätä tutkimusta varten kerättynä tutkimusaineistona on laajan kuntakierroksen yhteydessä kerätty haastattelumateriaali. Analyysi on ollut sisällön analyysia. Tutkimuksen
taustana on sosiaalisen ekologian teoria. Tutkimus syventää perhepäivähoidon osalta vuonna
1998 tekemääni väitöskirjaa ja on siihen nähden postdoc-tutkimus.
Tutkimus tuotti ensinnäkin yksityiskohtaisen tiedon ja tarinan siitä, millä tavoin ja keiden toimesta perhepäivähoito tuotiin hyvinvointivaltion piiriin ja osaksi vuoden 1973 päivähoitolakia.
Perhepäivähoito oli tuolloin kehkeytymisaikanaan kollektiivisen mielenkiinnon kohteena. Keskeiset toimijat olivat valtion ohella järjestöjä, kuntia, opiskelijoita ja aikalaislehdistöä. Tutkimus
myös paikantaa perhepäivähoidon aseman päivähoitolain aikaisessa hallinnon tuottamassa päivähoitokokonaisuudessa sekä tarkastelee sen asemaa varhaiskasvatuslaissa. Kolmas tutkimusnäkökulma muodostuu perhepäivähoidon piirissä toimineiden kokemuksellisesta tiedosta niin reflektiona rakenteisiin kuin työn kehittämiseen. Erityisesti noin sadan perhepäivähoitajan kuvaamana muodostuu käsitys perhepäivähoidon omaleimaisesta varhaiskasvatuksesta. Tutkimuksessa pohditaan myös perhepäivähoidon tulevaisuutta.

Asiasanat: hyvinvointivaltio, kasvatuksen historia, lasten päivähoito, perhepäivähoidon
historia, perhepäivähoito, varhaiskasvatus

Esipuhe ja kiitokset
Syksyllä 2012 jäin eläkkeelle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varhaiskasvatuksen kehittämispäällikön tehtävistä ja aloitin tämän uuden elämänvaiheen Suomen tietokirjailijoiden residenssissä Tuupovaarassa. Se on vanha puutalo, joka on
ollut monenlaisessa käytössä, mutta nykyisin sinne on sijoitettu tuupovaaralaisen,
Helsingissä työnsä tehneen, lastentarhanopettaja Anna-Maija Lankisen 50 vuoden
aikana keräämä merkittävä kotimaisen taiteen näyttely, joka on avoinna kesäisin.
Muulloin osa puutaloa on kirjailijoiden ja tutkijoiden residenssinä. Olin siellä kuukauden ja siis yksin isossa talossa. Katselin usein laajaa näyttelyä ja ajattelin pitkäjänteistä työtä taiteen keräämisessä ja myös kokoelman lahjoittamista kotiseudulle.
Tämän oman retriittijaksoni aikana tuli mieleeni ajatus perhepäivähoidon historian kirjoittamisesta. Olinhan vuonna 1998 tehnyt Oulun yliopistoon väitöskirjan,
joka käsitteli laajasti suomalaisen päivähoitojärjestelyn muotoutumista 1800-luvulta lähtien. Perhepäivähoito oli siinä kyllä järjestelmätasoisesti mukana, mutta
retriitin ja eläkkeelle jäämisen tuoma ajatusten vapaus ehkä kirkasti tietoisuutta
siitä, että perhepäivähoidosta tiedetään kuitenkin melko vähän ja perhepäivähoidon
historia on vaarassa jäädä dokumentoimatta.
Koin, että minulla olisi mahdollisuuksia se tehdä sekä työ- ja tutkimustaustani
että lisääntyneen ajan myötä. Täytyy myöntää, että tehtävä osoittautui haasteellisemmaksi kuin arvasinkaan. Oli aikaa vievää rakentaa, asemoida ja yrittää ymmärtää perhepäivähoitoa ja sen sisältöä laajan arkistoaineiston, muun lähdemateriaalin
ja haastattelumateriaalin keskellä. En kuitenkaan halunnut päästä vähällä, vaan halusin tutkia syvällisesti perhepäivähoitoa osana sitä yhteiskunnallista todellisuutta,
johon se oli syntynyt ja jossa muotoutunut. Koin tärkeänä ja antoisana mahdollisuuden pitkin matkaa pysähtyä miettimään perhepäivähoidon näkökulmasta asioita
ja tilanteita.
Samalla huomasin, että pitkän, yli 40 vuotta kestäneen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen parissa tehdyn työelämäni aikana oli useita tutkimisen, kehittämisen
ja hallinnoinnin jaksoja, joissa perhepäivähoidolla oli ollut merkittävä rooli. Minulle itsellenikin kävi samoin kuin haastatteluissa ihmiset kertoivat, että muistellessa muistui mieleen. Kun luin tutkimusaineistoa ja istuin arkistoissa, monia unohtuneita yksityiskohtia omastakin työhistoriastani tuli esille. Niistä joitakin on mainittu tekstin lomassa.
Nyt on kiitosten aika. Kiitän sydämestäni kaikkia, jotka eri tavoin autoitte tämän tutkimuksen saattamisessa päätökseen. Kiitän saamastani taloudellisesta tuesta Suomen tietokirjailijoita ja Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa. Kiitän myös
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Ebeneser-säätiötä, jolta sain 1.12.2016 tunnustuspalkinnon arvokkaasta työstä varhaiskasvatuksen hyväksi.
Kiitos teille, jotka annoitte aikaanne, ajatuksianne ja asiantuntemustanne pitkin
matkaa. Kiitos teille, jotka kommentoitte käsikirjoitusta, keskustelitte siitä ja annoitte rakentavaa palautetta. Olitte minulle arvokkaana reflektioryhmänä: Eila Estola, Satu Järvenkallas, Seija Järvi, Eeva-Liisa Kronqvist, Jarkko Lahtinen, Seija
Murtorinne, Eila Pelttari, Pirkko-Liisa Rauhala, Aila Tiilikka, Jaana Vilja. Kiitän
Sanna Parrilaa, että sain olla kesken tutkimuksen pariinkin kertaan luennoimassa
perhepäivähoidon ohjauksen seminaareissasi ja sain keskustella eri puolelta maata
tulleiden ohjaajien ja sinun kanssasi.
Kiitos ennen kaikkea siitä aidosta ja vilpittömästä tunnelmasta, jota koin eri
puolella maata kiertäessäni. Kiitos teille kuntien varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon vastuuhenkilöt ja johtajat, jotka organisoitte puitteet tulla. Seuraavat paikkakunnat olivat mukana haastatteluissa: Enontekiö, Espoo, Hanko, Helsinki, Ikaalinen, Joensuu (ja Tuupovaara), Joroinen, Kalajoki, Kihniö, Kittilä, Kokkola, Kotka,
Lappeenranta, Liminka (yksittäisiä perhepäivähoitajia), Liperi, Muonio, Nurmijärvi, Oulu (ja Oulunsalo), Pori, Turku, Vantaa ja kuntayhtymänä Ylivieska, Alavieska, Nivala ja Sievi. Lisäksi oli asiantuntijoita järjestöistä, kunnista ja valtionhallinnosta.
Lopuksi erityiskiitokset teille kaikille noin parillesadalle henkilölle, jotka olitte
mukana haastatteluissa vuosina 2012–2015. Annoitte aikaanne ja ajatuksianne.
Koin kanssanne avoimen vilpitöntä keskustelua ja pohdintaa. Teille noin sadalle
perhepäivähoitajalle haluan sanoa lisäksi, että arvostin ja arvostan työtänne ja kokemustanne perhepäivähoidosta ja kiitän siitä, että halusitte tuoda kokemuksenne
yhteisiin pohdintoihin.
Arvostan koko varhaiskasvatusalaa ja sen tekijöitä eri tehtävissään. Pitkän työurani aikana minulla on ollut mahdollisuus kohdata tutkimus- ja kehittämishankkeissa, koulutuksissa ja eri areenoilla tuhansia alan työntekijöitä niin päiväkodeista
kuin perhepäivähoidosta sekä asiantuntijoita, tutkijoita ja hallinnosta vastaavia.
Myös vanhempia. Varhaiskasvatusalan tulee kulkea aina ajan hengessä, kuin lastu
laineilla. Lapset ja lapsiperheet tarvitsevat sitä joka päivä. Sen seurassa ei pitkästy,
vaan innostuu.
Hangossa 10.8.2018

8

Anna-Leena Välimäki

Lyhenteet
AKH
HE
HelKa
JHL
KA
KASTE
KELA
KH
KK
KokKa
KoM
KotKA
LSKL
MLL
OKM
OLS
OPH
OPM
RA
SH
SK
SM
SOSKE
SPR
Stakes
STH
STM
SVOL
TA
TATO
THL
VALTAVA
Vasu
VL
VNp

Ammattikasvatushallitus
Hallituksen esitys
Helsingin kaupunginarkisto
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Kansallisarkisto
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma
Kansaneläkelaitos
Kouluhallitus
Kirjallinen kysymys
Kokkolan kaupunginarkisto
Komiteanmietintö
Kotkan kaupunginarkisto
Lastensuojelun Keskusliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opiskelijoiden lastenhoitosäätiö
Opetushallitus
Opetusministeriö
Raha-aloite
Sosiaalihallitus
Suullinen kysymys
Sosiaaliministeriö
Sosiaalialan osaamiskeskus
Suomen Punainen Risti
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveyshallitus
Sosiaali- ja terveysministeriö
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
Toivomusaloite
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Valtionapujen tasauksen vaikutukset
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Väestöliitto
Valtioneuvoston periaatepäätös
9

10

Sisällys
Abstract
Tiivistelmä
Esipuhe ja kiitokset
7
Lyhenteet
9
1 Alkua
15
1.1 Juurensa on hyvä tuntea .......................................................................... 15
1.2 Tutkimuksen asemointia ......................................................................... 16
1.2.1 Yhteiskunnallinen konteksti perhepäivähoidolle .......................... 16
1.2.2 Perhepäivähoidon asemointia suomalaisen päivähoidon
historiallisteoreettiseen kehykseen ............................................... 18
1.2.3 Miksi tämä tutkimus on tehty? ..................................................... 23
1.2.4 Tutkimuksen metodiset lähtökohdat ............................................. 24
1.3 Muualta tulleita vaikutteita perhepäivähoitoon ....................................... 31
1.4 Perhepäivähoito alkaa tulla meillä näkyväksi ......................................... 36
1.4.1 Kehittämisen tarve tunnistettiin 1950-luvulla, mutta mikä
jarrutti? ......................................................................................... 36
1.4.2 Lastensuojelun rooli ja perhepäivähoito ....................................... 40
1.4.3 Kehittämistyötä pohjustetaan ....................................................... 41
1.5 Suomalainen malli kehkeytyy ................................................................. 48
1.5.1 Järjestöt ja kansalaisvaikuttaminen .............................................. 48
1.5.2 Perhepäivähoidon leviäminen kuntakenttään ennen
päivähoitolakia ............................................................................. 59
1.5.3 Kolmen kehittäjäkunnan tarina..................................................... 62
1.5.4 Kolmiperhehoito – opiskelijoiden ideoimana se alkoi ................. 85
1.5.5 Valtio sivustatukijana.................................................................... 86
1.5.6 Aikalaismedia oli kiinnostunut perhepäivähoidosta ..................... 88
1.5.7 Yhteenvetoa alun kehittämisestä .................................................. 94
1.6 Tilannekuva juuri ennen päivähoitolakia ................................................ 96
1.7 Perhepäivähoito osana päivähoitolain syntyprosessia ........................... 102
1.7.1 Prosessi käynnistyy .................................................................... 102
1.7.2 Kaksi perhepäivähoitoon liittyvää interventiota prosessin
väliin ........................................................................................... 103
1.7.3 Prosessi jatkuu kohden päivähoitolakia ...................................... 107
1.8 Perhepäivähoidon käsitetarina ennen päivähoitolakia .......................... 110
1.9 Alun muisteluita perhepäivähoidon tulosta kuntaan ............................. 114
11

2 Perhepäivähoito päivähoitolain aikana
117
2.1 Nyt se tulee............................................................................................ 117
2.2 Perhepäivähoito päivähoitolaissa .......................................................... 122
2.3 Valtakunnallisen ohjauksen ja kehittämistyön edellytykset
päivähoitolain aikana – perhepäivähoidon rooli siinä ........................... 135
2.3.1 Normittavan yleiskirjeohjauksen aika 1973–1983 ..................... 135
2.3.2 1980-luvulla tuli VALTAVA – muutos suunnitteluun ja
valtionosuuksiin.......................................................................... 166
2.3.3 Ryhmäperhepäivähoidon tarina .................................................. 178
2.3.4 Informaatio-ohjaus etenee 1990-luvulla ..................................... 184
2.3.5 Ohjelmaohjausta 2000-luvulla .................................................... 189
2.3.6 Linjaukset ja Vasu – strategista sisältöohjausta 2000luvulla ......................................................................................... 193
2.3.7 Huomioita valtakunnallisen ohjauksen ja kehittämistyön
neljästä vuosikymmenestä .......................................................... 197
3 Perhepäivähoito työnä ja ammattina
203
3.1 Koulutus perhepäivähoitajaksi .............................................................. 203
3.1.1 Perhepäivähoitajan ammatillinen koulutus ennen
päivähoitolakia ........................................................................... 203
3.1.2 Perhepäivähoitajan ammatillinen koulutus päivähoitolain
aikana.......................................................................................... 206
3.1.3 Millä koulutuksella toimitaan perhepäivähoitajana? .................. 214
3.2 Millä koulutuksella ohjaajaksi? ............................................................. 216
3.3 Perhepäivähoito toi sosiaalipalveluiden kenttään uudet ammatit
ja ammattikunnat ................................................................................... 219
3.3.1 Nopeasti ja paljon ....................................................................... 220
3.3.2 Millaiseksi perhepäivähoidon ohjaus pohjustettiin? ................... 221
3.3.3 Miten minusta tuli perhepäivähoitaja?........................................ 227
3.3.4 Perhepäivähoitajan tehtävänkuvaus ............................................ 230
3.3.5 Perhepäivähoitajan ansiotyön piirteitä ........................................ 231
3.4 Perhepäivähoito perheiden näkökulmasta ............................................. 242
3.4.1 Perhepäivähoito vanhempien valintana ja kokemana ................. 243
3.4.2 Lapsena perhepäivähoidossa ...................................................... 247
4 Perhepäivähoito varhaiskasvatuksena
251
4.1 Suomalainen varhaiskasvatus-käsite hallinnon asiakirjoissa ................ 251
4.1.1 Varhaiskasvatus päivähoitolain aikana ....................................... 251
12

4.1.2 Varhaiskasvatus varhaiskasvatuslaissa ja
perhepäivähoidon asemointi siinä .............................................. 259
4.1.3 Huomioita ja pohdintaa .............................................................. 264
4.2 Hoito- ja kasvatussopimuksista lapsikohtaiseen Vasuun ....................... 267
4.2.1 Perhepäivähoidossa kolmikantasopimuksia alusta alkaen.......... 267
4.2.2 Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat .............................. 269
4.3 Varhaiskasvatusta omaleimaisesti perhepäiväkodissa ........................... 270
4.3.1 Metodinen ja teoreettinen paikannus .......................................... 270
4.3.2 Ammatillisuuden kehittyminen: Olen perhepäivähoitaja
(kronosysteemi) .......................................................................... 274
4.3.3 Toiminnan raamit: Kokonaisvaltainen orientaatio
(makrosysteemi) ......................................................................... 275
4.3.4 Käytännön puitteet: Selkeä päivärytmi, joka kuitenkin
joustaa (eksosysteemi) ................................................................ 280
4.3.5 Ytimessä: Lapsiläheisyys ja pienen ryhmän pedagogiiikka
(mikro- ja mesosysteemit) .......................................................... 284
4.3.6 Yhteenvetoa ................................................................................ 297
4.4 Ohjauksen merkitys perhepäivähoitajille .............................................. 298
4.4.1 Ohjaus koettu tärkeäksi .............................................................. 298
4.4.2 Ohjauskeskusteluihin uusia vivahteita........................................ 301
5 Joitakin läpäiseviä teemoja
303
5.1 Perhepäivähoito päivähoidon hallinnossa ja sen muutoksissa .............. 303
5.2 Sidosryhmäareenat eli neuvottelukunnat .............................................. 309
5.3 Näkyvät ja näkymättömät tilastot.......................................................... 314
5.4 Miltä perhepäivähoito näyttää eurooppalaisittain?................................ 322
6 Lopuksi mennyttä ja tulevaa pohtien
329
6.1 Synteesiä alussa todetuista tarkastelutavoista ....................................... 329
6.1.1 Perhepäivähoito kehkeytyy – prosessi hyvinvointivaltion
palveluksi ................................................................................... 329
6.1.2 Perhepäivähoito hallinnon rakenteissa – muuntuvan
kontekstin kannattelemana ja armoilla ....................................... 336
6.1.3 Perhepäivähoito kokemuksena – aika päästä näkyviin ............... 344
6.1.4 Synteesien synteesiä ja tutkimuksen pohdintaa .......................... 346
6.2 Tulevaisuutta on – onko skenaarioita? .................................................. 348
6.3 Loppusanat ............................................................................................ 354
Lähteet
355
Liitteet
395
13

14

1

Alkua

Tässä ensimmäisessä luvussa kerron, miten tutkimus on tehty, sekä tuon esille tutkimuksen teoreettisen taustan. Pyrin etsimään ja paikantamaan perhepäivähoidon
alkua eli sen kehkeytymistä osaksi suomalaista päivähoitojärjestelmää. Tätä perhepäivähoidon alkuhistoriaa ehti olla noin kymmenen vuotta ennen päivähoitolain tuloa vuonna 1973. Tässä luvussa kuvaan myös prosesseja perhepäivähoidon tulosta
kuntiin sekä päivähoitolakiin. Vielä on henkilöitä muistelemassa erilaisia alkuja.
1.1

Juurensa on hyvä tuntea

Olen aina silloin tällöin pitkän työelämäni aikana ajatellut lämmöllä ja ihmetykselläkin niitä kymmeniä tuhansia naisia, jotka ovat vuosikymmenten ajan halunneet
ja jaksaneet sitoutua perhepäivähoitajan työhön. Kovinkaan paljon ei ole tietoa siitä,
mitä perhepäivähoitajat itse ajattelevat työstään. Halusin lähteä sitä selvittämään.
Hyvin pian kuitenkin havahduin siihen, että myöskään perhepäivähoidon ohjauksesta ja varsinkaan sen alkuajoista ei ole juurikaan dokumentoitua tietoa. Ohjaajat tulivat kuntiin 1960-luvun lopulla uutena ammattikuntana niin kuin perhepäivähoitajatkin. Ohjaajien tehtävänä oli luotsata perhepäivähoito uuden päivähoitolain mukaiseksi toiminnaksi 1970-luvun alusta lähtien. Se prosessi alkoi minua
myös kiinnostaa. Ja samalla kiinnosti katsoa muutamista kunnista käsin vähän tarkemmin toiminnan alkua eli sitä, miten perhepäivähoito tuli kuntaan kunnalliseksi
päivähoitopalveluksi ja minkälainen strateginen rooli sillä on tänä päivänä. Siis
myös kunnallisen perhepäivähoidon hallinto ja kuntastrategiat kiinnostivat koko 50
vuoden ajalta.
Perhepäivähoito on ollut kautta aikain vanhempien puolelta toivottu hoitomuoto etenkin pienimmille lapsille, ja monissa maaseudun kunnissa se on ollut näihin aikoihin saakka ainoa vaihtoehto. Minua kiinnosti saada myös lasten vanhemmilta perusteluita valinnalleen ja kokemustietoa palvelusta ylipäätään. Toivoin
myös löytäväni henkilöitä, joilla itsellään on muistoja omasta perhepäivähoidossa
olemisen ajastaan.
Ja tietenkin minua kiinnosti katsoa perhepäivähoitoa osana suomalaisen päivähoidon muotoutumista valtionhallinnon näkökulmasta, perhepäivähoitokeskeisesti.
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Tähän liittyvää tutkimusta olen tehnyt aikaisemmin koko päivähoitokenttään liittyen väitöskirjassani ja muutamissa muissa julkaisuissani.1 Tutkimus painottuu päivähoitolain ja sitä edeltävään aikaan, mutta tarkastelen perhepäivähoidon asemaa
myös uuden varhaiskasvatuslain tuomassa kontekstissa vuodesta 2015 alkaen. Perhepäivähoito on globaali päivähoidon muoto, mutta millaiselta suomalainen malli
näyttäytyy sen rinnalla, senkin tarkastelu tuntui kiinnostavalta.
Juurensa on hyvä tuntea, olipa sitten kysymys yksilön, perheen, ammattikunnan, kunnan tai valtion toimien historiasta. Uuden luomisessa tarvitaan tietoa taustasta ja sen antamasta ymmärryksestä. Suomalaisella perhepäivähoidolla on oma
mielenkiintoinen historiansa, jota ei ole kokonaisuutena kirjoitettu. Sen se ansaitsee
nyt, kun noin 50 vuotta on kulunut siitä, kun kunnallinen toiminta otti ensiaskeleitaan syksyllä 1966.
1.2

Tutkimuksen asemointia

Asemoin tutkimuksen alaluvussa 1.2.1 siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja
yleiseen asenteeseen, jotka synnyttivät tarpeen julkisen päivähoidon organisoimiseen. Paikannan tutkimuksen perhepäivähoidon osalta osaksi suomalaisen päivähoidon historiateoreettista kehystä alaluvussa 1.2.2. Perustelen tutkimuksen tarkoitusta alaluvussa 1.2.3 ja alaluvussa 1.2.4 kuvaan tutkimuksen toteuttamisen ja analyysin kehyksiä.
1.2.1 Yhteiskunnallinen konteksti perhepäivähoidolle
Lapsen hoito korvausta vastaan toisessa perheessä eli perhepäivähoito on yksi kansainvälisestikin yleinen hoitojärjestelyn muoto. Sitä voidaan pitää jopa vanhimpana
päivähoidon muotona, joka jatkuu edelleen. Maiden kesken on sitten suuriakin
eroja siinä, miten julkisen tahon väliintulo tapahtuu tässä hoitojärjestelyssä.
Perhepäivähoidon voidaan katsoa olevan sidoksissa perhetalouden rakenteellisiin muutoksiin, niin kuin tietysti koko päivähoitojärjestelmänkin. Siinä vaiheessa,
kun oli siirrytty talonpoikaisesta perhetaloudesta prototeollisen ja varhaisen palkkaperhetalouden kautta moderniin palkkatalouteen, tuli vähitellen esille pienten
lasten asema molempien vanhempien ollessa työssä kodin ulkopuolella. Pitkään
kyse oli työväenluokasta ja ylipäätään vähävaraisesta kansanosasta. Maataloudessa

1

Välimäki 1998, 1999a, 2013, Välimäki & Riikonen 2012: 11–82.
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lapset hoituivat perinteisesti siinä sivussa. Varakas perheväestö on kautta vuosisatojen pystynyt eri tavoin järjestämään lasten hoidon kotiapulaisten, lastenhoitajien
ja kotiopettajien avulla.
Perhepäivähoidolla on läheiset yhteydet tähän lasten kotiympäristössä tapahtuneeseen hoitoon ja kasvatukseen. Samoin perinteisesti on ollut monenlaista yhteistyötä ja työnjakoa naapureiden, sukulaisten ja tuttavien kesken juuri lastenhoitoa järjesteltäessä.2
Naisten ansiotyön yleistyminen kuului osana niihin suuriin muutoksiin, joita
yleisesti luonnehditaan modernisaatioksi. Suomessa erityisesti 1960-lukuun sisältyi
lukuisia modernisaation piiriin kuuluvia muutoksia, kuten hyvinvointivaltion poikkeuksellinen laajentuminen. Samaan aikaan naisten ansiotyö yleistyi dramaattisesti.
Vuonna 1960 äideistä oli ansiotyössä 45 prosenttia ja vuonna 1977 luku oli 67 prosenttia. Maatalousväestö väheni ja samalla maatalouden ulkopuolella toimivien perheiden toiminnoissa tapahtui iso muutos. Samantapainen muutos oli tyypillistä kaikille läntisille teollisuusmaille, mutta erityisesti Suomi ja Ruotsi kulkivat tässä kärjessä. Laajentuva hyvinvointivaltio eri palveluineen loi paljon uutta työtä naisille.3
Suomessa teollistuminen tapahtui esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna paljon myöhemmin, mutta toisaalta sitten nopeasti. Ajanjakso, jolloin maatalousväestön osuus ammatissa toimivista putosi 50 prosentista 15 prosenttiin, tapahtui Suomessa vajaassa kolmessakymmenessä vuodessa. Se prosessi alkoi toisen
maailmansodan jälkeen 1940-luvun puolivälissä ja päättyi 1970-luvun alussa eli
juuri ennen vuoden 1973 päivähoitolakia. Vastaava prosessi oli alkanut Norjassa jo
1880-luvulla ja Ruotsissa 1910-luvulla. Prosessi oli päättynyt Ruotsissa jo ennen
1960-lukua ja Norjassa 1960-luvun alussa.4
Elinkeinorakenteen muutos konkretisoitui Suomessa 1960-luvulla kaupungistumisena. Maalta muutettiin kaupunkeihin ja suurimpien kaupunkien liepeille rakennettuihin lähiöihin, joissa kotona oleville naisille perhepäivähoito antoi toisaalta työtä ja toisaalta ratkaisi omien lasten päivähoito-ongelman.5
Tässä yhteydessä voi myös todeta viitaten yllä mainittuun myöhäiseen, mutta
sitäkin nopeampaan elinkeinorakenteen muutokseen, että Suomessa ei oikeastaan
koskaan ole ollut mittavammin keskiluokkaista kotirouvakulttuuria. Naiset olivat
tottuneet osallistumaan perheen elatukseen maataloudessa ja tämän toiminnallisen

2

Repo 1979.
Riihinen 1992: 610–611.
4
Välimäki 1998: 40.
5
Kortteinen 1982.
3
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kulttuurin ja asenteen voi katsoa jatkuneen perhepäivähoidossa – alkuaikoina. Toisaalta äidin merkitys lasten päivähoidossa oli 1950-luvulle asti hyvin suuri. Ja vielä
1970-luvullekin tultaessa lasten päivittäinen hoito oli suureksi osaksi perheyhteisön asia. Oli perheen oma asia, miten sen järjesti.6
Lastentarhojen ja seimien määrä oli meillä todella pientä 1970-luvulle saakka.
Perhepäivähoito oli pitkään pääasiallinen ratkaisu, jolla päästiin perheen arjessa
eteenpäin silloin, kun lapselle tarvittiin kokopäiväistä päivähoitoa. Taustalla oli huutava pula päivähoitopaikoista, varsinkin kokopäivähoidosta, jota saivat pitkään kunnallisena vain yksinhuoltajat ja vähävaraiset lapsiperheet. Suomessa päivähoidon
kasvava tarve kilpistyi varsinaisesti 1960-luvulla, jolloin käynnistyi eri tahoilta ja
eri tavoin vaikuttamista ja painostamista lasten päivähoidon saattamiseksi kuntoon.
Hyvinvointivaltio syntyi pitkän prosessin tuloksena pääasiassa 1940-luvulta
1970-luvulle. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeisiä tunnusmerkkejä ovat sen
perhettä tukevat toimenpiteet sekä sukupuolten tasa-arvoisuuden lisääminen. Päivähoitojärjestelmä oli keskeinen hyvinvointivaltion tuotos. Yhteiskunnalliset rakenteet pienten lasten hoidon organisoimiseksi tulivat niin meillä kuin muuallakin
hidastellen. Ongelma oli pitkään tiedossa ja olemassa ennen kuin siihen saatiin lakisääteisyyden tausta.7
1.2.2 Perhepäivähoidon asemointia suomalaisen päivähoidon
historiallisteoreettiseen kehykseen
Sijoitan tässä tutkimuksessa perhepäivähoidon siihen historiallisteoreettiseen kehykseen, jonka suomalaista päivähoitojärjestelmän muotoutumista 1800- ja 1900luvulla käsitellyt väitöskirjani tuotti (ks. Kuvio 1). Siinä tutkimuksessa luotiin suomalaisen päivähoidon muotoutumiselle sekä hoitomuotogeneettinen että valtion
lastenhoitokäsitys. Hoitomuotogeneettisinä juurina nähtiin kolme toisistaan erillistä kehityslinjaa. Ne olivat sosiaalishoidollinen lastenhoitokäsitys eli seimen juuri,
kasvatuksellisopetuksellinen lastenhoitokäsitys eli lastentarhan juuri ja kolmantena
perinteinen lastenhoitokäsitys, johon perhepäivähoidon katsottiin kuuluvan. Perinteisessä lastenhoitokäsityksessä toiminta tapahtui lasten kotiympäristössä ja kohdentui usein pienimpiin lapsiin (lapsenlikat, sisarukset, palvelijat, kotiapulaiset,

6
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Jallinoja 1976: 131.
Välimäki 1998.
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lastenhoitajat mutta myös kotiopettajat). Perhepäivähoidossa kotiympäristönä on
pääsääntöisesti perhepäivähoitajan oma koti.

Kuvio 1. Lasten päivähoidon toiminnallissisällölliset puitteet Suomessa 1800- ja 1900luvuilla (Välimäki 1998: 200).
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Pääasiallisina päivähoidon institutionaalisina toimintamuotoina olivat seimet ja
lastentarhat. Ne olivat alkujaan muualta tulleita ja silloin moderneja toimintoja, joiden historialliset juuret ovat Suomessa 1800-luvun puolenvälin tienoilla. Niiden
laajeneminen eteni meillä hitaasti, ja alkuvuosikymmeninä se tapahtui yksityisten
tahojen avulla ennen kuin valtion ja kuntien politiikalla niitä muovattiin muuttuvan
yhteiskuntarakenteen tarpeisiin 1900-luvun alkuajoista lähtien.
Näiden kuvaannollisesti erillisten juurien lisäksi ja ikään kuin niiden päälle
analysoitiin väitöstutkimuksessani toimia, joilla valtion taholta lasten hoitojärjestelyä ajallisena jatkumona yhteiskuntapoliittisesti rakennettiin. Tämä analysointi
liittyi tutkimuksen taustana olevan Bronfenbrennerin8 sosiaalisen ekologian rakenteellisten systeemien (mikro-meso-ekso-makro-tasot) tarkasteluun. Läheisenä taustateoriana pidin Dencikin 9 yksilölle merkityksellisiä ympäristöjä, joita hän näki
olevan neljällä tasolla: Yhteiskunnan taso, arkielämän puitteet, toimintojen rakenne
ja toiminta sekä neljäntenä elämykset ja kokeminen. Väitöstutkimuksen oleellisena
huomiona ja tarkastelun kohteena oli molemmista teoriasta puuttuva historiallinen
ulottuvuus. Bronfenbrenner onkin myöhemmin täydentänyt teoriaansa lisäämällä
siihen kronosysteemin. 10 Keskeisinä tutkimusaineistoina väitöskirjassa käytettiin
valtiopäiväasiakirjoja sekä todentuneita rakenteita kuvaavia tutkimus-, hallinto- ja
tilastotietoja.
Aikaisemmin mainittuun valtion lastenhoitokäsitykseen liittyneitä ajallisia vaiheita voidaan nähdä yhdeksän noin 150 vuoden ajalta vuoteen 2018 mennessä.
Näistä seitsemän tuotettiin väitöskirjan analyysissa ja kaksi viimeistä vaihetta on
analysoitu sen jälkeen:
I vaihe 1861–1912: Uudet kansainväliset hoitomuotoideat Suomeen
II vaihe 1913–1927: Valtion ensimmäiset hoitojärjestelysäädökset
III vaihe 1928–1936: Päivähoito lastensuojelun piiriin
IV vaihe 1937–1946: Sotien välisen ajan hiljaiseloa
V vaihe 1947–1972: Kamppailu päivähoidosta ja päivähoitolaista
VI vaihe 1973–1989: Valtiojohtoinen vaihe, valtion haltuunottovaihe

8

Bronfenbrenner 1979: 209–291.
Dencik 1989: 159–160.
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Bronfenbrenner 2016.
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VII vaihe 1990–1996: Hyvinvointivaltion täyttymys, kriisi ja uuden alun murros
VIII vaihe 1997–2012: Suunnitelmien vuosikymmen
IX vaihe 2013–>: Agendan muutoksen käynnistyminen hallinnonalamuutoksen ja varhaiskasvatuslain kautta.
Perhepäivähoito tulee mukaan viidennestä vaiheesta alkaen eli siitä lähtien, kun
1950-lukua lähestyttäessä ja varsinkin 1960-luvulta lähtien kamppailtiin päivähoitolain aikaansaamisesta. Yksityiskohtaisemmin perhepäivähoidon vaiheista ei ole
ennestään tarkkaa tietoa tältä jaksolta. Sitä aukkoa tämä tutkimus pyrkii täydentämään.
Kuudes vaihe painottuu lasten päivähoitolain voimaantuloon vuonna 1973.
Sitä voi pitää historiallisesti isona reformina. Laki lasten päivähoidosta yhdisti hoitomuotogeneettiset juuret edelleen kuvaannollisesti maanpäälliseksi rungoksi. Juurien yhdistyminen tarkoitti sitä, että siihenastinen lasten iän mukainen hajautettu
malli muuttui yhtenäiseksi, eri-ikäiset lapset kokoavaksi malliksi. Juurien yhdistymiseen kuului myös se, että seimi ja lastentarha lakkasivat käsitteinä ja toimintoina
olemasta ja ne yhdistettiin päiväkodiksi. Perhepäivähoito tuli silloin yhdeksi tasavertaiseksi päivähoidon muodoksi. Päivähoito määriteltiin osaksi tuolloin uutta käsitettä eli sosiaalipalvelua.
Seitsemäs vaihe käsittää voimakkaita tapahtumia ja muutoksia. Jakson aikana
säädetään subjektiivinen päivähoito-oikeus, ensin vuonna 1990 alle 3-vuotiaille ja
muutamaa vuotta myöhemmin (1996) kaikille alle kouluikäisille lapsille. Etenkin
alle 3-vuotiaiden subjektiivisen päivähoito-oikeuden ratkaisua etsittiin kunnissa
perhepäivähoidon kautta, ja ryhmäperhepäiväkodit saivat silloin alkunsa. 11 Tätä
jaksoa sävytti voimakas lama 1990-luvun alussa, ja se kosketti monissa kunnissa
erityisesti perhepäivähoitoa.
Kahdeksatta ajanjaksoa voi nimittää suunnitelmien vuosikymmeneksi. Silloin
säädettiin Opetushallituksen (OPH) toimesta esiopetukselle opetussuunnitelman
perusteet. Esiopetus 6-vuotiaille käynnistyi 2000-luvun alussa osana varhaiskasvatusta, kuten perusopetuslaki määritti. Samoin laadittiin ensimmäisen kerran varhaiskasvatukselle sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esityksestä ja valtioneuvoston periaatepäätöksenä vahvistamat valtakunnalliset linjaukset, joiden taustalla
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oli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa (Stakes) tehty valmistelutyö.12 Tällä jaksolla valmistuivat Stakesin toimesta ja toimeenpanemana ensimmäiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.13 Kaikki kunnat laativat tähän
suositukseen perustuen muutaman vuoden sisällä – pääasiassa vuosina 2004–2007
– omat kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa (Vasu) sekä yksikkö- ja lapsikohtaiset suunnitelmat. Vasu-käsite syntyi tämän jakson aikana.
Jakson aikana tuli perhepäivähoidolle ammattitutkinto14 sekä säädettiin työaikalaki.15 Silloin käynnistyivät kuntien palvelurakenteiden muutosprosessit (Paras,
Sote), jotka osaltaan ratkaisivat ja vauhdittivat päivähoidon hallinnollisen muutoksen vähittäisen siirtymisen sosiaalialalta opetusalalle. Lähipalveluna sen oli luontevaa jäädä kunnalliseksi palveluksi. Jakso päättää päivähoidon yli sadan vuoden
hallinnon ja kehittämisen sosiaalialan hallinnon alaisuudessa, jossa toimintaa rakennettiin nollatilanteesta subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen.16
Vuodesta 2013 alkaa tässä historiallisteoreettisessa kehikossa viimeinen eli yhdeksäs vaihe, jota voi nimittää agendan muutokseksi ja varhaiskasvatuslain voimaantuloksi. Tapahtuu hallinnonalan muutos, kun toiminta siirtyy vuodesta 2013
lähtien STM:stä opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM). Jakso käynnistää uuden
varhaiskasvatuslain säätämisen OKM:n valmistelemana sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uusimisen OPH:n alaisuudessa normiperustaiseksi.
Lasten päivähoitoa on kehitetty ja muutettu sekä sisältäpäin tulleiden vaikutteiden perusteella että myös yhteiskunnan erilaisten muutosvaiheiden tuomien ratkaisujen kautta. Sitä on taivutettu ja se on taipunut.17 Peilaan ja arvioin nyt käynnistyvän tutkimuksen kuluessa perhepäivähoitoa päivähoitohistoriallisissa muutoksissa ja murroksissa. Liite 3 kokoaa perhepäivähoidon näkökulmasta näihin historiallis-teoreettisiin kehyksiin tutkimuksen tuottamia yksityiskohtia. Perhepäivähoidolla on ollut oma merkittävä ja mielenkiintoinen roolinsa viidennestä vaiheesta
alkaen tähän aikaan asti. Perhepäivähoitoa ei voi kuvata erillisenä ja irrallisena päivähoidon koko kontekstista.
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1.2.3 Miksi tämä tutkimus on tehty?
Tutkimuksellista kokonaiskuvaa suomalaisesta perhepäivähoidosta ei ole siis aikaisemmin kirjoitettu. Tässä tutkimuksessa perhepäivähoitoa tarkastellaan osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Aineiston pohjalta pyrin analysoimaan ja kuvaamaan läpi vuosikymmenten leikkaavia teemoja suomalaisen perhepäivähoidon tarinassa, menneestä nykypäivään. Faktatieto ja kokemuksellinen tieto ovat tutkimuksessa vuorovaikutuksessa keskenään, täydentävät toisiaan ja ristivalaisevat
asiaa. Tarkoituksena on myös tuottaa tutkimusaineistoon perustuen käsitys perhepäivähoidon sisällöstä varhaiskasvatuksena eli perhepäivähoidosta lasten kasvun,
kehityksen, oppimisen sekä hoidon ja hoivan ympäristönä. Ajallinen tarkastelujakso on pääpiirteissään vuosina 1960–2017.
Tutkimus on tarkoitettu kiinnostamaan ja palvelemaan lukijoita mahdollisimman monesta tulokulmasta käsin. Se antaa osaltaan tietoa alan tutkijoille ja opiskelijoille perhepäivähoidon historiasta. Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaava johto,
perhepäivähoidon ohjaajat, työntekijät ja luottamushenkilöt saavat aineksia ja uskoa perhepäivähoidon kehittämistyöhön ja halutessaan sen pitämiseen tulevaisuudenkin valintavaihtoehtona. Perhepäivähoitajina toimivat ja toimineet voivat lukea
tätä siinäkin mielessä, että kirja auttaa heitä ymmärtämään oman työnsä yhteiskunnallisen merkityksen sekä sen, mistä se on ollut osana ja on edelleen. Ehkäpä tämä
kirja motivoi toimimaan perhepäivähoitajana. Toivon julkaisun osuvan myös lasten
vanhempien käsiin. Hehän ovat omilla valinnoillaan pitäneet perhepäivähoitoa tarpeellisena ja yleensä antaneet kunta-arvioinneissa parhaat pisteet.18
Työn aikana koin, että perhepäivähoitoa kohtaan on myönteinen asenne tai ainakin sitä herkästi tuotiin esille esimerkiksi näin:
Onpa hyvä, kun teet sen. Perhepäivähoito ansaitsee oman tutkimuksen. Minunkin äitini oli perhepäivähoitaja. Meidänkin lapset olivat perhepäivähoidossa.
Oli niin ihana perhepäivähoitaja jne.
Mutta samaan aikaan kuulin myös sanottavan, että perhepäivähoito tulee häviämään ja että työaikalaki viimeistään sen lopettaa. Monilla tuntuu olevan myyttisen
yksioikoisia käsityksiä, kuten että eihän heillä ole juuri koulutustakaan ja yksin
kotona toimivat. Varsinkin varhaiskasvatuslain tultua voimaan vuonna 2015 huomaa, että perhepäivähoito on muuttunut aika näkymättömäksi. Sellaisen vaikutelman saa tilannekuvaa seuratessa.
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Keskeinen motivaatio tämän tutkimuksen tekemiselle onkin siinä, että se
omalta osaltaan auttaa ymmärtämään, mistä perhepäivähoito on tullut ja mitä se on
ollut. Usein näkee perhepäivähoidosta kirjoitettaessa ylimalkaisia toteamuksia,
kuin kaikki olisi vain äkkiä tupsahtaen alkanut tai että perhepäivähoito ja perhepäivähoitajat olisi vain ikään kuin sivusta otettu hyvinvointivaltion rakentamiseen ilman omaa prosessia.19 On totta, että määrällisesti perhepäivähoidolla on ollut pitkään vähenevä trendi eikä kenelläkään ole tietoa sen tulevaisuudesta sen kummemmin kunnallisena kuin yksityisenä, saatikka osana valtakunnallista palvelua. Olen
tehnyt tämän syvällisen sukeltamisen perhepäivähoidon maailmaan myös ajatuksella, että se antaisi aineksia johonkin aivan uuteen – perhepäivähoidon päivitykseen tässä ajassa.
1.2.4 Tutkimuksen metodiset lähtökohdat
Kuvaan tässä alaluvussa, minkälaisten tutkimusaineistojen kautta olen tutkittavaa
kohdetta tarkastellut. Yhtenä keskeisenä aineistona on kokemustiedon keruu kuntakäynneillä. Kerron millä tavoin tiedon keruu tapahtui ja ketä tapasin. Lopuksi
kuvaan tutkimuksen keskeiset tarkastelukulmat.
Tutkimusaineistot
Olen lähestynyt perhepäivähoidon muotoutumista neljänlaisen aineiston kautta.
Olen ensinnäkin käynyt läpi perhepäivähoitoa säätelevän ja ohjeistavan aineiston,
ja silloin on erityisesti täytynyt katsoa päivähoitoa kokonaisuutena, josta perhepäivähoito on osa. Tämä osio on tarkoittanut koko päivähoidon säädösmateriaalin, kuten lakien, asetusten, yleis- ja ohjekirjeiden sekä komiteoiden, työryhmien ja valtiopäiväkeskustelun sisältöjen läpikäyntiä tarkastelemalla ja analysoimalla perhepäivähoidon roolia niissä. Tämä aineisto-osio on sisältänyt myös perhepäivähoidon
mukanaolon tarkastelua päivähoidon valtakunnallisessa ohjaus- ja kehittämistyössä sekä tutkimuksissa. Myös valtakunnalliset tilastot ovat osa tätä aineistoa.
Toiseksi olen perehtynyt perhepäivähoitoa kehittäneiden järjestöjen ja muutamien kuntien aineistoon. Tässä aineistossa on paljon arkistomateriaalia. Monet isot
kansalaisjärjestöt olivat aktiivisesti vaikuttamassa lasten päivähoitolain syntymiseen. Perhepäivähoidon näkökulmasta keskeisenä järjestötoimijana oli Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Olen perehtynyt tämän järjestön aineistoihin, kuten
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toimintakertomuksiin, työryhmämuistioihin, tutkimuksiin, kokeiluihin, kannanottoihin, koulutusaineistoihin ja julkaisuihin. Kansallisarkistossa on MLL:n materiaalia vuosilta 1920–1989.
Lisäksi perehdyin muutamien kuntien perhepäivähoidon alkuhistoriaan. Halusin nähdä, miten perhepäivähoito tuli kuntaan kunnalliseksi palveluksi ja miten se
näkyi ulospäin. Näitä prosesseja olen katsonut tarkemmin kolmen kunnan näkökulmasta: Helsingin, Kokkolan ja Kotkan.
Kotka aloitti ensimmäisenä kuntana perhepäivähoidon, joten oli mielenkiintoista katsoa, mitä se alku oli. Kokkolan valitsin edustamaan sattumanvaraista kuntaa, jonka arkistoista katsoin, miten perhepäivähoidon tulo niissä näyttäytyi. Helsinki suurimpana kuntana kiinnosti. Näiden kuntien perhepäivähoidon aloitusvuodet edustavat myös sopivasti eri kohtia alkuajan prosessissa: Kotka 1966, Kokkola
1969 ja Helsinki 1970.
Näistä kunnallisista aineistoista ansaitsee oman työni kannalta erityisen maininnan Helsingin kaupunginarkistossa oleva perhepäivähoitoaineisto. Helsingin senioreiden toimesta on vuosina 2007 ja 2010 luovutettu Helsingin kaupunginarkistoon perhepäivähoidon alkamiseen ja muotoutumiseen liittyvää materiaalia paitsi
Helsingin omasta toiminnasta myös ylipäätään perhepäivähoidosta.20 Aineisto on
nyt avoimesti tutkijoiden käytettävissä.
Tämän arkistomateriaalin koonneet Helsingin perhepäivähoidon seniorit toimivat perhepäivähoidon tarkastajina, johtavina ohjaajina ja ohjaajina aivan alusta
alkaen eli 1960- ja 1970-luvun vaihteesta lähtien. Heitä on edelleen toistakymmentä henkeä, jotka kokoontuvat yhä säännöllisesti. Minulla on ollut mahdollisuus
muutamaan kertaan tavata heitä sekä yhdessä että joitakin yksittäin. Erityisesti haluan mainita heidän yhdyshenkilönään toimivan Seija Murtorinteen. Hänen kanssaan olen käynyt useita keskusteluita Helsingin perhepäivähoidon alkuajoista. Hän
oli ohjaajana Helsingin perhepäivähoidon kokeilussa vuodesta 1970 lähtien ja sittemmin perhepäivähoidon johtavana ohjaajana ja tarkastajana vuosina 1972–1985.
Kaikkiaan voi kuitenkin todeta, että kunnissa on heikosti dokumentoitu tai taltioitu perhepäivähoidon alkuaikoja ja ylipäätään perhepäivähoitoa. Lähinnä hallinnolliset asiakirjat ovat kuntien arkistossa, mutta muutoin aineistoa on heikosti ja
sitä on hävinnyt kunnan sisäisten organisaatiomuutosten yhteydessä. Harmillista on
myös se, että säilyneistäkin papereista puuttuvat usein päiväystiedot.
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Kunnissa on tehty jonkin verran omia historiajulkaisuja. Tällaisesta on esimerkkinä Pirkko Sipilän21 kirjoittama julkaisu kotkalaisesta päivähoidosta, perhepäivähoito mukaan lukien. Myös Helsingin päivähoidosta on tehty 100-vuotishistoria Siiri Vallin kirjoittamana 22 . Siinä taas perhepäivähoidon osuus jää hyvin
ohueksi, eikä mittavasta perhepäivähoidon kokeilusta ennen päivähoitolakia kerrota juuri mitään. Espoon kunnallisen päivähoidon täyttäessä 50 vuotta siitä tehtiin
julkaisu vuonna 2008. Samoin kunnallisen perhepäivähoidon täyttäessä 10 vuotta
Espoossa tehtiin siitä vuonna 1980 kooste.23
Sain vaikutelman, että kunnissa on kyllä juhlimalla vietetty perhepäivähoidon
vuosikymmeniä, vaikka varsinaista historiallista dokumentointia ei olisi tehtykään.
Vuosipäiviä on juhlistettu eri tavoin – lapsiperheväen juhlina ja seminaareina – ja
paikallislehdistö on kertonut asiasta. Näihin juhlahetkiin liittyen on tehty tiiviitä
paikallishistoriallisia koosteita. Näin esimerkiksi Porissa ja Turussa juhlistettiin
perhepäivähoidon 20-vuotista historiaa: Porissa 11.11.1989 ja Turussa 5.10.1995.
Lappeenrannassa juhlittiin 25-vuotiasta päivähoitolakia ja pian 30 vuotta täyttävää
perhepäivähoitoa 9.9.1998, Helsinki juhli leikkipuistossa 40-vuotiasta kunnallista
perhepäivähoitoa 27.2.2014, Oulussa juhlittiin 50-vuotiasta kunnallista perhepäivähoitoa 3.9.2016 samoin Nurmijärvellä 19.4.2016.24 Helsinki järjesti 10.11.2017
kutsuseminaarin, jolla juhlistettiin Helsingissä 50 vuotta sitten alkanutta perhepäivähoitoa.
Kolmantena aineistona ovat olleet alan kirjallisuus, tutkimukset sekä aikalaislehdistö. Lehtileikekokoelmia löytyi kansallisarkiston, kansalliskirjaston ja eduskunnan arkistoista. Lisäksi löytyi erillisiä lehtileikekansioita. Esimerkiksi työhuonemateriaaliperintönä löytyi varhaiskasvatuksen asiantuntija Pirjo Pekkalan työhuoneesta kansio, jossa oli koottuna lehtileikkeitä Helsingin perhepäivähoitokokeilun ajalta vuosilta 1969–1973. Toisen leikeaineiston oli kerännyt Nurmijärvellä pitkään toiminut ohjaaja Jaana Vilja nurmijärveläisestä perhepäivähoidosta kertovista
lehtiartikkeleista 1970-luvulta lähtien. Kolmannen perhepäivähoitoa koskevan
koosteen olin itse koonnut 1990-luvulla käytössä olleen leikepalvelun avulla koskien 1960- ja 1970-lukuja.
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Neljäntenä tutkimusaineistona on ollut laaja eri puolelta maata tätä tutkimusta
varten kerätty haastatteluaineisto. Olen kiertänyt maata ja käynyt 26 kunnassa vuosien 2012–2015 aikana, pääosin vuoden 2014 aikana. Kuntakäynteihin valitsin erikokoisia ja eri puolella maata olevia kuntia. Kaupunkeja kunnista oli 15. Muutaman
vuoden sisällä 16 kuntaa oli liitetty haastattelukuntiin, ja tämä vielä tuore prosessi
tuli mukaan haastatteluihin. Kuudessa kunnassa oli ilmassa mahdollisia tulevia
kuntaliitoksia ja niistäkin keskusteltiin. Mukana oli myös kuntayhtymäkuntia. Kuntakentän realistinen muutoselämä kuului siis haastatteluissa.
Yleensä lähestyin kunnissa varhaiskasvatuksen johtajaa tai perhepäivähoidosta
vastaavaa ohjaajaa, jotka sitten organisoivat haastateltavat ja muutoinkin haastattelupäivän tai -päivien puitteet kunnissa. Koin, että johto kunnissa suhtautui myönteisesti siihen, että he ovat mukana ja ylipäätään, että perhepäivähoidosta tehdään
omaa kokonaishistoriaa. Muutamiin muihinkin kuntiin olen ollut yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Lisäksi käytössäni oli 24 nuoren opiskelijan kirjoittamaa esseetä omasta varhaiskasvatusajastaan ja omista päivähoitokokemuksistaan, jotka
sijoittuvat noin 1980-luvun alkuun Pohjois-Pohjanmaan alueelle.
Kokemustiedon keruu kuntakäynneillä
Kuntakäynneillä haastattelin sekä eläkkeellä olevia että työssä olevia perhepäivähoitajia ja ohjaajia. Samoin haastattelin perhepäivähoidon hallinnosta aikaisemmin
vastanneita ja nykyisin vastaavia. Mukana oli myös lasten vanhempia. Kunnissa
haastattelusessioiden kokoonpano muodostui esittämieni kohderyhmien osalta vapaasti. Puolessa sessioista oli mukana 2–4 henkilöä. Kymmenkunta oli sellaisia,
joissa oli 5–6 osallistujaa ja loput olivat yksittäishaastatteluita. Lisäksi haastattelin
erilaisia asiantuntijoita järjestöissä ja valtionhallinnossa sekä muutamia luottamushenkilöitä. Näitä sessioita oli kymmenkunta. Haastattelusessioita oli yhteensä 89,
ja niihin osallistui yhteensä parisataa henkilöä. 25
Toteutin itse kaikki sessiot. Haastattelut olivat vapaamuotoisen teemallisia käsitellen kunkin kokemusta ja suhdetta perhepäivähoitoon. Perhepäivähoito muodosti yhteisen kokemusalustan, jolle keskustelun runko muodostui.26 Kaikkia yhdisti siis perhepäivähoito omakohtaisesti joltakin kulmalta: perhepäivähoitajana,
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vanhempana, ohjaajana, asiantuntijana tai hallinnoijana kunnassa, läänissä tai valtakunnallisesti.
Keskustelut pyrin aina aloittamaan alusta eli siitä, millä tavoin perhepäivähoito
tuli kunkin työhön tai elämään. Keskustelua kuljetettiin eteenpäin niin, että käytiin
läpi työn rakenteita ja sisältöä. Uusia keskustelujen alkuja voi kuka tahansa sessioon osallistuvista esittää, myös tutkija. Nimitän näitä keskustelujen alkuja sysäyksiksi. Ne olivat esimerkiksi muotoa: Muistatteko … muistelen, että … täällä kunnassa … Keskustelijat pohtivat kunkin omaan kokemukseen pohjautuen toiminnan
hyviä ja huonoja puolia. Keskustelut käsittivät myös kunkin työhistoriaan suhteutettuna muutoksen kokemuksia. Perhepäivähoitajien keskusteluissa oli keskeisesti pohdinnassa varsinainen työ lasten kanssa, mutta myös vanhempien kanssa
sekä oman perheen rooli. Lopuksi toivoin kaikkien pohtivan perhepäivähoidon tulevaisuutta.
Olen ollut aikaisemmin kiinnostunut vertaisuudesta haastatteluissa ja olen kehittänyt vertaishaastattelumetodin 1990-luvun alussa ja kokenut sen monella tavoin
toimivaksi.27 Vertaishaastattelussa tai vertaiskeskustelussa osallistujat saavat kokea
olevansa keskinäisessä dialogissa eivätkä vain haastatteluun vastaajina. Näin tuotetaan myös vertaisdialogisesti yhteistä käsitystä ja pohdintaa. Kun perustana on
yhteinen kokemuspohja – monikehäinen vertaisuus – dialogisuutta voi pitää myös
reliabiliteettia ja validiutta vahvistavana. Tuotetaan yhteistä pohdintaa ja ehkä uutta
yhteistä oivallustakin. Omat mielipiteet esitetään avoimesti ja voidaan tuoda omia
keskustelun avauksia, sysäyksiä, joista keskustelu jatkuu.
Vertaishaastatteluita olen aikaisemmin tehnyt etätoteutuksena 1990-luvun
alussa, ja ne onnistuivat hyvin C-kasettien avulla. Vertaishaastattelussa olevat toteuttivat pareittain tai pienryhmissä nauhoituksen itsenäisesti tutkijan lähettämien
teemojen pohjalta. Kasetit lähetettiin postissa tutkijalle. Nauhoittamalla haastateltavat vapautuivat kirjoittamiselta ja voivat keskittyä ajattelemiseen ja keskustelemiseen. Tämä näkyi selvästi tapauksissa, joissa oli vastattu kirjallisesti. Ne olivat
paljon suppeampia ja vivahteettomampia.
Koin, että nyt kehittynyt tekniikka teki tepposen. C-kasetit ovat jo historiaa.
Periaatteessa ja käytännössäkin olisi jo pidemmälle vietyä tekniikkaa, mutta ei vallitsevasti sen luontevaa osaamista eikä välineitä. Tulevaisuudessa teknisten valmiuksien ja osaamisen kehittyessä haastatteluiden tekeminen etäältä yksilöille, ryhmille tai vertaisryhmille tulee olemaan helppoa ja nopeaa. Analysointi on kyllä aina
yhtä työlästä.
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Oma merkityksensä on tietenkin aina myös sillä, että tapaa ihmiset kasvokkain.
Ajokilometrejä kertyi melkoisesti ja aikaa kului, mutta aikarikkaana, tuoreena eläkeläisenä tämä oli mahdollista, muutoin melkeinpä mahdotonta. Nauhoituksia
kuunnellessa ja muistiinpanoja lukiessa tulevat tilanteet ja henkilöt mieleen. Valtaosin nauhoitin haastattelut paikan päällä ja litteroin myöhemmin. Osa haastatteluista tai haastatteluiden täydennyksiä on tehty puhelimitse tai käyty keskusteluina
ja tallennettu jälkeenpäin muistioiksi.
Haastattelut vievät siis paljon tutkijan aikaa ja aineiston keruu kestää kauan.
Kehitin aikoinaan vertaishaastattelun tilanteessa, jossa aikaa ja resursseja oli vähän.
Oli halu saada haastattelemalla tietoa suoraan vanhemmilta, mutta myös vertaisuus
kiinnosti ja toisaalta tutkijan oma rooli perinteisissä tutkimuskeskusteluissa askarrutti. Vertaishaastattelussa ei vain vastata tutkijalle, vaan tuotetaan vertaisdialogina
kokemustietoa. Välittömissä arvioinneissa haastateltavat aina ovat todenneet – kuten nytkin – että huomaa muistavansa enemmän kuin arvasikaan ja että tämänkaltainen metodi tuntui hyvältä.
Ketä tapasin
Ikäskaala oli tässä tiedonkeruussa noin 30-vuotiaasta 97 vuoden ikäiseen. Kysyin
taustaksi kaikilta perhepäivähoitoon liittyvää työaikaa, ja tällaista kokemustietoa
haastateltavien joukolla aikajaksolla 1962–2015 oli yhteensä noin 5 000 vuotta eli
joukossa oli paljon pitkiä työuria perhepäivähoidon piirissä tehneitä.
Yhtenä pontimena tähän työhöni oli myös se, että kunnissa on vielä henkilöitä,
jotka ovat itse olleet eri näkökulmista luotsaamassa aikoinaan uutta perhepalvelua
eli kunnallista perhepäivähoitoa. Varsinkin perhepäivähoitajissa oli vielä sellaisia,
jotka ovat olleet työssä 1970-luvun alusta asti eli he ovat olleet omassa kunnassaan
perhepäivähoidon toimijoina koko päivähoitolain ajan ja vähän enemmänkin, yli
40 vuotta.
Halusin kuulla perhepäivähoidon toimijoilta suoraan heidän omiin kokemuksiinsa perustuvia mielipiteitä ja käsityksiä. Kunnallisia perhepäivähoitajia oli haastatteluissa kaikkiaan 96. Heistä nykyisin toimivia oli 56 ja eläkkeellä olevia oli 38.
Lisäksi oli muutama yksityisenä perhepäivähoitajana nykyisin toimiva. Ohjaajia oli
mukana kaikkiaan 53, joista 25 nykyisin toimivia ja 28 eläkkeellä olevia. Hallintoa
edusti 33 henkilöä, joista 23 toimi nykyisin ja 10 oli eläkkeellä. Lisäksi oli 12 vanhempaa. Järjestöjä, valtionhallintoa ja muita asiantuntijoita edustavia oli parikymmentä henkeä.
29

Haastatteluiden analyysissä olen toteuttanut kahdenlaista käytäntöä. Faktoihin
ja julkiseen tietoon liittyvien asioiden yhteydessä voin viitata henkilöön tai kuntaan.
Mielipideosiossa olen arpomalla numeroinut itselleni haastattelusessiot, joista käytän numerokoodeja suluissa silloin kun siteeraan keskustelua.28
Sessiot kestivät keskimäärin kaksi tuntia, joten pelkästään haastatteluiden
kautta olen kuunnellut yli 200 tuntia perhepäivähoidon toimijoita. Näin jälkeenpäin
muistellen ja nauhoja kuunnellen voi sanoa, että mielestäni kaikki sessiot olivat
antoisia. Tuli tunne, että ihmiset rehellisesti kertoilivat, pohtivat ja keskustelivat
kokemuksistaan perhepäivähoidosta. Sessioissa naurettiin paljon, ja varsinkin perhepäivähoitajilta kuuli usein sen, että he kokevat tärkeäksi, kun heitäkin kuullaan.
Tiivistäen ja tutkimusta fokusoiden
Olen lähtenyt siitä, että perhepäivähoito on osa kokonaisuutta, ei erillinen saareke.
Tällöin sisällön analyysi on edellyttänyt, että on pitänyt katsoa koko päivähoitojärjestelmän kokonaisuutta kontekstina, jota vasten ja johon suhteessa perhepäivähoitoa tutkitaan, tulkitaan ja arvioidaan. Olen pyrkinyt aineiston avulla pysähtymään
kulloiseenkin aikaan, aikalaisuuteen. Tämän rakenne- ja sisältöanalyysin osalta tukeudun myös koko päivähoitojärjestelmän muotoutumista käsitelleeseen väitöskirjaani (1998), ja tätä käsillä olevaa julkaisua voi pitää siihen nähden postdoc-tutkimuksena, joka syventää ja tarkentaa yhtä väitöskirjani aluetta ja saa siitä teoreettisen taustan. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin pyrkimystä selkeämmin nähdä foucault’laisittain tutkimusalueeseen liittyvän tiedon genealogista ja tiedon arkeologista ajattelua. Tavoitteena on nähdä perhepäivähoidon diskurssia eri aikoina ja eri
yhteyksissä, myös kokemusperäisesti.29
Genealoginen analyysi tarkastelee perhepäivähoitoa lasten päivähoidon rakenteissa. Arkeologia tutkii jälkiä, joita ihmisen toiminta on jättänyt. Hyvinkin pienistä
esineiden palasista pyritään ymmärtämään kokonaisuuksia. Vastaavasti ihmisen
valtarakenteiden toimiin ja itse työhön voi liittyä löydöksiä, joita täytyy yrittää ymmärtää ja liittää aikansa konteksteihin. Näen perhepäivähoidossa, varsinkin sen alkuhistoriassa, tällaista tarvetta, kun tieto on hajanaisina murusina. Myös kokemustieto, joka muistelemalla kerrotaan, on ihmiselle pitkän ajan kuluessa kertynyttä
merkityksellistä muistojen arkeologiaa – vertauskuvallisesti.
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Uskon, että perhepäivähoitoon liittyy näkökulmia, joita ei ole kaikilta osin analysoitu, tulkittu eikä kaiketi oivallettukaan. Senkin tähden pidin tärkeänä saada aineistoon mukaan myös perhepäivähoidon toteuttajia ja toimijoita sekä heidän mukanaan kokemustietoa. Pyrin siihen, että eri aineistot keskustelevat keskenään.
Vielä tiivistäen totean, että tarkastelen perhepäivähoitoa kolmella tasolla, joiden kautta ja joissa limittyvät yksityinen, julkinen ja yhteisöllinen.30 Tarkastelen
siis perhepäivähoitoa
kehkeytyvänä uutena toimintana,
osana virallista rakennetta ja systeemiä,
kokemusmaailmana.

–
–
–

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut eri aineistojen tuottamasta perhepäivähoidon tarinasta, aineistojen itsellisyydestä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Perhepäivähoidon tutkimus on osa sitä lapsuuden määritystä, jota oman aikamme julkiset instituutiot ja asiantuntijaintressit tuottavat.31 Tutkimuksen keskiössä on kunnallinen perhepäivähoito.
Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan perhepäivähoidon kustannustaloudellinen
tarkastelu osana päivähoidon kustannuksia. Aineiston kerääminen ja analysointi
edellyttäisi oman tutkimuksensa. Tässä tutkimuksessa tuodaan kyllä eri asiayhteyksissä esille myös taloudellisia näkökulmia.
1.3

Muualta tulleita vaikutteita perhepäivähoitoon

Muihin päivähoidon muotoihin verrattuna perhepäivähoito rinnastuu historiallisessa asemoinnissa seimitoimintaan, joka on myös vahvasti sidoksissa elinkeinorakenteen muutoksesta johtuvaan kokopäivähoidon tarpeeseen. Seimitoiminnan organisoinnin takana oli niin meillä kuin muuallakin erilaisia hyväntekeväisyysyhdistyksiä, rouvasväenyhdistyksiä. Lastentarhatoiminnan alkuunpanijaksi voidaan
nimetä saksalainen Friedrich Fröbel, ja myös eri maihin levitessään sille löytyy
kansallisia käynnistäjiä, kuten Suomessa ensin Uno Cygnaeus 1860-luvulla ja sittemmin varsinaisesti Hanna Rothmann, jonka käynnistämä kansanlastentarha alkoi
yksityisesti vuonna 1888.
Kun seimitoiminta ja myöhemmin perhepäivähoito olivat sidoksissa vanhempien ansiotyöstä johtuvaan kokopäivähoidon tarpeeseen, lastentarhatoiminnan voi
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katsoa olleen alkujaan kritiikkiä käynnistyvää kansanopetusta ja sen metodeja kohtaan. Lastentarhatoiminnassa luotiin pienille lapsille soveltuvaa pedagogiikkaa.
Seimitoiminnan ja perhepäivähoidon avulla turvattiin huolenpitoa vanhempien kokopäiväisen työn ajaksi. Seimi ja lastentarha käsitteinä ja konkreettisena toimintana
sulautuivat päiväkodiksi vuoden 1973 päivähoitolaissa.
Organisoidun päivähoidon muodot, lastentarhat ja seimet, ovat aikanaan taanneet edistyksellisesti lapselle turvallista hoitoa sinä aikana, kun vanhemmat ovat
ansiotyössä. Ne ovat myös samalla taanneet lapsille sen, ettei lapsia eroteta vanhemmistaan, kuten siihen asti oli tapahtunut. Lapsia vietiin pitkiksikin ajoiksi hoitoon lastenkoteja vastaaviin asyyleihin sekä mamsellien hoivaan. Varsinkin tämä
viimeksi mainittu muoto on tullut tutuksi kirjallisuuden ja elokuvien kautta. Kaupungissa työskentelevä yksinhuoltajaäiti joutuu viemään lapsensa kauaksi mamsellin hoitoon ja maksamaan tuloihinsa nähden paljon. Lastaan äiti ei näe kuin ehkä
kerran vuodessa. Mamselli vakuuttelee, että kaikki on hyvin, kunnes tulee tieto lapsen kuolemasta. Enkelin tekijöiksikin näitä mamselleja kutsuttiin, ja heitä oli myös
Suomessa.32
Perhepäivähoito on toiminut monissa maissa tavallaan tilkitsevänä hoitojärjestelynä. Sillä on paikattu esimerkiksi lastentarhatoiminnan lyhyttä toiminta-aikaa,
joka ei kata vanhempien kokopäivätyöstä johtuvaa hoitotarvetta. Pisimmälle yhteiskunnan järjestämä perhepäivähoito on viety Pohjoismaissa, joissa se on ollut
lakisääteisesti osa hyvinvointipalveluita. Sosialistisissa maissa perhepäivähoitoa ei
ole historiallisesti nähty osana valtion lastenkasvatuspolitiikkaa. Tämä näkyy nykyisinkin esimerkiksi Saksassa, jossa entisen Itä-Saksan alueella perhepäivähoitoa
on vähemmän kuin entisen Länsi-Saksan puolella. Säänneltyä perhepäivähoitoa ei
myöskään juuri ollut Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, joissa kotirouvaäitiys oli
yleistä. Englannin perhepäivähoito oli yksityistä, mutta yhteiskunta puuttui sen valvontaan ja ohjaukseen laissa annetuin velvoittein.33
Näyttää siltä, että kansainvälisiä malleja suomalaisen perhepäivähoidon kehittämiselle alkuaikoina 1960-luvulla löytyy lähinnä kahdelta suunnalta: Englannista
sekä muista pohjoismaista: Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Tarvaisen34 mukaan
järjestettyä ja valvottua perhepäivähoitoa olisi yksityisen huoltojärjestön toimesta
tosin käynnistynyt Yhdysvalloissa, Philadelphiassa, jo vuonna 1927. Englanti on
ollut organisoidun ja lakiperusteisen perhepäivähoidon esikuvana jo 1940-luvulta
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lähtien. Perhepäivähoito oli kuitenkin tällöin lähinnä valvottua. Valvonta oli ensin
terveydenhoitoviranomaisten alaista mutta siirtyi vuonna 1971 sosiaaliviranomaisille.35
Englannissa oli 1940- ja etenkin 1950-luvuilla voimakasta kritiikkiä pikkulasten kouluja ja pienten lasten päiväkotikasvatusta kohtaan. Tähän oli oleellisesti vaikuttamassa John Bowlbyn käsitykset pienten lasten erottamisesta äitiyhteydestään
– sen haitallisuudesta. Englannissa lopetettiin paljon tuohon aikaan pikkulasten
kouluja (Nursery schools) ja pienten päiväkoteja (Nurseries). Perhepäivähoito toimintana tarjosi tuohon kritiikkiin liittyen lapsille kodinomaisen ympäristön pienessä ryhmässä sekä myös työtä äideille ja halvempaa päivähoitoa, josta oli kova
puute. Valtio otti toimintaa haltuun niin, että kaikkien perhepäivähoitajina toimivien tuli rekisteröityä.36 Itse asiassa kaikki maksua vastaan pieniä lapsia hoitavat
rekisteröitiin Englannissa sekä asuntojen että henkilöiden osalta.37
Tanskassa pidettiin vuonna 1964 voimaan tullutta lapsia ja nuoria koskevaa
uutta lainsäädäntöä reformina myös lasten päivähoidon osalta. Päivähoito luotiin
universaalisuuden ja integraation pohjalta. Pedagogisena kontekstina oli painottuneesti sosiaalispedagoginen toimintamalli. Kunnallinen perhepäivähoito rinnastettiin jo tällöin saamaan valtionapua samojen periaatteiden mukaan kuin päiväkodit.
Perhepäivähoitoa pidettiin kuitenkin nopeasti poistuvana hätäratkaisuna. Sitä se ei
kuitenkaan ollut, vaan paikkaluku kasvoi ensimmäisinä vuosikymmeninä 1960-luvulta 1980-luvulle voimakkaasti eli noin 150 paikasta yli 30 000 paikkaan. Tanskassa painotettiin, että ohjaaja olisi lastentarhanopettaja.38
Vuonna 1967 Kööpenhaminassa jaettiin perhepäivähoitokodeille vuoteita, ruokintaohjeita ja vitamiineja. Kotien välitystä ja perhepäivähoitotoimintaa varten oli
lastensuojeluvirastossa puhelinpalvelu. Perhepäivähoitoon otettiin kaikkein pienimpiä, noin 6 kuukauden ikäisiä, ja yhteen kotiin voitiin sijoittaa enintään kaksi
lasta. Tähänastiset kokemukset koettiin myönteisinä. Näin todettiin Suomesta tehdyn opintomatkan osallistujille.39
Ruotsissa kysymys perhepäivähoidon järjestämisestä oli tullut esille jo vuonna
1941, jolloin Tukholmassa lastenseimiin pyrki paljon lapsia, joista osan katsottiin
olevan lastenseimiin sopimattomiakin. Tällöin laadittiin ehdotus, että muutamat
kodit, päivä-äidit ottaisivat yhteistoiminnassa seimen kanssa hoitaakseen näitä 2–
35
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7-vuotiaita lapsia. Tämä oli siis aluksi eräs hätäratkaisu, koska seimipaikoista oli
puute.40 Perhepäivähoito oli sosiaalihallituksen alaista toimintaa ja kunnissa lastensuojeluviranomaisten valvonnassa.
Pohjoismaista Ruotsi kehitti ensimmäisenä perhepäivähoidon osaksi julkista
päivähoitojärjestelmää.41 Ruotsissa perhepäivähoito oli jo vuodesta 1966 lähtien
rinnastettu valtionavun osalta muuhun päivähoitoon. 42 Toiminta oli kuitenkin
aluksi kirjavaa ja sen tasoittamiseksi Ruotsin sosiaalihallitus antoi ensimmäiset valtionapua koskevat ohjeet 1969. Valtionavun ehtona oli, että perhepäivähoitaja on
työsopimussuhteessa kuntaan ja lastensuojelulautakunta on hyväksynyt perhepäiväkodin. Korkeintaan neljä lasta sai olla hoidossa. Perhepäivähoitajan ja lasten terveydentilaa seurattiin tarkastuksilla. Ruotsissa pidettiin tärkeänä, että toimintaa
varten oli ohjaajia tai lastensuojelukonsulentteja.43
Myös Ruotsissa perhepäivähoitoa pidettiin päiväkotijärjestelmää täydentävänä
ja oletettiin sen vähenevän sitä mukaa, kun päiväkotipaikkoja saatiin lisättyä.
Vuonna 1971 perhepäiväkoteja oli Ruotsissa jo 30 452 ja niissä oli lapsia 46 966.44
Koko 1970-luvun paikkamäärä lisääntyi ollen 1970-luvun lopussa noin 60 000.
Hoitomaksu oli porrastettu ja riippui perheen tuloista.45
1970-luvun alussa Ruotsissa perhepäivähoitajien kurssi oli 90 tunnin mittainen, jonka oli arviolta käynyt 20 prosenttia perhepäivähoitajista. Kurssin pidentäminen viisiviikkoiseksi oli suunnitteilla. Näin raportoi vuonna 1974 varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea, joka oli saanut tehtäväkseen suosituksen
antamisen suomalaisen perhepäivähoidon ensimmäiseksi viralliseksi koulutusohjelmaksi.46
Ruotsissa hyväksyttiin aluksi kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi myös isoäiti
varsinkin, jos oli kysymyksessä avioton lapsenlapsi.47 Suomessa tämä isoäitiperhepäivähoitaja rajattiin alusta alkaen pois niin alun kehittämiskokeiluissa kuin myöhemmin kunnallisessa perhepäivähoidossa. Kolmiperhehoito oli käsitteenä ja toi-
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mintana alkanut Ruotsissa 1960-luvulla, ja se hyväksyttiin siellä kunnalliseksi perhepäivähoidoksi, jossa kuntaan työsopimussuhteessa oleva hoitaja palkattiin toimimaan vuorotellen lasten kodeissa.
Erityisesti Ruotsi oli meille jo itsenäisyyden alkuvuosikymmenistä lähtien tyypillinen taho, johon olimme aina olojamme verranneet, sen lainsäädäntöön oli tutustuttu ja sieltä oli totuttu hakemaan esimerkkiä. Lainsäätäjät ja tutkijat tekivät
tutustumiskäyntejä sinne, kun jotain suunniteltiin. Näytti kuitenkin siltä, että sotien
välisenä aikana Ruotsi kasvatti sosiaalipoliittista etumatkaansa. Puolustuksena todettiin, että Ruotsi oli vanhastaan vauras ja oli saanut hyötyä ulkoisesta ja sisäisestä
rauhasta ja työväenliikekin oli jo maltillinen. Ruotsissa oli siis resursseja monin
verroin enemmän, ja täällä jouduttiin usein Haatasen mukaan toteamaan, että meillä
säädetään nuukailevasti köyhän maan lakeja.48
Vuoden 1971 päivähoitokomitea käytti mallina erityisesti Ruotsia. Siellä kuten
myös Norjassa ja Tanskassa päivähoito kuului sosiaalihallinnon alaisuuteen. Vastuun lasten päivähoidosta katsottiin kuuluvan yhteiskunnalle. Ruotsissa pyrittiin
Suonojan mukaan siihen, että päivähoitoratkaisut oli yhdistettävä yleiseen yhteiskuntasuunnitteluun ja nähtävä päivähoito toimintana, jonka tarkoituksena oli tarjota suotuisat lähtökohdat lapsen kehitykselle.49
Yhteenvetona voi todeta, että perhepäivähoito alkoi siis tulla sääntelyn piiriin
Euroopassa 1940-luvulta lähtien. Lähtökohtaisesti se kaikkialla liittyi kokopäiväisen päivähoidon tarpeen kasvuun, mutta myös kritiikkinä ja vaihtoehtona laitosmaiselle päivähoidolle, etenkin pienimpien lasten osalta. Erityisesti Pohjoismaissa
se oli osana hyvinvointivaltion rakentamista. Kaikissa Pohjoismaissa näyttää koulutus olleen alussa kurssimaista ja laajuudeltaan alle 100 tuntia. Täydentävää kurssitusta korostettiin, samoin kuin päiväkotien ja perhepäivähoidon yhteistyötä. Perusrakenteena oli alusta alkaen enintään neljä lasta yhdellä hoitajalla. Vaikka
muissa Skandinavian maissa perhepäivähoito oli alkanut kehkeytyä yhdeksi kunnallisen päivähoidon muodoksi ennen Suomea, kaikissa Pohjoismaissa ja nyt
Suomi mukaan lukien varsinainen kehittäminen tapahtui 1960-luvulla, painottuen
sen loppupuolelle.

48
49

Haatanen & Suonoja 1992: 299–300.
Haatanen & Suonoja 1992:540, KoM A 20/1971.

35

1.4

Perhepäivähoito alkaa tulla meillä näkyväksi

Tässä alaluvussa kuvaan ensimmäisiä julkishallinnon reagointeja perhepäivähoitoon (ks. alaluku 1.4.1) sekä lastensuojelun ja perhepäivähoidon yhteyttä (ks. alaluku 1.4.2). Kuvaan myös perhepäivähoidon kehittämiseen liittyviä jarruttavia tekijöitä ja paikannan kunnallisen perhepäivähoidon kehittämistyön käynnistymisen
(ks. alaluku 1.4.3).
1.4.1 Kehittämisen tarve tunnistettiin 1950-luvulla, mutta mikä
jarrutti?
Vuonna 1948 sosiaaliministeriön (SM) esityksestä valtioneuvosto oli asettanut sosiaalidemokraattisen kansanedustaja Martta Salmela-Järvisen johdolla parlamentaarisen komitean, jonka tehtävänä oli suunnitella
päiväkotijärjestelmän kehittämistä tai korvaamista jollakin uudella järjestelmällä, joka nykyistä paremmin vastaisi kotien, äitien ja lasten hoidollisia ja
kasvatuksellisia vaatimuksia.
Komitea työskenteli noin kaksi ja puoli vuotta esittäen mietintönsä 20.3.1951.50
Komitea toteaa tutkineensa koteja ja kotikasvatusta tukevan työn järjestelymahdollisuuksia. Tämä komiteatyö oli sikäli mielenkiintoinen, että sen yläkäsitteenä puhutaan päiväkodeista, vaikka käsite ei tuolloin ollut vielä yleisesti käytössä. Varsinaiset toimintamuodot olivat lastentarhoja, seimiä ja koululaisten päiväkoteja.
Näistä käytettiin myös yhteistä nimitystä Koteja ja kotikasvatusta tukevat laitokset.
Päiväkoti-nimitystä ryhdyttiin kyllä käyttämään vähitellen lastentarhasta, jos toiminta oli kokopäiväistä, ja seimien osalta, jos toiminnassa oli yli 3-vuotiaita.51 Komiteanmietinnössä todetaan, että
viime aikoina on esiintynyt uusi toimintamuoto perhepäiväkodit. Joku perheenäiti sitoutuu ottamaan päivisin huostaansa toisen äidin lapsen oman lapsensa
leikkitoveriksi tai ansiotarkoituksessa ottaa useampiakin lapsia kotiinsa päivähoitoon. Tällaista huoltomuotoa on jopa haluttu suositellakin lastenseimija kokopäivälastentarhapaikkojen puutteeseen. Yliherkille, heikoille tai muuten joukkokäsittelyyn vaikeasti soveltuville lapsille pitäisikin tällaisen sijoituk-
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sen olla laitossijoitusta edullisempi. Saadut kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että perhepäiväkotitoimintaan saattaa liittyä monia epäkohtia. Tätä toimintaa lastensuojelulaki ei edellytä. Kodit, jotka ottavat lapsia päivähoitoon,
eivät yleensä halua alistua tarkastuksiin eikä viranomaisten valvontaan ja tarkastusta ei voida ulottaakaan tapauksiin, jolloin kaksi äitiä sopii keskenään
lapsen päivittäisestä huoltamisesta.
Komitea esitti ehdotuksenaan, että lastensuojelulakia tulee tarkistaa niiltä kohdin,
jotka koskevat koteja ja kotikasvatusta tukevien laitosten tarkastusta ja valvontaa
(eli seimiä ja lastentarhoja). Samoin esitettiin, että perhepäiväkodit ja niille asetettavat vaatimukset määritellään ja saatetaan lastensuojelulain piiriin sekä viranomaisvalvontaan. Komitea perusteli perhepäiväkotihoidon määrittelyä sillä, että se
tulee erottaa yksityisestä kotihoidosta, jolla tarkoitettiin lastensuojelullista lapsen
sijoitusta.
Komitean työn kontekstina oli jo tuolloin ongelmaksi koettu kokopäivähoito
eli sen puute sekä seimen ja lastentarhan erilainen valtionapu. Lastentarhoille se
tuli lakisääteisenä vuodesta 192752 ja seimille erillisen vuosittaisen määrärahan turvin, jonka vireilläolosta huolehtivat vuosikymmeniä 1940-luvun lopulta 1970-luvun alkuun lähinnä SDP:n ja SKDL:n kansanedustajat. 53 Vuoden 1951 komitea
suositti valtionosuuden yhtenäistämistä lakisääteisesti seimille, tarhoille sekä koululaisten päiväkodeille. 54
Vaikka komitean toimeksiannon taustalla oli kasvava kokopäivähoidon tarve,
komitea ei suositellut alle 3-vuotiaille lapsille ollenkaan päivähoitoa muuta kuin
pakottavista syistä ja silloin sijoitus olisi seimessä. Myös 3–7-vuotiaille kokopäivähoitoa tuli saada vain välttämättömän työn, sairauden tai muun pakottavan syyn
takia. Ensisijaisesti yli 3-vuotiaiden lasten osalta komitea suositti osapäiväistä päivähoitoa ja esiopetusta ennen koulun alkua – niin kuin painotus oli ollut siihenkin
asti. Tämä vuoden 1951 komiteanmietintö on ensimmäinen julkishallinnon linjaus
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perhepäivähoidon kuulumisesta muun päivähoitotoiminnan yhteyteen ja sen kehittämisestä viranomaisvalvonnassa.
Kolme jarrua
Vuoden 1951 komiteanmietintö kiinnitti siis huomiota siihen, että perhepäivähoidolle tulisi laatia toiminnalliset kriteerit ja ottaa se kuntien valvontaan. On tulkittavissa ainakin kolmenlaista jarruttavaa tekijää, miksi näin ei tapahtunut.
1.

2.

Kuten komiteakin totesi, vuoden 1936 lastensuojelulaki ei antanut perhepäivähoidon suhteen muuta mahdollisuutta kuin puuttumisen asiaan epäilyttävissä
tilanteissa. Oli siis lainsäädännöllisiä esteitä. Päivähoitolakia ei vielä esitetty.
Sukulaiset, henkilölliset palvelijat ja nyt myös yhä suuremmassa määrin vieraat perheet ovat toimineet tavallaan kehityksen jarruina. Ilman näitä päivähoidon yhteiskunnallistumisen olisi ollut pakko toteutua paljon nopeammin
kuin se toteutui.55
Näin totesi Jallinoja päivähoidon yhteiskunnallistumista tutkiessaan. Tämä oli
asennejarru, että yhteiskunnallistumista olisi vain laitosmainen päivähoito.

3.

Ja kolmanneksi jarruttavaksi tekijäksi voi tulkita sen, että vuoden 1951 komitean linjausten takia päivähoidon kehittäminen ja kehittyminen kokopäivähoitoa palvelevaksi toiminnaksi jumittui paikoilleen. Palvelutarjonta oli ja pysyi
kaikin puolin jäykkänä. Kokopäivähoitoa oli tarjolla, mutta sen saaminen oli
vaikeaa, sen sijaan 3–6-vuotiaiden osapäivähoitoa oli runsaammin tarjolla.
Perhepäivähoito ei kuulunut edelleenkään päivähoidon tarjontaan muuten kuin
perheiden itsensä järjestämänä. Tämä oli pään pensaaseen laittamisen jarru eli
ei haluttu nähdä muuttuvaa palvelutarvetta.

Kun kokopäivähoidon tarve kuitenkin vääjäämättä eteni, se puhkesi sitten 1960luvulla kiihkeäksi kampanjoinniksi kansalaisten, järjestöjen ja median avittamana
ja sai puolueet sekä valtionhallinnon lyhyellä ajalla tekemään päätökset päivähoitolaista, johon perhepäivähoitokin sisällytettiin.
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Kyllä komiteaa kompattiinkin
Valtiopäiväkeskustelussa näkyy 1950-luvulla muutamia komiteaa tukevia aloitteita.
Kansanpuolueen Konsta Järnefelt esitti vuonna 1952 ensimmäisenä allekirjoittajana aloitteessaan, että
hallitus ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin perhepäiväkotien yms. yksityislaitosten määrittelemiseksi ja yksityiskohtaisten määräysten antamiseksi niiden
toiminnasta ja valvonnasta.
Aloitteessa todetaan, että erityisesti keskiryhmien piirissä on jouduttu järjestämään
lapsia yksityisiin perhepäiväkoteihin, koska vanhemmat tietäessään, etteivät tule
saamaan lapselleen paikkaa lastentarhasta, eivät edes sitä yritä. Aloitteessa viitataan lähinnä senhetkisen lastensuojelulain puutteisiin sekä siihen, että toiminnasta
ei saa muodostua turvallisen ja kasvatuksellisen toiminnan ohittavaa liiketoimintaa.56
Toisessa 1950-luvun toivomusaloitteessa oli ensimmäisenä allekirjoittajana sosiaalidemokraattien Impi Lukkarinen.57 Tässä aloitteessa esitetään, että
hallitus tutkituttaisi, mitä mahdollisuuksia perhepäiväkotien perustamiseen on
ja ryhtyisi sen jälkeen tarpeellisiin toimenpiteisiin asian toteuttamiseksi.
Tämän esityksen perusteissa todetaan, että tuolloin on keskusteltu isojen laitosten
haitallisesta vaikutuksesta lapsen kehitykseen ja että pieni laitos, muistuttaessaan
kotiympäristöä, on lapselle edullisempi. Perusteluissa viitataan Ruotsissa jo tutkittuun ja kokeiltuun perhepäiväkotitoimintaan. Todetaan, että siellä perheet ovat sosiaalilautakunnan hyväksymiä, niihin pidetään jatkuvasti yhteyttä ja maksut kulkevat sosiaalitoimiston kautta. Tässä aloitteessa viitataan ensimmäisen kerran perhepäivähoidon kehittämiseen.
Yhteenvetona voi todeta, että jo yllä mainittuihin reagointeihinkin viitaten
1950-luvulla olisi ollut realistinen mahdollisuus lähteä kehittämään perhepäivähoitoa. On vaikea tietää, miksei mitään aktiviteetteja käynnistynyt. Oliko niin, ettei
kentältä tulevaa painetta kuitenkaan ollut siinä mielessä, että olisi tullut merkittävästi ilmoituksia epäkohdista. Olihan niihin jo silloin mahdollisuus puuttua. Oliko
myös niin, ettei kehittämisen vetojuhtia vielä tuolloin ollut, eikä päivähoidon tarpeen ongelma ollut vielä riittävän akuutti.
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1.4.2 Lastensuojelun rooli ja perhepäivähoito
On syytä tarkastella vähän tarkemmin lastensuojelun ja perhepäivähoidon yhteyttä.
Kuten siis jo vuoden 1951 päiväkotikomitea totesi, perhepäivähoidosta oli muodostunut yleinen päivähoidon muoto, mutta 15 vuotta aikaisemmin eli vuonna 1936
voimaan tullut lastensuojelulaki 58 ei vielä tunnistanut perhepäivähoitoa. Lastentarhat ja seimet oli nimetty lastensuojelulaissa avohuollon toimintamuodoiksi ja kotikasvatusta tukeviksi laitoksiksi.
Kun 1960-luvulla lastensuojelulain uudistamista valmisteltiin, Kouvolan Sanomat59 ja Uusi Aika -lehti60 kertoivat, että lakiin olisi tulossa perhepäivähoitoa
koskeva kohta, jonka mukaan kotihoitoon lapsia ottaneen tulisi ilmoittaa siitä viranomaisille. Näissä lehtiartikkeleissa viitattiin MLL:ssä pidettyyn selostustilaisuuteen. Tuolloin siis oletettiin, että perhepäivähoitoa koskeva osio tulisi piankin
lastensuojelulakiin, jossa muut päivähoidon muodot olivat jo mainittuina.
Kului neljä vuotta ja SM lähetti sosiaalilautakunnille kiertokirjeen helmikuussa
1968. 61 Siinä viitattiin 1.3.1968 voimaan tulevan lastensuojelulain62 muuttamiseen,
jossa pykälään 27 oli lisätty uusi, neljäs momentti:
Sosiaalilautakunta voi päättää, milloin päivähoidossa olevan lapsen hoidossa
tai kasvatuksessa esiintyvät puutteet, laiminlyönnit tai muut erityiset syyt antavat aihetta, kuinka monta ja minkä ikäisiä tällaisia lapsia kasvatuskodissa saadaan enintään samanaikaisesti hoitaa ja kasvattaa.
Ministeriön kirjeessä todetaan, että nyt lastensuojeluviranomaisilla on mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin yksityisessä päivähoidossa ilmenneiden epäkohtien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Siihen heillä on ollut aikaisemminkin velvollisuus,
mutta ei lain suomia riittäviä valtuuksia. Aikaisemmin on voitu käsitellä vain valituksia.
Oli kulunut seitsemäntoista vuotta siitä, kun vuoden 1951 komitea asian ongelmallisuuden totesi. Tämä nyt annettu lastensuojelulain lisäys kohdentui kontrolliin
ja ongelmiin. Minkäänlaisesta kehittämistyöstä siinä ei puhuttu. Kirjeessä viitattiin
esimerkkinä Englantiin, jossa kaikkien lasta maksua vastaan hoitavien tulee rekisteröityä ja kotien tulee olla tarkastettavana.
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Kun vuoden 1968 tarkennus perhepäivähoidon osalta tuli lastensuojelulakiin,
voidaan sanoa, että ennen päivähoitolakia kaikkea päivähoitoa kunnissa sääteli lastensuojelulaki. Päivähoito oli siinä kuntien näkökulmasta katsottuna ongelmia ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Rahoitus sekä lastentarhoille että seimille oli tosin
säädetty tulevaksi muuta kautta63. Vain lastentarhojen osalta64 määriteltiin tarkemmin toiminnan laatua ja valtionavun saamisen ehtoja kuten lapsiryhmän suuruutta,
joka sai olla enintään 25.
Monissa kunnissa maksettiin vähävaraisille perheille perhepäivähoidon hoitomaksuja lastensuojelun kautta ennen päivähoitolakia eli lapset olivat tällöin ilmaispaikoilla. Ensimmäisissä kokeiluhankkeissa kuten Kotkassa ja Helsingin Myllypurossa näkyy yhteistyö lastensuojelun kanssa nimenomaan maksujen osalta.
Espoossa ja Helsingissä oli ennalta ehkäisevänä lastensuojelun muotona aloitettu jo 1960-luvulla kokeilumielessä perhepäivähoitopaikkojen välitys ja lastensuojelulain muutokseen perustuva perhepäiväkotien valinta. Päivähoitolain tullessa
1973 Helsingissä oli noin 180 lasta, jotka oli lastensuojeluviraston välityksellä sijoitettu perhepäivähoitoon ja joiden hoitomaksut joko kokonaan tai osittain suoritettiin lastensuojeluviraston määrärahasta. Lisäksi välitettiin paikkoja noin 70 lapselle, joiden maksut maksoi huoltolautakunta tai huoltaja. Katsottiin, että perhepäivähoitoa voitiin käyttää menestyksellisesti sellaisissa tapauksissa, joissa lapsen
herkkyys, arkuus, infektioalttius, häiriintyneisyys tai muut syyt tekivät laitoshoidon
vaikeaksi tai peräti mahdottomaksi.65
1.4.3 Kehittämistyötä pohjustetaan
Paikannan tässä alaluvussa perhepäivähoidon kehittämisen alkuvaiheita. Työn pohjustamiseen kuului valtakunnallisesti leviävä kehittämispuhe, joka kumpusi valtakunnallisista seminaareista sekä perhepäivähoitoon liittyvistä selvityksistä. Aikalaislehdistö tuli alusta asti mukaan tiedon levittämiseen.
Perhepäivähoidon kehittämispuhe käynnistyi vuonna 1964
1960-luku ja varsinkin sen loppupuoli oli monella tavoin kiivasta kamppailua julkisen päivähoidon puolesta. Lapsiperheillä oli suuri hätä, kun naisten ansiotyö
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yleistyi eikä lapsille ollut päivähoitoa juuri nimeksikään tarjolla. Heydemannin mukaan 60-luvulla keskusteltiin vilkkaasti ja vihaisestikin yksinkertaisesti siitä, mistä
saada tarpeeksi hoitopaikkoja, kun yhä useampi äiti lähti ansiotyöhön – ei niinkään
keskusteltu hoitomuodoista.66
Vuosi 1964 oli nimetty MLL:ssä lasten päivähoitokysymyksen teemavuodeksi.
Tällainen teemallinen keskittyminen oli järjestön työssä uutta, ja sen puitteissa järjestettiin koko vuoden ajan keskusteluita lasten päivähoidosta eri puolella maata.
Teemavuosi vauhditti päivähoitokeskustelua ja alkoi näkyä etenkin syksyllä 1964
lehdistössä. Lehtiartikkeleissa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että perhepäivähoidon organisointia tulisi edistää ja yksityiset hoitokodit tulisi saattaa lastensuojeluviranomaisten valvontaan. 67 Hämeen Sanomat totesi lokakuun alussa
pääkirjoituksessaan:
Hyvä, vaikkapa vieraskin hoitokoti saattaa olla pienelle lapselle parempi kuin
päivähoitolaitos.
Saman totesi muutama viikko myöhemmin myös Koillis-Häme. Perhepäivähoito
käsitteellistettiin huollolliseen päivähuoltoon seimen kanssa. Osapäiväinen lastentarha oli kasvatuksellista päivähuoltoa. Keskustelua käytiin lehdistössä kiistanalaiseksi koetusta pienten lasten kokopäivähoidosta.68
Ensimmäisiä päivähoitoselvityksiä
Vuonna 1964 tehtiin ensimmäisiä päivähoitoselvityksiä. Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) selvityksen mukaan ansioäitien alle kouluikäisistä lapsista noin kaksi
kolmasosaa on äidin työssäoloajan isoäidin tai muun aikuisen omaisen hoidossa.
Naapurin tai vieraan perheen hoidossa oli viidesosa näistä lapsista, ja neljä prosenttia lapsista oli sijoitettu pitempiaikaisesti muualle. Todettiin, että äidin ansiotyöstä
huolimatta valtaosa lapsista oli hoidossa kotiympäristössä. Edelleen todettiin, että
varsinkin väestökeskuksissa yksityisestä perhepäivähoidosta on kehittynyt jopa
elinkeinon harjoittamista sivuava toimintamuoto, johon sosiaaliviranomaiset eivät
voi kuitenkaan puuttua. Lopputoteamuksena sanottiin, että
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yleensä lienee yksityiskodeissa annettu päivähoito ollut tyydyttävää, jos kohta
päinvastaistakin on havaittu.69
MLL:n toimesta kartoitettiin vuonna 1964 yksityistä lasten päivähoitotilannetta
Helsingissä neljän neuvolan alueella.70 Kuukauden seurantajakson aikana kaikista
neuvolassa käyneistä lapsista oli vieraissa perheissä hoidossa yhteensä 115 eli 11,7
prosenttia. Lapset olivat hoidossa 108 perheessä. Erinäisistä syistä varsinaisen tutkimuksen kohteeksi otettiin 84 yksityistä perhepäiväkotia. Terveyssisar kävi kodeissa paikan päällä havainnoimassa ja haastattelemassa. Lapsia oli 121. Valtaosin
lapset olivat alle 3-vuotiaita ja vauvoja eli alle 1-vuotiaita oli lähes puolet. Vieraiden lasten ohella noin 90 prosenttia hoitoäideistä hoiti samalla omaa lasta. Noin 10
prosenttia hoitoäideistä oli suorittanut jonkin lastenhoidon kurssin. Tutkimuksessa
selvitettiin perhepäiväkotien rakennetta ja lapsille annettavan hoidon laatua. Tutkimuksessa todettiin, että hoitokodeista saatu yleisvaikutelma muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta oli verraten myönteinen. Hoitokodeiksi sopimattomiksi todettiin
vain kolme. Sen sijaan niitä, jotka eivät joissakin suhteissa täyttäneet vaatimuksia
oli enemmän. Syynä oli tällöin usein asunnon pienuus.71
Teemavuotensa syksyllä MLL järjesti lastensuojeluviikon ajalla 4.–11.10.1964.
Viikon aikana oli laajaa ja arvovaltaista kutsuvierasjoukkoa koolla Helsingissä eri
tilaisuuksissa, mutta myös järjestön koko kenttä järjesti erilaisia tilaisuuksia. Teemana oli siis lasten päivähoito, mutta myös perhepäivähoito. Viikon puheissa todettiin, että lasten päivähoidossa on kysymys nimenomaan lapsen näkökulmasta.
Olemme tottuneet ajattelemaan ansiotyötä nimenomaan äidin ongelmana,
mutta vaihteeksi voimme nyt pysähtyä tarkastelemaan tilannetta lapsen kannalta.
MLL otti kantaa alle 3-vuotiaiden osalta siten, että todettiin kodin olevan ensisijainen hoitopaikka,
mutta jos se ei mitenkään ole mahdollinen, ainoaksi vaihtoehdoksi jää hoitopaikan etsiminen kodin ulkopuolelta, päivähoitoperheestä.
Todetaan, että lapsen tulee saada
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hygieenisen hoidon ja päivärutiinin ohella hoitajaltaan – olipa hän kuka tahansa – äidillistä rakkautta, hellyyttä, kiintymystä ja jatkuvuutta.72
Lastensuojeluviikolla todettiin myös selkeästi, että perhepäivähoito on jätetty kehittämättä.73
Opinto- ja neuvottelupäivät nostivat perhepäivähoidon kehittämiskohteeksi
Syksyllä 1964 järjestettiin osana MLL:n nimeämää päivähoidon teemavuotta valtakunnalliset lasten päivähoidon opinto- ja neuvottelupäivät74, joiden aikana nostettiin julkiseen keskusteluun perhepäivähoito yhtenä päivähoidon muotona. Näistä
päivistä uutisoitiin laajasti lehdistössä. Helsingin Sanomat otsikoi, että Toisille lapsille sopii päiväkoti- ja toisille taas perhepäivähoito.75 (Ks. Kuva 1.) Etelä-Suomen
Sanomien otsikko kuului, että Lapsen yksilölliset tarpeet huomioon päivähoitotoiminnassa.76 ja Kansan Uutiset otsikoi saman päivän lehdessä: Yhteiskunnan tunnettava vastuu lasten päivähoidossa.
MLL:n ohella muina neuvottelupäivien järjestäjinä olivat LSKL, Suomen Kaupunkiliitto, Maalaiskuntien liitto ja Finlands svenska landskommunernas förbund.
Päiville osallistui järjestäjätahojen sekä SM:n ylin johto sekä noin 160 kuntien lähettämää edustajaa. MLL:stä oli mukana muun johdon ohella myös silloin 77-vuotias arkkiatri Arvo Ylppö. World Health Organization (WHO) asiantuntijana oli tilaisuuteen kutsuttu ruotsalainen professori Stig Sjölin.77
Osanottajille jaettiin WHO:n 34-sivuinen raportti lasten hoidosta päivähoitolaitoksissa ja lastenkodeissa.78 Raportti oli suomennettu MLL:n toimesta. Laitoshoidon lisäksi professori Sjölin esitteli Ruotsissa jo käytännössä olevaa yhteiskunnan taholta järjestettyä ja valvottua perhepäivähoitoa. Hän painotti, että on yhteiskunnan edun mukaista ottaa sen hoitoon myös perhepäiväkotitoiminta. Kaikki vanhemmat eivät yksin pysty hankkimaan lapsille perhepäiväkotia ja toisaalta siksi,
että kodit saadaan kontrollin alaiseksi. Sjölinin mukaan perhepäiväkoti soveltuu ja
on toivottava sellaisille lapsille, jotka ovat herkkiä ja saavat helposti tarttuvia tauteja, ja lapsille, joiden äideillä on epäsäännölliset työajat. Kun yhteiskunta ottaa
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asian hoitoonsa, pitää sen voida antaa äidille vakuutus, että lapsi on hyvissä käsissä
hänen työssä ollessaan.
Sjölin viittasi siihen, että perhepäivähoitoa pidetään helposti halpana ratkaisuna ja sitä se onkin, jos valvontaa on vähän. Hän mainitsi, että esimerkiksi Ruotsissa monin paikoin yksi henkilö saattoi valvoa 200–250 perhepäiväkotia. Laadukkaana esimerkkinä hän mainitsi Uppsalan seudulla toteutetun työsuhteisen perhepäivähoidon, jossa silti oli pysytty kohtuukustannuksissa.79 Sjölin myös kertoi, että
Ruotsissa on perhepäiväkoteja varten erityiset valvojat ja vieraita lapsia kodeissaan
hoitaville henkilöille järjestetään myös erityistä kurssitoimintaa.
Päivien pääsanomana oli, että yhteiskunnan on ensisijaisesti ratkaistava päivähoitokysymys päiväkotien avulla, mutta yhteiskunnan edun mukaista on ottaa hoitoonsa myös perhepäiväkotitoiminta ja valvoa tarkoin koteja.80
Tilaisuudesta kerrottiin runsaasti myös muissa lehdissä kuin jo mainitussa Helsingin Sanomissa. Kansan Uutisissa todettiin professori Sjölinin tarkastelleen esitelmässään lasten päiväkoteja ja perhepäiväkoteja ja todenneen,
ettei lasten reagoinneista ole tieteellisiä tutkimuksia, mutta on todettu, etteivät
herkät alle 3-vuotiaat lapset viihdy suuressa joukossa. Perhepäiväkodit olisivat näin ollen luultavasti paras ratkaisu, jos äiti käy työssä.
Päivän Sanomissa81 todetaan konferenssiin viitaten, että Sjölinin mukaan Ruotsissa
jo varsin laajasti on yhteiskunnan taholta järjestettyä ja valvottua perhepäiväkotitoimintaa. Hänen kerrotaan lehden mukaan todenneen, että
tämä hoitomuoto on sopiva erityisesti psyykkisesti herkille infektioalttiille lapsille sekä niille, joiden äidit käyvät vuorotyössä.
Yhtenä esteenä perhepäivähoidolle Sjölin piti sitä, että
monet vanhemmat, nimenomaan äidit eivät halua antaa lastaan kilpailevan äidin huostaan. Usein tällainen vastenmielisyys on hyvin tunnepohjainen, mutta
täytyy myöntää, että epäilylle on myös oikeutus varsinkin, jos hoitotäti on äidillisempi ihmisenä kuin oma äiti. Selvää on myös, että äidin ja hoitotädin välillä on enemmän ristiriitoja kuin äidin ja päiväkodin henkilökunnan välillä.82
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Kuva 1. Helsingin Sanomien kuva lasten päivähoidon neuvottelupäiviltä 29.10.1964.
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Teemaviikon ja opintopäivien jälkeistä keskustelua
Loppuvuodesta 1964 huomaa, että koko vuoden kestäneellä kampanjoinnilla sekä
arvovaltaisilla neuvottelupäivillä on ollut vaikutusta lehdistön kirjoituksiin. Esimerkiksi Hämeen Yhteistyö aloitti lasten päivähoitoon liittyvän kirjoitussarjan,
joka käynnistyi otsikolla Lasten päivähoidosta tullut vakava ongelma.83 Valkeakosken Sanomissa otsikoidaan, että Lasten päivähoidosta muodostumassa vaikeasti ratkaistava pulmakysymys.84 Molemmissa tuodaan esille perhepäivähoito tai
yksityiskotipaikka. Todetaan, että ongelmana on se, ettei sosiaaliviranomaisilla ole
valvontavelvollisuutta. Lasten näkökulmasta todetaan, että perhepäivähoito saattaa
olla joko hyväksi tai pahaksi, riippuen lapsen persoonallisuudesta. Alle 3-vuotiaiden päivähoitoa pidetään lapsen kannalta ongelmallisena.
Perhepäivähoito alkaa näkyä myös myönteisinä kokemuksina, kuten Forssan
lehdessä85 todetaan, että perhepäivähoito antaa kotimiljöön tunnun. Toisaalta vanhempien kokemuksena kerrotaan, että Tämähän on ollut ainoa mahdollisuus. Kokemukset ovat olleet yleensä hyviä, ja hoitoon annettu lapsi on solminut erittäin
läheiset suhteet päivä-äitiinsä tai päivävanhempiinsa. Päivähoitoon ottavat lapsia
lähinnä nuoret äidit tai sitten vanhenevat pariskunnat, joiden omat lapset ovat jo
poissa kotoa. On solmittu liikuttavan helliä suhteita pikku hoidokkeihin. Todetaan,
että kysymys on kahden kaupasta, jossa yhteiskunnalla ei ole mitään osaa. Se on
koettu ongelmaksi, mutta toisaalta pienillä paikkakunnilla koetaan, että ihmiset
tunnetaan hyvin ja tunnetaan myös perhepäivähoitajat.
Yhteenvetoa kehittämistyön pohjustuksesta
Perhepäivähoitoon alettiin kiinnittää huomiota jo 1950-luvun alusta lähtien, mutta
ne lausumat eivät johtaneet vielä pitkään aikaan mihinkään toimenpiteisiin. Vasta
vuosi 1964 käynnisti keskustelun perhepäivähoidosta ja sen kehittämisestä. Perhepäivähoitohan oli Suomessa sinänsä tuttua, mutta se oli sitä kahden kauppaa.
Vuonna 1964 aktivoitui lastensuojelulain muutostarve suhteessa perhepäivähoitoon. Lakiin saatiin sitten pientä, valvontaan mahdollistavaa muutosviilausta
vuonna 1968.
Perhepäivähoito tuotiin yhä enemmän esille nimenomaan alle 3-vuotiaiden
päivähoitopaikaksi. Jo vuoden 1951 komitea oli linjannut, ettei seimi tai yleensä
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laitosmainen päivähoito sovi alle 3-vuotiaille ja tämä sama asenne oli edelleen vaikuttamassa perhepäivähoidosta puhuttaessa. Perhepäivähoito nähtiin ylipäätään
vaihtoehtona laitosmaiselle päivähoidolle. Se nähtiin myös naisia työllistävänä.
Kun syksyn 1964 neuvottelupäivillä Sjölin edusti WHO:ta ja sen piirissä tehtyä
raporttia terveiden, päivähoitolaitoksissa olevien lasten hoidosta, on mielenkiintoista havaita, ettei siinä puhuta mitään perhepäivähoidosta. Sjölin nosti perhepäivähoidon Ruotsin kokemusten pohjalta esille ja oletettavasti MLL:n toivomuksestakin. Asiaan tartuttiin Suomessa sekä median että neuvottelupäivistä alkavan kehittämistyön merkeissä. Ohjattu perhepäivähoito toi sekavaan päivähoitotilanteeseen yhden vaihtoehdon, totesi Heydemann.86
1.5

Suomalainen malli kehkeytyy

Tässä alaluvussa kuvaan näkökulmia ja tahoja, joiden kautta suomalainen perhepäivähoito alkoi saada muotonsa ja perusteensa. Järjestöillä ja kansalaisvaikuttamisella oli tässä keskeinen asema (ks. alaluku 1.5.1). Kuntakenttään perhepäivähoito alkoi levitä 1960-luvun puolivälissä (ks. alaluku 1.5.2). Kuvaan kolmen erilaisen kunnan kautta perhepäivähoidon tuloa kuntaan (ks. alaluku 1.5.3) sekä opiskelijoiden kehittämää kolmiperhehoitoa (ks. alaluku 1.5.4). Suomalaisen mallin
kehkeytymistä kuvattaessa mukana olivat myös valtionhallinnon näkemykset ja
toimet (ks. alaluku 1.5.5) sekä aikalaismedia (ks. alaluku 1.5.6). Loppulukuun (ks.
alaluku 1.5.7) kootaan kehittämistyön yhteenvetoa ja keskeisiä kehittäjätahoja.
1.5.1 Järjestöt ja kansalaisvaikuttaminen
Isoilla kansalaisjärjestöillä – kuten MLL, Väestöliitto (VL), LSKL, Suomen Punainen Risti (SPR), Ensi- ja turvakotien liitto, Pelastakaa lapset – oli vahva yhteiskunnallisen vaikuttajan ja tekijän rooli lasten ja perheiden aseman parantamiseksi
1940-luvun sotavuosien jälkeen hyvinvointivaltiota rakennettaessa. Järjestöillä oli
erilaisia toimia ja sisällöllisiä painotuksia. Erityisesti LSKL, VL ja MLL toimivat
1960- ja 1970-luvuilla lasten päivähoito-ongelman ratkaisemiseksi. Järjestöt pitivät
myös perhepäivähoitoa esillä kannanotoillaan ja tekemillään tilanneselvityksillä.
Järjestöjen yhtenä sanomana oli, että yhteiskunnan tulisi tukea muutakin päivähoitoa kuin lastentarhatoimintaa, joka siis ainoana sai lakisääteistä valtionapua.

86

Heydemann 1980: 109.

48

Laajoja kansalaispiirejä yhdistänyt Yhdistys 9 kampanjoi 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa päivähoidon lisäämisen ja päivähoitolain puolesta. 87 Perhepäivähoito oli tällöin mukana päivähoito-käsitteessä. Ainakaan sitä ei rajattu siitä pois.
Toisaalta yksityistä ja niin sanottua villiä perhepäivähoitoa käytettiin huonona esimerkkinä siitä, millä tavoin perheet joutuivat hankkimaan lapselleen päivähoitoa.
Päivähoitoa saatettiin hakea eri paikkoihin tai lehtiin laitetuilla ilmoituksilla tai ilmoituksiin vastaamalla.
Yhdistys 9 ei siis kampanjoinut minkään päivähoitomuodon vaan päivähoitotarjonnan puolesta. Perhepäivähoito on ollut kansalais- ja järjestötoiminnan osana
yleensäkin silloin, kun on vaikutettu päivähoidon saatavuuden ja nimenomaan kokopäivähoidon saatavuuden lisäämiseksi. Se on edustanut myös vaihtoehtoa. Esimerkiksi Suomen Psykologiliitto piti Suonojan mukaan hyvänä valvotun perhepäivähoidon sisällyttämistä lakiehdotukseen.88 Samoin naisten asemaa pohtinut komitea kannatti perhepäivähoidon lakisääteistämistä, koska se tulisi näin laitostoimintaa täydentäväksi hoitomuodoksi sekä nopeuttaisi päivähoidon tarjontaa.89 LSKL
julkaisi vuonna 1970 lasten päivähoidosta kirjan, jossa oli luku myös perhepäivähoidosta.90
Mannerheimin Lastensuojeluliitto valtakunnallisena vaikuttajana
Kansalaisjärjestöistä on aiheellista mainita erityisesti MLL, joka otti 1960-luvulla
tehtäväkseen kuntien innostamisen ja aktivoimisen perhepäivähoidon kehittämiseen kunnallisena toimintana. Järjestöllä oli ja on edelleen valtakunnallinen paikallisorganisaatio satoine osastoineen (nykyisin yhdistyksiä) ja näillä oli jo ennestään
– 1920-luvulta lähtien – mittavaa päivähoitotoimintaa lastentarhojen, seimien, leikkikoulujen sekä kerhojen ja leikkikenttien muodossa. Pelkästään lastentarhoja oli
1930-luvun ajan noin 15 prosenttia maan lastentarhoista, joita oli noin 80. Järjestön
osastoilla oli 1950-luvulla lastentarhoja ja seimiä, joita nimitettiin päivähoitolaitoksiksi, noin 50, ja ne vastasivat 16 prosenttia koko maan tarjonnasta.91
Lastentarhat, seimet, leikkikoulut sekä kerhot ja leikkikentät olivat järjestön
paikallisorganisaation perustamia ja ylläpitämiä, mutta ne saivat koulutus- ja kehittämistukea järjestön valtakunnan ja läänitason (piirit) organisaatiosta. Varsinkin
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lastentarhojen ja seimien perustamisessa ja ylläpitämisessä oli taustavaikuttajina
usein paikallisia tehtaita ja yrityksiä, jotka tarvitsivat naisia työhön. Järjestön ylläpitämien lastentarhojen ja seimien perustamista olivat vauhdittamassa päivähoitolakia lähestyttäessä myös kunnat, jotka näin saivat nopeutettua päivähoitopaikkojen syntymistä. Joissakin tapauksissa oli valmiiksi sovittu, että päivähoitolain tultua
voimaan toiminta siirtyy kunnalliseksi. Perhepäivähoidon osalta tällainen vauhdittaminen oli nähtävissä Tampereella 1970.
MLL pyrki vuoden 1964 päivähoidon teemavuoden ja syksyn seminaarin jälkeen välittömästi vaikuttamaan siihen, että kunnat itse aktivoituvat perhepäivähoitonsa kehittämiseen ja oman roolinsa vahvistamiseen. Vuosittain järjestön toimesta
käytiin kymmenissä kunnissa pitämässä aloiteneuvotteluita. Aloite tuli kunnista,
mutta monin paikoin järjestön paikallisosasto oli taustalla aktiivisena vaikuttajana
kuntien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Aloiteneuvotteluissa selostettiin Ruotsin
perhepäivähoitotoimintaa92 sekä oman maan kokemuksia sitä mukaa kuin tietoa
niistä karttui. Neuvotteluissa puhuttiin perhepäivähoidon kehittämisestä ja jaettiin
erilaista aineistoa työn tueksi. Kunnissa järjestettiin avoimia tilaisuuksia sekä koulutuksia, usein kansalais- ja työväenopistoissa. 93 MLL:n päivähoidon tarkastaja
Else Kalmari94 kertoo, että
pyrittäessä tekemään asiaa tunnetuksi jollakin paikkakunnalla on paikallisiin
lehtiin toimitettu kirjoituksia perhepäivähoitotoiminnasta sekä samanaikaisesti lähetetty koteihin asiaa koskevaa aineistoa, monisteita ja ilmoittautumislomakkeita käyttäen hyväksi erilaisia kanavia kuten neuvoloita, kouluja ym.
Tavoitteena oli, että konkreettista toimintaa syntyisi. Perhepäivähoidon katsottiin
olevan myös ratkaisu siihen, että laitoshoito ei yksinkertaisesti riitä kasvavaan päivähoidon tarpeeseen.95
Vuoden 1970 alussa MLL julkaisi oppaan nimellä Perhepäivähoito. Siinä kuvattiin kokonaisuudessaan tätä uutta päivähoidon muotoa ja kerrottiin, mitä sen toteuttaminen kunnalle tarkoittaisi. Oppaan liitteenä oli myös lomakemalleja. Se levisi laajalle ja sai hyvän vastaanoton. Siinä todetaan, että vielä ei ole viranomaistaholta otettu kantaa perhepäivähoidon ohjaustoimintaan. MLL:n keskushallituksen
asettama työryhmä valmisteli samoihin aikoihin (1968–1970) myös päivähoitopoliittista kokonaisohjelmaa. Sitä voi pitää tavallaan järjestökomiteana.
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MLL:n perhepäivähoito Helsingin Myllypurossa 1967–1973
Vuonna 1967 käynnistyi järjestön oma toiminta, kun 31.8.1965 myllypurolaisten
asukkaiden perustama Myllypuron osasto Helsingissä aloitti perhepäivähoitotoiminnan alueellaan. Jäseniä osastolla oli 62 vuonna 1968. Helsingin lähiöitä, kuten
Myllypuroakin, rakennettiin ja asutettiin voimakkaasti 1960-luvulla. Väestö kasvoi
ja erityisesti lapsiperheitä oli paljon. Näin todettiin osaston alkuaikojen pöytäkirjassa:96
Kun muistamme, että alueemme pääväestön muodostivat nuoret lapsiperheet,
joiden talous rakentui siihen, että molemmat vanhemmat kävivät ansiotyössä,
on luonnollista, että lasten päivähoito tuotti monille vanhemmille sekä suuria
käytännön vaikeuksia että henkisiä rasituksia.
MLL:n Myllypuron osasto suunnitteli perustavansa sekä päivähoitolaitoksen että
aloittavansa perhepäivähoitotoiminnan. Tilannetta kartoitettiin 9.3.1967 jakamalla
jokaiseen alueen lapsiperheeseen97 kysely seurakuntamme ystävällisellä avustuksella. Siinä kysyttiin ennakkoilmoittautumista päivähoitolaitokseen, mutta myös ilmoittautumista halukkuudesta neuvottelemaan toimimisesta perhepäiväkoti- hoitajana.
Kyselyn perusteella kokopäivähoidon tarvetta oli 31 lapsen ja puolipäivähoitotarvetta 7 lapsen osalta. Perhepäivähoitajiksi ilmoittautui 18 äitiä, jotka olivat halukkaita hoitamaan 35 lasta. Jälkeenpäin ihmeteltiin pientä päivähoidon tarvetta ja
syyksi selvisi se, että perheet eivät tunteneet päivähoitolaitos-käsitettä. He eivät
tunteneet tätä hallinnon käyttämää käsitettä eivätkä tienneet, mitä sillä tarkoitetaan.
Perheille olivat tuttuja lastentarhat ja seimet. Jo tässä vaiheessa, kun perhepäivähoidon aloittamista suunniteltiin, siitä kerrottiin Helsingin kaupungin lastentarhain
kansliaan tohtori Helveelle.98
MLL:n Myllypuron osaston johtokunta päätti 1.9.1967 kokouksessaan: yrittää
aloittaa valvotun perhepäivähoidon puhtaasti tarpeen pohjalta ja ottamalla yhteyttä ilmoittautuneisiin perheisiin. Valvojaksi ja asioita hoitamaan palkattiin lastenhoitaja Marianne Wuorijärvi. Kun toiminta oli päästy aloittamaan vasta syksyllä
1967, useimmat perheet olivat lastensa päivähoidon järjestäneet. Asiakirja kertoo,
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että toiminta lähti sitten pikkuhiljaa vilkastumaan ja saavutti tietoisuutta ja luottamusta. Syksyn 1967 aikana oli kymmenessä kodissa 18 lasta, mutta vuoden 1968
alussa oli jo 28 lasta 18 kodissa.99
Vuoden 1968 toimintakertomuksen mukaan valvoja oli aamupäivisin tavattavissa puhelimitse ja iltapäivisin hän kävi hoitoperheissä opastaen ja neuvoen esiintyvissä pulmissa. Alun raportoinnissa kerrotaan, että käytännössä on ollut runsaasti
selvitettäviä asioista.
Valvontakäynnit on suoritettu kuten ennenkin eli hoitokodin tarkastuskäynti,
hoitosuhteen solmimiskäynti ja lapsen iästä riippuen 1–2 kertaa kuukaudessa
tapahtunut ohjaus- ja valvontakäynti.
Näistä ei ehkä vähäisin ole veronalaisen tulon määrittely, kun ottaa huomioon,
että hoitomaksulla peitetään ruokakustannukset, päiväpuhtaus pikkupyykkeineen vauvoilla, päivälepopaikka, kodin käyttö työalueena ja vihdoin palkkio
työstä.
Perheet maksoivat osaston tilille hoitomaksun sekä pienen summan valvonta- ja
asioidenhoitomaksua. Osasto maksoi hoitajan palkan, suoritti siitä veronpidätyksen
sekä muut työnantajalle kuuluvat velvollisuudet, kuten sosiaaliturva- ja eläkemaksut sekä tapaturmavakuutukset. Esimerkiksi vuonna 1968 hoitomaksu oli 200
markkaa ja valvonta- ja asioiden hoitomaksu oli 20 markkaa kuukaudessa. Helsingin veroviraston ennakkoperintää koskevalla päätöksellä oli sovittu, että verokirjaan merkitään koko maksettava summa ja siitä vähennetään puolet eli 100 markkaa merkinnällä Päivähoitokustannus. Jäljelle jääneestä 100 markan osuudesta
osaston tuli maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksut ja työntekijän veroa. Vuonna
1972 verottaja oli tulkinnut päivähoitokustannuksen olevan 200 markan hoitokorvauksesta 120 markkaa. Tämän päivähoitokustannuksen katsottiin kattavan ruoan,
asunnon ja muut kustannukset.100
Myllypuron toiminnassa sekä perhepäivähoitajat että valvoja olivat alusta asti
työsuhteessa osastoon. Molemmilla varsinainen palkka muodostui kuitenkin tehdyistä työtunneista. Alussa käytettiin nimikettä valvoja, joka muuttui myöhemmin
ohjaajaksi.
Alusta asti otettiin huomioon vähävaraiset lapsiperheet ja tehtiin yhteistyötä
Helsingin lastensuojeluviranomaisten kanssa. Lastensuojeluvirasto teki Myllypu-
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ron osaston kanssa sopimuksen niistä lapsista, joiden hoitomaksu tulee kaupungilta, eli osa lapsista oli näin organisoituna ilmaispaikoilla.101 Todettiin myös, että
onpa ollut mahdollista saada lapsi lastenkodista siirretyksi äidin luo valvotun perhepäivähoidon turvin.
Myllypuron osasto kartoitti perhepäivähoidon tarvetta ja hoitajiksi halukkaita
myös Kontulan alueelta 6.1.1968 neuvoloiden, koulujen ja yksityisten yhteyksien
kautta lähetetyllä kyselyllä. Kyselyyn liittyvässä kirjelmässä kerrotaan:
Ohjattu ja valvottu perhepäivähoitotoiminta on yleistymässä Suomessa. Tätä
lasten päivähoidon muotoa toteutetaan jo yli kymmenellä paikkakunnalla. Lastentarha- ja seimitoiminnan rinnalla sillä on oma tärkeä merkityksensä. Lasten
päivähoitolaitoksia on riittämättömästi mm. Helsingin alueella. MLL on lähtenyt kehittämään perhepäivähoitotoimintaa ja perhepäiväkotien äitien koulutusta mm. järjestämällä äideille lyhyitä lastenhoidon kursseja.
Edestakaista pallottelua Myllypuron toiminnasta taloudellisista syistä
Myllypuron osaston perhepäivähoito siirtyi 1.3.1969 taloudellisista syistä MLL:n
Helsingin piirin ylläpitämäksi, johon perhepäivähoitajat olivat nyt työsuhteessa.
Samoista taloudellisista syistä piiri kuitenkin lakkautti toiminnan parin vuoden kuluttua 1.6.1971. Toivoen, että uusi päivähoitolaki tulisi nopeasti voimaan, päätti
Myllypuron osaston johtokunta ottaa uudelleen vastuun toiminnasta saatuaan ohjaajan palkkaan avustusta Helsingin kaupungilta. Osasto koki kuitenkin, ettei sillä
ollut enää taloudellisia mahdollisuuksia työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Hoitajien työsuhde lakkautettiin 30.6.1972, ja sen jälkeen vanhemmat maksoivat hoitomaksun suoraan hoitajalle. Myllypuron osaston johtokunta esitti Helsingin kaupungin lastentarhain lautakunnalle 29.11.1972, että se ottaisi 1.1.1973 lähtien toiminnan haltuunsa. Perusteluna todettiin taloudelliset vaikeudet, mutta myös vuodesta 1967 yhtäjaksoisesti jatkuneen toiminnan. Yhtenä perusteluna esitettiin myös
se, että kevään 1972 aikana Myllypuron osaston ylläpitämä perhepäivähoito oli
muokattu yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa yhteneväiseksi kaupungin meneillään olevan perhepäivähoitokokeilun käytäntöjen kanssa. Se tarkoitti myös sitä,
että perhepäivähoitajat eivät olleet enää työsuhteessa ylläpitäjään. MLL:n Myllypuron osaston perhepäivähoito siirtyi sitten 7.2.1973 Helsingin kaupungin ylläpitämäksi. Tällöin lapsia oli noin 70, perhepäivähoitajia oli noin 40 ja ohjaajana oli
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sosiaalikasvattaja Inga Schwarzmann, joka myös siirtyi kaupungin työntekijäksi ja
1.8.1972 alkaen kokopäiväisesti kuukausipalkkaisena.102
Yhteenvetona voi todeta, että tässä Myllypuron mallissa olivat taustalla lähiön
lapsiperheet ja se oli siis kansalaislähtöistä toimintaa. Aktiiviset lapsiperheet lähtivät itse toimimaan päivähoitotilanteensa helpottamiseksi. Myllypuron toiminnassa
perhepäivähoitajat olivat työsuhteessa järjestöön, toimintaa varten oli oma ohjaaja,
perhepäivähoitajia myös koulutettiin ja työnohjattiin. Kuukausikokoukset pidettiin
neuvolan tiloissa. Lahjoituksina saatuja askarteluvälineitä ja -materiaaleja toimitettiin perhepäiväkoteihin. MLL:n keskustoimisto antoi tukea perhepäiväkotien ja
hoitajien valintaan, toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja koulutukseen. Lapsia
oli hoidossa laajimmillaan noin 80. Lasten vanhemmat olivat tyytyväisiä perhepäiväkotien työhön.
Myllypurossa käynnistyi MLL:n toimesta syksyllä 1967 maassamme ensimmäisenä ohjattu, työsuhteinen perhepäivähoito, johon kuului myös oma ohjaaja.
Kunnat yleensä aloittivat perhepäivähoidon varovaisesti, vajaan lastentarhaluokan
verran. Toiminnan ohjaus ja valvonta oli alkuvuosina kaikissa kunnissa sivutoimista. Tehtävää hoitivat tyypillisesti oman toimensa ohella lastensuojeluntarkkaajat, terveyssisaret ja päivähoitolaitosten toimihenkilöt. Perhepäivähoitajien valinnassa ja kotien tarkastamisessa olivat yleensä mukana myös lastenneuvolan terveyssisaret. Varsinainen perhepäivähoidon ohjaaja saatiin yleensä vasta muutaman
vuoden kuluttua.103 Myös haastatteluissa tulivat esille samat asiat.
MLL:n Pirkanmaan piirin perhepäivähoito Tampereella 1969–1972
Tampereella MLL:n Pirkanmaan piiri oli aktiivinen perhepäivähoidon kehittämisessä ja sai tehtäväkseen perhepäivähoidon organisoimisen koko kaupungin alueella. Näin Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 1.4.1970 ja Tampereen kaupunginhallitus myönsi piirille määrärahan 104 ohjattua perhepäivähoitoa varten. Piiri
palkkasi toimistonhoitajan ja puolipäiväisen ohjaajan, joka oli opettaja. Perhepäivähoitajat olivat työsuhteessa piiriin. MLL:n Pirkanmaan piirin ylläpitämä toiminta
Tampereella siirtyi vuoden 1972 lopulla Tampereen kaupungin ylläpitämäksi. Toiminnan piirissä oli tuolloin Tampereella 92 perhepäiväkotia ja niissä lapsia 280.
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MLL:n Pirkanmaan piiri esitti itse 4.8.1971 päivätyllä kirjeellä, että kaupunki
ottaisi vuoden 1972 alusta toiminnan itselleen. Keskeiseksi syyksi mainittiin
MLL:n keskusjärjestön tuleva organisaatiomuutos, joka tulisi vaikuttamaan myös
piiriorganisaation toimintamahdollisuuksiin.105
MLL:n oma päivähoito päivähoitolain tullessa
Vuonna 1973 otettiin järjestössäkin päivähoitolain käsitteet käyttöön eli lastentarhat, seimet ja päiväkodit olivat kaikki nyt päiväkoteja. Niitä oli yhteensä 44, ja
niissä lapsia 2 062. Lisäksi oli 169 leikkikoulua ja niissä lapsia 5 256. Perhepäivähoitoa oli järjestön piirissä tuolloin Myllypurossa (42 kotia ja 77 lasta), Hartolassa
(6 kotia ja 18 lasta), Outokummussa (10 kotia ja 15 lasta) sekä Varkaudessa (3 kotia
ja lapsia 3) eli perhepäiväkoteja oli järjestön omana toimintana yhteensä 61 ja niissä
oli lapsia 113.106
Lasten päivähoito nimettiin järjestössäkin nyt sosiaalipalveluksi, mikä mainittiin ensimmäisen kerran vuoden 1973 toimintakertomuksessa. Todettiin, että sosiaalihallitus (SH) järjestää lääneittäin suunnitteluseminaareja ja järjestö on usein
niissä yhteistyökumppanina. MLL:n toimintakertomuksissa perhepäivähoitoon liittyvä kehittämistyö ja tilannetieto oli erikseen raportoituna noin kymmenen vuoden
ajan vuodesta 1964 lähtien.
Vaikuttamistyöhön kuuluivat myös aikanaan mittavat seminaarit
Kuntakäyntien ohella vaikuttamistyön keskiöön kuuluivat alkuvuosina myös monet mittavat ja paljon julkisuutta saaneet seminaarit. Esimerkiksi vuonna 1967
MLL järjesti pro juventute -konferenssin, johon osallistui noin 500 osanottajaa eri
puolelta maata. Siellä oli yhtenä teemana perhe lastenhoidon ja kasvatustehtävän
kannalta.107
Vuonna 1968 MLL järjesti erikseen perhepäivähoidon kehittämistä koskevan
seminaarin ja sen yhteydessä perhepäivähoitoa koskevan neuvottelutilaisuuden.108
Neuvottelutilaisuuteen Helsinkiin kutsuttiin 30 kunnan sosiaalilautakunnat. Kutsussa todetaan:
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Kun usean eri kunnan toimesta on aloitettu ohjatun ja valvotun perhepäivähoidon kokeilutoimintaa ja kun tämän yleisimmän lasten päivähoitomuodon järjestelmällistä kehittämistä kohtaan on tunnettu voimakasta mielenkiintoa, MLL
järjestää lastensuojeluviikon aikana aihetta koskevan neuvottelutilaisuuden
perjantaina 4.10.1968.
Ohjelmasta kerrottiin, että tilaisuuden avaa sosiaalihallituksen pääjohtaja Alli Lahtinen. MLL:n keskustoimistosta maisteri Aarre Uusitalo kertoo, mitä perhepäivähoito on ja mihin sillä pyritään, ja toimistopäällikkö Else Kalmari kertoo kustannuksista. Perhepäivähoidosta kunnallisena päivähoitomuotona kertoo Kotkan lastensuojelujohtaja Pirkko Mattila, verotuskysymyksestä verojohtaja Unto Leivo,
perhepäivähoidon ohjauksesta ja valvonnasta ylihoitaja Eila Kuusela109 ja perhepäivähoitoäitien koulutuksesta MLL:n Helsingin piirin terveyssisar Marja Wermundsen. Kutsun allekirjoittajina olivat toiminnanjohtaja Jaakko Itälä ja tarkastaja
Else Kalmari. MLL:n toimintakertomuksessa todettiin, että näiden tilaisuuksien jälkeen suhtautuminen valvottuun ja ohjattuun perhepäivähoitotyöhön on muuttunut
myönteisemmäksi.
Vuosina 1970, 1971 ja 1972 MLL ja SH järjestivät yhteistyönä perhepäivähoidon valtakunnalliset neuvottelupäivät. 110 Vuonna 1970 jälkimmäinen päivä oli
omistettu pelkästään ohjaajien tehtävien selvittämiselle. MLL oli juuri julkaissut
perhepäivähoidon opasvihkosen sekä päivähoidon kokonaisohjelma -kannanoton.
Vuoden 1971 valtakunnalliset perhepäivähoidon neuvottelupäivät pidettiin
tammikuun 28. ja 29. päivinä, ja niille osallistui noin 200 henkeä. Näiden päivien
esitelmät ja alustukset julkaistiin myöhemmin Lapsi ja Nuoriso -lehden eripainoksena.111 Tässä seminaarissa annettiin perusteellista tietoa senhetkisestä perhepäivähoidon tilanteesta.112 MLL oli lähettänyt kyselyn niihin 45 kuntaan, joihin se oli
ollut yhteydessä perhepäivähoidon merkeissä. Tuolloin 35 vastanneessa kunnassa
oli hyväksyttyjä perhepäiväkoteja noin 400, ja niissä hoidettiin noin 1000 lasta. Tilannetta kommentoitiin toteamalla, että113
lukumäärä ei siis ole varsin suuri, mutta toimintahan onkin useimmissa kunnissa vielä vähäistä ja kokeiluluontoista.
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Helsingillä oli tuolloin käynnissä oma perhepäivähoidon kokeilu ja sen vetäjät olivat keskeisiä luennoitsijoita SH:n ja MLL:n asiantuntijoiden ohella. Seuraavana
vuonna järjestettiin edelleen MLL:n ja SH:n yhteistyönä ensimmäisen kerran perhepäivähoidon ohjaajille suunnattu seminaari kesäkuun 7.–8. päivinä 1972.
MLL piti vielä saman vuoden lokakuussa toisen valtakunnallisen seminaarin
perhepäivähoidon ohjaajille. Tässä seminaarissa pohdittiin muun muassa perhepäiväkotien valintaa sekä perhepäivähoidon ohjaajien koulutusta. Seminaariraportin
mukaan oltiin sitä mieltä, että eri ammattialoilta tuleville ohjaajille olisi hyvä järjestää jokin työtä yhtenäistävä koulutus, joka voisi olla kuukauden tai parin mittainen.114 Samaan aikaan MLL oli käynyt kymmenien kuntien kanssa aloiteneuvotteluita ja kunnissa oli käynnissä perhepäivähoidon suunnittelua, selvityksiä sekä toimintaa.
MLL:n laatima perhepäivähoidon malliohjesääntö vauhditti kunnallista
perhepäivähoitoa
MLL oli koonnut helmikuussa 1972 työryhmän perhepäivähoidon malliohjesääntöä valmistelemaan. Joissakin kunnissa, kuten Kotkassa ja Hollolassa, oli jo tehty
kunnallisia ohjesääntöjä. 115 Puheenjohtajana oli Hollolan kunnan sosiaalisihteeri
Seppo Hölli ja jäseninä kuntien, kuntajärjestön, SH:n ja MLL:n asiantuntijoita.
Malliohjesäännössä käsiteltiin seuraavia asioita: toiminnan yleiset perusteet,
hallinto, henkilökunta, perhepäivähoidon ohjaaja, perhepäivähoitaja ja perhepäiväkoti sekä erinäisiä säännöksiä. Malliohjesäännön mukaan ohjatun perhepäivähoidon yleinen hallinto kuuluu sosiaalilautakunnalle, joka sen vahvisti. Kopio siitä tuli
toimittaa läänin sosiaalitarkastajalle sekä kullekin kunnan perhepäivähoitajalle ja
perhepäivähoidon ohjaajalle.
Sosiaalilautakunnan tuli nimetä perhepäivähoidolle johtokunta, joka sitten vastasi perhepäivähoidon suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjaamisesta. Se otti ja irtisanoi perhepäivähoitajat ja suoritti tai vahvisti perhepäiväkotien valinnan ohjaajaa
kuultuaan. Johtokunta hyväksyi perhepäivähoitoon otettavat lapset ja teki ehdotukset vanhemmilta perittävistä maksuista ja perhepäivähoitajille suoritettavista korvauksista. Johtokunta antoi vuosittain toimintakertomuksen sosiaalilautakunnalle.
Se huolehti henkilökunnan määräajoin tapahtuvasta koulutuksesta sekä hoiti muut
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olemassa olevan lain, asetuksen tai asianomaisten viranomaisten määräysten mukaan hallintoelimille kuuluvat tehtävät.
Malliohjesäännön mukaan perhepäivähoitajien ja kunnan kesken laaditaan kirjallinen työsopimus. Lasten huoltajien ja kunnan kesken voidaan laatia kirjallinen
hoitosopimus. Perhepäiväkodissa saadaan hoitaa samanaikaisesti enintään neljää
lasta perhepäivähoitajan alle 7-vuotiaat lapset mukaan luettuina. Kehittämistyön
alkuaikoina MLL oli hyväksynyt enimmäismääräksi viisi lasta.116
Ohjaajan tehtäviin kuului huolehtia myös siitä, että hoidossa olevien lasten terveydentilaa seurataan riittävästi lääkärin ja hammaslääkärin tarkastusten avulla. Jos
ohjaajia on useita, yksi voidaan nimittää johtavaksi ohjaajaksi ja hän on silloin ohjaajien esimies. Muutoin se on sosiaalisihteeri, sosiaalijohtaja tai tehtävään määrätty viranhaltija. He ovat myös johtavan ohjaajan esimiehiä. Perhepäivähoitajan
esimies on ohjaaja.
Malliohjesäännön mukaan perhepäivähoidon ohjaajalla voi olla ohjattavanaan
enintään 40 perhepäiväkotia. Kuitenkin erityisistä syistä määrä voi olla enintään 50.
Perhepäivähoitajan sairastuessa on perhepäivähoidon toimeenpanijan pyrittävä
osoittamaan hoidossa olevalle lapselle toinen hoitopaikka. Jos hoidossa olevan lapsen sairaus jatkuu yli kaksi viikkoa, ohjaaja voi sijoittaa poissaoloajaksi toisen lapsen sille hoitopaikalle.
Kunnallisvaltuusto päättää perhepäivähoitajan työehdoista, palkasta, hoitokorvauksista sekä kunnan perimistä hoitomaksuista. Vanhemmilta perittävissä hoitomaksuissa otetaan huomioon vähennyksenä lapsen aiheelliset poissaolot perhepäiväkodista. Malliohjesäännössä oli salassapitopykälä.
Malliohjesääntö luovutettiin SH:lle 18.9.1972, ja se lähetettiin tiedotusvälineille ja kunnille 27.9.1972.117 Keskeiset valtakunnalliset sanomalehdet uutisoivat
heti asian. Esimerkiksi Uusi Suomi otsikoi 29.9.1972 Perhepäivähoidon ohjesääntö tasavertaistaa hoitomuotoja. Jutussa kerrottiin, että perhepäivähoidon saattamiseksi tasavertaiseksi tarhoissa tapahtuvan päivähoidon kanssa on MLL:ssä laadittu malliohjesääntö kunnille. Sen avulla kuntien toivotaan voivan käynnistää toiminnan alueellaan mahdollisimman joustavasti. Edelleen lehdessä kerrottiin informatiivisesti, että
kullakin hoitajalla voi olla omat lapset mukaan luettuna neljä alle kouluikäistä
lasta. Hoitajat ovat työsuhteessa kuntiin. Perhepäivähoitajien kelpoisuuseh-
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tona on perhepäivähoitajille tarkoitetun kurssin suorittaminen tai muulla tavoin hankittu kelpoisuus. Kesälomapalkkaa hoitaja saa kuusi prosenttia vuosiansiostaan. Nykyisen lain mukaan kotona työtä tekevä ei saa varsinaista kesälomaa. Lasten huoltajien ja kunnan kesken voidaan laatia kirjallinen hoitosopimus. Hoitajan sairastuessa kunnan on osoitettava lapsille toinen hoitopaikka.
Jutussa on haastateltu SH:n pääjohtaja Alli Lahtista, joka toteaa, että malliohjesäännöstä on apua myös SH:lle, joka joutuu aikanaan laatimaan ohjesäännön koko päivähoitoa varten. Lahtisen mukaan kunnat voivat nyt käyttää MLL:n ohjesääntöä
riippumatta siitä, koska uusi päivähoitolaki tulee voimaan. Järjestön laatima malliohjesääntö sai näin näkyvyyden ja siunauksen valtionhallinnosta. Malliohjesääntö
vauhditti perhepäivähoidon laajenemista eri tavoin kunnissa, mutta erityisesti työsuhteisena.
Pääjohtaja Lahtinen korosti, että uusi lakiehdotus, joka oli parhaillaan sosiaalivaliokunnan käsiteltävänä, ottaa tasavertaisesti huomioon laitoshoidon ja perhepäivähoidon. Samalla sen piiriin tulevat vapaata leikkitoimintaa järjestävät hoitomuodot kuten leikkikentät. Vuosittain arvioidaan tarvittavan lisää 5 000 uutta päiväkotipaikkaa ja 2 000 uutta perhepäivähoitopaikkaa. Noin viikkoa myöhemmin
Uusi Suomi peräänkuulutti koulutuksen lisäämistä alalle.118
1.5.2 Perhepäivähoidon leviäminen kuntakenttään ennen
päivähoitolakia
Ilman järjestöjen selvityksiä ja lehdistön kirjoituksia tilannetietoja perhepäivähoidosta ei olisi ollut ennen päivähoitolakia. Kuntatason toimintaakin ehti olla seitsemän vuoden ajan ennen vuoden 1973 päivähoitolakia, jonka jälkeen vasta alkoi
tulla viranomaisselvityksiä ja -ohjeita. MLL:n vuoden 1965 toimintakertomus119
kertoo, että
on käyty jatkuvasti neuvotteluita perhepäivähoitokysymyksestä eräiden osastojen sekä Tampereen ja Turun kaupunkien lastensuojelulautakuntien kanssa.
Kerrottiin, että Nurmeksen osasto aloitti kokeilumielessä perhepäivähoidon syksyllä 1965, mutta se ei kunnolla käynnistynyt. Kotka aloitti ensimmäisenä kunnallisen perhepäivähoidon vuonna 1966. Seuraavan vuoden eli 1967 aloittajia olivat
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paitsi MLL:n oma toiminta Myllypurossa, myös Kerava, Kuusankoski, Lappeenranta, Mikkeli, Pietarsaari ja ensimmäisenä maalaiskuntana Ulvila. Kotiliesi kertoi
Ulvilan työsopimussuhteisesta toiminnasta perhepäivähoitoa käsittelevässä jutussaan.120 Siinä todetaan, että Ulvilassa aloitettiin perhepäivähoito yhdeksän hoitajan
ja 18 lapsen kanssa. Kotien yhdyshenkilöksi mainittiin sosiaalitarkkaaja. Jutussa
kerrotaan, että kunnissa on lähdetty yleensä liikkeelle varovaisesti. Kullakin paikkakunnalla on toimintaa ollut aloittamassa 8–14 perhepäivähoitajaa, ja lapsia on
kuntakohtaisesti ollut noin 10–20. Todetaan edelleen, että maksut, verokysymykset, sairastamispäivät, lomat ja varakotien järjestäminen ovat vielä monin tavoin
avoimia kysymyksiä. Kokemukset todetaan myönteisiksi.
Vuonna 1968 perhepäivähoito aloitettiin Heinolassa, Kuopiossa, Nousiaisissa,
Nurmijärvellä ja Säkylässä. Vuosi 1969 oli merkittävä ohjatun perhepäivähoidon
kehittämisen ja laajenemisen näkökulmasta katsoen. Toiminta oli käynnistymässä
Halikossa, Hollolassa, Ikaalisissa, Jyväskylässä, Kankaanpäässä, Kokkolassa,
Kuopiossa, Kuusankoskella, Parkanossa, Porissa, Raumalla, Seinäjoella, Tampereella, Turussa, Uudessakaupungissa, Vaasassa, Varkaudessa, Toijalassa sekä
MLL:n Varkauden osastossa.
Kesäkuussa 1970 Uusi Suomi kertoi, että ohjattu perhepäivähoito on tarkoitus
aloittaa varsin merkittävästi syksyllä ainakin Helsingissä, Lahdessa, Tampereella
ja Oulussa. Asian kerrottiin olevan avoin Jyväskylässä. Vaasassa perhepäivähoitoa
kokeillaan, mutta Turussa tämä toiminta näyttää saaneen laimeahkon vastaanoton.
Edelleen kerrotaan, että lasten kunnallista perhepäivähoitoa on tarkoitus kokeilla
myös Espoon kauppalassa, jonka lastensuojeluosaston työryhmän tekemässä suunnitelmassa on otettu huomioon Ruotsissa saatuja kokemuksia.121
Oulussa aloitettiin valvottu perhepäivähoito 15.9.1970, jolloin viiteen kotiin
sijoitettiin 15 lasta. Selonteon mukaan lapset valittiin sosiaalisin perustein samoilla
kriteereillä kuin lastentarhain kokopäiväosastoille. Perhepäivähoitoa tarjottiin perheille, jotka ovat sosiaalisen tai avohuollollisen tukitoimenpiteiden tarpeessa. Toimintaa kerrotaan voitavan laajentaa, mutta sitten perheiltä perittäisiin kohtuullinen
maksu. Syksyllä 1971 toiminnan piirissä oli 55 lasta. Toiminnan oletetaan voimakkaasti kasvavan ja ennakoitiin, että vuonna 1981 toiminnan piirissä olisi noin 300
lasta. Hoitajille oli järjestetty 30 tuntia kestävät kurssit. Perhepäivähoitajat olivat
työsuhteessa kuntaan.122
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Vuonna 1970 todetaan selvityksen ja MLL:n toimintakertomuksen mukaan,
että lasten päivähoitoasian edistämisessä kyseinen vuosi muodostui erittäin ratkaisevaksi ja koko maassa käytiin vilkasta keskustelua siitä.
Perhepäivähoidon aloittivat vuonna 1970 myös MLL:n Herttoniemen osasto
sekä Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jämsä, Karkkila, Laihia, Laitila, Lappi T.L,
Loviisa, Suolahti, Tammisaari ja Tornio, ja seuraavana vuonna 1971 sen aloittivat
Alahärmä, Eurajoki, Forssa, Harjavalta, Iisalmi, Isokyrö, Jalasjärvi, Juuka, Kemi,
Lapua, Lieksa, Lohja mlk, Nakkila, Nokia, Parainen, Porvoo, Raahe, Raisio, Rovaniemi mlk, Savonlinna, Teuva ja Valkeakoski.123
Tämä alkuaikojen kuntakavalkadi osoittaa, että erikokoiset ja eri puolella
maata olevat kunnat olivat kiinnostuneita käynnistämään perhepäivähoitoa ja sitä
kuntaprosessia lehdistö seurasi kiinnostuneena.
Lokakuussa 1972 noin neljäsosa kunnista (126) ilmoitti, että heillä on ohjattua
perhepäivähoitoa. Hoitopaikkoja näissä oli yhteensä 5 554. Tämä jakaantui määrällisesti tasan kaupunki- ja maalaiskuntien kesken, mutta suhteellisesti se oli selvästi yleisempää kaupunkikunnissa, joita oli kaikkiaan vain noin 80. Maalaiskuntia
oli kaikkiaan noin 420, ja niissä, joissa ylipäätään oli päivähoitoa, perhepäivähoito
oli usein pääasiallinen päivähoitomuoto, kun taas kaupunkikunnissa sen katsottiin
olevan laitostoimintaa täydentävä päivähoidon muoto.124
Kun vastauksia katselee tarkemmin, huomaa, että noin puolet perhepäivähoidon aloittaneista kunnista oli organisoinut sen työsuhteiseksi ja toisen puolen osalta
kunta on jollakin tavoin silloisen asteluokituksen mukaan ottanut perhepäivähoitoa
haltuunsa esimerkiksi kortistoimalla, välittämällä ja ohjaamalla, mutta perhepäivähoitajat eivät olleet työsuhteessa kuntaan. On hyvä muistaa, että alussa kaikkea toimintaa, joissa kunta oli jotenkin mukana, kutsuttiin ohjatuksi perhepäivähoidoksi.
Kun katsotaan lokakuun 1972 tilanteessa työsuhteisista kunnista niitä, joissa
on ilmoitettu olevan perhepäivähoidon paikkoja 50 tai enemmän, löytyvät seuraavat kunnat: Espoo (253), Jyväskylä mlk (130), Kuopio (112) sekä Hollola, Imatra,
Joensuu, Kirkkonummi, Lohja mlk, Mikkeli, Nurmijärvi, Oulu, Pietarsaari, Pori,
Rovaniemi, Suomussalmi ja Ylöjärvi. Näissä viimeksi mainituissa siis oli paikkoja
50:n ja 100:n välillä. Ja sitten oli nelisenkymmentä kuntaa, joissa paikkoja oli alle
50. Yhteensä työsuhteisia kuntia oli 61, ja niissä perhepäivähoidon hoitopaikkoja
oli 2 274.
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Kun katsotaan vastaavasti ei-työsuhteisista kunnista niitä, joissa paikkoja oli
50 tai enemmän, löytyvät seuraavat kunnat: Helsinki (1 127), Hyvinkää (125), Jyväskylä (218), Kokkola (175), Lahti (101), Tampere (211) sekä Forssa, Kurikka,
Lapua, Savonlinna, Seinäjoki ja Tornio. Näissä viimeksi mainituissa paikkoja oli
50:n ja 100:n välillä. Lisäksi oli viitisenkymmentä kuntaa, joissa hoitopaikkoja oli
muutamista alle 50. Yhteensä ei-työsuhteisia kuntia oli 65, ja niissä perhepäivähoidon hoitopaikkoja oli 3 280.
Huomattavaa on, että vaikka kunnat aktiivisesti aloittivat perhepäivähoidon kehittämisen, valtaosassa kunnista eli kolmessa neljästä perhepäivähoito oli juuri ennen päivähoitolain tuloa edelleen kokonaan perheiden välistä toimintaa, jossa kunnilla ei ollut mitään roolia. Tämä tilanne painottui vielä maalaiskuntiin, joista puolet ilmoitti, ettei heillä ole tarvetta perhepäivähoidon aloittamiseen. Eikä heillä ollut
muutakaan päivähoitoa. Kaupunkikunnista sen sijaan valtaosassa perhepäivähoito
oli ohjattua, ja loputkin kertoivat sitä suunnittelevansa eli lähes kaikissa kaupunkikunnissa oli jonkinlaista perhepäivähoidon ohjausta päivähoitolain tullessa voimaan huhtikuussa 1973.
1.5.3 Kolmen kehittäjäkunnan tarina
Seuraavaksi katson perhepäivähoidon tuloa kuntaan kolmen erilaisen tarinan kautta:
Kotkan, Kokkolan ja Helsingin. Perhepäivähoidon kehkeytymisen ajalla kunnat
edustivat erilaisia alkuja. Kotka aloitti ensimmäisenä kuntana perhepäivähoidon
vuonna 1966 ja Kokkola vuonna 1969. Suurimpana kuntana Helsinki aloitti perhepäivähoidon vuonna 1970. Perhepäivähoidon tuloa näihin kuntiin on katsottu pääasiassa kunta-arkistojen kautta. Niihin kuului Helsingissä myös tallennettuja muisteluja.
Kotka aloittajana aloitteen pohjalta 1966
Kotka aloitti ensimmäisenä kunnallisen perhepäivähoidon vuonna 1966. Sipilä125
on Kotkan päivähoitoa kuvaavassa julkaisussaan alkuajoista kertonut, mutta minua
kiinnosti nähdä autenttisesti aloitukseen johtaneet kunnallispoliittiset prosessit. Kävin läpi Kotkan kaupunginarkistossa kaupunginhallituksen ja sosiaalilautakunnan
1960-luvun pöytäkirjoja.
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Kotkan Sosiaalidemokraattinen Naisyhdistys teki 23.11.1965 päivätyllä kirjeellä kaupunginhallitukselle esityksen Lasten perhepäivähoidon alkuun panemisesta Kotkassa. Aloitekirjeessä esitetään seuraavaa:
Asian perusteluina esitämme kunnioittaen seuraavaa: On yleisesti tunnettu tosiasia, että lasten päivähoidon tarve yhteiskunnassamme on jatkuvasti kasvanut ja on edelleen kasvamassa. Kun jollakin paikkakunnalla asiat ovat kehittyneet niin pitkälle, että ryhdytään suunnittelemaan toimenpiteitä tarpeen tyydyttämiseksi, on jokseenkin aina lähdetty siitä, että tämä tarve on tyydytettävä
laitosmaisen päivähoidon avulla. On rakennettu ja järjestetty laitos tätä tarkoitusta varten. Yhteiskunnan järjestämän lasten päivähoidon tulee olla määrättyyn pisteeseen asti täysikasvuisten intressien ja tarpeiden mukaista, mutta
määräävänä tekijänä tulee kuitenkin olla lapsen oma tarve. Tähän pääseminen
laitosmaisessa päivähoidossa on usein vaikeaa, varsinkin suurten päivähoitolaitosten kyseessä ollen. Sen sijaan lapsen tarvetta ajatellen voitaisiin päivähoitolaitosten lisäksi edetä myös perhepäivähoitolinjalla eli sijoittamalla lapsia päivähoitoon vieraisiin yksityiskoteihin.
Tällaiseen järjestelmään näyttäisi liittyvän eräitä varsin myönteisiä piirteitä
mm. päivähoitokoti voisi sijaita lapsen luonnollisen kodin läheisyydessä, jolloin kuljetusmatkat olisivat lyhyemmät ja vähemmän rasittavat kuin matkat laitokseen. Lapsen tulo- ja lähtöaikoja voitaisiin järjestellä joustavammin äidin
työajan mukaisesti kuin laitoksen puitteissa. Perhepäivähoito saattaisi olla
suorastaan edullisempi lapsille, jotka kokevat suuren lapsiryhmän laitoksessa
raskaana kokemuksena mm. helposti sairastuvat ja herkät lapset. Näiden lisäksi yhteiskunnan kannalta saattaa olla merkityksellinen myös se seikka, että
perhepäivähoitojärjestelmä saadaan kunnassa aloitetuksi ilman suuria rakentamisia ja perushankintoja. Merkitystä vailla ei liene myöskään se, että laitosmaisen päivähoidon kustannustaso on yleensä korkeampi kuin perhepäiväkodin.
Perhepäiväkotien saamisesta on vaikea sanoa mitään varmaa, koska niitä ei
toistaiseksi liene varsinaisesti etsittykään. Perhepäiväkodeiksi sopivien kotien
tason määrittely on varsin vaikea tehtävä. Toisaalta pitäisi vaatia melko paljon,
koska kyseessä on alle kouluikäisten lasten sijoitus ja koska järjestelyssä mukana olevan yhteiskunnan täytyy saada määrätyt takeet voidakseen kantaa vastuun toiminnasta. Jos vaatimukset asetetaan kohtuuttoman korkealle, ei tarkoitukseen sopivia koteja löydy ensinkään.
63

Perhepäiväkodin valvonnasta on todettava, että on valitettavaa, ettei meillä
toistaiseksi ole olemassa mitään virallisia säännöksiä kotien valvontaa koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Luonnollisinta olisi, että kuntien sosiaalija lastensuojeluviranomaiset vastaisivat tästä toiminnasta. Mitä tulee perhepäivähoidon taloudelliseen puoleen, sekin on syytä selvittää. Laitosmaisessa
päivähoidossa olevien lasten vanhemmat saavat melko suuren etuuden, kun
heiltä peritään korvauksena vain osa niistä kustannuksista, joita päivähoito
todellisuudessa aiheuttaa. Eräissä tapauksissa on päivähoito kokonaan ilmainen. Perhepäivähoidossa olisi hyväksyttävä samat periaatteet. Viranomaisten
ja lasten omien vanhempien väliseksi asiaksi jää korvauskysymyksen selvittely.
Tällöin osa perhepäivähoidon kustannuksista jää yhteiskunnan maksettavaksi.
Tällainen menettely luo pohjan yhdenmukaiseen kustannusten jakaantumiseen.
Allekirjoittajina ovat Martta Lumme, puheenjohtaja ja Sirkka-Liisa Oksanen,
sihteeri.126
Aloitteen kuntakäsittely
Kun esitys oli tullut kaupunginhallitukselle, se vietiin välittömästi luottamuselinten
ja virkakoneiston käsittelyyn. Ensimmäisenä asiaa käsitteli lastensuojeluosasto kokouksessaan 7.12.1965.127 Sitten asiaa käsitteli sosiaalilautakunta ja kaupunginhallitus. Oman lausuntonsa antoivat lastensuojelujohtaja, sosiaalijohtaja ja rahatoimisto. Asia vietiin sen jälkeen kaupunginjohtajan esityksenä kaupunginvaltuuston
päätettäväksi ja toiminta päätettiin aloittaa vuoden kokeiluna huhtikuussa 1966,
aluksi 15 lapsen osalta.128
Sosiaalijohtaja toi esille omassa lausunnossaan muun muassa sen, ettei päivähoidon tarpeeseen ole kyetty vastaamaan ja että uusien laitosten rakentaminen viipyy. Hän esitti, että on syytä kokeilla toimintaa ja olisi aivan erinomaista, jos se
onnistuisi. Avaisihan se uusia, lisääntyviä mahdollisuuksia lasten päivähoidon tehostamiseksi. Hän totesi myös, että mitään takeita toiminnan onnistumisesta ei kuitenkaan voida antaa kokemusten puuttuessa. Sosiaalijohtaja esitti vielä, että sosiaalilautakunnan lausuntoehdotukseen lisättäisiin maininta siitä, että lasten perhepäivähoidossa noudatettaisiin soveltuvin osin lasten päiväkotien ohjesääntöä.
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Lastensuojelujohtaja totesi lausumassaan, että vaikka lasten perhepäivähoidosta ei meidän maassamme ole toistaiseksi vielä kokemuksia, se ei suinkaan estä
asiaan ryhtymästä, ja huomautti, että Helsingissä on parhaillaan tutkimus meneillään ja asian valmistelut vireillä. Hän viittasi Ruotsin pääasiassa myönteisiin kokemuksiin jo usean vuoden ajalta. Hän kertoi myös, että kysymystä on Suomessa
kyllä selvitelty esimerkiksi Kaupunkiliiton, LSKL:n ja MLL:n järjestämissä neuvottelutilaisuuksissa sekä alan ammattijulkaisuissa.
Kunnallispoliittisessa keskustelussa Kotkassa tuotiin muun muassa esille, että
esitettyä lasten perhepäivähoitoa, toisin sanoen lasten sijoittamista yksityisperheisiin päivähoitoon, on kotien toimesta harjoitettu aina ilman, että näiden kotien antaman hoidon tasoa olisi voitu valvoa tai edes puuttua tiedossa oleviin epäkohtiin,
koska lainsäädäntö ei ole antanut siihen lastensuojeluviranomaisille mitään mahdollisuuksia. Kaupungin pöytäkirjoihin kirjattiin, että tämä toiminta olisi saatava
valvontaan. Pöytäkirjamerkintänä todettiin myös, että se olisi mahdollisuuksien
mukaan otettava huomioon yhteiskunnan lastensuojelutoimenpiteitä suunniteltaessa.
Keskusteluissa pohdittiin, että sopivien kotien saamisesta ei voida esittää varmoja lukuja, mutta työnvälitystoimiston mukaan kymmenkunta perhepäivähoitajaa
on ilmoittautunut. Työnvälittäjän antaman selvityksen mukaan heidän tasonsa oli
yllättävän korkea. Todettiin, että perhepäivähoito olisi määrättävä lastentarhain
johtokunnan toimialaan kuuluvaksi, mutta lasten terveysvalvonnan tulisivat hoitamaan kaupungin terveyssisaret. Alusta asti Kotkassa linjattiin niin, että isovanhempien antama päivähoito ei tule sisältymään tähän perhepäivähoitokokeiluun.
Toiminnan organisointi
Toiminta organisoitiin niin, että lastentarhain johtokunta valitsee hoitokodit, jotka
asunnon, perheenjäsenten terveydentilan ja perheenäidin ammattitaidon puolesta
todetaan hyväksyttäviksi. Johtokunta järjestää tehtävään valituille perheenäideille
työnohjauskurssin, jossa opettajina toimivat sosiaalilautakunnan palveluksessa olevat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Kotien tarkastus ja valvonta uskottaisiin
kokeiluaikana lähinnä olevan päivähoitolaitoksen johtajattaren tehtäväksi erityistä
korvausta vastaan. Kerrottiin, että ne päivähoitolaitosten johtajattaret, joita tarvitaan perhepäivähoitokokeilun suunnittelussa ja valvonnassa, ovat mielihyvin suostuneet tehtävään.129
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Lastentarhain johtokunta suorittaa päivähoitajille heidän kanssaan sovitun korvauksen, valitsee sijoitettavat lapset ja perii näiden lasten vanhemmilta päivähoitomaksun samoin perustein kuin päivähoitolaitosten kokopäivähoidosta peritään. Sijoitettavat lapset valittaisiin samanlaisin perustein kuin valitaan päivähoitolaitoksissa vapautuville paikoille eli ensisijaisesti huomioon otetaan yksinäisten huoltajien, monilapsisten perheiden nuorimmat sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevien
perheiden lapset.
Aloite-esityksen perusteluita ja ehdotuksia 23.11.1965:
–
–
–
–
–
–
–
–

Perhepäivähoito on vaihtoehto laitosmaiselle päivähoidolle.
Lapsen oman tarpeen tulisi olla määräävänä tekijänä (eikä aikuisten).
Hoitopaikka olisi helpommin lapsen kodin lähellä.
Kuljetusmatkat olisivat lyhyempiä ja vähemmän rasittavia.
Perhepäivähoito on parempi herkille ja helposti sairastuville lapsille.
Kunnan ei tarvitse rakentaa.
Perhepäivähoito on kunnalle edullisempaa.
Perhepäiväkodeiksi sopivien kotien tason määrittely on vaikeaa: tulee olla
tasokas, mutta vaatimukset eivät saa olla kohtuuttomia.
– Saatavuudesta ei ole varmuutta.
– Toiminnan tulisi kunnassa olla sosiaali- ja lastensuojeluviranomaisten valvomaa.
– Perhepäivähoidossa tulee olla vanhemmille samat periaatteet maksuihin
kuin laitosmaisessa päivähoidossa, jolloin osa kustannuksista tulisi yhteiskunnalle.
– Kustannusten on jakaannuttava yhdenmukaisesti.
On syytä panna merkille, että aloitteessa ei esitetä toiminnan organisoimisesta
muuta kuin valvova viranomainen.
Kun sitten perhepäivähoito käynnistettiin Kotkassa kokeiluna huhtikuussa
1966, sen muodot ja ehdot olivat seuraavanlaisia:
–
–
–
–
–
–
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Toiminta alkaa kokeiluna, jossa on 15 lasta.
Perhepäivähoitajia etsitään työnvälitystoimiston ja lehti-ilmoitusten
kautta.
On lastensuojelua, kuten muukin päivähoito.
Lastentarhain lautakunta perii vanhemmilta päivähoitomaksun samoin perustein kuin päivähoitolaitosten kokopäivähoidosta peritään.
Lastentarhain johtokunta valitsee hoitokodit.
Lastentarhain johtokunta järjestää päivähoitajille työnohjauksen.

–
–
–
–
–
–
–
–

Lastentarhain johtokunta järjestää hoidon tarkastuksen sekä suorittaa päivähoitajalle hänen kanssaan sovitun korvauksen.
Lastentarhain johtokunta valitsee sijoitettavat lapset.
Päivähoitolaitosten johtajattaret ovat mukana suunnittelussa ja vastaavat
valvonnasta. He saavat erilliskorvauksen.
Ohjaajina toimivat kunnan palveluksessa olevat lastentarhanopettajat ja
lastenhoitajat.
Terveysvalvonnasta vastaavat kaupungin terveyssisaret.
Noudatetaan soveltuvin osin päiväkotien ohjesääntöä.
Isovanhempien antama päivähoito ei sisälly tähän kokeiluun.
Kaikki vieraissa yksityiskodeissa annettava lasten päivähoito olisi hyvä
saada sosiaalilautakunnan valvontaan. Nyt sille ei ollut lain tukea.

Kokeilu korjausliikkeiden kautta vakinaiseksi toiminnaksi
Perhepäivähoito jatkui Kotkassa edelleen kokeiluna vuodesta 1966 saumattomasti
eteenpäin päivähoitolakiin saakka. Toiminta laajeni vuosittain 3–4 uuden hoitajan
avulla. Toimintaan koettiin tarvittavan melko pian korjausliikkeitä kahteen alueeseen: talouteen ja ohjaukseen.
Taloudellisia vaikeuksia koettiin määrärahojen suhteen. Yhdeksi ratkaisuksi
neuvoteltiin vanhemmat maksamaan erillinen kulukorvaus ruoasta, puhtaudesta ja
asunnon käytöstä suoraan perhepäivähoitajille. Kunta maksoi työsuhteessa oleville
hoitajille korvauksen lapsen hoidosta. Vanhemmat maksoivat kunnalle saman päivähoitomaksun kuin päivähoitolaitoksissa. Vähävaraiset perheet saivat perhepäivähoidon maksuttomasti eli kunnan maksamana.130
Ohjauksen suhteen oli ongelmia, kun työmäärän kasvettua päivähoitolaitosten
johtajat, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat eivät enää ehtineet oman työnsä
ohella hoitaa tehtävää. Seuraavaksi asiaa pyrittiin ratkaisemaan niin, että kaksi ammattikoulutettua perhepäivähoitajaa toimi johtavina perhepäivähoitajina kahteen
piiriin jaetussa kaupungissa. Sekin osoittautui pian toimimattomaksi, ja vuonna
1971 ohjaustehtävä annettiin yhdelle sosiaalityöntekijälle. Nyt puhuttiin siitä, että
sosiaalilautakunta järjestää tarkoituksenmukaisen ohjauksen ja valvonnan sekä tarvittavan koulutuksen, johon on velvollisuus osallistua.131 Vasta vuonna 1972 eli
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kuuden vuoden jälkeen toiminnan aloittamisesta palkattiin tehtävään osa-aikainen
perhepäivähoidonohjaaja.
Perhepäivähoidon kokeilu sai vuonna 1972 Kotkassa uuden vivahteen, kun
kunnan ja keskussairaalan kanssa ratkaistiin vaikeaa päivähoitotilannetta niin, että
sairaala osoitti tilat, jossa perhepäivähoitaja hoiti vuorohoitoa tarvitsevia lapsia.132
Tätä voi pitää esimerkkinä asuntoasteisesta perhepäivähoidosta.
Jo aikaisemmin oli parkkiperhepäivähoitoa
Ensimmäisenä kuntana siis Kotka aloitti perhepäivähoidon kokeiluna huhtikuussa
1966. Mutta itse asiassa Kotkassa oli ollut pohjustusta perhepäivähoidolle jo sitä
ennen, kun kotona omien lasten kanssa oleva 25-vuotias sosiaalikasvattaja ryhtyi
vuonna 1962 yksityisesti tarjoamaan lyhytaikaista hoitopaikkaa, että äiti pääsi asioille vähäksi aikaa. Hänelle oli sanottu, että mikset mene töihin, kun on koulutus.
Hän kertoi ajatelleensa, että Olisi ollut hassua mennä töihin ja joku muu hoitaisi
omat lapset. Vuonna 1964 tämä parkkiperhepäivähoito, lapsiparkkikokeilu virallistettiin kunnan taholta, ja se jatkui sitten päivähoitolakiin saakka. Päiväkodin johtaja,
joka oli myös sosiaalikasvattaja, kävi kerran kuussa tarkastuskäynnillä. Tapasin
haastattelukierroksellani kesäkuussa 2013 juuri 77-vuotispäiviään viettävän Anja
Härkösen, tämän parkkiperhepäivähoidon aloittajan. Hänellä oli lehtileikkeitä,
joissa kerrottiin ja informoitiin toiminnasta. Varsinaisen työuransa hän teki sitten
lastenkodissa.
Kotkan kokeilulla uranuurtoa ja valtakunnallista vaikuttavuutta
On syytä huomata, että Kotkan silloisena lastensuojelujohtajana toimi Alli Lahtinen, ja hän oli myös puheenjohtajana lastentarhain johtokunnassa vuosina 1965–
1968.133 Lahtinen oli kertomansa mukaan saanut idean perhepäivähoitoon Ruotsiin
tehdyltä työmatkalta. Lastensuojelujohtaja Alli Lahtinen oli todennäköisesti primus motor sille, että Kotkassa perhepäivähoito aloitettiin vuonna 1966. Sakari Kiurun134 Lahtisesta tekemän elämäkerran mukaan Ilmeisesti Kotkasta kiirineiden hyvien tulosten innoittamana toiminta alkoi viritä toisillakin seuduilla ja osoittaa tärkeytensä laitosmaisen päivähoidon rinnalle.
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Kiuru toteaa myös, että Kotkan aloite merkitsi uranuurtoa, jolle tulisi myöhemmin jatkoa Allin keskittyessä SH:n pääjohtajana 1970-luvun alussa valtakunnalliseen lasten päivähoitojärjestelmän rakentamiseen. Perhepäivähoidon kannalta
oli oleellista, että sittemmin Alli Lahtisesta tuli STM:n uuden keskusviraston eli
SH:n ensimmäinen pääjohtaja vuonna 1968.
Kokkola aloittaa valvotun perhepäivähoidon 1969
Kokkola edustanee tyypillistä ja sattumanvaraisesti valittua kuntaa perhepäivähoidon aloittajana 1960-luvun lopulla. Alkuajoista ei ole varsinaista kirjoitettua historiaa eikä toiminnallista arkistomateriaalia, mutta sosiaalilautakunnan pöytäkirjat,
kaupunginvaltuuston päätökset ja kunnalliskertomukset kertovat pääpiirteissään
alusta.
Pöytäkirjat kertovat, että sosiaalilautakunnan ja Kokkolan ammattikoulun järjestämältä perhepäivähoitajakurssilta on valmistunut 20 perhepäivähoitajaa
29.4.1969. Mainittu perhepäivähoitajakurssi oli kunnassa ensimmäinen, ja sen järjestämiseksi Kokkolan ammattikoulu oli anonut ammattikasvatushallitukselta
(AKH) sosiaalilautakunnan esityksestä lupaa järjestää perhepäivähoitajan 138 tunnin mittaisen ammattikurssin, josta 65 tuntia suoritettiin käytännön harjoitteluna
lastentarhoissa. Anomus sisälsi kustannusarvion ja opetussuunnitelman. Kurssille
ilmoittautui 60 naista. Koulutus oli ensimmäinen ammattikoulun kanssa järjestetty.
Se oli rakenteeltaan ja laajuudeltaan silloin edistyksellinen.135
Kunnalliskertomuksen mukaan136 sosiaalilautakunta on kokouksessaan 17.4.
1969 laatinut säännökset valvotusta perhepäivähoidosta ja esittää niitä kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi, jossa ne hyväksyttiin 10.6.1969. Esityksessä viitataan
siihen, että ne noudattavat pääpiirteissään Kotkan ja Pietarsaaren käytäntöä. Näinhän kunnissa on perinteisesti toimittu uusien asioiden kohdalla, joista ei ole säädöksiä. Eli kuullaan muiden kuntien kokemuksia ja sovelletaan niitä omaan toimintaan.
Esityksessä todetaan, että perhepäivähoitajatoiminta ei tule poistamaan lasten
päivähoitolaitosten tarvetta, mutta on tukena ja täydentämässä päivähoidon tarpeen
tyydyttämistä. Samassa pykälässä mainitaan myös äidinpalkan maksaminen etupäässä monilapsisille perheille, joissa sosiaalilautakunta katsoo, ettei äidin kodin
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ulkopuolinen ansiotyö vastaa tulojen osalta tarkoitustaan. Äidinpalkan osalta todetaan, ettei se ole huoltoapua eikä sitä peritä takaisin.
Valtuusto on kunnalliskertomuksen mukaan hyväksynyt 7/69 kokouksessaan
valvotun perhepäivähoidon säännöt. Valvottua perhepäivähoitoa annetaan etupäässä 0–7-vuotiaille kokkolalaisille lapsille, joiden vanhemmat ansiotyön, perheen suurilukuisuuden tai muun sosiaalisen syyn vuoksi tarvitsevat apua lasten päivähoidon järjestämisessä.
Perhepäivähoitoa valvoo sosiaalilautakunnan yleinen osasto, joka pitää luetteloa hyväksytyistä perhepäiväkodeista sekä hyväksytyistä lapsista. Vähintään kerran kuukaudessa virkailijoiden välityksellä yleinen osasto tarkastaa hoitokodin ja
lasten hyvinvoinnin. Jos on laiminlyöntejä, niistä on heti ilmoitettava sosiaalitoimistoon.
Niiden lasten osalta, jotka sosiaalitoimisto sijoittaa perhepäivähoitoon, yleinen
osasto suorittaa hoitomaksun (140 mk/kk). Siitä on korvausosa yhden lapsen osalta
42 markkaa ja varsinainen hoito-osa eli palkkaosa 98 markkaa kuukaudessa. Hoitomaksusta peritään vero. Ruokamaksun vanhemmat voivat maksaa suoraan hoitokodille. Joidenkin vanhempien osalta yleinen osasto maksaa ruokamaksunkin.
Hyväksytyt perhepäiväkodit voivat ottaa hoitoonsa muitakin kuin sosiaalilautakunnan sijoittamia lapsia. Heidät pitää ilmoittaa sosiaalitoimistoon, mutta kaikki
maksut kulkevat silloin perheiden kesken. Perhepäiväkotiin voidaan sijoittaa niin
monta lasta, että heidän lukumääränsä yhdessä hoitajan omien lasten kanssa on
korkeintaan viisi.
Valvotun perhepäivähoidon sääntöjen loppulauseena on, että perhepäivähoitotoiminnan on pyrittävä hyvään yhteistyöhön muiden kaupungin lasten päivähoitolaitosten kanssa. Kun sosiaalilautakunta sitten seuraavana vuonna – 1970 – pohtii
perhepäivähoidon kehittämistä, se toteaa, että perhepäivähoidon valvonta ja johto
olisi siirrettävä lastentarhojen ja seimien johtokunnalle, jotta se yhdenmukaistettaisiin muun lastenhuoltotoiminnan kanssa.137 Kun mennään vielä vuosi eteenpäin eli
alkuvuoteen 1971, sosiaalilautakunnan pöytäkirjassa todetaan, että tavoitteena on
päästä siihen, että perhepäivähoitajat olisivat työsopimussuhteessa kaupunkiin.
Tätä suosittaa myös lasten päivähoitotoimintaa Kokkolassa vuonna 1971 tutkinut
toimikunta. Työsopimussuhteinen toiminta takaisi pysyvät ja turvalliset hoitopaikat
sekä hoitajille paremmat sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet sekä nostaisi työn
arvostusta.
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Kun toiminnan alussa sosiaalilautakunta oli maksanut perhepäivähoitoon sijoitettujen lasten osalta hoitomaksun, päätettiin nyt 1971 julistaa avoimesti haettavaksi perhepäivähoitoavustukset siten, että sen määrä yhtä lasta kohden olisi enintään 140 markkaa kuukaudessa. Etusija olisi vähävaraisilla perheillä.
Pöytäkirjassa todetaan, että tällöin jatkuu jo vallinnut käytäntö. Uutta oli se,
että nyt tämä käytäntö julkisena hakuna tulisi kaikille mahdolliseksi, jolloin moni
piilevä tapaus tulisi lautakunnan tietoon ja perhepäivähoitoavun piiriin. Perhepäivähoitopaikkojen tuli olla lautakunnan valvomia. Esityksessä viitataan lastensuojelulain muutokseen. Haittapuolena pidettiin sitä, että kaikki koulutetut perhepäivähoitajat eivät siirtymävaiheessa pääsisi osalliseksi kaupungin myöntämästä perhepäivähoitoavustuksesta.138
Vähävaraisille tarkoitettu perhepäivähoitoavustus jatkui ainakin vuoteen 1973,
jolloin sen enimmäismäärä oli 180 markkaa kuukaudessa, jos perhepäivähoitaja oli
suorittanut koulutuskurssin. Kyseisenä vuonna avustusta oli saanut 52 perhettä.
Avustuksen saamisen ehtona vähävaraisuuden lisäksi oli se, että sosiaalilautakunta
oli hyväksynyt hoitokodin ja että vanhemmat ja perhepäivähoitaja allekirjoittavat
keskinäisen hoitosopimuksen.
Tällä kaupungin mallilla useampi perhe pääsi osalliseksi perhepäivähoidosta
kuin työsopimusmallilla. Pöytäkirjassa todetaan lisäksi, että malli on yksinkertainen ja hallinnollisesti helppo, kun kaupungin ei tarvitse tehdä palkanmaksua ja sosiaaliturvamenoja. Sosiaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuonna 1973,
että Kokkolassa palkattaisiin seuraavan vuonna ensimmäiset kymmenen perhepäivähoitajaa työsopimussuhteeseen.139
Kunnan huomassa olevia perhepäivähoitajia oli Kokkolassa vuonna 1971 noin
40. Määrä lisääntyi tasaisesti ollen vuonna 1975 noin 150 ja vuoden 1980-lopulla
määrä oli alkuun nähden kymmenkertaistunut ollen noin 400.140
Yhteenvetona voi todeta, että Kokkolan perhepäivähoidon alkuvaiheet osoittavat, että kunnissa todennäköisesti oli lukemattomia erilaisia toteuttamisen vivahteita ennen päivähoitolakia. Näitä omaleimaisia vivahteita oli Kokkolassa ainakin
seuraavia:
–
–

Koulutuksen pituus ja siihen sisältyvä laaja harjoittelu (73 opetustuntia +
65 harjoittelutuntia).
Koulutus oli ammattikoulun kanssa yhteistyössä.
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–

Sosiaalilautakunnan yleisellä osastolla oli paitsi toimintaa linjaava myös
operatiivinen toteuttaminen (perhepäiväkotien hyväksyminen, perhepäivähoitajien valinta, lasten valinta).
– Erillisiä ohjaajia ei nimetty, vaan puhutaan sosiaalitoimistosta ja virkailijoista.
– Vanhemmat ja perhepäivähoitaja kirjoittavat keskinäisen hoitosopimuksen,
kun sosiaalilautakunta on hyväksynyt hoitokodin.
– Hakemuksesta perheille myönnettiin perhepäivähoitoavustus, joka sitten
ohjattiin perhepäivähoitajalle maksuksi.
– Perhepäivähoitajat eivät olleet työsuhteessa kuntaan, vaan kunta kierrätti
määrittelemänsä ja myöntämänsä avustuksen hoitomaksuksi perhepäivähoitajille.
– Puhuttiin ruokamaksusta ja sen osalta arvioitiin, maksaako perhe sen itse
suoraan vai maksaako sen sosiaalilautakunta.
– Lapsiryhmän koko, omat lapset mukaan lukien, on viisi.
– Perhepäivähoitaja voi ottaa sivusta lapsia, joista vanhemmat maksavat suoraan hänelle maksun.
– Todennäköisesti oli myös ns. äidinpalkka, jolla tuettiin suoraan kotiin niitä
äitejä, joiden ansiotyön ei katsottu kannattavan.
Tulee mieleen, että tässä Kokkolan mallissa oli aihioina kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea ja palveluseteliä.
Helsinki aloitti perhepäivähoidon mittavalla hankkeella 1970
Maan suurimmassa kaupungissa, Helsingissä oli kova puute päivähoitopaikoista
1960-luvulla. Asiaa lähdettiin ratkaisemaan kokonaisvaltaisesti selvityksin sekä
kaupunkiparlamentaarisella strategialla. Keväällä 3.3.1969 Helsingin kaupunginhallitus asetti professori Olavi Riihisen johdolla toimivan lasten päivähoitokomitean, joka luovutti mietintönsä 20.9.1972 kaupunginhallitukselle. Se sai paljon huomiota osakseen tiedotusvälineissä.141 Tämän oman kaupunkikomitean tilaamana ja
valvomana päätettiin suorittaa vuodesta 1970 alkaen erillinen perhepäivähoitokokeilu. Kokeilun piti kestää alun perin vuoden, mutta se laajeni ja jatkui päivähoitolakiin saakka.142
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Helsinki tuli siis verraten myöhään mukaan perhepäivähoidon kehittämistyöhön. Kuntakentällähän oli siihen mennessä ollut jo runsaastikin aktiviteettiä perhepäivähoidon kehittämisessä. Perhepäivähoitoa jarruttavina tekijöinä Helsingissä pidettiin kahta näkökulmaa. Ensinnäkin hallinnolliset ristiriidat olivat esteenä. Terveydenhoitoviraston ja lastentarhaintoimiston välillä oli epätietoisuutta siitä, kumman alaisuuteen perhepäivähoidon organisointi kuuluisi tulevaisuudessa. Myös lastensuojeluvirasto oli mukana tässä hallinnollisessa jännitteessä. Toisena jarruttavana tekijänä pidettiin luottamushenkilöiden asenteellisia ristiriitoja. Monien oli
vaikea hyväksyä perhepäivähoitoa uutena tasavertaisena päivähoitomuotona laitoshoidon rinnalle.
Puoltavina seikkoina taas nähtiin neljä asiaa: ensinnäkin ylipäätään puutetta
päivähoitopaikoista, toiseksi valinnanmahdollisuuden antamista vanhemmille, kolmanneksi perhepäivähoitoa pidettiin ainoana mahdollisuutena tietyille erityisryhmille kuten psyykkisesti ja fyysisesti vammaisille ja neljäntenä puoltavana näkökulmana pidettiin sitä, että perhepäivähoidon kustannukset eivät nouse laitoshoidon tasolle.143
Kokeilun asemointi kuntahallintoon
Helsingin päivähoitokomitea esitti puheenjohtajansa, professori Olavi Riihisen allekirjoituksella 11.12.1969 kaupunginhallitukselle, että perhepäivähoitokokeilu toteutettaisiin sekä terveydenhoitoviraston että lastentarhain toimiston alaisuudessa.
Esitystä perusteltiin vain toteamuksella:
koska ei ole kyetty ratkaisemaan, mikä virasto lopullisesti on tarkoituksenmukaisin huolehtimaan ohjatusta perhepäivähoidosta.144
Helsingin lastensuojelulautakunta oli lausunnossaan sitä mieltä, että lastensuojeluvirasto on pienessä mittakaavassa toteuttanut valvottua perhepäivähoitoa jo usean
vuoden ajan, ja sille on muodostunut alalta kokemusta, joka olisi hyödyttänyt komitean työskentelyä myös kokeiluvaiheessa. Lastensuojelulautakunta viittaa lausunnossaan perhepäivähoitoa koskevaan lastensuojelulain muutokseen, joka kytkee lastensuojelulautakunnan ja lastensuojeluviraston tähän toimintaan ja toteaa,
että on täysin hajanaista lähteä toteuttamaan kokeilua ilman lastensuojeluviraston
myötävaikutusta.
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Lastensuojelulautakunta katsoo edelleen, ettei kokeilua tulisi aloittaa yksinomaan komitean esittämien tehtäväalueiden osalta eikä hallinnollisesti niin organisoituna kuin komitea ehdottaa. Lastensuojelulautakunnan mielestä kokeilu voidaan
parhaiten suorittaa silloin, kun se hallinnollisesti on yhden elimen toteutettavissa ja
sisältää ne tehtävät, joita varsinaisessa perhepäivähoidossa tulee esiintymään.145
Lastentarhain lautakunta esitti omassa lausunnossaan, että kokeilu tulisi organisoida hallinnollisesti yhden elimen toimesta. Lastentarhain lautakunta toi lausunnossaan esille myös, että kaupungin tulisi tukea vähävaraisia perheitä saamaan perhepäivähoitoa kaupungin maksamana.146
Kaupungin järjestelytoimisto tuo lausunnossaan esille, että lasten päivähoidon
pahana epäkohtana on ollut Helsingissä se, että perhepäivähoidossa on voinut olla
lapsia ilman minkäänlaista lupaa tai valvontaa. Mainitaan, että lapsia voidaan tuoda
päivähoitoon jo parin kuukauden ikäisenä eikä lapsella ole minkäänlaisia mahdollisuuksia sanoin ilmaista itseään. Järjestelytoimisto pitää sinänsä hyvänä päivähoitokomitean esitystä kokeilun organisoimiseksi kahden eri lautakunnan alaisuuteen
todeten, että kolmattakin eli lastensuojelulautakuntaa on mietitty. Järjestelytoimisto
toteaa, että perhepäivähoito on tyypillinen esimerkki siitä, että täysin uuden kunnallisen työmuodon sijoittaminen olemassa oleviin hallinnon haaroihin ei aina ole
itsestään selvä asia. Tästä syystä on hyvä, että kokeilu aloitetaan kahden eri hallinnonhaaran alaisuudessa, jotta saataisiin selvyys siitä, kumman alaisuudessa sillä on
paremmat toimintamahdollisuudet.147
Järjestelytoimisto esitti, että kokeilun käytännön organisointi olisi sen alaisuudessa, koska komitealla ei voi olla työntekijöitä palkattuna. Järjestelytoimistoon
organisoitaisiin yksikkö, johon palkataan tarvittavat toimisto- ja tutkimushenkilöt
sekä kokeilun johtajat. Järjestelytoimiston yhteydessä olisi myös kokeilun yhteinen
toimikunta.148
Lasten päivähoitokomitea pitää omassa lausunnossaan järkevänä järjestelytoimiston esitystä, että sen yhteyteen perustetaan koko kokeilua organisoiva yksikkö
työntekijöineen. Sen tuli olla yhteistyössä asianomaisten virastojen kanssa ja toimia
komitean antamien suuntaviivojen mukaan.149
Lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallitus päätti myöntää lasten päivähoitokomitealle luvan järjestää perhepäivähoidon kokeilu terveydenhoitoviraston ja
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lastentarhain toimiston myötävaikutuksella ja kaupunginhallituksen järjestelytoimiston yhteydessä.150
Kokeilu käynnistyy
Helsingin ohjatun perhepäivähoidon kokeilu käynnistyi 15.4.1970 lähtien kaupungin lastentarhojen toimiston alaisena Kontulassa ja terveysviraston alaisena Alppilassa. Toimintaa varten oli nimitetty ohjaava toimikunta, jonka puheenjohtajana
toimi virastotutkija Inkeri Benson. Etusija annettiin sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitseville lapsille. Perhepäiväkotina pidettiin kotia, jossa
päivittäin hoidettiin enemmän kuin kolme tuntia 1–4 vierasta lasta.151
Vaikka kokeilu oli organisoitu kahden eri viraston alaiseksi ja niiden toimivuutta arvioitiin, silti päivähoitokomitea piti tärkeänä, että laaditaan tietyt yhteiset
kriteerit. Tällaisia olivat muun muassa kokeilun yleiset puitteet eli maksut kulkivat
suoraan perheiden ja hoitajien välillä, molemmissa kokeiluissa oli oltava samat hoitokodin hyväksymisvaatimukset ja kummankin tuli järjestää hoitajille koulutusta
joko työväenopistossa tai neuvolassa.152
Mitä kokeilu oli?
Helsinki siis nimesi kokeilun ohjatun perhepäivähoidon kokeiluksi. Kokeilu piti
sisällään perhepäivähoitajien ja perhepäiväkotien valintaa, kortistointia ja välittämistä. Siihen kuului oleellisena myös perhepäivähoitajien ohjaus ja kouluttaminen.
Kokeilun tehtävänä oli myös kartoittaa kokemuksia sekä kiinnittää erityistä huomiota vuoro-, ilta- tai yötyötä tekevien vanhempien lasten hoidon järjestämismahdollisuuksiin.153
Ohjaustoimenpiteet perustuivat vapaaehtoisuuteen siten, että perhepäivähoitajat anoivat kirjallisesti pääsyä toiminnan piiriin. Ohjaajat toimivat yhteistyössä perhepäiväkotien ja lasten vanhempien kanssa. Maksut kulkivat suoraan vanhemmilta
hoitajille.
Vaikka Helsinki ei puuttunut varsinaiseen maksutapahtumaan perheiden ja perhepäivähoitajan välillä, kaupunki kuitenkin vaikutti asiaan esittämällä kaupungin
verojohtajalle kustannuslaskelman, jonka perhepäivähoitajat voivat liittää omaan
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veroilmoitukseensa. Esimerkkilaskelmassa joulukuulta 1969 esitetään, että jos kokonaispalkkio on 183 markkaa, siitä ruokamenoja olisi 78 markkaa, huoneistomenoja 40 markkaa ja muita menoja 15 markkaa. Varsinainen hoitajan tulo olisi 50
markkaa kuukaudessa.154 Helsinki selvitti myös perhepäivähoitajien välityksen oikeellisuutta. Työnvälitystoimiston kanta oli, että vaikka kirjallisesti kysyttäisiin:
Otatteko lapsia hoitoon, se on katsottava hoitokodin etsimiseksi eikä työnvälitykseksi.
Kun ohjatun perhepäivähoidon kokeilu keväällä 1970 alkoi Helsingissä, perhepäivähoitajien koulutus oli 31 tuntia, sittemmin 40 tuntia, ja vuonna 1973 se pidennettiin MLL:n suosituksen mukaisesti 60 tuntiin. Vuonna 1974 koulutus piteni
varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean ehdotuksen mukaisesti 150
tuntiin, missä pituudessa se oli sitten vuoteen 1984 saakka.155
Volyymin haasteellisuus
Helsingissä oli perhepäivähoitokokeilun alkaessa eli vuonna 1970 lapsia kunnallisissa kokopäivätarhoissa ja -seimissä 4 000, kunnallisissa puolipäivätarhoissa
5 000, yksityisissä päiväkodeissa 1 700 ja valvomattomassa perhepäivähoidossa
7 000 lasta.156 Perhepäivähoito oli siis yleisin päivähoidon muoto.
Kun Helsingin päivähoitokomitean tekemä päivähoitotutkimus julkistettiin
13.4.1972, apulaiskaupunginjohtaja Pentti Pusa157 totesi, että Nyt valmistuneen lasten päivähoidon peruskartoituksen lisäksi on lasten päivähoitokomitean esityksestä
kaupunginhallituksen päätöksellä Helsingissä käynnissä ohjatun perhepäivähoidon kokeilu. Se käsittää nyt kahdeksan kaupunginosaa ja sen piirissä on noin 900
lasta ja 600 perhepäivähoitajaa. Tämän loppuvuoden aikana on tarkoitus laatia
suunnitelma tämän päivähoitomuodon kehittämiseksi ja ulottamiseksi asteittain käsittämään koko Helsingin kaupungin alue. Toiminta oli siis jo laajentunut alun kahdesta kaupunginosasta kahdeksaan ja lupauksen mukaan tulisi laajenemaan kaikkialle.
Päivähoitolaki oli tulollaan, ja siitä seuraisi automaattisesti perhepäivähoidon
hallinnon sijoittuminen muun päivähoidon yhteyteen eli kokeilun aikaisten hallinnon alojen välistä paremmuutta perhepäivähoidon toteuttajana ei näin ollen tarvinnut tai voinut tehdä. Päivähoitolaki oli tuomassa myös valvontavelvollisuuden
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koko perhepäivähoidon alueeseen. Vuoden 1973 aikana ohjattua perhepäivähoitotoimintaa oli jo 14 kaupunginosan alueella158, ja sen piirissä oli noin 2 000 lasta,
mutta ohjauksen ulkopuolella oli edelleen paljon lapsia eli noin 5 000.
Kaupunginhallitus antoi lastentarhain lautakunnan tehtäväksi huolehtia vuoden
1973 aikana ohjatun perhepäivähoidon järjestämisestä kaupungissa kokeilun aikana luodun toimintamallin mukaisesti. Helsingissä laskettiin, että pelkästään päivähoitolain mukanaan tuomaa valvontatehtävää varten tarvittiin lisää seitsemän ohjaajaa ja kaksi toimistoapulaista. Tämä lisäys myönnettiin ja ohjaushenkilöstön kokonaismäärä oli nyt 22 henkilöä. Näistä yksi oli perhepäivähoidon johtaja ja kaksi
johtavaa ohjaajaa sekä 18 ohjaajaa ja toimistoapulainen.159
Helsingin ohjatun perhepäivähoidon kokeilua johtava toimikunta ja päivähoitokomitea olivat itse olleet vaikuttamassa valtakunnalliseen päivähoitokomiteaan
niin, että lainsäädäntöön saataisiin tukea perhepäivähoidon ohjaukselle ja valvonnalle. Toimikunnan edustajat toteavat, että perhepäivähoidon kautta on poikkeuksellinen mahdollisuus tietää perheiden tilanteista. Kaupunkimainen asutus kun ei
tuo esille kotien puutteita ja esteitä lasten päivähoidolle tai tietoa siitä, onko lapsi
päivähoidossa.160
Perhepäivähoito päivähoitolain mukaiseksi Helsingissä 1974
Helsingissä aloitettiin aikaisemman kokeilupohjaisen toiminnan perusteella ja päivähoitolain mukaisena kaupungin järjestämä ohjattu kunnallinen toiminta päivähoitolautakunnan päätöksellä 17.1.1974. Perhepäivähoitajat valitsi päivähoitotoimiston päällikkö kuultuaan asiantuntijoina perhepäivähoidon henkilökuntaa. Lapset valitsi päivähoitolautakunta tarkastajan ja perhepäivähoidon ohjaajien esityksestä. Etusija annettiin sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitseville. Vuonna 1975 perhepäivähoidossa olevat lapset olivat pääasiassa 1–2-vuotiaita. Heitä oli kaikista hoidossa olevista lähes puolet (47 %).161 Vuonna 1975 perhepäivähoidon ohjauksesta ja valvonnasta huolehtivat perhepäivähoidon johtavat
ohjaajat apunaan 37 perhepäivähoidon ohjaajaa. Keskuspäiväkodit huolehtivat kukin alueellaan lasten valinnasta.162
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Päivähoitotoimen johtaja Eeva-Maija Pikkanen toteaa, että vuoden 1977 loppuun mennessä nousee kunnallisten eli siis työsopimussuhteisten perhepäivähoitopaikkojen luku 2 000:een, ja palveluksessa on arviolta noin 1 000 perhepäivähoitajaa. Vastaava määrä päiväkotipaikkoja olisi merkinnyt 30 uuden noin 70-paikkaisen
päiväkodin perustamista Helsinkiin.163
Raivaajahengellä toimittiin164
Kun perhepäivähoidon kokeilu alkoi Helsingissä keväällä 1970, se oli kunnallisena,
ohjattuna toimintana kaikille uutta. Vaikka toiminta alkoi ensin kahdella alueella,
se laajeni kuitenkin koko ajan ja alusta asti työssä oli määrällistä haastetta. Sekä
ohjaajien määrä että perhepäivähoitajien ja hoidossa olevien lasten ja heidän vanhempiensa määrä kasvoi koko ajan. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä perhepäivähoito
voisi olla kunnallisena hoitomuotona. Aivan aluksi ohjaajien tehtävänä oli tiedottaminen.
Kuljimme hiekkalaatikolta toiselle etsimässä perhepäivähoitajan näköisiä naisia lasten kanssa. Kauppasimme mukaantulomahdollisuutta yhteistyöhön.
Esitteitä oli laadittu teemoilla: Kun lapsesi on perhepäivähoidossa tai Sinulla on
lapsi perhepäivähoidossa. Esitteitä jaettiin alueilla. Oli paljon muualta muuttaneita.
Juostiin myös portaissa ja laitettiin postilaatikoihin. Kaikki toiminta oli alussa yksityistä ja vapaaehtoista. Perhepäivähoitajiksi haettiin jo toimivia tai perhepäivähoitajiksi haluavia, mutta haluttiin myös perhepäivähoidossa olevien tai perhepäivähoitoon haluavien lasten vanhempien ilmoittautuvan.
Esimerkiksi perhepäivähoitajana tuolloin toiminut kertoi kuulleensa ohjatun
perhepäivähoidon kokeilusta ja hakeutui siihen itse, koska koki ohjaajan taustatuen
tärkeäksi. Ohjaaja muistelee, että kun hoitaja ilmoittautui perhepäivähoitajaksi,
keskustelin ensin hänen kanssaan työn sisällöstä ja selvitin itselleni hänen työmotivaatiotaan. Siinä yhteydessä puhuimme myös hänen elämäntilanteestaan,
perheestä, aviomiehestä, omista lapsista ja muista kotiin liittyvistä asioista.
Kerroin, että katson kodin tilat; missä syödään, missä leikitään, missä nuku-
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taan, missä ulkoillaan. Kotikäynnin tarkoitus oli selvittää lasten hoitoon ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita, ei syynätä esimerkiksi liinavaatekaappien järjestystä tai vastaavaa. Jostakin syystä oli liikkeellä huhu, että ohjaajat tarkastavat joka paikan.
Kun oli kysymys kokonaan uudesta työalasta, ohjaajat joutuivat suunnittelemaan
kaiken itse.
Vaikka oli esimerkiksi MLL:n ohjeistusta, jouduttiin kaikki miettimään ja sopeuttamaan Helsingin näkökulmasta. Raivaajahengellä toimittiin. Luotiin itse
kaikki työvälineet, kuten lomakkeet. Suunniteltiin koulutukset ja koulutettiin
aluksi itse hoitajia – leivottiin pullatkin. Koulutukset ja kokoukset olivat iltaisin
ja niitä oli paljon. Sekä hoitajat että ohjaajat olivat lujilla.
Helsingin perhepäivähoidossa tehtiin alusta asti vanhempien ja perhepäivähoitajien
välisiä hoito- ja kasvatussopimuksia, joissa ohjaajat olivat läsnä ja todistivat tehdyn
sopimuksen. Ohjaajat kertoivat siinä myös omasta roolistaan ja siitä, että he ovat
niin perhepäivähoitajien kuin vanhempienkin tukena. Tätä sopimuskäytäntöä muisteltiin edelleen edistyksellisenä. Ohjaajat tekivät kotikäyntejä, perustivat lelulainaamoita, vuokrasivat toimistotiloja, pestasivat lisää ohjaajia.
Paitsi, että jouduttiin luomaan koko uuden toiminnan työvälineet, koettiin tärkeäksi myös pohtia yhteisissä kokouksissa ohjaajan työn eettisiä ulottuvuuksia.
Muistissa oli esimiehen ohje Mene toisen kotiin niin kun toivoisit omaan kotiin tultavan. Haluttiin olla riittävän ammatillisia ja riittävän hienotunteisia. Sen oppi tekemällä. Koettiin, että siten kehittyi herkkyys tunnistaa tilanne kokonaisuutena.
Vaikeuksia ja tietämättömyyttä oli ohjaajallakin. Päällimmäisenä oli into, jolla
työhön tartuttiin. Kaikilla oli jonkinlaista seikkailunhalua. Jonkin verran oli työkokemusta, mutta oltiin kuitenkin suhteellisen nuoria. Tyhjästä luotiin ja kaikki olivat
siinä avoimin aivoin mukana. Ohjaajia oli jo alkuvaiheissa 16, ja yhteisissä kokouksissa olivat kaikki mukana. Helsinki järjesti perhepäivähoidon ohjaajille myös
erilaista täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Oli luentoja eri aiheista, mutta myös
kasvatusongelmia pohtivia pienryhmiä, jotka kokoontuivat kasvatusneuvolan työntekijöiden johdolla. Koettiin, että ohjaajilla oli arvostusta hoitajia kohtaan. Oli paljon lapsia, jotka tarvitsivat päivähoitoa.
Toisaalta lähiöissä oli paljon nuoria, innokkaita pienten lasten äitejä paljon
perhepäivähoitajaksi ehdokkaiksi. Asunnot olivat uusia, isoja ja puhtaita. Pihat olivat pitkään myllerryksessä. Mukavat muistot siltä ajalta.
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Perhepäivähoito oli uusi työmuoto, jota innolla tehtiin. Ei ollut vaikeaa sanoa asioista, joita huomasi kodeissa. Sai ja joutui olemaan paljon vanhempien kanssa. Hoitosopimusten tekeminen koettiin tärkeäksi, kun eri osapuolet olivat paikalla. Ja esimiehistä on hyviä muistoja.
Työnteko oli suhteellisen helppoa. Hoitajien illoissa me-henki oli hyvä ja innostunut. Päiväkodin yhteyteen tuli viimein oma pieni huone ohjaajille. Päiväkodit
vähitellen hyväksyivät ja heidänkin kanssaan yhteistyö virisi. Päiväkodit näkivät,
että perhepäivähoito oli lisätyömuoto. Ja sitten kävi niin, että päiväkodin johtajat
laittoivat lapsiaan perhepäivähoitoon.
Perhepäivähoidon toimenkuva jakaantui hoitoon, kasvatukseen ja paperitöihin.
Suurin osa oli perustyötä, mutta se koettiin laadullisesti erittäin tärkeäksi. Oli hyviä
hoitajia. Pedagoginen puoli tarvitsi tukea, johon kaupunki järjesti koulutusta. Esimiehet ymmärsivät, ja päiväkodin puolelta oltiin yhteistyöhaluisia. Oli perinteinen
käsitys, että kaikki osaavat hoitaa. Ohjaus toi laatua ja ammatillisuutta. Perhepäivähoitajien piti esimerkiksi ohjaajien ohjeen mukaan pitää omana tietonaan perheiden asioita.
Pärjäsivät vaikeidenkin lasten kanssa. Pienellä tuella perhepäivähoitajat pärjäsivät.
Alueen hoitajille pidettiin yhteisiä tapaamisia, ja muutoinkin muodostui vertaisryhmiä, joille voitiin delegoida, jos sattui esimerkiksi jokin tapaturma, joita oli erittäin
harvoin. Palkkauksen ongelmana oli paitsi pienuus, myös epävarmuus, koska poissaolot vähennettiin. Hoitaja oli koko ajan kiinni työssään niin, ettei esimerkiksi
omien asioiden hoitamiselle ollut aikaa. Ohjaajat vaihtuivat eivätkä kaikki tehneet
sitä mitä lupasivat. Varahoito oli ongelma: kenelle saatiin mahtumaan. Se oli raskasta kaikille osapuolille: hoitajille, lapsille ja ohjaajille.
Iso ja vaikea tehtävä oli sitten karsiminen. Vanhemmat olivat arkoja, koska
hoitopaikkoja ei ollut. Myös helmiä oli. Rankinta oli sanoa ja perustella, että olisi
parempi, jos etsisit jotain muuta työtä. Ohjaajalta vaadittiin todella paljon sanoa se
hoitajalle, jolla oli omia lapsia.
Hankalia tilanteita oli monenlaisia. Yhtenä ongelmana oli lasten lukumäärä.
Jollakin saattoi olla jopa kahdeksan lasta. Myös kaupunginosien tilanne oli erilaista.
Oli myös vaarallisia tilanteita esimerkiksi alkoholin, uhkausten tai väkivallan takia.
Muisteluissa oli muutamia hankalia tapauksia, esimerkiksi: Ohjaaja oli palkkaamassa uutta hoitajaa. Kaikki näytti hyvältä, mutta jokin vaisto sanoi muuta. Ohjaaja sanoi, että palataan asiaan kahden viikon päästä. Pois lähtiessä hoitaja sanoi,
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että vaikuttaakohan se jotain, kun olin viime vuonna kuukauden Hesperiassa (mielisairaala). Toisessa tapauksessa kaihtimet olivat ikkunoiden edessä. Hoitaja oli
vanhempi ja luuli, että näin pitää olla eikä uloskaan menty. Kolmannessa tapauksessa ohjaaja soitti ovikelloa ja sisältä kuului lapsen ääni, mutta ovea ei avattu.
Hoitaja tuli sitten ulkona vastaan oman lapsen kanssa, oli ollut kaupassa. Oli siis
jättänyt hoitolapsen yksin kotiin, ja kun sisään mentiin, pöydällä oli kynttilä palamassa. Oli monenlaista tietämättömyyttä.
Yksi jännite syntyi siitä, kun lastensuojeluvirasto oli palkannut jo ennen kokeilua yksityisiä hoitajia hoitamaan lastensuojeluperheiden lapsia. Jonkinlaista valvontaa oli ollut, mutta kukaan lastensuojelun puolesta ei ehtinyt asiaa hoitaa. Kun
sitten perhepäivähoitokokeilu alkoi ja kunnan puolesta tultiin mukaan, löytyi hoitajia, joita ei ohjaajien arvion mukaan voinut hyväksyä perhepäivähoitajaksi. Tällaiset tilanteet olivat vaikeita. Siitä tuli kitkaa. Usein oli kysymyksessä vanha hoitosuhde, jota ei lastensuojelun taholta haluttu lopettaa. Vähitellen tämä loppui ja
kaikki perhepäivähoidossa olevat lapset olivat kunnallisen toiminnan piirissä.
Jännitettä syntyi myös silloin, kun päiväkodeista sijoitettiin perhepäivähoitoon
erityishoitoa tarvitsevia lapsia ja kaikki lapsen tiedot salattiin. Tietoja ei saatu edes
pyydettäessä (luottoa ei ollut). Niin sitten vain yritettiin selvitä parhain päin, vaikka
se oli raskasta. Ajat muuttuivat ja ahkeralla työllä sekä valoisalla mielellä onnistuimme pikku hiljaa saamaan tasaveroisen aseman päivähoito-organisaatiossa, seniorit muistelivat.
Jännitettä alkoi syntyä myös perhepäivähoitajien taholta, kun kokeilu ei tuonut
parannusta heidän työolosuhteisiinsa. Hoitajien näkökulmastahan kokeilu toi paljon erilaisia uusia velvoitteita, koulutusta sekä arvioinnin kohteena olemista. Kun
Helsinki ei puuttunut kokeilun aikana hoitomaksuihin eikä myöskään hoitajien työolosuhteisiin eikä palkkaukseen, jotkut kokivat sen epäkohdaksi ja hankalaksi.165
Ohjaajien taholta taas koettiin, että perhepäivähoitoa piti jatkuvasti markkinoida ja puolustaa sekä omassa virastossa että sen ulkopuolella. Oli poliittista jännitettä. Koettiin, että Helsingissä demarit olivat kautta linjan vastaan. Sen sijaan
kokoomus, keskusta ja SKDL olivat kannattajia. Keskustassa oli tosin myös ns.
äidinpalkan ajajia. Mutta kaikilla oli epäluuloja – miten joku naapurin rouva voisi
olla luotettava lastenhoitaja kunnan työntekijänä. Lastentarhalautakunnan puheenjohtajana toiminut sosiaalidemokraattinen kunnanvaltuutettu Liisa Vasama esimerkiksi totesi 1973166:
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Naiset hoitavat toistensa lapsia ja ohjaaja hymyilee vieressä. Siinä on esimerkki, kuinka naiset riistävät toisiaan.
Ohjaajat olivat erilaisen koulutuksen saaneita. Heissä oli lastentarhanopettajia, sosiaalikasvattajia, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kasvatustieteen ja valtiotieteen kandidaatteja jne. Erilainen koulutuspohja koettiin rikastuttavana. Myöhemmin kun tuli pätevyysvaatimukset, esimerkiksi pitkään työtä tehneet sairaanhoitajat katsottiin epäpäteviksi, mutta heille saatiin sosiaaliministeri
Orvokki Kankaan allekirjoittama erivapaus.
Ohjaajan tehtävään sopii mielestäni mm. lastentarhanopettaja, sosiaalikasvattaja ja terveyssisar. Näkisin kuitenkin, että lastentarhanopettajan koulutus on
hyvä lähtökohta tähän työhön. Suosittelisin tehtävää kokeneille, uusista työmuodoista kiinnostuneille lastentarhanopettajille. Tässä olisi yksi vaihtoehto
ammatin harjoittamiseen. Tärkeää on, että olisi kypsä persoonallisuus, jonka
puoleen kaikki voivat luottamuksella kääntyä.
Näin totesi lastentarhan johtajan tehtävistä perhepäivähoidon tarkastajaksi siirtynyt
Outi Harkko 1971.
Perhepäivähoidon johtavat työntekijätkin Helsingissä edustivat alussa erilaisia
koulutuksia: Eeva-Maija Pikkanen oli valtiotieteen maisteri ja tullut MLL:sta, Outi
Harkko oli lastentarhanopettaja ja siirtynyt lastentarhan johtajan tehtävistä, kun ei
kestänyt katsoa alle 3-vuotiaita siellä. Seija Murtorinne oli terveydenhoitaja ja oli
ollut aloittamassa terveysviraston alaista perhepäivähoidon kokeilua sekä lastensuojelutarkkaajan tehtävistä Espoosta siirtynyt Paula Riihilahti. Kun Eeva-Maija
Pikkasesta tuli sitten päivähoitolain voimaan tultua päivähoitoviraston päällikkö ja
kun häneltä puuttui lastentarhanopettajan koulutus, vastustus oli valtavaa. Koettiin
myös, että hän tuli ikään kuin sivusta.
Päivähoitolain myötä perhepäivähoito tuli Helsingissä osaksi päivähoitoa ja
terveysviraston kokeilu lopetettiin. Päivähoito siis voitti, ja siitä alkoi intohimoinen
kehittäminen. Perhepäivähoito tosin sijoitettiin aluksi fyysisesti erilleen muista lastentarhain toimistossa. Ei ollut juuri yhteistyötä. Koettiin, että lastentarhaintoimiston väki ei edes tervehtinyt meitä ruokasalissa.
Valtaosin ohjaajana toimimisen alkuvuodet koettiin hyviksi. Huonot puolet liittyivät roolien hakemiseen ohjaajan työssä ja hoitajiksi sopivuuden arvioimiseen.
Roolien hakemista ohjaaja saattoi kokea myös perhepäivähoitajien taholta. Kokeneiden hoitajien kanssa tuli esille asennetta, että mitä tuo – ehkäpä nuori nainen –
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tänne tulee. Päivähoitolaki sitten mahdollisti kirjavan perhepäivähoitokentän perkaamisen. Täysin sopimattomien hoitajien toiminta voitiin lakkauttaa kokonaan.
Potentiaalisten hoitajien kouluttaminen voitiin aloittaa.
Kyseenalaisen maineen sävyttämä hoitomuoto saatiin perkaamisen jälkeen
vuosien myötä kunnialliseksi ja mielestämme pienten lasten hoitotarpeeseen
parhaiten vastaavaksi hoitomuodoksi, josta sitä toteuttavat työntekijät, niin ohjaajat kun perhepäivähoitajat olivat ainutkertaisen ylpeitä. Ei pieni lapsi pysty
hahmottamaan isoa ryhmää ja perhepäivähoito toi laadukkaan vaihtoehdon
ryhmätoiminnalle.
Perhepäivähoito sai lain myötä siivet selkäänsä. Ohjaajia palkattiin ja hoitajien
määrä lisääntyi. Hoitajat muuttuivat koulutetuksi. Alussa koettiin uudisraivaajan
henkeä. Yhteishenki luotiin alussa. Perhepäivähoitajien oma itsetunto alkoi nousta.
Puhuttiin, että päiväkodissa tehdään niin paljon kaikkea, esimerkiksi askartelua. Mutta sitten kun lapset menivät kouluun, huomattiin että perhepäivähoidossa olleet lapset olivat paljon rauhallisempia. Lasten käden taidoista myös
kiitettiin. Me emme osanneet tuoda esille sitä, mitä teimme siellä neljän seinän
sisällä. Puheissa korostettiin, ettei meillä ollut koulutusta niin kuin päiväkodeissa, joissa tehtiin vessapaperirullista kaikenlaista.
Lastentarhanopettajakoulutuksen omaava johtava ohjaaja koki oman ammattikunnan puolelta ennakkoluuloja, mutta sitten monet sanoivat, että ota minut työntekijäksi. Aluksi työ oli hankalaa lastentarhanopettajille, mutta sitten he huomasivat,
että tämä on myös vaihtoehto ammatillisesti.
Perhepäivähoidon oli alkuaikoina hankittava hyväksyntä ja arvostus. Yhteistyötä rakennettiin eri viranomaisten kanssa. Alueen tiimiin kuului terveydenhoitaja,
huoltotarkastaja, lastensuojelutarkastaja, koulukuraattori, perhepäivähoidon ohjaaja ja päiväkodin johtaja.
Muisteltiin, että perhepäivähoidon sisällä aiheutti suurta hämminkiä ja vastustusta se, että ohjattu perhepäivähoito muuttui valvotuksi ja päinvastoin. Siinä käytettiin paljon energiaa hukkaan. Hämmennys johtui siitä, että kokeilu oli Helsingissä nimitetty ohjatuksi perhepäivähoidoksi, joka päivähoitolain mukaan tarkoitti
työsuhteista perhepäivähoitoa, ja siihen Helsinki siirtyi vasta vuonna 1974.
Virheenä pidettiin toiminnan markkinointia halpana. Helsingissä seniorit kiittävät esimiesjohtoa, joka antoi selustatukea. Muisteluissa toivotaan, että perhepäi-
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vähoitoa esitellään vaihtoehtoisena toimintamuotona. Yhtenä syynä perhepäivähoidon supistumisessa voi senioreiden mielestä olla se, että ohjaus on ohentunut yhdistelmävirkojen myötä.
Kaupunkimaisessa ympäristössä ihmisten tilanteita ei tiedetä samalla tavoin
kuin pienemmissä yhteisöissä ja maaseudulla. Tämä oli varmasti yhtenä tekijänä
siinä, että Helsingin perhepäivähoitokokeilun kautta oltiin aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että perhepäivähoito pitää kokonaisuutena saada vähintään valvonnan piiriin.
Yhteenvetoa Helsingin kokeilusta
Helsinki suurimpana kaupunkina tuli perhepäivähoidon kehittämistyöhön suhteellisen myöhään, mutta vuodesta 1970 lähtien Helsinki lähti kehittämään toimintaa
systemaattisesti ja ohjauspainotteisesti. Joitakin tunnuspiirteitä Helsingin perhepäivähoidon kokeilussa:
–
–

–

–
–
–
–
–
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Perhepäivähoidon aloittaminen sijoittui osaksi kunnan koko päivähoitostrategiaa ja oman kuntaparlamentaarisen päivähoitokomitean johtamaksi.
Toiminta aloitettiin kunnan sisäisenä vertaiskokeiluna, jossa otettiin huomioon
kuntahallinnon jännitteet. Päivähoitolaki ratkaisi ja katkaisi tämän jännitteen
sijoittamalla perhepäivähoidon muun päivähoidon yhteyteen.
Tiedostettiin volyymin haaste. Käytännön työ oli valtava: perhepäivähoitajien
ja kotien arviointi ja valinta, kouluttaminen, työnohjaus ja muut ohjauskäytännöt.
Ohjausta kehitettiin. Moniammatillinen ja jatkuvasti kasvava ohjaajaryhmä loi
itse ohjauksen infran, kuten lomakkeet, toimintakäytänteet ym.
Luotiin kolmikantainen lapsikohtainen sopimuskäytäntö ja kehitettiin sitä.
Valtakunnallisesti vaikutettiin erityisesti siihen, että ohjaus ja valvonta ulottuvat lakisääteisesti koko perhepäivähoitoon.
Tehtiin valtakunnallista kehittämistyötä yhteistyökumppanien kuten SH:n ja
MLL:n kanssa.
Oltiin aktiivisia perhepäivähoidon valtakunnallisessa näkyvyydessä ja sitä
kautta vaikuttamisessa.

1.5.4 Kolmiperhehoito – opiskelijoiden ideoimana se alkoi
Monessa perheessä häiriintyvät kunnollisen hoidon puutteessa sekä lapset että
luvut.
Näin koettiin 1960-luvulla opiskelijapiireissä, joissa perheellisten opiskelijoiden
määrä oli kasvanut ja samalla päivähoidon tarve. Opiskelijat eivät olleet mitenkään
etuoikeutettuja saamaan kunnallista päivähoitoa, jota oli muutoinkin aivan riittämättömästi ja jonot olivat pitkiä. Vuosien 1966 ja 1967 toimintakertomusten mukaan MLL:ssä kiinnitettiin huomiota perheellisten opiskelijoiden lasten päivähoitotarpeeseen ja sen ongelmiin.
Itse asiassa MLL:n Helsingin osasto oli perustanut opiskelijoiden lapsille tarkoitetun 32-paikkaisen päiväkodin jo vuonna 1948 Mikonkadulle ja sai sen ylläpitoon avustusta kaupungilta. Myös Turkuun ja Tampereelle oli MLL:n toimesta perustettu opiskelijoille tarkoitetut päiväkodit. Mutta pula hoitopaikoista oli polttava.
1960-luvun alussa tehdyn selvityksen mukaan Helsingissä oli opiskelevilla aviopareilla 2 892 lasta. Kunnat yleensä edellyttivät, että opiskelijat ovat kyseisessä kunnassa kirjoilla, koska kunta avusti toimintaa. On kaikkea muuta kuin mukavaa antaa hakijoiden enemmistölle kieltävä vastaus, sanoi Mikonkadun johtajatar Helena
Lindroth. Asiaa tulkittiin esimerkiksi Tampereella näin: Kun opiskelijat eivät ole
veronmaksajia, heidän pienokaisiakaan ei voida ottaa kaupungin lastenseimiin.167
Varsinkin korkeakouluopiskelijoilla, joiden opiskelu kesti vuosikausia, tilanne
oli vaikea. Jos oli mahdollista, vanhemmat vuoro-opiskelivat ja organisoivat näin
itse päivähoidon. Mutta monet joutuivat ratkaisemaan asian niinkin, että lapsi jätettiin pitkiksi ajoiksi toiselle paikkakunnalle omaisten hoidettavaksi.168
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan aloitteesta perustettiin 16.6.1969 rekisteröity opiskelijoiden lastenhoitosäätiö (OLS), jossa oli mukana 14 Helsingin seudun korkeakoulun ja yliopiston ylioppilaskuntaa ja yksi oppilaskunta (SibeliusAkatemia). Säätiön tehtävänä oli huolehtia opiskelijoiden lasten päivähoidon järjestämisestä, kunnes päivähoito – myös opiskelijoiden lasten osalta – on yleisesti
tässä maassa hoidettu kuntoon. Sen saavuttamiseksi OLS pyrki vaikuttamaan yleisesti päivähoidon kehittämiseen – missä töitä riittää vielä monellekin nuijalle.
Säätiön laskelmien mukaan hoidon tarpeessa oli säätiöön kuuluvien tahojen
piiristä noin 3 500–4 000 lasta. Säätiöllä oli useita pieniä lastentarhoja ja seimiä,
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mutta niissä pystyttiin tästä tarpeesta hoitamaan noin 2–3 prosenttia. Tätä tukahduttavaa tilannetta helpottamaan OLS käynnisti Ruotsista saadun esimerkin mukaisesti kolmiperhehoidon. Siellä toiminta oli alkanut muutamia vuosia aikaisemmin.
Etenkin Uppsalan alueella toiminta oli koettu myönteiseksi sekä vanhempien että
hoitajien osalta. Koettiin, että toiminta sopi hyvin erityisesti alle 4-vuotiaille.169
Säätiö palkkasi lastenhoitoharjoittelijoita, jotka olivat vuoron perään kolmessa
perheessä ja hoitivat kolmea lasta. Kolmiperhehoito tarjosi harjoittelua lastenhoitoalalle kouluttautuville. Kokeilu mahdollisti 100 lapselle kolmiperhehoidon.
Vuonna 1969 aloitettu toiminta katkesi varojen puutteessa jo lokakuussa 1971,
mutta kesällä 1972 se aloitettiin uudestaan.
Keväällä 1974 toiminnassa oli 74 opiskelijoiden lasta, joista oli muodostettu
24 ryhmää. Niistä seitsemän oli Espoossa ja muut Helsingissä. Kullekin ryhmälle
opiskelijoiden lastenhoitosäätiö oli palkannut hoitajan. Säätiöllä oli lisäksi ohjaaja.
Päivähoitolain tultua voimaan 1973 STM hyväksyi opiskelijoiden kolmiperhehoidon kokeiluksi ensin vuoden 1975 loppuun saakka ja sitten vielä toukokuun loppuun 1976 saakka. Päätös edellytti toimintaan liittyvän tutkimuksen tekemisen.
Helsingin kaupunki takasi näille lapsille päivähoidon elokuun loppuun 1976.170
1.5.5 Valtio sivustatukijana
Kun päivähoitolakia kohden 1960-luvulla kuljettiin eri työryhmien ja komiteoiden
kautta, perhepäivähoito tuli siihen prosessiin mukaan vuodesta 1970 alkaen. Oma
vaikutuksensa oli varmaan silläkin, että uuden keskusviraston eli SH:n ensimmäiseksi pääjohtajaksi oli vuonna 1968 nimitetty Kotkan kaupungin lastensuojelujohtaja Alli Lahtinen. Ensimmäisen kunnallisen perhepäivähoidon aloittajana hän
toi mukanaan myönteisen asenteen perhepäivähoitoon ja sen liittämiseen osaksi tulevaa päivähoitolakia. Lahtinen oli lisäksi lasten päivähoitolain kannalta tärkeinä
vuosina 1971–1972 sosiaali- ja terveysministerinä.
Kuntiin päin valtion ensimmäisenä reaktiona perhepäivähoidosta oli STM:n
vuonna 1968 lähettämä aikaisemmin mainittu kiertokirje, joka liittyi lastensuojelulain vuoden 1968 muutoksiin. Kunnat saattoivat sen mukaan tarkemmin seurata ja
puuttua perhepäivähoitoon. Muusta ei puhuttu. On hyvä muistaa, että samaan ai-
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kaan perustetulle STM:n alaisuudessa toimivalle SH:lle siirtyi päivähoidon valtakunnallinen ohjaus. SH antoi kunnille ensimmäisen viranomaisohjeen ohjatusta
perhepäivähoidosta yleiskirjeenä vuonna 1971.171
SH totesi siinä, että ohjattu perhepäivähoito on yleistymässä oleva laitospalveluja täydentävä lasten päivähoidon muoto. Kirjeessä kerrottiin, että kunnat voivat
nyt valvoa yksityiskodeissa tapahtuvaa lasten päivähoitoa. Siinä todettiin, että
koska kunnilla on todennäköisesti vaikeuksia toteuttaa valvontaa kyllin tehokkaasti,
suositeltiin kuntien perustavan ohjattua perhepäivähoitoa. Yleiskirjeessä kerrottiin
perhepäivähoidon eri asteista172 ja kuntia kehotettiin järjestämään perhepäivähoidon perus- ja täydennyskoulutusta. Yleiskirjeessä viitattiin MLL:n julkaisuun Perhepäivähoito ja todettiin, että siinä on esitetty eräänlaisen runkokurssin luonnos.
Tavoitteeksi asetettiin työsuhteisen perhepäivähoidon organisoiminen. Yleiskirjeellä kuntia kehotettiin kyllä tehostamaan valvontaa ja omaa osuuttaan perhepäivähoidon organisoinnissa ja koulutuksessa. Kuntia kehotettiin myös julkisia tiedotusvälineitä apuna käyttäen informoimaan perheitä siitä, että aina lasten perhepäivähoitoon liittyvissä ongelmissa voi kääntyä sosiaaliviranomaisten puoleen.
Yleiskirjeessä todettiin myös, että koska ohjattua perhepäivähoitoa koskeva lainsäädäntö toistaiseksi puuttuu, SH voi vain antaa suosituksia.
Eräs muoto valtion roolista on virallinen valtiopäiväkeskustelu joko erilaisina
aloitteina tai kysymyksinä. Ennen päivähoitolakia oli lasten päivähoitoon liittyvää
eri puolueiden käymää dokumentoitua valtiopäiväkeskustelua kaikkiaan yhteensä
290. 173 Näistä perhepäivähoitoon liittyvää erillistä keskustelua oli melko vähän,
kaikkiaan 18 ja niistä 11 ajoittuu 1970-luvun alkuvuosiin, pääasiassa vuoteen 1972
– siis juuri ennen päivähoitolakia.
Jo 1960-luvun alussa esitettiin keskustelua perhepäiväkotien perustamisesta ja
lasten päivähoidosta yksityiskodeissa. 174 Toivomusaloitteina ryhdyttiin 1960- ja
1970-lukujen vaihteessa nostamaan agendalle sekä lastenseimien että perhepäivähoidon saattamista valtionavun piiriin.175 Taustalla oli lastenseimien vuosittaiseen
määrärahaan perustuva valtionosuus sekä perhepäivähoidon kuulumattomuus valtionavun piiriin. Nyt esitettiin kaikkien päivähoitomuotojen saattamista valtionavun piiriin. 176 Sosiaalidemokraattien Antti-Veikko Perheentuvan ensimmäisenä
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allekirjoittajana vuonna 1971 esitetyssä raha-asia-aloitteessa esitetään määrärahan177 osoittamista kunnille perhepäivähoidon koulutus- ja ohjausmenoihin sekä
päivähoitajille maksettaviin korvauksiin.178 Perusteluissa todettiin, että
laitosmaisen päivähoidon rinnalla perhepäivähoidolla on huomattavat kehittymis- ja laajentumismahdollisuudet, koska sitä voidaan toteuttaa pienehköissä väestökeskuksissa, joissa laitosmaiseen päivähoitoon ei ole tarvetta.
Perhepäivähoidon katsottiin myös työllistävän perheenäitejä, ja lasten näkökulmasta katsottuna hoitoyksiköt pysyvät kasvatuksellisesti ajatellen pieninä. Vastaavia määräraha-aloitteita ja koulutusaloitteita tehtiin muutama muukin.179 Yksi suullinen kysymys kohdentui perhepäivähoidon ohjaajien koulutukseen.180 Perhepäivähoito tuotiin tähän aloite- ja kysymyskeskusteluun aktiivisimmin lähinnä SDP:n
kansanedustajien taholta. Lähestyttäessä vuotta 1970 sitten kaikki keskeiset puolueet tulivat mukaan ajamaan lakia lasten päivähoidosta, joka pitäisi sisällään kaikki
eri päivähoidon muodot.181
1.5.6 Aikalaismedia oli kiinnostunut perhepäivähoidosta
Vaikuttaa siltä, että lehdistö oli 1960-luvun puolivälin jälkeen kiinnostunut seuraamaan toisaalta koko päivähoidon tilannetta ja perhepäivähoidon osalta sen laajenemista ja muotoutumista. Sekä valtakunnalliset että paikalliset sanomalehdet kirjoittivat näyttäviä ja hyvin informatiivisia juttuja perhepäivähoidosta. Myös monet laajalevikkiset aikakauslehdet julkaisivat laajoja juttuja perhepäivähoidosta. Oletettavasti näille jutuille oli paitsi tilausta myös tarjontaa. Painetut aikalaismediat olivat
tuolloin se taho, josta niin kansa kuin alan ammattilaisetkin saivat uutta tietoa. Digiajasta ja internetistä ei vielä osattu edes unelmoida.
Anna-Helena Rämö kysyy vuoden 1969 lopulla Kymen Sanomissa, että on vaikea ymmärtää, miksi perhepäivähoidon kehittely ei pääse maassamme alkuun. Jutun otsikkona on Turvallinen päivähoito lapsen oikeus ja siinä pohditaan päivähoito-ongelmaa koko laajuudessaan. Lopuksi todetaan, että
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suomalaisen yhteiskunnan pitää kehittää mahdollisuuksia valintoihin myös eri
päivähoitomuotojen välillä ei vain aikuisten, vaan myös lasten parasta tähdentäen.182
Päivähoitoa ylipäätään tuodaan esille lapsen oikeutena Helena Peltolan kirjoituksessa Kalevassa samoihin aikoihin. 183 Pieksämäen Lehdessä todetaan seuraavan
vuoden alussa, että
perhepäivähoito on hyvä ratkaisu vastineena lastentarhan kokopäiväosastolle,
josta saadut kokemukset eivät aina ole olleet pelkästään myönteisiä.184
Erityisesti Helsinki oli tässä oleellinen vaikuttajataho. Helsinkihän otti verrattain
myöhään kuntana perhepäivähoidon päivähoitopalettiinsa, mutta työ tehtiin sitten
tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Volyymi Helsingissä oli tietysti joka suhteessa
mittava. Valtakunnan keskeiset sanomalehdet kirjoittivat näyttävästi Helsingin
oman päivähoitokomitean perustamisesta. Helsingin Sanomat esimerkiksi ihmetteli lasten päivähoito-ongelman kummallisuutta: kukaan ei voi välttyä sen huomaamiselta, mutta mitään todella ratkaisevaa ei saada aikaan.185 Uusi Suomi puolestaan
kertoi, että valvottu perhepäivähoitotoiminta karsisi huonot hoitopaikat.186
Kun perhepäivähoidon kokeilu sitten Helsingin oman komitean esityksen pohjalta käynnistettiin keväällä 1970, myös se uutisoitiin näyttävästi ja perusteellisestikin sanomalehdistössä. Maalis-huhtikuussa 1970 asiasta kertoivat ainakin Aamulehti, Helsingin Sanomat, Kansan Uutiset, Päivän Sanomat ja Uusi Suomi.187
Jutuissa informoitiin eriasteisista perhepäivähoidon muodoista ja todettiin, että
Helsingissä alkava kokeilu tapahtuu niin sanotun ensimmäisen asteen muodossa:
perhepäiväkoteja välitetään ja välityksen yhteydessä valvotaan, että koti täyttää
perhepäiväkodille asetetut vaatimukset sekä ohjataan ja opastetaan kotia perhepäivähoitoa koskevissa kysymyksissä.
Kerrotaan, että Helsingissä kokeilu alkaa siten, että Kallion ja Kontulan neuvolapiirien kautta koteihin lähetetään kirje, jossa asia selostetaan ja pyydetään sekä
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perhepäivähoitopaikkaa tarvitsevia että perhepäivähoitajiksi haluavia ottamaan yhteyttä. Kallion alueella kokeilusta vastaa terveyssisar ja Kontulassa kaksi lastentarhanopettajaa.
Todetaan, että kokeilusta annetaan raportit puolen vuoden ja vuoden kuluttua.
Vasta sen jälkeen saattavat tulla kysymykseen toisen ja kolmannen asteen perhepäivähoitojärjestelyt. Toisessa asteessa perhepäivähoitomaksut suoritetaan perhepäivähoitokodille kunnan taholta ja kunta perii lapsen vanhemmilta joko koko kustannukset tai osan. Tällöin siis rahallinen subventio astuu kuvaan mukaan. Kolmas
aste on se, jossa perhepäivähoitajat ovat työsuhteessa kuntaan.
Vielä voidaan ajatella niin pitkälle kehitettyä perhepäivähoitotoimintaa, että
kunta vuokraa perhepäivähoitokodiksi sopivan asunnon perheelle, joka ottaa sovitun määrän lapsia perhepäivähoitoon.
Todettiin myös, että Suomi on toistaiseksi eräs niistä harvoista Euroopan
maista, joissa lasten perhepäivähoitoa ei kuntien taholta valvota eikä sitä myöskään
ole saatettu lainsäädännön piiriin. Eduskunnalle kerrottiin jätetyn eilen eli
21.4.1970 toivomusaloite, jossa esitetään muun muassa lasten valvotun perhepäivähoidon saattamista valtionavun piiriin.188
Tähän näyttävään kokeilun ulostuloon reagoi kriittisesti MLL:n ohjelmajohtaja
Aarre Uusitalo toteamalla, että uutinen antoi ymmärtää kuin kysymyksessä olisi
aivan uusi asia. Hän toteaa, että MLL:n Helsingin piirin toimesta on vuodesta 1967
lähtien toteutettu työsuhteista perhepäivähoitoa Myllypurossa, Kontulassa ja Roihuvuoressa. Nyt oltaisiin taas aloittamassa alusta ja silloin Uusitalon mukaan Helsinki vetää vesiperän.189
Uusitalo toteaa, että kaupunki on siis perustamassa ensimmäisen asteen perhepäivähoitoa ja välitystoimiston. Hän tuo esille kysymyksen, että kun mitään sanktiota tason säilyttämiselle ja muille vastaaville seikoille ei ole, niin johtaako tämä
hoitomaksujen kohoamiseen.
Uusitalon mukaan lienee mahdotonta, että jo olemassa olevia yksityisellä taholla suoritettujen kokeilujen tuloksia voitaisiin yleensä käyttää hyväksi silloin kun
viranomaiset lähtevät liikkeelle. Mutta silti voidaan kysyä, onko aina aloitettava
alusta. Suoranaisena tuhlauksena voidaan pitää kokeilua kokeilun vuoksi. Uusitalo
viittaa myös siihen, että epäämällä Myllypuron perhepäivähoitoon taloudellisen
avustuksen, sen toiminnan jatkuminen on vaarassa.
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Pääkaupunkilehdessä Uusitalo 190 jatkaa Helsingin kokeilun kritisointia. Hän
sanoi, että kaupunki on osoittanut ohjattuun päivähoitokokeiluun ryhtyessään joustamattomuutta, ennakkoluuloja ja haluttomuutta yhteistyöhön. Helsingin kaupunginhallituksen järjestelytoimiston virastotutkija Inkeri Bensonin mukaan yhteistyötä on ollut. Benson sanoi myös, että kaupunki ei pysty tässä vaiheessa ajattelemaan työsuhteista toimintaa. Hän totesi, että MLL:n kokeilu oli syvempi ja heidän
laajempi.
Marraskuussa 1970 Helsingin Sanomissa annetaan tilannetietoa Helsingin perhepäivähoidon kokeilusta.191 Jutussa kerrotaan, että 160 lasta on ollut Alppilassa,
Kontulassa ja Etelä-Haagassa perhepäivähoitokokeilun piirissä. Perhepäivähoitajille on järjestetty 40 tunnin koulutus, jossa on ollut 80 osallistujaa. Perhepäivähoitajien koulutus on ollut joko kansakoulu tai keskikoulu ja viidenneksellä jokin terveyden- tai lastenhoidon koulutus. Kaupunki ei ole puuttunut maksuihin, mutta
suunnitelmissa on järjestää varakoteja (jos hoitaja sairastuu) ja varahoitajia (jos
lapsi sairastuu). Useimmiten perhepäivähoitajalla on 1–2 omaa lasta, mutta on
myös niitä, jotka hoitavat neljää vierasta lasta. Kokeilua johtaa Helsingin päivähoitokomitea.
Kun sitten Helsingin oma päivähoitokomitea oli saanut mietintönsä valmiiksi,
siitä tiedotettiin järjestämällä tiedotustilaisuus 20.9.1972. Samalla kerrottiin perhepäivähoitokokeilusta. Asiasta kertoivat heti seuraavana päivänä Uusi Suomi192 otsikolla, että Helsinkiin on saatava 3 000 päivähoitopaikkaa vuosittain. Helsingin
Sanomien otsikossa kerrotaan, että Helsingissä vaaditaan kunnallista päivähoitoa
kaikille haluaville. Kerrottiin, että komitean mielestä kaikille vanhemmille pitäisi
taata mahdollisuus saada lapsensa yhteiskunnan järjestämään päivähoitoon, joka
olisi virikerikas, suosisi yksilöllistä aloitteellisuutta ja yhteistyötä sekä tarjoaisi aineksia ympäröivän yhteiskunnan ymmärtämiseen ja kriittiseen erittelyyn. Todettiin,
että kunnallisen päiväkotitoiminnan rinnalle luodaan kunnallinen perhepäivähoitojärjestelmä, jota kaupunki on kokeillut järjestämällä ohjattua perhepäivähoitoa. Komitean kerrottiin ottaneen kantaa myös sairastuneen lapsen hoitoon, johon palkataan riittävästi kotiavustajia.193
Myös Kansan Uutiset kertoo samasta tiedotustilaisuudesta. Lehdessä kerrotaan,
että myös perhepäivähoitoa katsottiin yksimielisesti voitavan kehittää nykyisestään.

190

Pääkaupunki-lehti 28.4.1970.
Helsingin Sanomat 29.11.1970.
192
Uusi Suomi 21.9.1972, 29.9.1972.
193
Helsingin Sanomat 21.9.1972.
191

91

Vanhempien vaikutusvaltaa tulisi lisätä ja viitattiin komitean esittämien vanhempainneuvostojen perustamiseen.194
Päivän Sanomat kertoo asiasta myös saman päivän lehdessä otsikolla: Kunnallisten päiväkotien paikkavajaus on nyt 16 000.195 Lehdessä kerrotaan, että perhepäivähoidossa on Helsingin päivähoitokomitea lähtenyt siitä, että sen tulisi olla
kunnallista. Tämä merkitsisi 5 000 kunnallisen perhepäivähoitopaikan tarvetta. Arvioidun tarpeen saavuttamiseksi komitea esittää 1 000 uuden perhepäivähoitopaikan perustamista vuoteen 1978 mennessä.
Myös aikakauslehdet kirjoittivat isoja juttuja päivähoitotilanteesta, tulevasta
laista ja perhepäivähoidosta. Esimerkiksi tammikuussa 1971 Kotiliesi julkaisi laajan, kolmen ja puolen sivun mittaisen artikkelin otsikolla Ohjattu perhepäivähoito
todeten siinä, että se tarjoaa yhden varsin varteen otettavan ratkaisun monitahoisessa päivähoitokysymyksessä.196
Kodin Kuvalehti kirjoitti helmikuussa 1972 otsikolla: Samalla rahalla seimeen
tai valvottuun kotiin. Jutussa kuvataan monipuolisesti perhepäivähoitoa. Haastatellut hoitajat pitävät hyvänä asiana hoitosopimusta. Sopimus kirjoitetaan kolmena
kappaleena, ja paikalla ovat vanhemmat, hoitaja ja ohjaaja. Sopimuksessa on 16
kohtaa. Jutussa mainittiin, että jos hoitaja sairastuu, voi pyytää kodinhoitajan apuun,
ja tähän asti se on onnistunut.197
MLL:n oma Lapsemme-lehti kirjoitti samoin helmikuussa 1972 kiirehtivänsä
päivähoitolain ja sitä täydentävän asetuksen aikaansaamista. MLL esittää, että nyt
hyväksytään laki ja asetus lasten päivähoidosta ja asetetaan erillinen valtionkomitea valmistamaan ehdotusta lapsiavustuksen kytkemisestä olemassa olevaan perhekustannusten tasausta koskevaan lainsäädäntöön.198
Apu-lehdessä oli 1972 toimittaja Leila Pentinpuron kirjoittama monisivuinen
juttu otsikolla: Mitä päivähoitolaki meille merkitsee. Jutussa kerrotaan, että jos lasten päivähoitolaki nyt saadaan aikaan, se on ainutlaatuinen koko maailmassa. Vain
Englannissa ja Tanskassa päivähoitajalla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille
kotonaan hoitamansa vieraat lapset. Englannissa täytyy ilmoittaa kaikki ja Tanskassa kahdesta ylöspäin. Niin täydellistä valvontaa ja tilanteen kokonaishallintaa
kuin Suomessa nyt suunnitellaan, ei ole missään.199
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Myös paikallislehdissä kerrottiin perhepäivähoidosta, kuten Nurmijärven Sanomissa200 otsikolla: Ohjattu perhepäivähoito kiinnostuksen kohteena. Jutussa kerrotaan, että ohjattua perhepäivähoitoa on ollut Nurmijärvellä 1.10.1972 lähtien.
Kyselijöitä perhepäivähoitajiksi oli ollut ilahduttava paljon. Lasten vanhemmat eivät olleet läheskään yhtä aktiivisia. Perhepäivähoitajan 30–40 tunnin ohjauskurssin
kerrotaan alkavan seuraavan vuoden alussa ja tapahtuvan parina iltana viikossa.
Lehtijutussa kerrotaan, että myös niillä vanhemmilla, joilla on jo hoitopaikka,
on mahdollisuus tulla mukaan ohjattuun perhepäivähoitoon. Perhepäiväkodiksi voi
anoa sosiaalilautakunnalta kuka tahansa kunnan alueella asuva perheenäiti, joka
haluaa ottaa kotiinsa omien alle kouluikäisten lasten lisäksi 1–3 vierasta lasta. Sosiaalilautakunta hyväksyy hoitokodit ja sinne sijoitettavat lapset. Perhepäivähoidon
ohjaaja käy tarkastamassa kodin ja keskustelemassa. Lautakunnan hyväksymisen
jälkeen tehdään vanhempien, hoitajan ja kunnan kesken hoitosopimus ja sen jälkeen hoitaja tulee työsopimussuhteeseen kuntaan. Perhepäiväkoteja hyväksyttäessä
kerrottiin kiinnitettävän huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: Hoitokodin
siisteyteen, hygieenisiin olosuhteisiin, kodin sijaintiin hoidettavan lapsen kodin sijaintiin nähden, ulkoilu-, leikki- ja lepomahdollisuuksiin, perhepäivähoitajan henkilökohtaiseen soveltuvuuteen työhön ja hänen motivaatioonsa perhepäivähoitajan
tehtävään, hoitajan suhtautumiseen yhteistyöhön sekä hoitajan asennoitumiseen
lapsiin. Jutussa kerrotaan myös maksuista, kulukorvauksista ja verotuksesta. Lehtien kautta siis informoitiin yksityiskohtaisestikin perhepäivähoidon tulosta viranomaisten hallintaan.
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1.5.7 Yhteenvetoa alun kehittämisestä
Perhepäivähoitoon liittyviä näkökulmia tuotiin kehkeytymisen aikana esiin runsaasti (ks. Kuvio 2). Ne olivat pohjana sille moninaiselle kehittämistyölle, jota eri
tahojen toimesta tehtiin.

Oli monen tahon
kiinnostuksen kohde

Oli monissa kunnissa
Antoi naisille/äideille työtä
päivähoidon alku
Oltava tasaveroinen
Antoi kokopäivähoitoa
päivähoidon muoto

Kansainvälisiä
esimerkkejä
Sopiva pienille
Käynnistyi
nopeasti
Pieni ryhmäkoko
Oli joustava
monella tavoin

Perhepäivähoito
Antoi omillekin
lapsille hoidon

Kahden kauppaa –
sääntely puuttui

Oli vaihtoehto
Yleisin päivähoidon
muoto

Yksilöllisyys

Kiintyvätkö lapset
liikaa

Kodinomainen
ympäristö

Opiskelijoilla
vaikeuksia – ei päivähoitoa

Lapsille, joilla vaikeuksia
isossa ryhmässä

Tarvitaan koulutusta, ohjausta ja valvontaa

Kuvio 2. Tarvetta, tarjontaa ja asennetta – kehkeytymisajan näkökulmia perhepäivähoitoon.

Suomalainen perhepäivähoitomalli kehkeytyi vuosina 1964–1972 viiden tahon toimintoina ja yhteistyönä ennen kuin se tuli osaksi päivähoitolakia.
Ensinnäkin keskeisinä kehittäjätahoina olivat kansalaisjärjestöt ja kansalaiset
eli kolmas sektori. Järjestöistä MLL toimi aktiivisimmin perhepäivähoidon saattamiseksi ohjatuksi ja kuntien huomaan. Järjestön taholta tehtiin valtakunnallista vaikuttamista, mutta erityisesti tehtiin kuntatason vaikuttamistyötä. Järjestö tuotti erilaista tukea kunnille järjestämällä koulutusta sekä tuottamalla erilaista aineistoa.
Toiseksi monet kunnat lähtivät liittämään perhepäivähoitoa eri tavoin osaksi
päivähoitopalveluitaan jo ennen päivähoitolakia. Osa kunnista käynnisti perhepäivähoidon erilaisella kehittämistyöllä ja kuntaprosessilla kuten tässä edellä kerrotut
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Helsinki, Kokkola ja Kotka. Monet kunnat olivat kiinnostuneita tekemään kuntakohtaisia selvityksiä. Ennen päivähoitolakia koko kuntakentästä noin joka neljäs
aloitti perhepäivähoidon ja niistä puolet työsuhteisena.
Kolmanneksi opiskelijat ovat selkeästi myös yksi perhepäivähoidon kehittäjätaho käynnistämällä kolmiperhehoidon. Neljänneksi valtion taholta perhepäivähoitoa kuljetettiin mukana valtiopäiväkeskustelussa, työryhmissä ja komiteoissa kuljettaessa kohden päivähoitolakia, etenkin viimeisinä vuosina. Viidentenä tahona
medialla oli tärkeä rooli seuratessaan päivähoitoasian kehittymistä. Perhepäivähoito tuotiin näyttävästi ja selkeän informatiivisesti esille niin valtalehdistössä kuin
paikallislehdissä sekä aikakauslehdissä ja ammattijulkaisuissakin aikana, jolloin
suuren yleisön oli muutoin hankala saada tietoa.
Varsinkin Helsingin kaupungin perhepäivähoitokokeilulla oli selkeä vaikutus
siihen, että kirjoitetun median rooli oli niin näkyvää valtakunnallisesti juuri ennen
päivähoitolakia. MLL taas oli avittamassa sitä, että paikallistasolla perhepäivähoidosta puhuttiin ja kirjoitettiin sekä siihen, että etenkin kehkeytymisen alkuaikoina
MLL:n vaikutuksesta perhepäivähoidosta ryhdyttiin kirjoittamaan valtakunnallisesti.
On myös nähtävissä, että eri tahot tekivät tiivistä yhteistyötä. MLL oli siihen
mennessä, kun Helsinki vuonna 1970 aloitti perhepäivähoitokokeilunsa, tehnyt vaikuttamistyötä jo kuuden vuoden ajan, käynyt kymmenissä kunnissa ja tuottanut erilaista tukiaineistoa. Nämä kaksi tahoa tukivat tehokkaasti toisiaan ja molemmat
saivat mediasta lisätehoa vaikuttavuuteensa, vaikka MLL olikin hetken närkästynyt
kokiessaan, että Helsinki aloittaa alusta eikä ota käyttöönsä Myllypuron hyväksi
koettua kokeilumallia. SH oli myös tärkeä yhteistyökumppani näille molemmille.
Voidaan sanoa, että perhepäivähoidon näkökulmasta kolmena ratkaisevana
vuonna ennen päivähoitolakia toimi tehokkaasti ja näkyvästi yhdessä tämä kolmikanta: Helsinki, MLL ja SH.
On syytä panna merkille, että eri poliittisia suuntauksia edustavissa lehdissä
suhtautuminen perhepäivähoitoon ja sen kehittämiseen on samankaltaisen neutraalia. Aloitekeskusteluissa sosiaalidemokraattiset kansanedustajat olivat aktiivisimpia perhepäivähoidon kehittämisen puolestapuhujia. Kunnissa saattoi olla alussa
poliittista jännitettä, kuten Helsingissä ohjaajien kokemana. Kunnissa poliittista
jännitettä ilmeni alussa hoitopaikkoja jaettaessa luottamushenkilöiden eli lautakuntien toimesta. Mutta kaikkiaan perhepäivähoidon tuloon kunnan huomaan suhtauduttiin eri tahoilla hyväksyvästi.
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Koko tutkimusta pohtivassa synteesiluvussa (ks. alaluku 6.1) jatketaan perhepäivähoidon kehkeytymisajan arviointia ja sen merkityksen paikantamista yhtenä
hyvinvointipalvelun tuojana.
1.6

Tilannekuva juuri ennen päivähoitolakia

Päivähoidon ja erityisesti kokopäivähoidon saamisen vaikeus kasvoi sitä mukaa,
kun naisten ansiotyössä käyminen lisääntyi 1960-luvulla. Kunnissa tehtiin selvityksiä kuntakohtaisesta tilanteesta ja järjestöjen avulla selvitettiin valtakunnallinen
päivähoidon tilanne vain muutama kuukausi ennen päivähoitolakia. Tässä selvityksessä kartoitettiin ensimmäisen kerran perhepäivähoidon tilanne.
Kiihkeää selvitysten aikaa kunnissa
Kunnissa tehtiin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa ensimmäisen kerran lasten päivähoitoon liittyviä selvityksiä. Valmistauduttiin päivähoitolakia kohden ja
haluttiin tietää, minkälaista päivähoidon tarvetta omassa kunnassa on. MLL toi
vuoden 1969 toimintakertomuksessaan esille paikkakuntakohtaisten tarveselvitysten tarpeellisuutta. Myös SH kehotti kuntia selvittämään päivähoidon tarvetta. Vuoden 1972 lopulla tarveselvityksiä oli tehnyt tai tekemässä 223 kuntaa eli lähes puolet kunnista (43,6 %). Pääsääntöisesti selvitykset olivat sosiaalilautakunnan teettämiä.201
Perhepäivähoito oli selvityksissä yleensä mukana osana päivähoitoa, mutta 36
kuntaa, pääasiassa maalaiskuntia, teki pelkästään perhepäivähoitoa koskevan tarveselvityksen.202 Perhepäivähoitoa selvitettiin paitsi hoitopaikkatarpeen näkökulmasta myös kartoittamalla perhepäivähoitajiksi haluavia sekä mielipiteitä perhepäivähoidosta ja päiväkodista.
Koskaan aikaisemmin kunnissa ei ole (kaiketi) tehty tällaisella aktiivisuudella
pohjaselvityksiä millekään kunnalliselle toiminnalle. Ja seuraava selvitysten buumi
oli tulossa vasta parinkymmenen vuoden päästä, kun valtio velvoitti kuntia tarjoamaan kaikille alle 3-vuotiaille lapsille vanhempien niin halutessa kunnallisen päivähoitopaikan vuoden 1990 alusta lähtien. Valmistautumisessa tähän subjektiivisen
201
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päivähoidon ensimmäiseen vaiheeseen perhepäivähoidolla oli myös monella tavoin
oleellinen rooli. Silloin synnytettiin esimerkiksi ryhmäperhepäivähoito.
Järjestöt valtakunnallisen tiedon tuottajina
Valtakunnallinen tilanneselvitys ei mukautunut tuottamaan tuoretta faktatietoa päivähoitolakia edeltävään hektiseen tilanteeseen. Valtakunnallisesti tuoreimmat tilannetiedot olivat vuodelta 1969 sosiaalipoliittisen tutkimuslaitoksen tekemänä. Tämä
tutkimuslaitos teki tilanneselvityksen laitosmaisesta lasten päivähoidosta 5 vuoden
välein, joten seuraavan selvityksen vuoro tulisi olemaan vasta vuonna 1974.
Jos koko päivähoitoa koskevat valtakunnalliset tiedot laahasivat jäljessä, niin
perhepäivähoidosta ne puuttuivat kokonaan. Järjestöt, lähinnä MLL, tekivät erilaisia tilanneselvityksiä. Esimerkiksi kun tammikuussa 1971 SH, Helsingin kaupunki
ja MLL järjestivät perhepäivähoidon mittavat valtakunnalliset neuvottelupäivät,
faktatietona oli MLL:n 45 kuntaan tekemä kysely perhepäivähoidosta. Näistä 35
vastasi, ja niissä oli noin 1 000 lasta ohjatussa perhepäivähoidossa. Saman vuoden
syksylläkin järjestö kartoitti perhepäivähoidon tilannetta, nyt lasten päivähoitokomitean toivomuksesta. Tuolloin ohjattua perhepäivähoitoa oli koko maassa 71
paikkakunnalla, joista 29 oli aloittanut syksyllä 1971. Lapsia oli kaikkiaan eri tavoin ohjatussa perhepäivähoidossa tuolloin 2 270.203
Keväällä 1972 VL ja MLL päättivät tehdä perusteellisen valtakunnallisen tutkimuksen lasten päivähoidon koko tilanteesta, perhepäivähoito mukaan lukien. Järjestöt olivat olleet muutoinkin eri tavoin aktiivisia päivähoitolainsäädännön aikaansaamisessa, joten oli luontevaa, että he halusivat tuottaa tässä tilanteessa ajankohtaista tietoa siitä, mikä päivähoitotilanne kunnissa oli sekä tarpeen että tarjonnan
näkökulmasta.
Kun tarjonnan suhteen tilastotiedot laahasivat jäljessä, voi sanoa, että tarpeen
osalta ne olivat arveluita. Tarkkaa valtakunnallista tietoa päivähoidon tarpeesta ei
siis ollut. Järjestöt ratkaisivat ongelman siten, että Tilastokeskuksen kanssa sovittiin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa keväällä 1972, että tuoreimmasta – vuoden
1970 – väestölaskennasta ajetaan päivähoidon tarpeen määrittelyn kannalta oleellisia tietoja kuten lasten määrät ikäryhmittäin ja nämä ristiintaulukoituna huoltajien
ansiotyössä käyntiin tai yksinhuoltajuuteen. Tällaista taustoitusta ei ollut aikaisemmin tehty. Työssäkäyvien vanhempien tilastoon tulivat nyt myös maatilataloudet,
joissa äidinkin katsottiin osallistuvan tilan tuottavaan työhön. Näiden lasten osuutta
203
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ei voitu Tilastokeskuksessa erottaa. Voitiin vain todeta, että maatalousväestön
osuus oli noin 1/5 muuhun ammatissa toimivaan väestöön verrattuna.204
Alle kouluikäisiä lapsia oli tuolloin yhteensä 489 118 lasta ja kokopäivähoidon
tarpeessa olevia katsottiin olevan 246 333 lasta eli näiden alle kouluikäisten lasten
molemmat vanhemmat olivat ansiotyössä tai yksinhuoltajia. Tarveprosentti oli 50,4.
Opiskelijoita ei tuolloin noteerattu erikseen päivähoidon tarpeen näkökulmasta.
Järjestöt asettivat tutkimuksen taustalle työryhmän, jossa olivat molempien järjestöjen toiminnanjohtajat Jaakko Itälä (MLL) ja Jouko Hulkko (VL) sekä asiantuntijoita. Tutkimuksen valvojaksi nimettiin Väestöpoliittisen tutkimuslaitoksen
johtaja Aimo Pulkkinen. Varsinaisen tutkimustyön ja kirjoittamisen tekivät Helena
Haapala (VL), Liisa Knuuti ja Anna-Leena Välimäki (MLL).
Tämä järjestöjen tekemä tutkimus valmistui alkusyksystä 1973 nimellä Päivähoitotutkimus 72. Se oli lasten päivähoidon tilannetta valtakunnallisesti selvittävä
tutkimus, jossa aineisto kerättiin syksyllä 1.10.1972 tilanteesta eli puoli vuotta ennen päivähoitolain voimaantuloa. Siihen vastasivat kaikki kunnat ja tulokset raportoitiin myös kuntakohtaisesti. Tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäisen kerran yksityiskohtaisesti myös silloisen käsitemäärittelyn mukainen ohjatun perhepäivähoidon tilanne.205Valtakunnallisen tutkimuksen lasten päivähoidon tarpeesta ja tarjonnasta voi katsoa yhdeksi järjestöjen ajankohtaiseksi vaikuttamisteoksi.
Lasten päivähoitopalvelujen tarjonta muutama kuukausi ennen
päivähoitolakia
Päivähoitotutkimus 72:n mukaan päivähoidon tarjonta kuntakentässä oli juuri ennen päivähoitolain voimaantuloa nähtävissä kolmijakoisena: Yhdellä kolmasosalla
kunnista ei ollut minkäänlaista päivähoitoa, toisella kolmanneksella oli tarjolla lähinnä leikkitoimintaa tai perhepäivähoitoa ja viimeisellä kolmanneksella oli sitten
tarjolla kaikkia erilaisia päivähoidon muotoja. Nämä viimeksi mainitut kunnat olivat pääsääntöisesti kaupunkikuntia. On jotenkin havahduttavaa panna merkille, että
muutama kuukausi ennen päivähoitolain voimaantuloa valtaosassa kuntia ei ollut
tarjolla varsinaista päivähoitoa. Suomen kartalla oli paljon tässä mielessä tyhjää
tilaa. Nämä kunnat olivat pääsääntöisesti maalaiskuntia. Se havahduttavuus tulee
siitäkin, että tällaiseen kontekstiin säädettiin universaalia päivähoitopalvelua tarjoava laki, joskin sen todentumiseen meni aikaa. Tulee vertauskuvallisesti sama
204
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tunnelma, kun katselee aikanaan mittavien rakennusten, vaikkapa Helsingin rautatieaseman tai kansallismuseon rakentamista todella matalaan ja köyhään ympäristöön. On ollut rohkeutta ja näkemystä toimia senhetkisen kontekstin ohi.
Miltä sitten päivähoitopaikkarepertuaari näytti? Kun lastentarhoissa ja
seimissä oli paikkoja yhteensä koko maassa 49 405, niistä yli puolet oli puolipäiväisiä. Leikkitoimintaa leikkikouluissa ja päiväkerhoissa oli yhteensä 37 566 paikkaa, mutta valtaosin tätä toimintaa oli tarjolla kerran tai pari viikossa. Ohjatun perhepäivähoidon paikkoja oli 5 577. Kokopäiväistä päivähoitoa oli tarjolla vuoden
1972 lopulla yhteensä 28 923 paikkaa. Kokopäiväpaikoista silloisten käsitteiden
mukaan runsas kolmannes oli lastentarhoissa, vajaa neljännes seimissä, viidennes
laajennetuissa seimissä206 ja niin ikään viidennes ohjatussa perhepäivähoidossa.
Kun yksinhuoltajien alle 7-vuotiaita lapsia oli 24 178 ja heidän katsottiin olevan ensisijaisimpia kokopäivähoidon saajia, tarjolla olevat paikat käytännössä riittivät vain heille. Kaikkiaan 90 prosenttia kokopäivähoitoa tarvitsevista lapsista jäi
vaille hoitopaikkaa. Alle 3-vuotiaiden lasten hoitotilanne oli suhteellisesti kaikkein
vaikein.207
Mitenkähän perheet sitten ratkaisivat tämän suuren laskennallisen vajauksen
eli 217 410 lapsen osalta – ja tästä siis puuttuivat kokonaan opiskelijoiden lasten
päivähoidon tarve. Ratkaisut olivat varmaan moninaisia. Kotiapulaisia ei enää perheissä juuri ollut. Joka tapauksessa perheet joutuivat itse asian hoitamaan ja suurelta osin se tapahtui perinteisen eli perheiden välisen perhepäivähoidon avulla,
joka oli viranomaisten valvonnan ulkopuolella. Se oli siis ehdottomasti vallitsevin
päivähoidon muoto juuri ennen päivähoitolain tuloa.
Oman motiivinsa järjestöjen selvityksen tekemiseen antoi myös se, että poliittinen kiinnostus lasten päivähoitotilanteen ratkaisemiseksi oli kiihkeimmillään
juuri 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Kaikki puolueet olivat aktiivisesti,
vaikkakin hieman toisistaan poikkeavilla esityksillä ja painotuksilla vaikuttamassa
lasten päivähoito-ongelman ratkaisemiseksi.208 Ja olihan lainsäädäntöprosessia ollut käynnissä jo vuodesta 1966 alkaen erilaisten toimikuntien, työryhmien ja komiteoiden avulla.
Keväällä 1972 pohjatyö päivähoitolain voimaansaattamiseksi oli tehty, mutta
lopullinen lain sisältö ja täytäntöönpano oli vielä auki. Päivähoitotutkimus 72:n
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suunnittelu- ja käynnistysvaiheessa järjestöt olivat yhteydessä SH:hon, jonka toivomukset otettiin huomioon kyselylomaketta laadittaessa.
Koko päivähoitokeskustelu – myös valtiopäiväkeskustelu – painottui 1960-luvulta lähtien kokopäiväisen päivähoidon puutteen ongelmaan.209 Päivähoitotutkimus 72 osoitti, että puolipäivälastentarhan paikkoja sekä leikin ja toiminnan ohjausta oli runsas kolminkertainen määrä verrattuna kokopäivähoitoon. Siitä ei ole
tietoa, kuinka paljon sitten näihin osallistuvista yli 3-vuotiaista lapsista oli kokopäivähoidon tarpeessa, joka piti ratkaista jollakin iltapäivähoidolla.
Ylipäätään päivähoitopalvelujen tarjonnan painopiste oli ennen päivähoitolakia puolipäivälastentarhoissa ja leikin ja toiminnan ohjauksessa. Sisällöllisesti puolipäiväistä lastentarhaa sekä leikin ja toiminnan ohjausta pidettiin lapselle kasvatuksellisena viriketoimintana. Perheiden arjen ja naisten lisääntyvän ansiotyön näkökulmasta puolipäiväinen päivähoito ei ollut riittävä eikä toimiva, koska se oli
jäykästi erillistä toimintaa. Laaja kansalaispainostus sekä poliittisten puolueiden
aktivoituminen tähtäsivät nimenomaan kokopäiväisen päivähoidon selkeään rooliin kunnan päivähoitopalveluissa.
MLL:n toiminnanjohtaja Jaakko Itälä totesi Päivähoitotutkimus 72:n julkistamistilaisuudessa 21.8.1973210:
Tähän saakka ovat arviot päivähoitoa tarvitsevien lasten määrästä ja päivähoitopaikkojen vajauksesta olleet varsin summittaisia. On puhuttu noin
150 000 puuttuvasta päivähoitopaikasta. Tyypillistä tarvearvioille on ollut niiden jäsentymättömyys. Paikalliset ja alueelliset erikoispiirteet sekä erityisryhmät ovat jääneet vähälle huomiolle. Jo pikaisetkin poiminnot tutkimustuloksista osoittavat, että päivähoitopaikkojen lisätarve on paljon aikaisemmin arvioitua suurempi.
Koska tarpeen ja tarjonnan välillä oli näin suuri epäsuhta, Itälä esitti suunnittelukomitean perustamista, joka laatisi kokonaissuunnitelman päivähoitokysymyksen ratkaisemiseksi vuoteen 1985 mennessä. Jaakko Itälä totesi, että esittämänsä suunnittelukomitean tulisi tarkastella erilaisten päivähoitopaikkojen lisäämistä, uusien päiväkotityyppien kehittämistä sekä äitiysloman pidentämistä. Hän esitti myös, että
olisi tutkittava lapsen sairauden rinnastamista äidin sairauteen, osa-aikatyön ja parikkitoimien yleistämistä sekä naisten uudelleenkoulutuksen tehostamista. Sormituntumalla ei voida hänen mielestään edetä vuotuisesta suunnitelmasta toiseen.
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Väestötutkimuslaitoksen johtaja Aimo Pulkkinen211 sanoi tutkimuksen julkistamistilaisuudessa:
Nyt valmistunut lasten päivähoitotutkimus on varsinaisesti ensimmäinen, joka
selvittää kokonaistilanteen valtakunnallisesti, mutta samalla myös eriteltyinä
lääneittäin, jopa kunnittain. Tutkimuksen tietoja voidaan pitää poikkeuksellisen täydellisenä, koska tutkimusajankohdan 512 kunnasta vain 20 jätti vastaamatta ja heiltäkin tiedot saatiin puhelimitse. Maamme kuntien voidaan näin
ollen katsoa osoittaneen tutkimusta kohtaan poikkeuksellisen suurta mielenkiintoa, mikä lienee tulkittavissa niiden avoimeksi halukkuudeksi yrittää löytää
ratkaisu tavalla taikka toisella tähän pitkään avoinna olleeseen ongelmaan.
Pulkkinen kiinnitti edelleen huomiota siihen, että tutkimuksen mukaan lasten päivähoidon järjestelyt ovat kasautuneet kasvuhakuisen ja vauraan Etelä-Suomen kaupunkeihin ja kauppaloihin. Lähes puolet päivähoitopaikoista sijoittui Uudellemaalle, mutta silti sielläkin pystyttiin tarjoamaan järjestetty päivähoitopaikka vain
joka neljännelle päivähoidon tarpeessa olevalle lapselle. Eriarvoisuus kuntien kesken oli silmiinpistävää alueellisesti, mutta kuntamuodon mukaan se jopa kärjistyi,
koska 90 prosenttia päivähoitopaikoista oli keskittynyt kaupunkeihin ja kauppaloihin.
Koska perhepäivähoidosta puuttui kokonaisvaltainen valtakunnallinen tieto,
haluttiin Päivähoitotutkimus 72:ssa kohdentaa siihen liittyvää tiedon keruuta muuta
päivähoitoa perusteellisemmin. Näin saatiin dokumentoitua perhepäivähoidon valtakunnallinen tilannekuva juuri ennen päivähoitolain voimaantuloa. Tiedot kerättiin niillä käsitteillä, joita käytettiin ennen päivähoitolakia, mutta tulosten tulkinnassa oli otettava huomioon uudet käsitteet. Näin oli koko muunkin päivähoitotiedon kohdalla. Tutkimus konkretisoi lasten päivähoidon tilanteen ja kohdensi sanomansa määrän lisäämiseen. Tutkimuksen sanoma oli: Yhdeksän lasta kymmenestä
vailla päivähoitoa.
Juuri ennen päivähoitolain voimaantuloa tilanne lasten päivähoidon tarjonnan
ja tarpeen suhteen oli suuresti epäsuhtainen. Tarjontaa oli kaikkiaan minimaalisesti
vanhempien työssäkäynnistä johtuvaan tarpeeseen nähden. Tarjonnassa ei ollut
myöskään otettu huomioon kasvavaa kokopäivähoidon tarvetta. Sitä piti voimakkaalla kansalaistoiminnalla avittaa 1960-luvulla, jotta puolueet saatiin säätämään
päivähoitolaki. Vallitsevin päivähoidon muoto oli täysin valvomaton perhepäivähoito eli päivähoito, jonka perheet itse itselleen järjestivät.
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1.7

Perhepäivähoito osana päivähoitolain syntyprosessia

Tässä alaluvussa kuvaan perhepäivähoidon mukaantuloa lasten päivähoitolain prosessiin vuodesta 1966 lähtien (ks. alaluku 1.7.1). Perhepäivähoidon osalta siihen
tuli kaksi interventiota, joilla vaikutettiin lain yksityiskohtiin (ks. alaluku 1.7.2).
Lopuksi kuvaan päivähoitolain syntymiseen johtaneet ratkaisevat vaiheet komiteoineen 1970-luvusta lähtien. Perhepäivähoito oli siinä mukana (ks. alaluku 1.7.3).
1.7.1 Prosessi käynnistyy
Lakia lasten päivähoidosta valmisteltiin yhtäjaksoisesti viiden toimikunnan, asiantuntijaryhmän tai komitean avulla 23.3.1966 lähtien joulukuun alkuun 2.12.1972,
jolloin eduskunta hyväksyi lain lasten päivähoidosta voimaantulevaksi 1.4.1973.212
Tämä selkeästi lain säätämiseen tähtäävä työstämisprosessi kesti siis seitsemän
vuotta. Samaan aikaan perhepäivähoitoa konkreettisesti toteutettiin ja kehitettiin.
Samalle aikajaksolle tuli myös kaksi näkyvää päivähoitopoliittista ja päivähoitolain
syntymiseen kohdennettua interventiota, joissa perhepäivähoito oli selkeästi mukana. Interventiot tulivat MLL:n ja Helsingin kaupungin taholta.
Kun SM:ssä 213 nimettiin ensimmäinen päivähoitolakia työstävä toimikunta
vuonna 1966, siinä ei mainita perhepäivähoitoa. Toimeksiannossa puhuttiin päivähoitolaitosten ja lastentarhanopettajaseminaarien tarpeesta. Toimikunnan tuli tehdä
ehdotus niiden toimintaa ja valtionapua koskevaksi lainsäädännöksi. Toimikunta
jätti mietintönsä vuonna 1967 lasten päivähoitolaitostoimikunnan nimisenä.214 Sen
puheenjohtajana oli ollut sosiaalineuvos Niilo Kotilainen. Toimikunta piti annettua
aikaa liian lyhyenä varsinaisen lainsäädännön laatimiseen.
Tämä toimikunta kohdensi huomionsa senhetkiseen epäsuhtaan lastentarhojen
ja seimien rahoituksessa. Lastentarhat olivat saaneet jo vuodesta 1927 lähtien valtionapua lakisääteisesti215, kun taas seimien rahoitus oli vuosittain tehtävien rahoituspäätösten varassa. Valtiopäiväkeskustelussa asiaan oli kiinnitetty jo pitempään
huomiota. Erityisesti vasemmistopuolueet, SDP ja SKDL, olivat ajaneet myös seimen rahoituksen saamista lakisääteiseksi.
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Olen väitöskirjassani analysoinut lasten päivähoitoon liittyvää aloite- ja kysymyskeskustelua vuosina 1909–1973.216 Tähän eri päivähoitomuotojen eriarvoisuuteen rahoituksen osalta valtiopäiväkeskustelu painottui aina 1960-luvulle saakka ja
siihen keskusteluun tuli silloin mukaan myös perhepäivähoito. Vähitellen alkoi näkyä vaatimuksia koko lainsäädännön uusimiseksi. Katseet siirtyivät kohden päivähoitolakia.
Kun sitten edellisen päivähoitolaitostoimikunnan työtä jatkamaan asetettiin
1968 lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunta217, toimeksianto kohdentui samoin kuin edellisen toimikunnan eli tavoitteena oli lastenseimiä, lastentarhoja
sekä muita päivähoitolaitoksia sekä lastentarhaseminaareja koskevan lain laatiminen.
Tässä on huomattava, että tuolloin oli siis vielä erilliset nimikkeet lastenseimi
ja lastentarha, mutta ne olivat jo muuntumassa erilaisiksi sekamuodoiksi sen mukaan, oliko esimerkiksi lastentarhassa myös kokopäivähoitoa (kokopäivälastentarha) tai laajeniko ikäraja seimessä myös yli kolmivuotiaisiin (laajennettu seimi).
Näitä uusia käsitteellisiä kombinaatioita oli runsaasti.218 Taustalla oli siis kokopäivähoidon tarpeen kasvu. Myös päiväkotikäsite oli alkanut yleistyä. Kun käytännön
näkökulmasta oli tarvetta ja painetta muutokseen, se näyttäytyi ensin käsitteiden
diffuusina. Lainsäädännön tuoma korjaus ja täsmennys tuli sitten jälkeenpäin.
Ensimmäiset toimikunnat eivät siis maininneet perhepäivähoitoa, vaikka sen
kehittämisen tarpeesta oli jo alettu julkisesti keskustella ja ensimmäiset konkreettiset kokeilut olivat käynnistyneet juuri vuosina 1966–1967. Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunnan mietinnöstä annetuissa lausunnoissa korostettiin
sellaisen kokonaislainsäädännön aikaansaamista, joka loisi mahdollisuudet paitsi
laitostoiminnan, myös avohoidon eri muotojen tasa-arvoiseen kehittämiseen. 219
Perhepäivähoito alkoi nyt näkyä osana kokonaislainsäädäntöä.
1.7.2 Kaksi perhepäivähoitoon liittyvää interventiota prosessin väliin
Ajallisesti ensimmäinen interventio tuli MLL:n suunnasta, kun järjestön keskushallitus asetti vuonna 1968 laajaan asiantuntijaosaamiseen perustuvan työryhmän eli
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tavallaan järjestökomitean. Työryhmän puheenjohtajana toimi MLL:n toiminnanjohtaja Jaakko Itälä. Siinä oli edustajia Helsingin ja Espoon kaupungeista, Väestöliitosta sekä järjestön omia ja ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.220
MLL julkisti työryhmän työn tuloksena ja järjestön keskushallituksen hyväksymänä Lasten päivähoidon kokonaisohjelman 10.11.1970 pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Sen katsottiin olevan silloin laajin ja kokonaisvaltaisin lasten päivähoitokysymystä käsittelevä kannanotto. MLL lähetti sen laajana jakeluna tiedoksi eri
tahoille.221
Kokonaisohjelman lähtökohdissa todetaan, että siinä ei oteta kantaa eri päivähoitomuotojen keskinäiseen paremmuuteen, vaan jokaiselta hoitomuodolta on vaadittava määrättyä laadullista perustasoa. Lähtökohtana todetaan myös, että päivähoitokysymys vaatii perusteellista uudelleenarviointia. Tarvitaan päivähoitopaikkojen lisäämistä ja kehittämistä, mutta myös niiden vanhempien aseman parantamista, jotka haluavat hoitaa omat lapsensa.
Kokonaisohjelman ydinkohtia olivat:
1.

Päivähoitoa koskeva lainsäädäntö on uudistettava. Siinä on otettava huomioon
sekä laitostoiminnan, avohoidon että perhepäivähoidon toiminta- ja kehittämismahdollisuudet. Siinä on otettava huomioon sairaiden lasten päivähoito.
Päivähoito on sosiaalipalvelun työmuoto, johon jokaisella on tarvittaessa oikeus riippumatta yhteiskuntaluokastaan. Yhdyskuntasuunnittelussa on otettava
huomioon päivähoidon tarve.
On tuettava vanhempien mahdollisuutta hoitaa itse lapsensa parantamalla kotona olevien äitien ammattikoulutusmahdollisuuksia, pidentämällä äitiyslomaa
ja korottamalla äitiysrahaa.
Päivähoidon valtionavun tulee ulottua kaikkiin toimintamuotoihin.
Nykyinen laitostoiminta – puoli- ja kokopäivälastentarhat sekä seimet ja päiväkodit – kaipaa ennakkoluulotonta uudelleenarviointia. Todettiin, että kokopäiväpaikkojen huutavasta puutteesta huolimatta puolipäiväpaikkoja jatkuvasti
perustetaan edellisiä runsaammin.

2.

3.
4.

Ohjelmassa oli sen aikaisiin esityksiin nähden kokonaisvaltaisuutta monella tavalla.
Ytimenä oli päivähoitolain aikaansaaminen niin, että eri toimintamuodot olivat
siinä tasavertaisesti mukana, myös valtionosuuden suhteen. Esityksessä on myös
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universaalisuuden ajatus kaikille tarvitseville tarjottavasta päivähoidosta. Perhepäivähoito saa ohjelmassa keskeisen roolin. Ohjelmassa kuvataan päivähoitotilanne ja
se, kuinka suurin osa päivähoitoa tarvitsevista lapsista hoidetaan yksityisessä perhepäivähoidossa. Ohjelmassa nähdään perhepäivähoito kasvavana toimintana,
jonka haittailmiöiden vähentämiseksi ja tason kohottamiseksi valtion ja kuntien tulisi kiireellisesti ryhtyä toimenpiteisiin. Myös tässä kokonaisohjelmassa tuodaan
esille Ruotsin perhepäivähoito esimerkkinä.
Muutama linjausesitys perhepäivähoidon osalta. Ohjelmassa korostetaan ohjauksen merkitystä ja esitetään, että ohjausta koskevat määräykset olisi sisällytettävä päivähoitolainsäädäntöön ja että kaikki perhepäivähoito on saatava sosiaaliviranomaisten valvonnan ja tarpeen mukaan järjestelmällisen ohjauksen piiriin. Todetaan myös, että jos kunnassa ei ole laitostoimintaa riittävästi, kunnat olisi velvoitettava perustamaan ohjattua perhepäivähoitoa. Perhepäivähoidon hallintotehtävät
olisi keskitettävä sille viranomaiselle, jolle kuuluu kunnan muun päivähoidon hallinto. Ohjausta varten kuntien on palkattava erityishenkilökuntaa ja järjestettävä
ammattikurssitoimintaa perhepäivähoitajille.
Työsuhteisen perhepäivähoidon pisimmälle vietynä muotona nähtiin malli,
jossa kunta vuokraa perhepäivähoitajille perheasuntoja eli kunnallisia perhepäiväkoteja. Ohjelmassa todettiin, että niitä voitaneen pitää laitostoiminnan ja varsinaisen perhepäivähoidon välimuotona. Koti olisi perheen käytössä niin kauan kuin
siinä harjoitetaan perhepäivähoitoa. Jos yksi lopettaa, toinen jatkaa.
Vielä yhtenä kokonaisohjelman näkökulmana on huomioitava yhdyskuntasuunnittelu. Päiväkodithan olivat tuolloin melkein rakentamatta ja tiedettiin, että
päivähoitolain myötä niitä tultaisiin rakentamaan jatkuvasti. Matinkylän alueella
Espoossa oli asuntokeskus Hakan aloitteesta juuri käynnistynyt suunnittelu päivähoidon aluekokeilusta, jossa olisi erikokoisia päiväkoteja, mutta myös ohjattua perhepäivähoitoa hallinnollisena ja toiminnallisena kokonaisuutena. Ideaan kuului
myös, että siellä olisi osittain vapaaehtoisuuteen ja omatoimisuuteen perustuvaa
toimintaa. Tässä hankesuunnittelussa oli MLL:n ja Hakan lisäksi myös SH ja Espoon kaupunki.222 Hanke ei kuitenkaan edennyt toimintamalliksi. Tätä vastaavaa
alueyksikön mallia kokeiltiin sitten parikymmentä vuotta myöhemmin vapaakuntakokeilun yhteydessä.
Kokonaisohjelman tiedotustilaisuudessa 10.11.1970 puhunut SH:n pääjohtaja
Alli Lahtinen totesi, että SH:n työryhmän laatima ehdotus lasten päivähoitolaiksi
saa arvokasta tukea MLL:n lasten päivähoidon kokonaisohjelmasta, joka tehostaa
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ja helpottaa SH:n lakiesityksen käsittelyä. Edelleen hän totesi, että Viralliset ja vapaaehtoiset suunnitelmat ovat erittäin hyvin kohdanneet toisensa. Lahtinen kertoi
myös, että perhepäivähoitoa kehitetään laitoshoidon rinnalla, sosiaalilautakuntien
valvomana ja järjestämänä ja siihen voi lakiehdotuksen mukaan saada valtionapua.223 Samana vuonna lasten päivähoidon kokonaisohjelman ohella MLL julkaisi oppaan nimellä Perhepäivähoito.224 MLL kertoi myös, että perhepäivähoitajien työsopimusta varten on nimetty työryhmä. Työsopimusmalli valmistui syksyllä
1973 ja lähetettiin kunnille tiedoksi 19.10.1973.225
Toisena interventiona oli Helsingin kaupungin vuonna 1969 asettaman oman
kaupunkiparlamentaarisen komitean ja sen vuonna 1970 käynnistyneen perhepäivähoidon kokeilun taholta tuodut esitykset.
Mittakaavansa puolesta Helsinki oli erityisasemassa, koska kaupungissa asui
noin 10 prosenttia maamme alle kouluikäisistä lapsista. Vaikuttaa siltä, että tämä
kaupunkikomitea noteerattiin tekemään varteenotettavaa pohjatyötä lasten päivähoitolain aikaansaamisessa. Helsingin päivähoitokomitea perehtyi myös erityisesti
Ruotsin päivähoitokeskusteluun ja siellä tehtyihin laskelmiin. Helsinki-komitea
esitti vuonna 1971, että lasten päivähoitolakiin ja -asetukseen sisällytettäisiin täsmällinen määräys perhepäivähoitajana toimivan henkilön velvollisuudesta ilmoittaa toiminnastaan kunnalle sekä määräykset siitä, millä perusteilla perhepäiväkodiksi pääsee. Helsinki-komitea esitti myös, että lainsäädäntöön tulee varmistaa
koko perhepäivähoitoa koskeva ohjaus ja valvonta.226
Vielä kuukautta ennen kuin STM:n säännöstoimikunta jätti mietintönsä
27.4.1972 kävivät Helsingin päivähoitokomitean edustajat viemässä esityksen siitä,
että lasten päivähoitolaissa ja -asetuksessa määriteltäisiin täsmällisesti, että jokainen perhepäivähoitaja velvoitetaan ilmoittamaan toiminnastaan päivähoitoa valvovalle viranomaiselle. Esityksessä esitettiin myös, että kunnat tulee lainsäädännössä
velvoittaa suorittamaan valvontaa perhepäiväkoteihin. Edelleen esitettiin, että kunnallinen ohjattu perhepäivähoito tulee olla valtionavun suhteen rinnastettava laitostoimintaan. Helsingin kaupungin lasten päivähoitokomitea antoi tämän esityksen
28.3.1972, ja se jaettiin myös medialle tiedotustilaisuudessa 13.4.1972. 227
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1.7.3 Prosessi jatkuu kohden päivähoitolakia
Seuraava viranomaisvaihe oli, kun SH asetti 22.6.1970 asiantuntijaryhmän osastopäällikkö Reino Rissasen johdolla valmistelemaan ehdotusta laiksi ja asetukseksi
lasten päivähoidosta aikaisempien mietintöjen pohjalta. Työryhmä jätti esityksensä
neljän kuukauden kuluttua 26.10.1970 sekä laitosmuotoisesta että perheenomaisissa oloissa oman kodin ulkopuolella tapahtuvasta hoidosta. Lisäksi esitettiin perushoitomuotoja täydentävien palvelujen kuten lievästi sairaiden ja erityiskasvatusta tarvitsevien lasten kuntoutuksen ja hoidon sekä ulkona tapahtuvan leikkitoiminnan järjestämisestä. Valtionapua esitettiin laajennettavaksi kaikkeen laitostoimintaan, perhepäivähoidon ohjaukseen sekä resurssien puitteissa muuhunkin osaan
perhepäivähoitoa, lasten sisä- ja ulkoleikkitoiminnan ohjaukseen ja valvontaan
sekä muuhunkin SH:n tarpeelliseksi katsomaan päivähoitotoimintaan.228
Mietintö synnytti kiivaan keskustelun. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti229 toi
esille pelon lasten laitostamisesta. Sanottiin muun muassa, että tiedättekö, että lasten työntäminen jo 0-ikäisenä hoitolaitokseen ei voi olla sopiva yleisratkaisuksi
päivähoitokysymykseen. Lehden kirjoituksen henki oli, että päivähoitoa eivät tarvitse lapset, vaan äidit voidakseen mennä kodin ulkopuolelle ansiotyöhön. Taustalla oli myös tuolloin käytyä äidinpalkkakeskustelua.230
Alli Lahtinen, joka oli aloittanut ensimmäisenä pääjohtajana SH:ssa vuonna
1968, vastasi Suonojan mukaan, että nyt ensi kerran perhepäivähoito voi saada valtion tukea. Lahtinen totesi myös, että viime kädessä kunta itse päättää itsehallintonsa puitteissa, järjestääkö se päivähoidon perhepäivähoitona vai päiväkodissa vai
olisiko sitä lainkaan.231
Välittömästi SH:n asiantuntijatyöryhmän saatua esityksensä valmiiksi hallitus
asetti marraskuussa 1970 lasten päivähoitokomitean. 232 Tämän parlamentaarisen
komitean puheenjohtajana oli liberaalisen kansanpuolueen kansanedustaja Pirkko
Aro. Komitean jäsenet edustivat sekä hallitusta että oppositiota. Komitean sihteereinä toimivat Eeva-Maija Pikkanen MLL:sta ja Anneli Mäkinen STM:stä. Komitea perehtyi päivähoidon järjestelyihin muissa Pohjoismaissa, joissa kaikissa sen
hallinto kuului sosiaalihallinnon alaisuuteen. Ruotsissa perhepäivähoito oli jo lainsäädännön piirissä, ja kunnallisesti ohjattuun perhepäivähoitoon oli vuodesta 1969
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lähtien saanut valtion avustusta. Hoitomaksu oli porrastettu perheen tulojen mukaan. Komitea jätti mietintönsä 19.10.1971.233
Komitea katsoi, että yhteiskunnan kannalta lasten hoitaminen omassa kodissa,
perhepäivähoidossa tai päiväkodissa oli yhtä arvokasta. Aina ei tule muistaneeksi,
että tämä ensimmäinen parlamentaariselta pohjalta asetettu komitea esitti paitsi päivähoitolain säätämistä myös esityksen lapsiavustusjärjestelmäksi. Komiteasta annetuissa lausunnoissa, MLL mukaan lukien, kritisoitiin erityisesti lapsiavustusosiota, jonka katsottiin jarruttavan lasten päivähoitolain aikaansaamista.
Ilmeisesti kunnissa oli jonkin verran pohdittu lapsiavustusta ja sen eri muotoja.
Turun Sanomat uutisoi 27.3.1970, että Pohjan kunta toteuttanee ensimmäisenä
maassamme valvotun perhepäivähoidon, jonka yhteydessä lasten vanhemmille
maksetaan hoitotukea kunnan varoista. Tätä järjestelmää nimitettiin päivähoidon ja
äidinpalkan välimuodoksi. Siinä edellytettiin, että äidin oli osallistuttava ansiotyöhön vähintään neljä tuntia päivässä. Tämän suunnitelman taustalla oli kunnassa
tehty kysely, joka osoitti, että päiväkotiin, jota ei siis vielä ollut, olisi tullut paljon
vähemmän halukkaita kuin valvottuun perhepäivähoitoon.
Ohjatusta perhepäivähoidosta ei ollut aiemmin säännöksiä. Päivähoitokomitea
esitti myös sen otettavaksi valtionavun piiriin. Komitea esitti, että kunnilla olisi
mahdollisuus järjestää perhepäivähoito solmimalla ohjaussuhde perhepäivähoitajien kanssa ja palkkaamalla perhepäivähoidon ohjaajia. Ohjaajat olisivat työsuhteessa kuntiin. Hoitajien koulutusta kehitettäisiin, ja heistä pyrittäisiin muodostamaan yhtenäinen ammattikunta. Komitea esitti kunnille valtionavustusta työsuhteessa olevien perhepäivähoitajien palkkaukseen ja heille suoritettaviin korvauksiin
sekä ohjaajien palkkaukseen ja matkakustannuksiin. Valtionavun suuruudeksi esitettiin kunnan kantokykyluokituksesta riippuen 35–85 prosenttia eli samaa kuin
päiväkotitoimintaankin. Kuntien esitettiin laativan viisivuotissuunnitelmia päivähoitonsa järjestämisestä.234
Komitea katsoi, että kokemukseen perustuen perhepäivähoito oli päiväkotia
nopeammin ja joustavammin käynnistettävissä eikä vaatinut investointeja. Komitea linjasi perhepäivähoidon vaihtoehtoiseksi päivähoidon muodoksi. Mietinnössä
todetaan, että hyvin organisoituna perhepäivähoito ei ole kuitenkaan kunnalle edullisempaa kuin laitoshoito. Aiemmassa perinteisessä muodossaan perhepäivähoito
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oli luonut Suonojan mukaan sosiaaliturvaa vailla olevan alipalkatun naisryhmän ja
myös hoitajille asetetut vaatimukset olivat olleet järjestämättä.235
Kun vuoden 1971 päivähoitokomitea oli esittänyt paitsi päivähoitolain säätämistä myös lapsiavustusjärjestelmän säätämistä, toivottiin uutta toimikuntaa laatimaan ehdotus vain päivähoitoa varten. Alli Lahtinen, joka oli nyt Auran II-hallituksen (virkamieshallitus) sosiaali- ja terveysministerinä236, asetti 19.1.1972 uuden
lasten päivähoidon säännöstoimikunnan. Se jätti mietintönsä kolmen kuukauden
kuluttua 27.4.1972. 237 Työ tehtiin virkamiestyönä. Toimikunnan jäsenet olivat
kaikki STM:n ja SH:n asiantuntijoita.
Ministeri Lahtinen halusi kiirehtiä päivähoitolain etenemistä ja asetti tämän
pelkästään päivähoitolakia työstävän toimikunnan, vaikka päivähoitokomitean puheenjohtaja Aro vastusti sitä. Aro halusi asian käsittelyn siirtyvän seuraavalle hallitukselle238, mutta virkamieshallituksen ministerinä Lahtinen katsoi asian kiirehtimisen tärkeäksi.
Nyt oltiin pääsemässä asiassa ratkaisevasti eteenpäin ja seuraava, Rafael Paasion hallitus antoi 22.6.1972 esityksen eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta.239
Lapsiavustus ei ollut enää mukana ja voi sanoa, että se palasi agendalle runsaan
kymmenen vuoden kuluttua kotihoidon tukena.
Hallituksen esityksen pohjalta säädettiin vuoden 1973 laki lasten päivähoidosta,
joka on siihen tehtyine muutoksineen ollut siitä asti voimassa vuoteen 2015. Päivähoitolain määrittämänä lasten päivähoito sijoittui yhteiskuntapoliittisesti tuolloin
uuteen alueeseen eli sen katsottiin kuuluvan sosiaalipalveluihin.
Vuonna 1968 oli valmistunut sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö. 240
Tämä komitea esitti keskeiseksi sosiaalihuollon periaatteeksi palvelun. Mietinnössä todettiin, että yhteiskunnan tuen tulisi olla kaikkien sellaisten yksilöiden tai
perheiden saatavissa, joilla sen tarve on ilmeinen. Lasten päivähoito katsottiin tähän kuuluvaksi, ja se nähtiin nyt sosiaalipalveluna. Keskeisen eron sosiaalihuollon
ja sosiaalipalveluiden välillä katsottiin olevan siinä, että sosiaalipalveluiden varsinaisena tarkoituksena ei katsottu olevan ongelmatilanteiden selvittäminen, vaan tavoitteena oli arkielämän sujuvuuden helpottaminen. Niiden käyttö oli vapaaehtoista, niitä tarjottiin käyttäjien määrittämään tarpeeseen heidän itse niitä hakiessa.
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Palvelusta perittiin maksu kulloinkin sovittavien kriteerien mukaisesti.241 Osa päivähoitopalvelua käyttävistä perheistä on saanut aina sen ilmaiseksi, ja korkeinkin
maksuluokka on ollut Suomessa varsin kohtuullinen moniin muihin maihin verrattuna.
Tämä oli merkittävä sosiaalipoliittinen linjaus, jolla lasten päivähoito irrotettiin jo ennen päivähoitolakia huono-osaisuuden sosiaalisista perusteista neutraaliksi perheen itsensä määrittäväksi tarpeeksi, mutta sen konkretisoitumiseen päivähoitolaissa kului vielä viisi vuotta. Ja varsinaiseen todentumiseen subjektiivisen oikeuden myötä 1990-luvulla kului yli kaksikymmentä vuotta. Erityisesti perhepäivähoidon osalta MLL:n ja Helsingin kaupunkikomitean taholta tehdyt interventiot
toivat päivähoitolain työstämisprosessiin tehokkaan lisän kiihkeänä käynnissä olevaan päivähoitopoliittiseen keskusteluun.
1.8

Perhepäivähoidon käsitetarina ennen päivähoitolakia

Ennen kuin perhepäivähoito määriteltiin päivähoitolaissa, sen ympärillä oli havaittavissa käsitteellistä diffuusia. Sama ilmiö oli nähtävissä myös päiväkotikäsitteen
ympärillä, kun perinteistä lastentarhaa ja seimitoimintaa alettiin taivuttaa kokopäivähoidon ja koko alle kouluikäisten ikäskaalan suuntaan.242
Perhepäivähoito-käsitettä käytettiin kyllä heti, kun siitä ja sen kehittämisestä
alettiin julkisesti puhua, mutta kun ei ollut kiinnitettyjä käsitteitä, saatettiin puhua
erilaisilla vivahteilla esimerkiksi päivähoitoperheestä, perhepäiväkotihoitajista tai
lasten sijoittamisesta yksityisperheeseen päivähoitoon eli perhepäivähoidosta. Perheiden kesken puhuttiin vain hoitoon menemisestä jonkun luo.
Mielenkiintoisena näyttäytyy erityisesti julkishallinnon suhde käsitteeseen perhepäivähoito tai paremminkin sen kiertämiseen. Vuoden 1951 Lasten päiväkotijärjestelmän kehittämistä suunnittelemaan asetettu komitea käytti käsitettä perhepäiväkoti, perhepäiväkotihoito ja perhepäiväkotitoiminta. Kun seitsemäntoista vuotta
myöhemmin – vuonna 1968 – tehtiin lastensuojelulakiin perhepäivähoitoa koskeva
täydennys, käsitteenä oli yksityinen päivähoito kasvatuskodissa. Päivähoitolakia
työstävissä valtionhallinnon komiteoissa ja työryhmissä 1966–1970 ei joko mainittu ollenkaan perhepäivähoitoa tai sitten ryhdyttiin puhumaan kiertoilmaisuilla,
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kuten avohoidon eri muodot243 tai perheenomaisissa oloissa oman kodin ulkopuolella tapahtuva hoito.244 SH:n 1970 asettaman työryhmän tekstissä mainitaan kyllä
perhepäivähoito, mutta vasta loppuvuodesta 1970 asetettu parlamentaarinen lasten
päivähoitokomitea puhuu perhepäivähoidosta ja esittää sitä yhdeksi päivähoidon
muodoksi vuonna 1971 annetussa mietinnössään.245 Sellaisena se sitten säilyi viimeisessä eli vuoden 1972 säännöstoimikunnan mietinnössä, jonka pohjalta päivähoitolaki säädettiin.
Ohjatun perhepäivähoidon käsitteellinen monikärkisyys
Kun julkishallinnon suhde perhepäivähoidon käsitteelliseen määrittämiseen oli diffuusia, kehittäjäkentällä sitä vastoin se oli aktiivisen huomion kohteena. Kehittäjätahot ryhtyivät määrittelemään eri muotoja, joissa näkyy kunnan tai ohjaajayhteisön suhde perhepäivähoitoon. Erityisesti ohjattu perhepäivähoito oli käsite, jolla
toiminnan kehittämistä lanseerattiin.
Vuonna 1970 ilmestyneessä MLL:n Perhepäivähoito-oppaassa on määritelty
ohjatulle perhepäivähoidolle kaksi käsitettä:
1.

Yksityinen ohjattu perhepäivähoito

Tämän toimintamallin mukaan ohjaajayhteisön osuus rajoittuu perhepäiväkotien
etsimiseen, valitsemiseen ja hoidon tason jatkuvaan valvontaan sekä päivähoitoa
tarvitsevien lasten sijoittamiseen näin valittuihin hoitokoteihin. Tässä mallissa perhepäiväkoti saa ilman omia toimenpiteitä uuden lapsen aikaisemman tilalle ja päivähoitopaikkaa tarvitseville osoitetaan mahdollisimman sopiva hoitopaikka. Maksuliikenne on perhepäivähoitajan ja lapsen huoltajien välinen asia.
2.

Työsopimussuhteessa tapahtuva ohjattu perhepäivähoito

Oppaassa todetaan, että perhepäivähoitoa voidaan ilmeisesti pitää virallisen päivähoitotoiminnan osana vasta silloin, kun ohjaajayhteisö solmii työsopimussuhteen
perhepäivähoitajien kanssa. Tällöin ohjaajayhteisö kantaa taloudellisen ja hoidollisen vastuun. Hoitajat ovat osa päivähoidon henkilöstöä. Työsopimussuhde parantaa
ratkaisevasti perhepäivähoitajien asemaa.
Pisimmälle vietynä pidetään toimintaa, jossa kunta hankkii tai vuokraa perhepäivähoitajille asuntoja, kunnallisia perhepäiväkoteja. Oppaan mukaan: Tällöin
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voidaan esimerkiksi perhepäivähoitajan ammattipätevyys määritellä täsmällisesti
sekä vaikuttaa ratkaisevasti hoito-olosuhteita koskevien normien toteutumiseen
asunnon tilankäytössä ja sisäisessä järjestelyssä, varustetasossa, leikkivälineissä
ym.
Kuntien mukaantulon vaiheita nimettiin myös hienosyisemmin asteiksi, jotka
kaikki kulkivat alussa ohjatun perhepäivähoito-käsitteen alla. Näitä asteita analysoitiin erityisesti Helsingin perhepäivähoitokokeilun aikana. Niihin otti kantaa
myös SH ensimmäisessä perhepäivähoidon yleiskirjeessään vuonna 1971 toteamalla, että ohjattu perhepäivähoito on yleistymässä oleva laitospalveluja täydentävä lasten päivähoidon muoto.246
Perhepäivähoidon asteet
1.

Kortisto- ja välitysaste, joka käsitti ainoastaan perhepäivähoitoa harjoittavien
perheiden kortistoinnin. Tähän asteeseen voi sisältyä myös kotien välitystä.
Valvonta-aste, johon sisältyi kortistoinnin ja välityksen lisäksi kotien valvontaa.
Ohjausasteessa huolehdittiin edellisten lisäksi aktiivisesta välityksestä, etsittiin
uusia hoitokoteja ja ohjattiin perhepäivähoitajia ja vanhempia. Tässä asteessa
oli monissa kunnissa mahdollisuus saada varattomuuden takia maksutukea.
Maksuasteessa huolehdittiin edellisten lisäksi maksuliikenteestä vanhempien
ja perhepäivähoitajien välillä.
Työsuhdeasteessa perhepäivähoitajat ovat ohjauksen lisäksi työsuhteessa kuntaan, jolta he saavat palkan ja siihen kuuluvat sosiaaliturvaetuudet.
Lisäksi oli huoneisto- tai asuntoaste, joissa perhepäivähoitaja toimii ja asuu
kunnan tiloissa, kunnallisissa perhepäiväkodeissa.

2.
3.

4.
5.
6.

Tämä aste oli nähty lähinnä tulevaisuudessa toteutuvaksi, eikä se sellaisenaan
lähtenyt etenemään. Jonkun verran kunnat kaupunkipaikkakunnilla priorisoivat kunnan asuntoja perhepäivähoitajien työsuhdeasunnoiksi. Ryhmäperhepäivähoitoa voi pitää tähän visioon kuuluvana, mutta siinä perhepäivähoitajat vain
työskentelevät kunnan tiloissa, mutta eivät asu niissä.
Tarvainen247 esitti 1950-luvulla vision, että päivähoitolaitoksiin voitaisiin liittää jokin määrä perhepäivähoitajia. Tätä toimintaa sittemmin 1980- ja 1990-lukujen
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vaihteessa käynnistettiin esimerkiksi vapaakuntakokeilun yhteydessä ja muutoinkin tuolloin kunnissa.
Helsingin oma toiminta kulki kokeilun aikana vuodesta 1970 vuoteen 1973 ohjatun perhepäivähoidon nimellä. Toiminnasta saatettiin käyttää myös muotoja: Ohjatun perhepäivähoidon kokeilu tai Ohjatun perhepäivähoidon kokeilun toimintamallin mukainen perhepäivähoito eli lyhyesti Ohjattu perhepäivähoito. Helsinki
määritti oman toimintansa myös niin sanotuksi ohjatuksi perhepäivähoidoksi tai
laajennetuksi valvotuksi perhepäivähoidoksi.248
Lähinnä ohjaajien keskuudessa nousi huoli tulevasta päivähoitolaista ja sen
mahdollisesta vaikutuksesta ohjauksen tasoon, koska Helsingin perhepäivähoito oli
päivähoitolain mukaan valvottua. Pelkona oli, että ohjauksen tasoa laskettaisiin ja
ohjaajien määrää vähennettäisiin. Ohjaajat toivat esille, että jollei ohjauksen taso
jatku, hoitajia siirtyy muualle eikä uusia tule helposti. Viitattiin vaikeaan päivähoitotilanteeseen. Ohjaajat esittivät, ettei tilannetta huononneta ja että ylimenoaikana
Helsingin toiminnasta käytettäisiin kolmenlaista käsitettä: valvottu perhepäivähoito, yksityinen ohjattu perhepäivähoito sekä kunnallinen ohjattu perhepäivähoito,
jossa hoitajat ovat työsuhteessa. Ohjaajat toivat esille myös päivähoitohallinnollisen toivomuksen, että perhepäivähoito saisi itsenäisen aseman päivähoitolautakunnan alaisuudessa, jotta sillä olisi edellytyksiä kehittyä tasaveroisena laitoshoidon
rinnalla. Koettiin, että nyt toiminta keskittyy laitostoiminnan kehittämiseen.249
Kun perhepäivähoitoa siis lähdettiin kehittämään ennen päivähoitolakia, toiminnasta käytettiin usein nimitystä ohjattu perhepäivähoito, vaikka sen sisällä oli
sitten erilaista toimintaa, jolla kunta oli toiminnassa mukana. Vastakohtana oli tällöin valvomaton toiminta. Kunnissa saatettiin myös puhua tehostetusti ja laajennetusti valvotusta perhepäivähoidosta, jos kunnalla oli jokin rooli perhepäivähoitajan
ja perheen välissä. Opettelua näihin, silloin uusiin ja diffuuseihin perhepäivähoidon
käsitteisiin tehtiin eri tavoin. Henkilöstölle järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja, ja paikallinen ja valtakunnan lehdistö oli hyvin aktiivisesti mukana tässäkin valistustehtävässä.
Kun syksyllä 1972 kartoitettiin ohjatun perhepäivähoidon tilannetta kunnissa,
sen katsottiin tarkoittavan Kaikkea sellaista perhepäivähoitoa, jossa huoltajien ja
vanhempien lisäksi on mukana jollakin tavoin myös kolmas osapuoli, kunta tai muu
ylläpitäjä. Eli kaikki aikaisemmin mainitut toimintamuodot sisällytettiin ohjatun
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perhepäivähoidon käsitteen alle. Itse tutkimuksessa sitten kyllä kysyttiin tarkemmin perhepäivähoidon toteutumisesta kunnissa.250
Alkusyksystä 1973 julkisuudessa oli keskustelua päivähoitolain perhepäivähoito-käsitteestä ohjattu perhepäivähoito. Perhepäivähoitajilla itsellään sekä vanhemmilla oli epäselvyyttä tämän määritelmän sisällöstä. Debattia valvotun ja ohjatun perhepäivähoidon käsitteiden epäselvyydestä käytiin erityisesti Helsingissä.251
Alanteen mukaan Helsingin osalta ohjattu perhepäivähoito ei voi loppua, koska sitä
siellä ei ole vielä ehtinyt ollakaan.252
Päivähoitolain voimaan tultua monet kunnat joutuivat selittämään, että entinen
ohjattu toiminta on uuden lain mukaan valvottua toimintaa. Tässä on nyt yksi selkeä kohta, joka aikalaiskirjoituksia ja selvityksiä lukiessa on otettava huomioon eli
kun puhutaan ohjatusta perhepäivähoidosta ennen päivähoitolakia, on oltava tarkkana, mitä sillä tarkoitetaan.
1.9

Alun muisteluita perhepäivähoidon tulosta kuntaan253

Moniin kuntiin perhepäivähoito tuli tai oli tullut ensin hyvin pienesti. Perhepäivähoitajia oli muutamia. Silloin toiminnan organisointiinkaan ei alussa ollut mitään
erityisiä rakenteita. Ohjaustehtävä oli annettu esimerkiksi sosiaalitarkkaajalle tai
lastensuojelutarkkaajalle. Perheet ja perhepäivähoitajat tunnettiin. Näin oli etenkin
maalaiskunnissa. Näin oli varsinkin silloin, kun toiminta oli aloitettu 1960-luvulla
lastensuojelun toimena eikä vielä puhuttu ohjatusta perhepäivähoidosta. Silloin
neuvolalla ja lastensuojelulla oli iso rooli. Kun alun dokumentointia kunnissa oli
ylipäätään tehty vähän, myös alun tiedot olivat usein arveluita.
Neuvolalla ja sosiaalityöntekijällä oli iso rooli. Alussa lapset valittiin kokopäivähoitoon niin, että lastensuojelutarkkaaja oli paikalla. Terveyssisar kävi hyväksymässä kodit. (13)254
Ohjaajan tehtäviä hoiti kait aluksi terveydenhoitaja, mutta ei ole tietoa tehtiinkö erityisemmin mitään kehittämistyötä, epäilen. (31) Veikkaan, että ennen
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päivähoitolakia oli niin sanottua harmaata vaihetta, jossa sovittiin, että joillekin lapsille perhepäivähoitopaikka maksettiin, siis kunta maksoi. (6) Tai sitten
oli tarkempaa tietoa, että kunnassa perhepäivähoito aloitettiin vuonna 1970 ja
palkattiin ohjaaja tai valvoja osa-aikaiseksi. Neljä kertaa oli kotikäynti vuodessa. Perhepäivähoitajat olivat heti työsuhteessa ja oli työvuorolistat. (29)
Perhepäivähoidon tsunami päivähoitolain tullessa
Perhepäivähoito ja etenkin yksityinen perhepäivähoito oli vallitsevaa koko maassa
päivähoitolakia lähestyttäessä, ja pitkään sen jälkeenkin – näihin aikoihin saakka –
oli kuntia, joissa ei muuta päivähoitoa ollutkaan. On myös huomattava ne kunnat,
joissa ei ollut mitään kunnan taholta organisoitua päivähoitoa siinä vaiheessa, kun
1.4.1973 tuli voimaan päivähoitolaki. Näitä kuntia oli noin kolmannes, ja ne olivat
pääasiassa maalaiskuntia. Isona muutoksena oli tietenkin se, että yksityinen perhepäivähoito tuli valvonnan piiriin.
Oli valtavasti yksityisiä. Ensimmäisen kuukauden aikana käytiin ainakin sadassa perheessä. Sieltä sitten valkattiin. Alussa näki alkoholin käyttöä sekä sekaista ja likaista ympäristöä. Niitä näki silloin aluksi, mutta ei enää myöhemmin. Oli myös tilanteita, että jonkun yksityisen perhepäivähoidon työn joutui
lopettamaan. (68) Valintaa tapahtui heti syksyllä 1974 niin, että jos jostain
kuuli, että olisi hyvä, mentiin oven taakse koputtelemaan. Ei ollut puhelimia.
(34)
Kun pienessä kunnassa sosiaalijohtaja ryhtyi puuhaamaan perhepäivähoitoa kunnan ensimmäiseksi päivähoitopalveluksi, hän saattoi kohdata luottamushenkilötaholta kommentin: Aiotko sosialisoida meidän lapset (3) tai se on varmaan sitten
niin, että mun muija katsoo sun lapsia ja päinvastoin. (88) Näin tuumasi eräs isäntä,
kun tulevasta päivähoitolaista kunnassa kerrottiin. Koettiin myös, että alussa luottamushenkilöillä oli näkemys, että ei tarvita kuin kaksi kättä. (72)
Kaikkiaan sosiaalitoimi koki olevansa alussa eli päivähoitolain voimaan tultua
lujilla, varsinkin silloin kun perhepäivähoito aloitettiin suoraan ilman kokeiluvaihetta.
Kun perhepäivähoito alkoi eikä ollut kokeiluvaihetta, sitten alkoi kova karsinta. Tulijoita oli paljon ja siinä rykelmässä tuli myös murheenkryynejä. Lau-
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takunta valitsi perhepäivähoitajat ja lapset. Tutun tuttuja valittiin. Oli poliittista. (54) Alussahan päivähoitopaikat olivat tiukassa. Paljon oli yksinhuoltajien ja vähävaraisten lapsia. (68)
Koettiin myös, ettei ollut tietoa kokemuksesta puhumattakaan, miten tulisi toimia.
Kotoa hoitajaksi -ohjeet olivat epämääräisiä (60) ja aivan pieniä, kolme- ja kuusikuukautisia otettiin hoitoon. (54) Alussa oli niin, että alle 3-vuotiaita ei laitettu päiväkotiin eivätkä lastentarhanopettajat välttämättä halunneetkaan sellaisiin päiväkoteihin, joissa oli alle 3-vuotiaita.
Seimet olivat kuin sairaalan lastenhoito-osastoja. Kenenkään intressissä ei ollut valvoa yksityisen perhepäivähoidon asemaa. (45)
Vaikka kunta aloitti perhepäivähoidon ennen päivähoitolakia ja palkkasi tai nimesi
ohjaajan, hän oli usein yksin. Ohjaajien määrä kasvoi sitä mukaa, kun perhepäivähoitajienkin määrä kasvoi. Pienissä kunnissa ohjaaja oli pysyvästikin yksin tai kaksin. Lähikuntien ohjaajat ovat alusta asti tehneet yhteistyötä ja verkostoituneet keskenään. Yhdessä on suunniteltu lomakkeita, toimintakäytänteitä ja koulutuksia. Yhdessä käsiteltiin asioita ja palavereita oli paljon. (68) Ohjaajia oli varsinkin alussa
monenlaisella koulutuksella. Ohjaajien koulutus oli kirjavaa. Oli oma erilainen
ammattiryhmä. (75)
Yksi selkeä ja yhtenäinen toimenpide ohjaajan työssä kaikkialla oli heti alussa
eli perhepäivähoitajien koulutuksen organisointi. Heti tuli myös koulutus mukaan.
(60) Koulutus oli ennen päivähoitolakia kirjavaa, mutta pääasiassa noin 40–60 tuntia. Päivähoitolain jälkeen se oli pitkään 150 tuntia. Koulutusta järjestivät lähinnä
erilaiset yleissivistävät tahot, kuten kansalais- ja työväenopistot sekä kansanopistot, mutta myös ammattikoulut. Kun ohjaajat alussa itse joutuivat tai saivat organisoida koulutukset ja olivat myös kouluttajia, heille syntyi samalla syvempi yhteys
perhepäivähoitajiinsa. Voitiin keskustella ja pohtia asioita ja asenteita.
Perhepäivähoitajille oli paljon koulutusta. Ensin oli peruskurssit, sitten täydentävää koulutusta. Lisäksi oli erilaisia teemallisia kuukausikokouksia ym.
(68) Mummohoitajia oli aluksi ja sitten tuli naapureista lapsia lisäksi. Mutta
sitten koulutettiin. (32) Yhteishenki luotiin alussa. (75) Yhtenä oleellisena tukena kunnille olivat lääninhallitukset, joiden roolina oli valvonta, ohjaus ja
kantelut, mutta heillä oli myös paljon koulutuksia ja työnohjauksellisia kokouksia. Yhteistyö lääninhallitusten kanssa oli merkityksellistä erityisesti yhden ja
kahden ohjaajan kunnille. Isot kunnat olivat omaehtoisempia. (80)
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2

Perhepäivähoito päivähoitolain aikana

Tässä luvussa tarkastelen lasten päivähoitolain aikaa 1973–2015 perhepäivähoidon
näkökulmasta. Alaluvussa 2.1 katson, miten uusi päivähoitolaki otettiin vastaan ja
mitä ongelmia siinä nähtiin. Alaluvussa 2.2 tarkastelen päivähoitolakia ja perhepäivähoidon määrityksiä siinä. Alaluku 2.3 käsittelee päivähoitolain aikaista valtakunnallista ohjausta ja kehittämistyötä sekä perhepäivähoidon roolia siinä. Tarkastelujakso ajoittuu tässä noin neljälle vuosikymmenelle.
2.1

Nyt se tulee

Uusi laki ei korjaa hetkessä lasten päivähoitotilannetta. Näin otsikoi Helsingin Sanomat 15.2.1973. Jutussa kerrottiin sosiaalihallituksen tiedotustilaisuudesta, jossa
informoitiin 1.4.1973 voimaan tulevasta päivähoitolaista.
Jutussa kerrotaan, että eniten hämmennystä lienee aiheuttanut päivähoitolain
sääntö, jonka mukaan yksityisillä päivähoitajilla on ilmoitusvelvollisuus. Yksityisten päivähoitajien työ kulkee laissa nimellä valvottu perhepäivähoito. Ilmoittautumisaika on ensin kolme kuukautta ja myöhemmin kaksi viikkoa, lehti kertoi.255
Sosiaalivirasto rekisteröi päivähoitajan ja pyrkii valvomaan hoidon tasoa. Sosiaalivirastoa kiinnostaa ainoastaan päivähoitajan nimi ja osoite sekä hoidossa olevien lasten lukumäärä. Sosiaalivirastolle ei kuulu hoitomaksujen suuruus. Sosiaalivirastoon ei tarvitse ilmoittautua, jos isoäiti tai kotiapulainen hoitaa lapsia. Näin
lehdessä kerrottiin.
Kerrottiin myös, että uuden lain myötä ohjattu perhepäivähoito tulee valtionavun piiriin. Kunnan taholta tämä tarkoittaa, että kunta palkkaa hoidon järjestelystä,
ohjauksesta ja valvonnasta huolehtimaan erityisen perhepäivähoidon ohjaajan. Perhepäivähoitajat saavat palkkansa kunnalta ja kunta kerää hoitomaksut vanhemmilta.
Ohjatusta perhepäivähoidosta aiheutuviin kustannuksiin kunta puolestaan voi anoa
avustusta valtiolta. Valtionavustus on kantokykyluokituksen eli varallisuuden mukaan 35–80 prosenttia.
Myös Suomen Sosiaalidemokraatti kirjoitti samana päivänä (15.2.1972) ja samaan tilaisuuteen viitaten, että lainuudistus takaa valvotun päivähoidon. Jutussa
viitattiin pääjohtaja Alli Lahtiseen, jonka mukaan tärkein lain tuoma muutos on se,
että tästedes kaikkia lasten päivähoitopaikkoja valvotaan, olivatpa ne yksityisiä tai
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kunnallisia. Jutussa kerrotaan edelleen, että päiväkotien lisäksi tulee ohjattu tai valvottu perhepäivähoito. Huhtikuun alusta lähtien ovat päivähoitolain mukaan sellaiset hoitopaikat, joissa on hoidossa enemmän kuin neljä lasta, päiväkoteja.
MLL:n taholta reagoitiin tiedotusteksteillä tulevaan päivähoitolakiin muutama
päivä ennen kuin laki tuli voimaan (27.3.1973). Jaakko Itälä kysyy, että onko tärkeitä lohkoja unohtumassa.256 Tällä hän viittaa sairaan ja vammaisen lapsen päivähoitoon. Järjestön taholta perätään kunnollista kotipalvelua sekä äideille oikeutta
saada laskea lapsen sairauspäivä sairausvakuutuksessa ja työpaikassaan omaksi sairauspäiväksi. MLL toivoo SH:lta aloitetta lainsäädännön kehittämiseksi tältä osin.
Else Kalmarin puheenvuorossa samassa tilaisuudessa kerrattiin MLL:n perhepäivähoitoon liittyvää kehittämistyötä.257 Hän totesi, että silloin kun järjestö 1964
lähti kehittämään maassamme perhepäivähoitoa, sen menestymisen ehtona nähtiin
kaksi tekijää: ensiksi perhepäivähoitajille oli saatava tietyt perustaidot antava pohjakoulutus sekä toiseksi perhepäivähoitotoimintaa ohjaamaan kunnissa oli saatava
päätoiminen ohjaaja. Hän korostaa MLL:n kantana olleen sen, että perhepäivähoidon onnistuminen on suuresti riippuvainen ohjaajasta, hänen ammattitaidostaan ja
työpanoksestaan. MLL näkee, että päätoimisen ohjaajan koulutuksen tulee olla
joko lastentarhanopettaja, sosiaalikasvattaja tai vastaava, kuten tuleva lakikin edellyttää. Hänellä tulee olla aikaa tehtävän suorittamiseen. MLL:n viestinä tässä kohden oli se, että ohjaajan tehtävänä on antaa opetusta niin varsinaisella työkentällä,
perhepäivähoitajan kotona kuin erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja toimia perhepäivähoitajan tukena, milloin hänellä on lapsen hoitoon tai kasvatukseen liittyviä
ongelmia. Tämän perustehtävän ohella ohjaajalla oli hallinnollisia ja sidosryhmätehtäviä, kuten yhteydet sosiaalilautakuntaan ja lasten vanhempiin. MLL:n mielestä
myös ohjaajille tulisi järjestää yhtenäistä koulutusta.
Kalmari toteaa, että yhteistyön perhepäiväkodin, lasten vanhempien ja ohjaajan kesken tulisi olla rakentavaa ja pyrkiä taidolla hoidettuna kaikin tavoin parantamaan lapsen mahdollisuuksia kehittyä turvallisessa ympäristössä terveeksi yksilöksi. Työn kohde on lapsi.
Uutena asiana Kalmari esittää, että kenties perhepäivähoitotoiminnassakin
olisi syytä pitää esimerkiksi puolen vuoden koeaika, jotta nähtäisiin, täyttääkö aloitettu työ sille asetetut vaatimukset. Tässä hän viittaa päiväkodeissa olevaan, usein
vuoden koeaikakäytäntöön. MLL:n taholta perättiin myös riittävän informaation
antamista yksityisille perhepäivähoitajille. Kysyttiin, mitä viranomaiset tekevät,
256
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jos yllättäen 50 000–70 000 hoitopaikkaa katoaa sen takia, että perhepäivähoitajat
kokevat ilmoittamisvelvollisuuden epämiellyttävänä ja lopettavat toimintansa.258
Kannanotot lähetettiin kunnille ja lehdistölle tiedoksi, ja niissä kerrottiin vielä
MLL:n laatimasta uudesta 60 tunnin koulutusohjelmasta tukiaineistoineen.259 Kerrottiin, että noin 100 kunnassa on järjestetty perhepäivähoitajien koulutusta, ja tuntimäärä on ollut 30–60 tuntia. Nyt todetaan:
On selvää, että 60 tunnin kurssilla ei tehdä kenestäkään ammattitaitoista lastenhoitajaa. Pyrkimyksenä onkin antaa ensiohjeet, selventää perhepäivähoitajalle itselleen, että hän aloittaessaan perhepäivähoitajan työn osallistuu varsin
vastuulliseen tehtävään, joka kysyy tiettyä kokeneisuutta, halua ymmärtää
lasta ja myös määrättyjä tietoja ja taitoja. Koulutusohjelmaa on kehitettävä ja
jatkokoulutus on tarpeen.
Päivähoito-ongelma päivähoitolain kyljessä – sairastuneet lapset
MLL nosti sairastuneen lapsen päivähoito-ongelman esille heti päivähoitolain tultua voimaan. Asia oli sidoksissa päivähoitolakiin, koska sen myötä nyt ryhdyttiin
määrätietoisesti ja isolla volyymilla kasvattamaan päivähoitopaikkoja. Se oli samalla konkreettinen tosiasia jokaisella päivähoidossa olevalla lapsella silloin tällöin. Vanhemmilla ei ollut tuolloin oikeutta poissaoloon työstä lasten sairauden takia. Lapsiperheille alun perin suunnattu kodinhoitajapalvelu oli jo liukumassa pois
kohden vanhusväestöä. Päivähoitoon ei voi viedä sairasta lasta, varsinkaan lapsen
itsensä takia. Päivähoitolain todentumisen kylkeen syntyi siis tämä toinen päivähoidon ongelma, joka laajeni automaattisesti päivähoidon laajenemisen myötä.
Asia ei sinänsä ollut uusi. Jo vuonna 1962 eri tahojen kirjelmällä oli ongelma
tuotu esille esittämällä MLL:n Helsingin piirille kotitätitoiminnan käynnistämistä.260 Kirjelmän allekirjoittajina oli helsinkiläisten lastentarhojen lääkäri, Auroran sairaalan apulaisylilääkäri ja sosiaalihoitaja, Tampereen kodinhoitajaopiston
johtaja ja MLL:n perhekasvatustoimiston johtaja. Kirjelmässä oltiin huolissaan lievästi sairaiden lasten päivähoidon järjestämisestä. Tällöin ajateltiin lähinnä kaupungin lastentarhoissa ja seimissä olevia lapsia. Esityksessä viitattiin Tukholmassa
jo vuodesta 1945 lähtien olleeseen vastaavaan toimintaan, joka kohdentui lievästi
sairaiden ja sairaalasta kotiutettujen lasten päivähoidon järjestämiseen. Siellä se
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toimi kaupungin sosiaaliviraston alaisena ja oli osoittautunut tarpeelliseksi ja onnistuneeksi.
MLL:n Helsingin piiri käynnisti sitten kotitätitoiminnan 1.4.1964, ja se toimi
viiden vuoden ajan 1.1.1969 saakka. Toiminnassa noin parikymmentä kotitätiä oli
työsuhteessa MLL:n Helsingin piiriin, josta heitä saattoi varata kotitätikeskuksen
kautta. Koulutuskurssille osallistui noin kolminkertainen määrä. Vuosittain autettiin noin 700 yksinhuoltajaa tai vähävaraista perhettä hoito-ongelmissa lapsen sairastuessa. Toimintaan saatiin kaupungin tukea, mutta taloudellisten vaikeuksien takia se siirtyi Kotiapukeskus ry:n yhteyteen vuoden 1969 alussa.
Vuonna 1970 julkaisemassaan päivähoidon kokonaisohjelmassa MLL oli esittänyt sairastuneiden lasten päivähoidon organisoimista osaksi perhepäivähoitoa.
Perhepäivähoito nähtiin ratkaisuna niin, että jotkut perhepäiväkodit erikoistuisivat
toimimaan lievästi sairaiden lasten hoitopaikkoina tai niin, että kullakin alueella
olisi koulutettuja perhepäivähoitajia, jotka voisivat mennä lapsen kotiin häntä hoitamaan. Ohjelmassa todetaan, että toiminta olisi kotiavun tyyppistä, mutta niveltyisi päivähoitoon.
Sairastuneen lapsen päivähoito-ongelmaan kiinnitettiin monella taholla huomiota päivähoitolakia lähestyttäessä. Näin tekivät esimerkiksi valtioneuvoston
asettama lasten päivähoitokomitea, Helsingin kaupungin päivähoitokomitea sekä
Naisten asemaa tutkinut komitea.261 Kaksi kolmasosaa kunnista ilmoitti juuri ennen
päivähoitolakia, ettei asiaa ollut mitenkään järjestetty eikä kunnilla ollut esittää ratkaisuja asiaan. Useimmiten lapsen sairastuessa äiti jäi pois työstä joko palkattomalle lomalle tai se vähennettiin lomapäivistä.262
Miten asiaa ratkaistiin?
Eri tahoilla, MLL mukaan lukien, jatkettiin vaikuttamista siihen, että lasten vanhemmilla olisi palkallinen oikeus olla muutama päivä kotona hoitamassa sairastunutta tai toipilasta lasta. Tämä oikeus tuli vuoden 1976 työmarkkinaneuvottelussa
äideille.263 Mutta kodinhoitopalveluita ei saatu kääntymään takaisin lapsiperheisiin
päin.
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Valtionhallinnon taholta sairastuneen lapsen päivähoito-ongelmaa pidettiin
agendalla päivähoitolain voimaantulon jälkeen siten, että kunnat velvoitettiin esittämään päivähoitosuunnitelmissaan selvityksen sairastuneen lapsen tarvitseman
päivähoidon järjestämisestä. 264 Myös ensimmäisessä päivähoitolain aikaisessa
yleiskirjeessä265 kuntia kehotettiin hoitamaan asiaa esimerkiksi varakotien avulla.
Helsinki perusti heti päivähoitolain voimaantulon jälkeen vuonna 1973 kaupunginhallituksen asettamana asiaa pohtimaan työryhmän, jonka yhtenä esityksenä
oli neuvotella MLL:n kanssa sairastuneen lapsen hoitajareservin organisoimisesta.
Kun tällainen esitys järjestöön tuli, siellä perustettiin vastaavasti asiaa kehittämään
työryhmä ja myöhemmin ohjaava toimikunta, jonka puheenjohtajana toimin. 266
Ryhdyttiin siis kehittämään toimintaa, joka sai nimekseen Sairastuneen lapsen hoitajarengastoiminta. Lyhyesti kuvattuna siihen luotiin ensin 36 tunnin peruskoulutus,
jota kansalais- ja työväenopistot järjestivät. Sairastuneiden lasten hoitajat valittiin
kurssin käyneistä, ja he toimivat vapaaehtoispohjalta eli olivat käytettävissä heille
sopivina aikoina. Heitä välitettiin sovituista paikoista, ja perheet maksoivat suoraan
pienen korvauksen. MLL oli ottanut vastuuvakuutuksen, hoiti tarvittavat yleiset viranomaisasiat sekä huolehti säännöllisestä hoitajarenkaissa olevien työnohjauksesta.
Toiminta laajeni nopeasti Helsingin ohella koko maahan, ja sitä vauhditti
Yleisradion sävellahjakeräys Auta sairasta lasta 16.10.1980–4.1.1981. Toiminta
laajeni 1980-luvun alussa 90 paikkakunnalle, ja koulutuksen oli käynyt noin 4 000
henkeä. Sairaan lapsen hoitoa käsittelevä kurssi kansalais- ja työväenopistoissa oli
erittäin suosittu kurssi, jonka kävivät paitsi hoitajarengastoimintaan halukkaat
myös perhepäivähoitajat, lasten hoitoalalle aikovat ja perheenäidit. MLL:n paikallisosastot ja piirit ottivat innokkaasti tämän työn toimintaansa, ja se oli aina yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Kansallisarkistossa on laaja lehtileikekooste,
joka kuvaa sairastuneen lapsen hoitajarengastoiminnan leviämisen joka puolelle
maata.267
Mutta vielä Helsinkiin, jonka aloitteesta toiminta alkoi. MLL ja Helsingin kaupungin päivähoitolautakunta ja päivähoitovirasto olivat vuodesta 1976 lähtien tehneet yhteistyötä sairastuneen lapsen päivähoidon hoitajarengastoiminnassa. Alkuvuosina hoitajien välitys tapahtui perhepäivähoidon aluetoimistoista käsin. Vuonna
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1977 välitys keskitettiin ja kaupunki antoi MLL:lle avustusta välittäjän palkkaamiseen. Mutta edelleen hoitajien kuukausikokouksien pitämistä voitiin kaupungin
päätöksellä jatkaa perhepäivähoidon aluetoimistoissa. Helsinki nimesi edustajat
MLL:n sairaan lapsen ohjaavaan toimikuntaan. Helsingissä oli tavoitteena saada
vuodelle 1977 sairaan lapsen hoitajia sata ja pitää luku sen suuruisena.268
Yhteenvetona voidaan todeta, että niin Helsingissä kuin kautta koko maan toiminnan alkuvuosina 1970-luvulla sairastuneen lapsen hoitajarenkaan välitys tapahtui perhepäivähoidon ohjaajien tai perhepäivähoitotoimistojen kautta. Perhepäivähoidon ohjaajat olivat keskeisiä koulutuksen organisoijia. Sairastuneen lapsen päivähoitoa ei kuitenkaan kytketty pysyvästi osaksi päivähoitojärjestelmää eikä perhepäivähoitoa kuten MLL oli esittänyt. Vuosikymmenen lopulla sairaan lapsen hoitajarenkaasta ryhdytään lehtileiketietojen mukaan eri puolella maata puhumaan kodinhoitopalvelua täydentävänä toimintana ja välitys oli osana kotipalvelua. Kodinhoitajat ry muistutti kirjelmällään, että kodinhoitajia on reservissäkin, eikä tällaista
uutta toimintaa tarvita.269 Käytännössä kunnat eivät antaneet kodinhoitajia tähän
tarpeeseen.
Kun MLL aloitti sairastuneen lapsen hoitajarengastoiminnan vuonna 1974, sen
katsottiin ja oletettiin olevan vain ylimenovaiheen ratkaisua, joka poistuu, kun tilanne muutoin korjaantuu. Se on kuitenkin edelleen, 45 vuoden jälkeen, MLL:n
toiminnassa Lyhytaikaisen lastenhoidon muodossa.270
2.2

Perhepäivähoito päivähoitolaissa

Tässä alaluvussa tarkastelen päivähoitolaissa perhepäivähoitoon kohdentuvia säädöksiä ja niihin tehtyjä muutoksia. Yksityiskohtaisemmin tarkastelen valtionosuuksien määräytymistä perhepäivähoitoon yleensä sekä yksityiseen toimintaan.
Katson perhepäivähoidon roolia kokeilutoiminnan mahdollistamisessa ja resurssoinnissa. Erillishuomioina ovat myös salassapitoa ja kasvatustavoitteita sekä subjektiivista oikeutta koskevat säädökset. Viimeksi mainitun osalta perhepäivähoito
nähtiin monissa kunnissa alkuaikojen ratkaisevana mahdollisuutena.
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Perussäädökset ja muutokset
Valtion taholta ensimmäisen kerran legitiimisti määriteltiin suomalainen lasten päivähoito silloin, kun päivähoitolaki allekirjoitettiin 19.1.1973 ja säädettiin voimaantulevaksi 1.4.1973. Perhepäivähoito oli siinä yhtenä tasaveroisena päivähoidon
muotona.
Tämän alkuperäisen lain271 mukaan lasten päivähoidolla tarkoitetaan:
1.
2.

3.

lapsen hoitoa tätä tarkoitusta varten perustetussa laitoksessa, josta jäljempänä
käytetään nimitystä päiväkoti
lapsen hoitoa yksityiskodissa tai muissa perheenomaisissa olosuhteissa, josta
hoidosta jäljempänä käytetään nimitystä perhepäivähoito ja hoitokodista nimitystä perhepäiväkoti
sisällä tai ulkona tapahtuvaa lasten leikin ja toiminnan ohjausta ja valvontaa
tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa tai alueella.

Alkuperäisessä laissa perhepäivähoito oli määritelty sekä toimintamuotona että
perhepäiväkotina. Vuonna 1990 272 lakiin tehtiin pientä viilausta, joka koskettaa
perhepäivähoitoa, mutta myös muita toimintoja. Siinä nimittäin nostettiin kaikkia
toimintamuotoja koskien lain ensimmäiseksi momentiksi toimintamuotomäärittelyt eli nyt todettiin, että
lasten päivähoidolla tarkoitetaan tässä laissa lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana.
Sen jälkeen pykälä jatkuu:
Päiväkotihoitoa voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa tilassa,
jota kutsutaan päiväkodiksi. Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan perhepäiväkodiksi. Leikkitoimintaa ja muuta päivähoitotoimintaa voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa.
Yksi sisällöltään merkityksellinen muutos tehtiin samassa yhteydessä perhepäivähoidon osalta, kun alkuperäisen lain muissa perheenomaisissa olosuhteissa muutettiin muotoon muussa kodinomaisessa hoitopaikassa. Muutoksen taustana oli se,
että ryhmäperhepäivähoito teki tuloaan.
271
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Alkuperäisessä laissa oli muutamia vain perhepäivähoitoon fokusoituja säädöksiä. Pykälässä viisi todetaan, että jos perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti yhdessä useampaa kuin neljää lasta, perhepäiväkodista on voimassa, mitä
tässä laissa säädetään päiväkodista. Edellä tarkoitetuksi lapseksi katsotaan myös
perhepäivähoitajan lapsi, joka ei ole täyttänyt seitsemää vuotta.273 Tätä kohtaa täydennettiin vuonna 1981 toteamalla, että säädöstä ei kuitenkaan sovelleta kunnan
järjestäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän kodissaan. 274 Ja
vuonna 1990 koko pykälä muutettiin muotoon, että päiväkodissa ja perhepäiväkodissa hoidettavien lasten määrästä sekä hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvasta
henkilöstöstä säädetään tarkemmin asetuksella.275
Tämä asetusmuutos liittyi ryhmäperhepäivähoitoon, jonka osalta säädettiin
sekä ryhmäkoosta että henkilöstöstä asetuksella. 276 Perhepäiväkodissa voi kaksi
hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta sekä näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta. Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta. Tällöin yhdellä perhepäivähoitajalla tulee
olla päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävässä olevalta henkilöltä edellytetty ammatillinen kelpoisuus. Edellisen lauseen loppuosan esitti sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusehtoja selvittänyt työryhmä muotoon: tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen mukainen soveltuva koulutus.277
Alkuperäisen lain viidennen pykälän toteamus, että perhepäiväkoti muuttuu
päiväkodiksi, mikäli lapsia on säädettyä eli neljää enemmän, on mielenkiintoinen
ehdottomuudessaan. Käytäntö osoitti heti, että rajaus ei pitänyt. Varsinainen ylittämisen syy oli varahoito, joka taas oli tilapäistä, vaikkakin perhepäivähoitajien mielestä epäsäännöllisen säännöllistä. Tässä tulkintavapaudessa auttoi lain määrittämä
samanaikaisuus. Samanaikaisesti saattoi olla päivisin paljonkin lapsia, mutta ei
varsinaisilla päivähoitopaikoilla.
Alkuperäisen lain kuudennessa pykälässä todettiin, että perhepäiväkodin tulee
terveydellisiltä ja muiltakin olosuhteiltaan olla lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva sekä perhepäivähoitajan kykenevä huolehtimaan lapsesta. Tämä aluksi vain
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perhepäivähoitoa koskeva pykälä muutettiin myöhemmin koskemaan koko päivähoitoa muotoon Päivähoidon tulee terveydellisiltä ja muiltakin olosuhteiltaan olla
lapselle ja lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva.278
Päivähoitolain voimaantulon aikaisessa keskustelussa perhepäivähoitajille toisaalta vaadittiin työsuhteen turvaa, mutta toisaalta esiintyi pelkoa uudesta julkisesta
kontrollista tyyliin Hoitajat ihmettelevät, miksi heitä yhtäkkiä tullaan tarkastamaan, kun heidän työnsä ei ole tähän asti kiinnostanut ketään. Toinen keskusteluteema liittyi myös kontrollin pelkoon, mutta toista viranomaista eli verottajaa kohtaan. Esimerkiksi Turussa lähes kolmannes yksityisistä perhepäivähoitajista lopetti
työnsä päivähoitolain tullessa voimaan.279
Helsingin Sanomat kiinnitti 20.8.1973 pääkirjoituksessaan huomiota perhepäivähoidon hämmennykseen huomiota otsikolla Perhepäivähoito kuntoon. Perhepäivähoitaja on perinteisesti saanut perheiltä korvauksen tehdystä työstä. Kun julkishallinto tuli perhepäivähoitajan työnantajaksi, tämä lapsikohtaisen palkan perinne säilyi pitkään. Tuntimäärät ja palkka voivat näin ollen vaihdella kuukausittain
ilman, että hoitaja voi siihen mitenkään vaikuttaa. Palkka pieneni myös silloin, kun
lapsi sairastui tai vanhemmat pitävät lapsen kotona. Toisaalta kunnat perivät perheiltä sovitut kuukausimaksut.
Perhepäivähoitoa on pidetty joustavana, mutta asian toinen puoli oli, että työpäivästä tuli perhepäivähoitajalle helposti pitkä, kun lapset tuodaan eri aikoina. Perhepäivähoitajista on tuntunut, että kunnat ohjasivat perhepäivähoitoon lapsia, joiden vanhempien työajat eivät sovi päiväkotien rytmiin, tai lapsia, jotka sairastelevat
paljon. Perhepäivähoitajat aktivoituivat 1980-luvulla tuomaan ammattijärjestöllisesti työnsä epäkohtia näkyviin toteamalla, että perhepäivähoitajillekin työ on ammatti.280
Valtionosuus perhepäivähoitoon
Kunnat oli päivähoitolain voimaan tultua jaettu kymmeneen kantokykyluokkaan
eli varallisuusluokkaan. Valtionosuus määräytyi kantokykyluokittain niin, että varattomin kantokykyluokka oli yksi ja sai 80 prosenttia valtionosuutta ja varakkain
kantokykyluokka oli kymmenen ja sai 35 prosenttia valtionosuutta hyväksytyistä
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menoista. 281 Näin oli 1970-luvulla monien muidenkin toimintojen osalta ja silloin
puhuttiin sektorikohtaisesta valtionosuuskäytännöstä.
On huomattava, että perhepäivähoito sai valtionosuutta vain henkilöstön palkkamenoihin. Se tarkoitti sitä, että valtionosuutta tuli vain ohjaajan sekä työsuhteisten perhepäivähoitajien palkkakuluihin, joiden tuli sisältyä kunnan hyväksyttyyn ja
vuosittain tarkistettavaan päivähoidon viisivuotissuunnitelmaan.
SH laati vuosittain valtakunnallisen päivähoidon viisivuotissuunnitelman,
jonka STM hyväksyi ja valtioneuvosto vahvisti. Kunnan oli laadittava tähän valtakunnalliseen suunnitelmaan soveltuva viisivuotissuunnitelma, jonka hyväksyi kunnanvaltuusto ja vahvisti lääninhallitus. Näissä eri tason suunnitelmissa perhepäivähoito oli omana kohtanaan ja omana suunnittelun kohteena.282
Lasten päivähoidon yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuului valtakunnallisesti
SH:lle. Läänin alueella lasten päivähoitoa ohjasi ja valvoi SH:n alaisena lääninhallitus. Kunnan oli päivähoitolain mukaan huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa
on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitoasetus283 vielä
täsmensi, että päivähoitoa järjestettäessä on huolehdittava siitä, että lasten hoidon
ja kasvatuksen tarve tulee eri ikäryhmissä tasapuolisesti ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla järjestää ja etusija tulee antaa sosiaalisesti ja kasvatuksellisesti päivähoitoa tarvitseville. Kunnassa sosiaalilautakunnan tehtävänä oli päivähoitolain edellyttämistä tehtävistä huolehtiminen.
Perhepäivähoitoa koskevat säädökset oli lähes kokonaan määritelty päivähoitolaissa. Alkuperäisessä asetuksessa lasten päivähoidosta 284 on perhepäivähoito
mainittu erikseen vain pykälässä seitsemän liittyen perhepäivähoidon ohjaajan kelpoisuuksiin. Todetaan, että ne ovat samat kuin päiväkodin johtajan eli lastentarhanopettaja, sosiaalikasvattaja tai muu tehtävään soveltuva SH:n hyväksymä tutkinto
sekä käytännön kokemus lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Perhepäivähoidon ohjaajan määritetty kelpoisuus oli ehtona valtionosuuden saamiselle, mutta siitä poikkeamisia SH saattoi hyväksyä.
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Yksityinen pidettiin kunnallisen rinnalla – perhepäivähoidon tuet viiveellä
Päivähoitolaki velvoitti kaiken yksityisen toiminnan ilmoitusvelvolliseksi kuntaan
päin. Entisistä yksityisistä lastentarhoista ja seimistä eri kombinaatioineen tuli lain
myötä yksityisiä päiväkoteja. Perhepäivähoidossa yksityisen eli täysin valvomattoman perhepäivähoidon osuus oli mittavaa. Se oli määrällisesti suurin päivähoidon
muoto ennen päivähoitolakia.
Lain mukaan yksilö tai yhteisö, joka on alkanut korvausta vastaan harjoittaa
päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen viimeistään kahden
viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.285 Ilmoitusvelvollisuus koski niin yksityisiä päiväkoteja kuin yksityistä perhepäivähoitoa. Alun siirtymäaikana ilmoitusvelvollisuus oli kolme kuukautta. Ilmoitusvelvollisuus koski siis jo aloitettua toimintaa, mutta aikomuksesta aloittaa ei tarvinnut ilmoittaa. Yksityisen päivähoidon
osalta ei riittänyt pelkkä ilmoitusvelvollisuus, vaan kunnille oli asetettu myös velvollisuus tarkastaa toiminta ja pitää hyväksytystä toiminnasta luetteloa.286
Valtionosuuden näkökulmasta yksityiseen tai, niin kuin aluksi nimitettiin, valvottuun perhepäivähoitoon kunta sai valtionosuutta vain ohjaajien palkkakuluihin.
Yksityinen perhepäivähoito tuli avustusten piiriin vasta vuodesta 1997 lähtien, jolloin käynnistyi Kansaneläkelaitoksen (KELA) kautta organisoitu yksityisen hoidon
tuki ja sen rinnalle tuli 1990-luvun puolivälissä kuntien maksama palvelusetelikäytäntö.287 Näiden tukien piiriin pääsivät kuntien hyväksymät yksityiset perhepäivähoitajat, mutta kesti siis noin neljännesvuosisadan päivähoitolain voimaantulosta,
ennen kuin yksityinen perhepäivähoito tuli avustusten piiriin. Yksityinen päiväkoti
oli tietyin ehdoin kytketty valtionosuuden saajaksi välittömästi päivähoitolain jälkeen. Yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli kohdentuvat nyt sekä yksityiseen päiväkotitoimintaan että yksityiseen perhepäivähoitoon.
Kokeilutoiminnalle tuki – myös perhepäivähoitoon
Alkuperäiseen päivähoitolakiin sisältyi erikoinen ja ainutlaatuinen kokeilu- ja kehittämistoiminnan tuki eli kymmenellä prosentilla korotettu valtionapu, joka tuli
kokeilu- ja kehittämissuunnitelman hyväksymisen myötä automaattisesti. Tämä
valtionosuuden korotus koski ensisijaisesti erityispäiväkoteja sekä erityisestä
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syystä muiden kuin sijaintikunnan lapsille perustettuja päiväkoteja. Näin kunnat
saivat lähinnä opiskelijoiden lasten päivähoitoon erillistukea.
Tämän kohdennetun kokeilu- ja kehittämistyön tukemisen ohella voitiin myöntää muutakin kokeilutoimintaa varten 10 prosentilla korotettua valtionosuutta milloin lasten päivähoidon yleistä kehittämistä varten se on tarpeen. Tähän sisältyi
nyt myös perhepäivähoito.288 Miten perhepäivähoito sitten näyttäytyi tämän kokeilumahdollisuuden valossa, sitä tarkastellaan tarkemmin alaluvussa 2.3.1.
Salassapitoa
Alkuperäiseen päivähoitolakiin sisältyi kaikkia koskeva salassapitovelvoite, jonka
mukaan lasten päivähoitoon osallistuva ei saa sivulliselle ilmaista, mitä hän tässä
tehtävässään on saanut tietää päivähoitopalveluja käyttäneestä henkilöstä ja hänen
perheestään, jollei jonkin erityisen seikan ilmoittaminen ollut tarpeen lapsen edun
kannalta tai jollei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu asian
ilmaisemiseen. Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta kerrottiin tuomittavan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta ole säädetty
muussa laissa ankarampaa rangaistusta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä,
ellei asianomistaja ole ilmoittanut tekoa syytteeseen pantavaksi.
Tämä lain kohta poistettiin vuonna 1982. Ehdottomuudessaan se aiheutti paljon hämmennystä sekä päiväkodeissa että ennen kaikkea perhepäivähoidossa ja loi
pitkään varjon päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien väliselle suhteelle.289
Ilmeisesti salassapidon velvoitteella haluttiin suojata päivähoitoa saavia vanhempia ja huoltajia ja ennen kaikkea lapsia, kun varsinkin ennen päivähoitolakia ja
pitkään sen voimassaolon aikana kunnallista päivähoitoa annettiin tiukalla seulalla
ja ensisijaisesti vähävaraisille, yksinhuoltajille sekä erilaista kasvatustukea tarvitseville. Kun kunnat vähitellen pystyivät tarjoamaan päivähoitoa tarvetta vastaavasti
ja sosiaalipalvelun hengessä myös kokopäivähoidosta hävisi huono-osaisuuden
leima, salassapidon ehdottomuus alkoi tuntua vähän hämmentävältä. Alussa sitä oli
tulkittu jopa niin, että samassa päivähoitopaikassa olevien lasten tai heidän vanhempiensa nimiäkään ei saanut sanoa. Päivähoito neutraloitui vähitellen perheiden
palveluna ja keskinäisen yhteistyön ja avoimuuden kannalta oli tärkeää vanhempienkin tuntea toisiaan.
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Tämä salassapidon ehdottomuus toisaalta auttoi alkuaikoina perhepäivähoidon
ammatillisuuden kasvua niin, ettei toisten asioista puhuta, varsinkaan työn ulkopuolella. Salassapitoon oli kyllä orientoiduttu jo kehkeytymisvaiheen malliohjesäännön ja kuntien omien päivähoito-ohjesääntöjen myötä.
Kasvatustavoite
Keskustelu päivähoidon kasvatustavoitteista käynnistyi rinnan päivähoitolain voimaantulemisen kanssa ja välittömästi sen jälkeen. Vuonna 1980 laadittiin parlamentaarisen komitean avulla kasvatustavoitteet.290 Kasvatustavoitekomitea linjasi
voimakkaasti vanhempien ensisijaisuutta lapsensa kasvattajina ja suhteessa perheeseen tapahtui myös merkittävä uusi linjaus, kun tavoitteissa todetaan, että lasten
vanhempien tulee saada tietää, millaista kasvatusta lapsi saa päivähoidossa.
Ensimmäinen iso sisällöllinen remontti päivähoitolakiin tehtiin parlamentaarisen kasvatustavoitekomitean työn pohjalta, kun päivähoitolakiin lisättiin vuonna
1983 ns. kasvatustavoitepykälä:291
Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden
kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden
tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota sellaiset
jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti
tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee
yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista
ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä
elinympäristön vaalimiseen.
On huomioitava, että sekä komiteanmietintö että tämä lisätty kasvatuspykälä puhuvat päivähoidosta, jolloin se pitää sisällään päivähoidon eri muodot, niin päiväkodit,
perhepäivähoidon kuin leikkitoiminnankin. Tämä kaikkia päivähoitomuotoja ja
päivähoidossa olevia lapsia koskeva sisällöllinen lakimuutos tuli voimaan
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1.4.1984292 eli vähän ennen kuin kunnissa ryhdyttiin orientoitumaan alle 3-vuotiaiden lasten päivähoitotakuuseen, ensin kotihoidon tuen muodossa vuonna 1985.
Subjektiivista oikeutta kohden – katse perhepäivähoidossakin
Kun vuonna 1982 tehtiin valtioneuvoston periaatepäätös kotihoidon tuen myöntämisen perusteista293 reunaehtoina oli, että alle 3-vuotias lapsi ei ole hoidettavana
kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Oli kulunut reilut kymmenen
vuotta siitä, kun päivähoitolakia valmistellut komitea oli vuonna 1971 ehdottanut
päivähoitolain rinnalle lakia lapsiavustuslaista. Voidaan tulkita niin, että tämä asia
tuli nyt uudestaan esille, ja näin aikoinaan komitean mietinnöstä annetuissa lausunnoissa todettiinkin, että asia tulisi ratkaista erillisenä myöhemmin.
Edelleen 1980-luvun alussa oli kova puute etenkin kokopäivähoidon paikoista,
ja vanhemmilla oli jatkuvaa epävarmuutta hoitopaikasta. Päivähoitopaikat haettiin
vuosittain, ja kunnat päättivät, kenen lapsi saa päivähoitopaikan. Kunnat lisäsivät
hitaalla, kankealla ja valtiojohtoisella suunnittelulla vuosittaisia päivähoidon paikkoja.
Vuonna 1985 päivähoitolakiin tehtiin ennakoiva lisäys siitä, että 1.1.1990 kuntien olisi voitava järjestää sairausvakuutuslain mukaisen äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan päätyttyä vanhempien tai muiden huoltajien toivomana alle kolmivuotiaille joko kunnallinen päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka tai kotihoidon tuki.294
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain nojalla laadittavissa toteuttamissuunnitelmissa vuosille 1985–1989 tuli näkyä tämä
uusi varautuminen päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkojen järjestämisessä.295 SH
vielä erikseen velvoitti kuntia asiaa käsittelevällä yleiskirjeellään296, jossa todetaan:
Kuntien on valtakunnallisten suunnitelmien mukaisesti laatiessaan sosiaali- ja
terveyshuollon toteuttamissuunnitelmia vuosille 1986–1990 erityisesti kiinnitettävä huomiota alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon järjestämiseen kunnassa niin, että laissa säädetty hoitomuodon ehdoton valintaoikeus toteutuu
kunnassa viimeistään 1.1.1990.
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Kuntia myös velvoitettiin tekemään selvityksiä alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon tarpeesta ja sen järjestämisestä sekä perheiden suunnitelmista hakea kotihoidon tukea. Kuntakohtainen selvitys tuli lähettää SH:lle 30.11.1985 mennessä.297
Oli siirrytty pois valtionosuuksien määräytymisistä sektoreittain. Lasten päivähoidosta annetun lain sekä kotihoidon tuesta annetun lain avulla, niitä muuttaen ja
täydentäen, valtio lähti rakentamaan kokonaisvaltaista tuki- ja palvelujärjestelmää
alle kouluikäisille lapsille 1980-luvulla. Lait liitettiin pykälämuutoksilla toisiaan
tukevaksi valintaoikeuden pohjaksi tässä subjektiivisen päivähoito-oikeuden ensimmäisessä vaiheessa, joka kohdennettiin alle kolmevuotiaisiin lapsiin vuonna
1990.298 Lisäksi työsopimuslailla huoltajille turvattiin sekä äitiys-, isyys- että vanhempainloman pitämisen mahdollisuus. Samalla lailla turvattiin myös toiselle vanhemmista hoitovapaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.299
Julkishallinnon taholta tuli näin yhteen sovitetuksi kolme lasten hoitojärjestelyä säätelevää lakia eli laki lasten kotihoidon tuesta, päivähoitolaki sekä työsopimuslaki. Ja tätä kolminaisuutta oli neljäntenä täydentämässä syntymänjälkeiseksi
perustaksi kaikille luotu sairausvakuutuslain mahdollistama äitiysraha, joka vuoteen 1982 mennessä oli pidentänyt äitiysloman kymmenen vuoden aikana kolmesta
kuukaudesta lähes yhteentoista kuukauteen, eli vastasyntynyttä lasta oli järjestelmän puitteissa mahdollista hoitaa kotona lähes kymmenen kuukauden ikäiseksi.
Isyys- ja vanhempainraha tulivat termeinä lainsäädäntöön sitten vuonna 1985.300
Suomessa toteutettiin siis ainutlaatuinen kokonaisuus alle kolmivuotiaiden lasten hoitojärjestelyksi 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa: vanhemmilla oli täydellinen valinnan mahdollisuus kotihoidon tai kunnallisen päivähoidon välillä, ja kunnilla oli ehdoton velvollisuus mahdollistaa nämä valinnat eikä tarkkoja suunnitelmia voitu tehdä. Voidaan sanoa, että tämä tilanne oli sekä kansallisesti että kansainvälisesti uusi ja ainutlaatuinen ratkaisu. Vertailtavaa tietoa ei ollut olemassa. 301
Tämä viiden vuoden ajanjakso 1985–1990 oli monessa mielessä erikoinen vaihe
suomalaisessa lasten hoito- ja kasvatusjärjestelyn historiassa. Sellaista ei ole ollut
aikaisemmin ja tuskin tulee olemaan jatkossakaan.
On mielenkiintoista huomata, että samoihin aikoihin ponnisteltiin kansainvälisesti Lapsen oikeuksien sopimuksen aikaansaamisesta. Se on laajimmin ratifioitu
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ihmisoikeussopimus ja hyväksyttiin YK:n täysistunnossa 20.11.1989. Suomi ratifioi sen 31.5.1991302 Sopimuksessa tuetaan vanhempien ensisijaisuutta lasten kasvatuksessa ja kehityksessä. Sopimuksessa todetaan myös, että työssäkäyville vanhemmille on taattava lastenhoitopalveluja. Suomi saattoi olla innovatiivisimmin ja
täydellisimmin tämän sopimuksen kohdan tuolloin täyttänyt maa subjektiivisen
päivähoito-oikeuden ja kotihoidon tuen kombinaatiolla. Lapsen oikeuksien sopimus täytti Suomessa 25 vuotta vuonna 2016.
Poliittisesti keskeisinä vaikuttajina tämän alle 3-vuotiaiden hoitojärjestelykokonaisuuden taustalla ja sitä toteuttamassa oli meillä tuolloin kolme suurinta puoluetta eli keskusta, sosiaalidemokraatit sekä kokoomus, mutta myös hallitusohjelmat, joissa näkyi noihin aikoihin linjausta hoitojärjestelyn kokonaisuuteen sekä
vaihtoehtojen antamiseen perheille.303 Oltiinhan myös suuntautumassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentumiseen kaikille alle kouluikäisille lapsille, mikä
sitten toteutui vuonna 1996 täydennettynä yksityisen hoidon tuella 1997.304
Kunnat velvoitettiin siis viiden vuoden valmisteluajalla varmistamaan, että kaikille alle kolmivuotiaille lapsille on vanhempien niin halutessa tarjolla päivähoitopaikka 1.1.1990. Tätä pidettiin varsinkin henkilöstön näkökulmasta vääränä järjestyksenä. Se myös pysäytti sen prosessin, jota kunnissa oli aloitettu, että vähitellen
taattiin pysyvä hoitopaikka osalle lapsista. Toisaalta sen aikaiset tutkimukset osoittivat, että alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla oli erittäin suuria vaikeuksia järjestää lasten päivähoitoa, joka oli pääsääntöisesti kokopäivähoidon tarvetta.305
Kuntien kannalta tämä toi erikoisen intervention palveluiden suunnitteluun,
jossa yhtäkkiä ei toiminut mikään entinen. Sekä kuntien että perheiden toimintakulttuuri muuttui yhtäkkiä. Tuli hoitopaikkatakuu ja tuli velvoite tuottaa palvelua.
Se katse perhepäivähoitoon
Erityisesti perhepäivähoidon näkökulmasta nämä alle 3-vuotiaiden lasten subjektiiviseen päivähoitoon valmistautuvat vuodet 1985–1990 ja välittömästi muutamat
seuraavat vuodet olivat merkityksellisiä.
Perhepäivähoito nähtiin tässä yhtenä keskeisenä ratkaisuna. Olihan perhepäivähoito perinteisestikin ollut juuri alle 3-vuotiaiden keskeisin päivähoidon muoto.
Näihin aikoihin saakka perhepäivähoitajien määrä oli kasvanut suoraviivaisesti,
302

Asetus 60/1991, UNICEF 1991.
Valtioneuvosto 1960–2018.
304
Laki 1128/1996, 1129/1996.
305
Lapsen Maailma 9/1989.
303

132

mutta nyt oli jo ilmassa vähenemisen merkkejä. Kunnissa havahduttiinkin huoleen
perhepäivähoitajien saatavuudesta. Siihen mietittiin keinoja. Palkkaan ja korvauksiin liittyen tehtiin suunnitelmia sekä kuntien asuntojen kohdentamista perhepäivähoitajille. Kunnissa kysyttiin tulevan velvoitteen alla, miten lasten vanhemmat valitsevat, haluavatko he kunnallisen hoitopaikan vai valitsevatko mieluummin kotihoidon tuen. Kysyttiin myös, mistä saadaan henkilökuntaa ja säilyykö edes perhepäivähoidon tarjonta ennallaan.306
Keskeisimpänä keinona tuolloin oli monilla kunnilla perhepäivähoitajien houkutteleminen ryhmäperhepäivähoidon työntekijöiksi. Nekin kunnat, joissa oli pulaa
perhepäivähoitajista, olivat yleensä saaneet perhepäivähoitajia ryhmäperhepäiväkoteihin.
Perhepäivähoidon osalta tehtiin myös päivähoitoasetukseen ryhmäkokotarkennusta vuonna 1990 siten, että perhepäivähoitaja voi hoitaa omat alle kouluikäiset
lapset mukaan lukien enintään neljää lasta sekä näiden lisäksi yhtä osapäivähoitoa
saavaa esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta – alle 2-vuotiaita
sai kuitenkin olla enintään kaksi. Ryhmäkokoihin tehtiin isoja muutoksia päiväkodeissa, kun vuonna 1986 poistettiin erillinen 1-vuotiaiden ryhmä ja kokeiltiin sisarusryhmiä. Pienimmät otettiin jatkossakin huomioon siten, että jokainen alle 1-vuotias pienensi yhdellä ryhmäkokoa.307
On huomattava, että tällaista kahden paikalla olon tulkintaa ei tehty perhepäivähoidossa ennen kuin vuonna 1990 asetusmuutoksella, jossa todetaan, että jos perhepäivähoidossa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta, tulee se ottaa huomioon samanaikaisesti hoidettavien lasten
määrässä, ellei lapsella ole avustajaa.308 Toimintajakson loppupuolella osana vapaakuntakokeilua ryhdyttiin päiväkodeissa vapautumaan kiinteistä ryhmistä ja
suuntautumaan kohden suhdelukuperiaatetta. Mutta jakson 1985–1990 aikana toimittiin siis kiinteiden ryhmäkokojen rajoissa.
Kokonaisuutena oli nähtävissä kuntien ponnisteluista huolimatta perhepäivähoidon vähentymistä, mikä osaltaan on Välimäen mukaan myös voinut olla vaikuttamassa etenkin pääkaupunkiseudun kuntien merkittäviin kunnallisen kotihoidon
tuen lisäyksiin pyrittäessä täyttämään tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden ensimmäinen vaihe.309
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Päivähoito-oikeuden piti lähteä laajentumaan jo vuoden 1993 alussa, mutta nopeasti edennyt lama ja siitä johtuva työttömyyden kasvu ja edelleen lasten hoitopaikkojen tarpeen vähentyminen johtivat siihen, että subjektiivisen oikeuden laajentamisesta käytiin vilkasta keskustelua sekä poliittisesti että kansalaiskeskusteluna. 310 Kaikkia alle kouluikäisiä koskevaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden
laajentamiseen kuitenkin päädyttiin vuonna 1996 ja seuraavana vuonna säädettiin
laki yksityisen hoidon tuesta. Näin saatiin ratkaisuvaihtoehto myös yli 3-vuotiaiden
osalta. Tilanne oli tasaantunut ja jonot hävinneet, eikä millään taholla ollut isompia
ongelmia asian suhteen. Perhepäivähoitajien määrässä oli tosin 1990-luvun alussa
tapahtunut iso notkahdus, eikä niitä työstä karsittuja enää saatu takaisin.
Yhteenvetoa
Vuoden 1973 päivähoitolain myötä valtion suhde lasten päivähoitoon muuttui radikaalisti. Päivähoito määriteltiin kaikille tarvitseville tarkoitetuksi eli universaaliksi sosiaalipalveluksi.311 Käsitteenä sosiaalipalvelu oli tullut suomalaiseen sosiaalipoliittiseen keskusteluun 1960-luvun lopulla. Samalla päivähoito irrotettiin vähävaraisuuskytkennästä, vaikka sitä käytännössä pitkään kohdennettiin taloudellisin perustein. Päivähoitolain toisessa pykälässä säädettiin päivähoitoa annettaessa
etusijalle sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevat.
Päivähoitolaki yhdisti siis siihenastisen laitosmaisen päivähoitotoiminnan päiväkodiksi sekä sisällytti perhepäivähoidon legitiimiksi hoitomuodoksi. Päivähoitolaki mahdollisti kaikille tasa-arvoisesti valtionosuudet ja yhtenäisti hoitomaksut
hoitomuodosta riippumattomaksi.
Päivähoitolaki ja päivähoitoasetus sääntelivät päivähoitoa paljon aikaisempaa
yksityiskohtaisemmin. Ne määrittelivät muun muassa eri päivähoitomuodot, päiväkotien enimmäiskoon sekä lapsiryhmäkoot ja toivat päivähoidon lakisääteisen
suunnittelujärjestelmän piiriin. Perhepäivähoidon osalta kunnat saivat valtionosuutta vain suunnitelmaan sisältyvästä ohjatusta perhepäivähoidosta, siis työsuhteessa kuntiin olevien perhepäivähoitajien osalta. Lisäksi valtionosuutta saatiin ohjaajien palkkaukseen.
Kunnan oli vuosittain laadittava viideksi vuodeksi päivähoitosuunnitelma, jonka tuli soveltua valtakunnalliseen suunnitelmaan. SH ohjeisti lisäksi kuntia yksityiskohtaisestikin yleiskirjeillään ja erilaisilla ohjeillaan sekä ylipäätään valvoi lain
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ja asetusten noudattamista. Vastapainoksi kunnat saivat valtionosuutta päivähoitoon aluksi päivähoitolain mukaan kantokykyluokituksensa eli varallisuutensa mukaisesti ja myöhemmin samoin perustein kuin koko sosiaali- ja terveystoimelle.
Lapsiperheiden palvelujärjestelmää muokkaavia vaiheita päivähoitolain aikana olivat kotihoidon tuki, subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä yksityisen hoidon tuki. Päivähoitolaki ja sen määrittämät toiminnot olivat ikään kuin kontekstina
ja osana muutoksia.
2.3

Valtakunnallisen ohjauksen ja kehittämistyön edellytykset
päivähoitolain aikana – perhepäivähoidon rooli siinä

Tässä alaluvussa tarkastelen neljän vuosikymmenen osalta sitä valtakunnallista ohjauksen kontekstia, joka määräytyy lainsäädännöstä sekä muista valtionhallinnon
ohjausstrategioista ja resurssiohjauksesta. Alaluvussa luodaan katsaus yleisohjaukseen sekä eri kausina tehtyyn ja mahdollistettuun valtionhallintoon yhteydessä olevaan kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Katson, millainen rooli perhepäivähoidolla on tässä kokonaisuudessa ollut.
Alaluvuissa 2.3.1 ja 2.3.2 käsitellään 1970- ja 1980-lukuja ja normiohjausta.
Alaluvussa 2.3.3 tarkastellaan keskitetysti ryhmäperhepäivähoidon tarinaa. Alaluku 2.3.4 käsittelee 1990-lukua, jolloin käynnistyi subjektiivinen päivähoito-oikeus. Katseet olivat perhepäivähoidossa. Alaluvuissa 2.3.5 ja 2.3.6 tarkastellaan
2000-luvun ohjausta ja kehittämistyötä.
2.3.1 Normittavan yleiskirjeohjauksen aika 1973–1983
1970-luvulle tultaessa luotiin päivähoitolain ohella muitakin hyvinvointivaltiota ilmentäviä lakeja kuten perusopetuslaki ja kansanterveyslaki. Nämä lait toivat tavoitteiltaan tasa-arvoista turvaa ja mahdollisuuksia kansalaisille. Voi tulkita, että
nämä keskeiset lait ja siis päivähoitolaki mukaan luettuna olivat kukin sisällöltään
reforminluonteisia alansa aikaisempiin julkishallinnon toimiin verrattuna. Lasten
päivähoitoa kosketti lisäksi se, että oli ryhdytty puhumaan sosiaalipalveluista.
Samoihin aikoihin ja näiden lakien ympärille luotiin keskushallinnon uudet virastot niin opetus-, terveys- kuin sosiaalipuolellekin: kouluhallitus (KH), AKH, lääkintöhallitus ja SH. Aluksi valtionavut rakennettiin kunkin alueen lakien kautta
sektoripohjaisesti ja lakikohtaisesti. Keskushallinto suunnittelujärjestelmineen luotiin tiukaksi ja autoritääriseksikin. Kuntien piti alistaa päätöksiään valtiolle. Keskusvirastojen tehtävänä oli ohjata ja valvoa kuntia lakien noudattamisessa, mutta
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myös kuljettaa toimintojen kehittämistyötä ja laadullista kehittymistä eteenpäin.
Myös lääninhallitukset osallistuivat 1970- ja 1980-luvuilla keskushallintojohtoisen
mallin mukaisesti tiiviisti normi- ja resurssiohjaukseen sekä valvontaan.312
Normitasoinen ohjaus oli merkittävää päivähoitolakia seuranneen ensimmäisen vuosikymmenen aikana sekä perhepäivähoidolle mutta myös lastentarhat ja seimet yhdistävälle päiväkotitoiminnalle. Myös kaikki yksityinen päivähoito tuli valvonnan piiriin.
Miten reformi paikantuu?
Jo selkeä ja systemaattinen tarjonnan lisääminen oli reformia varsinkin, kun päivähoitolain henki oli tarjota päivähoitoa vanhempien määrittämää tarvetta vastaavasti.
Enää se ei siis ollut kuntien arvioimaa lastensuojelullista toimintaa. Reformina voi
pitää myös koko päivähoidon rakenteen uusimista uusine käsitteineen. Kokopäivähoito nousi keskiöön, ja sen takaamiseksi luotiin kokonaisuus kunnallisesta päiväkodista ja perhepäivähoidosta sekä molempien osalta myös yksityisestä toiminnasta. Päivähoitopaikan saaminen oli edelleen melkein kuin lottovoitto. Perhepäivähoito kokonaisuudessaan oli aivan ratkaisevaa rakennettaessa 1970-luvulla määrällisesti kokopäivähoidon tarjontaa.
Päivähoitolaki velvoitti kunnat laatimaan tarkat hoitopaikka- ja henkilöstösuunnitelmat vuosittain, mutta myös pitkän tähtäyksen suunnitelman, puhuttiin 5vuotissuunnitelmista. Vuosina 1973–1983 SH hyväksyi lääninhallitusten kautta
tulleet kuntasuunnitelmat ja suhteutti ne valtakunnalliseen suunnitelmaan.313
Valtakunnan tasoisesti linjattiin nyt siis päivähoidon määrällinen kasvu ja siinä
otettiin kantaa erikseen päiväkotipaikkoihin ja kunnallisen perhepäivähoidon paikkoihin. Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana valtionosuus oli liitetty osaksi
päivähoitolakia, ja se jyvitettiin kunnille varallisuutensa mukaan. Tämä tarkan
suunnittelun ja rahoituksen yhteys loi pohjan valtakunnan tason ohjaukseen, ja sitä
täydensi SH:lle annettu oikeus ja velvollisuus ohjata ja valvoa kuntia päivähoitolain
noudattamisessa. Se tehtiin yleiskirjeillä, jotka olivat normeja.
Näitä kuntia velvoittavia yleiskirjeitä SH ryhtyi lähettämään välittömästi päivähoitolain tultua voimaan ja jo vähän ennen sitä. Kuntia ei siis jätetty tässä uudessa tilanteessa sen varaan, että käytäntö lähtisi etenemään pelkästään suppeaa
lakitekstiä tai asetustekstiä tulkiten. SH lähetti päivähoitoa normitasoisesti ohjaavia
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yleiskirjeitä runsaasti, noin 60–70.314 Yleiskirjeillä ohjeistettiin kuntia lasten päivähoidon toteuttamisessa sekä laaja-alaisesti että yksityiskohtaisesti.315 Päivähoitolain alkuaikoina katsottiin aiheelliseksi kohdentaa perhepäivähoitoon myös erityishuomiota. Pelkästään perhepäivähoitoon kohdennettuja SH:n yleiskirjeitä oli
useita.316 Lisäksi oli muutamia opetushallinnon lähettämiä yleiskirjeitä liittyen perhepäivähoitajien koulutukseen.317 Usein päivähoidon johonkin alueeseen kohdennetussa yleiskirjeissä huomioitiin myös perhepäivähoito erikseen, kuten esimerkiksi maksuja koskevassa yleiskirjeessä todetaan päivähoidosta perittävien korvausten samanhintaisuus niin päiväkodin kuin perhepäivähoidon osalta. 318 Tällä
kaikella pohjustettiin sekä ohjatun kunnallisen että valvotun yksityisen perhepäivähoidon asettautumista osaksi muuta päivähoitoa sekä luotiin sille laadullinen
pohja.
Ehkä on syytä panna perhepäivähoidon osalta merkille, että yleiskirjeohjaus
täydentyi vielä erillisellä Perhepäivähoito-kirjalla, jota ei julkaissut SH, mutta kirjoittajina oli kolme keskeistä SH:n asiantuntijaa. Se julkaistiin vuonna 1975. Tällä
kirjalla haluttiin ilmeisesti vielä yksityiskohtaisemmin avata ja perustella perhepäivähoitoa ja sen kehittämistä sekä tukea perhepäivähoidon koulutusta.319
Neljä perusyleiskirjettä perhepäivähoidon näkökulmasta
Olen valinnut seuraavaksi lähempään tarkasteluun neljä yleiskirjettä, jotka nimeän
perusyleiskirjeiksi.320 Yksi niistä kohdentuu pelkästään perhepäivähoitoon. Perusyleiskirjeiden tunnusmerkkinä voi pitää sitä, että ne ovat painettuja, monikymmensivuisia, oppaan luonteisia ja niissä on liitteinä päivähoitolaki ja -asetus. Yleiskirjeiden luonteeseen kuului, että aina ajallisesti seuraavat ottavat kantaa edellisiin,
niitä täydentäen tai poistaen. Niihin oli siis sisäänrakennettu jatkumollinen ohjaus.
Ensimmäisen perusyleiskirjeen 321 nimenä oli Lasten päivähoitoa koskevan
lainsäädännön voimaantulo. Se annettiin pian päivähoitolain tultua voimaan
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vuonna 1973. Yleiskirjeessä käsiteltiin päivähoitoon liittyvää informaatiota ja tarkennuksia kunnille, ja siinä oli useita kohtia perhepäivähoidosta. Kun päivähoitolaki puhuu esimerkiksi vain perhepäivähoidosta, yleiskirjeessä kerrotaan sen jakaantuvan kahteen päälinjaan sekä toiminnallisesti että valtionosuuden puolesta.
Kunnille kerrotaan, että ohjatulla perhepäivähoidolla tarkoitetaan päivähoitosuunnitelmaan otettua, kunnan ylläpitämää ja valtionosuuden piiriin kuuluvaa perhepäivähoitoa. Valvotulla perhepäivähoidolla tarkoitetaan yksityisen järjestämää, mutta
sosiaalilautakunnan valvomaa perhepäivähoitoa, joka ei kuulu valtionosuuden piiriin. Nämä perhepäivähoidon käsitteet ohjattu ja valvottu tulivat päivähoitolakia
edeltävältä kehkeytymisen ajalta, mutta niitä ei viety päivähoitolakiin.
Perhepäivähoidon katsotaan sopivan hoitoryhmän pienuuden vuoksi erityisesti
kaikkein nuorimmille lapsille. Kerrotaan, että perhehoidossa pienillä lapsilla on todettu vähäisempää sairastuvuutta infektiotauteihin kuin vastaavan ikäisillä laitoksissa. Suositellaan, että perhepäivähoidossa olevien leikki-ikäisten olisi kuitenkin
voitava osallistua erilaiseen ryhmätoimintaan ja kuusivuotiaiden olisi hyvä osallistua päiväkodin osapäiväryhmään. Yleiskirjeessä todetaan myös, että lain tarkoittamaksi perhepäivähoidoksi ei katsota oman lapsen hoitoa eikä kodissa työskentelevän kotiapulaisen eikä kotiin palkatun hoitajan suorittamaa lapsen hoitoa.
Perhepäivähoitoon voidaan sijoittaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa
olevia lapsia, joiden kuntoutuksen vaatimat erityispalvelut on järjestettävä päiväkotitoiminnan puitteissa. Tarpeelliseksi katsottu yöhoito suositellaan järjestettäväksi perhepäivähoidon puitteissa. Laitosmaista yöhoitoa kerrotaan vasta kokeiltavan. Kuntia ohjeistetaan myös, että perhepäivähoitajan tilapäisen sairastumisen
ajaksi lasten hoito olisi pyrittävä järjestämään käyttämällä hyväksi perhepäivähoidon varakoteja ja yleisiä kotipalveluita.
Yleiskirjeellä informoidaan, että kunta saa valtionosuutta ohjatun perhepäivähoidon osalta henkilökunnan palkkauksesta aiheutuviin menoihin kantokykyluokituksensa ja päivähoitosuunnitelmansa mukaan. Valvottuun perhepäivähoitoon ei
makseta valtionosuutta eikä valtionavustusta.
Yleiskirjeessä todetaan, että koska lain voimaan tullessa päivähoitopalveluita
ei ole vielä riittävästi, joudutaan suorittamaan valintaa. Palvelut on ensisijaisesti
pyrittävä tarjoamaan eniten tarvitseville. Näitä olivat kodin ulkopuolisessa ansiotyössä käyvät, opiskelijat, sairauden tai muun syyn vuoksi hoitotyöstä estyneet sekä
erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevat. Yleiskirjeessä korostetaan järjestelyiden tarkoituksenmukaisuutta.
Tässä on huomioitava, että nyt opiskelijat tuodaan yhteiseen rintamaan päivähoidon tarpeen näkökulmasta. Ennen päivähoitolakiahan muilta paikkakunnilta
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opiskelemaan tulleiden saama päivähoito lapsilleen oli ongelmallista. Opiskelijoiden lasten päivähoidon järjestämisessä oli erilaisia ja erillistäviä suunnitelmia ja
käytäntöjäkin, mutta erityisesti pääjohtaja Lahtinen ajoi sitä linjaa, että opiskelijoiden lapset ovat oikeutettuja saamaan samoja päivähoitopalveluita kuin muutkin.322
Toinen perusyleiskirje323 annettiin kahdeksan vuoden päästä, vuonna 1981, ja
sen nimenä oli Lasten päivähoito ja sen kehittäminen. Perhepäivähoidon osalta on
ensiksikin huomioitava se, että nyt on siirrytty puhumaan kunnallisesta ja yksityisestä perhepäivähoidosta, ja ne käsitteet ovat siitä lähtien olleet käytössä. Eli aikaisemmat ohjattu ja valvottu perhepäivähoito -käsitteet jäivät sen kummemmin selittämättä pois hallinnollisina käsitteinä.
Tässä yleiskirjeessä päivähoito paikannetaan käsitteellisesti sekä sosiaalipalveluksi että varhaiskasvatukseksi. Nämä kiedotaan yhteen toteamalla että
lasten päivähoito on osa perhepolitiikkaa ja sosiaalipalvelujärjestelmää ja
koska se samalla muodostaa keskeisimmän osan julkista varhaiskasvatustoimintaa, sitä tulee myös kehittää osana maamme yleistä kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.
Edellisenä vuonna oli valmistunut kasvatustavoitekomitean mietintö, ja katseet
suuntautuivat toiminnan sisällön kehittämiseen. Yhtenä vaikutuksena tästä oli se,
että yleiskirjeessä SH kehottaa palkkaamaan kuntiin kasvatustoiminnan ohjaajia,
joiden palkkaamiseen saadaan valtionosuutta kunnan kantokykyluokituksen mukaan, mikäli toiminta sisältyy kunnan vahvistettuun päivähoitosuunnitelmaan. Ohjeistuksessa todetaan, että tämän henkilöstön tulee työskennellä kunnan päivähoidon kaikkien toimintamuotojen yhteisenä työntekijänä. SH:n visiona kasvatustoiminnan ohjaaja olisi asiantuntija, jonka tehtävänä olisi kunnan päivähoidon sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen kokonaisuutena. Tämä pedagoginen innovaatio toteutui muutamissa kunnissa, mutta se ei lähtenyt leviämään eikä vakiintumaan. Vuonna 1983 kasvatustoiminnan ohjaajia oli seitsemässä kunnassa (Jyväskylä, Järvenpää, Kokkola, Nurmes, Rovaniemi, Tampere ja Vantaa). Kaikki toivat
esille MLL:n järjestämässä tapaamisessa tiedottamisen tärkeyttä yleensä päivähoidosta. Perhepäivähoitoon liittyvinä tehtävinä mainittiin perhepäivähoitajien koulutus sekä ohjaajien kokoontumiset. Kokkolassa käytiin muistion mukaan tuolloin
kiivasta keskustelua perhepäivähoidon tai päiväkotitoiminnan paremmuudesta.324
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Yleiskirjeessä todetaan, että perhepäivähoito edellyttää ohjausta, siis perhepäivähoidon ohjaajaa. Lapsiryhmästä täsmennetään, että samalla perhepäivähoitopaikalla voi olla kaksi lasta, jos ne eivät ole paikalla samanaikaisesti. Yleiskirjeen aikoihin kunnissa oli virinnyt avoimen päiväkodin toiminta, ja yleiskirje suosittaa,
että myös perhepäivähoitaja lapsineen voi sen toimintaan osallistua.
Perhepäivähoitoon sijoitettavien erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten osalta täydennetään aikaisempaa ohjeistusta toteamalla, että myös heille hankitaan kasvatusneuvolan tai erikoislääkärin lausunto, kuten päiväkodeissakin. Samoin näille lapsille tulee laatia kirjallinen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma, jonka
perhepäivähoidossa laativat perhepäivähoidon ohjaaja yhdessä perhepäivähoitajan
ja erityistyöntekijöiden kanssa.
Tässä toisessa perusyleiskirjeessä virallistetaan kolmiperhehoito osaksi perhepäivähoitoa. Kuten muistetaan, sen kehittäminen oli alun perin alkanut opiskelijoiden toimesta vuonna 1969 ja päivähoitolain tullessa sen ympärille rakentui kokeilutoimintaa Helsingin toteuttamana. Kolmiperhehoidosta tai kolmiperhepäivähoidosta tuli siis 12 vuoden kehittämistyön jälkeen kunnille virallinen ja valtionosuuteen oikeuttava toimintamuoto, joka jatkuu edelleen.325
Tämän toisen perusyleiskirjeen liitteenä on valtioneuvoston periaatepäätös lasten päivähoidon henkilöstön koulutuksen kehittämisestä.326 Siinä todetaan, että lastentarhanopettajien koulutus pidennetään kolmivuotiseksi ja lastenhoitajien koulutus pidennetään kaksivuotiseksi. Perhepäivähoitajien osalta todetaan, että heitä
koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskasvatuksen oppilaitoksissa.
Kerrotaan, että opetusministeriön (OPM) toimesta laaditaan yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa selvitys tämän kurssimuotoisen koulutuksen kehittämisestä,
mutta koulutuksen pituudesta ei puhuta mitään. Voimassa olevana oli 150 tunnin
koulutus. Kerrotaan STM:n ryhtyvän yhteistyössä opetusviranomaisten kanssa
suunnittelemaan täydennyskoulutusta lasten päivähoidon henkilöstölle.
Kun tämän vuonna 1981 annetun perusyleiskirjeen teemana oli päivähoidon
kehittäminen, siinä annetaan kunnille ohjeita kokeilutoiminnan toteuttamisesta.
Päivähoitolain mukaan kunnat saivat vielä tuolloin hyväksyttyyn kokeilutoimintaansa kymmenellä prosentilla korotetun valtionosuuden.
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Kolmas perusyleiskirje327on nimeltään Perhepäivähoito, ja se on lähetetty täydentämään samana vuonna koko päivähoitoon kohdennettua yleiskirjettä eli edellä
esiteltyä toista perusyleiskirjettä. Mitä perhepäivähoitoerityistä sitten oli tässä
omassa perusyleiskirjeessä. Se oli ensinnäkin myös oppaan luonteinen, 25 sivun
mittainen kirjanen. Se oli annettu joulukuussa, kun varsinainen perusyleiskirje oli
annettu maaliskuussa 1981.
SH oli asettanut pari työryhmää pohtimaan perhepäivähoidon kehittämistä. Raportit valmistuivat vuosina 1979 ja 1980.328 Perhepäivähoitoon kohdennetun yleiskirjeen taustalla oli myös vaikuttamassa kasvatustavoitekomitean mietinnön valmistuminen edellisenä vuonna eli paineita oli niiden soveltamisessa myös perhepäivähoitoon. Kasvatustavoitekomitean työn ja ehdotusten ympärillä järjestettiin
paljon koulutusta, kuten valtakunnallinen kasvatustavoiteseminaari vuonna
1981.329
Työryhmän raportissa330 kerrotaan, että perhepäivähoidossa pyritään päivähoidon kasvatustavoitteiden mukaiseen hoito- ja kasvatustoimintaan. Toiminnalle on
ominaista, että se tapahtuu kodin jokapäiväisten askareiden merkeissä pienessä lapsiryhmässä. Lapsi saa kokea sisarusryhmässä oloa ja oppii hoivaamaan pienempiä
sekä kunnioittamaan lapsen yksilöllisyyttä. Työryhmä toteaa, että perhepäivähoidon ydinongelmia lieneekin, miten nämä kaksi erilaista ominaisuutta, yksilöllisyys
ja kodinomaisuus sekä ammatillisuus, voidaan yhdistää tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että molemmat tunnusmerkit säilyvät ja voidaan saavuttaa laadullinen
tavoite.
Tässä perhepäivähoidolle osoitetussa yleiskirjeessä kerrataan ensinnäkin päivähoitolakia ja perhepäivähoitoa siinä. Lain sisältöä avataan ja perustellaan. Siinä
kerrotaan perhepäiväkotien, perhepäivähoitajien ja lasten valinnoista ja valintojen
perusteista. Tilojen osalta todetaan, että lasta kohden tulisi perhepäiväkodissa olla
leikkitilaa noin 7 m2 tai kaksi huonetta lasten käyttöön. Tällä suosituksella on yhteyttä samanlaiseen lapsikohtaiseen tilasuositukseen päiväkodeissa vuodelta 1974
sekä edellisenä vuonna ilmestyneeseen 50-sivuiseen ohjeistoon nimellä Päiväkodin
toimitilojen suunnittelu.331 Siinä oli hyvin yksityiskohtaisesti käyty tilasuunnittelun
osalta päiväkodin kaikki tilat. Uuden päiväkodin yhteyteen tulisi sijoittaa perhepäi-
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vähoidon ohjaajan työtilat sekä leikkivälinelainaamon tilat. Tällainen tarkka päiväkotien tilasuositus jäi ainutkertaiseksi. Seuraava tuli kolmenkymmenen vuoden
päästä RT-kortin muodossa vasta 2010.332
Yleiskirjeessä painotetaan perhepäivähoitoon kiinteästi liittyvää ohjausta ja
valvontaa. Kerrotaan toiminta-ajoista ja niihin liittyvistä joustoista. Siitä rajataan
pois jatkuva ympärivuorokautinen hoito samoin kuin ns. viikkohoito, jossa lapsi
olisi koko viikon perhepäivähoidossa ja kodissaan vain viikonloput (tällaista päivähoitoa oli tuolloin Neuvostoliitossa333). Yleiskirjeeseen on koottu kaikki siihen
mennessä perhepäivähoitoon kohdennettu ohjeistus. Keskeinen osa yleiskirjettä
käsittelee perhepäivähoidon henkilöstöä eli perhepäivähoitajaa ja ohjaajaa ja heihin
liitettyjä kelpoisuuksia ja tehtäviä. Todetaan myös, että vuoteen 1985 mennessä
kaikilta perhepäivähoitajilta edellytetään vähintään perhepäivähoitajan peruskurssin suorittaminen. Ohjaajille kohdennettuna yleiskirjeessä todetaan perhepäivähoitajien täydennyskoulutuksesta ja työpaikkakoulutuksesta huolehtiminen. Ohjaajien
osalta todetaan työnohjauksen tarpeellisuus. Yleiskirje kehottaa pieniä kuntia keskinäiseen yhteistyöhön.
Yleiskirje puhuu toiminnan suunnittelusta ja juuri valmistuneista kasvatustavoitteista, joihin kehotetaan tutustumaan. Suunnittelu on perhepäivähoitajan ja ohjaajan yhteistyötä. Toiminnan sisällöstä nostetaan erityisesti perushoito, leikki ja
ohjattu toiminta. Perushoidon sekä lasten terveydestä ja kasvusta huolehtimisen
katsottiin olevan kasvatustyön pohjaa. Yleiskirjeessä kuvattiin laajasti perhepäivähoidon mahdollisuuksia lasten kasvattamisessa omatoimisuuteen, itsenäiseen selviytymiseen, toisensa auttamiseen, hyviin tapoihin, puhtauteen ja terveystottumuksiin. Tuotiin esille hoivan ja hellyyden merkitystä. Korostetaan leikin merkitystä
lapselle ja todetaan, että lapsi tarvitsee aikaa, tilaa ja välineitä ja aikuisen tukea.
Kuvataan kielellisiä, kuvallisia, musiikillisia sekä liikunnallisia toimintoja sekä
työtehtäviä. Todettiin, että kaikessa toiminnassa on tärkeää kannustaa lapsen luontaista luovuutta. Perhepäivähoidossa kaikille lapsille kehotetaan laatimaan ohjaajan,
perhepäivähoitajan ja vanhempien yhteistyönä hoitosuunnitelma.
Yleiskirje mainitsee leikki- ja toimintavälinelainaamot sekä lähiympäristön
tarjoamien palveluiden käytön, erityisesti kulttuuripalvelut kuten kirjastot, näyttelyt ja muut vastaavat. Yleiskirje mainitsee myös radio- ja televisio-ohjelmien hyväksikäytön vaihtelun saamiseksi päiväohjelmaan. Tässä oli yhteys televisiossa
esitettävään Noppa-ohjelmaan ja sen yhteys perhepäivähoitoon. Perhepäivähoitoa
332
333

Rakennustieto 2010.
Lasten päivähoito Neuvostoliitossa 1975.

142

kehotetaan olemaan ylipäätään yhteistyöhaluinen alueillaan ja ennen kaikkea muun
päivähoitotoiminnan kanssa.334 Yksityinen perhepäivähoito ja siihen liittyvä valvontavelvoite on mainittu tiiviisti yleiskirjeen lopussa.
Neljäs perusyleiskirje335 on vuodelta 1984 eli vain kolmen vuoden päästä edellisistä. Se päätti normittavien yleiskirjeiden lähettämisen ja oli kooltaan laaja, noin
70-sivuinen. Voi sanoa, että siinä koottiin vielä kokonaisuus, ja sen otsikkonakin
oli vain Lasten päivähoito. Tämän yleiskirjeen liitteenä on esimerkinomaiset tehtäväkuvasuositukset koko päivähoidon henkilöstölle, siis myös perhepäivähoitajille ja ohjaajille. Yleiskirjeessä muistutetaan, että päivähoitolakia on täydennetty
sisällöllisiä tavoitteita määrittävällä pykälällä. Sen taustanahan oli kasvatustavoitekomitean mietintö.336
Yleiskirjeen mukaan perhepäiväkotia voidaan käyttää tilapäisesti ja perhepäivähoitajan suostumuksella sijaiskotina silloin, kun lasta huoltava aikuinen (esimerkiksi yksinhuoltaja) on lyhyehkön ajan estynyt hoitotehtävästään esimerkiksi sairaalahoidon vuoksi. Tällaisissa tilanteissa edellytetään kiinteää yhteistoimintaa lastensuojeluviranomaisten kanssa.
Tässä vuoden 1984 perusyleiskirjeessä todetaan, että jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan hoitosopimus yhdessä lapsen vanhempien, perhepäivähoidon ohjaajan ja perhepäivähoitajan kanssa. Sopimukseen kirjataan keskeiset lapsen päivittäiseen hoitoon ja kasvatukseen liittyvät asiat. Tällöin otetaan huomioon myös 6-vuotiaiden esiopetukselliset tarpeet. Sopimusta laadittaessa perhepäivähoidon ohjaajan tulee selvittää molemmille osapuolille myös omaa tehtäväänsä. Hänen tulee pyrkiä luomaan luottamuksellinen suhde eri osapuolten kesken. Kun kolme vuotta aikaisemmin oli lähetetty perhepäivähoidon oma yleiskirje,
siinä samoin kirjoitetusta asiasta oli käytetty käsitettä hoitosuunnitelma.337
Tilojen osalta nyt painotetaan turvallisuutta ja ulkotiloja. Todetaan, että pihan
suomia mahdollisuuksia voidaan täydentää käyttämällä hyväksi ympäristön leikki-,
urheilu- ja ulkoilualueita. Perhepäivähoitajan tulee aina valvoa lasten ulkoilua.
Henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuus tehtävään ovat lähtökohtana
perhepäivähoitajia valittaessa. Valintaan tulisi sisältyä haastattelu, jonka suorittaa
kaksi henkilöä, joista ainakin toinen on perhepäivähoidon ohjaaja. Toinen voi olla
esimerkiksi psykologi, terveydenhoitaja tai sosiaalisihteeri. Haastattelussa todetaan
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– huomioon ottaen myös hakijan ikä – hänen soveltuvuutensa vastuulliseen ja vaativaan lasten hoito- ja kasvatustehtävään.
Todetaan, että perhepäivähoito soveltuu hoitomuotona kaikille lapsille. Jos alle
1-vuotias lapsi tarvitsee päivähoitoa, suositellaan pääsääntöisesti perhepäivähoitoa.
Samaan perhepäivähoitopaikkaan ei yleensä sijoiteta enempää kuin kaksi alle kaksivuotiasta lasta. Enää ei siis puhuta yliherkistä, heikoista tai joukkokäsittelyyn vaikeasti sopeutuvista, vaan tavallisista pienistä lapsista.
Perhepäivähoidossa on erityisen tärkeää muodostaa lapsiryhmästä toimiva.
Tällöin huolehditaan siitä, että kaikilla ryhmässä olevilla lapsilla on mahdollisuus
ikätasoaan vastaavaan toimintaan. Hoitajan omien lasten ikärakenne otetaan huomioon. Sijoitettaessa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevaa lasta perhepäivähoitoon tulee ryhmän muodostamiseen kiinnittää erityistä huomiota.
Valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosille 1981–1985 esitetään ensimmäisen
kerran laajennettu perhepäivähoito -käsite. Se tarkoitti kolmiperhehoitoa tai muutoin hoitoa lapsen kotona.338 Lapsen kotona annettavassa perhepäivähoidossa edellytetään tiivistä ohjaustoimintaa, ja sen katsotaan vastaavan kaksinkertaista ohjauspanostusta verrattuna tavalliseen perhepäivähoitoon silloin, kun perhepäivähoidon
ohjaajan mitoitusta selvitetään.
Kolmiperhehoidon osalta todetaan, että hoito voidaan järjestää joko vuorotellen kunkin lapsen kotona, vain joidenkin kotona tai aina saman lapsen kotona. Ohjaustoiminnan sisältöön ja ohjauskäynteihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Hoitoryhmiä muodostettaessa kehotetaan kiinnittämään huomiota kotien keskinäiseen sijaintiin ja kulkuyhteyksiin, lasten ikäjakaumaan ja ryhmien hoidettavuuteen,
perheiden hoito- ja kasvatusodotuksiin, hoitorenkaan koossapysymiseen sekä laajemmin kodin mahdollisuuksiin järjestää kolmiperhehoidon edellyttämät asiat, kuten riittävän tilavan asunnon, ruokailut ja ulkoilumahdollisuudet.
Muussa lapsen kotona annettavassa perhepäivähoidossa on kysymyksessä yksi
perhe, ja hoito tapahtuu aina samassa paikassa. Tällöin hoidettavien lasten määrä
on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta, paitsi jos kysymyksessä on ryhmä, johon kuuluvat erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset, erilaiset vammaiset
lapset, allergiset lapset tai maanviljelijöiden lapset. Poikkeustapauksena myös
hoito voi tapahtua lapsen kotona lapsen sairastuessa. Yleiskirjeen mukaan silloin
kuitenkin ensisijaisesti tulisi käyttää kotipalvelua sen jälkeen, kun vanhemmat ovat
käyttäneet sairastuneen lapsen hoitoon oikeuttavat työstä poissaolopäivät tai heillä
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ei ole mahdollisuutta lapsen hoitamiseen kotona. Vuonna 1986 ohjeistusta täydennettiin yleiskirjeellä339, jossa todettiin, että Kunnan järjestäessä perhepäivähoitoa
pelkästään samasta perheestä oleville lapsille heidän omassa kodissaan, ruokailusta aiheutuvaa kustannusten korvausta ei suoriteta. Tällöin lasten omassa kodissa on kunnallinen perhepäivähoitaja ja hoidettavana ainoastaan yhden ja saman perheen lapsia. Mikäli perhepäiväkodissa kuitenkin hoidetaan samanaikaisesti myös muiden perheiden lapsia, ruokakustannuskorvaus suoritetaan kaikkien
lasten osalta.
Todetaan, että vanhempien ja perhepäivähoitajan sekä perhepäivähoidon ohjaajan yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Siksi ohjaustoiminnan sisältöön ja ohjauskäynteihin tuli kiinnittää erityistä huomiota. Kolmiperhehoitoa voi olla myös yksityisenä kuten muutakin perhepäivähoitoa. On huomattava, että ryhmäperhepäivähoitoa ei vielä ole. On vain päivähoitolain maininta muissa perheenomaisissa olosuhteissa.
Leikki- ja toimintavälinelainaamot noteerattiin erikseen. Todettiin, että käyttäjien määrää ei ole yleensä tarpeen rajata. Sen sijaan käyttäjäryhmät voidaan tarvittaessa määritellä kuten perhepäivähoitajat. Lainaamon käyttöön tuli varata kaksi
huonetta, joista toinen oli vähintään 20 m2:n lainaamohuone sekä riittävän tilava
varastohuone. Leikki- ja toimintavälinelainaamossa tuli voida säilyttää paitsi leikkikaluja, pelejä, AV-välineitä ja muita vastaavia, myös suuria leikki- ja toimintavälineitä, kuten kaksosten rattaita, urheilu- ja ulkoiluvälineitä. Lainaamo tulisi sijoittaa käyttäjille helposti saavutettavaan paikkaan.
Tuolloin koululaisten iltapäivähoito tapahtui päivähoidon puitteissa ja yleiskirjeen mukaan koululaisten päivähoito perhepäivähoidossa soveltuu erityisesti niille
lapsille, jotka ovat aikaisemmin olleet perhepäivähoidossa ja silloin on tarkoituksenmukaista jatkaa samassa paikassa. Perhepäivähoidon katsottiin soveltuvan koululaisille myös silloin, jos sisaruksia on samassa paikassa sekä lapsille, jotka eivät
jaksa olla koko päivää isossa ryhmässä.
Perhepäivähoitoon katsotaan liittyvän kiinteästi ohjaus- ja valvontajärjestelmä,
joka on perhepäivähoidon ohjaajan ja perhepäivähoitajan yhteistyötä. Perhepäivähoidon ohjaajien virkoja perustetaan sekä kunnallisten että yksityisten perhepäivähoitajien ohjausta varten. Perhepäivähoitajien määrää arvioitaessa lasketaan kahta
yksityistä perhepäivähoitajaa kohti yksi kunnallinen perhepäivähoitaja.
Kokopäivätoimisen perhepäivähoidon ohjaajan virka voidaan perustaa silloin,
kun ohjattavia perheitä on vähintään 35. Ohjaajalla saa olla enintään 55 perhettä
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ohjattavanaan. Yleiskirjeessä on myös määrätty alenevasti suhteet työaikaan ja ohjattaviin niin, että jos ohjattavien perheiden vähimmäismäärä on alle kymmenen,
ohjaajan virka on palkkioperustainen tai sivuvirka tai -työsuhde.
Perhepäivähoitajan koulutuksesta todetaan, että hänellä tulee olla vähintään
AKH:n hyväksymän opetussuunnitelman mukainen perhepäivähoitajan koulutus,
mutta kurssin pituudesta ei ole mainintaa. Sen sijaan yleiskirjeessä on lueteltu pitkä
luettelo eri alojen tutkintoja ja koulutuksia, joiden voidaan katsoa sisältävän perhepäivähoitajan koulutuksen oppisisällöt.
Ohjaajan kelpoisuuden osalta viitattiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annettuun asetukseen, jonka mukaan perhepäivähoidon ohjaajalta vaaditaan lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys. Yhdistetyissä viroissa, esimerkiksi sosiaalitarkkaaja- perhepäivähoidon ohjaaja, SH
piti myös sosiaalihuoltajan koulutusta kelpoisuuden antavana koulutuksena samoin
kuin sosiaalihuoltajatutkintoon rinnastettavaa social- och kommunalhögskolan -nimisessä korkeakoulussa suoritettua tutkintoa.
Yhteenvetona yleiskirjeohjauksesta
Ensimmäinen vuosikymmen päivähoitolain jälkeen oli monella tavoin poikkeuksellinen eikä vähiten siinä, että kuntakentän tuli luoda ja luotsata lasten päivähoito
uudella, universaalilla asenteella ja konkretialla. Koko toiminta tuli valtionohjausapparaatin tuella rakentaa alusta asti. Päivähoidon tarve tuli entistä selkeämmin näkyviin. Näin jälkeenpäin ajatellen koko päivähoidolle oli ratkaisevaa alun byrokraattinen autoritäärisyys. Päivähoitolaki asetuksineen on suhteellisen suppea ohjeistuksessaan. Kunnille ja päivähoitohenkilöstölle oli varmasti tärkeää, että SH
koko vuosikymmenen ajan täydensi toiminnan toteuttamisessa eteen tulevia asioita.
Yleiskirjeissä avattiin, täsmennettiin ja täydennettiin lainsäädännön kohtia. Niiden
avulla annettiin uusia määritelmiä ja sisällöllistä ohjausta. Niillä rakennettiin yhteistä toimintaa ja kehitettiin laatua.340
Erityisen tärkeää tämä alun normitettu ohjaus ja ohjeistus oli perhepäivähoidolle, koska siinä varsinkin toiminta aloitettiin alusta. Kunnissa oli ollut päivähoitolakia edeltävinä vuosina hyvinkin kirjavalla tavalla toteutettua perhepäivähoitoa,
jonka muotoutuminen päivähoitolainsäädännön mukaiseksi toiminnaksi ilman pe-
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rinnettä ja yhtenäistävää ohjausta olisi ollut hidasta, vaivalloista ja ehkä mahdotontakin. Perhepäivähoitoon erityisesti kohdennetuilla yleiskirjeillä täsmennettiin perhepäivähoidon ohjeistusta monella tavoin.
Yleiskirjeiden merkitys perhepäivähoidolle oli myös siinä, että niiden kautta
perhepäivähoidon henkilöstöksi kiinnitettiin sekä perhepäivähoitajat että perhepäivähoidon ohjaajat. Ohjauksen järjestäminen nähtiin välttämättömäksi. Samoin
yleiskirjeiden avulla perhepäivähoitoon sisällytettiin alusta asti kolmikantainen sopimus, jossa lapsen vanhemmat, perhepäivähoitaja ja ohjaaja ovat yhdessä sopimassa kunkin lapsen perhepäivähoidon alkamisesta ja jatkumisen pelisäännöistä.
Päivähoitolain ensimmäisen vuosikymmenen aikana yleiskirjeillä kaikkiaan pohjustettiin ja yhtenäistettiin kunnallisen perhepäivähoidon laatua.
Vielä voi todeta sen, että päivähoitolaki toi perhepäivähoidon muun päivähoitokokonaisuuden yhteyteen, mutta toisaalta yleiskirjeiden kautta perhepäivähoitoa
pidettiin myös erillisenä, kun perhepäivähoidon omassa perusyleiskirjeessä341 esimerkiksi todetaan, että kunnallinen perhepäivähoitaja on sosiaalilautakunnan alainen ja hänen esimiehenään on perhepäivähoidon ohjaaja. Kuntahallinnollisesti perhepäivähoito näin asemoitiin omaksi alueeksi.
Yleiskirjeet olivat hallinnollisena välineenä sikäli mielenkiintoisia, että vaikka
niillä oli normin luonne, niitä voitiin joustavasti antaa yksityiskohdista tai suuremmista linjoista. Niitä voitiin myös mitätöidä uusien tieltä. Niitä ei tarvinnut laki- ja
asetustekstien tapaan kuljettaa mukana, vaan päivityksen kautta aina todettiin voimassa olevat ja poistuneet. Kun päivähoitolain ja -asetuksen ohella kunnissa saatiin
1970-luvulla ja 1980-luvun alussa yhteensä noin 70 lasten päivähoidon järjestämistä koskevaa yleiskirjettä, niin olihan se mittavaa hallinnollista ohjausta, jota
voisi nimittää sensitiiviseksi autoritäärisyydeksi.
Kehittämistä ja tutkimusta ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 1973–
1983
Päivähoitolain jälkeen käynnistettävän käytäntöä palvelevan tutkimuksen osalta
kohdattiin SH:ssa erikoinen tilanne ja este, joka apulaisosastopäällikkö Silja Lihrin
mukaan näyttäytyi hyvinkin polttavana. Tutkijat toivat esille varhaiskasvatustutkimusperinteen puuttumista, ja sen takia hallinnolta toivottiin kärsivällisyyttä. Tutkijat olivat nyt itsekin uuden haasteen ja kouluttautumisen edessä.342
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Tultaessa 1970-luvulle Suomessa oli ollut jo lähes sata vuotta lastentarha- ja
seimitoimintaa, mutta niihin liittyvää kehittämis- ja tutkimustoimintaa oli siinä vaiheessa olemattomasti. Sisäistä kehittämistä oli tapahtunut lähinnä koulutuksen
kautta ja ammatillisena kamppailuna.343
Päivähoidon sosiaali- ja perhepoliittisesta reflektiosta suhteessa perheiden tarpeisiin oli monenlaista vaadetta, erityisesti kasvavan kokopäivähoidon ja sen ratkaisun osalta.344 Voi sanoa, että varhaiskasvatustutkimus käynnistyi vasta päivähoitolain myötä ja myötävaikutuksella 1970-luvulta alkaen. Silloinkin siltä puuttui
oma tieteenala.
Paikalliset kehittämiskokeilut
Vuoden 1973 lasten päivähoitolakiin sisällytettiin lajissaan ainutlaatuinen, sisäänrakennettu paikallisen päivähoidon kehittämistyön tuki. Siihen sai kymmenellä
prosentilla korotetun valtion avun, mikäli sen hyväksyi vuoteen 1976 saakka STM
ja sen jälkeen SH. On huomattava, että tuki tuli kantokykyluokituksen mukaisena
suoraan kehittämisyksikölle – siis ohi kunnan budjetin – ja sen suuruus riippui yksikön suuruudesta.345
Tätä päivähoitolain mahdollistamaa kokeilutoimintaa toteutettiin vuosina
1973–1983 yli 30 kunnassa ja 50 toimintapisteessä. SH toteaakin, että pienimuotoisten tutkimus- ja selvitystöiden sekä paikallisten kokeilujen pohjalta on vähäisin
kustannuksin voitu tarkastella uusien näkemysten ja ratkaisujen etuja ja haittoja.346
Valtaosin paikalliset kehittämishankkeet kohdentuivat päiväkotien kehittämistyöhön. Tuona aikana kehittämisen painopistealueina olivat esikoulu ja avoin päiväkoti. Suoraan perhepäivähoidon kehittämiseen hankkeita oli neljässä kunnassa,
ja ne käsittelivät vuorotyössä käyvien huoltajien lastenhoitojärjestelyitä (Lappeenranta), kolmiperhehoidon kokeilua (Helsinki), perhepäivähoidon ohjaustoimintojen kehittämistä (Hämeenlinna) sekä tehostetun perhepäivähoidon kokeilua (Kerava).347
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Valtakunnallinen kokeilu- ja tutkimustoiminta
Päivähoitolakiin sisällytetyn kuntatason kehittämiseen liittyvän kokeilupykälän lisäksi SH:lla oli mahdollisuus rahoittaa valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.348 1970-luvulla valtakunnallinen, SH:n rahoittama kokeilutoiminta painottui sisällön kehittämiseen ja siinä esikoulukokeiluun, johon oli kymmenkunta
hanketta. Muita sisällön kehittämisen hankkeita oli kahdeksan. Näiden kehittämiskohteina oli muun muassa kodin ja päivähoidon yhteistyö, taidekasvatus, eettinen
kasvatus, terveyskasvatus ja kiertävä päiväkotikokeilu. 349 Kehittämistyön alueeseen voi sisällyttää myös kasvatustavoitekomitean ja sen mietinnön pohjalta tehdyn
täydennyksen päivähoitolakiin.350
Kymmenvuotisjaksona 1971–1981 SH:n rahoittamia, mutta yliopistojen toteuttamia tutkimusprojekteja oli yhteensä yksitoista. Näistä neljä kohdentui päiväkotiin, mutta seitsemässä oli kohteena sekä päiväkoti että perhepäivähoito tai vain
perhepäivähoito. Näitä olivat Joensuun korkeakoulun toteuttama Päivähoito taajamissa ja haja-asutusalueilla sekä Päivähoitohenkilöstön toimenkuvatutkimus ja lisäksi oli pelkästään perhepäivähoitoon kohdentunut hanke, Perhepäivähoito osana
päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Tampereen yliopistossa toteutettiin Vuorokautisen lastenhoidon kehittämisprojekti. Jyväskylän yliopistossa oli Erityistä hoitoa ja
kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoidon kehittämisprojekti sekä Varhaiskasvatuksen toimintamateriaaliprojekti/leikkivälinelainaamoprojekti. Helsingin yliopistossa toteutettiin Lasten kehitystutkimus.351
Perhepäivähoidon kokeilu- ja kehittämistoiminta 1970-luvulla kolmen
tapauksen ja pienen lisäyksen kautta
Tarkastelen tässä lähemmin perhepäivähoidon kehittämistyötä 1970-luvulla kolmen esimerkin kautta. Ne ovat Kolmiperhehoidon kunnallinen kokeilu, Leikkivälinelainaamotoiminta sekä television tuottama Noppa-lastenohjelma ja sen organisointi tukemaan erityisesti perhepäivähoidon opetus- ja kasvatustyötä.
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Ensimmäinen tapaus: Kolmiperhehoito tuli kunnalliseen kokeiluun
Opiskelijoiden vuonna 1969 käynnistämä kolmiperhehoito oli koettu toimivaksi ja
onnistuneeksi vaihtoehdoksi, josta oli hyviä kokemuksia. Toimintaa olivat tukeneet
sekä pääkaupunkiseudun kunnat että Raha-automaattiyhdistys. Päivähoitolain tullessa nämä tuet olivat poistumassa ja OLS oli taloudellisista syistä lopettamassa
toimintansa. 352 STM:n avulla saatiin toiminnalle lisäaikaa hyväksymällä OLS:n
kolmiperhehoito päivähoitolain mahdollistamaksi kokeilutoiminnaksi 1.1.1976–
31.5.1976 väliseksi ajaksi ja lisäksi Helsingin kaupunki päätti turvata päivähoidon
näille lapsille 31.8.1976 saakka.353
Jo syksyllä 1975 oli käynnistynyt keskustelu kolmiperhehoidon siirtämisestä
Helsingille kunnalliseksi toiminnaksi ja vaihtoehtoiseksi perhepäivähoidon muodoksi. Opiskelijoiden tilannehan oli rahavaikeuksien ohella sikäli muuttunut, että
päivähoitolain jälkeen heidän lapsensa olivat nyt tasavertaisia, jos eivät jopa ensisijaisia kunnallisen päivähoidon saajia.
Kun Helsinki sitten vuonna 1976 käynnisti kolmiperhehoidon kokeilutoimintana, asiakirjoissa korostetaan, että OLS:n toiminta ei siirtynyt Helsingille, vaan
Helsingissä aloitettiin oma kunnallinen, päivähoitolain mahdollistama kokeilutoiminta. Ensimmäinen jakso oli 16.8.1976–15.8.1977.354
Alussa kolmiperhehoitoa toteutettiin avoimen haun kautta lähinnä keskustan ja
läntisen kaupungin seitsemällätoista alueella. Sanomalehdissä oli ilmoituksia kunnallisten kolmiperhehoitopaikkojen hakemisesta. 355 Ensimmäisessä vaiheessa
paikkoja oli haussa 45. Kaupunki ilmoitti palkkaavansa jokaista hoitorengasta kohden työsopimussuhteisen kolmiperhehoitajan ja koko toimintaa varten ohjaajan.
Hoitopaikkaa hakiessaan perheet tiesivät, että se edellytti heiltä vuorollaan kodin
antamista kaikkien käyttöön sekä ruokahuoltoa omalla viikolla. Perushoitomaksu
oli sama kuin muutenkin päivähoidossa.
Helsingin päivähoitovirasto oli 14.3.1980 neuvotellut SH:n kanssa siitä, että
kaupunki olisi valmis vakinaistamaan toiminnan, mutta SH:n ilmoituksen mukaan
vielä ei ollut lainsäädännöllisiä edellytyksiä sen valtakunnalliseen vakinaistamiseen ja Helsingin toivottiin jatkavan kokeiluna toimintaa vielä vuoden eteenpäin.
Helsinki laajensikin toimintaa niin, että vuonna 1980 lapsia oli noin sata ja vuoden
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1981 syksyllä lasten määrä kolmiperhehoidossa oli jo 180.356 Vuoden 1981 alusta
lähtien kolmiperhepäivähoito vakinaistettiin Helsingissä osaksi perhepäivähoitoa,
kun toiminta myös valtakunnallisesti vahvistettiin samanaikaisesti. Asiasta kerrotaan kunnille toisessa perusyleiskirjeessä, sitten perhepäivähoidon omassa yleiskirjeessä sekä vielä erillisohjeina lapsen kotona annettavasta perhepäivähoidosta.357
Sisällöllisesti kolmiperhehoito noudatti tavallisen perhepäivähoidon periaatteita, mutta sillä oli myös omia, sille suunniteltuja ja sovitettuja toimintoja. Kolmiperhehoidossakin tehtiin hoitosopimukset, mutta niin että osassa sovittavia asioita
kaikki olivat mukana ja sitten oli lapsikohtaisia osioita, joissa oli vain sen lapsen
vanhemmat, ohjaaja ja kolmiperhehoitaja. Vanhemmille oli suositeltu, että koko
hoitorinkiä koskevissa ongelmatapauksissa otetaan ensin yhteyttä ohjaajaan, jonka
kanssa asiaa lähdetään selvittämään. Helsinki järjesti kolmiperhehoidossa normaalia enemmän vanhempaintilaisuuksia.358
Kolmiperhehoidon ohjaaja muistelee359
Kun Helsingin perhepäivähoidon senioriohjaajat ja -tarkastajat havahtuivat keräämään perhepäivähoidon historiasta kertovaa dokumenttiaineistoa kaupungin arkistoon, he samalla tuottivat julkista muisteluaineistoa.360
Kolmiperhehoidon ohjaajana 1980-luvulla toiminut Sinikka Kosunen361 ryhtyi
organisoimaan kolmiperhehoidon muisteluita. Hän kertoo, ettei arvannut, kuinka
takkuista oli löytää ihmisiä kolmenkymmenen vuoden takaa. Materiaalin kasaaminen alkoi varastosta löytyneiden paperien lajittelulla. Oli pöytäkirjoja, kyselylomakkeita, raportteja ja paljon sekalaista paperia. Lajittelin ja rupesin etsimään hoitajia ja vanhempia. Vanhemmat eivät ensin reagoineet kirjeisiin millään tavoin.
Kun tapaamisia hoitajien kanssa saatiin sovittua, ne olivat välittömiä ja innostuneita. Monet sanoivat, etteivät muista mitään, mutta keskustellessa asiat palautuivat
mieleen.
Kosunen oli lähettänyt 5.2.2007 kutsun vanhemmille ja kolmiperhehoitajina
toimineille tulla keskustelemaan ja muistelemaan. Hän pyysi myös kirjoituksia kir-
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jeitse ja sähköpostitse. Paikalle oli 27.3.2007 oli tullut viisi vanhempaa, kaksi kolmiperhehoitajaa ja kolme ohjaajaa. Nämä muistelut on tallennettu Helsingin kaupunginarkistoon osaksi Helsingin perhepäivähoidon historia-aineistoa.
Kosunen kertoo kirjoittaneensa kolmiperhehoidon kokeilun aikana raportin sosiaalihallitukselle. Hän toteaa, että nyt papereita selatessa ihmettelee, että miten me
selvisimme. Meistä puhuessaan hän tarkoitti kolmiperhehoitajia ja vanhempia itsensä lisäksi. Ohjaaja joutui usein soveltamaan perhepäivähoidon perusmateriaalin
kolmiperhehoitoon. Oli paljon suunnittelua, raportointia, koulutuksen suunnittelua
ja koulutusta. Oli kaikennäköistä lippua ja lappua. Tyytyväisenä katsoi taaksepäin
varsinkin nyt, kun oli tavannut mukana olleita kolmiperhehoitajia ja vanhempia,
jotka muistelivat enimmäkseen hyvillä mielin lastensa ja hoitolastensa varhaislapsuuden hoitojärjestelyjä.
Kolmiperhehoitajia oli vaikea saada palkatuksi. Työ oli uutta ja palkka oli pieni
eikä se ollut edes tarkasti tiedossa etukäteen, kun siihen vaikuttivat lasten määrä ja
poissaolot. Muutama hoitaja tuli OLS:stä, jolloin työ oli heille tuttua. Useimmat
kolmiperhehoitajat olivat nuoria naisia, jotka suuntautuivat lastenhoitoalalle. Moni
pyrki saamaan päivähoidosta pysyvän ammatin. Monet osallistuivat iltaisin perhepäivähoitajakoulutukseen (120–150 tuntia), joka takasi heille perhepäivähoitajan
palkan. Muutamat eivät selvinneet vaativasta työstä, ja he siirtyivät muihin tehtäviin.
Lapsiryhmien muodostaminen oli alussa vaikeaa, kun sopivan ikäisiä lapsia ja
riittävän lähellä asuvia perheitä ei ollut, vaikka hakemuksia oli runsaasti. Saman
perheen lapsille hoitoa ei voitu järjestää, vaikka lapsia olisi ollut neljä. Lelulainaamo oli ahkerassa käytössä. Konsertteihin ja muihin tapahtumiin oli aina tulijoita.
Näissä järjestelyissä vanhemmat usein auttoivat.
Vanhemmat hyväksyivät yllättävän hyvin työmäärän, jonka päivähoitojärjestelyt toivat. He totesivat sen työllistävän, mutta toisaalta kokivat sen lapsen kannalta
turvalliseksi ja sosiaalistavaksi. Vanhemmat kokivat myös voivansa paremmin seurata lapsen päivähoitoa. Ja olihan lapsi aina osan ajasta omassa kodissaan. Hoitosopimukset kirjattiin mahdollisimman tarkasti, ettei asioihin jäisi tulkinnan varaa.
Kosunen koki hoitosopimuksen välttämättömäksi samoin kuin siinä tilanteessa
käydyt keskustelut. Vanhemmat hän koki erittäin yhteistyökykyisiksi ja -haluisiksi.
Heidän kanssaan oli helppo toimia, vaikka he osasivat myös vaatia järjestelyitä.
Kosunen toteaa, että varmaan yksi syy vanhempien aktiivisuuteen ja positiivisuuteen oli se, että heillä ei tulotasonsa takia ollut mahdollisuutta saada lasta muuhun
päivähoitoon.
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Toimintaa kohtaan oli vastustusta muun muassa siitä syystä, että sen oletettiin
olevan vain hyväosaisten hoitomuoto, ja käytännössä se tietyllä tavoin sitä olikin,
koska se mahdollisti päivähoidon perheille, jotka eivät muutoin olisi sitä saaneet.
Tässä hoitomuodossa nimittäin maksettiin lapsista sama perusmaksu kuin kunnallisessa päivähoidossa, mutta perheet vuorollaan kustansivat itse ruoan lapsille ja
siitä syystä se oli kunnalle muuta perhepäivähoitoa noin 30 prosenttia edullisempaa.
Päivähoitotoimisto toimitti ohjeelliset ruokalistat. Kotien oli oltava riittävän tilavia
ja lasten tuli asua suhteellisen lähellä toisiaan. Hoitoringissä oli 2–4 perhettä, ja
kussakin perheessä oltiin lasten määrän mukainen viikkomäärä eli jos perheessä oli
kaksi lasta, siellä oltiin kaksi viikkoa. Toimintaa varten oli kaupungin puolesta ohjaajia, ja heidän rooliaan pidettiin tärkeänä.
Tässä on mielenkiintoinen muutos opiskelijoiden aloittamaan kolmiperhehoitoon, jossa todella oli kolme perhettä ja kolme lasta, mutta kun kolmiperhehoitoa
kokeilun kautta mukautettiin osaksi perhepäivähoitoa, siihen otettiin pohjaksi perhepäivähoidon peruslapsiryhmä eli yhteensä neljä. Perheitä voi sitten olla kaksi,
kolme tai neljä. Mutta kolmiperhehoidon nimi säilyi. Ja tällä kuviolla toiminta sitten virallistettiin.
Hoitomuoto oli niille perheille, joille se soveltui, erittäin hyvä ratkaisu vaikkakin tavallista päivähoitoa vaivalloisempi ja kalliimpi. Lapset saivat olla aina tietyt
viikot omassa kodissaan ja aina samana ryhmänä. Hoitajan aika oli kokonaan lapsille, koska perheiden tuli varata ruoat valmiiksi niin, että ne vain lämmitettiin.
Yleensä vanhemmat olivat erittäin sitoutuneita ja yhteistyöhaluisia. Tässä hoitomuodossa oli oleellista myös perheiden keskinäinen yhteistyö. Vastaamalla ruokahuollosta he kokivat olevansa osa hoitotapahtumaa. Hoitomuotoa käyttävissä perheissä oli paljon esimerkiksi toimittajia ja ylipäätään sellaisia, jotka eivät muutoin
olisi saaneet kunnallista hoitopaikkaa. Vanhemmat osaltaan vaikuttivat siihen, että
hoitomuodosta puhuttiin julkisuudessa myönteisesti.
Vaikeutena oli hoitajien sairastuminen. Kolmiperhehoitoon oli vaikea löytää
ulkopuolisia sijaisia ja sijaistarve oli kausiluonteista. Helsingissä päiväkotien sijaisvälityksen kautta saatiin sijaisia ja vakinaisia varahoitajia, mutta aina se ei onnistunut. Helsingissä asia ratkaistiin niin, että päiväkotiapulaisen sairausvarahenkilö toimi kolmiperhehoidossa sijaisena. Kun päiväkodin johtaja oli saanut tiedon
oman varahenkilönsä kolmiperhehoitoryhmästä, hänen tuli yhdessä vastaavan perhepäivähoidon ohjaajan kanssa huolehtia varahenkilön perehdyttämisestä hoitoryhmäänsä. Perehdytykseen voitiin varata esimerkiksi yksi päivä.362
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Kolmiperhehoitajan muistoja363
Kolmiperhehoitajana toiminut Terttu Tirkkonen364 muistelee aloittamistaan tilanteessa, että hänellä itsellään oli puolivuotias lapsi. Mies oli armeijassa ja he asuivat
yksiössä. Hoitoperheiden vanhemmat olivat lääkäriksi opiskelevia. Hoitoringissä
oli kolme alle yksivuotiasta lasta: 4 kuukauden, 8 kuukauden sekä hoitajan oma 6
kuukauden ikäinen lapsi. Terttu oli sekä hoitaja että yksi perheistä paitsi, ettei heidän yksiössään voinut olla. Sen sijaan omalla vuorollaan hän vei ruoat mukanaan
kylläkin lähinnä itselleen ja 8 kuukauden ikäiselle lapselle. Hän imetti omaa lastaan
ja myös äiti, jolla oli 4 kuukauden ikäinen lapsi, kävi luentojen välillä imettämässä.
Hoitoperheet asuivat samanlaisissa kaksioissa ja puolen päivän aikoihin Terttu
vaihtoi kotia, koska toisen perheen vanhemmat tulivat kotiin lukemaan.
Toinen kolmiperhehoitajana vuosina 1975–1982 toiminut Pahkamaa365 muistelee, että työ oli sopivan itsenäistä, vastuullista ja haastavaa. Hoitajat saivat koulutusta ja ohjaaja teki säännöllisesti käyntejä ryhmissä, antoi tukea ja ohjeita. Hoitajat olivat myös tukena toisilleen. Toimittiin hyvin lapsilähtöisesti. Hoitajan työhön kuului vain lasten hoito. Toimittiin lapsille tutuissa ympäristöissä, joka oli vuoroviikoin oma koti.
Vanhempien muistoja kolmiperhehoidosta366
Kolmiperhehoito saattoi alkaa niinkin, että samassa talossa perheellä oli palkattu
lastenhoitaja kahta lasta varten, sitten toisen perheen äidin eli tämän muistelijan,
olisi palattava töihin, kun nuorempi lapsi oli vuoden vanha. Perheet olivat kuulleet
kunnallisesta kolmiperhehoidon kokeilusta. Kunta palkkasi sen toisen perheen hoitajan kolmiperhehoitajaksi näille kahdelle perheelle, joilla oli yhteensä neljä lasta.
Kallströmin367 perhe oli mukana vuosina 1978–1983. Sinä aikana hoitajat ja perheet vaihtuivat.
Kallström muistelee, että koska heillä ei ollut puuron ystäviä, toinen perhe toi
tullessaan puuron mukanaan. Kun yhden perheen ruokalista alkoi olla yksipuolinen,
otettiin käyttöön kaupungin ruokalistat. Listaa ei voitu täysin noudattaa, kun osalla
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oli kala-allergiaa. Koti oli ja pysyi siivottuna ainakin niinä viikkoina, kun lapset
olivat meillä. Hoitaja ja lapset siivosivat kaikki lelut paikoilleen ja tiskit olivat koneessa. Kolmiperhehoidosta luovuttuamme ei meillä ole ollut yhtä siistiä kotia
töistä tullessa – eikä aamulla töihin lähdettäessä.
Kunnallisista päivähoidoista kolmiperhehoito lienee ollut perheille kallein.
Päivähoitomaksut maksettiin korkeimman mukaan. Kustannukset olivat pieni, välttämätön paha siihen hyvään verrattuna, mitä saimme. Ja kunnallista päivähoitoahan
ei olisi saatu. Ohjaajien kanssa työskentely oli mutkatonta. He olivat hyvänä tukena,
kun usko joskus hieman horjui. Yhteen aikaan esimerkiksi ryhmään kuului perhe,
jonka äiti ei millään tuntunut hyväksyvän sääntöjä. Hänen oletuksena oli, että kolmiperhehoito tarkoittaa sitä, että lapsia hoidetaan kolmessa kodissa viikko kerrallaan riippumatta siitä, montako lasta kustakin perheestä on mukana. Meitä oli
kolme perhettä, mutta muilla oli yksi lapsi ja heillä kaksi.
Nyt lähes kolmen vuosikymmenen kuluttua, kun aika on jo kullannut muistot,
voi vain ihmetellä, miten tuon kaiken jaksoi oman ansiotyön ohella järjestää. Ehkä
kaikkein parhainta oli se, että lapset saivat olla tutussa ympäristössä ja saattoi aika
pitkälle itse vaikuttaa hoitoon ja huoltoon. Toisaalta ei myöskään silloin ollut muita
vaihtoehtoja. Kallström sanoo, että jos nyt olisi päivähoidon tarpeessa, niin valitsisi
ehdottomasti kolmiperhehoidon. Hän ehdotti sitä miniälleen, mutta tämä ei missään
nimessä halunnut heille muita eikä olisi halunnut sitoutua ruokahuoltoon. Heidän
esikoisensa on nyt ryhmäperhehoidossa.
Niin päivähoidosta innostuneita vanhempia en ole nähnyt missään muussa hoitomuodossa kuin kolmiperhehoidossa, totesi Seija Murtorinne juhlapuheessaan
Helsingin Perhepäivähoidon 20-vuotissymposiumissa 15.9.1994.368
Yhteenvetoa
Kolmiperhehoito oli keskeisin perhepäivähoitoon kohdennettu päivähoitolain mahdollistama kymmenellä prosentilla korotetun valtionosuuden takaama kokeilutoiminta. Kesti kaksitoista vuotta (1969–1981) että opiskelijoiden käynnistämästä toiminnasta tuli Helsingin kokeilun kautta virallinen ja valtakunnallinen toiminta.
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Kolmiperhepäivähoito on pysynyt käynnistymisestään asti yhtenä perhepäivähoidon muotona vaikkakin kokonaismäärältään melko vähäisenä. Kunnallisia kolmiperhepäivähoitajia oli viimeisimmän Kuntatyönantajien selvityksen mukaan
koko maassa 304.369 Helsingissä oli 14 kolmiperhehoitajaa vuonna 2014.
Kuntakierroksellani kolmiperhepäivähoito tuli kuitenkin yllättävän paljon
esille eri puolella maata. Joku koki kolmiperhehoitajana olemisen itselleen hyväksi
vaihtoehdoksi sen jälkeen, kun omat lapset eivät enää olleet päivähoitoikäisiä. Kolmiperhehoito ja ylipäätään lapsen kotona tapahtuva perhepäivähoito, joita aikoinaan nimitettiin laajennetuksi perhepäivähoidoksi, näyttävät sulautuneen erilaisiksi
kombinaatioiksi. Kunnissa puhuttiin esimerkiksi kiertävistä perhepäivähoitajista
tai kolmiperherenkaista. Kolmiperhehoito näyttääkin nykyään olevan kunnallisena
toimintana lähinnä erityistilanteiden perhepäivähoitoa. Keskusteluissa tuli esille
myös se, että toisen kotiin menemistä jännittää.
Kolmiperhehoitoa on myös jonkin verran yksityisenä, jolloin se on samankaltaista kuin lähtöjuurillaan eli 2–4 perheellä on yhteinen perhepäivähoitaja, joka
kiertää perheissä. Yksityisen kolmiperhepäivähoidon määrästä ei ole tarkkaa tietoa.
Sitä kuitenkin on.
Toinen tapaus: Noppa – television tuki perhepäivähoitajille
Samoihin aikoihin, kun päivähoitolaki tuli voimaan 1970-luvun alussa, Yleisradioon perustettiin lasten ohjelmien toimitus ja käynnistettiin televisiossa alle kouluikäisille suunnattu lasten Noppa-ohjelmasarja. Se oli kunnianhimoinen, lasten
erilaisia oppimisvalmiuksia kehittävä ohjelma. Sen taustana oli laajasti eri puolella
maailmaa 1970-luvulla virinnyt kasvatus- ja koulutusoptimismi. Tavoitteena oli
kaikkien lasten koulutuksellinen tasa-arvo. Yhdysvalloissa oli jo vuonna 1969
käynnistynyt slummilapsille suunnattu Sesame Street -ohjelma, joka esitettiin
vuonna 1970 ensimmäisen kerran Euroopassa Prix Jeunesse International -kilpailussa. Se voitti sarjansa alle 7-vuotiaiden TV-ohjelmissa. Tämä voitto vaikutti ratkaisevasti lähes kaikkien maiden lastenohjelmatuotantoon sekä tavoitteiden että sisällön osalta. Näin myös meillä.370
Noppa televisio-ohjelmasarjana tuotettiin vuosina 1972–1983 kaikkiaan 400
erilaista Noppa-ohjelmaa. Lisäksi vuosina 1975–1983 tuotettiin erilaista oheisaineistoa, jota jaettiin koteihin, kirjastoihin, perhepäivähoitajille ja päiväkoteihin.
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Kaikkiaan tuotettiin kahdeksan Noppa-kirjaa, joista kolme ensimmäistä kustansi
Yleisradio, ja niistä otettiin hulppeat 50 000 kappaleen painokset vuosina 1977–
1978. Ne jaettiin ilmaisina. Seuraavat viisi Noppa-kirjaa tuotettiin vuosina 1978–
1981, ja ne kustansi LSKL. Noppa-ohjelman yhteistyökumppaneina Yleisradion
TV1:lla oli SH:n ohella Suomen Unicef-yhdistys ja LSKL. Koko sarjan rakenteesta
ja käsikirjoituksista vastasi professori Pirkko Liikanen Jyväskylän yliopistosta. Hänen kauttaan ohjelmaan liitettiin erilaista tutkimusta, myös erikseen perhepäivähoidosta.371
Vaikka tuolloin 1970-luvulla suurin osa lapsista oli vailla julkista päivähoitoa
ja esikoulua (silloinen käsite), kuitenkin valtaosa lapsista katseli päivittäin television lastenohjelmia. Liikasen mukaan ennen koulunkäynnin alkua suomalaiset lapset olivat tuolloin katsoneet televisio-ohjelmia yhtä paljon kuin he olisivat jo käyneet päivittäin koulua 2,5 vuotta. Tästä syystä tiedotusvälineillä ja ennen kaikkea
televisiolla katsottiin olevan muitakin tehtäviä kuin ohjata lapsia viihteen suurkuluttajiksi.
Noppa-ohjelmaa tuotettiin uusina ohjelmina neljä viikossa ja ne vielä uusittiin.
Ohjelmia näytettiin viikonloppuisin, mutta etenkin aamupäivisin, jolloin ne oli
suunnattu päiväkodeille ja perhepäiväkodeille.372
SH liitti tämän ohjelman perhepäivähoidon ohjaajien pedagogisen ohjaustyön
tueksi ja lähetti elokuussa 1975 asiaa koskevan yleiskirjeen ohjaajille otsikolla
Noppa-ohjelmasarjan hyväksikäyttöehdotus. 373 Kirjeessä todetaan, että TV1-toimituksen tuottamaa Noppa-ohjelmasarjaa suositellaan perhepäivähoidon päivittäiseen toimintasuunnitelmaan samoin kuin ohjelmaa tukevia, perhepäivähoitoon
kohdennettuja Noppa-kirjeitä. Niitä kerrottiin ilmestyvän syksyn 1975 aikana kaikkiaan viisi. Ohjaajille kerrottiin, että kirjeiden sisältö on suunniteltu siten, että ne
sisältävät sekä ohjelmiin liittyviä tietoja että erilaisia toimintaohjeita, pelejä ja leikkejä.
Noppa-ohjelmasarja oli aikanaan innovatiivinen varhaiskasvatuksellinen interventio, jonka avulla saavutettiin valtaosa alle kouluikäisistä lapsista. Ohjelman ohjeistuksessa korostettiin, että lapset katsovat sitä yhdessä aikuisen kanssa. Kirjeet
ja oppaat ohjeistivat sitten aikuisia jatkokeskusteluihin ja -puuhaamisiin. Noppa-
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ohjelmia ei siis ollut tarkoitettu vain viihteeksi, vaan ne olivat tavoitteiltaan mediakasvatuksellisia, joissa yhtenä ohjeena oli opettaa, että televisiossa on nappi myös
sulkemista varten.374
Vielä vuonna 1981 perhepäivähoitajille suunnatussa perusyleiskirjeessä SH
muistutti radion ja television antamasta vaihtelusta päiväohjelmaan. Siinä todetaan,
että ohjelmat on yleensä laadittu siten, että aikuisten on välttämätöntä seurata niitä
yhdessä lasten kanssa sekä oltava valmis tarvittaessa niistä keskustelemaan ja vastaamaan lasten kysymyksiin.375
Kolmas tapaus: Leikkivälinelainaamot ja perhepäivähoito
Sanana leikkivälinelainaamo antaa aivan ymmärrettävän ja järkevän oloisen mielikuvan eli lainataan jostain leikkivälineitä. Onhan meillä erittäin toimiva ja kattava
kirjastokin. Mutta leikkivälinelainaamo konkreettisesti taitaa olla monelle outo asia
– nykyään.
Leikkivälinelainaamo tuli Suomeen päivähoitolain vanavedessä 1970-luvulla.
SH antoi yleiskirjeissään 1970-luvun alusta 1980-luvun alkuun ohjeita kunnallisen
leikkivälinelainaustoiminnan perustamisesta. Kuntia kehotettiin sellaisia perustamaan ajatuksella, että leikkivälinelainaamo on yleisnimitys sellaiselle päivähoidon
toimintapisteelle, jonka tehtävänä on ylläpitää päivähoitoon liittyvää välinevarastoa ja lainaamotoimintaa. Leikkivälinelainaamon voitiin katsoa toimivan päiväkodin, leikkikentän tai sosiaalitoimiston yhteydessä, mutta se voi olla myös itsenäinen
tätä tarkoitusta varten perustettu yksikkö.
SH ohjeisti yksityiskohtaisestikin lainaamon perustamista yleiskirjeissään.
Katsottiin, että leikkivälinelainaamon monipuolinen, harkittu valikoima säästää
päiväkotien ja perhepäivähoidon kustannuksia. Lainaamoissa tuli tarjota myös tietoa eri leikkivälineiden oppi- ja toimintamateriaalien monipuolisista käyttömahdollisuuksista ja niiden soveltuvuudesta eri tarkoituksiin ja eri-ikäisille lapsille. Silloin
kun erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleville lapsille annetaan päivähoitopaikka, tulisi tukitoimenpiteiden mahdollisuudet selvittää myös leikki- ja toimintavälinelainaamon osalta.376
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Kunnallisen leikkivälinelainaamon tuli siis lähtökohtaisesti palvella kaikkia
päivähoitomuotoja, mutta käytännössä se kohdentui yhä enemmän perhepäivähoitoon ja perhepäivähoidon ohjaajat usein huolehtivat sen ylläpidosta. SH:n koko päivähoitoon tarkoitetussa ohjeistuksessa sanottiin, että käyttäjäryhmät voidaan tarvittaessa määritellä, kuten perhepäivähoitajat. Sen sijaan perhepäivähoidon omassa
perusyleiskirjeessä todetaan, että lainaamo on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti kunnallisia perhepäiväkoteja.377
Leikkivälinelainaamotoiminta kytkettiin osaksi perhepäivähoidon ohjaajan antamaa pedagogista ohjausta. Ohjeistuksissa todettiin esimerkiksi, että perhepäivähoitoa varten kuntien tulisi hankkia pedagogisesti kehittävää ja eri ikäkaudet huomioon ottavaa välineistöä ja materiaalia täydentämään sitä, mitä perheet voivat tarjota. Katsottiin, että näitä voidaan hankkia yhteishankintoina ja käyttää lainaustoimintaan. SH kiinnitti huomiota myös ohjatun perhepäivähoidon ja päiväkotitoiminnan keskinäiseen yhteistyöhön leikkivälinelainaustoiminnassa. Alussa puhuttiin
leikkivälinelainaamoista ja myöhemmin leikki- ja toimintavälinelainaamoista.
Muutaman vuoden kuluttua leikkivälinelainaamotoiminnan käynnistymisestä
tehtiin SH:n toimesta valtakunnallinen selvitys tilanteesta, mutta ennen kuin tarkastellaan kyselyn antamaa tulosta, on hyvä pohtia, mistä idea leikkivälinelainaamoon tuli.
Mistä tuli vaikutteita leikkivälinelainaamoon?
Leikkivälineiden lainaustoiminta oli 1970-luvulla jo yleistä useissa Euroopan
maissa. Esimerkiksi Ruotsissa se oli saanut alkunsa 1960-luvun alussa (lekotek,
play library). Toimintaa oli alun perin kehitetty lähinnä eri tavoin kehitykseensä
tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Ideaan kuului myös kehittävien
leikkivälineiden lainaaminen kotiin. Lekotek-toimintaa on edelleen Ruotsissa ja
Norjassa ja eri puolella maailmaa kuten USA:ssa. Suomessa lekotek-toimintaa on
Folkhälsanilla.378
Ensimmäinen kansainvälinen Leikkivälinelainaamokonferenssi379 järjestettiin
1978 Lontoossa, ja sen jälkeen niitä on järjestetty kolmen vuoden välein eri puolella maailmaa. Neljästoista konferenssi järjestettiin vuonna 2017 Hollannissa.
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Vuodesta 1990 lähtien on toiminut kansallisille leikkivälinelainaamotoiminnoille
yhdyssiteenä kansainvälinen yhdistys, The International Toy Library Association.
Euroopan alueella toimiva Toy Libraries -ryhmä perustettiin vuonna 1996 kansainvälisen konferenssin yhteydessä Zürichissä. Seuraavat Euroopan maat ovat olleet sen toiminnassa säännöllisesti mukana: Belgia, Espanja, Hollanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Norja, Portugali, Ranska, Romania,
Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Unkari, Viro. Näissä on noin 5 500 lelulainaamoa.
Lelulainaamoja on myös USA:ssa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa, josta varsinkin Australia ja Uusi Seelanti ovat olleet mukana.380
Muut Pohjoismaat näyttävät olleen ja ovat edelleen mukana tässä toiminnassa.
Suomi oli edustettuna neljännessä konferenssissa Torontossa 1987, jonka Hannele
Salminen on raportoinut osana Leikin välineet -raporttia.381 Hänen mukaansa olennainen ero leikkivälinelainaamotoiminnassa Pohjoismaissa ja muualla maailmassa
on, että Pohjoismaissa valtio ja kunnat rahoittavat tätä toimintaa. Muissa maissa
leikkivälinelainaamotoiminta on pitkälti työntekijän innostuksen ja uurastuksen varassa ja taustalla on erilaisia yhdistyksiä ja toiminta on kohdennettu hyvin monenlaisiin tarpeisiin, kuten vähävaraisille perheille. Joukossa on myös maksullista liiketoimintaa, jota on kyllä pyritty perustamaan Suomeenkin.
Leikkivälinelainaamo oli siis päivähoitolain voimaan tullessa jo kansainvälisesti tunnettu toiminta, joka sovellettiin ja sopi meille. Miltä tilanne sitten Suomessa näytti vuonna 1978, jolloin SH selvitti sitä?
Selvitys leikkivälinetoiminnasta 1978
SH kartoitti syksyllä 1978 ensimmäisen ja samalla ainoan kerran valtakunnallisesti
leikkivälinelainaustoimintaa.382 Kysely lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kohdennettiin
sosiaalilautakunnille tai perhepäivähoidon ohjaajille.
Kyselyyn vastasi 90 prosenttia kunnista. Kuntia oli tuolloin 464 ja noin puolessa eli 238 kunnassa oli leikkivälinelainaamo syksyllä 1978. Valtaosin siihenastiset leikkivälinelainaamot oli perustettu kolmen vuoden aikana vuosina 1975–
1978, jolloin niitä käynnistettiin 211. SH:n kyselyn mukaan Kuopioon perustettiin
ensimmäinen leikkivälinelainaamo jo vuonna 1971 ja seuraavana vuonna Imatralle.
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Useimmiten leikkivälinelainaamoa ylläpiti kunta (98 %). Joukossa oli muutama seurakunnan, perhepäivähoitajien yhdistyksen tai MLL:n ylläpitämä lainaamo. Kaupunkikunnissa toiminta oli yleisempää, ja isoissa kaupungeissa lainauspaikkoja oli useita. Helsingissä niitä oli parikymmentä.
Pääsääntöisesti leikkivälineiden lainaustoiminta oli tarkoitettu kunnallisille
perhepäivähoitajille. Kuudessa kunnassa välineitä saivat lainata myös päiväkodit,
15 kunnassa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset ja 11 kunnassa leikkikenttien lapset. Vain yhdessä kunnassa leikkivälineitä saivat lainata kaikki lapsiperheet ja tuolloin lainaamon ylläpitäjänä oli MLL.
Lainaustoiminta tapahtui yleisimmin (84 %) sosiaalitoimistosta. Joissakin kunnissa ilmoitettiin, että perhepäivähoidon ohjaajat kuljettavat leikkivälineitä.
Osassa kuntia (34 kpl) toimintaa varten laadittiin paikalliset säännöt, joissa oli
määritelty esimerkiksi lainausaikoja sekä leikkivälineiden käsittelyä ja puhtaanapitoa koskevia asioita.
Leikkivälinelainaamon lainausohjeet perhepäivähoitajalle Helsingissä383
–
–
–
–
–
–

Tutustu alueesi leikkivälinelainaamoon.
Lainatessasi leluja huomioi lasten ikä ja kehitystaso sekä lapsiryhmässä jo käytössä olevat lelut.
Huomioi leikkivälineen käytön monipuolisuus.
Kirjaa lainaukset aluetoimistossa.
Lainausaika on yksi kuukausi, peruspaketin lainausaika on puoli vuotta.
Tunne vastuusi lainaamastasi leikkivälineestä:
–
–
–
–

–

huolla leikkiväline ennen palautusta
pane se sille kuuluvalle paikalle lainaamossa
ilmoita ohjaajalle, jos leikkiväline on rikki
tai siitä puuttuu osia, kun palautat lelun.

Hyvin huollettua leikkivälinettä on ilo käyttää.

Lainaustoimintaa valvoi useimmiten sosiaalilautakunta. Joissakin tapauksissa valvontatehtävä oli annettu perhepäivähoidon ohjaajalle. Useimmiten lainaamot olivat
auki viitenä päivänä viikossa ja toimivat koko vuoden. Muutama oli kiinni kesä-
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kauden. Useimmiten lainausaika oli kuukauden. Yhdessäkään kunnassa lainauksesta ei peritty maksua, ja vain muutamassa kunnassa oli sovittu, että lainaaja joutuu korvaamaan rikkoutuneen leikkivälineen.
Kunnissa oli ryhdytty varaamaan määrärahaa leikkivälineiden hankintaan ja
useimmiten perhepäivähoidon ohjaaja teki hankinnat. Jonkin verran oli saatu välineitä myös lahjoituksina. Selvityksessä oli mainittu, että Lahden kaupunki, jossa ei
ollut leikkivälinelainaamoa, oli silti varannut määrärahan leikkivälineisiin, ja se
käytettiin antamalla lapsikohtaisesti pienehkö määräraha perhepäivähoitajille,
jotka voivat itse ostaa välineet ja ne jäivät heidän käyttöönsä.
Leikkivälineiden huoltoa ei ollut pääsääntöisesti erityisemmin järjestetty, vaan
ohjaajat ja perhepäivähoitajat tekivät sen itse. Joissakin kunnissa järjestettiin leikkivälineiden huoltotalkoita. Huoltoa oli organisoitu joissakin kunnissa myös ammattikouluille tai kehitysvammaisten päivähuoltoloihin.
Kyselyssä haluttiin tietoja myös itse välineistä. Tavallisimmin niissä oli pelkästään leikki- ja toimintavälineitä, kuten palapelejä, kirjoja, puuleluja, nukkeja,
autoja, lapioita ja muita vastaavia. Jonkin verran lainaamon välineistönä oli myös
syöttötuoleja, rattaita, vaunuja ja hoitopöytiä. Lainaamot olivat varustetasoltaan
hyvinkin eritasoisia. Joissakin oli vain muutamia kirjoja ja palapelejä ja jotkut lainaamot olivat hyvinkin runsaasti varustettuja.
Määrärahojen riittämättömyyttä pidettiin suurimpana ongelmana lainaamon
perustamisessa. Ongelmana pidettiin myös sitä, että se vei perhepäivähoidon ohjaajalta paljon aikaa, kun henkilöresursseista oli muutenkin pulaa. Myös tilat koettiin joissakin kunnissa ongelmaksi eli pieniksi. Usein niitä oli sijoitettu perhepäivähoidon ohjaajan työhuoneeseen tai välineet saattoivat olla suljettuna sosiaalitoimiston nurkkaan. Edelleen ongelmaksi koettiin luottamushenkilöiden kielteinen
asenne tämänkaltaista tehtävää kohtaan. Eräänä ongelmana nähtiin sekin, että lapset kiintyvät välineisiin. Ylipäätään tietämättömyys leikkivälinelainaamotoiminnasta oli myös koettu ongelmaksi.
Kehittämisehdotuksia ei kovin paljon näyttänyt tulevan. Kaksi kolmasosaa
kunnista ei esittänyt kehittämisehdotuksia. Se, mitä ehdotettiin, kohdentui pääasiassa valtiovaltaa ja SH:ta kohtaan. Toivottiin, että tämä toiminta ohjeistettaisiin ja
jopa säädettäisiin pakolliseksi. Esitettiin myös yhteistyön kehittämistä kirjastojen
kanssa. Useimmat kunnat olivat suhtautuneet asiaan ja kyselyyn myönteisesti ja
esittäneet kehittämisehdotuksia. Kolme kuntaa oli suhtautunut selvityksen mukaan
kielteisesti sekä kyselyyn että leikkivälineiden lainaustoimintaan.
Kunnat siis nopeasti perustivat leikkivälinelainaamoita eri puolelle maata.
Tästä 1970-luvulla käynnistyneestä toiminnasta ei ole juuri selvityksen jälkeistä
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valtakunnallista tietoa. Itä-Helsingissä tehtiin selvitys kymmenen vuotta myöhemmin eli vuonna 1988 ja sen mukaan ehdottomasti eniten lainattiin pelejä, palapelejä
ja rakennussarjoja.384
Leikkivälinelainaamot muistetaan hyvin ja niitä on edelleen
Haastatteluissa leikkivälinelainaamo tai lelulainaamo, jota nimitystä useimmiten
käytettiin, kyllä muistettiin ja muisteltiin.
Sitten se jossain vaiheessa lakkautettiin ja lelut jaettiin hoitajille. (25) Jossain
vaiheessa lelulainaamona oli pelilaatikko tai kassi, joka kiersi tiimeissä. Nyt
se on hukkunut johonkin. Puistossa on nykyisin lukollinen laatikko, jossa on
pihaleluja perhepäivähoitajien käyttöön (22). Rattaat ja suojat ostettiin alussa
itse. Sitten tuli kunnan puolesta kaksosten rattaat. Loppuajasta sai retkisänkyjä,
jossain vaiheessa sai syöttötuoleja. Oli hieno, kun silloin tuli välinelainaamo
ja lelulainaamo. (65) Kaupungilta saatiin rattaita ja muita tarvikkeita. Oli
myös lelulainaamo. (42)
Materiaalia ostettiin omilla rahoilla. Kaupungilta sai alkujaan savea ja askartelumateriaalia. Aluksi oli myös lelulainaamo. Ikinä en ajatellut, jos ostin
omilla rahoilla. Yksinkertaisuus kehittää luovuutta. Vanhemmat toi materiaalia. Vieläkin on jotain jäljellä. (16) Joskus oli lelulainaamo, mutta ei lapset
tartte hienoja leluja. Lapset keksii vaikka mistä leikkimistä. (25)
Ennen vain haettiin leluja, mutta kyllä siinä on ohjaajalla valtavan suuri merkitys ja kaikella koulutuksella. (19) Lelulainaamo oli ensin keskustassa. Alun
pitäen se oli hyvä. Aluksi ohjaajat toi materiaalia kotiin. (66)
Ohjaajat yhdessä laati budjetin hankintoihin lelulainaamoon, kaksostenrattaisiin, syöttötuoleihin ym. Ohjaajien toimistoja 1980-luvulla sijoitettiin alueelle.
Nytkin on rattaita ja syöttötuoleja, mutta ne ovat sijoitettu hoitajille. Mitään
isoja leluja ei enää ole. (54).
Toisaalta ohjaajat kokivat, että heillä ylipäätään oli älytön työtaakka.
Olisi pitänyt käydä hoitajien luona, piti pyörittää lelulainaamoa. Kun lähetti
lomakkeita, sinne mukaan sitten virikemateriaalia. (30)
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Oli punaiset kassit melko pitkään, kun lähdettiin hoitajan luo. Muuttui jossain
vaiheessa niin, että se on toimistossa. On ollut näihin aikoihin saakka. Kun
hoitajat muuttuivat päiväkodin alaisuuteen, sovittiin, että voivat lainata päiväkodista. Viime aikoina rahat on menneet rattaisiin, kun ovat niin kalliita. (48)
Oli lelulainaamo ja välillä tuntui, että tavara seisoi. Tavarat jaettiin hoitajille.
Kerran vuodessa kartoitetaan tarvetta. Uudet viestittää, että he eivät halua
vanhoja tavaroita kotiinsa. Tiimeillä on jonkin verran toimintarahaa. (68)
Edelleen on kuntia, joissa on näihin aikoihin asti ollut lelulainaamo. Esimerkiksi
Hangossa se lopetettiin vuonna 2013. Koettiin, ettei kukaan enää lainannut, ja olemassa olevat lelut jaettiin. Nyt tilataan lähinnä tarvikkeita. Rattaat, sängyt ja syöttötuolit on kunnan puolesta. Kalajoella oli lelulainaamo päivähoitotoimiston alakerrassa. Siellä näytti haastattelupäivänäkin olevan muutama perhepäivähoitaja
lasten kanssa lainaamassa. Lappeenrannassa kerrottiin, että nyt on taas leikkivälinelainaamo. Kolmella alueella on kiertävät välinelaatikot, jotka on rakennettu erityisopettajien kanssa teemoittain. Muoniossa on edelleen lelulainaamo yhdessä
ryhmäperhepäiväkodissa. Joissakin Helsingin leikkipuistoissa on edelleen lelulainaamoja.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan havaita, että Kuntaliiton ajankohtaisessa suosituksessa kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista on
maininta, että Perhepäivähoidossa käytetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotien kanssa yhteisiä toimintavälineitä ja/tai kunta järjestää leikkivälineiden lainausta.385
Leikkivälinelainaamon idea elää etsien uusia muotoja osaksi kestävää
kehitystä
Kaikenlainen kierrätys ja lainaaminen on nykyään suosittua. Vaatteita ostetaan
kirpputoreilta, kirjastoista lainataan ahkerasti. Monet lapsiperheet kipuilevat leluröykkiöiden keskellä, toiset taas eivät. Haminassa Pelastakaa Lapset ry pitää vähävaraisille perheille tarkoitettua lelulainaamoa kumppanuustalossa.386
Vaikuttaa siltä, että ideana lelulainaamoa nostetaan nykyään esille herkästi erilaisissa yhteisöä kehittävissä suunnitelmissa. Esimerkiksi Lappeenrannan Vainikkalassa asukastalon yhteyteen perustettiin marraskuussa 2013 lelulainaamo, jonne
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tuli heti runsaasti leluja lahjoituksina, mutta se suljettiin käytön puutteen takia jo
vuoden päästä. Lainaamon paikkaa siirrettiin keskustaan, ja se aloitettiin uudestaan
lokakuun alussa 2014. Lainaamoa mainostettiin, että sieltä voi lainata kuten kirjastosta, ja kerrottiin, että mallia on haettu Australiasta asti.387 Ylitorniolla Kantomaanpään kylätalon palveluissa todetaan:
Lelulainaamon idea on yksinkertainen: Jos vintillä lojuu ylimääräisiä leluja ja
syöttötuoleja, niitä voi tuoda vanhalle koululle (kylätalolle). Koululla niillä saa
leikkiä ja vanhemmat tai isovanhemmat (tai ylipäänsä ne, joille on lapsia tulossa kylään) voivat käydä lainaamassa tavaroita vierailun ajaksi ja palauttaa
ne takaisin koululle, kun tarve loppuu. Vieraiden kanssa kannattaa keskustella
ennen vierailua, sillä se saattaa säästää heiltä esimerkiksi syöttötuolin rahtaamisen vaivan.388
Jalasjärvellä lelulainaamo toimii kirjaston alakerrassa, mutta siitä vastaa päivähoitotoimisto. Lainaus on rajattu päivähoidossa oleville lapsille, perhekahvilan kävijöille ja kotihoidon tukea saaville perheille. Lainaamoon on pyritty hankkimaan
korkeatasoisia ja kestäviä tuotteita kuten pelejä, roolivaatteita, soittimia sekä opetus- ja harjaannuttamisvälineitä.389
Pieni lisäys kokeilutoimintaan
MLL:lla oli vuodesta 1977 lähtien ollut käynnissä päivähoidon sisällön kehittämiseksi taidekasvatuskokeilu – Päiväkoti kunnan kulttuuritoiminnassa –, jossa sisällöllisinä alueina olivat musiikki, kirjallisuus, kuvataide sekä draaman alueelta
nukketeatteri.390 Hankkeen keskuspäiväkotina oli MLL:n Hyvinkään osaston Kenttäkadun päiväkoti, mutta vuodesta 1980 lähtien kaikki Hyvinkään päiväkodit tulivat kokeiluun mukaan. Kenttäkadun päiväkodille SH myönsi päivähoitolain mahdollistaman kymmenen prosentin korotuksen valtionosuuteen. Hanke organisoitiin
järjestön keskustoimistosta käsin, jossa vastasin siitä. Hanke oli saanut alun jälkeen
jo kaksi jatkolupaa ja kolmannen SH:n pääjohtaja Margit Eskman myönsi vuodelle
1983 seuraavalla kommentilla:
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Kokeilua jatkettaessa tulisi erityisesti ottaa huomioon perhepäivähoidossa olevat lapset kehittäen työmuotoja, joilla perhepäivähoidossa oleville lapsille voidaan välittää kulttuuria koskevaa tietoa, kokemuksia ja elämyksiä sekä kulttuurin vastaanottamisen ja tuottamisen taitoja.391
Kysymyksessä oli viimeinen vuosi, kun päivähoitolain mukaista kymmenellä prosentilla korotettua valtionosuutta voitiin myöntää. Hanketta toteuttamassa oli kunkin sisältöalueen parhaita asiantuntijoita, ja hankkeessa tuotettiin noin 30 lasten
taidekasvatukseen päivähoidossa liittyvää julkaisua ja runsaasti koulutusta eri puolella maata. Yhtenä perhepäivähoidon huomioimisena oli se, että julkaisujen tekstit
laadittiin niin, että niiden voi kokea soveltuvan koko päivähoitoon.
Perhepäivähoidon huomioon ottaminen tapahtui myös niin, että hanketta jatkettiin Hyvinkäällä vuosina 1984–1985 tutkimalla vanhempien osallistumista päivähoitopaikan hoitoryhmittäin järjestämiin yhteistyötilaisuuksiin. Päiväkotien henkilöstön ja vanhempien ohella hankkeessa olivat mukana myös kaikki kunnan 82
perhepäivähoitajaa ja kuusi perhepäivähoidon ohjaajaa. Jokaiseen yhteistyöiltaan
kuului ajankohtaisista asioista keskusteleminen lasten päivähoitoarjen ja lasten kulloisenkin kehitysvaiheen näkökulmasta, mutta sen ohella perehdyttiin johonkin taidekasvatuksen alueeseen. Tällainen työskentely oli uutta perhepäivähoidossa,
mutta he tulivat mukaan ja illat hyväksyttiin työajaksi. Itseäni hämmästytti hanketta
aloitettaessa se, että päiväkotien johtajat ja perhepäivähoidon ohjaajat eivät tunteneet toisiaan. Vanhemmat kertoivat niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissakin,
että he eivät juurikaan tunteneet muita vanhempia. Perhepäivähoidossa mieluimmin keskustellaan asioista perhepäivähoitajan kanssa.392
2.3.2 1980-luvulla tuli VALTAVA – muutos suunnitteluun ja
valtionosuuksiin
Valtakunnallisessa ohjauksessa tapahtui suuri muutos vuoden 1984 alussa, kun uusi
valtionosuusjärjestelmä yhtenäisti koko sosiaali- ja terveysalan valtionosuudet sekä
muutti valtakunnallista suunnittelua. Tämä muutos kulkee myös lyhenteinä SVOL
eli laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta sekä VALTAVA eli valtionapujen tasauksen vaikutukset.393
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Tällä muutoksella päivähoidon valtionosuus määräytyi jatkossa osana sosiaalija terveystoimen kokonaisuutta. Aikaisemmat sektorikohtaiset valtionosuudet ja
viisivuotissuunnitelmat lakkasivat. Nyt laadittiin valtioneuvoston vahvistamana
vuotuisen talousarvioesityksen yhteyteen valtakunnallinen suunnitelma (VALSU),
johon kunnat ja kuntainliitot sopeuttivat toteuttamissuunnitelmansa, jotka lääninhallitus sitten vahvisti.
Tämän valtionosuus- ja suunnittelujärjestelmän muutoksen tavoitteena oli
paitsi vahvistaa kunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa myös hillitä kustannusten
kasvua ja kohdentaa niitä paremmin. Tavoitteena oli myös tasata kuntien välistä
kustannusten jakoa. Uudistusta on sanottukin kustannusperusteiseksi valtionosuudeksi. Tuolloin tavoiteltiin kyllä kustannusten säästöä, mutta sitä etsittiin laadukkaammasta ja tehokkaammasta toiminnasta ja hyvästä palvelusta. Esimerkkejä
näistä olivat valtiovarainministeriön, sisäministeriön sekä kuntien keskusjärjestöjen ja työmarkkinajärjestöjen yhdessä antama Palvelujulistus vuonna 1988. Tähän
liittyi myös vapaakuntakokeilu ja sisäasiainministeriön itsehallintoprojekti 1980ja 1990-lukujen vaihteessa.394 Myös normitusta kevennettiin, ja voidaan sanoa, että
norminpurku aloitettiin.
Päivähoidon näkökulmasta muutos entiseen oli suuri. SH:n aikaisemmin lasten
päivähoidon ohjeistukseen normeina lähettämät yleiskirjeet lakkasivat ja yleisohjaus tapahtui nyt oppaiden, suositusten ja selvitysten kautta. Laki lasten päivähoidosta jäi edelleen voimaan erillislakina. Sen luonne puitelakina korostui ja nyt sen
käyttö muuttui aikaisempaa enemmän virka- ja luottamusmiesten tulkinnasta riippuvaksi. Lääninhallitusten rooli oheni. Myös päivähoitolain mahdollistama kymmenen prosentin valtionosuuden korotuksella toteutettu kokeilutoiminta lakkasi.
Samaan aikaan VALTAVA-uudistuksen kanssa valmistui STM:n asettaman
perhepäivähoidon kehittämistä pohtineen työryhmän raportti. Siinä tuotiin esille
perhepäivähoitajien ja ohjaajien esittäminä ongelmina muun muassa palkkarakenteen monimutkaisuus, hoitajasta riippumaton ansiotason aleneminen ja vuosiloman
lyheneminen. Lisäksi tuotiin epäkohtana esille, ettei perhepäivähoitajalle anneta
hoitolomaa oman lapsen sairastuessa eikä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevaa
lasta sijoiteta kahden paikalle kuten päiväkodeissa. Perhepäivähoitajien osalta esitettiin myös pienten lasten lisäkorvauksen ikärajan nostamista.395 Vaikuttaa siltä,
että näihin ei ole välittömästi puututtu esimerkiksi hankkeiden muodossa.
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Perhepäivähoitajan oman lapsen sairastamiseen myönnettiin myöhemmin väliaikaista hoitovapaata, mutta vasta vuonna 2015 myös perhepäivähoitajat alkoivat
saada työehtosopimuksen mukaan palkkaa myös oman lapsen sairastamisen ajalta.
Perhepäivähoitajat olivat kunnissa siihen saakka ainoa ammattiryhmä, jotka olivat
vailla tätä etua.396
Ensimmäinen opas
Ensimmäinen päivähoitoon kohdennettu SH:n opas oli nimeltään Lasten päivähoidon vaihtoehdot. 397 Se oli tarkoitettu kuntien päivähoidosta vastaaville. Oppaan
alussa todetaan, että valtioneuvoston 9.10.1986 antaman päätöksen mukaan SH vähentää yleis- ja ohjekirjeillä tapahtuvaa norminantoa ja ohjausta ja siirtyy pääasiassa oppaiden kautta tapahtuvaan tiedon välitykseen ja yleisohjaukseen. Nyt yleiskirjeohjaus pyyhkiytyi pois. Aina kun oli tämän jälkeen aihetta puhua normitetusta
asiasta, viitattiin lakiin ja asetukseen. Opas oli luonteeltaan kuvaileva ja eri toimintatapoja esittelevä. Myös perhepäivähoito oli läpäisevästi mukana oppaan sisällössä. Informaatio-ohjaus oli alkanut. SH:n pääjohtaja Vappu Taipale398 toteaa tämän oppaan alussa:
Tuskin millään tutkimustiedolla on ollut yhtä suurta yhteiskunnallista kysyntää
kuin sillä, joka on kohdistunut lapsen ja päivähoidon väliseen suhteeseen. Tätä
tietoa ovat kysyneet hallintovirkamiehet, poliittiset päättäjät yhtä hyvin kuin
lasten vanhemmat. Ja tuskin mikään tieto on samalla lailla osoittautunut olevansa sidoksissa aikaan, yhteiskuntaan ja niihin rakennemuutoksiin, joita tapahtuu sekä yhteiskunnan rakenteissa että ihmisten asenteissa.
Mistä opas informoi?
Oppaassa kerrotaan, että vuoden 1985 alusta alkaen on ollut mahdollista saada lakisääteistä kotihoidon tukea, joka alle 3-vuotiaiden lasten osalta laajenee portaittain
siten, että vuoden 1990 alusta alkaen kaikilla 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on
mahdollisuus valita joko kunnallinen päivähoito tai lastenkotihoidon tuki. Lasten
hoitaminen kotona työsuhteen katkeamatta on mahdollistettu lakisääteisellä hoitovapaalla. Kerrotaan, että pienten lasten hoitojärjestelyä koskeva uudistus korostaa
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vanhempien valintaoikeutta alle 3-vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämisessä,
mutta subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei vielä puhuta.
Vanhempien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa lastensa päivähoitoon toivotaan lisättävän nykyistä enemmän. Kerrotaan, että päivähoitohenkilöstön 1980luvulla laajentunut peruskoulutus sekä täydennyskoulutusjärjestelmät lisäävät päivähoidon laadullisen kehittämisen mahdollisuuksia.
Oppaassa kerrotaan, että SH:n asettama sisällön työryhmä on laatinut päivähoidon kasvatustoiminnan suunnittelua varten 6-vuotiaiden lasten esiopetussuunnitelman sekä alle 3-vuotiaiden ja 3–5-vuotiaiden toimintasuunnitelman. Nämä
ovat kuntien apuna paikallisten toimintasuunnitelmien laatimisessa. Perhepäivähoito esitellään oppaassa yhtenä päivähoidon järjestämisen mallina, jonka muodoiksi kerrotaan perhepäivähoito yksityiskodissa, lapsen kotona annettava perhepäivähoito, kolmiperhehoito sekä perhepäivähoito muissa kodinomaisissa olosuhteissa.
Oppaassa kerrataan siis perhepäivähoidon olemassa olevat muodot, mutta ryhmäperhepäivähoidosta ei vieläkään puhuta tällä käsitteellä. Tämän päivähoitomallin kerrotaan mahdollistavan joustavan järjestelyn silloin, kun alueen päivähoitotarve on tilapäinen. Kahden perhepäivähoitajan lapsiryhmien rinnakkain toimimisen etuna on myös se, että hoitajat voivat saada tukea toisiltaan.
Perhepäivähoidon henkilöstön muodostavat perhepäivähoitajat ja ohjaajat. Kokopäiväisen perhepäivähoidon ohjaajan viran perustaminen on aiheellista silloin,
kun ohjattavia hoitajia on vähintään 30. Ohjaajina toimivat yleensä lastentarhanopettajat, sosiaalikasvattajat tai tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.
Oppaassa on kohta yksityisestä perhepäivähoidosta. Sen osalta todetaan, että
kunnan ohjaukseen kuuluu yksityisen perhepäivähoidon valvonta ja ohjaus. Yksityinen perhepäivähoitaja on velvollinen ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta, ja
ennen aloittamista ohjaaja tarkistaa kodin. Tällöin hoitajaa informoidaan ohjauksesta, valvonnasta ja koulutuksista, ja hänelle voidaan jakaa mahdollisesti kirjallista materiaalia. Yksityisen perhepäivähoidon hoitomaksut määräytyvät usein yksityisten perhepäivähoitajien valtakunnallisen järjestön antamien suositusten mukaisesti. Näin ollen hoitomaksut sovitaan ja hoitosopimus tehdään perhepäivähoitajan ja lasten vanhempien kesken.
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Oppaassa todetaan, että perhepäivähoitajien kouluttamiseksi on laadittu
AKH:n hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti 250 tuntia + 16 tunnin ensiapukoulutus.399 MLL:n vuonna 1985 tuottaman kouluttaja- ja opiskelija-aineiston
todetaan palvelevan sekä täydennyskoulutusta että työnohjauskoulutusta. 400 Sen
kerrotaan soveltuvan myös käsikirja-aineistoksi jo työssä oleville sekä perhepäivähoidon ohjaajille. Todetaan, että perhepäivähoitajille on mahdollista järjestää koulutus myös oppisopimuskoulutuksena.
Oppaassa kyllä kerrottiin ja kerrattiin päivähoidon silloinen tilanne, mutta nyt
puhuttiin yleiskirjeitä väljemmin ja oppaaseen oli liitetty myös tulevia tapahtumia.
Keskeisiä kokeiluhankkeita 1980-luvulla
1980-luvun alkua siis sävyttivät monet isot muutokset, jotka muuttivat päivähoidon
ohjausjärjestelmää. Kun valtionhallinnon suora ja normittava erillisohjaus katkesi
valtionosuusuudistuksen myötä, SH:lla oli kuitenkin kiinnostusta ja resurssejakin
lähteä seuraamaan, miten päivähoidon kehittäminen kunnissa etenee, kun legitiimiksi ohjauskehikoksi jäivät päivähoitolaki ja -asetus. SH:n taholta etsittiin uutta
ohjauksen agendaa.401
Ison haasteen toi myös kasvatustavoitekomitean mietintö402 ja sen pohjalta päivähoitolakiin lisätty kasvatustavoitepykälä (2a §). Kunnille oli nyt annettu itsenäinen vastuu lasten päivähoidosta huolehtimisesta koko laajuudessaan. SH:sta kiinnosti, miten nämä muutokset ovat kunnissa toteutuneet. Ja tämän kiinnostuksen
ympärille SH käynnisti eri yhteistyötahojen kanssa kolme isoa kehittämishankekokonaisuutta, joissa oli keskenään samankaltaisia piirteitä ja joissa kaikissa perhepäivähoito oli mukana.
Muutoksen hakemista – kun normituksesta vapauduttiin
Ensimmäinen hankekokonaisuus liittyi STM:ssä virinneeseen pohdintaan asiakkaan osallistumisen lisäämisestä. Tältä pohjalta käynnistettiin Yhteistyöstä osallistumiseen eli tehostetun yhteistyön (TYHTY) kokeilu vuosina 1985–1987. Kokei-
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lun tavoitteena oli saada kokemusta niistä toimintamalleista, joiden avulla vanhemmat voivat osallistua palvelujen toteuttamiseen yhdessä ammatillisen henkilöstön
kanssa.403
Tähän samaan sisällölliseen jatkumoon kuului SH:n Suomen Kaupunkiliiton
kanssa vuosina 1987–1990 toteuttama hanke Voisiko jotain olla toisin. Tavoitteena
oli etsiä, kokeilla ja arvioida uudenlaisia päivähoidon toimintamalleja. Mukana oli
seitsemän paikkakuntaa, joista Espoo suuntasi kehittämishankkeensa päivähoidon
ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Painotuksina olivat esimiestyö, perhepäivähoidon oman työn tutkimisen avulla lapsen yksilöllisen kasvatustyön kehittäminen
sekä yhteistyön kehittäminen vanhempien kanssa. Jyväskylässä ja Kuopiossa
hanke liittyi päivähoidon alueellistamiseen kehittämällä perhepäivähoitajien työtä
osana lähiympäristöä ja alueellista toimintamallia. Asiakkaiden aseman parantamiseen ja osallistumisen lisäämiseen liittyvät hankkeet kuten kodin ja perhepäivähoidon yhteistyön kehittäminen ja hoitajakohtaisten vanhempainiltojen pitäminen olivat kehittämiskohteina Kannuksessa ja Savonlinnassa. Tutkijana ja vetäjänä molemmissa hankkeissa oli Erja Rusanen.404
Pedagogiset tekstit tavoiteohjauksena
Toinen samoihin aikoihin toteutettu hankekokonaisuus oli toteutettu kaksiosaisena
tutkimuksena yhteistyössä päivähoidon neuvottelukunnan ja Joensuun yliopiston
kanssa. Siinä tutkittiin kasvatustavoitteiden toteutumista kunnissa ja ylipäätään lasten päivähoidon laatua. Tämä päivähoidon sisältöön ja laatuun liittyvä hanke tuotti
Pirkko Niirasen kirjoittamana julkaisut Mikä on laatua päivähoidossa sekä Ei meidän kunta, vaan ne muut.405 Päivähoidon neuvottelukunta ja LSKL julkaisivat yhdessä päivähoidon tulevaisuutta pohtivan skenaarion 1987.406
Näiden julkaisujen kautta tapahtuvaa sisällön ohjausta nimitettiin tuolloin tavoiteohjaukseksi ja todettiin, että pedagogisten tekstien laatiminen on uusi ohjauksen muoto päivähoidossa.407 Pedagogisiin teksteihin luettiin myös kasvatustavoitekomitean mietintö sekä noina aikoina SH:n julkaisuina eri-ikäisille laaditut toimin-
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tasuunnitelmat: Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma, Alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma, Kolme–viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma sekä Leikin välineet.408
Niiranen toteaa, että päivähoitoomme ei ole kuulunut, että toimintaa olisi ohjattu tai edes tallennettu kirjoitetuin tekstein. Hän jatkaa, että
lopuksi on todettava myös päivähoidon kasvatustoimintaa ja lasten elämää
päivähoitopaikoissa koskevan tutkimustiedon niukkuus. Mitä lapset päivittäin
hoitopaikoissaan tekevät? Millainen on päivän kulku ja sisältö? Millaiset ovat
päivähoitopäivän sosiaaliset suhteet ja kokemukset inhimillisen elämän piiriin
kuuluvista ilmiöistä?409
Päivähoidon yleistavoitteiden arvioitiin kuntien vastausten perusteella toteutuneen
kohtalaisesti perhepäivähoidossa ja parhaiten päiväkodeissa. Tavoitteiden toteutumisen esteinä pidettiin kokonaisuudessaan henkilöstön ja vanhempien yhteistyöongelmia ja perhepäivähoidossa erityisesti koulutuksen ja ohjauksen vähäisyyttä.410
Keskeisimpänä perhepäivähoidon kehitettävänä alueena pidettiin kuntien antamien vastausten perusteella perhepäivähoitajien palkkauksen saamista kuukausipalkaksi sekä koulutuksen tehostamista. Kunnat valittivat ja ennakoivat perhepäivähoitajien saatavuuden vähenemistä. Ohjaajien osalta esitettiin, että tulisi saada
lakisääteisesti yhdelle perhepäivähoidon ohjaajalle enintään 25 perhepäivähoitajaa.411
Normittavan ohjauksen vähentymiseen peilaten Niiranen toteaa Kärrbyyn viitaten:
Kasvattajien ja hallintovirkamiesten tulee saada käsitys toistensa todellisuudesta. Kumppanuus päivähoidon arvioimisessa on edellytys, jotta lasten ja perheiden hyväksi voidaan toimia pitkällä tähtäimellä.412
Vapaasti vastuullisesti, vapaakuntakokeilun hanke
Kolmantena hankekokonaisuutena oli 1980-luvun lopulla käynnistynyt vapaakuntakokeilu, jonka yhteyteen SH, STM sekä Suomen Kaupunkiliitto perustivat oman
päivähoidon hankkeen, jossa oli mukana 18 kuntaa. Hanke toteutettiin vuosina
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1989–1991 nimellä Vapaasti vastuullisesti. Toimin hankkeen vetäjänä ja tutkijana.413
Julkisen palvelun remontointihaluun 1980-luvulla liittyi laaja valtionhallinnon
reformi, jonka yhtenä osana oli vapaakuntakokeilu. Lakiin vapaakuntakokeilusta
on kirjattu tavoitteeksi, että sen tulee vahvistaa kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, kehittää kunnallishallintoa paikallisia oloja
nykyistä paremmin vastaaviksi, käyttää kuntien voimavaroja nykyistä tehokkaammin sekä parantaa kunnallisia palveluja.414
Hankkeessa kunnilla oli mahdollisuus poiketa säädöksistä ja kokeilla uudenlaisia toimintakäytäntöjä. Valtaosassa kokeilukunnista yhtenä kokeilun muotona oli
päivähoidon hallinnon vieminen aluetasolle organisoimalla kaikki päivähoidon
muodot saman hallinnon alaiseksi. Tämä edellytti olemassa olevien palvelujen tiiviimpää ja uudenlaista keskinäistä yhteyttä. Perhepäivähoito oli tässä oleellisesti
mukana. Ryhmäperhepäivähoito oli yksi kokeilun kohde. Vapaakuntakokeilu myös
mahdollisti yksiköille taloudellisen itsenäisyyden. Millä tavoin kunnat sitten toimivat, kun olemassa olevat säädökset eivät olleet esteenä? Toimittiin esimerkiksi näin:
–

–
–

Käynnistettiin päivähoidon ryhmäkokojen muuttaminen suhdelukuperusteiseksi. Kunnilla oli mahdollisuus organisoida aikuisten ja lasten suhde kokopäivähoidossa siten, että se oli alle 3-vuotiaiden osalta yhden suhde neljään ja
yli kolmevuotiaiden osalta yhden suhde seitsemään. Yli kolmevuotiaiden osapäivähoidossa suhdeluku oli yhden suhde kolmeentoista. Kokeiltavana olevat
suhdeluvut siirtyivät asetusmuutoksen myötä yleiseksi käytännöksi vuoden
1993 alussa.415
Muutamat kunnat, kuten Kerava ja Imatra, siirsivät vapaakuntakokeilun aikana
päivähoidon paikallisen hallinnon opetustoimen yhteyteen.
Tavoitteena oli ennakkoluulojen poistaminen perhepäivähoidon ja päiväkodin
välillä. Päiväkodin johtaja toimi perhepäivähoidon ohjaajana ja kaksi lastenhoitajista oli toiminut aikaisemmin alueella perhepäivähoitajina. Päiväkodin
tiloja oli perhepäivähoitajien käytössä ja päiväkodin johtaja koulutti perhepäivähoitajia. Tehtiin yhteinen kasvatussuunnitelma perhepäivähoitajan ja vanhempien kanssa lapsille, jotka menevät iltapäiviksi perhepäivähoitoon. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin yhteistyössä päiväkotien kanssa. Kehitettiin
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–

–

–

–

416

perhepäivähoidon ja leikkipuiston yhteistyötä sekä kokeiltiin perhepäivähoidon kuukausipalkkaa. Koettiin, että avauduttiin sisältäpäin yhteisesti sovitulle
päämäärälle, lapsen hyvinvoinnille. Perhepäivähoitajien tunne kuulumisesta
lähipäiväkodin yhteyteen syveni. Enää ei koettu, että saadaan vain armopaloja.416
Luotiin hallinnollisesti uudentyyppinen yksikkö, johon kuuluivat alueen perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkoti sekä päiväkoti. Kokeilun aikana kunnassa lisääntyi vauhdilla erimuotoinen henkilöstön joustavan käytön kokeilu.
Perhepäivähoidon ohjaajat sijoittuivat päiväkoteihin.417
Tavoitteena oli kehittää lasten päivähoitoa kokonaisvaltaisemmaksi. Pyrittiin
poistamaan ja hälventämään päivähoidolle ominaista jakoa perhepäivähoitoon,
päiväkotitoimintaan ja leikkitoimintaan. Tehostettiin perhepäivähoidon ohjausta. Kokeiltiin muutaman perhepäivähoitajan siirtymistä päiväkodin johtajan alaisuuteen ja osaksi päiväkodin henkilöstöä. Perhepäivähoidon lapsia oli
varahoidossa päiväkodin lapsiryhmissä. Perhepäivähoitajia oli muutamassa
hätätapauksessa töissä päiväkodissa. Perhepäivähoidon lapset voivat olla halutessaan päiväkodin pihalla ulkoilemassa. Perhepäivähoitajien työnohjaamista
tehostettiin. Tehtiin kotikäyntejä. Perhepäivähoitajille organisoitiin kerho kasvatuksellisista kysymyksistä.
Päiväkodin johtaja ja perhepäivähoitajat asioivat keskenään melkein päivittäin.
Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävien opettelu vei päiväkodin johtajalta paljon
aikaa. Samoin päiväkodin henkilöstön asenteiden muovautuminen myönteiseksi vei aikaa. Henkilöstön huolena oli johtajan ajanpuute päiväkodin toimintaan liittyvissä asioissa. Perhepäivähoitajat kokivat kokeilun myönteisenä.
Yhteisissä pohdinnoissa löytyi niin hyviä puolia kuin huonojakin sekä uudenlaisia mahdollisuuksia. Yhtenä huonona puolena perhepäivähoitajat pitivät sitä,
että päiväkodin yhteydessä ollessaan heiltä katkeaa yhteydet alueen muihin
perhepäivähoitajiin. Perhepäivähoitajat itse halusivat mieluimmin oman ohjaajan alueelleen ja lisäksi toiminnallista yhteistyötä alueen päiväkodin kanssa.418
Kun 1.9.1989 sosiaalipalvelujen alueellistuessa sektorikohtaisesta päivähoitojärjestelmästä kunnassa luovuttiin, myös hallinto muuttui. Periaatteena oli perustaa pienaluekohtaisia toimintakeskuksia, joista käsin alueen alle kouluikäis-
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ten lasten päivähoidon, esiopetuksen ja leikkitoiminnan palvelut hoituvat. Päiväkodin ja perhepäivähoidon hallinto yhdistettiin ja perhepäivähoidon ohjaus
liitettiin päiväkotiin. Päivähoidon hallinnon järjestämisessä korostettiin yhtenäisen, vuorovaikutuksellisen tiedonkulun tärkeyttä. Henkilökunnan asenteissa tapahtui myönteistä muutosta kokeilun alkuvaiheeseen verrattuna. Vähitellen ymmärrettiin laaja-alaisen toimintakeskuksen idea ja kaiken kaikkiaan
yhteisvastuu lisääntyi.419
Kun projektissa saatiin käytyä läpi alun vaikeudet, asia muuttui täysin. Vasta
kahden vuoden jälkeen tuntui siltä, että perhepäivähoitajat mielsivät kuuluvansa päiväkodin yhteyteen. Perhepäivähoitajilla oli omat nimikkoryhmänsä
päiväkodissa. Lapsiperheiden palveluiden yhdistäminen pienalueittain otettiin
kunnassa yleisesti kehittämisen kohteeksi.420
Alueen perhepäivähoito, päiväkotitoiminta ja leikkitoiminta koottiin yhden
esimiehen alaisuuteen. Alueen asukkaat saivat kaiken päivähoitopalvelun yhdestä toimipisteestä. Yksikölle haettiin johtajaa myös perhepäivähoidon ohjaajista, mutta kukaan ei halunnut. Johtajaksi tuli päiväkodin johtaja, jolla oli
myös perhepäivähoidon ohjaajan kokemusta. Vireillä oli samaan aikaan laajoja
luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioiden muutoshankkeita.421
Eräällä alueella perhepäivähoitajat suhtautuivat päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajien yhteistyön tiivistämiseen niin, että on tapahtumassa
kauhea onnettomuus, joka piti keinolla millä tahansa torjua. Tutustuminen perhepäivähoitoon ei ollut oikotie onneen. Perhepäivähoidon hallinnolliset rutiinit
tuntuivat työläiltä ja osittain käsittämättömiltä. Vuosien varrella käytännöiksi
muodostuneet byrokraattiset kukkaset rehottivat ja niitä käytettiin puolin ja toisin tyyliin meillä on määräyksemme. Yksi ja toinen perhepäivähoitajista sairastui viikkokausiksi. He eivät voineet esimerkiksi muodostaa soittorinkejä,
kun puhelinmaksuja ei korvattu. Viimeistään ohjaajien viikkokokouksissa ymmärsi olevansa väärässä paikassa. Ensimmäinen vuosi meni suuren päiväkodin
ja perhepäivähoidon hallinnon opettelussa. Tilanne alkoi laueta, kun yksi ohjaajista muutti päiväkodin yhteyteen, jolloin johtaja/ohjaaja muodosti hallinnollisen työparin alueelle.422
Perhepäivähoitoon kuuluu aina monitasoinen yksityisyys. Kiinteä sitominen
päiväkodin työyhteisöön ei ole tavoitteiden mukaista, vaan pelottavaa. Riittävä
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yhteisyys löytyy toisista hoitajista. Pienryhmät toisten hoitajien kanssa palvelevat huomattavasti paremmin hoitajan tarpeita purkaa omia ammattiongelmia.
Näin totesi päiväkodin johtaja ja jatkoi:
Pitkän päiväkotitien kulkeneelle ensimmäinen tutustuminen perhepäiväkotien
maailmaan oli sykähdyttävä. Kohtasin yhdeksän varsin erilaista hoitokotia,
jotka kaikki omalla tavallaan olivat parhaita mahdollisia juuri niissä oleville
lapsille. Hoitolapsia ympäröi elävä perheen kulttuuri. Jokaisella esineellä ja
tavaralla on oma historiansa. Miksi ne on hankittu, miksi ne on sijoitettu paikkoihinsa. Kaikella on oma tarkoituksensa. Lemmikkieläimet ja muut perheenjäsenet tuovat omat erikoispiirteensä mukaan. Pienen lapsen hoitoympäristö
on niin täynnä virikkeellisiä yksityiskohtia, että päiväkoti kalpenee elämän korvikkeena.423
–

–

–

423

Kokeilun alettua tunnot olivat hyvin varautuneet. Päiväkotiväki pelkäsi menettävänsä johtajansa perhepäivähoidolle ja perhepäivähoitajat puolestaan epäilivät päiväkodin johtajan osaamista toimia ohjaajana, joka antaa hoitajille työskentelyvapauden perhepäivähoitajina. Kokeilu edisti alueelliseen toimintamalliin siirtymistä ja erilaisten yhteistyömuotojen hakemista ja toimimista alueellisena kokonaisuutena.424
Kokeilun aikana perhepäivähoidon ohjaaja sai työtilat päiväkodista. Kokeilun
ansiona voidaan pitää sitä, että muutkin päiväkodit halusivat ottaa perhepäivähoitajat toimintaansa mukaan ja että päiväkodit alkoivat toimia perhepäivähoidon varakoteina. Vastustusta uuteen ei enää ole.425 Perhepäivähoitaja on voinut
varata tiettynä päivänä päiväkodin tiloja (liikunta, kirjasto, veisto) ja niinä päivinä perhepäivähoitaja on voinut ruokailla päiväkodissa lasten kanssa.426
Perhepäivähoitajien ja päiväkotien henkilöstön kesken havaittiin selvää lähentymistä. Yhteiset tilaisuudet tuntuivat kasvattaneen erityisesti perhepäivähoitajien ammatti-identiteettiä. Syksystä 1991 alkaen kokeiltiin perhepäivähoidon
ohjaajan ja päiväkodinjohtajan iltavastaanottoa kerran kuukaudessa. Tällöin
vanhemmat voivat tulla tapaamaan tai soittaa rauhassa kotoa käsin. Tuntuu,
että kokeilun jälkeen jäi voimakkaimmin elämään kodin ja päivähoidon väli-
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–

nen yhteistyö sekä päiväkotien ja perhepäivähoidon yhteistyö. Tuntuu, että perhepäivähoitajien ammatillinen itsetunto sai voimakkaan sysäyksen.427 Kokeilun kokemukset hallinnon uudistajana koettiin myönteisiksi. Lähialueen perhepäivähoito ja avoin päivähoito yhdistettiin päiväkodin johtajan alaisuuteen
ja samalla perhepäivähoidon ohjaajan virat lakkautettiin ja ohjaajat siirtyivät
päiväkotien johtajiksi.428
Projekti hyödytti ja rikastutti erityisesti perhepäivähoitoa. Se lisäsi perhepäivähoitajien aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Perhepäivähoito nousi ikään
kuin vertaiseksi päiväkodille. Toisaalta sitten kokeilua seurannut lama kohdistui perhepäivähoitajiin rankimmin.429

Vapaakuntakokeilusta voi todeta, että perinteisestihän päivähoidon hallinto kunnissa oli hyvinkin eriytynyttä sekä toiminnallisesti että asenteellisesti. Oli erikseen
päiväkodit, perhepäivähoito ja leikkitoiminta – päivähoitolain määrittämät toiminnot. Vapaakuntakokeilussa puhuttiin tahtotilana ja käytännön kokeiluina aluehallinnosta ja integroidusta päivähoidosta, uudenlaisista hallinnollisista ja toiminnallisista yksiköistä, yhdentymisestä. Myös taloushallinto vietiin yksikkötasolle ja annettiin toimintavapauksia. Tätä samanlaista toiminnan muutosta oli kunnissa muutoinkin tuohon aikaan, mutta kantoiko se hedelmää. Tätä tulee pohtineeksi esimerkiksi Halttusen väitöskirjan430 yhteydessä, jossa hän toteaa, että hallinnollisesti yhden johtajan alaisuudessa olevat erilaiset yksiköt näyttäytyvät hajautettuna ja erikoisena organisaationa, jolle ei ole muodostunut nimeä. Hän puhuu hajautetusta
organisaatiosta. Mitä tapahtui tässä matkan varrella parikymmentä vuotta aikaisemmin laajasti toteutetulle yhtenäistävälle asialle ja ajattelulle – vai onko sitä kuitenkin? Lastentarhanopettajaliiton keväällä 2003 päiväkodin johtajille suunnatun
kyselyn mukaan joka viidennen työtehtäväalueeseen kuului myös perhepäivähoitoa.431
Etsikkoaika tuli ja meni
Yhteistä näille 1980-luvun hankkeille oli ensinnäkin niiden sijoittuminen vuosikymmenen loppupuolelle ja uuden vuosikymmenen vaihteeseen. Näissä kaikissa
oli samantapaisia ja silloin uusina nousevia sisältöjuonteita, kuten osallistumisen
427
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lisäämistä, uudenlaisten toimintamallien etsimistä ja ylipäätään vapautumista entisestä. Toimintakulttuurisesti oltiin aivan uudessa tilanteessa, kun tiukan normittava
valtiollinen ohjaus oli loppunut. Toisaalta kuntia ei oikeastaan valmennettu mitenkään tähän uuteen tilanteeseen tai sitten voi tulkita niin, että nämä mittavat hankkeet olivat sitä. Hankkeiden nimetkin heijastavat tätä uutta tilannetta. Hankkeiden
tuloksia tuotiin esille julkaisuilla ja lukuisissa seminaareissa. Hämmennystä ja kitkaakin muutokseen oli ilmassa, jos myös innokkuutta ja uteliaisuutta uuden edessä.
Oma mielenkiintonsa on Niirasen tutkimuskokonaisuuden pohjalta syntyneessä käsitteessä, pedagogiset tekstit. Siinä oli paikka saada tutkimusperusteiselle
sisällön ohjaukselle valtakunnallinen agenda. Mutta se etsikkoaika hupeni ehkä
myös 1990-luvun alun vauhdilla tulleeseen lamaan. Vapaakuntakokeilun osalta tein
vuosi hankkeen jälkeen tilannetiedustelun, joka osoitti konkreettisesti, että monet
alkaneet muutokset olivat sulaneet laman myötä.432 Lama todella lamautti.
2.3.3 Ryhmäperhepäivähoidon tarina
Ryhmäperhepäivähoito syntyi 1980-luvun lopulla, jolloin oli vahvana pyrkimys
julkisten palvelujen remontointiin. Siihen uskottiin pystyttävän erilaisilla keinoilla,
joilla parannetaan palvelujen saatavuutta, organisointia, asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, johtajuutta ja laadunhallintaa. Näitä avitettiin itsehallintoprojektilla ja vapaakuntakokeilulla. Puhuttiin palveluyhteiskunnasta. 433 Perhepäivähoidon osalta tähän palveluremonttiin voi tulkita kuuluneen ryhmäperhepäivähoidon
käynnistymisen. Se nousi kontekstista, jossa kunnille lähestyi velvoite taata kaikille
alle 3-vuotiaille kunnallinen päivähoito vanhempien niin halutessa sekä toisaalta
alkavista vaikeuksista saada rekrytoitua uusia perhepäivähoitajia.
On merkille pantavaa, että tuolloin, 1980-luvun lopulla, ei vielä tunnettu hallinnon käsitteenä ryhmäperhepäivähoitoa, eikä kyllä myöhemminkään – virallisesti.
Sisällöllisesti puhuttiin kyllä, että kunta voi palkata 1–2 perhepäivähoitajaa hoitamaan 1–2 pienryhmää ja tilana voi toimia esimerkiksi riittävän suuri normaali
asuinhuoneisto. Puhuttiin perhepäivähoidosta muissa kodinomaisissa olosuhteissa
ja puhuttiin kahden perhepäivähoitajan lapsiryhmien rinnakkain toimimisesta. Sen
etuna nähtiin, että hoitajat voivat saada tukea toisiltaan. Tällainen toiminta nähtiin
joustavaksi järjestelyksi tilapäiseen päivähoitotarpeeseen.434
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Päivähoidon viimeisen neuvottelukunnan yhden jaoston tehtävänä oli tehdä ehdotuksia joustavista ja tarkoituksenmukaisista päivähoitoratkaisuista. Tällaisena
pidettiin vuonna 1989 muun muassa päiväkotien ja perhepäiväkotien välimuotoja.435
Alkuperäinen päivähoitolakihan tunsi vain käsitteen perhepäivähoito ja niin oli
koko päivähoitolain voimassaoloajan. Lakiin tehtiin vuonna 1990 pienen vivahteen
muutos, jonka taustalla voi arvella olevan juuri ryhmäperhepäivähoito.436 Tämä lakimuutos muutti aikaisemman perheenomainen muotoon kodinomainen. Samaan
aikaan tehtiin myös asetusmuutos437, joka antoi oikeutuksen siihen, että perhepäiväkodissa voi kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta sekä
näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta. Lisäksi säädettiin, että erityisistä syistä ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kolme hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahtatoista lasta.
Tällöin yhdellä hoitajista tuli olla sama ammatillinen kelpoisuus kuin päiväkodin
hoito- ja kasvatustehtävissä olevalta edellytetään.
On huomattava, että säädöstasolla ei edelleenkään puhuta ryhmäperhepäivähoidosta tai ryhmäperhepäiväkodista. Varhaiskasvatuslaissa ja päivähoitoasetuksessa on edelleen (vuonna 2017) sama tulkinta. Sen sijaan uusimmassa, OPH:n antamassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan ryhmäperhepäivähoito.438
Ryhmäperhepäivähoito tuli kuntiin useamman perustelun kautta
Aineistoni perusteella ryhmäperhepäivähoito tuli kuntiin monenlaisen perustelun
kautta. Selityksiä löytyi ainakin kahdeksaa eri vivahdetta.
Ensimmäinen ja vallitsevin selitys liittyi subjektiivisen päivähoidon ensimmäisen vaiheen tuloon ja siihen valmistautumiseen. Oli kysymyksessä 1980-luvun loppupuoli. Perhepäivähoito näytti vähenevän, ja sen apua kuitenkin tarvittiin siihen,
että kunnissa pystyttäisiin takaamaan päivähoito kaikille alle 3-vuotiaille vanhempien niin halutessa. Helsingin kaupunginjohtaja Heikki S. von Hertzen kirjoitti
vuonna 1988 tästä tilanteesta näin:
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Yksi ratkaisumalli on ns. ryhmäperhepäiväkoti, jossa hoitopaikkana olisi kaupungin omistama tai vuokraama huoneisto. Tila voisi toimia joko perhepäivähoitajan asuntona ja samalla työpaikkana tai vain hoitoyksikkönä. Mikäli tila
on pelkästään hoitotilana, siinä voisi työskennellä 2–3 perhepäivähoitajaa tiloista riippuen. Samassa talossa asuvien perhepäivähoitajien tiloja voitaisiin
myös käyttää yhdistellen sekä asuntoina että hoitotiloina. ... Tällainen hoitomuoto olisi joustava, siinä voitaisiin ottaa yksilöllisesti lasten tarpeet huomioon ja sillä olisi huomattavia etuja työntekijänkin kannalta. 439
Toisena selityksenä oli se, että laman tuoman kaikinpuolisen epävarmuuden aikana
vältettiin investointeja. (49) Ryhmäperhepäivähoito nähtiin väliaikaisratkaisuksi.
Kolmas selitys liittyi lamasta nousemiseen. 1990-luvun alkuvuosien laman aikana monissa kunnissa toiminnan supistaminen oli kohdentunut perhepäivähoitoon.
Päivähoidon tarve väheni taloudellisen laman seurauksena, ja silloin oli helppo karsia perhepäivähoidosta toimintaa. Kun sitten taas muutaman vuoden kuluttua päivähoidon tarve alkoi kasvaa, katseet kääntyivät perhepäivähoitoon ja mietittiin, miten perhepäivähoitajia saataisiin takaisin työrintamalle. Yhtenä keinona silloin oli
ryhmäperhepäivähoidon perustaminen, ja perhepäivähoitajien toivottiin ryhtyvän
työhön kunnan osoittamissa tiloissa.
Ryhmikset tulivat suureen hätään 90-luvun puolivälissä. (64) Ensimmäinen
ryhmis perustettiin kuntaan 1990-luvun puolivälissä, kun tuli pakolaisia. Oli
4–5 pakolaislasta ja muut tavallisia kuntalaisia. (81)
Neljäntenä selityksenä oli se, että ryhmäperhepäivähoitoa pidettiin ja pidetään
edelleen etenkin maaseudulla mielekkäänä vuorohoitoa antavana paikkana. Ryhmisten perustamisen yksi motiivi oli, että saatiin niihin organisoitua jatkettua aikaa.
(79) Lähti vuorohoidon tarpeesta. (9)
Viidentenä selityksenä oli se, että sen avulla saatiin organisoitua laajaan kuntaan pieniä yksiköitä esimerkiksi kielen (ruotsi, saame) opetuksen näkökulmasta.
Kuudentena selityksenä oli se, että ryhmäperhepäivähoitoa pidettiin uutena ja mielenkiintoisena perhepäivähoidon muotona. Seitsemäs selitys ryhmiksen tulolle
kuntaan tapahtui kansalaisten oman aktiivisuuden kautta. Kyläläiset tekivät aloitteen ja olivat mukana kunnostustöissä. Kahdeksantena selityksenä ja noita muita
selityksiä yhdistävänä oli se tosiasia, että uusien perhepäivähoitajien rekrytoimisessa alkoi olla ongelmaa 1980-luvun lopulla.
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Pääasiallisesti ryhmäperhepäivähoidon tiloina ovat olleet kunnan omistamat
rivi- ja omakotitalot, mutta myös kerrostalo-osakkeet. Niiden sisustus on yleensä
tehty enemmän kodinomaiseksi kuin päiväkotimaiseksi. Toisaalta tilat voivat olla
epäkäytännöllisiä, jos lapsimäärä kasvaa. Lapsemme-lehti kertoi vanhempien ryhtyneen pienellä maalaispaikkakunnalla 1990-luvun lopulla peräämään tilanteen oikeellisuutta, koska lapset olivat tyytymättömiä oloonsa eivätkä halunneet enää edes
mennä hoitopaikkaan, jossa 78 neliön kolmiossa hoidettiin 17 lasta, jotka olivat
melkein aina paikalla.440
Tilat ovat siis olleet vaihtelevia ja ongelmaksi on koettu ohjeistusten puuttuminen. Mitoitusnormien ongelmallisuutta on ollut myös päiväkotien osalta, mutta
ryhmisten osalta ne ovat puuttuneet kokonaan. Lapsikohtaisen tilan osuus on vaihdellut kunnissa paljonkin.441
Mutta milloin ryhmäperhepäivähoito alkoi?
STM:n ryhmäperhepäivähoidon selvityksessä vuodelta 2007 kunnat ilmoittivat
aloittaneensa ryhmäperhepäivähoidon pääosin vuosina 1988–1990.442 Ensimmäisenä sen aloitti Kittilä, jossa kunnan oman ilmoituksen mukaan toiminta alkoi vuorohoidon tarpeesta vuonna 1986.
Vapaakuntakokeilun kunnista Imatra oli käynnistänyt ryhmäperhepäivähoidon
vuonna 1988. Seuraavana vuonna toiminnan käynnistivät Helsinki-Koillinen, Sodankylä, Porvoo, Vaasa ja Nurmijärvi. Vuonna 1990 Orimattila, Mikkeli, Anjalankoski ja Kiihtelysvaara käynnistivät sen ja vuonna 1991 Lahti. Toiminta käynnistyi
siis kahdeksastatoista vapaakuntakokeilun kunnasta yhdessätoista kokeilun aikoihin. Kunnat toivat eri tavoin ryhmäperhepäivähoidon mukaan kehittämistyöhönsä.
Siihen liittyi paitsi toiminnan perustamista myös sisällön sekä hallinnon ja ohjauksen organisointia. Usein vuorohoito tuli osaksi ryhmistä. Olipa Kiihtelysvaarassa
kokeilu siitäkin, että päiväkoti muuttui ryhmäperhepäiväkodiksi päiväkodin edellyttämän pätevän henkilöstön puuttuessa.443
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Entä nyt?
Ryhmikset on koettu vähän kiistanalaisiksi siinä mielessä, että ne eivät toimintamuodoltaan ole varsinaista perhepäivähoitoa, mutta eivät henkilöstörakenteeltaan
myöskään päiväkoteja. Päiväkotia perhepäivähoito muistuttaa siinä, että toimitaan
kunnan tiloissa, jonne tulee usein kunnan toimesta niin ruoat, siivous kuin pesulapalvelut. Toiminta on tiimityötä, kun kaksi tai kolme perhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä. Vanhemmat mieltävät yksikön usein päiväkodiksi tai pienpäiväkodiksi.444
Päiväkotien yhteydessä niistä on tullut pikkupäiväkoteja. (64) Vanhemmat ovat
pitäneet niistä, juuri pikkupäiväkoteina. (82)
Väisänen toteaa, että kun ryhmäperhepäivähoito kuuluu perhepäivähoidon ohjaajan vastuualueeseen, toimintaa ohjataan enemmän perhepäivähoidon ja sosiaalipalvelun näkökulmasta käsin. Jos taas ryhmäperhepäivähoitoa ohjaa päiväkodin johtaja tai aluejohtaja, sitä ohjataan pääsääntöisesti päiväkodin tai pedagogiikan näkökulmista. Väisänen jatkaa, että näin ollen myös ryhmäperhepäivähoidon ohjaamisessa nousee esiin ristiriita siitä, mitä ryhmäperhepäivähoito on, ja esittää ryhmäperhepäivähoidolle omaa laadunarviointimallia. 445 Ehkä tällainen välimuodon
tunne välittyy Metsomäen ryhmiksen ruokailua koskeneesta tutkimuksesta.446
Juuri tämä välitilan tunne on aiheuttanut pohdintaa ryhmäperhepäivähoidon tulevaisuudesta. Vielä vuonna 2005 kunnat STM:n selvityksen mukaan olettivat lisäävänsä ryhmäperhepäivähoitoa. Pian sen jälkeen tehdyn uuden selvityksen mukaan vaikutti siltä, että kunnissa suhtauduttiin kaksijakoisesti ryhmisten tulevaisuuteen. Selvityksessä todettiin, että ryhmäperhepäivähoidon identiteetti osana päivähoitoa oli hämärtynyt ja että monissa kohdin poikettiin säädöksistä. Näitä poikkeamia oli lasten määrässä, lasten ja henkilökunnan välisessä suhdeluvussa, henkilöstön kelpoisuudessa sekä lapsikohtaisten Vasujen tekemisessä.447 Vaikuttaa siltä,
että monet kunnat ovat nyt niitä vähentämässä, lakkauttamassa, muuttamassa päiväkodeiksi tai yksityistämässä. Vaikuttaa myös siltä, että kunnissa oletetaan varhaiskasvatuslain tulevan vahvistamaan tätä trendiä.
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Nyt kaikki on yksityisiä. (55) Kahdella hoitajalla vaan ei toimi. (36) Olivat kalliita ja huonoissa tiloissa. (60) Ryhmiksiä ei ole enää yhtään. (69, 81) Ryhmis on
ollut hyvä vaihtoehto. (79)
STM:n aikana 2000-luvun loppupuolella ainakin kolmessa raportissa linjataan
ryhmäperhepäivähoidon tulevaisuus enintään kahden hoitajan yksiköksi. Ensinnäkin näin linjasi varhaiskasvatuksen neuvottelukunta loppuraportissaan. 448 Toisen
kerran saman linjauksen teki erillinen, pelkästään perhepäivähoitoa pohtinut neuvottelukunnan jaos449 ja kolmannen kerran ryhmäperhepäivähoito esitetään linjattavaksi enintään kahden hoitajan yksiköksi varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan
jaostossa, jonka tehtävänä oli luoda linjauksia varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämiseksi.450 Kuntien mielestä kahden hoitajan yksikkö ei tule toimimaan ja silloin
ajatellaan lähinnä työaikoja.
Määrällisesti kunnallisia ryhmäperhepäivähoitajia oli 2 664 vuonna 2013451,
ryhmäperhepäiväkoteja oli 1 077 ja niissä hoidettiin 18 181 lasta. 452 Toimintamuoto oli sisäisesti painottunut kolmen tai sitä useamman hoitajan yksiköihin ja
niitä oli kaksi kolmasosaa.453
Yhteenvetona voi todeta, että ryhmäperhepäivähoidon syntymiselle löytyvät
niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. Se on ollut perhepäivähoidon ja koko päivähoidon historiassa erikoinen toiminto, jolla oli päivähoitolain aikana, noin kolmenkymmenen vuoden ajan, käytännössä tunnistettava konkreettinen toiminta ja sillä
nimi, mutta ei virallisessa ohjeistuksessa. Käytäntö kunnissa kulki kuitenkin eteenpäin ja ryhmäperhepäivähoito sai kunnissa myös erilaisia toimintaa kuvaavia nimikevivahteita, kuten päiväryhmis, pidennetyt päiväryhmikset, vuororyhmikset ja varahoitoryhmikset.454
Mielenkiintoisena yksityiskohtana on hyvä huomata, että päivähoitolain uudistamista pohtiva varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaos esitti raportissaan ryhmäperhepäivähoidon kirjattavaksi lakiin yhdeksi perhepäivähoidon toteuttamistavaksi. 455 Ryhmäperhepäivähoito oli siis saamassa legitimiteetin laissa näkyvänä
toimintana ja erillisenä perhepäivähoito-käsitteestä tai sen osana. Mutta oleellista
on samalla huomata, että päivähoitolain uudistaminen ei jatkunut STM:n tehtävänä,
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vaan se siirtyi vuonna 2013 tapahtuneen hallinnonalamuutoksen myötä OKM:n456
tehtäväksi varhaiskasvatuslakina.
2.3.4 Informaatio-ohjaus etenee 1990-luvulla
Vuonna 1993 valtionosuusjärjestelmää uudistettiin niin, että normiohjausta purettiin edelleen ja siirryttiin kustannusperusteisista valtionosuuksista laskentaperusteisiin valtionosuuksiin.457 Keskushallinnon mahdollisuudet määrärahojen kautta tapahtuvaan ohjaukseen vähenivät nyt ratkaisevasti, kun valtionosuudet ryhdyttiin
maksamaan kunnille yhtenä summana, joiden käytöstä kunnat saivat päättää haluamallaan tavalla. Kunnallispoliittinen strategia vahvistui, ja sitä vahvistettiin myös
vuonna 1995 voimaan tulleen kuntalain uudistuksen myötä, jossa korostettiin muun
muassa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista sekä palveluiden laadun kehittämistä.458
Poikkeuksen tähän uuteen valtionosuusuudistukseen muodostavat subjektiiviset oikeudet. Päivähoidon osalta subjektiivinen oikeus tuli ensin vuonna 1990 alle
3-vuotiaille ja vuodesta 1996 lähtien kaikille alle kouluikäisille. Voi tulkita niin,
että lasten päivähoitoa ei valtion taholta jätetty kuntien oman harkinnan varaan.
Asiaan vaikutti myös jo aikaisemmin vanhemmille säädetty oikeus kotihoidon tukeen.459
Poliittisesti tätä molempien oikeuksien kokonaisuutta ja niitä täydentäviä työelämäsäädöksiä rakennettiin hallitusohjelmissa kymmenen vuoden ajan vuosina
1982–1991 ja kolmen hallituksen avulla. Taustalla oli ensin Kalevi Sorsan III ja IV
hallitus sekä toimeenpanovaiheessa Harri Holkerin hallitus. Sosiaaliministereinä
olivat Sorsan hallituksissa Vappu Taipale ja Eeva Kuuskoski-Vikatmaa ja Holkerin
hallituksessa Tarja Halonen. Kokonaisuus näyttäytyy kolmen ison puolueen – sosiaalidemokraatit, keskusta ja kokoomus – ratkaisuna.460
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden tuloon valmistautumisessa katseet kääntyivät Välimäen mukaan perhepäivähoitoon, ja sen lisäämiseen panostettiin joka
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puolella maata.461 Kun sitten piakkoin – laman tullessa nopeasti – kunnissa pitikin
päivähoitopaikkoja vähentää tarpeen vähentyessä, karsiminen kohdentui herkästi
perhepäivähoitoon, jossa monet joutuivat irtisanotuiksi.462
Valtionhallinnon ohjausstrategiassa alettiin puhua vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen jälkeen normi- ja resurssiohjauksen sijaan informaatio-ohjauksesta.
Sille ei ollut selkeää ohjausfunktiota sen kummemmin valtionhallinnon kuin kuntien taholtakaan. Sen suhteen koettiin myös väärinymmärrystä ja väärää odotusta.
Uudistus kyllä katkaisi valtion suoran ohjauksen, mutta ei ohjausta sinänsä, vaan
se muuttui suorasta epäsuoraksi. Myös valtionhallinto joutui etsimään rooliaan
tässä uudessa ohjauskontekstissa.463
Huomio kohdennettiin nyt muun muassa julkisten palvelujen laadun kehittämiseen. Valtioneuvoston kannanotto siitä sisältyi hallintopolitiikan suuntalinjoja
määrittelevään periaatepäätökseen huhtikuussa 1998. Juuri sitä ennen valmistui
laajapohjaisella yhteistyöllä julkisten palvelujen laatustrategia. Laadunhallinta
nähdään siinä sekä toiminnan että kehittämisen mahdollisuutena. Ensimmäinen
valtakunnallinen suositus sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnasta valmistui
vuonna 1995 ja toinen vuonna 1999. Niissä on keskeisenä asukaslähtöisyys, tiedolla ohjaaminen ja laadunhallinnan saaminen jokapäiväiseksi työksi ja osaksi hyvää palvelutoimintaa niin yksityisissä kuin julkisissa palveluissa. Laadunhallintasuositusten esittäminen oli STM:n, Stakesin ja Suomen Kuntaliiton yhteinen kannanotto.464
Sosiaali- ja terveyshallitus (STH)465 sanoi avaavansa keskustelevan varhaiskasvatussarjan ja Stakesiksi466 muuttuneena se oli kutsunut vuonna 1992 koolle asiantuntijaryhmän, jonka kanssa oli tarkoitus pohtia pienten lasten arjen laadun kriteereitä sekä ajankohtaisia pedagogisia kysymyksiä julkaisujen avulla. Pääjohtaja
Vappu Taipale totesi, että
minun näkemykseni on, että laadun kehittäminen ja arviointi tulee olemaan 90luvun puolivälin suuri haaste kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ... Juuri
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laman aikana kimmokkeet kehittää omaa työtä voivat myöskin johtaa järkevään päätöksentekoon kunnan taholla ja asianmukaisiin palveluihin kuntalaisille.467
Ryhdyttiin puhumaan päivähoidon opetussuunnitelmasta, mutta se kohdentui tuolloin esiopetuksen suunnitelmaan ja esiopetuksen kehittämiseen lapsilähtöisen pedagogiikan pohjalta. OPH ja Stakes laativat yhteisesti linjaukset esiopetukseen ja
tuottivat yhteisesti Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia -julkaisun. OPH laati esiopetussuunnitelman perusteet koulun yhteydessä olevaan esiopetukseen.468 Stakes
tuotti useita julkaisuja esiopetuksen sisällön kehittämiseksi.469
Esiopetuskokeilut olivat alkaneet jo vuonna 1971, ja asia oli edelleen ratkaisematta. Esiopetusta oli kuusivuotiaille niin päivähoidon kuin koulun yhteydessä.
Vuonna 1995 päivähoidon esiopetuksen piirissä oli noin 53 prosenttia kuusivuotiaista ja peruskoulun järjestämään esiopetukseen, jota oli lähinnä haja-asutusalueilla,
osallistui noin kolme prosenttia kuusivuotiaista.470
Monissa STM:n asettamissa työryhmissä pohdittiin 1990-luvulla esiopetus-käsitteen näkemistä laajemmin kuin 6-vuotiaille kohdennettuna. Pohdittiin esiopetusta päivähoidon sisällöllisenä käsitteenä ilman ikärajoja. Puhuttiin esiopetuksesta
varhaiskasvatuksen pedagogisena sisältönä. Puhuttiin myös esiopetuksesta osana
varhaiskasvatusta.471
Mitä kehitettiin ja tutkittiin 1990-luvulla?
Suomalaisen päivähoitotyön korkeatasoisuutta kuvastaa voimakas kehittämistyö, jota on tehty eri puolella Suomea viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.
Näin totesi professori Soili Keskinen vuonna 1993.472 Tutkimus- ja kehittämisrahaa
oli 1990-luvulta lähtien kuitenkin niukasti. Jonkin verran sitä voitiin kohdentaa alueelliseen kehittämistyöhön.
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Stakesissa koottiin vuonna 1997 kehittämistoiminnan luettelo, johon oli yhdistetty osia vuoden 1994 koonnista sekä vuonna 1996 kunnille tehty kehittämiskysely.473 Kehittämishankkeita kunnat ilmoittivat yli sata. On merkille pantavaa, että
käsitteellisesti puhuttiin päivähoidosta ja esiopetuksesta – ei siis varhaiskasvatuksesta. Esiopetus miellettiin päivähoidon pedagogiseksi sisällöksi. Näin oli myös
1990-luvun lopulla STM:n nimittämässä varhaiskasvatustyöryhmässä. Siinä nostettiin varhaiskasvatus yläkäsitteeksi, mutta esiopetuksen katsottiin olevan sen pedagoginen sisältö.474Tässä vuoden 1997 kehittämishankekoosteessa oli 306 paikannusta päiväkotihankkeisiin, 17 sellaisiin, joissa oli sekä päiväkoti että perhepäivähoito ja 12 paikannusta oli perhepäivähoidon kehittämishankkeisiin.
Stakes organisoi vuosina 1992–1999 esiopetuksen kehittämiseen alueelliset
Kuperkeikka- ja Satukeikka-hankkeet. Niissä organisoitiin kehittämiskeskuksia
sillä idealla, että jonkin teeman ympärillä oli keskuskunta ja siihen verkostoituneena muutamia kuntia, jotka yhdessä kehittivät jotain näkökulmaa, kuten projektioppimista, esiopetussuunnitelmaa tai ympäristötietoutta. Yksi kahdeksasta keskuksesta oli painottunut perhepäivähoitoon keskuskuntanaan Kempele. Hankkeessa oli lisäksi siltä alueelta noin kymmenkunta kuntaa ja yhteistyötä tehtiin Oulun yliopiston ja Oulun sosiaalialan oppilaitoksen kanssa. Kehittämisteemana oli
perhepäivähoidon esiopetus. Keskeisenä työmenetelmänä oli sadutus.475
Perhepäivähoito oli mukana myös Pyhäjärven, Mikkelin ja Uudenkaupungin
moniammatillisuuden kehittämistyössä. Joutsenon ryhmäperhepäiväkoti oli Lemin
päiväkodin kanssa mukana Ympäristötietoutta taiteen keinoin -hankkeessa, jossa
yhteistyökumppaneina olivat Joensuun yliopiston lastentarhanopettajakoulutus ja
Taideteollinen korkeakoulu. Perhepäivähoito oli osana alueellisessa kehittämistyössä Kirkkonummella ja Helsingissä. Alajärvellä kehitettiin kiertävää perhepäivähoitajatoimintaa sekä lastensuojelun että kotipalvelun yhteistyökumppanina.
Kirkkonummella oli perhepäivähoidon kehittämisprojekti, jossa teemana oli perhepäivähoitajien oman työn kehittäminen. Koulutuksen työtapana kehitettiin ja sovellettiin ammatillisen kasvun kansioita. Koulutusta arvioitiin yhdessä Jyväskylän
yliopiston kanssa. Kirkkonummella perhepäivähoito oli mukana myös STM:n
koordinoimassa palvelurahakokeilussa.
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Vuonna 1999 mietintönsä jättäneen varhaiskasvatuksen työryhmän muistiossa
esitetään, että Stakes käynnistää kehittämiskeskustoiminnan valtakunnallisesti,
mutta niin, että kehittämiskeskuksina olisivat yliopistot.476
Esiopetus- ja oppimisvalmiuksien tukeminen perhepäivähoidossa oli taustana
myös Oppiva-hankkeessa vuosina 1996–1997. Hanke toteutettiin STM:n, LänsiSuomen lääninhallituksen, Turun yliopiston ja neljän kunnan yhteistyönä.477 Hankkeessa kehitettiin perhepäivähoidon toimintamalleja ja -ympäristöjä lasten leikkivän oppimisen edistämiseksi. Lounais-Suomessa oli paljon pienehköjä kuntia,
joissa perhepäivähoito oli varsinainen päivähoidon muoto.
Oppiva-hankkeen jatkona toteutettiin STM:n toimeksiannosta perhepäivähoidon kehittämiseksi Akseli-täydennyskoulutushanke Rauman ja sen seutukuntien
alueella vuosina 2001–2003. Hankkeen tavoitteena oli perhepäivähoidon laadun
nostaminen vahvistamalla perhepäivähoitajien ja ohjaajien kasvatustietoisuutta ja
ammatillista osaamista. Hankkeessa kehitettiin seutukunnallista varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä kartoitettiin ryhmäperhepäivähoidon kehittämishaasteita ja
vahvuuksia.478
Yhteenvetona 1990-luvun kehittämis- ja tutkimustyöstä
Päivähoidon palveluagendassa tapahtui radikaali muutos, kun 1990-luvulla päivähoidosta tuli lapsille täydellisesti subjektiivinen oikeus vanhempien valinnan kautta
ja toisaalta kunnille tuli järjestämisen velvollisuus. Kotihoidon tuki lisäsi vaihtoehtojen mahdollisuuksia. Perhepäivähoidon määrä alkoi vähentyä, ja ohjaus oli siirtymässä monissa kunnissa lähellä olevan päiväkodin johtajan tehtäväksi. Siitä saadut kokemukset olivat olleet Kuntaliiton selvityksen mukaan enimmäkseen hyviä.479
Esiopetuksen käsite oli 1990-luvulla diffuusi, ja sitä muovattiin varhaiskasvatuksen pedagogiseksi sisältökäsitteeksi koko päivähoidon alueelle ja kaikenikäisille. Perhepäivähoitoonkin kohdistuneissa hankkeissa oli tuolloin tavoitteena kehittäminen esiopetuksen näkökulmasta.
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2.3.5 Ohjelmaohjausta 2000-luvulla
Esiopetuksen laaja-alainen käsitteellinen pohdinta lakkasi 2000-luvulle siirryttäessä, kun se perusopetuslakiin kytkettynä nimettiin 6-vuotiaisiin kohdentuvaksi
1.8.2001 alkaen. Edelleen kuitenkin noin kaksi kolmasosaa 6-vuotiaista oli päivähoidon piirissä, koska esiopetuksen osa-aikaisuus ei riittänyt kokopäivähoitoa tarvitseville. Painopiste siirtyi varhaiskasvatus-käsitteeseen, jota pohdittiin niin tieteellisesti480 kuin hallinnollisesti, kun vuonna 2002 vahvistettiin varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset ja vuonna 2003 valmistuivat ensimmäiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.481
Valtionosuuskäytäntö jatkui laskentaperusteisena, sen sijaan valtakunnalliseen
ohjausstrategiaan tuli muutos. Koko sosiaali- ja terveysalan kehittämistä koskien
STM käynnisti 2000-luvun alussa ohjelmaohjauksen, jolla korvattiin siihen asti
vuosittain laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen suunnitelma eli
VALSU.482
Ohjelmaohjaukseen siirryttäessä ideana oli laatia ensin laajat valtioneuvoston
hyväksymät toiminnan painopistealueet ja niihin liittyen tavoitteet ja toimenpidesuositukset sekä nimetä vastuulliset toimijat. Tämä toiminta kulki nimellä TATO,
ja sitä kesti kaksi hallituskautta eli vuoteen 2007.483 Perhepäivähoidon aseman turvaaminen varhaiskasvatuksen toimintamuotona oli kirjattu myös yhdeksi TATOtavoitteeksi.
Ohjelmaohjausta muutettiin vuodesta 2008 lähtien niin, että kehittämistyötä
vietiin nyt enemmän alueilta käsin nousevaksi ja tavoitteena oli kehittää sosiaalija terveydenhuollon rakenteita ja palveluja asiakasta kuunnellen. Tavoitteena oli
myös siirtää katsetta ongelmista enemmän proaktiivisesti ennalta ehkäisevään
suuntaan. Tämä uusi ohjelmaohjauksen aika, joka edelleen (vuonna 2017) jatkuu,
on kulkenut nimellä KASTE eli Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma.484
Ohjelma-ohjausta ja sen käytännön toimivuutta kohtaan oli epäilyä jo alkuvaiheessa.485 Seurantajulkaisussa486 todetaan päivähoidon ongelmaksi se, että varsinkin vanhempien epäsäännölliset työajat aiheuttavat kunnille ongelmia muutoinkin
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kuin vuorohoidon järjestämisessä. Samoin todetaan, että erityispäivähoidon tarve
on kasvamassa, mutta tukitoimenpiteistä ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä on
puutetta. KASTE:n ensimmäisen vaiheen loppuraportissa todetaan, että sosiaali- ja
terveydenhuollon kenttä on toivonut vahvempaa ohjausta kansalliselta tasolta. Erityisesti informaatio- ja resurssiohjausta koetaan olevan liian vähän.487 Varhaiskasvatuksen osalta todetaan:
Varhaiskasvatuspalveluissa henkilömitoituksen toteutumisessa sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa on ollut ongelmia. Vanhemmat ovat kuitenkin
tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toteutumiseen. Päivähoitopalvelut ovat laadukkaita ja toiminta on suunnitelmallista.488
Uutena valtakunnallisen ohjauksen välineenä voi pitää myös vuonna 2002 STM:n
käynnistämää Sosiaalialan osaamiskeskusten (SOSKE) toimintaa. Nämä SOSKE:t
peittivät alueillaan koko maan, ja niitä oli kaikkiaan kahdeksan. Tavoitteena oli
luoda käytäntöä, tutkimusta ja opetusta yhdistävä verkosto, jossa kaikki kunnat
ovat mukana. Varhaiskasvatus liitettiin mukaan yhdeksi osa-alueeksi ja muutamat
SOSKE:t kohdensivat kehittämistyötä perhepäivähoitoon.489
Hallitusohjelmissa 2003–2011 oli maininta Perhepäivähoidon kehittämisen
turvaamisesta, ja jo ennen hallitusohjelmamainintaa oli vuonna 2002 valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnitetty huomiota
perhepäivähoitoon. Tässä selonteossa todettiin, että perhepäivähoidon osuus lasten
päivähoidon kokonaismäärästä on pienentynyt. Selityksiksi nähtiin perhepäivähoitajien ikääntyminen sekä se, että uudet perhepäivähoitajat toimivat mieluummin
muualla kuin omassa kodissa. Selonteossa todetaan, että kuitenkin hoitajan kodissa
tapahtuva perhepäivähoito on usein vanhempien toivomaa ja että myös sen hoitomuodon toiminnan edellytyksistä tulee huolehtia. 490 Lapsiasiavaltuutettu Aula
esitti 2009 teesit pienten lasten palveluista ja niiden mukaan: Alle kolmivuotiaiden
lasten päivähoito on järjestettävä aina kodinomaisesti. Pienten lasten kotihoidontukea tulee korottaa vastaamaan vanhempainrahan vähimmäispäivärahan tasoa.
Kodin ulkopuolella ensisijaisena tulee olla perhepäivähoito tai sen luonteiset järjestelyt päiväkodissa. Perhepäivähoidon ohjausta ja koulutusta tulee vahvistaa.
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Varhaiskasvatuksen ja -hoivan palveluiden tulee toimia myös kotona hoidettavien
lasten vanhempien kasvatuskumppaneina.491
Varhaiskasvatuksen neuvottelukuntatyö käynnistyi 2000-luvun puolivälissä ja
tuotti useita kannanottoja varhaiskasvatukseen, perhepäivähoito mukaan lukien.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportissa vuonna 2007 todetaan, että
perhepäivähoito hoitomuotona säilytetään huolimatta siitä, että perhepäivähoidon
tulevaisuudessa on nähtävissä monia uhkatekijöitä kuten nykyisten perhepäivähoitajien ikääntyminen ja vaikeus saada uusia.492
Yksi neuvottelukunnan jaostoista keskittyi pelkästään perhepäivähoitoon.
Tämä jaosto linjasi myös perhepäivähoidon säilytettäväksi vaihtoehdoksi kunnan
palvelujärjestelmässä. Jaosto toi esille erityisesti vanhempien toiveiden ottamista
huomioon sekä ydinasiana perhepäivähoidon arvostuksen. Kehittämiskohteina jaosto piti erityistä tukea perhepäivähoidossa niin, että päivähoidon erityispalvelut
tulee ulottaa myös perhepäivähoitoon. Jaosto painotti myös perhepäivähoidon esimiestehtävien ja ohjauksen kehittämistä sekä pedagogisena että hallinnollisena
osaamisena. Jaosto kiinnitti huomiota työolosuhteiden kehittämiseen sekä varahoidon ja vuorohoidon organisointiin.493
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta nimesi kaksi jaosta, joiden toimeksianto
liittyi henkilöstön koulutukseen. Ensimmäinen näistä käsitteli varhaiskasvatuksen
henkilöstön koulutusta ja osaamista494 ja toisen jaoksen tehtävä liittyi varhaiskasvatusalan koulutuksen valtakunnalliseen arvioimiseen.495 Molemmat jaostot kiinnittävät huomiota varhaiskasvatusalan koulutusten kirjavuuteen ja eritasoisuuteen.
Koulutusta toteutetaan näyttötutkinnosta tohtorikoulutukseen. Kiinnitettiin huomiota siihen, että perhepäivähoitajana voi vielä toimia ilman koulutustakin. Uusien
perhepäivähoitajien kelpoisuutena tulisi olla perhepäivähoitajan ammattitutkinto.
Näyttötutkintojen osalta tarvitaan arvioita siitä, miten niissä varmistetaan työkokemuksen ja valmistavan koulutuksen riittävä määrä vaativaan varhaiskasvatustyöhön. Esitetään koulutusten kokonaisarviota.
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Mitä kehitettiin ja tutkittiin 2000-luvulla?
Vuosituhannen vaihteessa vuosina 1997–2000 Oulun yliopisto toteutti Laadun arviointi päivähoidossa -projektin, jonka yhtenä osa-alueena oli perhepäivähoito.
Hankkeeseen osallistuneet 22 kunnan edustajat olivat mukana laatimassa julkaisua
Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa sekä Perhepäivähoidon laatukriteereitä.496
Keskeisin vaikuttavuus perhepäivähoidon osalta hankkeella oli Sanna Parrilan
vuonna 2002 valmistuneessa väitöskirjassa, jonka näkökulmana oli tarkastella perhepäivähoitoa osana suomalaista päivähoitojärjestelmää erityisesti laadun ja kehittämisen näkökulmasta. Perhepäivähoidon laatua kuvaavia tekijöitä Parrilan mukaan ovat: Yhteiskunnalliset tekijät, perhepäivähoidon organisointiin liittyvät tekijät, kasvuprosessiin liittyvät tekijät, perhepäivähoitajaan liittyvät tekijät ja perhepäivähoidon vaikutustekijät.
Parrila toteaa tutkimuksessaan, että perhepäivähoito tuntui elävän tutkimuksen
aikoihin, eli 2000-luvun alussa, tietynlaisen hämmennyksen vallassa. Paineita kehittämiseen tuli eri suunnista, mutta osittain epäselvästi. Parrila toteaa tutkimuksensa lopputulemana, että perhepäivähoitojärjestelmä näyttää pitävän sisällään tiettyjä perusmyyttejä, kuten kodinomaisuuden myytin, ohjatun perhepäivähoidon
myytin sekä yhteistyön myytin.
Useita perhepäivähoidon hankkeita toteutettiin 2000-luvulla STM-rahoitteisesti. Ne kohdentuivat erityisesti perhepäivähoidon ohjauksen kehittämiseen. Tällaisia olivat Perho-hanke vuosina 2004–2006. 497 Sen jatkona oli Perhoke-hanke
vuosina 2007–2009.498 Nämä molemmat hankkeet toteutettiin Sanna Parrilan johdolla. Muutamat SOSKE:t toteuttivat myös STM:n ja lääninhallitusten myötävaikutuksella ja alueensa kuntien kanssa yhteistyössä useita perhepäivähoidon kehittämishankkeita tänä aikana. Esimerkiksi Keski-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus Koske toteutti vuosina 2004–2005 Pelastetaan perhepäivähoito -hankkeen.
Hankkeessa oli yhdeksän kuntaa.499 Pirkanmaalla ja Satakunnassa toteutettiin 28
kunnan sekä Etelä- ja Länsi-Suomen lääninhallitusten ja oppilaitosten kanssa vuosina 2006–2007 Pirtsakka – perhepäivähoidon kehittämishanke.500 Kaakkois-Suomen SOSKE toteutti vuosina 2004–2008 varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen
alueellaan, ja perhepäivähoito oli siinä yhtenä osiona.501
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Näissä kaikissa hankkeissa oli keskeisenä perhepäivähoidon ohjauksen kehittäminen ja paneutuminen perhepäivähoidon laadun ja arvostuksen nostamiseen.
Tavoitteena oli vahvistaa ja selkeyttää perhepäivähoidon roolia yhtenä keskeisenä
päivähoitopalvelun muotona sekä edistää seudullista ja verkostoitunutta yhteistyötä.
Etenkin Perho-hankkeessa tuotiin tarkasteluun perhepäivähoidon ohjaukseen
liittyvät jännitteet, joita nähtiin olevan kolme. Ensimmäinen liittyi kehittämisen
jännitteeseen haasteiden, resurssien ja osaamisen ristipaineessa. Toinen jännite
kohdentui välineiden ja kohteen väliseen ristiriitaan ja kolmas ohjauksen jännite
liittyi etenkin pedagogisen ohjauksen epäselvyyteen.502
Vielä on syytä mainita valtakunnallisina hankkeina STM:n ja Stakesin toimesta
toteutettu varhaiskasvatuksen laatuhanke Valoa I ja II vuosina 2000–2005. Valoahankkeeseen liittyvänä kartoitettiin päivähoidon laadunarviointia ja arvioitiin laadunhallinnan menetelmiä kunnissa. Yleisenä toteamuksena oli, että kunnissa on
suuria eroja laatutyössä. Samoin todettiin, että pienissä kunnissa ja varsinkin perhepäivähoitokunnissa oli enemmän varauksellista ja kielteistä suhtautumista laatutyöhön kuin valtakunnallisesti. Todettiin että perhepäivähoitokunnat tulisi sitoa tiukemmin mukaan kuntien päivähoidon laatutyöhön, mutta silloin tulisi kehittää juuri
perhepäivähoitoon ja omaan kulttuuriimme sopivia laadun kehittämisen toimintatapoja ja prosessimenetelmiä.503
Maininnan ansaitsee myös OPH:n vuosina 2009–2012 työelämän kehittämishankkeena toteuttamat perhepäivähoidon hankkeet Perhonen ja @Perhonen. Ne toteutettiin laajana oppilaitosyhteistyönä, ja niissä oli kehittämisen painopisteenä
perhepäivähoidon esimiestyö, yrittäjyys ja koulutus. @Perhonen-hanke kehitti ammattitutkintoa nettipohjaisesti moduloituna koulutuksena.504
2.3.6 Linjaukset ja Vasu – strategista sisältöohjausta 2000-luvulla
Varhaiskasvatuksen kannalta tällä jaksolla oli merkittävää, että yhdeksi TATO-tavoitteeksi oli määritelty varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten aikaansaaminen. STM:n ja Stakesin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2000 sen valmistelun vastuu annettiin Stakesille, jossa tehtiin pohjatyö eri tahoja edustavan työryhmän ja laajan yhteistyöprosessin ja kuulemistilaisuuksien avulla ja luovutettiin
STM:lle marraskuussa 2000. 505 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset
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vahvistettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä (VNp) ja STM:n julkaisemana
vuonna 2002.506 Linjausasiakirjassa todetaan, että
sekä päiväkotitoiminnan että perhepäivähoidon toiminnan edellytykset tulee
turvata huolehtien näiden hoitomuotojen ominaispiirteiden ja vahvuuksien säilymisestä ja kehittymisestä.
Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisälsivät esityksen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta. Sen valmisteluvastuu annettiin jälleen tulossopimustehtävänä Stakesille vuodelle 2003. Niiden valmistelu oli eri hallinnonalojen, laajojen yhteistyötahojen ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Implementoinnin tueksi luotiin muun muassa varhaiskasvatuksen oma verkkoympäristö –
Varttua507, tuotettiin julkaisuja sekä koulutuksia, jotka alussa kohdennettiin kuntien
päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta vastaaville. Vasu-asiakirjassa todetaan:
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat kaikkia toimintamuotoja yhteiskunnan järjestämässä ja valvomassa varhaiskasvatuksessa.
Vuoden 2003 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet olivat maassamme ensimmäiset tällä nimellä kulkevat valtakunnallisesti päivähoidon sisältöä raamittavat
ohjeet, johon pohjautuen kaikissa kunnissa laadittiin kunta- ja yksikkökohtaisia
suunnitelmia. Implementoinnin tukea antamaan tuli yhteistyökumppaneiksi monia
oppilaitoksia, niin yliopistoja kuin ammattikorkeakoulujakin.
Paitsi että Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet olivat osana uutta valtakunnallista ohjelma-ohjausta, ne
voi tulkita myös jatkumoksi 1980-luvulla alkaneelle norminpurkustrategialle sekä
1990-luvun puolivälissä sosiaali- ja terveystoimen alalla käynnistyneelle laatusuositusohjaukselle, jota tehtiin Stakesin, Suomen Kuntaliiton ja STM:n yhteistyönä.508 Kasvatuskumppanuus oli yksi uusi keskeinen käsite, jonka kunnat ottivat
hyvin käytäntöönsä.509
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Vasun kuntaprosessit ja perhepäivähoito siinä510
Alkusyksystä 2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lähetti kaikille kunnille
kyselyn, joka koski kunnallisen Vasu-työn arviointia sekä itse perusteiden arviointia. Kyselyyn vastasi 74,4 prosenttia silloisista Manner-Suomen kunnista eli 247
kuntaa. Vuoden 2009 alussa oli tapahtunut 32 kuntaliitosta ja kuntien määrä väheni
67:llä, joten kuntia oli syksyllä 2009 kaikkiaan 332.
Kyselyn mukaan kaikissa kunnissa on tehty kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja useimmiten (90 %) sen vahvisti asianomainen lautakunta. Pienimmissä kunnissa sen vahvisti kunnanhallitus tai -valtuusto. Valtaosin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on tehty kunnassa päivähoito- tai varhaiskasvatuspalvelujen yhteistyönä (85 %). Perhepäivähoito on ollut mukana Vasu-työssä lähes kaikissa kunnissa (97,9 %).
Yksikkö-Vasut oli laadittu 174 kunnassa (71,8 %). Kunnan pienuus saattoi olla
selityksenä sille, ettei yksikkö-Vasuja ollut laadittu. Kysymykseen, miten perhepäivähoito on otettu huomioon kunnan yksikkö-Vasuissa, vastattiin: Kunnista oman
Vasun oli laatinut 58,7 prosenttia perhepäivähoidolle, 34,9 prosenttia ryhmäperhepäiväkodeille tai oli joku muu ratkaisu 35,3 prosentissa kunnista. Selityksenä
muulle ratkaisulle oli yleisimmin se, että on tehty yhteinen Vasu, ja siinä näkyy
myös perhepäivähoidon kädenjälki. Lapsikohtaiset Vasut oli tehty 230 kunnassa eli
vastanneista kunnista lähes kaikissa (94,3 %).
Kysymykseen, missä asioissa henkilöstön osaaminen on Vasun myötä vahvistunut ja syventynyt, keskeisimpiä vastauksia olivat: kasvatuskumppanuus (89,3 %),
henkilöstön kasvatustietoisuus (82,7 %), lapsilähtöisyys (67,5 %) ja toiminnan dokumentointi (53,5 %).
Kysymykseen, mitkä lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kehitykseen ja
oppimiseen liittyvät toimintaperiaatteet ovat mielestänne kehittyneet Vasu-prosessin myötä, vastattiin: lapsen leikin jatkuvuuden turvaaminen (78,9 %) ja lapsen
kuuleminen (65 %).
Kysymykseen, mitä kasvatuskumppanuutta vahvistavia asioita kuntanne päivähoitopalveluissa on otettu käyttöön vuoden 2003 jälkeen, vastattiin: lapsen Vasukeskustelut (82,4 %), säännölliset kasvatuskeskustelut (67,8 %) ja aloituskeskustelut ennen lapsen päivähoidon aloitusta (59 %).
Kysymykseen, synnyttikö varhaiskasvatussuunnitelmatyö kunnassanne laadullisia muutoksia päivähoito- tai varhaiskasvatuspalveluihin, 177 kuntaa vastasi,
510

THL: 07. Kirjoittajan analyysi originaaliaineistosta perhepäivähoidon näkökulmasta.

195

että kyllä (75 %). Perusteluina kuvattiin sen olleen esimerkiksi perhepäivähoidon
näkökulmasta:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Yhteistyötä, moniammatillisuuden tehostamista ja keskinäisen tiedonkulun parantamista.
Erityisesti perhepäivähoidossa suunnittelu ja toiminta oli siirtynyt pedagogiseen suuntaan.
Perhepäivähoitajien tekemän työn esiin nostamista.
Käytiin kasvatuskeskustelua päivähoidon eri muotojen sisällä ja välillä.
Kaikilla oli nyt yhteinen suunnitelma, yhtenäisti koko kunnan päivähoitoa, ammatillisuus vahvistui.
Paradigman muutos: ennakkosuunnittelusta dokumentointiin ja arviointiin.
Varhaiskasvatuksen laadullinen arviointi on jatkuvaa arkea.
Eri hoitomuotojen yhtenäiset käytänteet.
Työ on lapsikohtaisempaa ja vanhemmat otetaan eri tavalla mukaan = kasvatuskumppanuus.
Asenne muuttui. Varhaiskasvatus tuntuu nyt olevan tärkeämpi sekä henkilöstön että politiikkojen mielestä.

Ensimmäinen Vasu jalkautui hyvin
Haastattelukierrokseni oli pääasiassa vuosina 2013 ja 2014, ja silloin puhuttiin Stakesin kymmenen vuotta aikaisemmin eli vuonna 2003 antamasta ensimmäisestä
Vasusta ja sen jalkautumisesta kuntiin. Oli mukava huomata, kuinka itsestään selvästä asiasta puhuivat niin vanhemmat, perhepäivähoitajat, ohjaajat kuin hallintokin.
Vanhempien taholta kommentoitiin aika neutraalisti, että Vasu-keskustelut ovat
tuntuneet hyviltä. (33) Samoin todettiin, että ne käytiin yleensä perhepäivähoitajan
kanssa joko hänen kotonaan tai lapsen kodissa.
Sekä perhepäivähoitajat että ohjaajat toivat esille, että kunnissa oli paljon Vasukoulutusta. Pitkän linjan ohjaajat pohtivat sitä, minkälaista muutosta on tapahtunut.
Koettiin, että aikaisemmin perhepäivähoitajat olivat nihkeitä kirjoittamaan. Nyt ohjaajat ovat huomanneet koulutuksissa, että perhepäivähoitajat ovat rohkeita ja innovatiivisia. On tehty omat Vasut ja tiimi-Vasut ja ne on viety nettiin. Joissakin
kunnissa Vasu-keskusteluissa ovat olleet myös yksityiset perhepäivähoitajat mukana. Ohjaajat vastasivat jalkautumisesta:
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Kaikkien kanssa tehdään. Ja puheet sen tarpeellisuudesta loppuivat kuin seinään, kun asiat keskusteltiin. (58) Hyvin on menneet ei ainakaan valituksia ole
tullut. Ymmärtävät Vasun arvon ja se on otettu yhdeksi työkaluksi. Tehdään
keväin ja syksyin. (68) Alussa perhepäivähoitajat pelkäsivät suunnitelmien tekoa ja vihasivat kirjoittamista. (17) On mahtavaa nähdä, mitä on tapahtunut
kymmenessä vuodessa. (17) Vasu on suunnitelma, mutta se on myös tavallaan
toimintakertomus. Jokainen hoitaja dokumentoi asioita. (6)
Jos on ollut erityislapsi, niin haastattelun mukaan Vasu-keskustelussa on ollut mukana myös erityislastentarhanopettaja ja ohjaaja. Heinämäen mukaan kunnissa on
koettu turhautuneisuutta siitä, että erityispäivähoitoa tarvitsevat lapset ohjataan yksiselitteisesti päiväkotiin, vaikka päivähoidon valintaoikeuden tulisi toteutua tässäkin.511
2000-luvulla oli runsaasti kuntaliitoksia, ja sehän tarkoitti kaiken muun hässäkän ohella myös sitä, että oli päästävä yhteiseen Vasuun. Siinä tarvittiin paljon keskustelua kunnissa ja keskinäisiä työryhmiä.
Käytiin läpi kaikki periaatteet, keskusteltiin. Sitten se lähti elämään, oikeasti.
Se oli päiväkotien ja perhepäivähoidon yhteistyötä ja se avasi ja lähensi. (62)
Perhepäivähoitajat kokivat kyllä Vasun mielekkääksi, mutta monen mielestä se ensimmäinen perusteellinen keskustelu kunkin lapsen osalta oli tärkein ja sitten olisi
voinut päivittäisillä keskusteluilla sitä ylläpitää.
2.3.7 Huomioita valtakunnallisen ohjauksen ja kehittämistyön
neljästä vuosikymmenestä
Neljän vuosikymmenen aikana päivähoidon valtakunnallinen ohjaus sekä kehittämis- ja tutkimustyö sai vuosikymmenittäin omaleimaisia painotuksia. Tällainen
pitkäjänteinen tarkastelukulma paljasti sen, kuinka ohjausstrategia oli toisaalta riippuvainen koko sosiaalialan valtionosuuskäytännöistä ja niihin sisäänrakennetuista
velvoitteista ja mahdollisuuksista, mutta myös ohjauksen tyylisuunnista, kuten normittavasta, informatiivisesta ja ohjelmallisesta ohjauksesta. Myös yhteiskunnalliset
isot, taloutta ja toimivuutta ravisuttavat vaiheet vaikuttivat ohjausprosessien pysähtymiseen tai muuttumiseen. 1990-luvun lama oli yksi tällainen. Eri vuosikymmenillä toteutettujen hankkeiden tulkinta tarvitsee rinnalleen ohjausprosessin taustakontekstin, jotta niitä voi yrittää ymmärtää.
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Perhepäivähoitoa kohtaan oli myös omia ohjauksen ja kehittämistyön vivahteita eri vuosikymmenten aikana. Perhepäivähoitoa painotettiin valtionhallinnon taholta aikajakson molemmissa päissä. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana 1970luvulla perhepäivähoitopalvelua rakennettiin jämäkästi ja normittavin ohjein, kun
taas viimeisen päivähoitolain aikaisen vuosikymmenen aikana 2000-luvulla oli herännyt huoli sen olemassaolosta ja sitä tuotiin useiden hankkeiden kautta esille.
Hankkeissa painottui perhepäivähoidon ohjauksen kehittäminen. Perhepäivähoitajan työn kuvaan tuli tällä vuosikymmenellä monia oleellisia parannuksia erityisesti
ammattitutkinnon ja työaikalain myötä.
Kun katsotaan välivuosikymmeniä, niin 1980-luvulla perhepäivähoidon näkökulmasta ehkä merkittävintä oli jakson alkupäässä valmistunut kasvatustavoitekomitean mietintö ja sen pohjalta myös perhepäivähoidolle kohdennettuja sisällöllisiä
toimia. Näitä varten SH ehti vielä ennen norminpurkua antaa oman perhepäivähoidon yleiskirjeen, oppaan muotoisena.512 1980-lopulla alkoi näkyä huolta perhepäivähoitajien määrän vähentymisestä. Toisaalta samaan aikaan subjektiivisen oikeuden ensimmäiseen vaiheeseen valmistautumisessa katseet kohdennettiin erityisesti
perhepäivähoitoon, kun kuntien piti taata vanhempien niin halutessa alle 3-vuotiaille kunnallinen päivähoitopaikka. Tähän saumaan syntyi ryhmäperhepäivähoito.
Muutamia perhepäivähoidon kehittämishankkeita käynnistyi 1990-luvun lopulla,
ja niissä oli kehittämisen painopisteenä esiopetus. Se näyttäytyi silloin koko varhaiskasvatuksen yläkäsitteenä.
Jos vielä palataan 2000-lukuun, niin voi tulkita, että oli tapahtunut ajatuksellisia, tiedollisia ja toiminnallisia katkeamisia, kun esimerkiksi sekä Parrilan väitöskirjassa että Perho-hankkeessa ohjaajat toivat esille oman alueensa historiattomuutta kokemalla, ettei ole mitään ohjaajan toimenkuvaa tai ohjeistusta. Lisäksi
koettiin, ettei varsinkaan pedagogiseen ohjaukseen useissa kunnissa ollut minkäänlaista näkemystä. 513 Kun kuitenkin vain parikymmentä vuotta oli kulunut siitä
ajasta, jolloin erittäinkin tarkasti ja velvoittavasti määritettiin ohjaajan työtä ja toimenkuvaa, niin voi vain todeta, ettei se ajattelu jäänyt elämään. Sitä ei kannateltu
ammattikunnassa eikä hallinnossa.
Asiaa voi lähestyä myös niin, että perhepäivähoidon ohjaukselta oheni valtakunnallinen tausta samoihin aikoihin, kun perhepäivähoidon vähenemisen murros
alkoi näkyä. Ohjaus kulki ja muuntui perhepäivähoidon muutoksen mukana, mutta
missään päin ei pitkään aikaan mietitty ohjauksen tilaa ja kehittämistä – varsinkaan
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perhepäivähoitajien näkökulmasta. 2000-luvun alun perhepäivähoidon ohjaukseen
keskittyneet kehittämishankkeet olivat paikallaan. Vasu-työ ulottui selvästi perhepäivähoitoon ja jalkautui hyvin. Siinäkin ohjaajien osuus oli ratkaisevaa.
Tutkimus hitaasti käyntiin – perhepäivähoidossa odottaa käynnistymistä
Vielä vuonna 1982 SH:n apulaisosastopäällikkö Silja Lihr totesi, että eräänä päivähoidon tutkimuksen esteenä on ollut se, että maastamme on puuttunut varhaiskasvatuksen tutkimuksen traditio. Heti päivähoitolain voimaantulon jälkeen oli jo tutkijoiden taholta tämä todettu ja toivottu hallinnolta kärsivällisyyttä tutkimusprojektien suhteen. Kun tutkimusperinnettä ei ole ollut, joutuivat tutkijat kouluttamaan
itseään ja kouliintumaan tutkimuksen myötä.514 Aili Helenius tulkitsee, että Varhaiskasvatuksen tieto on meillä kulkenut lähinnä käsityönä ja perintönä alan henkilöstön toiminnassa sekä lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia kouluttavissa laitoksissa. Omassa maassa luotua kirjallista aineistoa ja alan tutkimusta on satavuotisen toiminnan aikana kertynyt niukasti.515
Niiranen 516 toteaa, että on huolestuttavaa, kun perhepäivähoito ja leikkitoiminta ovat jääneet kasvatustavoitteisiin ja -toimintaan kohdistuvan tutkimuksen ulkopuolelle. Kymmenkunta vuotta myöhemmin Soili Keskinen ja Pekka Paatero toteavat, että perhepäivähoito on edelleenkin ollut huomattavan vähän tutkimuksen
ja akateemisen kiinnostuksen kohteena.517 Parrila toteaa väitöskirjansa viimeisessä
lauseessa, että perhepäivähoito on niin vähän tutkittu hoitomuoto suomalaisessa
päivähoitojärjestelmässä, että sen sisään mahtuu vielä monia mielenkiintoisia ja
tarpeellisia tutkimusaiheita.518
Perhepäivähoidosta ei ole kattavasti saatavissa tutkimustietoa tai muuta kirjallisuutta. Näin todettiin vuonna 2007 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan perhepäivähoidon kehittämisen suuntia käsittelevän alajaoksen raportin alkusanoissa. 519 Loppuraportissaan varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 520 on todennut,
että vaikka Suomessa lastentarhatoiminnalla ja päivähoidolla on pitkä historia, yliopistollinen tutkimus on verraten nuorta. Se käynnistyi vasta vuoden 1973 päivä-
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hoitolain jälkeen ja vahvistui oikeastaan vasta vuonna 1995, kun lastentarhanopettajakoulutus siirtyi yliopistojen yhteyteen kandidaattikoulutuksena. Itse kandidaattikoulutus ei varsinaisesti vie mittavampaa tutkimusta eteenpäin. Sen sijaan varhaiskasvatuksen vahvistuminen omana tieteenalana mahdollistaa vaativampaa tutkimusta, kuten väitöskirjoja. Kun lastentarhanopettajakoulutus siirtyi vuonna 1995
yliopistojen yhteyteen, tilanne oli se, että valtaosin opettajakunta oli maistereita,
joiden oma jatkokouluttautuminen alkoi uusien tehtävien rinnalla. Kesti vuosia,
jopa kymmenkunta vuotta, että opettajakunta oli itse saanut tutkijakoulutuksen.
Heinämäki521 kiinnittää huomiota siihen, että perhepäivähoitajan kasvatustehtävä on jäänyt usein huomiotta ja aliarvostetuksi. Hän viittaa siihen, että ammattikirjallisuus on usein päiväkotipainotteista, vaikka se olisi kohdennettu päivähoitoon. Tällaisena esimerkkinä Heinämäki mainitsee vuonna 2001 ilmestyneen ensimmäisen pienten lasten pedagogiikkaa käsittelevän teoksen Pienet päivähoidossa,
jonka kahdessatoista artikkelissa vain yhdessä tarkastellaan perhepäivähoitoa,
vaikka se on ollut käytännössä ja suosituksissa yleisin päivähoidon muoto alle 3vuotiaille.522
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan syksyllä 2010 järjestämän varhaiskasvatustutkimuksen kansallisen tutkimusseminaarin taustamateriaaliksi käytiin lävitse varhaiskasvatuksen kotimaiset väitöskirjat vuosilta 1995–2010.523 Tutkimuksia löytyi yhteensä 126. Perhepäivähoitoon kohdentuvia väitöskirjoja oli vain neljä
ja nekin pääasiassa 2000-luvulla valmistuneita.524 Rusasen ja Parrilan tutkimukset
on tehty kasvatustieteen piirissä. Rusasen väitöskirja on tehty Helsingin yliopistoon
ja Parrilan Oulun yliopistoon. Metsomäen väitöskirja on tehty Jyväskylän yliopiston sosiaalityön alueeseen ja Tikan väitöskirja on tehty Joensuun yliopiston yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekuntaan. Lisäksi tuona aikana oli muutama järjestelmätasoa tutkivia väitöskirjoja, joissa perhepäivähoito oli mukana.525 Vastaavan aikajakson aikana on tehty muutamia lisensiaatintutkimuksia 526 sekä jonkun verran
opinnäytteitä pro graduina ja tutkielmina.527
Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta katsastaa 2010-luvulla tehtyjä varhaiskasvatusalan tutkimuksia ja perhepäivähoidon osuutta niissä, mutta on ilmeistä,
että kaikkiaan perhepäivähoito on ollut aivan marginaalisesti varhaiskasvatusalalla
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tutkimuksen kohteena. Koko päivähoitolain ajan on valitettu tutkimuksen vähäisyyttä ylipäätään sekä perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen että tutkimuksen
kohdentamisen osalta528 – erityisesti valitus on oikeutettua perhepäivähoidon osalta.
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3

Perhepäivähoito työnä ja ammattina

Tarkastelen tässä luvussa perhepäivähoitoa työnä ja ammattina. Perhepäivähoidon
myötä kuntiin tuli uusia ammatteja ja ammattinimikkeitä: perhepäivähoitaja ja perhepäivähoidon ohjaaja. Kuvaan näihin ammatteihin liittyvää peruskoulutusta muutoksineen sekä ammatillista osaamista ylläpitävää koulutusta (ks. alaluvut 3.1 ja
3.2). Katson, millä tavoin valtion hallinnon taholta pohjustettiin tämän uuden toiminnan keskeisten toimijoiden työn puitteita ja työn sisältöä ja miltä ne näyttävät
nyt (ks. alaluku 3.3). Tässä luvussa on myös perheiden näkökulmaa perhepäivähoitoon (ks. alaluku 3.4)
3.1

Koulutus perhepäivähoitajaksi

Tässä alaluvussa kuvaan perhepäivähoitoon liittyvän koulutuksellisen pohjustamisen heti kehkeytymisvaiheen käynnistymisestä alkaen (ks. alaluku 3.1.1). Kuvaan
päivähoitolain aikana perhepäivähoitajille määritellyn ammatillisen koulutuksen ja
sen muutokset (ks. alaluku 3.1.2). Luon myös katsauksen siihen, millaisella koulutuksella tilastojen valossa perhepäivähoitajina toimitaan (ks. alaluku 3.1.3).
3.1.1 Perhepäivähoitajan ammatillinen koulutus ennen
päivähoitolakia
Kun MLL vuonna 1964 kiinnitti huomiota perhepäivähoidon kehittämiseen, ensimmäisiä toimia oli koulutusohjelman laatiminen. Alusta asti myös perhepäivähoidon
käynnistäjät mainitsevat ensimmäisinä toimina koulutuksen järjestämisen perhepäivähoitajille. Kotka linjaa, että
lastentarhain johtokunta järjestää tehtävään valituille perheenäideille työnohjauskurssin, jossa opettajina toimisi sosiaalilautakunnan palveluksessa olevat
lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat.529
MLL:n Myllypuron osalta todetaan, että jokaiselle perhepäivähoitoäidille annettiin
lyhyt peruskoulutus ja pidettiin säännöllisesti jatkokoulutustilaisuuksia. Ensimmäinen koulutuskurssi järjestettiin kolmena iltana (6 tuntia) keväällä 1968. Koulutuksen kerrottiin rakentuvan seuraavista teemoista: lapsen päivähoito, lapsen tarpeiden
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ja viihtyvyyden seuraaminen eri kehitysvaiheiden aikana, terveen lapsen hoito, toimenpiteet lapsen sairastuessa, tapaturmat ja ensiapu, leikin ja viihteen merkitys.
Kurssin piti jatkua syksyllä, mutta se siirtyi keväälle 1969. Keskeisinä kouluttajina
olivat terveyssisaret ja lastentarhanopettajat. Kuukausikokoukset pidettiin neuvolan tiloissa.530
Kun MLL:n Pirkanmaan piiri organisoi vuosina 1969–1971 Tampereen kaupungin avustamana perhepäivähoitoa koko kaupungin alueella, koulutusta oli jatkuvasti tarjolla. Ensimmäinen perhepäivähoitajien kurssi pidettiin 12.3.–
16.4.1969, ja vuoteen 1971 mennessä niitä oli pidetty kuusi. Kurssit olivat pituudeltaan 7–11 kurssi-iltaa.531
Kokkolassa oli jo vuonna 1969 organisoitu 138 tunnin koulutus ammattikoulussa, johon oli liitetty pitkä käytännön harjoittelu (65 t) lastentarhoissa. Kun harjoittelu oli lastentarhoissa eikä seimissä, haluttiin ilmeisesti painottaa pedagogista
osaamista.
Vuonna 1970 MLL:n julkaisema Perhepäivähoito-opas oli osa järjestön tuottamaa koulutusaineistoa. Tässä julkaisussa ei oteta kantaa perhepäivähoitajien kurssin pituuteen, mutta esitetään 10-kohtainen pohja koulutuksen rungoksi. Koulutusohjelma käsitti sellaisia teemoja kuin: millainen on pieni ja leikki-ikäinen lapsi,
millainen on terve lapsi ja hänen hoitonsa, hygienia ja ravitsemus, toimenpiteet lapsen sairastuessa, tapaturmat ja ensiapu, lapsen perustarpeita ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Koulutusohjelmassa suositeltiin myös käsiteltävän yleensä päivähoitoa, perhepäivähoitajaa lapsen hoitajana sekä perhepäivähoitajan asemaan liittyviä kysymyksiä. Tämän koulutusrungon SH mainitsi lähettäessään vuonna 1971
ensimmäisen ohjattua perhepäivähoitoa koskevan viranomaisohjeen kunnille.532
Kun Helsinki käynnisti vuonna 1970 kaksivuotisen perhepäivähoidon kokeilunsa, kaupunki koulutti itse iltakursseina kokeiluun osallistuneet perhepäivähoitajat. Koulutuksesta vastasivat ohjaajat. Koulutuksen pituus oli 31–40 tuntia. Oli aikamoinen urakka niin perhepäivähoitajille kuin ohjaajillekin, kun esimerkiksi Kontulan alueella kurssi oli helmikuusta huhtikuuhun kahtena iltana viikossa, eli yhteensä 42 tuntia ja oppitunneiksi muutettuna yhteensä 56 tuntia. Ohjaajat olivat
pääasiallisina opettajina ja järjestivät lisäksi erilaisia teemailtoja sekä työpaikka- ja
jatkokoulutusta.533
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Perhepäivähoitajien määrä kasvoi Helsingissä alussa vauhdilla. Esimerkiksi
vuonna 1971 perhepäivähoitajia osallistui peruskurssille 248. Heistä 71 prosentilla
oli kansakoulupohja ja 29 prosentilla keskikoulu tai lukio taustanaan. Muistiossa
todetaan, että perhepäivähoitajissa oli enemmän keskikoulun käyneitä kuin väestössä tuolloin keskimäärin.534
Vuonna 1972 MLL ryhtyi uusimaan koulutusohjelmaansa.535 Aikaisemmin se
oli ollut 30–60 tuntia. Koulutusohjelman uusimista varten perustettiin työryhmä,
jossa oli kolmen kunnan edustajia536 sekä edustajat Suomen Kaupunkiliitosta ja
Suomen Kunnallisliitosta. Lisäksi oli edustajat SH:sta ja MLL:n keskustoimistosta.
Olin mukana siinä työssä MLL:n edustajana. Työryhmän toimesta tuotettiin myös
koulutusta tukevaa oheisaineistoa. Luennoitsijasuosituksina koulutusohjelmassa
olivat lääkärit, psykologit, lastenpsykiatrit, terveydenhoitajat, lastentarhanopettajat,
talousopettajat, perhepäivähoidon ohjaajat, kunnan ja läänin viranomaiset sekä
MLL:n edustajat. MLL julkisti nämä ensimmäiset valtakunnalliset raamit perhepäivähoitajien 60 tunnin koulutukseen heti päivähoitolain voimaantulon jälkeen
2.5.1973. Ne lähetettiin tukiaineistoineen 5.7.1973 tiedoksi kaikille sosiaalilautakunnille.
Koulutusta järjestivät eri puolella maata tavallisimmin iltakursseina kansalaisja työväenopistot joko yksin tai yhteistyössä paikallisen sosiaalilautakunnan tai järjestön kanssa. MLL raportoi, että koulutusyhteistyö käynnistyi välittömästi vuonna
1964 ja jatkui aktiivisena päivähoitolain tuloon saakka. Kaikkiaan vuosina 1966–
1972 perhepäivähoidon koulutusta järjesti 95 kuntaa, mikä oli lähes neljä viidennestä kaikista ohjattua perhepäivähoitoa järjestäneistä kunnista, joita oli 120. Lähes
kaikki ne kunnat, joissa perhepäivähoito oli työsuhteista, järjestivät koulutusta.
Nämä kunnat järjestivät myös aktiivisimmin täydennyskoulutusta perhepäivähoitajilleen.
Kun kouluttajina oli paikallisia asiantuntijoita, kuten lastentarhanopettajia, terveydenhoitajia, lääkäreitä ja sosiaalitoimen virkamiehiä, niihin osallistuttiin myös
omasta mielenkiinnosta, vaikka perhepäivähoitajan työ ei olisikaan ollut mielessä.
Mies kuskasi, ja lapset olivat sen aikaa sukulaisissa. Kävin kurssin ensin omaksi
iloksi. (61) Kurssithan olivat alussa yleisiä ja kaikille avoimia.
Kunnissa, joissa oli perhepäivähoitoa, myös ohjaajat olivat keskeisiä kouluttajia ja koulutuksen organisoijia. Osa kurssilaisista toimi jo perhepäivähoitajina ja
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osallistui kurssille kunnan pyynnöstä tai yhteisestä sopimuksesta. Osa kurssilaisista
hakeutui sen jälkeen perhepäivähoitajiksi tai heitä pyydettiin. Ohjaajat tutustuivat
kurssilaisiin ja valitsivat sieltä perhepäivähoitajiksi sopivia.
Keskimäärin peruskurssin tuntimäärä oli 40–60. Osa kunnista velvoitti koulutukseen osallistumisen, mutta pääsääntöisesti sitä suositeltiin. Noin kaksi kolmasosaa perhepäivähoitajista oli syksyllä 1972 osallistunut koulutukseen. Tämä tarkoitti lukuna noin 1 730 perhepäivähoitajaa.537
Vaikka perhepäivähoitajaksi haettiin pääasiassa kotona lapsia hoitavia tai hoitaneita kotiäitejä, heti alusta alkaen työhön liitettiin ajatus ja asenne oman työn kehittämisestä ja koulutuksen tarpeellisuudesta. Koulutuskursseilla tavattiin myös
muita perhepäivähoitajia ja verkostoiduttiin. Tämä on ollut yksi suomalaisen perhepäivähoidon vahvoja perustuksia.
3.1.2 Perhepäivähoitajan ammatillinen koulutus päivähoitolain
aikana
Perhepäivähoidon ammatillinen peruskoulutus eteni kolmivaiheisesti alkaen 150
tunnin koulutuksella. Seuraava vaihe oli 250 tuntia ja 2000-luvun alusta lähtien
perhepäivähoidon koulutuksena on ollut ammatillinen, toisen asteen tutkinto.
Ensimmäinen vahvistettu koulutus 150 tuntia
Valtioneuvosto asetti jo joulukuussa 1972 komitean pohtimaan lasten päivähoitoalan henkilöstön koulutusta. Komitea otti nimekseen Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea.538 Puheenjohtajana oli SH:n pääjohtaja Alli Lahtinen.
Komitean yhtenä tehtävänä oli laatia ehdotus perhepäivähoitajien koulutuksesta ja
koulutuksen sisällöstä. Perhepäivähoitajan koulutus esitettiin toteutettavaksi 150
tunnin kurssina, jolle komitea laati suunnitelman. Koulutus muodostui esityksen
mukaan kolmesta pääalueesta: 1) Perhepäivähoidosta päivähoidon palvelumuotona
15 tuntia, 2) Lapsen kehitys, hoito ja kasvatus yhteensä 115 tuntia ja 3) Perhepäiväkoti lapsen hoitoympäristönä 20 tuntia.
Sivuhuomautuksena voi todeta, että komitea esitti valtion oppilaitoksissa annettavaa yhteistä 2-vuotista varhaiskasvattajakoulutusta päiväkodin johtajille, per-
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hepäivähoidon ohjaajille ja päiväkotien hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville. Komitea esitti siis yhtenäistä varhaiskasvattaja-nimikettä. Tämä sama asetelma oli ollut SH:n ensimmäisessä päivähoidon ohjesääntömallissa 21.3.1973 sekä myös
Kaupunkiliiton päivähoidon johtosääntömallissa 1974. 539 Tämä koulutuksellinen
linja ei todentunut, ja lähinnä lastentarhanopettajat vastustivat sitä. Perhepäivähoitajan koulutus olisi ollut osa tätä kokonaisuutta. Komitean näkemyksen mukaan
perhepäivähoitajan koulutuksen tulisi rakentua siten, että sen antama tieto hyväksyttäisiin osaksi laajempaa kokonaisuutta eli se otettaisiin huomioon mahdollisissa
jatko-opinnoissa. Tästä kamppaillaan edelleen. Helsinki ilmoitti olevansa valmis
välittömästi vuonna 1974 perustamaan komitean esityksen mukaisen koulutuskeskuksen, joka sitten siirtyisi valtiolle.540
Noin vuoden kuluttua siitä, kun päivähoitolaki oli tullut voimaan, annettiin ensimmäinen viranomaislinjaus perhepäivähoitajien peruskurssista, ja se toimeenpantiin melkoisella byrokratialla: SH ilmoitti KH:lle, että se on päätöksellään 12.6.1974
hyväksynyt varhaiskasvatuksen koulutuskomitean laatiman 150 tunnin koulutusohjelman vähimmäisvaatimukseksi perhepäivähoitajan korkeampaan palkkaukseen
oikeuttavaksi tietopuoliseksi koulutukseksi, jota ei voida osittainkaan korvata käytännön harjoittelulla tai työllä. Siinä todettiin, että SH:n asettama työryhmä valmistelee kiireellä yhtenäiset opetussuunnitelmat oppilaitoksille, joiden tuli sitten laatia
kurssista erillinen opetussuunnitelma. Se tuli lähettää SH:n asettaman työryhmän
hyväksyttäväksi kahtena kappaleena. Kun ohjelma oli palautettu, sen jäljennös liitettiin lääninhallitukselle alistettavaan opetussuunnitelmaan. Kurssin hyväksytyksi
suorittaneille annettiin KH:n vahvistaman kaavan mukainen todistus.541
KH lähetti asiasta elokuun alussa 1974 kirjeen lääninhallituksille ja kansalaisja työväenopistojen sekä kansanopistojen johtokunnille. KH ilmoitti, että työvuonna 1974–1975 on näiden mainittujen tahojen mahdollista järjestää 150 tunnin
koulutus, joka perustuu varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietinnössä esitettyyn opetussuunnitelmaan ja SH:n päätöksiin.542
Näin sitten aloitettiin. MLL oli koonnut koulutusta varten tukiaineiston. 543
Kansalais- ja työväenopistojen sekä kansanopistojen rinnalle kouluttajiksi tuli vähitellen myös muita tahoja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ammatillinen kurssikeskus järjesti vuosina 1977 ja 1978 yhteensä 14 perhepäivähoidon kurssia, joihin
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osallistui 220 pääkaupunkiseudun kuntien palveluksessa olevaa perhepäivähoitajaa.
Kurssi oli 184 tunnin mittainen, josta 24 tuntia oli käytännön opetusta. Eli käytännön opetus tuli virallisen kurssimäärän päälle.544
Elokuuhun 1975 mennessä oli eri puolella maata järjestetty noin 200 perhepäivähoitajakurssia ja 6 000 henkeä oli sen käynyt. Silloin arvioitiin, että noin puolet
kunnallisista perhepäivähoitajista oli koulutettu.545
Vuonna 1979 annettiin VNp lasten päivähoidon henkilöstön koulutuksen kehittämisestä. Perhepäivähoitajien osalta todetaan, että heitä koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskasvatuksen oppilaitoksissa. Todetaan myös, että
OPM:n toimesta laaditaan yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa viipymättä
selvitys tämän kurssimuotoisen koulutuksen kehittämisestä.546 Tähän reagointina
Joensuun korkeakoulussa toteutettiin SH:n toimeksiantona perhepäivähoitajien
täydennyskoulutuksen hanke, joka tuotti noin 30 tunnin täydennyskoulutusaineiston.547 SH suositteli, että varsinkin pienet kunnat toteuttavat yhdessä perhepäivähoitajien täydennyskoulutusta.
Sen ohella, että oli laadittu korkeampaan palkkaukseen oikeuttava peruskurssi
perhepäivähoitajille, SH kirjasi perhepäivähoitoon kohdennettuun yleiskirjeeseen
pitkän listan tutkintoja, jotka oikeuttavat samaan, mikäli tällaisen tutkinnon
omaava toimii perhepäivähoitajana. Listassa oli esimerkiksi lastentarhanopettaja,
sosiaalikasvattaja, lastenhoitaja, asuntolanhoitaja, diakonissa, peruskoulunopettaja,
kodinhoitaja, liikunnanohjaaja, sairaanhoitaja, sosiaalihoitaja, terveydenhoitaja,
voimistelunopettaja, talousopettaja, päiväkotiapulaisen tai seurakuntien lastenohjaajakoulutus, kansanopistojen kahdeksan kuukauden päivähoitajan kurssi tai korkeakoulututkinto, johon sisältyy käyttäytymis- ja sosiaalitieteitä.548 Tässä perhepäivähoitoon suunnatussa perusyleiskirjeessä todetaan, että vuoteen 1985 mennessä
perhepäivähoitajalta edellytetään vähintään 150 tunnin perhepäivähoitajakurssin
suorittamista.
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Koulutus pitenee 250 tuntiin
Päivähoitolain ensimmäiset kymmenen vuotta oli virallisena perhepäivähoitajien
koulutuskurssina edellä kerrottu 150 tuntia. STM:ssä oli asetettu perhepäivähoitajien koulutusta suunnitteleva työryhmä, joka esitti vuonna 1984, että koulutus pidennetään 250 tuntiin ja aloitetaan mahdollisimman pian.549
Näin tapahtui. OPM ilmoitti yleiskirjeellään 24.10.1984 hyväksyneensä 250
tunnin opetussuunnitelman perhepäivähoitajan peruskurssiksi. Samalla todettiin,
että opetussuunnitelmaa on AKH:n ja KH:n ohjeiden mukaisesti noudatettava
1.8.1985 alkaen. Koulutusta antaviksi tahoiksi määriteltiin ne, jotka olivat jo siihenkin mennessä perhepäivähoitajien koulutusta järjestäneet eli kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot sekä ammatilliset oppilaitokset.550
Kunnallisia perhepäivähoitajia oli tuolloin koko maassa 22 175 ja heistä oli
koulutettuja 17 778. Helsingissä kunnallisia perhepäivähoitajia oli vuoden 1985 lopussa 1 100 ja heistä 90 prosenttia oli koulutettuja.551
Peruskurssi käsitti seuraavat alueet: Yleissivistävät aineet (15 tuntia), Perhepäivähoito päivähoidon toimintamuotona (40 tuntia), Lapsen fyysinen ja psyykkinen kehitys (55 tuntia), Lapsen hoito ja kasvatus (120 tuntia), Yhteistyö (10 tuntia),
kokoaminen, tentit ja päätös (10 tuntia). Eli yhteensä 250 tuntia. Lisäksi kaikilta
edellytettiin SPR:n ensiapukurssin552 suorittamista. Ne, joilla oli aikaisemmin suoritettuna 150 tunnin koulutus, oli mahdollisuus nyt täydentää koulutustaan niin, että
250 tuntia tulee suoritetuksi.
Vuoden 1983 alussa MLL perusti työryhmän laatimaan koulutusaineistoa tähän
pidentyvään koulutukseen. MLL:n työryhmä oli tiiviissä yhteistyössä OPM:n opetussuunnitelmatyöryhmään.553 Työskentelyn aikana järjestettiin useita neuvotteluja yhteistyötilaisuuksia, joissa olivat edustettuina myös Perhepäivähoitajat ry, Suomen Kunnallisliitto, Suomen Kaupunkiliitto, Kansanvalistusseura, SH ja KH.
Uutta opetussuunnitelmaa tukevan aineiston muoto ratkaistiin siten, että tuotettiin laajan asiantuntijajoukon kanssa omat koulutuskansiot sekä kouluttajille että
opiskelijoille. (Ks. Kuva 2.)554 Kouluttaja-aineisto sisälsi noin 40 opetussuunnitelman pohjalta työstettyä osiota, ja se oli laajuudeltaan yli 400 sivua. Opiskelijakan-

549

STM: 08.
Yleiskirje 3488/04/1984, 4/1985.
551
HelKA 3: 01, Pikkupäiväri 1986–1987.
552
Suomen Punainen Risti 1985.
553
KA MLL II: 32.
554
Kuosmanen & Välimäki 1985, Välimäki 1985.
550

209

siossa oli vastaavasti noin 30 sisältöosiota ja 290 sivua. Koulutusaineistot suunniteltiin siten, että ne toimivat rinnakkain käytettyinä ja tukivat toisiaan. Materiaali
toimi lähinnä peruskurssin kouluttaja- ja opiskelijamateriaalina, mutta tämän aineiston käyttäminen oli tarkoituksenmukaista myös työnohjausmateriaalina sekä
täydennyskoulutusmateriaalina niille, joilla oli ennestään 150 tunnin koulutus.
MLL:n koulutustyöryhmän puheenjohtajana toimi Helsingin kaupungin perhepäivähoidon tarkastaja Seija Murtorinne. Hän totesi koulutusaineistojen tiedotustilaisuudessa 3.12.1985:
Kouluttaja ja opiskelija-aineistot toimivat rinnakkain. Koska perhepäivähoito
on vielä nuori hoitomuoto ja sen tuntemus ja koulutus vähäistä, on koko toiminnan ajan ollut vaikeuksia suunnitella ja toteuttaa perhepäivähoitajakoulutusta. Pelkkä opetussuunnitelma ei ole riittänyt ohjeeksi koulutuksen järjestäjille ja luennoitsijoille. Koulutusaineisto nähdään merkityksellisenä myös sen
takia, että ylipäätään perhepäivähoitoa koskevaa materiaalia on niukasti. ...näen kuitenkin perhepäivähoidon pitkäaikaisena asiantuntijana, että
tämä on vasta puolitie – pitempi ja muuhun päivähoitoalan koulutukseen liittyvä koulutus on tulevaisuuden haaste.

Kuva 2. Vuoden 1985 koulutuskansiot (MLL: Keskustoimiston arkisto, kuva Roope
Hollmén).
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Kuriositeettina uusi päivähoitajakoulutus – koulutusta myös
perhepäivähoitajaksi
Samaan aikaan, kun perhepäivähoitajan peruskurssia pidennettiin, valtioneuvoston
päätöksellä liitettiin sosiaalialan ammattiluetteloon päivähoitajanimike. Päivähoitaja tuli olemaan rinnakkainen nimike päiväkodissa lastenhoitajalle (samat tehtävät,
sama palkka ym.). Päivähoitajakoulutus pätevöitti myös esimerkiksi leikinohjaajaksi ja oikeutti perhepäivähoitajan korkeampaan palkkaan.555 Päätöksessä todettiin, että lastenhoitajia koulutetaan edelleen terveydenhoitoalan oppilaitoksissa ja
koulutetut ovat edelleen päteviä päiväkotiin. Lastenhoitajan aloituspaikkoja kuitenkin supistetaan sairaaloiden tarvetta vastaavaksi.
Päivähoitajakoulutus oli määrä aloittaa syksyllä 1986 yksivuotisena siirtymävaiheen koulutuksena. Pohjakoulutusvaatimuksena olisi ylioppilastutkinto. Keväästä 1987 koulutus siirtyi yhteishaun piiriin. Syksyllä 1988 koulutus piteni ylioppilaspohjalla 1 ½ vuotta kestäväksi ja peruskoulupohjalta 2 1/2 vuotta kestäväksi.
Päivähoitajakoulutusta kesti vuoteen 1996. Lähihoitajakoulutus käynnistyi vuonna
1993.
Perhepäivähoidon ammattitutkinto vuonna 2000
Perhepäivähoitajan peruskurssi jatkui sitten vuodesta 1985 lähtien viisitoista vuotta
250 tunnin mittaisena. Vähitellen koulutuksiin oli tullut kuitenkin käytännössä suuriakin eroja. Kunta-alan ammattiliitto (KTV, nykyisin JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) teki syksyllä 1997 koosteen oppilaitosten perhepäivähoitajakurssien opetussuunnitelmista. Se paljasti, että kurssien pituus vaihteli 250 tunnin
(eli 6 ov) ja 40 opintoviikon välillä. Tästä voi päätellä, että myös oppisisällöt olivat
vaihtelevia. Osa oppilaitoksista noudatti edelleen KH:n ohjeita. Osa sovelsi niitä
lähihoitajakoulutuksen suuntaan sisällyttämällä koulutukseen muun muassa kokonaisia moduuleja lähihoitajakoulutuksesta.
Koulutuksen järjestäjiksi olivat tulleet entisten lisäksi myös sosiaali- ja terveysalan ammatilliset oppilaitokset sekä ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.
Koulutusta järjestettiin sekä kursseina että oppisopimuskoulutuksena. Tilannehan
oli myös se, ettei 1990-luvun alussa tapahtuneen valtion keskushallinnon muutok-
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sen jälkeen enää ollut kouluhallitustakaan. AKH ja KH oli sulautettu 1.4.1991 alkaen OPH:ksi. Samalla normiohjausta pyrittiin kauttaaltaan keventämään, mikä lisäsi olennaisesti kuntien toimivaltaa.
MLL:n varhaiskasvatuksen ohjelmapäällikkönä tuolloin toimiessani havahduin keväällä 1998 ihmettelemään sitä, että perhepäivähoitajiksi pätevöittävä koulutus oli jäänyt ikään kuin ilmaan. Siitä ei vastannut kukaan. Soitin silloin KTV:ssä
osastopäällikkönä toimineelle Taina Tuomelle ja ihmettelimme asiaa. Ja niinpä sitten valmisteltiin KTV:n ja MLL:n yhteinen esitys OPH:lle 29.10.1998. Siinä perusteluineen esitetään:
Ammattitutkintolain mukaiseen tutkintorakenteeseen sosiaali- ja terveysalalle
liitetään perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Perhepäivähoitajina työskentelee tällä hetkellä noin 20 000. Moni heistä on käynyt perhepäivähoitajakurssin
jossakin vaiheessa. Perhepäivähoitajien työn muutokset ovat kuitenkin olleet
sen suuruisia, että uskomme kurssin käyneidenkin haluavan täydentää ja syventää osaamistaan ammattitutkinnolla. Arvioimme, että tutkinnon vuosittainen tarve olisi vähintään 200 tutkintoa vuodessa ainakin alkuvuosina.556
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto käynnistyi OPH:n määräyksenä 1.8.2000 alkaen. Ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet on sittemmin uusittu vuosina
2006 ja 2013.557 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillinen koulutus ja valmentavat opinnot ovat noin 40 opintoviikon
laajuiset. Vuoden 2006 näyttötutkinnon perusteissa otettiin huomioon silloin uudehkot Vasu-perusteet.558 Kunnissa koetaan, että ammatillisuus on tuonut laatua
perhepäivähoitoon, kuten vuonna 2006 toteaa Lappeenrannan perhepäivähoidon
ohjaaja Anne Kouvo-Suutari Lastentarhalehdessä.559
Ammattitutkinto perustuu näyttötutkintoihin ja mahdollisesti niitä edeltäviin
opintoihin. Näyttötutkinnon perusteissa kuvataan ja määritellään tutkintoon kuuluvat pakolliset ja valinnaiset osiot. Perusteissa kuvataan myös niissä tarvittava ammattitaito, arvioinnin perusteet ja tarvittava ammattitaito. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla, että hyväksytysti hallitsee tutkinnon perusteissa vaadittavan
osaamisen. Arviointi tehdään kolmikantaisesti niin, että paikalla ovat työnantajan,
työntekijöiden ja opetusalan edustajat. Usein opiskelija varmistaa osaamisen valmistavalla koulutuksella, mutta se ei ole välttämätöntä. Osaaminen ja sen arviointi
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ratkaisevat. Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmentavaa koulutusta järjestävät lähinnä ammatilliset oppilaitokset, mutta opiskelu on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena työn ohella.
Näyttöperusteista ammattitutkintoa valvoo valtakunnallisesti OPH:n kolmeksi
vuodeksi kerrallaan asettama tutkintotoimikunta, joka on lakisääteisesti muodostettu luottamushenkilöelin. Myös sen tulee koostua kolmikantaisesti edustaen työnantajia, työntekijöitä ja opettajia ja lisäksi siinä voi olla asiantuntijoita. Olin asiantuntijana mukana ensimmäisessä tutkintotoimikunnassa. Tutkintotoimikunta hyväksyy tutkinnon järjestäjät eli oppilaitokset ja tekee heidän kanssaan järjestämissopimukset. Tutkintotoimikunta vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa
tutkintotodistukset. Tutkinnoista pidetään OPH:n sivuilla suoritusrekisteriä.
Taulukko 1. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon pakolliset ja vapaaehtoiset moduulit
vuosina 2000–2013.
Tutkinnon osat

2000

2006

2013

Pakolliset osat
Yhteistyö ja ammatillinen vuorovaikutus

X

Kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus ja yhteistyötaidot

X

Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
Hoito ja huolenpito

X
X

Terveys, turvallisuus ja ruokahuolto

X

Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
Varhaiskasvatus

X
X

X

Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa

X

Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

X

Valinnaiset osat
Erityiskasvatus

X

Erityistä tukea tarvitseva lapsi

X

Allergisen ja erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen hoito

X

X

Monikulttuurisuus

X

X

Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen
Itsenäinen ammatinharjoittaminen
Yrittäjyys

X
X
X

Yrittäjänä toimiminen

X

Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

X

Taulukosta 1 näkyy, että eri vuosien näyttötutkinnon perusteissa ovat samankaltaiset moduulit olleet pohjana, mutta vähän erinimisinä. Suurin muutos on tapahtunut
viimeisimpiin perusteisiin siirryttäessä, jolloin valinnaisten moduulien määrä on
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vähentynyt aikaisemman neljän sijasta kolmeen ja vastaavasti pakollisten moduulien määrä on noussut neljään. Aikaisemmin valinnaisena ollut Erityisen tuen osio
on siirtynyt pakollisiin, laajempana Tuen tarpeen osiona. Samoin Allergisen ja erikoisruokavaliota tarvitsevan lapsen hoito on sisällytetty pakollisiin osioihin. Muutoinkin viimeisimmissä näyttötutkinnon perusteissa on sisällöltään laaja-alaisempia osioita kuin aikaisemmissa.
Koulutus uudistumassa
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on tulossa, ja se on yksi Sipilän
hallituksen kärkihankkeita. Uudistus tulee entisestään joustavoittamaan koulutuksen suorittamista ja esimerkiksi valtakunnalliset tutkintotoimikunnat tulevat poistumaan. Reformin myötä perhepäivähoitajan ammattitutkinto siirtynee osaksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.560 JHL teki joulukuussa 2016 OPM:lle ja OPH:lle aloitteen uudesta tutkinnon osasta, joka pätevöittäisi ammattitutkinnon suorittaneen perhepäivähoitajan kelpoiseksi varhaiskasvatustehtäviin päiväkodissa.561
Yhteenvetona voi todeta, että kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi ryhtymisen
perusteluissa kautta koko 50 vuoden ajalta kiinnittyy huomio siihen, että perhepäivähoitajat tuovat esille aikaansa sidoksissa olevan koulutuksen ja sen tärkeyden.
Kävin heti kolmen kuukauden kurssin päiväkurssina ja lapset siirrettiin siksi
aikaa toiseen paikkaan. (12) Otettiin heti tehtävään ja kävin 150 tunnin kurssin.
(47) Ammattitutkinto on suoritettu työn ohella. (19)
3.1.3 Millä koulutuksella toimitaan perhepäivähoitajana?
Vuosina 2000–2016 perhepäivähoidon ammattitutkinnon todistuksen on saanut
5 599 henkilöä.562 Kun katsotaan perhepäivähoitajien koulutustaustoja sosiaali- ja
terveyspalveluiden tällä hetkellä viimeisimmästä koulutustilastosta vuodelta 2013,
nähdään, että siinä on kirjavuutta. Kyseisen tilaston mukaan perhepäivähoitajia oli
10 748. Koulutustaustassa erottuu kolme isompaa ryhmittymää: Ensinnäkin perhepäivähoidon ammattitutkinnon suorittaneita oli 1 868. Toisessa ryppäässä on 2 552
perhepäivähoitajaa ja tämän ryhmän koulutustaustoissa ovat suurimpana ryhmänä
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lähihoitajat, joita oli 1 190. Muita verrattavia koulutuksia oli tässä ryhmässä esimerkiksi päivähoitaja, lastenhoitaja, lastenohjaaja, lapsi- ja perhetyön tutkinto,
koulunkäyntiavustaja ja kodinhoitaja. Kolmannen ryhmän muodostaa osio, jossa
on 1 711 perhepäivähoitajaa koulutustaustanaan erilaista talous-, ravitsemus- ja
vaatetusalan koulutusta, kuten merkonomi, emäntäkoulu, keittäjä sekä myös nimikkeellä ravitsemusalan koulutus ja vaatetusalan koulutus. Lisäksi perhepäivähoitajina toimi 188 henkilöä, joilla on lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin
tai maisterin tutkinto tai sosionomin ja sosiaalikasvattajan, -ohjaajan tutkinto. Perhepäivähoitajina toimi 208 nimikkeellä ylioppilastutkinto. Nämä tutkintonimikkeet
kattavat yhteensä noin 61 prosenttia tilastosta. Ulkopuolelle jäävässä noin kolmanneksen osuudessa on puolet sarakkeesta tyhjää ja toinen puoli muodostuu hyvin
kirjavista ja pienimääräisistä koulutustaustoista.563
Koulutuskoosteesta voi päätellä ensinnäkin sen, että lähihoitajakoulutus ja siihen verrattava koulutus on noussut yleiseksi perhepäivähoitajan ammattitutkinnon
ohella. Tämä ennakoi perhepäivähoitajien siirtymismahdollisuuksia myös päiväkotien puolelle. Koulutuskoosteesta ei näy sitä perhepäivähoitajien peruskurssimuotoista koulutusta, joka on edellytetty päivähoitolain tulosta lähtien ja josta on tässä
luvussa aiemmin kerrottu. Perhepäivähoitajan peruskoulutus ei liittynyt pitkään aikaan organisoituihin koulutusrakenteisiin, vaan sitä toteutettiin hyvinkin heterogeenisesti 2000-luvulle tultaessa.
Yhteenvetona voi todeta, että perhepäivähoitajiksi on hakeuduttu myös hyvin
erilaisen koulutuksen pohjalta. Osalle se on ollut kelpoista perhepäivähoitajiksi
ryhtymisessä ja osan on täytynyt täydentää koulutusta perhepäivähoidon omalla
koulutuksella. Vaikka perhepäivähoitajana toimimisen on voinut alusta asti aloittaa
ilman peruskoulutustakin, koulutuksen käyminen on sittemmin edellytetty, vaikka
työn ohella. Koulutus on vaikuttanut aina jonkin verran palkkaan. Laki- ja asetustasolla perhepäivähoitajien kelpoisuutta ei ole säädetty. Toisen asteen ammattitutkinto näyttötutkintona on ollut jo 17 vuotta perustana perhepäivähoitajaksi ryhtymiselle.
Perhepäivähoitajan työ alkaa nykyisinkin useimmiten tilanteessa, että hänellä
on myös oma tai omia lapsia ryhmässä. Koulutusmyönteisyys ja jatkuva kehittyminen juurrutettiin alusta asti perhepäivähoitajan työhön, ja sitä on vuosikymmenten aikana kehitetty. Ammattitaitoa syventävä ja täydentävä koulutus tapahtuu edelleen pääasiassa paikallisesti.
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Reflektoivaa ohjausta työhön ja työssä kehittymiseen saadaan paitsi ohjaajalta
myös vertaisryhmältä eli toisilta perhepäivähoitajilta. Perhepäivähoitajat kokevat
ammatillisen tunteen ja asenteen vahvistuneen sekä koulutuksen, työnohjauksen,
mutta tietenkin myös kokemuksen ja iän myötä. Kunnalliset perhepäivähoitajat kokevat, että ohjaajilla on ollut suuri merkitys tässä ammatillistumisprosessissa.
Ammattijärjestöt ovat järjestäneet osaltaan perhepäivähoitajan työtä tukevaa
koulutusta, sen sijaan perhepäivähoitajille suunnattua valtakunnallista tai alueellista perhepäivähoidon sisällön kehittämiskoulutusta ei juuri ole näkynyt.
3.2

Millä koulutuksella ohjaajaksi?

Ennen päivähoitolakia perhepäivähoidon ohjaajille järjestetyissä seminaareissa
spekuloitiin perhepäivähoidon ohjaamiseen yhtenäistävästä koulutuksesta, mutta
välittömästi päivähoitolain jälkeen sekä asetuksessa että ensimmäisessä yleiskirjeessä564 kuntia velvoitettiin vaatimaan perhepäivähoidon ohjaajilta samaa koulutusta kuin päiväkodin johtajilta eli lastentarhanopettajan, sosiaalikasvattajan tai
muu tehtävään soveltuva ja SH:n hyväksymä tutkinto. Muuna tutkintona pidettiin
ylemmän kandidaatin eli maisterin tutkintoa, jossa on riittävästi käyttäytymis- ja
sosiaalitieteitä sekä sosiaalihuoltajan tutkinto. Lisäksi vaadittiin käytännön kokemusta lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Tämä oli ehtona valtionosuuden saamiseen.565
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea esitti vuonna 1974 ohjaajan työhön lukuvuoden kestävää koulutusta, joka antaisi eri koulutustaustoista tuleville yhteisen perehdytyksen ohjaajan työhön. Tällaisen koulutuksen systemaattinen järjestäminen ei toteutunut. Päivähoitolain tullessa tarvittiin paljon henkilöstöä, ja SH oli antanut anomuksesta kelpoisuuksia esimerkiksi terveydenhoitajille,
diakoneille ja muille vastaaville. Vuonna 1981 SH ohjeisti, että ne, joilla 25.5.1981
oli tällainen hyväksytty kelpoisuus, säilyttivät sen.566
Muutamia yrityksiä perhepäivähoidon ohjaajien erillishuomioon on kuitenkin
vuosien varrella ollut. Kansanvalistusseuran opisto tarjosi pitkäjänteistä perhepäivähoidon ohjaajan täydennyskoulutusta vuonna 1985. Aineisto oli laadittu SH:n
perhepäivähoidon henkilöstön täydennyskoulutustyöryhmän opetussuunnitelman
mukaan. Koulutuksen pituus oli 160 tuntia eli 20 työpäivää, ja se sisälsi kahdeksan
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opintokokonaisuutta itseopiskeluna ja niitä täydentävän ryhmäopetuksen.567 Jyväskylän ammattikorkeakoulu järjesti vuosina 2002–2007 perhepäivähoidon ohjauksen ja johtamisen 30 opintopisteen laajuisia ammatillisia erikoistumisopintoja.568
Ammatillista osaamista ylläpitävää ja kehittävää koulutusta ohjaajille
Alussa pienten kuntien perhepäivähoidon ohjaajien työ oli yksinäistä ja on ollut sitä
myöhemminkin. Lähikuntien ohjaajat hakivat tukea toisistaan ja siihen myös SH
kehotti. Isoissa kunnissa ohjaajat muodostivat kollegiaalisen työyhteisön, joka yhdessä vastasi kunnan perhepäivähoidon kehittämisestä. He organisoivat nykyäänkin toiminnassa olevia työtiimejä ja yhteisiä kokouksia. Kaikissa kunnissa ohjaajilla oli myös esimiehensä ja kunnasta riippuen hän oli esimerkiksi sosiaalijohtaja
tai päivähoidon tai varhaiskasvatuksen johtaja tai päällikkö, joka organisoi tai mahdollisti erilaista työnohjausta ja johtamiskoulutusta ohjaajille.
Noin kerran kuussa tavattiin. Tehtiin muutenkin yhteistyötä. Yhdessä suunniteltiin. (22) Ohjaajilla oli toisistaan vertaistukea ja tunnettiin toisensa. (58)
Ohjaajan työ on yksinäisempää kuin päiväkodin johtajan työ. (53) Ohjaaja ei
saanut tukea mistään. (29) Kehitettiin itse palaverit ja ne olivat jämäköitä. Toisaalta oli tavallaan vapaat kädet. Oltiin erilaisia johtajia, heittäydyttiin. (17)
70-luvun lopulla alkoi kunnassa työnohjaus ja sitä oli riittävästi. Liian vähän
ehti tehdä yhteistyötä lähikuntien ohjaajien kanssa, kun ison kunnan arki vei
mennessään. Että ei ehditty, vaikka halua olisi ollut. (51)
Ohjaajien työ oli pioneerityötä, koska näin tehtiin ennen -jalustaa tai maaperää ei
ollut. Oman ammattikunnan luominen kokosi iloisen ohjaajajoukon työajan jälkeenkin miettimään asioita. Naapurikuntien ohjaajat tahtoivat tulla mukaan ja niin
syntyi ajatus valtakunnallisesta yhdistyksestä, jonka kotipaikkakuntana oli Helsinki. Näin muistelee yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Virpi Torri. Allekirjoitussopimus kirjoitettiin 14.12.1972 ja yhdistyksen nimeksi tuli Perhepäivähoidonohjaajat ry. Jäseniä oli aluksi 11 ja kymmenen vuotta myöhemmin 250.569
Yhdistys kuului sosiaalityöntekijöiden liittoon ja sitä kautta Akavaan. Sen tarkoituksena oli paitsi ammatillisten etujen ajaminen myös erilaisten koulutusten,
opintopäivien ja yhdyshenkilöpäivien järjestäminen sekä yhteydenpito jäsenkirjeiden avulla. Pitkään ohjaajina toimineet kokivat tärkeiksi tämän oman yhdistyksen
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antaman ammatillisen tuen. Tämä tuotiin haastatteluissa esille. Tärkeänä voimavarana pidettiin yhdistyksen antamaa monenlaisen yhdessäolon merkitystä. Perhepäivähoidon ohjaajat ry oli tärkeä kanava saada tietoa. (43)
Perhepäivähoidon ohjaajat ry lakkautettiin myöhemmin ja perhepäivähoidon
ohjaajina toimivat ovat sen jälkeen jakautuneet koulutuksensa ohjaamiin ammattijärjestöihin kuten Opettajien ammattijärjestön (OAJ) Lastentarhanopettajaliittoon
tai Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön (TALENTIA) yhdistyksiin
kuten Sosiaalipedagogit Talentia ry.
Ohjaajille suunnattua perhepäivähoidon kehittämiskoulutusta järjestivät myös
lääninhallitukset ja SH etenkin 1970- ja 1980-luvuilla. Koko päivähoitohenkilöstön
täydennyskoulutukseen SH kehotti kuntia kiinnittämään huomiota.570
Oli todella paljon koulutuspäiviä. Lääni järjesti ja oli valtakunnallisia seminaareja ja sitten seudullinen oma verkosto. Kokoonnuttiin kerran kuukaudessa.
Soitettiin viikoittain ja jaettiin kaikki työhön liittyvät asiat ja kehittämiset. (34)
Lääninhallitukset järjestivät 1990-luvulle asti valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia. Varsinkin pienehköt kunnat kokivat läänien tuen itselleen merkittäväksi,
myös henkilötasolla. Isot kaupunkikunnat kokivat, että heidän oli luotava omanlaisiaan käytäntöjä ja ratkaisuja.
1990-luvulta lähtien valtionhallinnossa järjestetyt päivähoitoa ja varhaiskasvatusta kehittävät seminaarit on suunnattu koko henkilöstölle. Erityishuomio perhepäivähoitoon hiipui. Keskeisenä taustaselittäjänä tässä oli 1990-luvun alussa tapahtunut valtionhallinnon organisoinnin ja toimintastrategian muutos, kun siirryttiin
informaatio-ohjaukseen uusien keskusvirastojen voimin. Silloin linjattiin esimerkiksi SH:sta STH:n kautta Stakesiksi muuttuneelta tutkimus- ja kehittämiskeskukselta pois koulutuksen järjestäminen muutoin kuin kehittämistyöhön liittyvänä.
Sama linjaus koski lääninhallituksia.
2000-luvulla tällaista kehittämistyöhön integroitua koulutusta oli Stakesissa
Vasun implementoinnin tueksi järjestetyt Vasu-Mentor ja Vasu-yhdyshenkilökoulutukset vuosina 2003–2011, jolloin niitä oli valtakunnallisina noin 20. Lisäksi oli
yhdessä Kuntaliiton kanssa kymmenen vuoden ajan, vuosina 2001–2011, järjestetyt vuosittaiset Vaka-päivät, joissa käsiteltiin ajankohtaisia varhaiskasvatuksen asioita niin hallinnon, tutkimuksen kuin kehittämisen näkökulmista.
Kun 2000-luvulla organisoitiin pääasiassa STM:n rahoittamana useita perhepäivähoidon ja sen ohjaamisen kehittämishankkeita, joihin liittyi myös erilaista
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koulutusta. Näistä on paikallaan mainita erityisesti Sanna Parrilan vuosittain yrityksensä Edivan ja Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus Verven nimissä järjestämät perhepäivähoidon ohjauksen valtakunnalliset kehittämisseminaarit. Kymmenes seminaari oli vuonna 2016. Samoin Etelä-Karjalan kesäyliopisto on järjestänyt alueellaan perhepäivähoitoseminaareja, jotka ovat olleet kohdennettuja sekä
perhepäivähoitajille, ohjaajille että varhaiskasvatuksen johtajille. Kymmenes oli
vuonna 2017.
Yhteenvetona voi todeta, että perhepäivähoidon ohjaajiksi tultiin toiminnan alkuaikoina monenlaisen koulutuksen kautta. Erillistä perhepäivähoidon ohjaajan
koulutusta ei alun spekulointien jälkeen enää esiintynyt. Päivähoitolain voimaantulon jälkeen perhepäivähoidon ohjaajan koulutus rinnastettiin päiväkodin johtajan
koulutukseen ja siis pääasiassa lastentarhanopettajiin ja sosiaalikasvattaja/sosionomeihin. Haastatteluissa tuotiin kyllä esille, että missään ammatillisissa koulutuksissa ei käsitelty juuri lainkaan perhepäivähoitoa, ei sen ohjaamista eikä sen edellyttämää esimiestyötä. Näin koettiin asian olevan niin lastentarhanopettajakoulutuksessa kuin sosionomi/sosiaalikasvattajakoulutuksessakin.
Perhepäivähoidon ohjausta tukevaa täydennyskoulutusta järjestettiin kehkeytymisaikana runsaastikin. Päivähoitolain jälkeen parin vuosikymmenen aikana täydennyskoulutusta järjestivät oma yhdistys sekä lääninhallitukset. Viimeisin erillishuomio perhepäivähoidon ohjauksen kehittämiseen tapahtui 2000-luvulla toteutettujen hankkeiden ja niiden järjestämien koulutusten kautta.
3.3

Perhepäivähoito toi sosiaalipalveluiden kenttään uudet ammatit
ja ammattikunnat

Tässä alaluvussa kuvaan perhepäivähoitajien ja perhepäivähoidon ohjaajien tuloa
päivähoitohenkilöstön joukkoon. Päivähoitolain tultua voimaan nämä molemmat
ammattiryhmät kasvoivat nopeasti määrällisesti (ks. alaluku 3.3.1). Kuvaan perhepäivähoidon ohjaajan tehtäväkuvaa (ks. alaluku 3.3.2) sekä ohjaajien omia kokemuksia työstään (ks. alaluku 3.3.3). Kuvaan myös perhepäivähoitajien itsensä kertomana, miten heistä tuli perhepäivähoitajia (ks. alaluku 3.3.4) sekä millaiseksi perhepäivähoitajan tehtävä määriteltiin (ks. alaluku 3.3.5). Viimeiseksi kuvaan perhepäivähoitajan ansiotyön puitteita (ks. alaluku 3.3.6), työstä saatavaa korvausta, työaikaa, varahoitoa sekä työn tiloja ja ympäristöjä.
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3.3.1 Nopeasti ja paljon
Päivähoitolaki toi kuntakenttään uusina ammattiryhminä sekä perhepäivähoidon
ohjaajat että perhepäivähoitajat. Perhepäivähoitaja-nimike jalkautui nopeammin ja
laajemmin kuin perhepäivähoidon ohjaaja. Monissa pienissä kunnissa perhepäivähoito käynnistyi ennen päivähoitolakia niin pienellä volyymilla, että kesti aikansa
ennen kuin erillisiä ohjaajan vakansseja perustettiin.
Kun sitten kunnissa siirryttiin päivähoitolain jälkeiseen aikaan, SH:n ohjeistuksessa korostettiin tämän perushenkilöstön olemassaoloa ja yhteistyötä. Todettiin
esimerkiksi näin:
Perhepäivähoitoon liittyy kiinteästi ohjaus- ja valvontajärjestelmä, jossa osallisina ovat kodeissa tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta ohjaava perhepäivähoidon ohjaaja sekä kodissa ja muissa kodinomaisissa olosuhteissa lapsia hoitava
ja kasvattava perhepäivähoitaja.571
Vuoden 1976 lopulla päivähoitohenkilöstöä oli noin 27 000. Heistä päiväkotihenkilöstöä oli 12 500 ja kunnallista perhepäivähoitohenkilöstöä oli 14 600, joista ohjaajia oli 560. Vajaan kolmen vuoden kuluttua päivähoitolain voimaantulosta perhepäivähoitohenkilöstön osuus oli siis yli puolet (54 %) kunnallisesta päivähoitohenkilöstöstä. Kun lisäksi yksityisiä perhepäivähoitajia oli kuntien saamien ilmoitusten mukaan noin 21 000, oli perhepäivähoidon henkilöstöä koko päivähoitohenkilöstöstä noin 74 prosenttia.572
Parin vuoden päästä tuosta yllä olevasta tilanteesta eli vuoden 1978 lopulla tilanne oli se, että perhepäivähoitohenkilöstöä oli nyt yli puolet (18 000) koko kunnallisen päivähoidon henkilöstöstä, jota oli yhteensä 33 000. Päiväkotihenkilöstöä
oli noin 15 000, joka jakaantui suurin piirtein tasan hoito- ja kasvatustehtävissä toimivien ja muun henkilöstön kesken. Perhepäivähoidon ohjaajien määrä oli noin
650. Vuodelle 1979 vahvistettiin uutta henkilöstöä päiväkoteihin noin 1 100 ja perhepäivähoitoon noin 3 200.573
Laman kynnyksellä vuonna 1990 päivähoidon koko henkilöstömäärä oli noin
54 000 ja perhepäivähoitajien osuus siitä oli lähes puolet (48,7 %). Päiväkodin johtajia oli kaikkiaan 2 352 ja perhepäivähoidon ohjaajia oli 913.574
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Kun mentiin kymmenkunta vuotta eteenpäin ja laman jälkeiseen aikaan eli
vuoteen 1999, koko päivähoidon henkilöstöä oli 49 500. Ammattiryhmittäin katsottuna henkilöstö muodostui seuraavasti: Perhepäivähoitajia oli koko henkilöstöstä runsas kolmannes eli 18 000, lastenhoitajia oli noin neljännes 12 000 ja lastentarhanopettajia oli 7 600 eli 15 prosenttia. Loppu, vajaa neljännes henkilöstöstä
oli päiväkotien avustavaa ja keittiöhenkilökuntaa.575
Vuonna 2013 koko kunnallisen varhaiskasvatushenkilöstön määrä oli noin
54 900 ja heistä perhepäivähoitajia oli noin 16 prosenttia eli noin 9 000. Lastentarhanopettajia oli lähes 28 prosenttia, lastenhoitajia tai lähihoitajia oli lähes puolet.576
Kunnallisista perhepäivähoitajista noin kaksi kolmasosaa oli omassa kodissa toimivia ja noin kolmannes toimi ryhmäperhepäivähoitajina. Kolmiperhehoitajia oli
noin viisi prosenttia ja saman verran työskenteli vakinaisesti varahoitajina.577Yksityisten perhepäivähoitajien määrää ei ole 1970-luvun alun jälkeen systemaattisesti
rekisteröity. Vuonna 2017 heitä oli Karvin selvityksen mukaan 1542.578
Yhteenvetona voi todeta, että kunnallista perhepäivähoitohenkilöstöä on ollut
suhteessa koko päivähoitohenkilöstön määrään merkittävästi koko aikajaksolla
1970–2010-luvuilla. Faktisesti ja myös suhteellisesti perhepäivähoitajien määrä on
vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan.
3.3.2 Millaiseksi perhepäivähoidon ohjaus pohjustettiin?
Perhepäivähoidon ohjaajaksi tultiin siis alussa hyvinkin erilaisella koulutuksella,
joka pian päivähoitolain jälkeen rajattiin yhteneväiseksi isohkon päiväkodin johtajan tehtävien, palkan ja koulutuksen kanssa. Alusta asti perhepäivähoidon ohjaajan
työsuhde on ollut kuitenkin riippuvainen ohjattavien perhepäivähoitajien määrästä.
Ohjaajan työhön kuuluvien perhepäivähoitajien määrää täsmennettiin muutamaan kertaan päivähoitolain jälkeen. Ensimmäisissä ohjeissa valtionosuuden saamiseksi edellytettiin, että perhepäivähoitajia oli yhtä päätoimista ohjaajaa kohden
enintään 45–70.579 Toiminta laajeni voimakkaasti alkuaikoina, ja perhepäivähoidon
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kehittämistä käsittelevä työryhmä toikin vuonna 1980 esille huolensa, että käytännössä kokopäiväisellä ohjaajalla saattoi olla maksimimäärä eli 70 perhepäivähoitajaa ohjattavanaan.580
Vuoden 1984 yleiskirje581 määritti, että ohjaajan virka voidaan perustaa, jos
ohjattavia perhepäivähoitajia on vähintään 35, ja yhdellä ohjaajalla voi olla enintään 55 perhepäivähoitajaa. Yhtä kunnallista vastasi kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Jos perhepäivähoitajien määrä oli alle kymmenen, ohjaajan virka voi olla
sivutoiminen tai palkkioperusteinen. Ohjaajan työn sisältöä yksilöitiin esimerkinluonteisesti vuoden 1984 yleiskirjeen liitteellä, siis sillä viimeisellä perusyleiskirjeellä ennen opas-ohjeisiin siirtymistä. Työn katsottiin jakaantuvan lasten hoito- ja
kasvatustoiminnan ohjaamiseen sekä yhteistyötehtäviin.
Lasten hoito- ja kasvatustoiminnan ohjaamisessa ohjaajia velvoitettiin ohjaamaan perhepäivähoitajia eri tavoin, kuten kotikäynnein, ohjaustilaisuuksien muodossa sekä tiedottein. Ohjaajan tehtäviin kuului myös lasta koskevien hoitosuunnitelmien laatiminen yhdessä perhepäivähoitajan ja lapsen vanhempien kanssa. Ohjaaja vastasi myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten toiminta- ja kuntoutussuunnitelmista yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjaajan vastuulla oli
johtaa ja valvoa, että toiminta vastasi virallisia ohjeita.
Yhteistyötehtävien osalta ohjaajan tehtävänä oli osallistua varhaiskasvatuksen
neuvontaan, suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä varhaiskasvatusneuvonnasta
vastaavien viranomaisten kanssa. Ohjaaja edusti eri tahoille perhepäivähoidon kokonaisuutta. Ohjaajan tehtävänä oli kehittää yhteistyötä muiden päivähoitomuotojen ja lähiympäristön eri tahojen kanssa.
Ohjaaja on ollut alusta saakka perhepäivähoitajien esimies ja käytännössä ohjaajan työ jakaantui pedagogiseen ja hallinnolliseen johtamiseen. SH ohjeisti useampaankin kertaan kuntia, että ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa pedagogiseen
ohjaamiseen ja ettei hallinnollisia tehtäviä saa olla liikaa. Perhepäivähoitoa tuli kehittää siten, että sen yksilöllisiä ja kodinomaisia piirteitä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttää hyväksi. Puhuttiin myös päivittäisen toiminnan virikkeistä.582
Tämä ohjeistus sai erilaisia käytännön muotoja. Kunnissa ohjaajat kävivät pitämässä perhepäivähoitajien kodeissa toiminta- ja ohjaushetkiä. Ohjaajat laativat
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erilaista kirjallista ohjemateriaalia ja toimintaohjeita.583 Vielä 1980-luvulla oli sellainen ajatus, että taso ja osaaminen tuli ohjaajalta. (53)
Kunnassa saattoi olla myös oma perhepäivähoidon lehti, johon koottiin askarteluohjeita ja laulujen sanoja kuten Tilkkutäkki Helsingissä.584 Valtakunnan tasoisesti ohjeistettuna ohjaajat esimerkiksi perustivat ja ylläpitivät leikkivälinelainaamoita sekä valjastivat perhepäivähoitajia television pedagogiseen ohjaukseen
Noppa-ohjelmalla ja sen oheismateriaalilla.
SH:n asettama työryhmä kiinnitti 1980-luvun alussa huomiota perhepäivähoidon ohjaajan toimenkuvan epäselvyyteen sekä sen vinoutumiseen toimistotehtäviin
ohjaustyön kustannuksella. Todettiin, että silloinen monimutkainen palkanlaskenta
on monesti jäänyt kokonaan perhepäivähoidon ohjaajan tehtäväksi. Työryhmän
mukaan ohjaus edellytti paitsi säännöllisiä kotikäyntejä myös osallistumista perhepäivähoitajien koulutukseen.585 Se tarkoitti usein käytännössä sitä, että ohjaaja tai
ohjaajat laativat opetussuunnitelman, hankkivat luennoitsijoita ollen itsekin niistä
yksi sekä toimivat yhdyshenkilönä. Jatkuvan työnohjauksellisen koulutuksen edellyttämistä valmisteluista ja toimeenpanoista ohjaajat vastasivat myös itse ja järjestivät lisäksi säännöllisesti erilaisia teemailtoja sekä työpaikkakokouksia.
Alkuaikoina todettiin, että ohjaajan työajasta kuluu yli puolet (53 %) asiakaspalveluun ja perhepäivähoitajien ohjaamiseen. Toinen puoli kuluu hallinnollisiin
tehtäviin ja koulutukseen. Iltatyötä oli noin kymmenen prosenttia. Se sisälsi pääasiassa koulutusta ja hoitosopimusten tekemistä.586 Maaseudulla ja haja-asutusalueilla kotikäyntejä hankaloittivat pitkät matkat.587
Ohjaajat ja oma ammattijärjestö laativat perhepäivähoidon kehittämissuunnitelmia sekä tarvittaessa kirjelmiä kuntapäättäjille ja eri viranomaisille. Kirjelmillä
esitettiin esimerkiksi perhepäivähoidon ohjaajan toimenkuvan ja palkkauksen pitämistä tasaveroisena satapaikkaisen päiväkodin johtajan kanssa.588
Yhä useammin perhepäivähoidon ohjaajan tehtäviä on yhdistetty osaksi päiväkodin johtajan tai aluejohtajan tehtäviä. Tämä muutos alkoi 1980-luvun lopulla ja
sillä oli taustanaan ainakin kahdenlaista kontekstia. Ensinnäkin tuolloin haettiin
valtakunnallisesti hallinnollistaloudellista tehokkuutta palveluiden rakenteiden
muutoksista, ja tästä oli konkreettisena esimerkkinä vapaakuntakokeilu. Sen aikana

583

HelKA 2: 51, 60.
HelKA 2: 52.
585
SH: 12.
586
HelKA 2: 41.
587
SH: 12.
588
HelKA 2: 46, HelKA 4: 02.
584

223

kunnissa tehtiin päivähoidon alueellisia yhdentämishankkeita. Toisena vaikutustekijänä perhepäivähoidon ohjauksen muutokseen oli jo tuolloin näkyvissä ollut perhepäivähoitajien määrän väheneminen.
Vuonna 2008 Lastentarhanopettajaliiton selvityksen mukaan päiväkodin johtajan alaisuuteen kuului noin 40 prosenttia muita kuin päiväkotitoimintaan kuuluvia tehtäviä. Nämä muut tehtävät olivat joko kotiperhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa tai erityispäivähoitoa, jota oli neljännes näistä muista tehtävistä.589
Perhepäivähoidon ohjaus työnä
Päivähoitolain myötä perhepäivähoidon ohjaaja oli sekä muun päivähoitohenkilöstön että sosiaalitoimiston henkilöstön näkökulmasta aivan uusi ammatti ja vakanssi.
Samaan aikaan 1970-luvun alussa koko toimialue oli melkoisessa myllerryksessä
sekä uusien säädösten ja niiden tulkinnan sekä määrällisen lisäämisen keskellä.
Ohjaajiksi tultiin 1970-luvulla sattumien kautta tai siihen ajauduttiin. Useinkaan ei tulla ajatelleeksi, että uusiin ohjaajan tehtäviin tuli nuoria, vastavalmistuneita lastentarhanopettajia tai sosiaalikasvattajia. Joukossa oli myös niitä, joille perhepäivähoidon ohjaajan tehtävät tulivat ensin osaksi muuta työtä, kuten lastensuojelun tarkkaajan tai sosiaalityöntekijän työtä.
Olin sosiaalikasvattaja ja oli oma pieni lapsi. Muutettiin paikkakuntaa. Olin
itse ensin yksityisenä perhepäivähoitajana. Kunnasta pyydettiin ryhtymään ohjaajaksi. Alussa ei osannut ajatella, että asettuu näin nuoreen historiaan. Että
vasta hakee uomiaan. (56) Menin lastentarhanopettajana tekemään ensin sijaisuuksia päiväkotiin ja sitten tuli tieto, että olisi ohjaajan paikka tulossa kuntaan. Mietin, että mitähän se mahtaa pitää sisällään. (30) Sosiaalikasvattajana
olin ensin töissä lastenkodissa, mutta koin työn rankaksi ja olin ensin perhepäivähoidon ohjaajan sijaisena. Siitä tuli sitten vakinainen paikka. (22) Alussa
ohjaajan työ oli osana sosiaalityöntekijän työtä. Hain ohjaajan tehtäviä, koska
siinä oli paremmat työajat kuin sosiaalityöntekijällä. (14) Tulin sijaiseksi ja
eläkevirkaan jäin. (58) Ohjaajan ammatti oli uusi. Ei ollut, mistä ottaa mallia.
(29) Oli lehti-ilmoitus perhepäivähoidon ohjaajan paikasta. Olin nuori lastentarhanopettaja ja näin visiona viedä hoito- ja kasvatustyön sanomaa kotiin.
Jonkinlainen palo oli tämän tyyppiseen työhön. (51)
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Näin jälkeen päin muistellen ohjaajille tulee tunne, että silloin alussa ei oikein kukaan kunnassakaan osannut ohjeistaa nuorta ohjaajaa työssään. Jos ohjaaja epäili
osaamistaan, saatettiin sanoa, että kyllä sinä pian siihen pääset sisälle. Vähitellen
kun kuntiin tuli lisää ohjaajia, vertaistuki ja työpareina toimiminen oli tärkeää. Samoin yhteistyö naapurikuntien ohjaajien kanssa. Ohjaajilla samoin kuin perhepäivähoitajilla oli kiireisen työajan ulkopuolella paljon erilaista, itse organisoitua vapaa-ajan yhdessäoloa. Kerrottiin, että sillä rakennettiin keskinäistä yhteisöllisyyttä.
Myöhemminkin ohjaajan tehtäviin tulleiden ja haastatteluiden aikaan ohjaajan
tehtävissä toimivien muisteluissa sattuma on ollut usein mukana esimerkiksi niin,
että ensin oli tarkoitus olla ohjaajan sijaisena tai opiskeluajan harjoittelu oli perhepäivähoidossa tai ohjaus tuli työnkiertona.
Vaikka perhepäivähoidon ohjaajilla on ollut alusta asti päivähoidon näkökulmasta katsottuna hyvä koulutus 590 , epätietoisuutta ohjaajan työn aloittamiseen
kautta vuosikymmenten toi se, ettei koulutuksen koettu antaneen siihen aineksia.
Perhepäivähoidon ohjaajan työstä ei juurikaan koulutuksissa puhuttu. Kiinnostus
ja sitoutuminen tuli kokemuksen kautta.
Ohjaajat kokivat, että ainakin näistä kolmesta alueesta olisi kaivannut koulutuksellista pohjaa:
Ensinnäkin ohjaajana joutuu heti hallinnolliseksi esimieheksi, joka poikkeaa
päiväkodin johtajan esimiehisyydestä monin tavoin. Perhepäivähoidossa alaiset
ovat hajallaan ja työskentelevät omissa kodeissaan, joiden sopivuuden ohjaaja tarkasti.
Kun tehtiin sopimus, ohjaaja kävi kotona. Kotikäyntejä oli alussa kaksi ennen
kuin palkattiin. Ensin oli tutustuminen ja kodin tarkastaminen ja toisella käynnillä oli paikalla myös perheen isä. Oli peloteltu, että tarkastavat komerot ja
kaikki. Ei niin tehty. (65)
Esimiehisyyteen kuului luoda luottamukselliset suhteet myös lasten vanhempiin
hoitosuhteen alussa ja hoitosopimuksia solmittaessa. Ohjaaja henkilönä oli sekä
perhepäivähoitajille että vanhemmille taustatukena, jos ongelmia ilmaantuu. Esimiestyön näkökulmasta perhepäivähoidossa jokainen työntekijä ja hänen työnsä on
kohdattava enemmän yksilöllisesti kuin päiväkodissa.
Henkilöstöhallinnollisesti vaikeina pidettiin tilanteita, että joutuu irtisanomaan
perhepäivähoitajan työsuhteen. Perhepäivähoidosta vähennettiin aina ensin, jos
karsia piti.
590

Lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja/sosionomi.

225

1990-luvun alun lama oli kauhea aika. Hoitajat halusivat tehdä, mutta lapsia
ei ollut. Moni vaihtoi alaa. (14)
Perusteena työsuhteen purkamiselle oli myös – kylläkin erittäin harvinaisena – perhepäivähoitajasta itsestään johtuvat ongelmat ja tällöin oli taustalla ongelmia henkisessä jaksamisessa tai alkoholin käytössä. Vanhemmat ovat itse tarkkoja havainnoimaan. Joskus on myös ollut tilanteita, että kemiat eivät vain ole toimineet tai
lapsi on tuotu sairaana hoitoon ja kun asiasta on ilmoitettu, vanhemmat ovat suuttuneet. Ohjaajan tuki asian ratkaisijana on ollut tärkeää. On ehkä jouduttu vaihtamaan perhepäivähoitopaikkaa.
Toiseksi pedagoginen ohjaaminen tapahtuu perhepäivähoidossa aikuisten eli
perhepäivähoitajien ohjauksen kautta eikä suoraan varsinaisen lapsiryhmän kanssa
toimittaessa. Tämä edellyttää vahvaa pienen lapsen kasvun ja kehityksen tuntemusta sekä varhaiskasvatusalueen hallitsemista, ja se tarvitsisi oman koulutuksellisen taustansa. Tähän eivät lasten kasvatusta varten luodut menetelmät ole sellaisinaan soveltuvia.
Alussahan SH:n taholta ohjeistettiin siihen, että ohjaaja käy pitämässä ohjauksellisia toimintahetkiä perhepäivähoitajien kodeissa. Melko pian tämä koettiin käytännössä puolin ja toisin hankalaksi ja tehottomaksikin. Varsinainen pedagoginen
haaste perhepäivähoidon ohjaajille olikin kehittää säännöllistä työnohjauskoulutusta, tiimityöskentelyä ja keskinäistä dialogia.591 Se oli myös osaamisen alue, johon koulutus ei juurikaan valmentanut.
Ohjaajan edellytetään olevan sisältökouluttaja ja -keskustelija sekä teoriatiedon käytäntöön soveltaja ja päinvastoin. Ohjaajan tuli välittää valtakunnallinen lasten päivähoidon ajankohtaistieto perhepäivähoitoon sovellettuna. Ohjaaja tarvitsee
myös muita aikuiskasvatuksellisia menetelmiä, kuten perhepäivähoidon ja hänen
kotinsa arviointia, hoitajan yksilöllistä tukemista, mahdollisia sovitteluja hoitajan
ja vanhempien välillä ja puolestapuhujana. Perhepäivähoidon ohjaajan työssä on
vahvasti mukana sosiaalipedagoginen ja aikuiskasvatuksellinen näkemys sen
ohella, että ohjaajalla täytyy olla vankka varhaiskasvatuksen osaaminen.
Varaudu lakanoihin – oli usein uuden perhepäivähoidon ohjaajan kuulema ja
ihmettelemä toteamus. Sen taustalta paljastui kolmas perhepäivähoidon ohjaajan
työn spesialiteetti ja runsaasti aikaa vaativat erilaiset toimistotyöt. Niistä keskeisin
oli yhteenvetojen eli niiden lakanoiden tekeminen perhepäivähoitajien monimutkaisesta palkanmaksusta ja työvuoroista. Pitkäänhän perhepäivähoitajien palkka
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laskettiin lasten päiväkohtaisista läsnäoloista. Lisäksi sitten tuli erilaisin kriteerein
ylitunteja ja varahoidon korvausta ym. Varahoito oli alusta saakka hankalaksi koettu asia, vaikka ohjaajan näkökulmasta se oli alkuaikoina luotu itseohjautuvaksi
eli perhepäivähoitajat toimivat keskenään. Ohjaajat ummistivat silmänsä siltä, että
perhepäivähoitajilla saattoi olla epäsäännöllisen säännöllisesti paljonkin lapsia päivisin. Asiaan puututtiin vasta 2000-luvulla.
Edelleen monissa kunnissa perhepäivähoitaja pitää itse paperilistaa lasten läsnäoloista ja kuukausittain vanhemmat hyväksyvät ne allekirjoituksillaan. Joissakin
kunnissa on jo siirrytty mobiilisovelluksiin, joihin näpäytetään lasten tulo- ja lähtöajat sekä päivän ateriat. Tiedot tulostuvat suoraan palkanlaskun rekisteriin. Lasten tarkkojen läsnäolojen seuraamisen perusteena on nykyisin tuntiperusteinen laskutus eli lasten hoitomaksu vaihtelee lasten läsnäolon mukaan siten kuin kunnissa
on sovittu. Näin on ollut esimerkiksi Liperissä vuodesta 2012 alkaen.592 Perhepäivähoitajan oma palkka on nykyisin kuukausiperusteinen takuupalkka sen mukaan,
montako hoitopaikkaa kunnan kanssa on syksyisin sovittu.
Perhepäivähoidon ohjaaja on saanut ja saa ammatilliset juurensa pääasiassa
lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen maisterin, sosiaalikasvattajan ja sosionomin koulutuksista, mutta joutuu käytännön työn ja vertaisten opettamana hankkimaan vähitellen varsinaisen perhepäivähoidon ohjaajan osaamisen.
Kyllä perhepäivähoito tulee paremmin hoidettua, jos lähtee ohjaajasta päiväkodin johtajaksi kuin päinvastoin. Kun päiväkodista siirtyy ohjaajaksi, tuodaan helposti päiväkodin pedagogiikka. (56)
Toisaalta sellaiset ohjaajat, joilla oli kokemusta sekä päiväkodista että perhepäivähoidosta, sanoivat, että nyt vasta ymmärtää paremmin perhepäivähoitotyötä ja että
perhepäivähoidolla olisi paljonkin annettavaa päiväkotityöhön.
Vielä ohjaajan nimikkeestä. Se kuvastaa alkuaikojen missiossa hänet perhepäivähoitajan lähellä olevaksi henkilöksi, joka on tukemassa perhepäivähoitajan ammatillista kasvua ja kehittymistä. Ja sellaiseksi perhepäivähoitajat hänet ovat kokeneetkin.
3.3.3 Miten minusta tuli perhepäivähoitaja?
Selkeästi yleisin perustelu perhepäivähoitajaksi ryhtymiselle on ollut alkuajoista
nykypäivään asti halu hoitaa omat lapset itse. Aikaisemmin 1970-ja 1980-luvuilla
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taustana oli myös se, ettei muuta mahdollisuutta ehkä ollutkaan. Hyvin tyypillistä
oli alkuaikoina, että kun sen päätöksen oli tehnyt, heti tultiin kysymään hoitopaikkaa. Tämän lähivalintakyselyn ohella pyyntöjä tuli myös kunnasta käsin. Myös
vanhemmat saattoivat olla asiaan vaikuttamassa. Perhepäivähoitajaksi saatettiin
ryhtyä myös oma-aloitteisesti.
On niin vahva tunne, että haluaa hoitaa itse. (74) Naapurin rouva esitti, kun
lähti itse töihin. (50) Heti kysyttiin, että otatko hoitoon. (52) Vanhemmat alkoi
kyselemään, että otatko. (12) Ohjaaja soitti ja kysyi. Pikkusen tuli niin kuin
vahingossa se alku. (50) Ohjaaja soitti ja pyysi kaupungille töihin. (52) Kun
haki omalle lapselle päivähoitoa, ohjaaja esitti, että sille alueelle tarvittaisiin
perhepäivähoitajia. (7) Aloitin vuonna 1974 ensin yksityisenä. Oma oli parin
kuukauden ikäinen, kun otin ensin yhden pojan hoitoon. Ohjaaja sanoi, että
kannattaisi hakea kunnalliseksi. Olen ollut nyt 40 vuotta ollut ja olen edelleen.
(59) Vanhemmilta tuli esityksiä, että kannattaisi hakea kunnalliseksi. (9) Äiti
kävi kunnassa puhumassa perhepäivähoidon puolesta, että tulisi kunnalliseksi.
(12) Kun äitiysloma oli loppumassa, näin Kodin Kuvalehdessä jutun perhepäivähoidosta 1986. Otin yhteyttä sosiaalitoimistoon ja siitä se lähti. (52) Soitin
kuntaan ja sieltä tuli kaksi henkilöä tarkastamaan todistukset, tilat ja pihan.
Oli vuosi 1999 ja aloitin ammattitutkinnon seuraavana vuonna. (74)
Jos oma työ oli ollut työajoiltaan hankala, lasten kuljetuksista tuli vaikeita ja päivistä pitkiä. Näin saattoi olla päiväkodin lastenhoitajankin kohdalla, jolloin töihin
oli lähdettävä jo kuuden maissa.
En ymmärtänyt, että miksi olisin vienyt oman lapsen hoitoon ja hoitanut itse
vieraita lapsia päiväkodissa, jossa olin ollut töissä. Siellä oli niin valtavan
suuri meteli ja melskekin. Kun oma lapsi oli 8 kk aloitin perhepäivähoitajana.
Olen viihtynyt äärettömän hyvin – edelleen. Tässä pystyy huomioimaan kaikki
lapset. (50) Perhepäivähoito mahdollisti sen, että sain olla työelämässä. (19)
Aloitin saadakseni rahaa ja työ kiinnosti. (38)
Varsinkin 1970-luvulla perhepäivähoitajiksi ryhtyneiden keskuudessa oli tavanomaista se, että oma lapsi oli hyvinkin pieni, kuten noista yllä olevistakin esimerkeistä käy ilmi. Yksityisenä aloittaminen oli tavanomaista. Myös hoitoon tulevat
lapset saattoivat olla pieniä. Tavallista oli, että lapsi tuli perhepäivähoitoon muutaman kuukauden ikäisenä. Pienin oli ollut kolmen viikon ikäinen, vielä nimetön
vauva, jonka äidin oli palattava opiskelemaan. Silloin ei joustettu.
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Perhepäivähoitajaksi ryhtymisessä voimakkaimpana näyttää olevan halu hoitaa itse omat pienet lapset. Toimeen ryhdytään usein ajatuksella, että katsotaan nyt
siihen saakka, kun omat lapset menevät kouluun. Se on ensimmäinen nivelvaihe.
Lapset itsessään saivat myös jatkamaan. Todetaan, että
työ muuttui selkeämmäksi, kun omat lapset menivät kouluun. (15) Aina sitä
pohti lasten aloittaessa koulun. (26) Tuli niin ihana hoitolapsi ja sitten taas
ihana uusi lapsi. Olin ajatellut olevani siihen saakka, kun oma lapsi menee
kouluun, mutta tätä työtä tuli sitten tehtyä 37 vuotta. (44)
Omien lasten menemisen kouluun monet olivat asettaneet etukäteen etapiksi, että
siihen saakka. Kun sen kohdan sitten harkitsi itsensä ja perheen kanssa, työ saattoi
jatkua kymmeniä vuosia. Työn hyvinä puolina pidettiin myös sitä, ettei ole työmatkaa. Toisena nivelvaiheena työn jatkamisen näkökulmasta oli, kun omat lapset tulivat isommiksi koululaisiksi ja murrosikään. Lapset saattoivat sanoa, että mene
oikeisiin töihin. Perhepäivähoitajat kertoivat, että kun sitten keskusteltiin, mitä se
tarkoittaa perheessä tulojen ehkä vähentyessä ja äidin poissaololla, lapset sanoivat,
että pysy vain siinä.
Alkuaikoina 1970-luvulla saattoi kunnasta riippuen olla sekaryhmiä. Kun ei
ensin ollut kunnan taholta täyttä ryhmää, sai ottaa yksityisiä, jotka lensivät heti
pois, jos tuli sellainen, joka oli oikeutettu päivähoitoon. (66)
Perhepäivähoitajaksi ryhtymisessä kiinnittää huomiota ensinnäkin haluun hoitaa itse omat lapset pieninä. Samalla ihmettelee halua ja voimia ottaa siihen ohelle
muita pieniä lapsia. 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa ei ollut juuri vaihtoehtoja ja
päivähoidon tarve oli huutava. Mutta tämä peruste omien lasten hoitamisesta siivittää kyllä vahvasti perhepäivähoidon aloittamista koko ajalta tähän päivään
saakka. Tapasin muutamia perhepäivähoitajia, jotka olivat perheettömiä ja olivat
valinneet perhepäivähoidon ammatikseen. Yksikään perhepäivähoitaja ei sanonut,
että ryhtyivät tehtävään ollakseen siinä koko työelämänsä. Mutta niin vain useimmille kävi. Perhepäivähoitajissa on todella pitkiä, yli 40 vuoden työuria tehneitä.
Tähän jää koukkuun. (44) Määrätynlaiset ihmiset kerääntyvät tähän ammattiin.
(19)
Mielestäni tämä, työn mukanaan tuoma harkinnan mahdollisuus tulisi suoda jatkossakin ja luottaa siihen, että työ kantaa. Eli kunnissa tulisi ottaa perhepäivähoitajiksi pätevyyden omaavia tai pätevyyden hankkivia, vaikka he epäröisivät työssä
pysymistään.
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Kun alkuaikoina – siis ennen päivähoitolakia – naapurit, tuttavat ja ylipäätään
vanhemmat itse ottivat yhteyttä ja pyysivät hoitopaikkaa, taustalla voi sanoa olevan
vertaisvalvontaa. Tämä äiti oli hyväksi koettu ja näyttöä oli omien lasten hoidosta.
Tällöin tietysti oli tunnettava lähialueen ihmisiä. Oli myös tilanteita ja alueita,
joissa ei ollut tätä tuntumaa ja silloin saatettiin ilmoitella puolin ja toisin hoidon
tarvetta tai hoidon tarjontaa lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla tai pylväissä.593
Perhepäivähoitajat itse samoin kuin vanhemmat puhuvat alusta asti yksityisestä
perhepäivähoidosta. He eivät puhu villistä tai valvomattomasta perhepäivähoidosta,
joka oli tuolloin hallinnon puheessa ja kirjoituksissa.
Lasten vieminen ennen päivähoitolakia hyvin pieninä päivähoitoon johtui siitä,
että monilla ei ollut muutakaan mahdollisuutta, jos töihin oli mentävä. Vasta vuodesta 1964 lähtien oli sairausvakuutuslain kautta 54 arkipäivän mittainen äitiyspäiväraha, ja siitäkin oli syntymän jälkeisiä päiviä vain 36 eli noin kuukauden verran. 594 Päivähoitolain aikoihin lapsen syntymän jälkeinen päivärahajakso piteni
noin kolminkertaiseksi, ja vuoden 1985 jälkeen ryhdyttiin puhumaan vanhempainrahakaudesta, jossa myös isät on otettu huomioon.595
3.3.4 Perhepäivähoitajan tehtävänkuvaus
Myös perhepäivähoitajalle määriteltiin viimeisen perusyleiskirjeen liitteessä esimerkinomaiset tehtävän- ja yhteistyötehtävänkuvaukset, jotka oli jaettu kahteen
päälohkoon eli lasten hoito- ja kasvatustehtävin sekä yhteistyötehtäviin.596
Lasten hoito- ja kasvatustehtäviin kuului hoidettavien lasten toiminnoista ja
perustarpeista vastaaminen ja huolehtiminen hoitopäivän aikana. Siihen kuului
lämpimän ja turvallisen ilmapiirin luominen hoidossa oleville lapsille ottaen huomioon hoito- ja kasvatusympäristölle, lapsen toiminnalle ja kasvamiselle sekä hoidolle ja kasvatukselle asetetut tavoitteet. Lasten kehitystä tuli seurata.
Edelleen tehtäviin kuului suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää toimintaa
perhepäiväkodissa päivähoidon kasvatustavoitteiden ja sosiaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti yhteistyössä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.
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Yhteistyötehtäviin kuului osallistuminen lapsen kasvun ja kehityksen seurantaan sekä kehityksen suunnitelmalliseen edistämiseen yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sekä osallistuminen hoitosopimuksen laatimiseen yhdessä perhepäivähoidon ohjaajan ja lasten vanhempien kanssa. Yhteistyötehtäviin kuului myös osallistuminen yhteistyöhön eri päivähoitomuotojen, lähiympäristön ja eri viranomaisten kanssa. Siihen kuului tarvittaessa osallistuminen yksittäistä lasta koskevaan yhteistyöhön terveydenhuolto-, sosiaali- ja kouluviranomaisten kanssa. Perhepäiväkodissa olevalle erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle laadittavan toiminta- ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan tuli
osallistua yhdessä perhepäivähoidon ohjaajan ja alan asiantuntijoiden kanssa.
Tämä oli viimeinen valtakunnallisesti annettu hallinnollinen perhepäivähoitajan tehtävänkuvamääritys ja määräys. Tämän jälkeen ohjeet annettiin oppaan muodossa ja niiden luonne muuttui yleisinformaatioksi.597
3.3.5 Perhepäivähoitajan ansiotyön piirteitä
Kun ajatellaan yleensä ansiotyön puitteita, silloin pohdittavaksi tulevat ainakin
palkka ja mahdolliset erilliskorvaukset, työ- ja loma-aika, työmatka, työympäristö
sekä työn luonteesta johtuen erikseen sovittavia asioita. Ainakin näitä jokaisen työsuhteestaan neuvottelevan kanssa käydään läpi ja sovitaan. Niin tehdään myös perhepäivähoitajien osalta silloin, kun on kyseessä työsuhde. Perhepäivähoitajia toimii
myös yksityisinä elinkeinonharjoittajina.
Perhepäivähoitajan ansiotyön puitteet ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet, sen sijaan alusta asti kunnallisesta päivähoidosta perittävä maksu nähtiin niin
sanotun sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti samaksi, olivatpa
lapset päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Näin oli jo kehkeytymisvaiheen aikana
kunnissa, mutta se myös säädöksillä vahvistettiin heti päivähoitolain jälkeen. 598
Tämä maksujen yhdenvertaisuus jatkui koko päivähoitolain ajan ja jatkuu myös
varhaiskasvatuslaissa.
Tarkastelen perhepäivähoitajan ansiotyön piirteitä isolla siveltimellä lähinnä
alkuaikojen ja nykytilanteen kannalta ja joihinkin, mielestäni oleellisiin asioihin
huomiota kiinnittäen. Pitkin matkaa on jo tullut esille ansiotyöhön liittyviä näkökulmia, mutta tarkastelen näitä tässä tiiviisti.
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Työstä palkkaa ja kustannusten korvausta
Perinteisessä perheiden välisessä perhepäivähoidossa maksu oli perheiden välillä
sovittua ja suoritettua eikä sitä välttämättä verottajallekaan ilmoitettu. Kun perhepäivähoito lähti kehkeytymään, se tapahtui asteittain, mutta kortisto-, välitys-, valvonta-, ohjaus- ja maksuasteissa kunta ei puuttunut perhepäivähoitajan ja perheiden
välisiin maksuihin.
Alussa kunta saattoi kyllä antaa suosituksia. Kunta saattoi myös neuvotella verottajan kanssa perhepäivähoitajien puolesta palkan ja kustannuskorvauksen osuudesta. Kuten kuntaesimerkit osoittavat, perhepäivähoitajalle saatettiin alussa maksaa vain lasten hoidosta palkkaa ja vanhemmat maksoivat erikseen kustannuskorvausta tai ruokarahaa suoraan perhepäivähoitajalle. Käytännöt olivat ennen päivähoitolakia kirjavia.
Kustannuskorvausten prosentuaalinen osuus vaihteli alkuaikoina suuresti. Esimerkiksi MLL:n Myllypuron osasto maksoi vuosina 1968–1972 palkkaa 200 markkaa kuukaudessa työsuhteessa oleville perhepäivähoitajilleen. Helsingin verohallinnon tulkinnan mukaan vuosina 1968 ja 1972 päivähoitokustannusten prosentuaalinen osuus oli siitä 50 ja 60. Päivähoitokustannuksen katsottiin kattavan ruoan,
asunnon ja muut kustannukset.599
Kotkassa vuonna 1967 hoitomaksu oli 140 markkaa kuukaudessa, josta 60
markkaa eli 43 prosenttia oli korvausta ravinnosta, asunnosta ja muista menoista.
Loppuosa eli 80 markkaa oli veronalaista tuloa, jota oli siis 57 prosenttia.600
Kokkolassa vuonna 1969 hoitomaksu oli yhden lapsen osalta 140 markkaa
kuukaudessa. Siitä katsottiin korvausosaksi 42 markkaa ja varsinainen hoito-osa eli
palkkaosa oli 98 markkaa. Hoitomaksu oli verollista. Ruokamaksun vanhemmat
voivat maksaa suoraan hoitokodille. Joidenkin vanhempien osalta yleinen osasto
maksoi ruokamaksunkin. Kulukorvausosa oli koko hoitomaksusta 30 prosenttia ja
palkan osuus 70 prosenttia.601
Helsingin esimerkkilaskelmassa joulukuulta 1969 esitetään suosituksena lapsikohtaiseksi kokonaispalkkioksi 183 markkaa, josta ruokamenoja olisi 78 markkaa,
huoneistomenoja 40 markkaa ja muita menoja 15 markkaa. Varsinainen hoitajan
tulo olisi tällöin 50 markkaa kuukaudessa. Eli tässä laskelmassa varsinaisen palkan
osuus olisi noin 30 prosenttia ja kulukorvausosio olisi noin 70 prosenttia.602
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SH:n yleiskirjeessä603 todetaan, että perhepäivähoitajien palkan suuruus on ratkaistava paikkakuntakohtaisesti. Kirjeessä viitataan STM:n SH:lle lähettämään kirjeeseen604, jossa todetaan,
ettei minimipalkkaa koskevia säännöksiä ole sovellettava perhepäivähoitajiin,
koska alalle ei ole yleiseksi katsottavaa valtakunnallista työehtosopimusta,
eikä myöskään alaan lähinnä rinnastettavasta työstä vastaavaa työehtosopimusta.
Päivähoitolain jälkeen perhepäivähoitajan saama korvaus perustui pitkään hyvin
tarkkaan lapsikohtaiseen läsnäoloon. Vuonna 1977 esimerkiksi Helsinki informoi
kiertokirjeellään perhepäivähoitajia todeten, että perhepäivähoitajien palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan siten, että lasten lukumäärän ja perhepäivähoitajan koulutuksen perusteella palkka lasketaan lasten hoitoaikojen mukaan. Lasten
päivittäiset hoitoajat kirjataan kuukausi-ilmoitukseen. 605 Vuonna 1985 todetaan
Helsingin perhepäivähoitajien palkanlaskennan perusteissa, että palkan pohjana
käytetään tuntipalkkaa, joka jakautuu peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvaus maksetaan siltä ajalta, kun ensimmäinen lapsi tulee ja viimeinen lähtee eli
hoitoajalta. Lisäkorvaus saadaan laskemalla jokaisen hoidossa olevan lapsen hoitotunnit yhteen ja vähentämällä näin saadusta luvusta peruskorvaukseen oikeuttavien tuntien määrä eli hoitoaika.606 Ne olivat niitä ohjaajien lakanoita.
Tuntimäärät ja palkka voivat näin ollen vaihdella kuukausittain ilman, että hoitaja voi siihen mitenkään vaikuttaa. Palkka pieneni myös silloin, kun oma lapsi tai
hoidossa oleva lapsi sairastui tai vanhemmat pitävät lapsen muutoin kotona.607 Toisaalta perhepäivähoitajan työhön laskettiin kunnasta riippuen erilaisia lisiä ylitöistä,
yötyöstä, varahoidosta, sunnuntaityöstä ym. Alkuvuosina oli myös vauvalisä alle
1 ½-vuotiaista lapsista. Palkka on pieni, mutta jossakin vaiheessa sitä vain lakkasi
ajattelemasta. Näin monet pitkään toimineet perhepäivähoitajat usein totesivat.
Nykyisin omassa kodissa työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa
(KVTES) ja sen perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 mukaan.608 Sen mukaan
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kunta voi varata perhepäivähoitajalta hoitopaikkoja joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Varatulta ajalta maksetaan aina lapsimäärästä riippumatta peruspalkka ja
todellinen palkka määräytyy hoidossa olevien lasten mukaan. Jollei lapsia ole,
kunta voi osoittaa muita tehtäviä päiväkodissa. Näiden varattujen paikkojen hinnat
olivat esimerkiksi 1.2.2016 kokopäiväpaikalta eli yli 5 tuntia kestävältä ajalta
404,67 euroa kuukaudessa, jos perhepäivähoitajalla on ammattitutkinto, ja jollei
ole, hinta oli 385,83 euroa. Osapäiväpaikan eli vähemmän kuin 5 tuntia päivässä
oleva hinta oli ammattitutkinnon suorittaneelle 202,35 euroa ja ilman tutkintoa olevalle 192,92 euroa. Kuntatyönantajien (KT) mukaan esimerkiksi vuonna 2013 koulutettujen perhepäivähoitajien keskimääräinen veronalainen kokonaisansio täydellä
lapsiryhmällä eri lisineen kuukaudessa oli 1 839 euroa. Sen lisäksi tulee veroton
kustannuskorvausosuus.
Korvausosuuden määrittämisen katsottiin päivähoitolain voimaan tulon jälkeen kuuluvan kuntien tehtäviin. Kuntien keskusjärjestöt lähtivät asiaa heti määrittämään. Nykyisin kustannuskorvauksen suosittaa Kuntaliitto, ja vuonna 2017 se oli
sama kuin vuonna 2013. Kustannuskorvaus sisältää ateriakustannukset hankintoineen ja esivalmistuksineen ja se oli 2,45 euroa päivässä (aamiainen 0,73 € ja lounas
tai päivällinen 1,72 €) sekä 1,77 euroa päivässä kaikesta muusta kuten kodin kulumisesta, sähköstä, puhtaanapidosta sekä lasten toimintavälineistä. Siis kokopäiväisessä hoidossa olevan lapsen osalta veroton kustannuskorvaus on päivältä 4,22 euroa ja kuukaudelta 84,4 euroa. Kustannuskorvausosio on aina riippuvainen lasten
läsnäolosta.609
Käytännössä perhepäivähoitajan saama palkka ja korvausosa on aina muodostunut monimutkaisesta laskennasta ja edelleen otetaan huomioon jokaisen lapsen
läsnäolo. Nykyisin tarkan läsnäolon seuranta vaikuttaa paitsi kustannuskorvausten
seurantaan myös monissa kunnissa otettuun käytäntöön, jossa vanhempien maksama hoitomaksu määrittyy tarkan läsnäolon mukaan. Perhepäivähoitajien perusmaksuun lasten läsnäolon seuranta ei nykyisin vaikuta.
Nyt on enemmän sopimusajoilla (sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa)
esimerkiksi 10–15 päivää ja se on kallista kunnalle. (14)
Perhepäivähoitajat ovat vihdoin – 1.7.2015 lähtien – saaneet oikeuden pitää palkallinen hoitovapaa oman lapsen sairastumisesta. Se on enintään kolmelta perättäiseltä
kalenteripäivältä. Siihen asti perhepäivähoitajat olivat ainoa ammattiryhmä kuntaalalla, jolle ei maksettu kunnissa palkkaa oman lapsen sairausloman ajalta. Asiasta
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kirjoittavan Kotimaan610 mukaan työntekijöiden ja ammattiliittojen vuosia ajama
asia on tuottanut vihdoin tulosta. Todetaan myös, että vajaan kymmenen vuoden
aikana kunnallisille perhepäivähoitajille on neuvoteltu työajat ja paremmat palkkajärjestelmät – siis kolmenkymmenen toimintavuoden jälkeen päivähoitolain voimaantulosta.
Yksityisenä toimiva perhepäivähoitaja saa palkan joko KELA:n kautta tulevan
yksityisen hoidon tuen kautta tai kuntien maksamien palvelusetelien kautta. Jotkut
kunnat maksavat lisäksi erilaisia kuntalisiä. Jotkut yksityiset perhepäivähoitajat perivät pieniä lisämaksuja. Kunta määrittää perheiden päivähoitomaksun suuruuden
ja kunnan pitää hyväksyä yksityisenä toimiva ja tukea saava perhepäivähoitaja,
joka kuitenkin itse valitsee hoidossaan olevat lapset. Yksityisenä elinkeinon harjoittajana perhepäivähoitaja hoitaa itse veronsa, vakuutuksensa, eläkemaksunsa ja
muut työhön liittyvät velvoitteet.
Vertaishaastatteluissa perhepäivähoitajat toivat esille sekä palkan pienuutta,
mutta varsinkin kustannuskorvausten vähäisyyttä. Perhepäivähoitajat ihmettelevät,
että he eivät saa esimerkiksi työhuonevähennystä verotuksessa kuten lastentarhanopettajat saavat ja he kuitenkin antavat koko kodin työnsä eli lasten käyttöön joka
päivä. Tätä kodin antamista pidetään myös keskeisimpänä syynä siihen, ettei uusia
perhepäivähoitajia tahdo löytyä. Näin kokivat kaikki perhepäivähoidon osapuolet
toiminnan tulevaisuutta pohdittaessa: perhepäivähoitajat, ohjaajat, hallinto ja vanhemmat.
Työaika
Alkuaikoina perheet vain sopivat perhepäivähoitajan kanssa lapsen hoitoajoista.
Myös päivähoitolain tultua voimaan jatkui lapsikohtainen sopiminen. Perhepäivähoidossa on aina ollut käytäntönä, että lapset voivat tulla eri aikoina, jolloin perhepäivähoitajan oma työpäivä on venynyt.
Asia on tiedostettu ja sitä on pitkin matkaa pyritty kohentamaan. Vuoden 1973
alussa toimi MLL:n työsopimustyöryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ohjatun perhepäivähoidon ylläpitäjän sekä perhepäivähoitajan keskeisen työsopimuksen malli.
Työryhmä pohti muun muassa perhepäivähoitajan työaikaa, jossa on pakosta huomioitava myös lasten vanhempien työaika. Todettiin, että tällöin kahdeksan tunnin
päivittäinen työaika ei riitä. Tarvittaisiin vähintään yhdeksän tuntia. Jos taas viikkotuntimäärä ylittää 40 tuntia, on vaikea päästä sopimukseen ja ylityötunteja kertyy
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huomattavasti. Todettiin, että perhepäivähoitaja ei ole työaikalain alainen, vaan ns.
itsenäisessä asemassa oleva, jonka työaika määritellään kunnittain laadittavassa
työsopimuksessa. Todettiin, että määritellyn työajan ylittävältä osalta tulee maksaa
ylityökorvaus. Työryhmä päätyi suosittamaan kuukausipalkkaa.611
Kymmenen vuotta myöhemmin STM:n työryhmä totesi, että perhepäivähoitajan pitkä työpäivä on tosiasia ja lähtöisin perheiden tarpeista. Työryhmän mielestä
lapsiryhmä tulisi voida muodostaa niin, että ryhmän lapsilla olisi suurin piirtein
samanlainen hoitoaika.612
Perhepäivähoitajat itse aktivoituivat 1980-luvulla tuomaan ammattijärjestöllisesti työnsä epäkohtia näkyviin. Perhepäivähoitajallekin työ on ammatti. Näin otsikoi Helsingin Sanomat 2.1.1980. Jutun mukaan perhepäivähoitoa on pidetty joustavana, mutta asian toinen puoli oli, että työpäivästä tulee perhepäivähoitajalle helposti pitkä, kun lapset tuodaan eri aikoina. Perhepäivähoitajista on tuntunut, että
kunnat ohjasivat perhepäivähoitoon lapsia, joiden vanhempien työajat eivät sovi
päiväkotien rytmiin tai lapset sairastelevat paljon. SH:n taholtakin todettiin, että
perhepäivähoito on ollut hyvä ja usein ainoa vaihtoehto juuri hankalina työaikoina
työskentelevien perheiden kannalta. Esimerkiksi Helsingissä 1980-luvun puolivälissä perhepäivähoitajan työaika oli 90 tuntia kahdelta viikolta.613
Vihdoin myös perhepäivähoitajat työaikalain piiriin – nyt jaksaa paremmin
Perhepäivähoitajien työ on elokuusta 2011 lähtien luettu kuuluvaksi työaikalain
piiriin.614 Samalla perhepäivähoitajien osalta tehtiin lisäyksenä KVTS:iin liite 12,
joka mahdollistaa jaksotyön käyttämisen perhepäivähoidossa. Säännöllinen työaika on 40 viikkotuntia ja perhepäivähoitajia koskevat nyt samat työaika- ja lepomääräykset kuin muitakin ammattiryhmiä. Säännöllinen työaika on tasoitettava tasoittumisjaksolla, joka voi olla kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen ja paikallisella sopimuksella jopa vuoteen. Käymissäni kunnissa tasoitusjaksot olivat neljästä
viikosta vuoteen. Tasoittumisjaksoja kunnissa pidetään rullaavasti tai sitten keskittäen aikoihin, jolloin vanhemmillakin on enemmän vapaata eli juhlapyhien ympärille, vuoden vaihteeseen ja kesäaikaan. Vaikutti siltä, että erilaiset tasoitusjaksokäytännöt kuitenkin tuntuivat sopivan juuri siihen kuntaan eli käytännöistä oli yhteisesti keskusteltu ja sovittu. Joissakin kunnissa oli myös ylituntikertymäkäytäntö,
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jossa esimerkiksi kuuden viikon sisällä sai olla 15 tuntia ylitöitä, joista maksetaan
korvaus.
Sekä ohjaajien että perhepäivähoitajien keskuudessa suhtauduttiin työaikalakiin jännityksellä ja pelollakin. Perhepäivähoitajat kokivat, että kunnat suhtautuvat
työaikalakiin eri tavoin. Osassa kuntia koettiin, että vanhempia informoitiin hyvin
ennakkoon, ja osassa kuntia koettiin, että kunta vain ilmoitti siirrosta päiväkotiin,
jos lapsen hoitoaika oli yli 10 tuntia. Kauttaaltaan nykyiset perhepäivähoitajat kertoivat jaksavansa nyt paremmin, vaikka palkka pieneni. Koetaan, että lisääntyvä
vapaa-aika korvaa rahallisen menetyksen.615 Työaikalaki on vaikuttanut siihen, että
koti rauhoittuu illalla. Nyt lapsia ei ole kovin kauan, kun mies tulee töistä. (74)
Varahoito – ratkaisu, ongelma ja paradoksikin
Jo perhepäivähoidon kehkeytymisen aikana kohdattiin varahoidon tarve ja ongelma.
Vuoden 1972 MLL:n malliohjesäännössä todetaan, että kunnan on osoitettava toinen hoitopaikka hoitajan tai hoitajan lapsen sairastuessa. Ei vielä puhuta varahoidosta. Eikä siitä puhuta säädös- eikä normitasolla ollenkaan. Päivähoitolain tultua
katsottiin sen velvoittavan kuntia toteamalla, että
kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan
järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.616
Perhepäivähoitajan työsopimusmalleissa oli alusta asti kohta, jossa todetaan, että
työntekijä sitoutuu määrättäessä varallaoloon.617 Asiaa ei sen kummemmin täsmennetty.
Huhtikuun alussa 1988 SH julkaisi ensimmäiset perhepäivähoidon varahoitoa
käsittelevät ohjeet opasvihkosena 618, johon oli koottu erilaisia varahoitomalleja.
Toimintamalleiksi esitettiin erilaisia vaihtoehtoja 1) varahenkilöstön palkkaamista,
2) kodinhoitajien käyttöä perhepäivähoidossa, 3) lähipäiväkodin käyttöä varahoitopaikkana, 4) vapaiden perhepäivähoitopaikkojen käyttöä varahoitopaikkoina, 5)
leikkitoiminnan kehittämistä varahoidon tarpeisiin, 6) yhdistettyjen toimien perustamista, jossa perhehoitaja voi toimia myös varahoitajana perhepäivähoidossa ja 7)
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kuntien yhteisesti palkkaamia varahoitajia. Oppaassa suositeltiin myös perhepäivähoitajien kiintiöstä irrotettavaksi kiertäviä hoitajia sairastuneiden lasten hoitoa varten. Kun opasvihkonen ilmestyi, normittavat yleiskirjeet olivat jo lakanneet, joten
opas vain esitteli vaihtoehtoja, ottamatta kantaa asian hoitamiseen.
Käytännössä varahoito oli pitkään pääasiassa perhepäivähoitajien kesken tapahtuvaa ja ongelmallista monestakin syystä. Kunnassa toimittiin esimerkiksi Helsingin dokumenttien mukaan siten, että jokaiselle lapselle oli nimetty varahoitaja.
Jo työsopimuksessa perhepäivähoitaja sitoutui toimimaan tarvittaessa varahoitajana. Periaatteena oli, ettei kerralla saisi olla enempää kuin kuusi lasta. Mikäli seitsemäs oli tulossa, hoitajan tuli pikimmiten hakea lapselle uusi varahoitopaikka. Tämän takia hoitajilla tuli olla toistensa osoitteet ja puhelinnumerot. Perhepäivähoitaja siis otti yhteyttä varahoitajaan ja varmisti, että siellä on tilaa. Sen jälkeen hoitaja ilmoitti paikan vanhemmille, jotka ottivat yhteyttä varahoitajaan. Varahoitojärjestelmän toimivuuden takia pidettiin tärkeänä sopia siitä, kuka ilmoittaa kenellekin, kun vakinaisena hoitajana toiminut ei voikaan ottaa jostain syystä lapsia hoitoonsa. Korostettiin ohjeiden selkeyttä ja asiasta sopimista, niin että vanhemmat ja
hoitajat tietävät, miten menetellään. Varahoito oli organisoitu toimimaan itseohjautuvasti. Ohjaajan tuli kuitenkin esimiehenä olla tietoinen tilanteista.619
STM lähetti 2000-luvulla kaksi paimenkirjettä lääninhallitusten kautta kunnille.
Ministeriö viittasi saamaansa palautteeseen, jonka mukaan lapsia on samanaikaisesti perhepäivähoidossa enemmän kuin asetus sallii. Ministeriö esitti lääninhallitusten kiinnittävän erityistä huomiota lasten päivähoidon ja erityisesti perhepäivähoidon lainmukaiseen toteutumiseen kunnissa. Perhepäivähoidossa lapsiryhmien
kokoa suurensi varahoidon järjestäminen toisen perhepäivähoitajan luona.620
Vasta näiden paimenkirjeiden jälkeen kunnissa ryhdyttiin aktiivisesti organisoimaan varahoitoa niin, ettei se rasita perhepäivähoitoa kohtuuttomasti. Haastatteluissa vahvistettiin, että vasta nämä kirjeet todella vaikuttivat. Yhä enemmän siirryttiin varahoidon järjestämiseen päiväkodeissa tai ryhmäperhepäiväkodeissa, ja
näin tapahtui etenkin vuonna 2011 tulleen työaikalain jälkeen.
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Aamulla vain tuli lapsia
Haastatteluissa pohdittiin paljon varahoitoa ja sen ongelmallisuutta. Sitä aiheutti
tietenkin sen yllätyksellisyys ja ennakoimattomuus. Perhepäivähoitajan koko päivän suunnitelma meni uusiksi sekä toiminnan että ruokailun osalta. Perhepäivähoitajat kertovat, että
aamulla vain tuli lapsia. Saattoi tulla yhdeksänkin. (12) Kolme kuukautta oli
yhdeksän lasta (69). Saattoi olla varahoitolapsia, niin että kaikkiaan oli 12,
jopa 16. (7) Oli kuusi kirjoilla, kolme varalasta ja sitten äiti soitti, että kait se
menee kymmeneskin. (69) Oli kaksi omaa lasta ja viisi vierasta ja parhaana
päivänä saattoi olla 13 lasta. (74)
Silloin ei uskaltanut lähteä ryhmän kanssa ulos. Ohjaaja sanoi, että ota vaan kaikki
vastaan, joita oven taakse tulee. Varahoitoon saattoi tulla kymmenenkin lasta. Vaikuttaa siltä, että perusryhmäkoonkin kanssa oli liukumaa.
Näin jälkeenpäin olen mietiskellyt, että miten sitä uskalsi. Mutta toisaalta oli
luottamusta itseensä. (1) Kun oli varalapsia ei päästy kuin omalle pihalle. (59)
Parhaimmillaan oli 5–6 lasta ja puolikkaita lisää niin, että pöydässä saattoi
istua yhdeksän lasta. Hurjimmillaan oli 11 lasta marraskuussa 1988 ja itse olin
raskaana. Päiväkodista saattoi tulla puolikkaita rauhottumaan perhepäivähoitoon. (19) Saattoivat tulla aamulla ennen kahdeksaa ja illalla tuli vuorotyöläisen lapsi. (11)
Varapaikat olivat niin, että oli sovittu pari hoitajaa, joille vietiin ensisijaisesti.
Joskus oli kodinhoitaja varahoitajina – niinä kultaisina aikoina. (69) Ensin oli
nimetyt hoitajat, sitten nimetyt päiväkodit, nyt tietty päiväkoti. (59) Ei ollut
ryhmiksiä eikä varapaikkoja. Hoidettiin, mikä oli hoidettava. (38) Pelko oli,
että jos et ota, joudut mustalle listalle. (44)
Kerralla saattoi olla 12 lasta tai kahdeksan. Kun olivat osan aikaa, niin palkkaa ei tullut ollenkaan, kun ei tullut täyttä päivää. Oli iltalapsia ja yölapsia.
Saatettiin sanoa, ettei siitä tarvitse maksaa, kun nukkuu yöllä. Oli sellaisiakin,
että oli yölapsia, aamulla tuli neljältä ensimmäiset. Tuli ja meni eikä häirinnyt
yhtään. (7)
Joskus oli seitsemänkin lasta ja joskus yöhoidossakin. Kerran äiti oli Helsingissä ja soitti illalla, ettei tänään pääsekään tulemaan. (28)
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Nyt
Nyt ollaan paljon tarkempia. Voi olla vain neljä ja puoliaikainen eskarilapsi. Nykyisin päiväkodissa on perhepäivähoidon varahoitajia. Jos ei ole perhepäivähoidon
lapsia, niin on muuten siellä töissä. Tämä systeemi on ollut vuodesta 2005 lähtien.
Aikaisemmin oli kotona varahoitaja. (65) Varahoitopaikka on nyt päiväkoti.
Osa ei käytä varahoitopaikkaa, vaan järjestää mummit ja kummit ym. On siinäkin ongelmaa lapselle. (42) Varahoitopaikkakoti on olemassa, mutta vanhemmat järjestävät kuitenkin itse. (28)
Varahoidon jotkut kokevat hyväksi jotkut huonoksi. Varapaikka on joskus perhepäivähoidossa ja joskus päiväkodissa. Päiväkodin kanssa ei juurikaan ole
ollut yhteistyötä. (28) Kun päiväkodissa on tiukat tehokkuusajattelut, niin ovat
nyt halukkaampia ottamaan perhepäivähoidosta lapsia tilapäisesti. (61)
Se paradoksi
Alkuperäinen päivähoitolaki määritti kategorisesti, että jos lapsia on samanaikaisesti enemmän kuin neljä, se tulkitaan päiväkodiksi. Olennainen sana oli kuitenkin
samanaikaisesti. Se oikeutti siihen, että tilapäisesti lapsiluku voi olla suurempikin.
On hämmästyttävää ja hämmentävääkin, ettei varahoitoa käsitellä eikä ohjeisteta
1970-luvun normittavissa yleiskirjeissä. Tai todetaanhan niissä tämän ensimmäisen
perusyleiskirjeen tavoin: Perhepäivähoitajan tilapäisen sairastumisen ajaksi lasten
hoito olisi pyrittävä järjestämään käyttämällä hyväksi perhepäivähoidon varakoteja ja yleisiä kotipalveluita.621
Päivähoitolain tiukka määritys tulkita perhepäiväkoti päiväkodiksi, jos lapsia
oli enemmän kuin neljä, paukkui ja venyi joka suuntaan. Käytännössä perhepäivähoitajat kokivat, että lapsimäärä kasvoi epäsäännöllisen säännöllisesti. Paradoksia
oli myös se, että tätä käytäntöä ei normitettu, vaikka melkein kaikkea muuta. Hallinnon näkökulmasta oli tärkeää varmistaa, että lapsilla on aina päivähoitopaikka,
mutta mitä se tarkoitti itse perhepäivähoitajien työn näkökulmasta, siihen ei paneuduttu. Kun toiminta pyöri lisäksi itseohjautuvasti perhepäivähoitajien kesken, ohjaajien ja muun hallinnon ei tarvinnut siihen puuttua. Tai ei kai haluttu puuttua,
koska muutakaan ratkaisua ei ollut. Kodinhoitopalvelu olisi ollut se ratkaisu, ja
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joissakin kunnissa sitä olikin, kuten Espoossa. Mutta kodinhoitopalvelu oli jo 1970luvulta lähtien liukumassa pois lapsiperhepalveluista.
Kunnallisten perhepäivähoitajien työssä noin kolmenkymmenen vuoden ajan
varahoito oli iso ongelma, johon ei kunnolla puututtu, jota ei arvioitu ja jonka perhepäivähoitajat sietivät. Hallinnollisissa ohjeistuksissa ja kehittämishankkeissa
asian järjestämisen ongelmaa tuodaan esille, mutta perhepäivähoitajan työn näkökulmasta asia oli kuin verhon takana. Se tulee esille vasta kokemustietona.
Perhepäivähoitajista itsestään saattoi tuntua, että jollei vaan jousta, joutuu ns.
mustalle listalle. Toisaalta perhepäivähoitajat pitivät hyvänäkin sitä järjestelmää,
että he keskenään järjestelivät varahoidon. Ohjaajien ja hallinnon näkökulmasta
asiassa on pään pensaaseen laittamista siinä mielessä, että perhepäivähoitajien todellinen tilanne jäi näkymättömäksi.
Työn tilat ja ympäristöt – kyllä meillä on rampattu
Perhepäivähoidossa työympäristönä on perhepäivähoitajan koti ja piha-alue. Ne
ovat alusta asti, jo kehkeytymisvaiheen aikana, olleet tarkastuksen ja arvioinnin
kohteena sovittaessa perhepäivähoidon alkamisesta kyseisessä kodissa. Kehkeytymisvaiheen aikana tätä kotien erilaisuutta pidettiin jopa vähän ongelmallisena verrattuna siihen, että päiväkodin fyysiset puitteet pysyvät samoina. Kun ennen päivähoitolakia perhepäivähoidon kuntakohtaisessa kehkeytymisessä nähtiin erilaisia
asteita, niistä viimeisin oli asunto- tai huoneistoaste. Puhuttiin myös kunnallisista
perhepäiväkodeista, joilla tarkoitettiin kunnan omistamia asuntoja, jotka olisivat
perhepäivähoitajan käytössä niin kauan kuin hän toimii perhepäivähoitajana. Tämä
malli ei lähtenyt leviämään. Jonkin verran kunnat saattoivat priorisoida perhepäivähoitajia kuntien vuokra-asuntojen jaossa. Mutta ryhmäperhepäiväkodit olivat sitten 1980-lopulla kuntien omistamia tai vuokraamia tiloja, mutta niissä toimittiin
vain päivähoidon edellyttämänä aikana. Niissä ei asuttu.
Kun ympäristönä on perhepäivähoitajan koti, se on samalla myös hänen perheensä koti. Perhepäiväkodit edustavat tyypillisiä suomalaisia koteja. Niitä on kerrostaloissa, rivitaloissa ja omakotitaloissa.
Haastatteluissa kerrottiin esimerkiksi, että ryhdyttiin hakemaan rivitaloa, jossa
olisi parempi pitää hoitolapsia. Tai rakennettiin omakotitalo, jossa alusta asti otettiin huomioon, että äidin oli hyvä toimia perhepäivähoitajana. Kerrostalossa oli tullut huomautuksia lasten äänistä tai veden kulutuksesta ja siivoamisesta tai sitten ei.
Pääsääntöisesti perhepäivähoitajat ovat kokeneet, että naapurusto on suhtautunut
heidän työhönsä myötämielisesti.
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Riippuen kodin koosta ja oman perheen tarpeista perhepäivähoitajan kanssa
sovitaan, mikä on hoidossa olevien lasten aluetta. Joissakin se on koko koti, joissakin tietyt tilat ja esimerkiksi yläkerta on omien koululaisten aluetta. On vaativaa
myös oman perheen kannalta se, että äidin työympäristönä on koti. Asiaa saatettiin
ratkaista myös niin, että viikonlopuksi koti laitettiin erilaiseen kuosiin. Perhepäivähoitajat toivat esille sitä, että ympäristöä tulisi myös arvostaa kotina. Alusta asti
perhepäivähoidon ympäristöön on kuulunut oman kotiympäristön ohella myös lähiympäristö erilaisine mahdollisuuksineen sekä lähiluonto.
Työt eivät lopu lasten lähdettyä
Perhepäivähoitajan työpäivä lasketaan lasten läsnäolon mukaan, mutta työt eivät
lopu siihen, kun lapset ovat lähteneet. Perhepäivähoitaja suunnittelee omalla ajallaan lasten kanssa tehtävän työn sisällöt ja laatii tarvittavia raportteja. Koti ja piha
pitää siivota ja kunnostaa lasten jäljiltä. Talvella on pihatöitä jo aamusta. Perhepäivähoitajan pitää miettiä ja suunnitella monen päivän ruokien hankinnat ja päivittäiset täydennykset. Perhepäivähoitajan pitää valmistaa seuraavan päivän ruoka niin,
että sen saa nopeasti valmiiksi. Monet kertoivat, että aamulla on saatettu paistaa
sämpylöitä, jotta tulee hyvä tuoksu lasten tulla.
Varsinkin maalla ja omakotitaloissa asuvat perhepäivähoitajat kertoivat,
kuinka he varautuvat omavaraisuuteen. Itse viljellään perunat ja muut vihannekset,
poimitaan marjat pensaista ja metsistä. Joillakin saattaa olla lihat ja kalatkin omasta
takaa. Sen lisäksi, että perhepäivähoitaja pyrkii omavaraisuuteen, hän myös valmistaa mahdollisimman alkuperäisistä aineista kotiruokaa. Perhepäivähoitajat toivat esille, ettei muuhun olisi varaakaan. He ovat taitavia kokkaajia ja vaihtavat kokemuksia ja vinkkejä kollegoiden kanssa.
Jotta perhepäivähoitajan työssä jaksaa, on omasta kunnosta huolehdittava. Työ
vaatii myös jatkuvaa itsensä kehittämistä, itsetunnon tiedostamista ja siitä huolehtimista. Perhepäivähoitajat pohtivat keskusteluissa, että he taitavat olla melko terveitä. Ovat sitä mieltä, että säännöllinen päivärytmi pitää heitäkin kunnossa.
3.4

Perhepäivähoito perheiden näkökulmasta

Tässä alaluvussa tuon perhekokemusta kahdesta näkökulmasta. Kuntakierroksen
haastatteluiden kautta oli mahdollista tavata perhepäivähoidon lapsilleen valinneita
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vanhempia ja kuulla heidän keskusteluaan kokemuksistaan (ks. alaluku 3.4.1). Toisena näkökulmana olivat nuorten aikuisten muistot omista varhaiskasvatuskokemuksistaan (ks. alaluku 3.4.2).
3.4.1 Perhepäivähoito vanhempien valintana ja kokemana622
Kaikki perheet olivat itse halunneet lapsensa perhepäivähoitoon. Perusteluita oli
monenlaisia. Jonkun anoppi oli sitä suositellut, vaikka oli itse lastentarhanopettaja.
Tai valinta oli vain itsestään selvää, kun perhepäivähoitaja oli samassa pihapiirissä.
Perusteena saattoi olla myös se, että oma äiti oli ollut perhepäivähoitaja. Joissakin
kunnissa suosittiin pienimpien viemistä perhepäivähoitoon tai perhepäivähoito oli
jopa ainoa vaihtoehto alle 3-vuotiaille. Perhepäivähoito tuntui ehdottomasti parhaimmalta ratkaisulta myös silloin, jos joutui lähtemään töihin tai opiskelemaan ja
lapsi oli pieni, jopa alle vuoden ikäinen.
Pienelle lapselle perhepäivähoito tarjoaa paremmat mahdollisuudet. On pienempi ryhmä ja on rauhallisempaa kuin päiväkodissa. (27) Äidillä oli aina samat säännöt kaikille, että esimerkiksi lelut olivat kaikille. Oli sellainen toimintakulttuuri. (39)
Kun vanhemmat keskustelevat perhepäivähoidosta lapsen näkökulmasta, saatetaan
todeta, että perhepäivähoitaja opettaa sosiaaliset taidot ja se riittää. Koetaan myös,
että perhepäivähoitaja antaa perushoidon ja perusturvallisuuden ja ne ovat kaikkein
tärkeimpiä. Jokainen lapsi otetaan omana persoonana huomioon. Vanhemmat arvostavat kiireetöntä leikkiä ja yhdessäoloa. Koetaan, että perhepäivähoito on suunnitelmallista, mutta ei kuitenkaan ohjattua varhaiskasvatusta. Huomioidaan lapset
yksilöllisesti. Perhepäivähoidossa on rauhallista.
Vanhemmat tuovat esille perhepäivähoidon pienen, kodinomaisen ryhmän,
jossa on aikaa sylille ja huolenpidolle. Vanhemmat arvostavat sitä, että perhepäivähoidossa liikutaan paljon ja ollaan ulkona luonnossa ja metsässä. Mennään esimerkiksi luistelemaan. Perhepäivähoitaja on aktiivinen ja osallistuu kaikenlaiseen, mitä
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Vanhempia oli mukana viidestä kunnasta yhteensä 12. Kaksi kunnista oli kaupunkeja, kaksi keskisuuria kuntia ja yksi pieni kunta. Äitejä vanhemmista oli kymmenen ja isiä kaksi. Valtaosin vanhemmilla oli parasta aikaa lapsi perhepäivähoidossa. Neljän lapset olivat nyt noin parikymppisiä ja olleet
pieninä perhepäivähoidossa. Suluissa olevat numerot sitaattien perässä viittaavat arpomalla saatuihin
keskusteluryhmien numerotunnisteisiin. Ks. Liite 1.
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lähistöllä on tarjolla, kuten kirjastot, leikkipuistot sekä satutunnit. Tehdään ja touhutaan. Hoitajat voivat itse muokata rytmiä. Ei ole niin minuutin päälle. Leikkiä ei
tarvitse keskeyttää. Kellomenoja on muutamia viikossa. Muuten voi joustaa.
Toisaalta vanhemmat kokivat lapselle rikkautena sen, että ryhmässä oli usein
aivan pieniäkin lapsia. Lapset kasvoivat yhdessä vähän kuin sisaruksina. Jos perhepäivähoitajan ryhmä taas painottuu pienempiin, niin 5-vuotiaalle on haastetta.
Odottaa hoitajan poikaa koulusta kuin kuuta nousevaa. Sitten leikitään erilaista.
(27)
Perhepäiväkodin fyysinen ympäristö on tärkeä ja kodit ovat erilaisia. Vanhemmista joillakin oli kokemus, että lapsilla oli hyvin rajattu alue käytössä. Toisissa
paikoissa koti oli kokonaan lasten käytössä ja myös piha oli laitettu lapsia varten.
Joku tila saattoi olla kielletty. Viimeisin paikka oli sellainen, että lapset eivät olisi
malttaneet lähteä poiskaan. (73)
Vanhemmat arvostavat perhepäiväkodissa maalaisjärkisyyttä ja samalla aaltopituudella olemista. Vanhemmat pitävät tärkeänä luottamuksen rakentumista alusta
alkaen. Koetaan tärkeäksi, että saa mennä omana itsenään ja että ollaan kasvatusasioista samoilla linjoilla. Ja että on se sama ihminen, joka tietää tarkkaan päivän
tapahtumat. Koetaan myös, että joko tuut ihmisen kanssa toimeen tai et tuu. (27)
Nimellä puhutellaan.
On tiiviimpi suhde, kun on aina sama henkilö. On sattunut todella hyvät hoitajat. (18) Puheet kyllä kylillä kuuluu. (73) On iso juttu uppoutua ja antaa itsensä
näille lapsille. (27)
Pienillä paikkakunnilla ja lähialueilla perhepäivähoitajat tunnetaan ja tarkkaillaan.
Kun joku äiti oli itse kolmisen vuotta kotona lapsen kanssa, hän kertoi, että siinä
näki leikkikentillä perhepäivähoitajia ja tilanteita. (18)
Isommassa kaupungissa en uskaltaisi viedä perhepäivähoitoon, näin toteaa pienen paikkakunnan äiti. Täälläkin tietää sellaisia, joille ei ikinä veisi lasta hoitoon,
kun hoitajan kotona saatetaan tupakoida ja on kotieläimiä. Toisaalta on kysymys
siitä, millaisen paikan saa. On säkä, että saa hyvän hoitajan. Ollut itse tyytyväinen,
näin keskusteluissa usein todetaan.
Vanhemmat, joilla oli lapsia perhepäivähoidossa, olivat kokeneet omakohtaisesti ensimmäisen Vasun623 keskustelut, joita oli ollut kunnissa jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Vasusta ja Vasu-keskusteluista puhuminen tuntui luontevalta ja
jopa luonnolliselta. Todettiin vain esimerkiksi, että Vasu-keskustelut ovat tuntuneet
623
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hyviltä (33) tai että perhepäivähoitajan kanssa käytiin Vasu-keskustelut. (18) Vasukeskusteluita oli pidetty joko perhepäivähoitajan luona tai sitten lapsen kotona.
Vanhemmat arvostavat sitä, että perhepäivähoidossa lapset saavat kotiruokaa,
jonka aineksia ovat usein myös itse poimitut sienet ja marjat sekä omat vihannekset.
Vanhemmat ovat tietoisia siitä, että perhepäivähoitaja tekee illalla ruoat valmiiksi
ja että hän tekee paljon sen lisäksi, kun lapset ovat lähteneet. Kyllä ainakin osa
vanhemmista tiedostaa sen, että kulukorvaus ja palkka on pieni ja kodin antaminen
on jatkossa kynnyskysymys. Harva meistä olisi valmis antamaan oman kotinsa
käyttöön. (33)
Vanhemmat toteavat, että kaikista ei ole siihen työhön. Vanhemmat ymmärtävät, että perhepäivähoitaja tekee pitkää päivää, joten ymmärtää sen, että hoitaja tarvitsee myös työajan ja tasoituksen. Perhepäivähoitajien työajan muutoksen myötä
tulleet tasoitusjaksot olivat uutta myös vanhemmille. Tuntui kuitenkin, että vanhemmat sen ymmärsivät ja hyväksyivät. Koettiin kyllä, että tasoitus haki vielä uomaansa eikä järjestelmä ollut vielä valmis. Joka tapauksessa koettiin hyväksi se,
että tasoitusjakson tietää edeltä käsin ja pystyy suunnittelemaan.
Tasoitusjakso voi olla päiväkodissa, mutta edelleen myös toisella hoitajalla.
Vanhemmat kokevat, että nyt ollaan tosi tiukkoja ryhmän suhteen. Kun varapaikkana on päiväkoti, se on tuntunut hyvältä. Nyt on tuttu henkilö päiväkodissa. Aikaisemmin varahoito oli ongelma. Oli varahoidon varahoitoa. Kymmenenkin lasta
saattoi olla. Sijaishoitopaikkaa joutui ennen aina jännityksellä odottamaan. Kun
pystytään ennakoimaan, niin yllättävästi nyt vanhemmilla onkin enemmän aikaa
hoitaa lapsia. Haetaan aikaisemmin tai järjestetään itse hoito tasoitusjaksolla, kun
siitä saa hyvityksen. Ennen oli joustamatonta, että jos oli kokopäiväinen hoito, niin
sitten oli.
Ukit ja mummit on valjastettu tasoitusjaksoille, ja usein kunta antaa hyvitystä
maksuista. Mutta toisilla isovanhemmat ovat vielä itsekin töissä tai asuvat kaukana.
Hankalia ovat myös tilanteet, että hoitaja sairastuu. Silloinkin tarvitaan isovanhempia, jos he ovat käytettävissä. Osa vanhemmista kokee, että kun ovat valinneet perhepäivähoidon, he eivät halua viedä lasta varahoitoon päiväkotiin, vaan yrittävät
järjestää asian muutoin. Osa taas kokee, että varahoito on tuonut luonnollista vuorovaikutusta päiväkodin kanssa, jossa usein on nykyään myös ohjaus päiväkodin
johtajalla.
Koko perhepäivähoitajan perhe on mukana ja ovat tärkeitä lapsille. Näin vanhemmat kokevat. Hoitajan koko perhe tulee tutuksi lasten perheissä ja siellä tunnetaan nimillä perhepäivähoitajan mies ja lapset, vaikka olisivat jo aikuisia, samoin
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isovanhemmat. Toisaalta perhepäivähoitaja tuntee jokaisen lapsen perheenjäsenet
ja lähisukulaiset, kuten isovanhemmat.
Vaikka perhepäivähoitajalla on pieni ryhmä, perheet eivät kovin hyvin tunne
toisiaan, jos eivät entuudestaan tunne. Jos muita vanhempia tavataan esimerkiksi
leikkikentällä, jäädään juttelemaan. Yhteisistä tilaisuuksista ei olla vakuuttuneita
eikä siitä, tarvitseeko perhepäivähoitajan järjestää vanhempaintilaisuuksia. Sitä
pohditaan. Hyvän päivän tuttuja ollaan ja lapset kutsuivat toisiaan synttäreille. Eri
aikaan haettiin ja tuotiin, mutta sellaista yhteistä ei tullut muiden vanhempien
kanssa tai sitten tuli.
Vaikka ei ollut yhteisiä tilaisuuksia, koettiin, että tunnettiin toisensa ja tuli aivan ystäviä. (73)
Vanhemmat keskustelivat perhepäivähoitoon suhtautumisestaan sekä kokemusten
että asenteiden näkökulmista. Yksi kriittinen asenne liittyy siihen, että perhepäivähoitaja on yksin lasten kanssa, että voiko luottaa, mutta onhan se opettajakin yksin
luokassa, todetaan. Vanhemmat tietävät, että hoitajat tekevät toisten hoitajien
kanssa yhteistyötä ja antavat vinkkejä toisilleen. Aikuiskontaktit ovat tärkeitä perhepäivähoitajille. Näin he voivat saada kollegalta tukea lapsiinkin liittyen.
Vanhemmat tapaavat joka päivä perhepäivähoitajan, mutta yrittävät myös järjestellä niin, ettei hakiessa aina olisi kiire, jos vaikka lapsella on leikki kesken. Silloin ehtii jutella perhepäivähoitajan kanssa.
Vanhemmista on tärkeää, että hoitajan taustalla on ohjaaja, vaikka häntä ei juuri
näekään, jos ei ole itse aktiivinen. Ohjaukseen tulisi panostaa ja antaa tuki hoitajalle,
kun vanhemmatkaan eivät aina ole helppoja. Yksityisessä perhepäivähoidossa vain
vanhemmat itse valvovat. Vanhemmista on siis tärkeää tietää, että taustalla on joku.
Opettajaäiti kokee, että eskari on tasoittanut kouluun menoa ja kouluvalmiudet
ovat nyt parempia. Mutta toteaa myös, että
ehkä näkee eskariin tultaessa, että perhepäivähoidosta tulevat voivat olla keskittyneempiä ja jatkaa, että riippuu tietysti lapsen persoonasta. (33)
Vanhemmat kokevat, että perhepäivähoidolla olisi annettavaa päiväkodille: lapsen
huomioiminen yksilönä, syliä ehditään antaa. Ruoka on ehdottomasti parempaa,
perusaineista itse tehtyä. Päiväkoti on sitten isommille tärkeä.
Tulevaisuutta pohdittaessa vanhempien mielestä perhepäivähoidon tulisi säilyä
vaihtoehtona. Kaikille alalle aikoville voisi olla hyväksi olla ensin perhepäivähoitajana. Voisi olla enemmän miehiä. Vanhemmat arvostavat kokemusta. Ei koulutus
heti tuo osaamista päiväkodissakaan. Arvostusta tulisi saada nostettua. Oman kodin
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tarjoaminen työpaikaksi on nykyään vanhempien käsityksen mukaan kynnyskysymys, ei niinkään palkka. Kyllä se koti kuluu. Samalla hoitajalla ei saisi olla kolmea
1-vuotiasta eikä 60-vuotiaalla hoitajalla saisi olla liian pieniä paljon. Johdon tuellakin on merkitystä ja kunnan strategialla.
Kotiin asti näkyy, että täällä (siis kunnassa) on hoidettu hyvin asiat perhepäivähoidossa. (18) Täällä kunnassa on tunne, ettei pimitetä mitään. Ei ole tullut
oloa, että vahditaan. Neuvolaan menee ikäseurantapaperit ja hoitajat tarkkailevat ja antavat suoraa palautetta. (39)
Vanhemmista on tärkeää, että kunta kouluttaa jatkuvasti ja että perhepäivähoitajan
taustalla on ohjaaja. Vanhemmat ovat yleensä antaneet kuntakyselyissä hyvät arviot
perhepäivähoidolle.
3.4.2 Lapsena perhepäivähoidossa624
Lapsen näkökulmaa tarkastelen sitä kautta, että keväällä 1999 pidin Oulun yliopistossa ensimmäisen vuoden lastentarhanopettajaksi opiskeleville Lapsuuden ja kasvatuksen historia -kurssin. Siihen liittyvänä etukäteistehtävänä pyysin kirjoittamaan esseen, jossa toivoin heidän muistelevan omaa varhaiskasvatusaikaansa, siis
aikaa ennen koulun alkamista. Kurssille osallistui 24 opiskelijaa. Ajallisesti oli kysymys 1980-luvun alusta ja pääasiassa Oulusta ympäristökuntineen ja Pohjois-Suomesta. Kymmenellä opiskelijalla oli ollut erilaista kotihoitojärjestelyä, kuten he itse
sanoivat: äiti oli kotona tai oli lastenhoitaja, kodinhoitaja, mummo, täti tai joku
sukulainen. Ja näitä kaikkia eri jaksoissa. Kolmella äiti oli ollut kotona siihen asti,
kun koulu alkoi. Vain yksi oli ollut pienestä asti päiväkodissa. Noin puolet eli 13
oli ollut perhepäivähoidossa, ja kolmella perhepäivähoitaja oli oma äiti. Myös monella perhepäivähoidossa olleella oli erilaisia kotihoidon jaksoja. Kaikkiaan 14 oli
osallistunut seurakunnan päiväkerhoon. Seurakunnan päiväkerho oli tyypillisintä
kotihoitojärjestelyiden rinnalla. Yhdeksän oli 5–6-vuotiaana päässyt (oma ilmaisu)
päiväkodin eskariin.
Miten sitten perhepäivähoitoa kirjoitetuissa esseissä muisteltiin. Perhepäivähoitajista oletettavasti puolet oli ollut kunnallisia ja puolet yksityisiä, mutta tätä
erittelyä ei voinut tarkasti tehdä. Osa puhui vain naapurin Eilalle menosta tai hoitoon menosta äidin tuttavan luo. Osa puhui perhepäivähoitajista. Usein muistetaan
perhepäivähoitaja nimeltä.
624
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Kaikkein parhaimmin muistan sen, että hänellä oli aikaa aina meille, leikkiin
ja syliin ottoon. Hän lauloi paljon ja joskus äänitimme laulujamme ja kuuntelimme niitä. Se oli hienoa. Hoitotäti oli loistava ja tykkäsin hänestä valtavasti.
Sisällä ollessamme askartelimme, luimme paljon ja leikimme autoilla ja piilosta, koska talo oli sopivan sokkeloinen ja kaksikerroksinen. Yläkerrassa oli
meille oma leikkihuone täynnä leluja ja askartelutarvikkeita. Saimme kutsua
naapurin lapsia kylään ja kyläillä itsekin muissa paikoissa. Tuntui, että leikit
eivät jääneet koskaan kesken.
Tuotiin esille kavereita, joista jäi pysyviä ystävyyssuhteita.
Mieleeni on jäänyt pelkästään positiivisia asioita ja muistoja leikeistä muiden
lasten kanssa ja ylipäänsä olosta päivähoidossa.
Muisteltiin paitsi perhepäivähoitajaa, myös hänen miestään.
Erityisesti muistan, kun perheen isä kävi päivisin kotona syömässä ja minä sain
aina kattaa hänelle pöydän ja syödessämme hän aina kehui, kuinka nättiä
kaikki oli. Joka maanantai perheen isä luki meille uunituoreen Aku Ankan ruokatunnillaan. Perhepäivähoitajalla oli vanhempi poika, joka vietti aikaa meidän kanssa. Hän opetti minut jopa laskettelemaan.
Kaikkiaan muistoissa yhteisöllisyys oli tärkeänä. Lapsia oli paljon naapurustossa.
Sukulaiset olivat paljon eri tavoin auttamassa.
Päivät olimme porukalla ulkona ja leikimme kaikki yhdessä. Kävimme uimassa.
Talvisin hiihdimme läheisellä järvellä, laskimme mäkeä ja söimme eväät ulkona.
Koskaan ei tarvinnut olla yksin, aina oli kaveri, useimmiten monta ja tarvittaessa lähellä oli aina joku aikuinen. Äiti ja perhepäivähoitaja olivat ystäviä ja
ovat edelleen. Koko perhepäivähoitajan perhe oli perheemme tuttuja, kun asutaan lähistöllä.
Vaikka kummatkin vanhemmat olivat töissä, oli kunnallisen hoitopaikan saaminen vaikeaa. Yhtenä syynä oli isän kolmivuorotyö, koska silloin sattui vapaapäiviä keskelle viikkoakin ja silloin oltiin tiukkoja, että yövuoronkaan jälkeen ei saanut viedä kunnalliseen päivähoitoon. Sitä vahdittiin. Joten olimme
ensin äidin ystävän luona hoidossa. Äiti oli käynyt siellä imettämässä meitä
ruokatunnilla. Kesäisin meillä oli apulainen. Välillä olimme perhepäivähoi248

dossa, josta muistan vain joitain välähdyksiä. Muistan vaan, että menin hoitoon niin aikaisin, että oli vielä hämärää. Hoitotäti tuli ovelle vastaan aamutakissa ja hoitotädin mies vielä nukkui. Muita mielikuvia en muista.
Negatiivisia asioita ei juuri muistettu. Saatettiin muistaa negatiivisena naapurin
hoitotäti. Jollakin oli hoitajana ensin mummo ja sitten perhepäivähoitaja.
Jonkun ajan kuluttua mummo alkoi tuntua sata kertaa mukavammalta, mutta
sitten syntyi pikkuveli ja äiti jäi kotiin ja minä menin kouluun.
Olin puolipäiväisesti perhepäivähoidossa. Tämä hoitopaikka oli minulle mieluinen, mutta hoitaja oli jo suhteellisen iäkäs rouva, joten meidän piti vaihtaa
hoitopaikkaa. Olin jo kuusivuotias ja olin esikoulun puolipäiväryhmässä. Kuljin sieltä sitten perhepäivähoitajan luokse.
Yhteenvetona voi panna merkille muutamia huomioita tässä noin 14–17 vuoden
takaiseen omaan henkilöhistoriaan liittyvissä kirjoitetuissa muistoissa. Muistelijat
ovat itse suuntautumassa varhaiskasvatuksen alalle lastentarhanopettajiksi ja ovat
pääsääntöisesti noin 20-vuotiaita. Kovin paljon ei yksityiskohtaisia muistoja ole,
mikä on ymmärrettävää. Toisaalta jo 3-vuotiaasta lähtien voi olla omakohtaisia
muistoja ja tunnelmia. Lapsen omaelämäkerrallisen muistin kehittymisen alku
ajoittuu juuri kolmannen ja neljännen ikävuoden aikoihin.625
Muistoissa ja tunnelmissa näkyy leikki ja leikkimisen rauha, aikuisen läheisyys,
erilainen puuhailu sisällä ja pienet työtehtävät. On tunne, että oltiin paljon ulkona
ja oli kavereita. Myös perhepäivähoitajan perhe tuli merkityksellisenä esiin.
Näissä esseissä tuli esiin myös yksi päivähoitopoliittisesti näkymätön tilanne.
Useimmat kotona olevat lapset kävivät kuitenkin säännöllisesti kerhoissa, erityisesti seurakunnan päiväkerhoissa. Tämä kombinaatio on meillä ollut tilastollisesti
näkymätöntä. Lapset ovat rekisteröityneet pelkästään kotona oleviksi, vaikka lasten
näkökulmasta tilanne on toisenlainen.
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4

Perhepäivähoito varhaiskasvatuksena

Tässä luvussa tarkastelen ensin suomalaista varhaiskasvatus-käsitettä ja sen sisältöä hallinnon asiakirjoissa (ks. alaluku 4.1). Tarkastelen perhepäivähoidossa alusta
alkaen tehtyjä sopimuksia ja lapsikohtaisia suunnitelmia (ks. alaluku 4.2). Keskeisenä tässä osiossa on katsoa, millaiselta näyttää erityisesti perhepäivähoitajien itsensä määrittämänä perhepäivähoidon varhaiskasvatus ja sen omaleimaisuus (ks.
alaluku 4.3) sekä ohjauksen merkitys (ks. alaluku 4.4).
4.1

Suomalainen varhaiskasvatus-käsite hallinnon asiakirjoissa

Koko päivähoitolain ajan eli 1970-luvun alusta lähtien varhaiskasvatus-käsite on
ollut luontevasti ja aktiivisesti käytössä. Se on ollut niin hallinnon, tutkimuksen
kuin käytännönkin käsitteenä, vaikka sen sanoitus päivähoitolaista puuttuikin.
Millä tavoin sitten keskeisissä hallinnon asiakirjoissa ja niihin liittyvissä prosesseissa varhaiskasvatusta on määritelty neljänkymmenen vuoden aikana. Tarkastelen ensin päivähoitolain aikaisia määritelmiä, joita on seitsemän (ks. alaluku 4.1.1).
Sen jälkeen tarkastelen varhaiskasvatuslain määritelmää varhaiskasvatuksesta (ks.
alaluku 4.1.2). Lopuksi muutama pohdinta varhaiskasvatus-käsitteestä (ks. alaluku
4.1.3).
4.1.1 Varhaiskasvatus päivähoitolain aikana
Ensimmäisen määritelmän esitti vuonna 1974 Varhaiskasvatuksen henkilökunnan
koulutuskomitea toteamalla:
Päivähoidon on alusta alkaen katsottu tukevan ja täydentävän vanhempien
suorittamaa hoito- ja kasvatustyötä. Tämä kotien ja päivähoidon yhteinen tehtäväalue on varhaiskasvatusta, jonka jälkeen lapsen kehityksestä yhdessä kodin kanssa huolehtii lähinnä koululaitos.626
Vuonna 1976 lokakuussa järjestettiin Hyvinkäällä laaja-alaisella osallistujajoukolla
Varhaiskasvatus 80-luvulla -konferenssi, joka oli Suomen Lastentarhanopettajaliiton aloitteesta Kansalaiskasvatuksen keskuksen organisoima. Seminaari kokosi
kaksipäiväiseen keskusteluun noin 150 osanottajaa. Seminaarissa olivat edustet-
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tuna muun muassa valtioneuvosto, STM, KH, SH sekä keskeiset puolueet ja ammatti- ja työmarkkinajärjestöt. Mukana olivat myös kansalais- ja lastensuojelujärjestöt, kirkko, oppilaitokset, mutta myös eri tieteen alojen edustajia. Käytännön
edustajina oli niin lastentarhanopettajia, lastenhoitajia kuin perhepäivähoitajia ja
perhepäivähoidon ohjaajia. Se oli vaikuttajajoukon kohtaaminen, kuten Jaakko
Itälä totesi seminaarin raportissa.627
On merkille pantavaa, että konferenssin sisällöllisenä tavoitteena oli varhaiskasvatuksen pohtiminen ja paikantaminen. Konferenssi oli pohjustusta tulevalle
kasvatustavoitekomitealle. Opetusneuvos Veli Nurmi totesi puheenvuorossaan:
Varhaiskasvatus terminä ei ole mikään aivan uusi, vaikka sitä onkin vasta viime
vuosina käytetty virallisluonteisesti alle oppivelvollisuusikäisten lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta … Oikeastaan tämä käsite tuli perusteellisen pohdinnan kohteeksi vuonna 1974 työnsä valmiiksi saaneessa varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomiteassa, jonka puheenjohtajana toimi
pääjohtaja Alli Lahtinen.
Kansanedustaja Pirkko Työläjärvi totesi samassa konferenssissa:
Varhaiskasvatus on paljon laajempi käsite kuin päivähoito tai esikoulu. Se käsittää nimittäin sekä kodin että yhteiskunnan antaman hoidon ja kasvatuksen.
Sen vuoksi varhaiskasvatusta ei voi rajata hallinnonalojen suppeisiin raameihin. Toteutuakseen lasten parhaaksi varhaiskasvatus edellyttää kotien, päivähoidon ja koulun yhdensuuntaisia pyrkimyksiä ja toimenpiteitä. Varhaiskasvatuksen suunnitelmista keskusteltaessa olisi tärkeää synnyttää myönteinen yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri. Olisi myös tärkeää ottaa oppia niukkojen
taloudellisten resurssien vallitessa suoritettavasta yhteiskunnallisesta uudistustyöstä ja siitä käydystä keskustelusta. Keskusteltiinpa sitten varhaiskasvatuksen määrästä, laadusta tai tavoitteista, tulee edetä vastuullisesti.628
Konferenssin keskusteluissa oli esillä myös varhaiskasvatus elinikäisen kasvatuksen osana sekä varhaiskasvatuksen hallinnollinen paikka. Silloisen KH:n pääjohtaja Erkki Aho totesi, että elinikäiseen koulutukseen kuuluu myös varhaiskasvatus.
Esikoulutusvaihe luo pohjan yksilön elinikäiselle koulutukselle. On tärkeää molemminpuolinen vuorovaikutus varhaiskasvatusta ja koulua toisiinsa nivellettäessä.
Aho toteaa:
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Vaikka henkilökohtaisesti näenkin varhaiskasvatuksen entistä selkeämmin
osana ihmisen jatkuvaa koulutusta ja rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää, katson, että nyt ei ole aihetta meillä nostaa keskeiseksi kysymystä varhaiskasvatuksen hallinnosta. Voimavarat on suunnattava varhaiskasvatuksen
sisällön kehittämiseen ja taloudellisten voimavarojen ohjaamiseen päivähoitopaikkojen luomiseksi. 629
Ilmeisesti hallinnonalakeskustelussa tuolloin oli lähinnä kysymys 6-vuotiaista ja
esikoulun paikasta. MLL:n toiminnanjohtaja Jaakko Itälä totesi loppupuheenvuorossaan:
Täällä ei ole paisuteltu keinotekoista hallinnollista ristiriitaa sosiaalihallinnon
ja kouluhallinnon välillä eikä yleensäkään nähty tätä valintaa 6-vuotiaiden
osalta ratkaisevana. Täällä ei myöskään enää ole käsitelty 6-vuotiaiden kysymystä erillisenä, vaan nähty se koko varhaiskasvatuksen kehittämisen osana.
Päivähoidon ja koulun rajaa on haluttu kehittää liukuvaksi ja ennen kaikkea
lapsen paras on nähty pääasiana.630
Kun sitten toisena hallinnon määritelmänä vuonna 1980 valmistui parlamentaarinen Kasvatustavoitekomitean mietintö631, se jatkoi samaa käsitystä varhaiskasvatuksesta vielä laajentaen sitä. Komitean johdantoluvussa todetaan:
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan kaikkea alle kouluikäisten lasten kasvatusta.
Lasten vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti varhaiskasvatuksesta. Yhteiskunnan järjestämä lasten päivähoito tukee kotien kasvatusta. Varhaiskasvatusta
tapahtuu tämän lisäksi runsaasti seurakuntien, erilaisten järjestöjen ja puolueiden toimesta. Tiedotusvälineiden vaikutus varhaiskasvatukseen on laajentunut viime aikoina. Varhaiskasvatukseen vaikuttavat välillisesti erilaiset organisaatiot, jotka antavat neuvoja ja tukea kasvatustyössä. Tällaisia ovat mm.
äitiys- ja lastenneuvolat ja kasvatusneuvolat.
Lasten päivähoidon kehittämisen perustana ovat yhteisesti hyväksytyt kasvatustavoitteet. Ne koskevat lasten päivähoidon kaikkia muotoja: päiväkoteja,
perhepäivähoitoa sekä leikin ja toiminnan ohjausta. Niistä rakentuu palvelun
sisältö, se mitä lapsi päivittäin voi itselleen saada tästä varhaiskasvatuksen
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osa-alueesta. Lasten päivähoito on laajin ja keskeisin kotien antama kasvatusta tukevista varhaiskasvatusmuodoista.
Johdantoluvussa siis taustoitettiin varhaiskasvatus käsitteellisesti, mutta tämän paikannuksen jälkeen kasvatustavoitekomitean noin parisataasivuisessa talokirjassa
ei sitten mainita enää varhaiskasvatusta, vaan puhutaan kasvatustavoitteista ja päivähoidon kasvatuksesta. Kasvatustavoitekomitean työn pohjalta päivähoitolakiin
lisättiin vuonna 1984 kasvatustavoitepykälä632, mutta siinä keskitytään puhumaan
päivähoidosta, sen tavoitteista, sisällöstä ja päivähoidossa olevien lasten kotien tukemisesta näiden kasvatustehtävässä.
Kasvatustavoitekomitean jälkeen vuonna 1981 annetussa lasten päivähoidon
valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosille 1982–1986 todetaan kolmantena määrityksenä:
Varhaiskasvatuksella luodaan olennainen perusta ihmisen inhimilliselle kasvulle, elinikäiselle kasvatukselle ja koulutukselle. Kotien antamaa kasvatusta
tukevan varhaiskasvatusmuodon, lasten päivähoidon kehittämisen tulee perustua yhteisesti hyväksyttäville kasvatustavoitteille. Edelleen todetaan, että päivähoidon kasvatustavoitekomitea on mietinnössään esittänyt suuntaviivat päiväkoteja, perhepäivähoitoa sekä lasten leikin ja toiminnan ohjausta koskeviksi
kasvatustavoitteiksi.
Suunnitelman mukaan lasten päivähoitoa kehitetään sekä laadullisesti että määrällisesti erilaisia vaihtoehtoja tarjoavaksi.633
Tämä alkuaikojen varhaiskasvatuksen laaja käsite loi sitten pohjan vuosikymmeniksi eteenpäin. Päivähoitolain alkuajoista lähtien varhaiskasvatus-käsite oli siis
vahvasti mukana käsittäen pienten lasten kasvatusympäristöjen kokonaisuuden.
Sen sanoittaminen legitiimiohjaukseen jäi puuttumaan ja asian voi tulkita niin, että
haluttiin korostaa uuden toiminnan eli lasten päivähoidon sisältöä puhumalla päivähoidon kasvatuksesta ja kasvatustavoitteista. Haluttiin fokusoida varhaiskasvatuksesta päivähoitoon ja korostaa sitä yhtenä varhaiskasvatuksen alueena. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi ollut loogista kirjata laaja-alaisen varhaiskasvatus-käsitteen
pohjalta kasvatustavoitepykälä esimerkiksi muotoon: päivähoito osana varhaiskas-
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vatusta. Vastaava laaja-alaiseen varhaiskasvatus-käsitteeseen pohjaava kirjaus tehtiin parikymmentä vuotta myöhemmin esiopetuksen osalta, kun se liitettiin perusopetuslakiin. Kirjaus tehtiin muotoon esiopetus osana varhaiskasvatusta.634
Sama laaja-alainen varhaiskasvatuksen käsite oli myös esillä tiedemaailmassa,
josta esimerkkinä Eeva Huttusen toteamus vuonna 1989:
Varhaiskasvatus osana yhteiskunnallista todellisuutta on muutoksessa. Keskeisin varhaiskasvatuksen toteuttaja – perhe – ei kuitenkaan ole menettänyt asemaansa, päinvastoin. Kodin ja päivähoidon integroiva varhaiskasvatusteoria
kulminoituu kodin ja päivähoidon yhteistyöhön.
Tai Mikko Ojalan määritelmä, jonka mukaan:
Varhaiskasvatus on kodin, päivähoidon ja esikoulun elämänpiiriin sijoittuva
vuorovaikutustapahtuma, joka on tavoitteellista pyrkien 0–-6-vuotiaiden lasten
kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen.635
Varhaislapsuuden ja -kasvatuksen tutkimustoimikunta määritteli neljännen hallinnon määritelmän varhaiskasvatukseen vuonna 1989 näin:
Laajasti käsitettynä varhaiskasvatus liittyy kaikkeen yhteiskunnassa tehtävään
toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan kasvuolosuhteisiin ja edistämään lapsen mahdollisimman suotuisaa kehitystä. Tässä toiminnassa voidaan erottaa
tavoitteellinen kasvatus sekä muu sosiaalinen vuorovaikutus, jolla on kasvatuksellisia seurauksia sekä kasvatusta tukevat toimenpiteet.636
Varhaiskasvatus alkoi näkyä enemmänkin julkishallinnossa, kun 1990-luvun lopulla STM asetti varhaiskasvatustyöryhmän.637 Työryhmän raportissa 1999 todetaan, että se
keskittyi työssään julkiseen varhaiskasvatukseen ja siinä lasten päivähoitoon,
joka on keskeinen varhaiskasvatusta toteuttava taho ... Päivähoito tulee nähdä
palveluna, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien
oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka ... Työryhmän näkemyksen mukaan
päivähoidossa esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki alle kouluikäiset lapset,
koska esiopetus on osa päivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta.
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Tätä varhaiskasvatustyöryhmän kirjausta voidaan pitää viidentenä julkishallinnon
määritelmänä varhaiskasvatuksesta. Se paikansi varhaiskasvatuksen myös päivähoidon sisällöksi. Varhaiskasvatustyöryhmä esitti laadittavaksi yleiset valtakunnalliset varhaiskasvatuksen linjaukset, joissa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen arvot
ja tavoitteet sekä kehittämisen suuntaviivat määriteltäisiin. Linjaukset vahvistaisi
valtioneuvosto.
Vuonna 2002 valtioneuvoston periaatepäätöksenä sitten vahvistettiin STM:n
esityksestä varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset. 638 Valmistelutyö oli
tehty Stakesissa laaja-alaisesti eri tahojen yhteistyönä ja kuulemisina. 639 Niistä
muodostui kuudes valtionhallinnon varhaiskasvatuksen määritelmä:
Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista
vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä
ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu
ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut.
Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista
vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Lähtökohtana on laaja-alaiseen, monitieteiseen tietoon, tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen menetelmien tuntemiseen perustuva, kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen
toimintaympäristö. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetus- ja kasvatustyötä. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.
Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka
käyttävät varhaiskasvatuspalveluita.
Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön
sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston
kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset

638
639

STM: 38.
Stakes: 04.

256

lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunnat varhaiskasvatuspalveluineen.
Linjauksissa puhutaan laajasti varhaiskasvatuspalveluista, joista vallitsevin on päivähoito eri muotoineen. Varhaiskasvatus nähdään nyt entistä selvemmin myös päivähoidon sisältönä. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa esitettiin,
että Stakes laatii valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman. STM sen sitten
edellytti Stakesilta tulossopimuksessaan. Stakesin laajana, eri tahojen yhteistyönä
laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu) valmistuivat syyskuussa
2003, ja niistä saatiin välittömästi ensimmäinen arvio laajan lausuntokierroksen
kautta. Yleisesti ne koettiin hyviksi.640 Myös kunnilta haluttiin pian arvio Vasun
toimivuudesta sekä pyydettiin mahdollisia muutosesityksiä. Tämä kuntien palaute
kerättiin vuonna 2005, ja sen perusteella tehtiin vain jotain pieniä muutoksia Vasun
toiseen painokseen saman vuonna. Kunnat pitivät Vasua valtaosin hyvänä ja toimivana ja lähtivät välittömästi toteuttamaan Vasua omiksi suunnitelmikseen. Kunnat
toivoivat, ettei toiseen painokseen tehtäisi isoja muutoksia, koska he olivat saaneet
hyvin perustyön alkuun tässä uudessa kehittämistyössä.
Tässä ensimmäisessä Vasussa varhaiskasvatus määriteltiin linjausten määritelmän mukaiseksi pienin muutoksin. Vuoden 2003 Vasu sisälsi seitsemännen päivähoitolain aikaisen valtakunnallisen määritelmän varhaiskasvatuksesta:
Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua,
kehitystä ja oppimista. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten
kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.
Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä
on keskeinen merkitys. Lähtökohtana on kasvatustieteelliseen, erityisesti varhaiskasvatukseen ja laaja-alaiseen, monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen
sekä pedagogisten menetelmien tuntemiseen perustuva, kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
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Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on olennaista, että kasvatusyhteisöillä
ja yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammatillinen tietoisuus.
Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta. Varhaiskasvatuspalveluita tuottavat
kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunnat. Esiopetus on
vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat
lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät
varhaiskasvatuspalveluita.
Näkyikö varhaiskasvatuskäsite hallitusohjelmissa? 641 Se on relevantti kysymys.
Ensimmäinen maininta on Lipposen II hallitusohjelmassa 1999–2007 eli hallitusohjelmassa, joka käynnistyi varhaiskasvatustyöryhmän mietinnön jälkeen. Seuraavan kerran varhaiskasvatus on mainittuna Vanhasen II hallitusohjelmassa 2007–
2010, jossa muun muassa oli maininta varhaiskasvatuksen aseman selvittämisestä
hallinnossa. Kataisen–Stubbin hallitusohjelmassa 2011–2015 varhaiskasvatus oli
keskiössä monella tavoin. Siinä todettiin varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto
sekä varhaiskasvatuslain laatiminen.
Yhteenvetona päivähoitolain aikaisesta eli runsaan neljänkymmenen vuoden
ajasta voidaan paikantaa siis seitsemän hallinnon ohjaukseen liittyvää määritelmää
varhaiskasvatus-käsitteeseen, vaikka sen ilmeneminen hallitusohjelmissa oli ohutta
ja legitiimisti olematonta. Näin kokonaisuutta jälkikäteen katsottaessa voi todeta,
että vuoden 1974 varhaiskasvatushenkilökunnan koulutuskomitean linjaus oli ratkaiseva. Laaja-alaisuudessaan se siivitti varhaiskasvatuksen sisältöä koko päivähoitolain ajaksi ja vaikutti siihen, että varhaiskasvatus-käsite jäi legitiimisti näkymättömäksi, koska sitä ei kirjattu lainsäädäntöön. Miksi sitten ei kirjattu? Alun käsitemäärittelyn voi tulkita myös niin, että mittavaa uutta reformia eli päivähoitoa
haluttiin korostaa paitsi palveluna myös sisältönsä osalta. Päivähoitohan oli se osa
varhaiskasvatusta, jota julkishallinnon toimin voitiin ja haluttiin kehittää sillä käsitteellä. Varhaiskasvatus oli kuitenkin koko päivähoitolain ajan hallinnon, tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön käyttämä käsite. Se näkyi vahvasti myös oppi-
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materiaaleissa. Varhaiskasvatus tarkoitti julkishallinnon organisoimana päivähoitopalvelua sekä päivähoidon sisältöä eli kun lapsi oli päivähoidossa, hän oli varhaiskasvatuksessa.
Alkuvuosikymmeninä päivähoitolain jälkeen jouduttiin kokopäivähoidon tarjonnan vähäisyyden takia priorisoimaan palvelun saamista eniten tarvitseville. Päivähoidon sisältöä kasvatuksena ja varhaiskasvatuksena sekä lapsen hyvän olon olosuhteina on aina pyritty kehittämään. Ei päivähoitolakia synnytetty ja kehitetty lasten säilytyspaikaksi eikä vanhempien työnsä, opiskelunsa tai muusta syystä tarvitsema päivähoito lapselleen tee siitä sellaista. Vielä elokuussa 2018 Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan tulevasta varhaiskasvatuslaista kertoessaan, että
päivähoidon päärooli oli pitkään lähinnä työvoima-, sosiaali- ja perhepoliittinen:
lapset piti saada säilöön, kun naisetkin alkoivat mennä töihin. 642 Keskeisenä henkilöstönä ovat koko ajan olleet lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat päiväkodeissa
sekä perhepäivähoitajat ja perhepäivähoidon ohjaajat perhepäivähoidossa. Päivähoitolain aika on nyt paketissa. Se on kokonaisuutena analysoitavissa. Se ei enää
muutu.
4.1.2 Varhaiskasvatus varhaiskasvatuslaissa ja perhepäivähoidon
asemointi siinä
Kun vuoden 2013 alusta lähtien päivähoidon valtakunnallinen hallinto siirtyi
STM:stä OKM:ään, käynnistyi samalla päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi. Melkein kolme vuotta kului sitten ikään kuin odottelutilassa ennen kuin
varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. 643 Päivähoitolaki oli siis voimassa
myös tämän välivaiheen aikana ja ensimmäinen varhaiskasvatuslaki oli pitkälti rakennettu entisen päivähoitolain päälle. Tästä kolmen vuoden kuluttua eli 1.9.2018
lähtien tuli voimaan ensimmäinen varsinainen varhaiskasvatuslaki.644
Vuoden 2015 varhaiskasvatuslain ensimmäisen pykälän ensimmäisessä momentissa todetaan, että tässä laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Lakia todetaan sovellettavan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen
tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki
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määrittää varhaiskasvatuksen toimintamuodoiksi 1) päiväkotitoiminnan, jota järjestetään päiväkodissa, 2) perhepäivähoidon, jota järjestetään perhepäiväkodissa ja
3) avoimen varhaiskasvatuksen, jota järjestetään toimintaan soveltuvassa paikassa.
Varhaiskasvatuslait 645 määrittävät ensimmäisen kerran lakisäteisesti varhaiskasvatuskäsitteen: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja
tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa
painottuu erityisesti pedagogiikka. Perinteinen educare-ajattelu jatkuu varhaiskasvatuslaissa, mutta pedagogiikan painottaminen on uutta ja sitä vahvistettiin vuoden
2018 varhaiskasvatuslaissa lisäämällä sana erityisesti. Varhaiskasvatuslaki sisältää
siis yhdeksi varhaiskasvatusmuodoksi perhepäivähoidon sekä perhepäiväkodin –
päivähoitolain tapaan. Yksi oleellinen muutos tapahtuu vuoden 2018 varhaiskasvatuslain määritelmässä verrattuna sekä päivähoitolakiin että vuoden 2015 varhaiskasvatuslakiin. Nyt puhutaan vain perhepäivähoidosta ja perhepäiväkodista ilman
toteamusta yksityiskodista tai kodinomaisuudesta.
Perhepäivähoito säilyy varhaiskasvatuslaissa ja päivähoitoasetuksessa samalla
hoitajakohtaisella lapsimäärällä kuin aikaisemminkin eli perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa
yhtä perusopetuslain mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta
lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa
perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna.646
Ryhmäperhepäivähoidon osalta jatkuu edelleen sama käsitteellistämätön
muoto kuin oli päivähoitolain aikanakin eli asetuksen mukaan perhepäiväkodissa
kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja lisäksi osapäiväisesti kahta lasta. Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet
kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta ja silloin tulee
yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 1.1.2013 mukainen ammatillinen kelpoisuus.647 Ryhmäperhepäivähoito-käsitettä ei siis mainita. Ei myöskään kolmiperhehoitoa. Perhepäivähoitajien kelpoisuudesta ja ammattitutkinnon suorittamisesta ei
ole vuoden 2015 varhaiskasvatuslaissa mainintaa, kuten ei ollut päivähoitolain ai-
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kanakaan, mutta vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki määrittää kelpoisuusvaatimukseksi perhepäivähoitajalle tehtävään soveltuvan ammattitutkinnon tai muun
alalle soveltuvan koulutuksen.648
Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Näin varhaiskasvatuslaki 649 määrittelee varhaiskasvatuksen
sekä vuonna 2015 että vuonna 2018. Lisäksi laki sisältää kymmenkohtaisen tavoitteiston, jonka mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:
1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua,
kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset
4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen,
edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa
7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista
tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä
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8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista
vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan,
toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa
lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi
sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.
Varhaiskasvatuslain mukaan jokaiselle lapselle on laadittava päiväkodissa ja perhepäivähoidossa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Siihen on kirjattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi kirjataan lapsen
tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.650
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja lapsen vanhempien tai muiden huoltajien kanssa. Sen laatimisesta vastaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö. Lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen voivat osallistua lapsen kehitystä ja oppimista tukevat
muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään
kerran vuodessa. Tätä useammin se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.
Kaikki varhaiskasvatuslain tavoitekohdat soveltuvat myös perhepäivähoitoon,
kun ne ajatellaan perhepäivähoidon näkökulmasta, ja se työ olisi luontevaa kunnissa tehdä ohjaajien tai perhepäivähoidosta vastaavien ja perhepäivähoitajien yhteistyönä ja osana lapsikohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa, jolloin myös vanhemmat otetaan tähän keskusteluun mukaan. Perhepäivähoidon kannalta on oleellista, että perhepäivähoidosta vastaava johtaja tai ohjaaja todella tuntee perhepäivähoitoa ja hyväksyy sen. Perhepäivähoidon osalta varhaiskasvatussuunnitelmatyössä tulisi ottaa huomioon perhepäivähoitolähtöisyys ja sen omaleimaisuus varhaiskasvatuksessa.
Pohjatyö niin kuntakohtaisiin kuin lapsikohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin eli Vasu-työhön tehtiin kymmenen vuoden ajan Stakes/THL-aikana vuosina
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2003–2012.651 Stakesin suosituksena laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet olivat voimassa siihen asti kunnes uudet OPH:n normina laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2016 valmistuivat ja ne tuli ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2017.652
Tässä perhepäivähoidon historiaa luotsaavassa tutkimuksessa on myös hyvä
muistaa, että itse asiassa perhepäivähoidossa alettiin ensimmäisenä laatia kolmikantaisesti eli ohjaajan läsnä ollessa yhdessä vanhempien kanssa lapsikohtaisesti
tehdyt hoito- ja kasvatussuunnitelmat ja -sopimukset jo ennen päivähoitolakia. Helsinki aloitti tämän käytännön perhepäivähoidon kokeilussaan ja SH laajensi toiminnan normittavissa yleiskirjeissään koko maan perhepäivähoitoa koskevaksi heti
päivähoitolain tultua voimaan vuonna 1973.653
Vuoden 2016 Vasun arviointi käynnistynyt – muutama kommentti
perhepäivähoidon näkökulmasta
Alkusyksystä 2018 valmistui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin tekemänä ensimmäinen arviointi vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden toimeenpanosta ja sisällöstä.654 Arviointi kohdentui varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoon ja sisältöön ja se kohdennettiin kyselynä palvelun
järjestäjille ja tuottajille.
Tässä tutkimuksessa ei ollut enää aikataulullisista syistä mahdollisuutta paneutua arvioinnin tuloksiin yksityiskohtaisesti. Perhepäivähoidon osalta se ansaitsee
kuitenkin muutaman kommentin. Perhepäivähoito on osana sekä palvelun järjestäjien eli kuntien varhaiskasvatustoiminnassa että palvelun tuottajien eli yksityisen
varhaiskasvatuksen osana. Nyt esitetyissä tuloksissa perhepäivähoito esitetään erillisenä vain yksityisen palvelutuotannon osalta ja silloin puhutaan yksityisistä perhepäivähoitajista. Kunnallinen perhepäivähoito jää nyt näkymättömäksi.
Median kertoessa tuloksista asia vielä yksiviivaistuu eli julkisuudessa puhutaan kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista ja yksityisestä perhepäivähoidosta
ja vastakkain asetetaan päiväkodit ja yksityinen perhepäivähoito: Yksityisessä perhepäivähoidossa suunnitelmien taso on heikompaa kuin päiväkodeissa.655
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Nyt ollaan siis perhepäivähoidon 50 vuoden tarinassa uuden agendan alussa.
Oleellista on, miten kysymysten asettelua, tulkintoja ja tekemistä jatketaan. Tämä
tutkimus on kuvannut ja todentanut perhepäivähoidon prosessin hyvinvointipalveluksi, jossa yhtenä oleellisena toimintana on ollut perhepäivähoidolle annettu tuki
ohjauksen kautta.
4.1.3 Huomioita ja pohdintaa
Vuoden 2015 varhaiskasvatuslain soveltamista kavennettiin seuraavana vuonna
voimaantulostaan eli vuonna 2016 niin, että aikaisemmin voimassa ollut vanhempien vapaasti valittavissa ollut subjektiivinen päivähoito-oikeus rajattiin nyt 20
viikkotuntiin. Vanhempien työssäkäynti, opiskelu tai erityiset syyt oikeuttavat lisäksi kokopäiväiseen päivähoitoon. Säädös koskee myös perhepäivähoitoa, joka on
aina ollut pääasiassa kokopäivähoitoa. Pääsääntöisesti lapsella on nyt oikeus vain
20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen, jos jompikumpi vanhemmista on kotona.656
Tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus 20 viikkotunnin varhaiskasvatusoikeuteen toi interventiona hämmennystä koko varhaiskasvatus-käsitteeseen.
Tuli mielikuva, että varhaiskasvatusta olisi vain se 20 tuntia, ja puheet hiipuivat
kokonaisuuden ja kokopäiväisyyden osalta sekä siitä, että lapselle jokainen hetki
on varhaiskasvatusta hoidon, opetuksen, kasvatuksen ja pedagogiikan näkökulmista katsottuna. Tätä hämmennystä lisäsi vuoden 2015 varhaiskasvatuslaki, joka
oli rakennettu pitkälti entisen päivähoitolain päälle toteamuksella alussa: Jäljempänä tässä laissa lasten päivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta. Tämä ensimmäinen varhaiskasvatuslaki käsittelee sitten kirjoitettuna sekaisin päivähoitoa
ja varhaiskasvatusta.
Päivähoitolain aikana varhaiskasvatukseksi käsitettiin koko toiminta lapsen ollessa päivähoidossa, eikä siitä voitu erottaa erillistä varhaiskasvatusta. Tällä ajattelulla toimittiin ja sen ymmärsi. Lasten hoitoratkaisut päivähoito mukaan lukien oli
vanhempien valinnan tulos, ja siihen tuli kuntien ja valtion taholta täydellinen tarjouma 1990-luvulla subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä ja sitä täydensivät
yksityisen hoidon tuki, palvelusetelit ja jo aiemmin mahdollistettu kotihoidon tuki.
Kunnat ovat voineet tehdä kuntakohtaisia ratkaisuja olla rajaamatta subjektiivista päivähoitoa.657 Eli nyt tuodaan takaisin se tilanne, mikä oli 1970- ja 1980-
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luvuilla, että kunnan taholta määritellään lapset ja perheet, jotka saavat kokopäivähoitoa.
Varhaiskasvatuslakia täydentävä asetus on pohjiltaan vielä selkeämmin nimeä
myöten sama kuin päivähoitolain aikana eli Asetus lasten päivähoidosta658, johon
tuodaan paikoin säädöstä varhaiskasvatuslakiin viitaten. Käsitteiden näkökulmasta
tilanne on entistä hämmentävämpi, kun esimerkiksi asetuksen toisessa pykälässä
puhutaan päivähoidossa olevasta lapsesta ja laajentuneesta hoitotarpeesta. Samassa
pykälässä todetaan, että kun päivähoitoon otetaan muita kuin lasten päivähoidosta
annetun lain 11a §:ssä tarkoitettuja lapsia (tarkoittaa 20 tunnin subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta viikossa), on etusija annettava lapsille, jotka tarvitsevat päivähoitoa sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä.659
Tästä on seurannut monenlaista käsitteellistä hämmennystä. Kuntien internetsivustoja selatessa huomaa, että siellä puhutaan varsinaisena varhaiskasvatuksena
siitä 20 viikkotunnista ja sen muotoina osaviikkoisesta ja osapäiväisestä varhaiskasvatuksesta. Käsitteillä laajennettu varhaiskasvatus, laajennettu hoito, hoidon
tarpeen lisäys, lapsen hoitoaika ja päivähoito puhutaan siitä 20 tunnin ulkopuolisesta ajasta. Puhutaan myös päivähoitohakemuksista, päivähoidon tarpeesta, päivähoitomaksuista ja kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta. Näitä käsitteitä löytyy
sekä varhaiskasvatuslaista että sitä säätelevästä asetuksesta.
Myös poliittisesta ja mediakeskustelusta on saanut viime vuosina usein sellaisen käsityksen, että varhaiskasvatus-käsite koskisi vain päiväkoteja ja niissäkin
vain rajattua aikaa – sitä 20 tuntia. Kun esimerkiksi Ylen aamutelevisiossa 8.2.2017
ja 14.8.2017 keskusteltiin uudesta OPH:n laatimasta varhaiskasvatussuunnitelman
perusteista660, se esiteltiin päiväkotien uutena opetussuunnitelmana. Perhepäivähoito on muuttunut näkymättömäksi. Sitä eivät tuo esille asiantuntijat eivätkä toimittajat huomaa kysyä. Varhaiskasvatuksesta puhutaan kuin uutena asiana.
Varhaiskasvatus-käsite on toisaalta noussut aikaisempaa vahvemmin esille,
mutta samalla sen sisältö on hämärtynyt eivätkä käsitteet ole (ainakaan alussa)
luontevia käytännössä. Sitä havainnollistavat tunnettujen asiantuntijoiden kirjoitukset. Jari Sinkkonen661 esimerkiksi otsikoi 2017 Helsingin Sanomien pääkirjoituskolumninsa: Varhaiskasvatus on täynnä sanahelinää – alle 3-vuotias ei tarvitse
kasvatusta vaan tuttujen ja turvallisten ihmisten läheisyyttä. Tulkitsen hänen kir-

658

Asetus 239/1973, 882/1995.
Asetus 268/2016.
660
Määräys 39/011/2016.
661
Helsingin Sanomat 4.3.2017.
659

265

joituksensa juontavan siitä puheesta, että kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus varhaiskasvatukseen. Eihän päivähoidollinen tarve vanhempien työssäkäynnin takia ole mihinkään hävinnyt, mutta nyt se vaietaan ja silloin tuntuu hämmentävältä ajatella, että jo yksivuotiaasta lähtien pitäisi viedä lapsi varhaiskasvatukseen. Sinkkonen kysyy myös, että miksi Suomessa ajetaan alas perhepäivähoitoa, joka sopisi monille pikkulapsille paremmin kuin päiväkodin suuri ryhmä.
Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan kodin ja päiväkodin ryhmän välissä tulisi
olla oppimisvaihe, jossa lasta hoidetaan muutaman lapsen ryhmässä. Tähän on hänen mukaansa ratkaisuna perhepäivähoito. Tuolloin lasta hoitaa sama aikuinen ja
ympärillä olevat lapset ovat tuttuja.662 Edelleen hän toteaa, että kaikki päivähoito
ei ole varhaiskasvatusta – pienillä aivoilla joudutaan liian suureen ryhmään. Hän
hämmästelee sitä, että yksivuotiaan päiväkotiin vienyt vanhempi perustelee hoitoon viemistä lapsen edulla.663
Hämmennys liittyy myös siihen, että eihän päivähoidon tarve ole mihinkään
hävinnyt ja pienimpien lasten kohdalla tuntuu oudolta ajatella, että lapsi tarvitsee
varhaiskasvatusta, kun hän tarvitsee vanhempien työn takia huolenpitoa, niin kuin
on tarvinnut ennenkin, mutta siellä päiväkodissa tai perhepäiväkodissa ollessaan
hän tarvitsee varhaiskasvatusta. Isompien lasten kohdalla voidaan oikeutetusti puhua myös lapsen itsensä tarvitsemasta varhaiskasvatuksesta, olivatpa vanhemmat
työssä, työttöminä tai opiskelemassa. Eihän päivähoidollinen tarve siis ole mihinkään hävinnyt, mutta nyt sitä ei ikään kuin ole olemassakaan.
Huhtikuussa 2018 annettiin hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi,
joka tulee voimaan 1.9.2018 lukien.664 Perhepäivähoito sisältyy lakiin yhtenä varhaiskasvatuksen muotona. Uudessa laissa on kokonaan siirrytty varhaiskasvatuskäsitteeseen eikä päivähoitoa enää mainita sanallakaan.
Onko päivähoito-käsite nyt liukumassa varhaiskasvatuslain aikana samanlaiseen tilanteeseen, jossa varhaiskasvatus-käsite oli päivähoitolain aikana eli että sitä
käytetään laajasti, mutta laki ei sitä tunnista. Aika näyttää.
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4.2

Hoito- ja kasvatussopimuksista lapsikohtaiseen Vasuun

Lapsikohtaisen hoidon ja kasvatuksen suunnitelmien perinne alkoi perhepäivähoidossa jo kehkeytymisvaiheen aikana ja käytäntö vahvistettiin päivähoitolain ohjeistuksessa (ks. alaluku 4.2.1). Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia ryhdyttiin
laatimaan ensimmäisen Vasun aikana vuodesta 2004 lähtien (ks. alaluku 4.2.2).
4.2.1 Perhepäivähoidossa kolmikantasopimuksia alusta alkaen
Perhepäivähoitoon on alusta saakka kuulunut erilaisia sopimuksia osapuolten kesken. Jo ennen kuin kuntien ohjaava rooli perhepäivähoitoon alkoi, kuntien lastensuojelun taholta saatettiin maksaa joidenkin lasten hoitomaksu. Tällöin tehtiin kunnan lastensuojelun ja perhepäivähoitajan kanssa sopimus maksamisesta. Näin oli
esimerkiksi Helsingissä ja näin oli MLL:n Myllypuron kokeilussa.
Ensimmäisessä perhepäivähoidon oppaassa, jonka MLL julkaisi vuonna 1970,
oli lomakemallit hoitajaksi haluamista varten sekä hoitopaikan hakemista varten.
Lisäksi siinä oli ehdotus perhepäivähoitajan ja kunnan väliseksi sopimukseksi. Pari
vuotta myöhemmin laaditussa malliohjesäännössä on mainittu hoitajan ja kunnan
välinen sopimus sekä perheen ja kunnan välinen sopimus.665 MLL:n sopimusmalleissa ei puhuta kolmikantasopimuksesta.
Kolmikantasopimus käynnistyi
Helsingissä laadittiin hoitosopimus valvotulle perhepäivähoidolle siinä vaiheessa,
kun siitä tuli kaupungin kokeilutoimintaa vuonna 1970 ja alettiin puhua kolmikantasopimuksista.666 Hoitosopimuksissa sovittiin monipuolisesti lasten hoitoon liittyvistä asioista sekä vastuista ja korvauksista. Allekirjoittajina olivat lapsen huoltaja,
perhepäivähoitaja sekä sopimuksen todistajana perhepäivähoidon ohjaaja. Kaikki
olivat läsnä sopimuksen allekirjoitustilanteessa ja allekirjoittivat sen. Varsinainen
sopimus oli perhepäivähoitajan ja vanhempien välinen.
Ohjaajan läsnäolo ja sopimuksen todistaminen lisäsivät molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta asiaan. Ohjaajan rooli todistajana selittyi sillä, että perhepäivähoitajat eivät olleet kokeilun aikana työsuhteessa Helsinkiin. Ohjaajan tuli
kertoa omasta roolistaan ja samalla hän tuli henkilönä esitellyksi. Perhepäivähoitaja
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sitoutui osallistumaan koulutuksiin ja neuvotteluihin. Helsingissä koettiin, että tällainen perinpohjainen yhteinen neuvonpito johti pitkäjänteiseen ja kiinteään hoitosuhteeseen, jolla varmistettiin myös sitä, ettei lapsi ei joudu ristiriitatilanteisiin.667
Päivähoitolain aikaan
SH:n kehittämisraportissa vuodelta 1980 puhutaan hoitosopimuksesta.668 Vuoden
1981 perusyleiskirjeissä puhutaan hoitosuunnitelmasta. Todetaan, että jokaiselle
lapselle tulisi laatia hoitosuunnitelma, joka laaditaan yhdessä lapsen vanhempien,
perhepäivähoidon ohjaajien ja perhepäivähoitajien kanssa. Sopimukseen kirjataan
keskeiset lapsen päivittäiseen hoitoon ja kasvatukseen liittyvät asiat. Perhepäivähoidon ohjaaja selvittää myös omaa tehtäväänsä.669 Vuoden 1984 yleiskirjeessä puhutaan hoitosopimuksesta.670
Kun päivähoitolakiin lisättiin ns. kasvatustavoitepykälä 1983, sopimus muuttuu perhepäivähoidossa hoito- ja kasvatussuunnitelmaksi. Asiasisällöt ovat samantapaisia kuin aikaisemminkin, mutta nyt hoitopäivä on rytmitetty ja aikataulutettu:
toimintaa – ulkoilua – lounas – uni/lepo, toimintaa – välipala – ulkoilu/toimintaa.
Kasvatussisällöiksi on laitettu kasvatustavoitekomitean esittämät seitsemän kasvatustavoitealuetta (fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, älyllinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus). Näistä kaikista kirjoitetaan sopimukseen vapaamuotoisesti sovittavat asiat. Vuoden 1984 yleiskirjeessä puhutaan hoitosopimuksesta.671
Yhteenvetona voidaan todeta, että perhepäivähoidossa on alusta asti tehty kolmikantaisesti ja lapsikohtaisesti sopimuksia lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyen.
Sopimuksen pohjana oli kunnassa laadittu tai käytössä oleva sopimuspohja, johon
lapsen vanhemmat voivat rauhassa tutustua ja miettiä asioita valmiiksi. Sopimustilanteessa olivat läsnä lapsen vanhemman tai huoltajan lisäksi perhepäivähoitaja ja
kolmantena tahona ohjaaja tai perhepäivähoidosta vastaava työntekijä vahvistamassa sopimuksen. Kaikki allekirjoittavat sopimuksen. Perhepäivähoidossa koettiin, että tässä oltiin pidemmällä kuin päiväkodeissa.672
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Vaikuttaa siltä, että hoito- ja kasvatussopimuskäytäntö siirrettiin ainakin Helsingissä 1990-luvulla koskemaan koko päivähoitoa. Eli nyt hoito- ja kasvatussopimuskäytäntö laajeni koskemaan koko päivähoitoa. Nyt allekirjoittajana vanhempien lisäksi oli hoidosta ja kasvatuksesta vastaava työntekijä. Painetulla esitteellä
vanhempia kutsuttiin keskustelemaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Lomakkeessa oli 16 kohtaa, joihin vanhemmat voivat etukäteen tutustua ja kirjata omia
muistiinpanojaan asioista, joihin liittyen sitten kirjattiin sovittavat asiat, kuten: päivähoitoon tuominen ja hakeminen, puhtaus, terveydenhoito ja siisteyskasvatus,
ruokailu, päivälepo ja unen tarve, pukeutuminen, ulkoilu ja liikunta, lapsen omatoimisuus, lapsen omat toiveet, muuta mainittavaa. Sitten oli vielä lapsen tunteet,
muiden huomioon ottaminen, lapsi yksilönä ja ryhmän jäsenenä sekä lapsen elämykset ja kokemukset, lapsen ajattelu, tiedonhalu ja oppiminen, lapsen uskonnollinen kasvatus. Näissä kaikissa oli useita alakohtia miettimisen pohjaksi.673
4.2.2 Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat
Jo vuonna 2007 Stakesin selvityksen mukaan kahdessa kolmasosassa kuntia (416)
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat oli laadittu 80–100 prosentille lapsista.674 Sisällölliseksi tueksi tuotettiin näkökulmia lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan avaava julkaisu, jota oli henkilöstön taholta toivottu Vasut kuntoon -hankkeen koulutuksissa ja kuntakierroksilla.675
Lapsikohtaiselle varhaiskasvatussuunnitelmalle löytyi päivähoitolain aikana
myös legitiimiperusta sosiaalihuollon asiakaslaista, jonka mukaan asiakkaalle on
laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. Se on laadittava mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.676
THL:n erillisselvityksen mukaan vuonna 2013 lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma oli laadittu lähes kaikissa kunnissa (90 %) 80–100 prosentille lapsista.
Vain yksi prosentti kunnista ilmoitti, ettei lapsikohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa ollut laadittu ollenkaan.677 Varhaiskasvatuslaki toi velvoitteen lapsikohtaiselle
varhaiskasvatussuunnitelmalle, joka on tehtävä 1.8.2017 lähtien OPH:n määräyksenä antaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.678
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4.3

Varhaiskasvatusta omaleimaisesti perhepäiväkodissa

On tullut aika katsoa perhepäivähoidon sisältöä 50 vuoden historiansa muovaamana. Katson tässä alaluvussa perhepäivähoitoa varhaiskasvatuksena ja sellaisena
kuin se näyttäytyy tutkimukseni aineistojen, erityisesti perhepäivähoitajien itsensä
kuvaamana. Valtaosin tapaamani perhepäivähoitajat olivat omassa kodissa työskenteleviä kunnallisia perhepäivähoitajia. Joukossa oli muutamia ryhmäperhepäivähoitajia, mutta heilläkin oli taustanaan kokemus perinteisestä perhepäivähoidosta.
4.3.1 Metodinen ja teoreettinen paikannus
Tämän tutkimuksen alussa kerroin kehittämästäni vertaishaastattelusta. Siinä teemat ovat laajoja, mutta keskustelun osapuolia yhdistäviä. Laajana taustakysymyksenä perhepäivähoitajien keskusteluissa tässä tutkimuksessa oli Perhepäivähoitajana toimimisen kokonaisuus, kokemuksellisesti. Sen alla oli lupa ja toivomus keskustella vertaisdialogisesti. Keskustelua vietiin eteenpäin sysäyksillä. Näitä sysäyksiä eli keskustelujen alkuja voi tulla tutkijalta tai keskusteluun osallistuvilta
(esimerkiksi Miten te koitte ... mielestäni, entä se ja se). Aloitussysäyksenä oli kaikissa ryhmissä itse kunkin henkilökohtainen alku perhepäivähoitajana. Siitä keskustelu, joka nauhoitettiin ja litteroitiin, lähti rullaamaan hyvinkin intensiivisesti.
Olen kuvannut liitteessä 2 tyypillisen perhepäivähoitajien vertaishaastattelun mind
map -karttana.679 Etukäteisorientaationa olin toivonut jokaisen miettivän perhepäivähoitajana toimimistaan eri puolilta ja haastattelukeskustelussa huolehdin, että
asiaa tuli käsiteltyä monipuolisesti sekä rakenteiden että sisällön näkökulmista.
Varhaiskasvatuksesta perhepäiväkodissa oli keskustelemassa noin sata perhepäivähoitajaa eri puolelta maata. Heistä kaksi kolmasosaa oli työssä olevia ja yksi
kolmasosa oli jo eläkkeellä. Mukana oli pitkiä, yli 40 vuotta, perhepäivähoitajina
toimineita sekä vasta työnsä aloittaneita. Pääosin keskustelijat olivat kunnallisia
perhepäivähoitajia. Pidän analyysiyksikkönä vertaisdialogisesti tuotettuja yhteisiä
keskusteluja, jotka on numeroitu sattumanvaraisesti. Perhepäivähoitajia oli mukana
yhteensä 39 sessiossa, ja niistä valtaosa eli 32 oli sellaisia, joissa oli vain perhepäivähoitajia. Seitsemässä oli mukana myös ohjaaja tai varhaiskasvatusjohtaja.680
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Sisällön analyysissä olen pyrkinyt löytämään teemallisesti yhteisiä näkökulmia, joiden kautta kuvastuu varhaiskasvatus perhepäiväkodissa. Osa keskusteluista
kohdentui rakenteisiin ja systeemiin, kuten palkkaan, korvauksiin, varahoitoon,
hallintoon sekä työaikaan. Ne on tuotu esille asianomaisia kohteita käsiteltäessä, ja
niiltä osin on kysymys kokemuksen tuottamasta rakenteiden reflektiosta. Tässä alaluvussa painotus on sisällön näkökulmassa ja niissä asioissa, jotka ympäröivät lasten oloa perhepäiväkodissa eli perhepäiväkodin omaleimaisen varhaiskasvatuksen
monikehäistä kokonaisuutta.
Tarkasteltaessa varhaiskasvatusta perhepäiväkodissa, se asemoidaan tässä väitöskirjaani nähden postdoc-tutkimuksessa myös Bronfenbrennerin sosiaalisen ekologian teorian lähtökohdista käsin.681 Väitöskirjassani kiinnitin huomiota teorian
historiattomuuteen ja tutkimuksella todensin suomalaisen päivähoitojärjestelmän
muotoutumisen monikehäisen historiallisen kerrostuman, jossa on mukana myös
hoitomuotogeneettinen osuus. Tämä tutkimus on täydentänyt ja täsmentänyt perhepäivähoidon järjestelmänäkökulmaa.
Bronfenbrenner on sittemmin itse tarkentanut ja muokannut teoriaansa. Hän on
todennut, että ajan ulottuvuus ja muutokset niin henkilöissä kuin ympäristöissä on
siitä puuttunut. Hän toteaa, että aikaisemmin empiirisissä tutkimuksissa ympäristöön suhtauduttiin kuin pysyvään kokonaisuuteen, jonka oletettiin säilyvän samana.
Bronfenbrenner toi teoriaansa uuden tason, jonka hän nimitti kronosysteemiksi.682
Se kuvaa hänen mukaansa ajassa tapahtuvaa kehitystä uloimmissa kehissä kuten
arvoissa, asenteissa, osaamisessa ja ylipäätään elämänkaaritapahtumina. Perhepäivähoidon katson sisältävän edellä mainittuja asioita, mutta erityisesti erilaisia toimia, joilla ammatillisuutta on kehitetty.683 Kronosysteemi tuo osittain teoriaan siitä
puuttunutta historiaulottuvuutta, jota on nähtävissä kaikissa systeemin osissa. Tämä
tutkimus kaikkinensa paikantaa perhepäivähoidon muotoutumista ajallisena prosessina. Toteutetuissa vertaiskeskusteluissa se tulee näkyviin siinä, että keskustelijat edustavat koko aikajaksolla työskennelleitä.
Bronfenbrennerin teoria katsoo, että kun lapsi elää elämäänsä ja on osallinen
asioista lähiympäristössään, hän on samalla osallinen koko yhteiskunnan mahdollistamasta järjestelmästä eri tasoineen. Bronfenbrenner nimittää nämä tasot mikro-,
meso-, ekso- ja makrosysteemeiksi lisäten myöhemmin edellä mainitun kronosys-
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Välimäki 1998: 28–32, 210–215, viittaus Bronfenbrenner 1979.
Suomennetuissa teksteissa Bronfenbrennerin sosiaalisen ekologian tasoista puhutaan myös järjestelminä (esim. Vasta 2016).
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Bronfenbrenner 2016: 235–237.
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teemin. Tämän kokonaisuuden tuottamalla kasvuympäristöllä on merkitystä lapselle kasvun, kehityksen ja sosialisaation näkökulmista. Aikoinaan 1970-luvun lopulla, kun Bronfenbrenner julkaisi teoriansa, tämä kontekstuaalisuus toi uuden näkökulman lasten kasvatusajatteluun.
Bronfenbrennerin alkuperäinen määritelmä mikrosysteemille oli seuraava: Se
on toimintojen, roolien ja henkilöiden välisten suhteiden kokonaisuus, jonka kehittyvä henkilö kokee tietyssä konkreettisessa, tietyt fyysiset ja aineelliset piirteet
omaavassa ympäristössä. Bronfenbrenner on täydentänyt myöhemmin mikrojärjestelmäänsä lisäämällä lähiympäristön fyysisten ja aineellisten piirteiden rinnalle
lapsen psyykkiseen kasvuun vaikuttavina myös henkilöt temperamentteineen ja
persoonallisuuspiirteineen.684
Esimerkiksi perhepäivähoidossa olevalle lapselle näitä mikrotason ympäristöjä
ovat ensisijaisesti oma koti vanhempineen ja sisaruksineen sekä perhepäiväkoti,
jossa on perhepäivähoitajan ohella hänen perheenjäseniään. Mikrotasoon kuuluvat
myös säännöllisesti tavattavat kaverit ja heidän perhepäivähoitajansa sekä varahoito.
Perhepäivähoidon moninaisen mikrojärjestelmän leikkauspinnoista muodostuu mesotason verkosto, joka yhdistää eri mikrotasot. Olen tässä perhepäiväkodin
sosiaalisen ekologian järjestelmässä nimennyt mikro- ja mesotasot ytimeksi, jonka
todentumana syntyy lasten ja perhepäivähoitajan arkista yhdessäoloa omaleimaisena varhaiskasvatuksena. Ytimen ohella perhepäiväkodin varhaiskasvatuksessa
on oleellista nähdä muutkin järjestelmätasot eli käytännön puitteet eksosysteeminä
sekä toiminnan raamit makrosysteeminä. Perhepäivähoitaja joutuu ajattelemaan ja
organisoimaan toiminnan tässä kokonaisuudessa, johon siis myös aiemmin mainittu kronosysteemi kuuluu. Perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen omaleimaisuutta on myös tämä kokonaisuus ja sen hallinta.
Suomalaisen varhaiskasvatuksen olemme tottuneet päivähoitolain aikana ajattelemaan hoidon, opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuudeksi. Ne kietoutuvat toisiinsa ja painottuvat tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa ja eri-ikäisillä lapsilla.
Varhaiskasvatuslain ja uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden685 mukaan
nämä elementit ovat edelleen oleellisesti osioina varhaiskasvatuksessa. Lisäksi nyt
painotetaan pedagogiikkaa.
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Bronfenbrenner 2016: 263–265, Härkönen 2008.
Laki 580/2015, Määräys 39/011/2016.
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Kuvio 3 havainnollistaa Bronfenbrennerin systeemistä teoriaa sovellettuna perhepäiväkodin varhaiskasvatuksen ja sen omaleimaisuuden keskeisiin elementteihin. Perhepäivähoidon luonteen takia on aiheellista kuvata kokonaisuutta niin, että
myös mikro- ja mesotasojen ympärillä olevat tasot sekä niiden roolit ja merkitykset
näyttäytyvät perhepäiväkodin varhaiskasvatusta katsottaessa. Niillä on aktiivinen
ja konkretiaan tuleva ulottuvuus, josta esimerkkinä ruokateema.

Kuvio 3. Varhaiskasvatus perhepäiväkodissa ja sen omaleimaisuuden keskeiset elementit.

Tässä perhepäiväkodin varhaiskasvatusta sisällöllisesti tarkastelevassa osiossa katsotaan kontekstuaalisia tasoja perhepäivähoidosta käsin nousevan kokemuksen valossa.
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4.3.2 Ammatillisuuden kehittyminen: Olen perhepäivähoitaja
(kronosysteemi)
Kun vertaisryhmissä keskusteltiin oleellisista muutoksista perhepäivähoitajana toimimisessa, niin melkein samoilla sanoilla joka puolella maata sanottiin, että Olen
vaan perhepäivähoitaja on muuttunut muotoon Olen perhepäivähoitaja. Erityisesti
pitkään perhepäivähoitajina toimineet kokivat tämän asenteellisen muutoksen, jota
pidettiin tärkeänä. Sen taustalla koettiin olevan paitsi peruskoulutuksen eri vaiheita,
myös kunnissa järjestetyt erilaiset ja säännölliset työnohjauskoulutukset sekä vertaistuen muodot esimerkiksi tiimityöskentelynä. Oleellisena tämän muutoksen
taustavoimana nähtiin ohjaajan tuki. Ja tietysti tähän ammatillisuuden vahvistumisen tunteeseen vaikutti myös pitkäaikaisen kokemuksen tuoma itsevarmuus, etenkin vanhemmilta saatu myönteinen palaute, lasten hyvinvointi sekä myös iän tuoma
kokeneisuus.
Ohjaajat kitkivät sitä entistä asennetta pois. (78)686Alussa koki, että sähän et
ole mitään, kun olet perhepäivähoitaja. Aluksi sai kuulla, että sun kelpaa, saat
olla kotona. (23) Alkuaan oli käsitys, että on huonoja ja hyviä. Elämäntapahoitajia on ne, jotka jäivät. (24)
On muuttunut valtavasti. Ennen oli kodinomaisempaa. Muutosta on tapahtunut
sekä vanhempien että systeemin kannalta. Nyt on ammattimaisempaa. Perhepäivähoito kehittyy koko ajan pedagogisempaan suuntaan ja vanhemmatkin
osaavat vaatia. Perhepäivähoitajien asenne on muuttunut, nyt asennoidutaan,
että saan olla perhepäivähoitaja. (19)
Sanottiin, että nyt pääset oikeisiin töihin, kun työ muuttui ryhmikseen. (38) Arvostus on noussut. Aluksi oli niin, että työ menee omien ohella. Ammatillisuus
on kasvanut. (7) Lähinaapuri saattoi todeta, että hän lähtee nyt tekemään kunnon työtä. (69) On käsitys, että arvostusta on enemmän kuin alussa. Kun menee
hyvin, sana kiertää. On arvostettu ainakin omalla kohdalla. Kiitosta tulee
mummoiltakin. Koskaan päiväkoti ei saa sellaista kiitosta kuin perhepäivähoitaja. (65) En päivääkään vaihtaisi pois. Se oli elämäntapa. (66) Arvostus on
noussut. Oma arvostus on noussut, siis itsearvostus. Me ollaan kasvettu siihen
ikään, että osataan itse arvostaa. (52)
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Suluissa olevat numerot tarkoittavat vertaishaastatteluiden arpomalla saatuja numeroita. Ks. Liite 1.
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Perhepäivähoitajat toivat esille, että koko ajan he ovat kyllä voimaa ja arvostusta
saaneet itse kukin läheltä eli lapsilta ja lasten vanhemmilta sekä omalta perheeltä.
Kokemuksen yhtenä mittarina lasten määrät ja iät
Kun pitkään toimineet perhepäivähoitajat miettivät hoidossaan olleiden lasten määriä, he ensinnäkin jaottelevat lapset vakinaisiin ja tilapäisiin eli varahoitolapsiin.
Osa perhepäivähoitajista oli pitänyt kirjaa lasten määristä ja lukemat saattoivat olla
tällaisia: Vakinaisia lapsia 70–80 ja tilapäisiä 200, 50 lasta vakinaisesti ja lisäksi
varalapset, 90 vakinaista ja tilapäiset lisäksi, 35 vuoden aikana oli 150 lasta säännöllisesti ja lisäksi oli tilapäisiä, 24 vuodessa oli lähes 60 lasta.
Monet harmittelivat sitä, ettei ole tullut pidettyä kirjaa siitä, paljonko meiltä on
lähtenyt. (7) Saatettiin kokea typeryytenä ja harmituksena, ettei tullut pantua muistiin, kuinka paljon lapsia oli kaikkiaan ollut. Sanottiin, että olisi ollut hauska laittaa,
kun olisi hoksannut. Tätä hoksausta ei avitettu hallinnon tai ohjaajien taholtakaan.
Lapset tulivat yleensä pieninä ja olivat sitten 5-, 6- tai 7-vuotiaiksi. Pienin lapsi
oli tullut perhepäivähoitoon 1970-luvun alussa kolmen viikon ikäisenä, kun nuoren
äidin oli jatkettava opintoja, joissa ei joustettu. Lapset tulivat kolmesta kuukaudesta
eteenpäin ja tavallista oli, että lapsi oli perhepäivähoitoon tullessaan alle vuoden
ikäinen, mutta oli sitten useita vuosia, jopa kouluun menoon saakka. Perhepäivähoitajien keskusteluissa kuuli usein senkaltaisia kommentteja, että sain pitää lapsen aivan pienestä kouluun saakka. Tätä pitkäaikaisen päivähoitosuhteen toivetta
kuuli myös nuoremmilta perhepäivähoitajilta.
4.3.3 Toiminnan raamit: Kokonaisvaltainen orientaatio
(makrosysteemi)
Lähtökohtaisesti perhepäivähoitaja asennoituu ja hänen on asennoiduttava työhönsä kokonaisvaltaisesti ja kokonaisvastuulla. Oma koti on organisoitu lasten
käyttöön, ja kodin on oltava siisti ottamaan lapset vastaan. Kokonaisvaltaiseen
orientaatioon kuuluu päivän toiminnallinen suunnittelu ja sen pohjustus. Perhepäivähoitaja valmistautuu kohtaamaan lapset kaikissa käytännön tilanteissa huolenpidon, opastamisen ja opettamisen merkeissä.
Jokaiseen päivään perhepäivähoitaja valmistautuu myös varmentamalla, että
päivän ruokatarvikkeet ovat olemassa ja ruoka mietittynä sekä esivalmisteltuna.
Osa ruoasta on kustannussyistäkin tuotettu omavaraisesti. Varsinkin omakotitaloissa ja maaseudulla toimivat perhepäivähoitajat kertovat, kuinka omasta maasta
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saadaan perunat, vihannekset, yrtit ja marjat. Lisäksi pakaste täytetään metsän marjoilla ja sienillä. Onpa joillakin myös lihaa ja kalaa omasta takaa. Perhepäivähoitaja
noudattaa kestävää kehitystä, eikä hyvää ruokaa heitetä pois. Perhepäivähoidossa
tiedetään monien ruoka-aineiden taustalta ruokaketjut eli tarvikkeiden tarkat alkuperät.
Perhepäivähoitaja varautuu ottamaan joka aamu lapset vastaan niinä aikoina
kuin on sovittu. Jokaisen kerrallaan. Joka aamu ja iltapäivä (aikaisemmin usein iltakin) perhepäivähoitaja kohtaa lasten vanhemmat. Kokonaisvaltaiseen orientaatioon kuuluu myös perhepäivähoitajan oman lapsen tai omien lasten huomioon ottaminen (jos on alle kouluikäisiä) sekä muun perheen huomiointi, kuka tulee milloinkin kotiin ja mitä tekee. Perhepäivähoitajan on ajatuksellisesti varauduttava myös
erilaisiin ennakoimattomiin yllätyksiin.
Perustaltaan pieni ryhmä, joka välillä kasvaa eri syistä
Perhepäivähoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito on jo kehkeytymisvaiheesta
eli päivähoitolakia edeltävästä ajasta lähtien muodostunut pienestä ryhmästä. Päivähoitolaki kiinnitti perhepäivähoitoryhmän neljään lapseen, jossa olivat mukana
perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Myöhemmin joukkoon on voinut
tulla iltapäiviksi esiopetuksessa tai koulussa oleva lapsi. Ongelmallinen varahoito
toi tähän asetelmaan pitkään ennakoimatonta säröilyä, kuten aikaisemmin on kuvattu.
Perhepäivähoitajan pieni perusryhmä laajenee kuitenkin suunnitellusti hetkittäin, kun tavataan muita perhepäivähoitajia lapsineen esimerkiksi retkillä, leikkipuistoissa, kerhopaikoissa tai kirjastossa. Perhepäivähoitajat tapaavat näissä tilanteissa kollegoitaan työn merkeissä, ja silloin lapsilla ryhmä kasvaa ehkä 8, 12 tai
16 lapsen ryhmäksi tai sellaiseksi, montako perhepäivähoitajaa on yhteisessä tapaamisessa. Sekä perhepäivähoitajille että lapsille nämä tilanteet tuntuvat olevan
tärkeitä, ja lapsille muodostuu merkityksellisiä kaverisuhteita.
Tämä pienen perusryhmän suureneminen välillä, mutta säännöllisesti, on ollut
yksi perhepäivähoidolle tyypillinen ominaisuus alusta asti. Lasten näkökulmasta
silloin tavataan tuttuja ja leikitään, pelataan, juostaan, jutellaan tai koetaan yhdessä
jotain mielenkiintoista. Näissä tilanteissa omat perhepäivähoitajat ovat koko ajan
läsnä ja lähettyvillä.
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Perhepäivähoidon moninaiset toimintaympäristöt
Perinteisessä perhepäivähoidossa kotipesänä on perhepäiväkoti, joka on perhepäivähoitajan oma koti pihoineen. Tältä osin lasten ympäristöt ovat jo lähtökohtaisesti
erilaisia, ja alusta asti kunta on tarkistanut ja hyväksynyt hoitoympäristön. Sieltä
käsin liikutaan paljon lähiympäristöön. Perhepäivähoitajat kokevat, että olisi ahdistavaa sekä lapsille että heille olla aina vain omalla pihalla.
Poistuttaessa perhepäiväkodista perhepäivähoitajan työ muuttuu julkiseksi ja
monien katseiden alla tapahtuvaksi. Perhepäivähoitajat itse kokevat olevansa pieniä julkkiksia paikkakunnillaan tai lähialueillaan. Hoitajat tunnistetaan heidän liikkuessaan lastensa kanssa esimerkiksi leikkipuistoissa, luonnossa ja metsässä, kirjastoissa, kerhoissa, ehkä kaupoissakin tai kulkiessaan busseissa. Samalla perhepäivähoidon kehitys- ja oppimisympäristöt lapsille muodostuvat laajasta ja vaihtelevasta kokonaisuudesta. Varahoidon paikat tuovat siihen oman lisänsä.
Perhepäivähoitajat kokevat, että heitä tarkkaillaan. Työ vaatii itseluottamusta.
Ohjaajalle esimerkiksi soitettiin, että perhepäivähoitaja tönii lapsia leikkikentällä.
Selvittelyssä ilmeni, että perhepäivähoitaja oli ollut lumisella leikkikentällä mukana lasten leikissä, joka oli kukkulan kuningas. Kaupoissa asioidessaan perhepäivähoitaja saattaa tunnistaa, että hänen ostoksiaan tarkkaillaan. Toisaalta naapurit
seuraavat mielellään, tuntevat lapset ja kyselevät heti, jos joku lapsista on pois.
Kirjastossa perhepäivähoitajat saavat palautetta siitä, että he ovat lapsineen niin sopuisasti ja rauhallisesti. Linja-autokuski oli sanonut, että kyllä sulla on työ. Hän
vahtisi vaikka korillisin kirppuja mieluummin. (52) Perhepäivähoitaja oli sanonut,
että hän ei kyllä kirppuihin vaihtaisi.
Perinteisessä perhepäivähoidossa perhepäivähoitajan oma koti tarjoaa lapsille
paitsi fyysisen ympäristön myös perhepäivähoitajan oman perheen kautta omanlaisensa sosiaalispedagogisen ympäristön. Lapset ja vanhemmat tietävät, mitkä tilat
ovat lasten käytössä ja mihin tiloihin ei mennä. Perhepäivähoitajan kouluikäisille
tai nuorille on voitu esimerkiksi pyhittää omat huoneet, joihin ei saa mennä muuta
kuin luvan kautta. Perhepäivähoitajien näkökulmasta katsottuna tulisi muistaa, että
kysymyksessä on perhepäivähoitajan oma koti, jota tulisi sellaisena arvostaa. Perhepäivähoitajista ei ole mukavaa, jos vanhemmat saapastelevat sisään likaisilla
kengillä tai jos ohjaajat yrittävät tehdä kodista päiväkotimaista ympäristöä, jossa
esimerkiksi lasten töitä olisi ripusteltu seinille. Perhepäivähoitajat tuovat esille, että
tältäkin osin pitäisi pysyä omaleimaisena. (25)
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Kollegat verkostona, tärkeitä
Perhepäivähoitaja on yksin perusryhmänsä kanssa. Tämä on tavallinen mielikuva.
Ja onhan se totta, mutta perhepäivähoitajien näkökulmasta asiaa katsottaessa tilanne ei näyttäydy näin yksioikoisesti. Kunnalliseen perhepäivähoitoon on alusta
asti rakennettu ja rakentunut perhepäivähoitajien keskinäinen yhteistyö. Se näyttäytyy jo aikaisemmin kerrotuilla yhteisillä liikkumisilla ja tapaamisilla. Ohjaajat
ovat kehittäneet työnohjauksellista yhteistä koulutusta ja tiimityöskentelyä.
Perhepäivähoitajien keskusteluissa tuli esille myös keskinäiset yhteydenpidot
niin lapsiin, vanhempiin kuin työn arkeen liittyen. Keskusteluissa pohditaan yhteistä asiaa ja annetaan puolin ja toisin vertaistukea tai vinkkejä. Keskinäistä yhteydenpitoa pidetään myös puhelimitse tai nykyään sähköpostin tai muiden sähköisten välineiden avulla. Pitkään perhepäivähoitajina olleet muistelivat, kuinka alkuaikoina oli paljon erilaista yhdessäoloa vapaa-ajalla.
Tämä kollegiaalisuus on ominaista kunnalliselle perhepäivähoidolle, jossa perhepäivähoitajat ovat saman työnantajan ja ohjaajan tai johdon alaisia. Yksityisessä
perhepäivähoidossa perhepäivähoitajat ovat itsellisiä ja keskenään helposti jopa
kilpailijoita.
Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja hallinto
Alusta asti perhepäivähoitoon on sisältynyt toiminnan suunnittelu. Sen on katsottu
tapahtuvan perhepäivähoitajien ja ohjaajien yhteistyönä. Vanhempien rooli oli
alusta asti tärkeä ja konkretisoitui esimerkiksi kolmikantaisesti laadituilla ja allekirjoitetuilla hoito- ja kasvatussopimuksilla.
Ohjaajat siis kiinnitettiin alusta asti huolehtimaan siitä, että perhepäivähoitajat
tietävät kulloisetkin ajankohtaiset sisältöasiat ja toimivat niiden mukaisesti. Ohjaajilla oli pedagogisen ohjaamisen rooli, mikä alussa tarkoitti konkreettisesti hoitajien
kotona pidettyjä tuokioita. Niistä kuitenkin luovuttiin melko pian, ja ohjaajat alkoivat pitää eri tavoin toteutettua työnohjausta, kokouksia tai tiimityötä perhepäivähoitajien ryhmälle. Ohjaajat ovat aina olleet perhepäivähoitajien hallinnollisia lähiesimiehiä.
Kunnalliset perhepäivähoitajat ovat kokeneet ohjaajan merkitykselliseksi
omalle työlleen. Tämä on oleellinen näkökulma pohdittaessa perhepäivähoitoa eri
vuosikymmenien aikana. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt, mutta osittain
siitä syystä myös ohjauksen rooli ja muoto on muuntunut erityisesti sisällön osalta.

278

Tätä osaa perhepäivähoidon työstä ei ole juuri problematisoitu perhepäivähoitajien
näkökulmasta katsottuna.
Kasvatustavoitekomitean mietinnön valmistuttua vuonna 1980 koko päivähoitokenttää ohjeistettiin toiminnan suunnitteluun sen pohjalta. Perhepäivähoidon
omassa yleiskirjeessä687 tähän kiinnitettiin erityistä huomiota. Puhuttiin hoito- ja
kasvatustoiminnasta.
Toiminnan suunnittelua siis korostettiin ja sitä tuettiin, mutta sitä ei ohjeistettu
kaavamaisesti. Esimerkiksi Helsinki ohjeisti 1980-luvun lopulla toiminnan suunnittelua perhepäivähoidossa todeten sen sisältävän perushoitoa, leikkiä, työtehtäviä
ja askareita, opetus- ja toimintatuokioita sekä ympäristöön tutustumista. Suunnittelu saattoi tapahtua perhepäivähoitajan ajatuksissa tai paperilla, ja se informoitiin
vanhemmille joko suullisesti tai paperilla. Viikon ruokalistat ovat aina olleet paperilla.688
Vasu-työhön perhepäivähoitajat kytkettiin mukaan ensimmäisen Vasun aikana
2000-luvulla kunnista riippuen erilaisilla tavoilla.689 Keskusteluissa perhepäivähoitajien puhe Vasusta oli yllättävänkin luontevaa. Pääsääntöisesti se oli koettu hyväksi työvälineeksi, joka oikeutti systemaattisen ja keskittyneen keskustelun vanhempien kanssa.
Vasu-homma ryhdisti tätä työtä. Nyt on selvät tavoitteet. Siellä tulee esille sellaisia asioita, joista ei muutoin puhuta. Tuntuu, että työvälineitä on tullut lisää,
kun on havainnointikaavakkeet, Vasut, arjen käytäntöjen opas. Tuntuu, että
perhepäivähoidon pedagoginen ammatillisuus on vahvistunut ja ammatillinen
tietoisuus on kasvanut. (63) On vapaus suunnitella, mutta se vastuu. (42) Perhepäivähoitoon helposti laitettiin eri tavoin vaikeahoitoisia lapsia, kuten kuulovammaisia. Siinähän olisi tarvinnut vaikka kuinka paljon lisäkoulutusta viittomista lähtien. (47) Mennyttä muistellessa on kiitollinen siitä, ettei mitään onnettomuuksia ym. sattunut lapsille. Ylipäätään lapset olivat ihania ja vanhemmatkin. Aina oli vauva ja olivat sitten kouluikään saakka. Oli monen ikäisiä.
(44) Nyt on tiimit ja tiimivastaavat ja on soittorinkejä. Tiimeittäin ollaan välillä
yhdessä lasten kanssa ja välillä on iltakokouksia. (63) Lasten kanssa oli rauhallista. Ulkoilu, ruokailu ja päivälepo oli rytmissä, muuta voi olla vapaasti.
En tuntenut, että oisin hätääntynyt missään. (65)
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Nyt 2010-luvulla varhaiskasvatuslaki ja lapsikohtaiset Vasut velvoittavat myös perhepäivähoitajia, mutta sitä työtä pohjustettiin 2000-luvulla ensimmäisen Vasun aikana.
4.3.4 Käytännön puitteet: Selkeä päivärytmi, joka kuitenkin joustaa
(eksosysteemi)
Kokopäiväisessä perhepäivähoidossa päivärytmi on selkeä ja suurin piirtein tämänkaltainen: lapsen tuleminen perhepäiväkotiin, aamun puuhailua, aamupala, leikkiä,
yhdessä ulkoilua, liikuntaa tai toimintaa lähiympäristössä, lounas, erilaista aktiviteettia ja tekemistä sisällä, päivälepo, välipala, leikkiä ja vapaata puuhailua ja sitten
ulkoilua omalla pihalla, josta vanhemmat hakevat. Perhepäivähoidossa päivän sisältö joustaa ja täsmentyy lasten ja perhepäivähoitajan yhteisten suunnitelmien
pohjalta tai sään mukaan. Perhepäivähoitaja ei viestitä kiirettä.
Perhepäivähoidossa on rauhallista. Perusrunko on selkeä eikä sitä yhdeksältä
huuhailla, että pitäiskö laittaa ruokaa. Omassa arjessa pitää olla rytmi ja aikataulu, mutta jouston mahdollisuus. Aina aamupäivän ulkoilu. Iltapäivällä
pihassa senkin takia, että vanhemmat hakee eri aikoina. (26) Päiväsuunnitelman saa itse suunnitella. Tavallaan perusrytmi on sama ja silti erilainen. Lapsetkin voi sanoa, että tehtäis jotain ja sitten tehdään. (28)
Opitaan talon tavoille
Kodit ovat erilaisia ja ensi kertaa tullessaan lapset ja vanhemmat tutustuvat tiloihin.
Kun perhepäivähoitoryhmässä on eri aikoihin tulleita ja eri-ikäisiä lapsia, niin
isommat opettavat talon tapoja pienimmille. Perhepäivähoitajat kertovat panneensa
merkille sen, kuinka lapset opettavat uusia talon tavoille.
On tietyt säännöt. Vanhat tietää systeemit ja isommat opettaa uusille nopeasti,
että miten täällä toimitaan. Kengät laitetaan tuohon ja hanskat tuohon jne. (50)
Perhepäivähoidossa uusi lapsi kotoutetaan olemassa olevaan ryhmään. Ryhmässä
olevia myös valmennetaan siihen, jos joku on lähdössä pois ja uusi lapsi on tulossa.
Perhepäivähoidossa on mahdollista luoda pienille maahanmuuttajalapsille henkisesti turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri ja toteuttaa varsinaistakin kotoutusta.
Esille tuli kertomuksia siitä, kuinka ennestään suomea osaamaton lapsi oppii pie-

280

nessä ryhmässä suomen nopeasti. Perhepäivähoitajat tuovat esille vanhempien tyytyväisyyden esimerkiksi toteamuksilla, että tännehän minunkin olisi pitänyt tulla
kieltä oppimaan.690
Perushoito ja perustoiminnat – perhepäivähoidon vahva osaamisalue
Kuten on jo moneen kertaankin todettu, päivähoidon sisällön on katsottu Suomessa
muodostuvan muun päivähoidon tapaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta ja niiden keskinäisestä kietoumasta tilanteen ja lapsen iän mukaan. Perhepäivähoitoon liittyvässä ohjeistuksessa niin sisällön kuin koulutuksenkin osalta
on puhuttu myös perushoidosta. Perushoidon sekä lasten terveydestä ja kasvusta
huolehtimisen katsottiin olevan 1980-luvun alussa kasvatustyön pohjaa, jolla nähtiin olevan kasvatuksellisia mahdollisuuksia esimerkiksi omatoimisuuteen, itsenäiseen selviytymiseen, toisensa auttamiseen, hyviin tapoihin, puhtauteen ja terveystottumuksiin. Tuotiin esille hoivan ja hellyyden merkitystä.691
Alkuaikojen koulutuksissa ja vielä ensimmäisessä ammattitutkinnossa vuonna
2000 oli osiot lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja huolenpidosta. Sen jälkeen ammatillisen näyttötutkinnon perusrungossa on mainintoina varhaiskasvatus tai ammatillinen toiminta. Kun avataan vuoden 2013 ammattitutkinnon perusteita, siellä todetaan arvioinnin kriteereissä muun muassa, että perhepäivähoitaja tukee lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen keinoin. Todetaan
myös, että perhepäivähoitaja käyttää tietoisesti ja suunnitelmallisesti arjen hoitotilanteita kasvatus- ja opetustilanteina (ruoanlaitto, ruokailu, pukeminen ja peseytyminen). Todetaan, että perhepäivähoitaja osaa huolehtia lapsen perustarpeista, kuten tasapainoisesta ravitsemuksesta ja hygieniasta, liikunnasta ja levosta.692
Hoito, perushoito ja perushoiva ovat siis olleet perhepäivähoidossa yleisesti
käytettyjä käsitteitä, kuten myös päiväkodeissa. Niiden käsitteellinen ja teoreettinen jäsentäminen on kuitenkin jäänyt ohueksi. Niihin on myös suhtauduttu jollain
tavoin marginaalisesti. Näin toteaa Titta Kettukangas syksyllä 2017 julkaistussa
väitöskirjassaan.693
Kettukangas on tutkinut ja paikantanut laajan varhaiskasvatuskirjallisuuden
kautta hoito- ja hoiva-alueen käsitteistöä ja päätynyt varhaiskasvatuksen perustoi-
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minnot -käsitteeseen, jonka katsotaan sisältävän siirtymiset, tuleminen ja lähteminen, vapaa oleskelu, peseytyminen, nukkuminen ja lepääminen, ruokaileminen, ulkoileminen, siistiytyminen, Wc-toiminnot, pukeutuminen ja riisuutuminen.
Kettukangas näkee nämä perustoiminnot lapsesta käsin katsottuna jokaista varhaiskasvatusikäistä lasta koskettavana asiana, johon liittyy terveys ja hyvinvointi.
Hän katsoo, että lapset omaksuvat niissä ekonomisesti, ekologisesti, kulttuurisesti
ja sosiaalisesti kestäviä toimintatapoja. Lapsille perustoiminnot ovat yksilöllisen
toiminnan lisäksi osa yhteisöllistä ja yhteiskunnallista elämää, ja heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan tulisi vahvistaa näiden periaatteiden perustalta.
Kettukankaan mukaan perustoiminnot – käsite suhteutuu hoitokäsitteeseen siten, että se, siis hoito – voidaan lukea kuuluvaksi lähinnä ihmis- ja lapsikäsitykseen
ja sitä kautta varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksen ominaisuudeksi. Tällöin hoito,
hoiva, huolenpito vallitsevat systeemisesti kaikkialla kasvatuksessa.694 Ja näinhän
on totuttu koko päivähoitolain ajan ajattelemaan.
Oleellinen ajattelun ero entiseen on mielestäni siinä, että perustoiminnat nousevat nyt itsessään merkityksellisiksi pienen lapsen kasvussa ja kehityksessä. Ja
silloin niiden ympärille avautuu laaja oppimisen ja vaikuttavuuden kenttä, joka
pääsee todentumaan aikuisen vahvan osaamisen ja tiedostamisen myötä. Näin ajateltuna perustoiminnot näyttäytyvät hyvin keskeisesti ja luontevasti perhepäiväkodin varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoitajien puheissa.
Ennen kuin päästään ruokailemaan – ruokaketju jatkuu näissä käytännön
toimissa
Ruoka ja ruokakasvatus on ollut alusta asti osana perhepäivähoitajien koulutusta.
Myös ohjeistuksen näkökulmasta niihin on kiinnitetty huomiota 1980-luvulta lähtien. Silloin SH suositti käytettäväksi perhepäivähoidossa Helsingin, Espoon ja
Vantaan kaupunkien päivähoidon ruokahuollon asiantuntijoiden laatimaa ohjekirjasta, Hyvää ruokahalua.695 Myös MLL:lla oli leikki-ikäisen lapsen ruokavalioon
liittyviä ohjekirjasia.696 Maito ja Terveys on julkaissut 1980-luvun puolivälistä lähtien Ruokatottumusten oppivuodet -kirjasta, joka oli suunnattu erityisesti perhepäivähoitajille.697 Kunnissa laadittiin omia ohjeistuksia, kuten Helsingissä oppaaksi
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perhepäivähoidon ohjaajille ruokailun ohjaukseen, koulutus- ja tiedotusmateriaaliksi sekä vanhempainiltoja varten vihkonen Ruokailu perhepäivähoidossa sekä ohjeita erikoisruokavalioon.698
Mentiin listan mukaan, mutta sovellettuna. (61) Oli oma ruokalista, joka on
vanhemmilla. Teen itse ja pyrin lähiruokaan. (25) Helpotti, kun oli lista. Helpotti kaupassa käyntiä. (65) Ei perhepäivähoitajan palkalla ole vara ostaa einesruokaa. (9) Yhden kerran olen ostanut valmisruokaa, kun oli remontti. Lapset saavat kunnon kotiruokaa. (23) Omassa pihassa on salaatit ja vihannekset.
Perusruoka-aineista tehdään itse. (74) Perunat, vihannekset, salaatit ja marjat
saadaan omasta maasta ja pyritään muutoinkin käyttämään lähiruokaa. Mies
poimii marjat, jugurtti tehdään itse. Joka päivä syödään omia marjoja. (35)
Marjat poimitaan itse ja niitä on aamupuuroissa ja välipaloissa. Lastenkin
kanssa käydään marjassa. (65) Vanhemmat kysyvät, että Onko kaikki luomutuotteita. Ei ollut ajatellut luomuna. On niin tavallista. (9)
Ruoan laittaminen jää omalle ajalle. Ei olis tullut kuuloonkaan, että ruoan valmistamisen aloittaa vasta lasten tultua. Valmistellaan aamusta jo tuoksunkin
takia. (52) Elämä on opettanut ruokaa tekemään. (47) Perhepäivähoitajan täytyy pitää ruoanlaitosta ja sen suunnittelusta. Homma pitää olla hanskassa. (59)
Perhepäivähoitajilla on tuntuma, että allergiat ovat vähentyneet. Keskusteluissa
tuotiin esille, että allergiat olivat johonkin aikaan vähän kuin muotia ja ne saattoivat
saada erikoisia muotoja. Esimerkiksi äiti saattoi sanoa, että lapsi syö vain pilttiruokaa. Perhepäivähoitaja laittoi samaa ruokaa pilttipurkkiin ja se maistui. Ennen saatettiin sanoa, että on allerginen, jos ei tykkää jostain ruoasta. Saatettiin sanoa, että
lapsi on allerginen kananmunalle tai sulatejuustolle. Jossakin vaiheessa oli paljon
laktoosintoleranssia. Perhepäivähoitoon tullessaan esimerkiksi poika sanoi, että
hän ei voi olla keittiössä, jos joku syö jugurttia, ja äiti säesti. Hoitaja antoi sitten
pienen maistiaisen ja poika sanoi, että tämähän on hyvää. Nykyisin pitää olla lääkärintodistus kustannuskorvaustenkin takia. Ja oikeasti eri tavoin allergisten kanssa
perhepäivähoitajan on oltava tarkkana ruoanlaitossa, jos esimerkiksi joku on maitoallerginen ja jollakin on keliakia tai kala-allergia.
Perinteisessä perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja itse vastaa koko ruokaketjusta ruokailuun saakka. Kuntakierroksen aikana tuli esille kokeilu, jossa perhepäivähoitajat voivat hakea ruoan läheisestä päiväkodista. Tällainen kokeilu oli Vantaalla vuosina 1993–2000 yhdellä alueella. Siinä päiväkotia kohden oli 4–5 lähellä
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olevaa perhepäivähoitajaa, ja he saivat hakea ruokaa tilauksensa mukaan päiväkodista. Ruoka haettiin itse ja sitä varten vietiin kylmälaukut ja muovipussit. Silloin
ei sitten ollut kulukorvauksia. Asiassa oli kysymys myös työllisyydestä, eli keittiöapulainen olisi muuten joutunut pois. Sen jälkeen, kun kaupunki ulkoisti ja kilpailutti ruokapalvelut, perhepäivähoidon osio ei enää kannattanut. Perhepäivähoitajat
itse pitivät kokeilua hyvänä, koska se vapautti heidät ruokahuollosta ja varsinkin
varalapsitilanteissa siitä oli apua. Soitettiin vaan että nyt on sen verran lapsia. Ryhmäperhepäivähoitoon ruoka yleensä tuodaan keskuskeittiöstä samalla tavoin kuin
päiväkodeille.
4.3.5 Ytimessä: Lapsiläheisyys ja pienen ryhmän pedagogiiikka
(mikro- ja mesosysteemit)
Tässä ytimessä-kohdassa tarkastellaan perhepäivähoidon lähiympäristöjä. Ne muodostuvat ensinnäkin lasten ja perhepäivähoitajan yhteisestä olemisesta, vanhemmista ja lapsen kotiympäristöstä, perhepäivähoitajan perheestä sekä erilaisista näitä
yhdistävistä suhteista.699
Lapset ja perhepäivähoitaja
Helsingin Vasu-työskentelyssä 2000-luvulla käytettiin lapsiläheisyys-käsitettä.700
Samaa käsitettä käyttivät perhepäivähoitajat keskusteluissaan: ollaan niin kuin lapsiläheisesti. Se kuvaa mielestäni hyvin perhepäivähoitajan suhdetta lapsiin. Vaikka
perhepäivähoitajalla on kokonaisorientaation tuoma laaja vastuu lapsista, hän on
kuitenkin lapsia varten. Perhepäivähoidolle on tyypillistä juttelu ja jutustelu kaikkien kanssa. Perhepäivähoitaja pystyy seuraamaan koko ajan ryhmän tilannetta ja
huomaamaan pienetkin huolet. Perhepäivähoitajalla on herkkyyttä ja sensitiivisyyttä. Syliin pääsee herkästi. Hän kokee iloa lapsista ja lasten kehittymisestä.
Jokaisen lapsen huomioiminen yksilöllisesti on perhepäivähoitajille tärkeää ja
mahdollista. Kun on pieni ryhmä, jokaisen lapsen tuntee hyvin. Syntyy hyvin läheinen vuorovaikutus. Perhepäivähoitajat kertovat, että sen huomaa jo pienestä, jos
lapsella on jotain, mikä vaivaa ja painaa mieltä tai toisaalta tuo iloa ja mukavia
odotuksia. Asiaa pystytään heti käsittelemään ja ongelmien kohdalla tarvittaessa
puuttumaan. Myös kiusaaminen huomataan eikä sitä sallita.
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Jutellaan paljon ja katsotaan silmiin. (35) Me kuullaan ja nähdään, jos ei oteta
jotain mukaan leikkiin. Tulevat kyllä kantelemaankin. (15) Jokainen tulee huomioida omana itsenään. Säilyy arvostus, kun on rakkautta lapseen. Yritetään
kannustavalla tavalla sanoa. (37) Ne on pahimpia päiviä, jos on joutunut komentamaan. (35)
Lapset ovat silmien alla koko ajan. Oppivat leikkimään keskenään, kuljetaan
paljon lasten kanssa. Ei tarvitse olla päiväkodin karsinassa. (59) Kukaan ei
voi jäädä huomiotta päivän aikana. Siksi lapset kiintyy, kun ollaan koko ajan
heidän kanssaan. Perusasiat opitaan pieninä. Lapselle ei saa antaa liian isoja
asioita päätettäväksi. (16)
Pienen ryhmän pedagogiikkaan kuuluu myös se, ettei lapsia säännöllisesti koota
opetusryhmäksi, kuten päiväkodissa on tapana. Tällaisiakin tilanteita on. Perhepäivähoitajat kuvasivat, että Joskus on koottava kaikki ja selitettävä … Tällöin on
usein kysymys jostain yhteiseen toimimiseen liittyvästä asiasta.
Oma linja pitää säilyttää. Tyyli on niin hioutunut. Muistatko mitä ollaan sovittu
kysyy hoitaja lapselta ja lapsi vastaa: kun sinä sanot ei, niin se tarkoittaa sitä
ja kun sinä sanot joo, niin se tarkoittaa joo. Tykkäävät tulla. (35) Kun yhtäkkiä
lyödään uusi ryhmä, on hankalampaa. Yleensä tulee uusia täydennykseksi yksi
tai kaksi. On lapsia, jotka eivät sopeudu suuriin ryhmiin. Tuli lapsi, joka vain
huusi. Jonkun ajan päästä rauhoittui. Tai lapsella oli ongelmia puheen kehityksessä, ei mennyt kuin pari kuukautta, kun puhe lähti luistamaan. On aikaa
vastata lasten kysymyksiin. (59)
Leikki ja muu toiminta
Leikki tuotiin hyvin keskeisesti esille kaikkien perhepäivähoitajien puheissa. Puhuttiin myös leikkimisen vapaudesta ja kunnioituksesta. Lasten leikin ja leikkimisen vaaliminen on perhepäivähoidossa keskeisessä asemassa. Leikkimiseen on
rauha eikä leikkiä keskeytetä. Leikki on lapsilähtöistä, jota aikuinen saattaa avittaa.
Perhepäivähoitajat kertoivat myös leikkivänsä lasten kanssa, etenkin ulkona.
Kyllä kaikki lapset leikki. Täytyy aivan opettaa. Oli hieno, kun oli leikkisiä ja
leikkiviä lapsia. Ei tarvinnut korjata pois kesken, vaan voivat jatkaa. (66) Perhepäivähoidossa on aina voinut leikkiä, vaikka kuinka kauan. Perhepäivähoidossa lapset voivat itse valita luettavaa ja kirjoja. (50) Ei lapset tartte hienoja
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leluja. Lapset keksii vaikka mistä leikkimistä. Ei tarvitse huutamalla pitää puoliaan. On ihana ryhmä, kun on neljä lasta ja aikuinen. (28)
Kirjat ja lukeminen näyttävät olevan perhepäiväkodeissa keskeisellä sijalla. Lapsille luetaan paljon. Perhepäivähoitajat ovat kirjastojen ahkeria asiakkaita, ja jos
siellä on satutunteja, niille osallistutaan. Luku- tai musiikkihetkiä pidetään etenkin
ennen päivälepoa. Perhepäivähoidossa lapset voivat myös piirtää ja tehdä erilaisia
käden töitä tai pelata. Lapset oppivat ja osaavat itsekin pyytää yhteistä tekemistä.
Perustoimintoja sisällä, ulkona ja välitilassa.
Perustoiminnot, joita siis ovat – siirtymiset, tuleminen ja lähteminen, vapaa oleskelu, peseytyminen, nukkuminen ja lepääminen, ruokaileminen, ulkoileminen, siistiytyminen, wc-toiminnot, pukeutuminen ja riisuutuminen – voidaan nähdä pääsääntöisesti tapahtuvan sisällä, ulkona ja välitilassa.
Pääsääntöisesti sisällä tapahtuvia perustoimintoja ovat ruokaileminen, vapaa
oleskelu, peseytyminen, siistiytyminen ja wc-toiminnot sekä nukkuminen ja lepääminen.
Ruokaileminen on perhepäivähoidossa iso asia. Se päättää pitkän ruokaketjun,
joka sisältää sekä ruokatarvikkeisiin varautumista ja hankkimista. Se tarkoittaa
suunnittelua sekä valmistamista esivalmisteluineen. Se tarkoittaa opiskelua terveellisestä ja maukkaasta ruoasta. Ruokailutilanteet pyritään pitämään yhteisenä hetkenä, johon kaikki osallistuvat – perhepäivähoitajakin. Perhepäivähoitajien mukaan lapset syövät yleensä hyvin. Perhepäivähoitaja opettaa ruokatapoja sekä tarinoi itse ruoista. Perhepäivähoitajista tuntuu pahalta, jos ruoka ei maistu. Perhepäivähoitajahan itse tekee ruoan ja silloin haluaa, että se maistuu lapsille.
Perhepäivähoitajia kuunnellessa ja keskusteluita analysoidessa tulee tunne, että
niukkojen kustannuskorvausten ja toisaalta ohjeistusten ristipaineessa perhepäivähoitajat ovat luoneet omalla tekemisellä, ahkeruudella, kekseliäisyydellä ja vertaisideoilla monipuoliseen kotiruokaan perustuvan konseptin. Eri puolella maata
monta kertaa keskustelujen kuluessa todettiin, että perhepäivähoidossa lapset saavat hyvää kotiruokaa. Näin totesivat myös vanhemmat ja ohjaajat sekä hallinnon
edustajat. Päiväkodeistahan on pääosin viety omat keittiöt ja keittäjät pois, ja niistä
on tehty steriilejä ympäristöjä, joihin ruoka ja välipalat tuodaan ulkopuolelta ja ylijääneet palautuvat ruokaroskana. Perhepäivähoitaja suhtautuu ruokaan kestävän
kehityksen periaatteella eli ruokaa ei turhaan heitetä pois. Perhepäivähoitajia kuun-
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nellessa saa sen vaikutelman, että ruoka ja ruokaileminen on sekä lapsille että perhepäivähoitajalle monella tavoin keskeinen asia. Ruokailu on yhteinen yhdessäolon
hetki.
Kun ite näkee sen vaivan, että itse hankkii aineet ja tekee, haluaa tehdä sellaista, josta lapset pitää. (74) Tulee paha mieli, jos sanotaan, että on huonoa
ruokaa. (35) Perhepäivähoitaja opettaa lapset syömään monipuolisesti. (50)
Söivät kauniisti ruokapöydässä. Teelusikallisesta aloitettiin. Hoitaja syö samassa ja syö sitä samaa ruokaa. On iso asia saada lapset syömään ruokaa.
Aloitetaan pikkuhiljaa. (65)
On kotiruokaa ja saavat syödä niin paljon kuin jaksavat. Ohjaajat sanoo monta
kertaa, että on hyvä, kun lapset saa hyvää ruokaa. On niin hyvä porukka syömään. (65) Oli huonosti syövä lapsi. Söi vain herkkuja ja reissumiestä. Neuvolasta sanottiin, että on pakko alkaa syömään. Kaksi viikkoa pidin kädestä kiinni,
että oppi. (15) Kun on alle vuoden ikäinen pitää olla omat mössöt. Aika lailla
äkkiä oppii. (35)
Viinimarjapensaat poimitaan lasten kanssa. Metsästä poimitaan mustikoita ja
puolukoita ja kerrotaan, että niistä tehdään talvella mustikkapiirakkaa ja vispipuuroa. Raparperista tein soppaa, jota lapsi ei ollut ennen maistanut. Kysyi,
että miksi olet näitä karvoja laittanut. (15)
Ruokailutilanteeseen päästyä on paikallaan mainita vuonna 2018 annettu varhaiskasvatuksen ensimmäinen ruokailusuositus.701 Suositus on valtion ravitsemuskeskuksen, THL:n ja OPH:n yhteistyönä tuotettu. Sen taustalla oli pitkäaikainen kansallinen kehittämis- ja tutkimustyö, jonka tavoitteena oli tuottaa lapsille ruokailoa
sekä rakentaa lasten myönteistä suhdetta ruokaan ja syömiseen. Ravitsemuksellisina, lapsen tervettä kasvua ja kehitystä tukevina tavoitteina oli erityisesti kasvisten,
marjojen ja hedelmien käytön lisääminen, ruokavalion monipuolistaminen ja pitkäjänteisesti lasten sopusuhtaisen painon kehityksen tukeminen ja siten väestön
keskeisen terveyden vaaratekijän, ylipainon, varhainen ehkäisy.702Tämän hankkeen
keskeisenä osana oli käytännön kokeilu Sapere-hankkeena, joka jalkautettiin varhaiskasvatukseen 2000-luvun alkuvuosina. Perhepäivähoito oli myös siinä mukana.
Lapsia rohkaistiin kaikkien aistien käyttöön suhteessa ruokaan. Oleellisena siihen

701
702

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2018.
Ojansivu ym. 2014.

287

kuului maistaminen ja eri ruokien makujen ja omien mieltymysten arviointi. Ruokaleikit ovat hyvin keskeisiä pienillä lapsilla. Ruoka on mukana kirjoissa, loruissa
ja lauluissa sekä elämän arkiympäristössä, kuten kaupassa ja ammateissa.703
Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä monet perhepäivähoitajat kokivat Sapereruokakasvatusmenetelmän asiat liian tuttuina. Lapset ovat aina osallistuneet ruoanlaittoon, pöydän kattamiseen ja tutustuneet ruoan alkulähteisiin, ainakin maalla.
Uutena koettiin ruoan aistimiseen liittyvät tehtävät ja positiivisena pidettiin sitä,
että ruokakasvatusta korostettiin taas uudestaan.704
Perhepäivähoitajat eivät puhu vapaasta oleskelusta, mutta kylläkin vapaasta tekemisestä, tekemisen vapaudesta. Silloin siihen usein kuuluu jotain puuhailua. Perhepäivähoitoon kuuluu esimerkiksi luonteva kotitöihin osallistuminen. Se on esimerkiksi tavaroiden paikoilleen panemista, pölyjen pyyhkimistä, kukkien kastelua,
ruokailuun valmistautumisessa auttamista kykyjen mukaan kuten pöydän kattamista, yhdessä leipomista. Se on pihalla ja lähimetsissä marjojen poimimista ym.
Oppivat kyllä siivoamaankin. (66) Yleensäkään ei tarvinnut huutaa. (66) Lapset tykkäs, kun antoi pölyrätin käteen, oikeasti touhusivat välillä. Joku sanoi,
että hänestä tulee perhepäivähoitaja isona. (66)
Varhainen kasvattaminen aitoon työntekoon, työteliäisyyteen on äärimmäisen tärkeää.705 Näin toteaa lastentarhatoiminnan perustaja Friedrich Fröbel.
Mitä pienempinä lapset tulevat, sitä keskeisempää on perusasioiden vähittäinen opettaminen ja oppiminen, kuten vessa-asiointi, hampaiden ja käsien pesut ja
kaikenlainen omasta siisteydestä huolehtiminen.
Ei ole kiirettä. Ollaan hyviä organisoimaan ja joustetaan tilanteen mukaan. (7)
Perhepäivähoidossa opetellaan kaikkia perusasioita, kuten kävelemään, syömään, siisteyteen ym. (47) Tuleppa tänne vessaan, niin minä näytän miten miehet pissaa, sanoi mies yksinhuoltajan pikkupojalle, joka ei vielä osannut asioida muuta kuin istumalla potalla. (16)
Varsinkin alkuaikoina perhepäivähoidossa oli paljon yksinhuoltajien lapsia, joille
perhepäivähoitajan perhe ja varsinkin perhepäivähoitajan miehet olivat tärkeitä aikuisen miehen kontakteja. Näin koettiin.
Nukkuminen ja lepääminen päivällä on kestoaiheita kokopäivähoidossa niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa.
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Olen ollut perhepäivähoitajana 37 vuotta ja aina on ollut esillä vanhempien
taholta päiväunet. Lapset haluaa ja tarttee sen päiväunen, mutta vanhemmat
ei haluaisi. Joka vuosi on ollut tätä keskustelua. On päivälepo, ei ole pakko
nukkua, mutta päivälepo on. (89) Oli poika, joka sanoi, ettei halua nukkua.
Sanoin, että voit vain mennä lepäämään. Sitten tuli uusi poika, joka sanoi, ettei
tykkää päiväunista. Silloin se aikaisemmin tullut poika sanoi, että minäkin niin
aluksi ajattelin, mutta se on kuule mukavaa. (35) Ihmettelin aina ennen, miten
perhepäivähoitajat saavat kaikki nukkumaan. Ja nyt minua ihmetellään. (37)
Ei ne isommat aina jouda nukkumaan. (12)
Ulkona ja luonnossa ollaan paljon
Jo Fröbel totesi aikoinaan lastentarhatoimintaa kehittäessään, että luonnossa
liikkuminen, ulkoilu, on erityisen tärkeää varsinkin nuorelle ihmiselle, sillä se
kehittää ja vahvistaa, kohottaa ja jalostaa. Luonnosta virtaa elämä ja ilmenee
korkeampi merkitys. Retket ja tutustumiskäynnit ansaitsevat erityistä huomiota, koska ne ovat erinomainen kasvatus- ja opetuskeino.706
Erityisesti aamupäivän ulkoilu on sellainen, jonka ympärillä on yhteistä suunnittelua. Perinteisesti perhepäivähoitajat silloin lähtevät lasten kanssa jonnekin ulos.
Luonnossa ja metsässä ollaan paljon.
Joka viikko käydään retkillä puistoissa, metsiköissä, rannoilla. Joka aamu ulkoillaan. Joka aamu katsellaan linnunpönttöjä, muurahaisia, oravia, jäniksiä.
Ollaan hirveästi ulkona ja lapset kertoo juttuja. Heti huomaa, jos on jotain. Ei
tule kiusaamista. (28) Turhista ei kannata sanoa. Ulkoilu on kulmakivi. Lapset
ovat hyväntuulisia, kun ovat ulkona aamuin illoin. Liikuntaa tulee lapsille paljon. (66) Retket ovat tärkeitä. Lapset saattavat sanoa, että lähettäiskö mehtään
ja heti, kun oli päästy tien yli, sanottiin, että syötäskö evväät. (16) Retkeillään
ja on kerhotila, jonne mennään yhtä aikaa muiden perhepäivähoitajien kanssa.
(7) Ollaan luonnossa paljon. Jokainen ryhmä käyttäytyy eri lailla luonnossa.
Oli ryhmä, joka oli rakentanut majan ja purkivat sen omaehtoisesti, kun kuulivat, että ovat kaikki lähdössä. Seuraavaa ryhmää ei maja kiinnostanut pätkääkään. Kaikki kävelee 3,5 kilometriä päivässä. (7) Ollaan paljon ulkona ja nimenomaan ollaan lasten kanssa, ei vain seisoskella. Retkeillään lähimetsissä.
Hyödynnetään kaikkia erilaisia alueen suomia kulttuuri- ym. mahdollisuuksia.
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Kun on hyvä sijainti keskellä kaupunkia, käydään kirjastossa satutunneilla,
museoissa, konserteissa, kotieläinpihalla ym. Tehdään piknikkejä. Lapset ovat
yleensä pitkään. Tulevat läheisiksi. Kiireettömyys ja oma aikataulu. Joustavuus. (25) Voi ja ehtii auttaa kaikkia tilanteen mukaan, kun lähdetään ulos.
Ollaan kovia tekemään retkiä. Lapset tykkää aivan kauheasti. (35) Ei ole tarkoituksellisesti mitään leluja mukana. Saavat liikuntakipinän. On tasapainoilua ja keppijumppaa. Itse keksivät liikkeitä ja leikkejä.(74).
Hakeuduttiin yhdessä metsään tai pelloille. Tai mentiin yhdessä leikkikentälle.
Perhepäivähoidossa on totuttu liikkumaan. Ahdistaa olla omalla pihalla pelkästään. (41) Perhepäivähoitaja pystyy menemään minne vaan, vaikka on 10
kuukauden ikäinen ja 5-vuotias. Pelkästään hiekkalaatikon ja hellan väliä ei
jaksa. (44)
Lasten kanssa liikkuminen on pohjustettu perhepäivähoitoon alusta alkaen. Perhepäivähoitajat ovat voineet jonkun verran käyttää erilaisia sisätiloja, mutta ulkotilat
leikkipuistoissa, luonnossa ja metsässä ovat olleet keskeisiä liikunnan paikkoja.
Perhepäivähoitajat ovat kokeneet, että esimerkiksi metsään lapset eivät kyllästy. Se
tarjoaa sellaisenaan monenlaisen mielenkiinnon, tekemisen ja leikkimisen puitteet.
Noin kymmenen vuotta sitten annettiin yleisesti varhaiskasvatukseen liikuntasuositukset, jotka vuonna 2016 uudistettiin lisäämällä liikunnan määrää siten, että
alle 8-vuotiaiden lasten päivään tulisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa joka
päivä. Suositusten mukaan liikunnalla voidaan tukea lapsen fyysistä, kognitiivista,
psyykkistä, emotionaalista ja sosiaalista kehittymistä.707 Perhepäivähoitajat voivat
todeta, että näinhän on aina toimittukin. Luonnon ja luontosuhteen merkityksestä
pienestä pitäen on alettu puhumaan myös yleisemmin, kaikkia perheitä koskien.708
Välitilassa tapahtuvat erilaiset siirtymiset sekä tuleminen ja lähteminen ja näihin liittyen pukeutuminen ja riisuutuminen. Jokaiseen päivään lapsille kuuluu
useita tulemisia ja lähtemisiä. Siihen kuuluu useita ulkovaatteiden pukemisia ja riisumisia säästä ja vuodenajoista riippumatta, mutta niistä riippuen tilanteet ovat vaikeusasteeltaan erilaisia. Päivän ensimmäiset ulkovaatepukemiset lapselle tapahtuvat kotona, josta lähdetään perhepäiväkotiin. Sinne tultaessa riisutaan ja ryhdytään
aamun touhuihin. Jossakin vaiheessa ryhdytään joukolla puuhaamaan aamupäivän
ulkoiluun menoa ja pukeutumista. Jos ollaan ulkona luonnossa, metsässä, leikki-
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puistoissa, välillä ei tarvitse riisua. Mutta jos mennään vaikkapa kirjastoon tai kerhoihin, on taas riisuttava ja sen jälkeen puettava. Pienimpien osalta pukemiseen ja
riisumiseen liittyvät vielä vaippojen laittamiset ja tarkistamiset. Vaippa-aikana pukemista ja riisumista on päivän aikana useampaan kertaan.
Oleellista perhepäivähoidossa on, että neljän, hieman eri-ikäisen lapsen kanssa
pystyy rauhassa pukemis- ja riisumisrituaalit hoitamaan. Ne kuuluvat vähitellen
opittaviin asioihin. Näin perhepäivähoitajat kertovat. Perhepäivähoidossa lapsella
on aikaa opetella pukemaan ja riisumaan. (7)
Sitten on myös ongelmallinen välitila, jossa lapsi ei oikein tiedä, ketä tulisi
uskoa. Se syntyy useimmiten silloin, kun lasta tullaan hakemaan ja paikalla on sekä
perhepäivähoitaja että vanhempi. Tilanteet saattavat olla riehumistilanteita.
Joskus lapset villiintyy, että kuka täällä nyt määrää, kun on vanhempikin paikalla. (42) Varsinkin jos haetaan sisältä, riehumista on enemmän. Olen sanonut, etten ole vieraskorea. (16)
Perhepäivähoitajan perhe
Kaikki perhepäivähoitajat toivat esille tärkeänä asiana oman perheen ja etenkin
oman miehen hyväksymisen työlleen. Alusta asti kunnan taholta tämä lähtökohta
varmistettiin. Alkuvuosina joissain kunnissa edellytettiin miehen kotona olemista
silloin, kun ohjaaja(t) tulee ensimmäiselle kotikäynnille. Tavallisimmin miehen hyväksyntä kysytään lomakkeella. Mutta tämän enempää hallinnon taholta ei ole
voitu perheenjäsenten roolia ohjeistaa.
Useimmiten perhepäivähoitajaksi ryhdytään silloin, kun omat lapset ovat pieniä. Näin oli ennen ja näyttää olevan edelleen. Tapasin kyllä kuntakierroksellani
pari nuorehkoa perhepäivähoitajaa, jotka olivat valinneet tämän ammatin ilman
omaa perhettä. Silloin kun perhepäivähoitaja on ollut pitkään perhepäivähoitajana,
oman perheen rooli muuntuu pienlapsiperheestä koululais- ja nuorisoperheeksi
sekä vihdoin kahden aikuisen perheeksi.
Perhepäivähoitajana joutuu tiedostamaan, että kohtelee samalla lailla omia ja
hoitolapsia. (67) Päivällä kaikki ovat samanarvoisia. (16) Kun oma poika tuli
kouluikään, tuli ihana hoitolapsi ja sitten tuli taas ihana uusi lapsi. Olin ajatellut olla siihen saakka, kun omat menee kouluun, mutta olin sitten 37 vuotta.
(44) On mukava sitten joskus kysyä omilta lapsilta, mitä mieltä olivat. Pienistä
tykkäävät. Isommat alkaa omia koululaisia ärsyttää. (37) Suurin osa on perheensä ainokaisia. Omat lapset olivat tärkeitä hoitolapsille. Tätä työtä ei voi
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tehdä, jos mies ei hyväksy. (59) Omien lasten kavereita on edelleen entisissä
hoitolapsissa. Omat lapset ovat olleet babysittereinä. Lapsia ollut jo monessa
polvessakin hoidossa. (7) Loppupeleissä omat lapset ovat aika kovilla. Nyt kun
ovat isoja, muistelevat, että se oli kivaa. Aina oli kavereita. Murrosikä oli aivan
kauhea – sai hävetä. Onneksi perheet ymmärsivät, kun asiasta avoimesti puhuttiin. Äänensävy oli kuulemma erilainen hoitolasten aikana. Omat murrosikäiset saattoivat sanoa, että kuunnelkaa, kun äiti tuli nyt töistä. (7) Oli vaikeaa
olla äiti ja hoitaja. Joskus koki olevansa liian ankara omille lapsilleen. (42)
Koko perheen pitää hyväksyä. Se heijastuu myös lapsiin ja itseen, jos ei hyväksytä. (16)
Suomalainen mies on tehnyt paljon lasten hyväksi olemalla perhepäivähoitajan
mies. Näin todettiin monta kertaa kuntakierroksen aikana, kun perhepäivähoitajat
keskustelivat miestensä suhteesta työhönsä.
Oli 3-vuotias tyttö, joka aina jäi viimeiseksi tunniksi yksin ja mies tuli töistä.
Lapsi halusi silloin aina olla miehen kanssa ja kysyi, saako sanoa isäksi. (50)
Ovat kyllä omineet meidän miehen. Isännällä oli käden taitoja. Tehtiin lintulautoja ja miesten hommia. Oli yksinhuoltajan poika, joka sanoi, että hän haluaa olla teidän kanssa. Mies oli sanonut, että sinulla on liian hienot vaatteet.
Poika oli komentanut äitiään, että pitää laittaa sellaiset vaatteet, että Veikko
huolii rantteelle. (16) Kun isäntä tuli ruokatunnille, kaikki kahdeksan lasta
portilla huusi, että Taisto tuli, Taisto tuli. (7) Kun mies on nyt ollut vuoden
verran eläkkeellä, on aivan ihanaa. Lapset tykkää ja mies tykkää. Mies laittaa
esimerkiksi perunoita kiehumaan. (35) Kyllä huomaa, että pienimmät on kiintyneitä perhepäivähoitajan mieheen. (37)
Vanhemmat
Perhepäivähoitaja kohtaa lapsen vanhemman aamuin illoin. Siinä tullaan hyvinkin
tutuiksi. Näissä aamun ja illansuun hetkissä keskustellaan kulloisenkin päivän asioista. Vanhemmatkin kertovat usein omasta päivästään. Jotkut ovat pitäneet kaikille
vanhemmille yhteisiä vanhempaintilaisuuksia iltakahvien merkeissä tai puuropäivinä. Jotkut kokevat hankalaksi vanhempien tulemisen vanhempaintilaisuuteen
perhepäivähoitajan kotiin. Tilanne muuttuu helposti vierailun luonteiseksi.
Vanhempaintilaisuudet ei oikein onnistu, kukaan ei uskalla sanoa mitään. On
joskus yritetty järjestää päiväkodille. (35) Vanhemmat ovat tyyppeinäkin niin
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erilaisia, mutta vanhempikohtaisesti yhteistyö sujuu. (28) Perhepäivähoidossa
tulee niin erilainen side lapsiin ja myös perheisiin. Vanhemmat haluavat pienempää. (42) Kaikki vanhemmat eivät halua kontaktia muiden vanhempien
kanssa. Hoitajat kokevat, ettei ole luontevaa pitää vanhempain iltoja omassa
kodissa. (42) Minulla on rempseät vanhemmat tällä kertaa. Eri perheiden vanhemmat saattavat jäädä aamukahville. Jotkut vaan hakee ja tuo. (19)
Sen sijaan 2000-luvun alkupuolelta lähtien pidettyjä Vasu-keskusteluita pidettiin
hyvinä. Perhepäivähoitajat kokivat, että silloin voitiin rauhassa keskustella. Vasukeskusteluita oli pidetty sekä lasten kodeissa että perhepäivähoitajan kotona. Kaksi
kertaa vuodessa yleensä pidettiin. Ne koettiin hyviksi varsinkin jonkin ajan kuluttua siitä, kun lapsi aloitti perhepäivähoidon, esimerkiksi kuukauden kuluttua.
Yleensä perhepäivähoitaja piti itse Vasu-keskustelun vanhempien kanssa. Jos oli
erityislapsia, silloin oli myös kelto eli kiertävä erityislastentarhanopettaja ja ohjaaja
paikalla.
Vasu-keskustelut käydään ja ne ovat tuntuneet hyviltä. Hoitajan ja vanhemman
kemia on tärkeää ja silloin tullaan läheisiksi. (19) Vasu-koulutus oli hyvä. Ensin tehtiin oman alueen Vasu. Tuntui aika helpolta. Vanhemmat kyllä tykkäävät.
Ensin on 1,5 tunnin alku ja sitten päivitys. (59) Tehtiin oma perhepäivähoidon
Vasu. Alkukankeuksien jälkeen arvostaa kovasti. Ensimmäinen keskustelu on
mielekäs, mutta seuraavat ei niinkään, kun joka päivä tavataan. Vanhemmat
kokevat olevansa kiireisiä. (42)
Perhepäivähoitajat toivat esille sitä, että alusta asti on tärkeää sopia vanhempien
kanssa toiminnan pelisäännöt. Niihin katsottiin kuuluvan myös molemminpuolinen
avoimuus ja rehellisyys.
Suora linja sovittiin. (50) Heti alussa otetaan puheeksi, että puhukaa aina, jos
on jotain mielessä. Tuntuu, että vanhemmat luottavat. (28) Perhepäivähoitajan
pitää osata laittaa raja, jos on kovin ongelmallisia tilanteita. (26) Oleellista
vanhempien kanssa on avoimuus. Pitää pystyä puhumaan, jos joku asia hiertää. On hyvä puhua näistä jo heti alussa. (26)
Joku toi esille, että myös tietty tiukkuus on hyvä jo alussa sopia ja muistuttaa siitä,
että paikka on perhepäivähoitajan koti. Toivottiin, että tätä kunnan taholta vanhemmille yleisesti muistutettaisiin. Siihen kuuluu muun muassa se, että tullaan silloin
kun on sovittu.
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Pitkään perhepäivähoitajana toimineet kokevat mielenkiintoisen suhdemuutoksen lasten vanhempiin. Alussa molemmat ovat nuoria tai suurin piirtein saman
ikäisiä. Vähitellen perhepäivähoitaja ikääntyy, mutta lasten vanhemmat pysyvät
aina nuorehkoina. Tätä muutosta monet muistelivat. Omien lasten olemassaolon
kokeminen auttaa ymmärtämään kokemuspohjaisesti lapsiperheiden arkea.
Kun äidit olivat myöhemmin nuoria, perhepäivähoitaja astui vanhemman ja
kokeneemman rooliin. (38) Viimeisinä vuosina vanhemmat oli ikään kuin meidän lapsia eli nuoria. Alussa oli päinvastoin eli itse oltiin nuoria. On vanhempien kunnioitusta. (26) Kokemus tuo tullessaan myös sen, että ei vaikuta, kenen
lapsia on hoidossa. Koetaan, että arvostus on noussut. Omalla käyttäytymisellä ja työllä siihen vaikuttaa. Vaatii itseluottamusta olla koko aja framilla.
(63) On mielenkiintoista tavata erilaisia ihmisiä. Oli myös arkoja vanhempia.
Tuli perhe, jossa isällä oli huonoja muistoja perhepäivähoidosta. Olivat hakeneet päiväkotipaikkaa, mutta sanoi muuttaneensa mielensä. (59)
Vanhemmissa on tietysti myös monenlaisia. Ehkä tämä iän tuoma kokemus näkyy
esimerkiksi tilanteessa, kun nuori isä tulee hakemaan, lapsi lähtee juoksemaan ja
isä kiroilee. Perhepäivähoitaja sanoo, että tällä tontilla et kiroo, jos et pysty, niin
vaihda paikkaa. (23) Näytettiin keskisormea, eikä perhepäivähoitaja tiennyt, mitä
se tarkoittaa. Toinen isä vitsaillen sanoo, että laita vaan heti uuniin ne lapsen piirustukset.
Todettiin, että kyllä vanhemmistakin näkee, jos jokin askarruttaa tai olivat väsyneitä. Perhepäivähoidossa hoidetaan tavallaan koko perhettä. Jutellaan aamuin
illoin. (19) Koettiin hyväksi, jos vanhemmat päästivät perhepäivähoitajan perheen
asioihin, jolloin niitä voitiin yhdessä pohtia. (1)
Ruoka ja lasten päivittäinen syöminen on kestoaihe kodeissakin. Vanhemmat
saattavat soitella ja kysellä reseptejä, kuten maitokiisselistä tai munakastikkeesta,
joita lapset olivat kehuneet. Äiti saattaa kysyä, että teetkö sen perunamuussin Mielihyvästä, johon perhepäivähoitaja vastaa, että teen sen perunoista. Lapsi saattaa
vaatia tekemään samaa ruokaa kuin perhepäivähoitaja teki aamulla. Äiti sitten soitti
ja tarkisti, että mitä se oli: kaurapuuroa.
Vanhemmat toivovat, että sellaista ruokaa, mitä lapset syövät. On aina antanut
aamupalan, vaikka virallisesti ei kuuluisi, jos tulee myöhemmin. Yhteiset ruokailut tärkeitä – kodeissakin. (16) Usein vanhemmat kertoivat, että se ei sitten
syö sitä eikä tätä. Mutta kun istuttiin pöytään, kaikille maistui. (23)
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Hernekeitosta äiti saattoi sanoa, että miten sinä viitsit, osta purkkikeittoa tai,
että älä tee kovin hankalia ruokia, kun sitten vaativat. (24) Ruoasta tulee palautetta. Se tuoksuu eteisessä. (24)
Lapset syövät hyvin, perusruokaa ja antavat suoraan palautetta: Aika hyvää
tuo sinun lihakeitto. (9) En ole elläissäni syönyt näin hyvää. (61) On hyviä
lihapullia. (59) Laitat parempaa ruokaa kuin äiti. Ruoka on aivan älyttömän
hyvää. (28)
Ongelmiakin vanhempien kanssa
Keskusteltaessa mahdollisista ongelmista vanhempien kanssa perhepäivähoitajat
kertoivat, että ongelmallisia suhteita on ollut vähän, mutta niitä on kuitenkin vuosien varrella useimmilla ollut. Varsinkin ongelmatilanteissa perhepäivähoitajat kokevat ohjaajan tuen tärkeäksi. Sitä tarvitaan asian pohtimiseen ja käsittelemiseen ja
viime kädessä ehkä hoitopaikan vaihtamiseen.
On ollut yhdet vanhemmat, joiden kanssa oli vaikeaa. (28) On ollut muutama
perhe, joiden kanssa oli konfliktia. Perheessä oli avioerokriisi. (23) Yksi perhe
oli niin vaativa, että sosiaalijohtajaa myöten keskusteltiin. Vaati mahdottomia.
Ohjaajan kanssa keskusteltiin, ohjaaja luotti häneen. (24) Tuntuu, että nykyään
vanhemmissa on avuttomia, kysellään kaikenlaista. (24) Oli 30 vuotta perhepäivähoitajana ja yhden perheen kanssa ei tullut toimeen. Mutta tosi vähän on
ollut sellaisia, joiden kanssa ei sopisi. Yleensä on hyvin pystytty puhumaan.
(69)
Koetaan hankalaksi tilanteet, joissa vanhemmilla on huonot välit, mutta asiaa
ei tuoda selkeästi perhepäivähoitajalle tiedoksi. Hän näki sen lapsista. Tällaiset tilanteet koki vaikeana, kun lasten reaktiot, kuten nukkumisvaikeudet ja kiukuttelut saatettiin panna perhepäivähoitajan syyksi. (1)
Suhteita syntyy ja ne säilyvät
Aina tulee syksyllä sellainen tunne, kun tulee uudet, että pystynköhän saamaan hyvän hoitosuhteen. Yhtenä suhteen pohjustamisena pidetään sitä, että lapset tulevat
pieninä, mutta ovat sitten pitkään. Aikaisemmin oli tavallista, että lapset olivat joko
esiopetukseen tai koulun alkamiseen saakka samassa paikassa. Ihanteena pidetään
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myös sitä, että perusryhmä uusiutuu vähitellen eli poislähteneen tilalle tuli uusi
lapsi.
Aikaisemmin tuli itku, kun lapset lähtivät. Nyt osaa suhtautua ammatillisemmin
ja olla ylpeä, kun on kolmen kuukauden ikäisestä hoitanut kouluun saakka. (37)
Kaikenlaista on, jota ei raski panna pois, aina muistaa lapsia samalla. (69) Ei
voi pistää pieniä esineitä pois, kun muistaa keneltä ne on. Ei voi viedä, kun
siinä on se elämä mukana. (66)
Perhepäivähoidolle on tyypillistä, että sekä hoidossa oleviin lapsiin että heidän vanhempiinsa syntyy pitkäaikaisia suhteita. Pitkään perhepäivähoitajina toimineet kertovat, kuinka entiset hoitolapset huikkaavat, kun tavataan. Nuoret saattavat tulla
pistäytymään ja sanoa, että tekisitkö lättyjä. Kun hoitolapset ovat jo täysi-ikäisiä,
tavatessa jutellaan ja muistellaan. Perhepäivähoitajat saavat syntymäpäiväkutsuja
ja kortteja, äitienpäiväkorttejakin. Lapset lähettävät kutsuja elämänsä merkittäviin
tapahtumiin kuten rippijuhliin, lakkiaisiin, hääjuhliin ja tullaan näyttämään omia
lapsia tai pyydetään kummiksi. Isännän kauttakin laitetaan terveisiä. (65) Nykyään
myös Facebookissa törmää entisiin hoitolapsiin. Lapsia saattaa olla toisessakin polvessa, jolloin äidit ja isät kertovat omille lapsilleen, missä he esimerkiksi istuivat
ruokapöydässä tai jotain muuta muistelua.
Tuttuutta ja lämminhenkisyyttä tulee perheiden kanssa. Asiat tulee puhuttua.
(16) Ikävä jää. Lapsi saattaa olla seitsemän vuotta. Lapsi voi näyttää tunteensa.
(44) Viisivuotiaita, jotka ovat olleet vauvasta asti. Perhepäivähoitaja oli haikeana, kun viisivuotias meni päiväkotiin. Usein ne, joista on eniten työtä, niistä
tulee rakkaimpia. (24) Koki hyvänä ja turvallisena. Lapsi oli haastava. Rajat
eivät pitäneet. Vanhempien kanssa paljon puhuttiin ja kokivat hyvänä, että
asettaa rajoja. (69)
Syntyy jatkuva side joidenkin kohdalla. Tulevat edelleen kylään ja yökylään.
Vanhemmista on tullut ystäviä. Rikasta ja rakasta työtä. Kyllä teet niin arvokasta työtä, vanhemmat sanoo. (59) Suhteet lapsiin säilyy, on rippijuhlia, lakkiaisia, häitä ja ristiäisiä. (61)
Lasten ja vanhempien kanssa sovitaan, miksi perhepäivähoitajaa sanotaan, esimerkiksi etunimellä tai lempinimellä. Oman lapsen pitää voida sanoa äitiään äidiksi ja
silloin voi käydä niin, että muutkin silloin sanovat äidiksi, jos ovat pieniä. Ohjaajien keskusteluissa tuli esille, että joku hoitosuhde on saattanut tämän jännitteen
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takia päättyä. Perhepäivähoitaja on perustellut lopettamistaan sillä, ettei pysty jatkamaan oman lapsen takia, ei pysty jakamaan itseään.
Jotkut vanhemmat ei halua, että lapsi siirtyy päiväkotiin. (15) Hoito on kodinomaista. Pienille hyväksi. (2) Alle kolmivuotiaat eivät kuuluisi päiväkotiin. Tuleva ohjaaja oli sanonut, että on aivan kauheaa, kun pienet itkevät. (15) Lapsissakin on valtava ero. Tämän päivän lapset kaipaisivat enemmän aikaa. Nyt
ollaan päivät isossa ryhmässä. (23)
Yhden tytön vaari, joka oli opettaja, sanoi, että hän näkee ne lapset, jotka tulee
perhepäivähoidosta: keskittyvät paremmin. (16)
Nyt on erilainen käsitys perhepäivähoidosta, sanoi lapsen kummi seurattuaan
perhepäivähoitajan vetämää tilaisuutta. Kummi oli lastentarhanopettaja,
mutta sitä perhepäivähoitaja ei tiennyt. (16)
Teidän perässä on niin mukava kulkea, kun höpötätte koko ajan, sanovat alueen vanhukset. Lasten kanssa on käyty laulamassa hoivakodilla. (59)
Naapurit suhtautuvat yleensä hyvin. Silmätikkuna kyllä ollaan. Saatetaan kysyä, että miksihän tuo lapsi tuli puolta tuntia myöhemmin. Tulevat juttelemaan.
Jos menee päivällä vaikka pankkiin, heti kysytään, että missä sinun lapset ovat.
(24)
Syntyy liikuttaviakin suhteita: Mummo oli jo saattohoidossa sairaalassa. Hoidossa
olevan lapsen isä sanoi, että mummo pyytää perhepäivähoitajaa käymään luonaan.
Perhepäivähoitaja vähän ihmetteli, mutta meni. Mummo sanoi, että hän on murehtinut, kun se uusi kohta syntyy, että pääsisikö sekin sinulle. Mummo kuoli ja lapsi
syntyi muutaman kuukauden kuluttua. Perhepäivähoitaja hoiti hänet esiopetukseen
saakka ja sanoi sitten isälle, että nyt olen tehnyt velvollisuuteni ja lupaukseni täyttänyt. (24)
4.3.6 Yhteenvetoa
Kyllä ne lapset ja lasten palaute on ollut parasta. Mitä pitemmälle teki, sen paremmalta tuntuu. (23) Monikin perhepäivähoitaja sanoi, että On niin ihanaa, kun työ
tulee hymyillen kotiin.
Perhepäivähoitajia kuunnellessa tulee tunne, että perhepäivähoidossa lasten
kehitys- ja oppimisympäristönä on vakiintuneesti paljon sellaista, jota varsinkin nyt
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viime aikoina on nostettu hyvään varhaiskasvatukseen kuuluvana esille, kuten liikunnan ja luonnon merkitys, ruokailukasvatus, leikin merkitys, ääneen lukeminen
sekä lasten kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin, osallistuminen.
On myös asioita, jotka jo ovat perhepäivähoidossa, mutta odottavat vahvempaa
esille tuloa ja huomaamista, kuten perustoiminnoissa oppimisen rauha ja pedagoginen tuki perustoimintoihin, kotiruoan merkitys ja ruokaketjun konkreettisuus,
lasten mahdollisuus arkiseen puuhailuun, kestävän kehityksen merkitys. Keskusteleva yhteys vanhempiin. Ja se lapsiläheisyys. Omaleimaisuus.
Perhepäivähoitajat ovat asiantuntijoita ja osaajia pienryhmän kanssa kokonaisvaltaisesti ja kokonaispedagogisesti toimittaessa. Perhepäivähoidossa ja perhepäiväkodissa hoito, kasvatus ja opetus ovat koko ajan läsnä painottuen tilanteen ja
lasten iän mukaan. Perhepäivähoidossa opetustilanteet voivat olla yksilöllisiä tai
ryhmäkohtaisia, mutta perusryhmä on aina pieni. Kokonaisvaltaisuus ja lasten osallisuus ovat olennaisia perhepäivähoidon varhaiskasvatuksessa, jonka oppimisympäristö on monitahoinen, mutta ytimeltään kotiperustainen.
Myös perhepäivähoitoon soveltuu OPH:n Anneli Rautiaisen toteamus, että
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on tietoista toimintaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi. Pedagogiikka näkyy arjen toimintakulttuurissa, oppimisympäristössä ja varhaiskasvatuksen keskeisessä elementissä leikissä. Erityisen tärkeää on lapsen osallistaminen ... Onneksi lapsia ei pysty estämään oppimasta.709
4.4

Ohjauksen merkitys perhepäivähoitajille

Ohjauksen tärkeys perhepäivähoitajille on tullut pitkin matkaa esille, mutta tässä
alaluvussa katson vielä perhepäivähoitajien antamia kokemuksellisia merkityksiä
ohjaukselle (ks. alaluku 4.4.1) sekä ohjausmateriaalien mahdollistamaa perhepäivähoidon vaikuttavuutta lisääviä keskustelun avauksia (ks. alaluku 4.4.2).
4.4.1 Ohjaus koettu tärkeäksi
Tässä tutkimuksessa on paikannettu eri näkökulmista perhepäivähoidon ohjauksen
merkitystä ja roolia jo heti kehkeytymisvaiheesta alkaen. On katsottu perhepäivähoidon ohjaajien tuloa kuntiin uutena ammattikuntana. On paikannettu ohjaajien
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koulutusta sekä työn monitahoisuutta, jossa hallinnollisten tehtävien ohella ohjaajien tehtävänä oli nimensä mukaisesti ohjata perhepäivähoitajia sisällöllisissä asioissa kulloistenkin valtakunnallisten ohjeiden ja oman osaamisensa mukaisesti.
Alkuaikojen yleiskirjeiden710 mukaan ohjaajan tehtävänä oli tukea perhepäivähoitajaa antaen hänelle pedagogisia, lasten hoitoa ja kasvatusta sekä päivittäistä
toimintaa koskevia virikkeitä. Ohjaajan tehtävänä oli perustella perhepäivähoitajille perhepäivähoidon kasvatuksellisia mahdollisuuksia esimerkiksi lasten omatoimisuuteen, itsenäiseen selviytymiseen, toisensa auttamiseen, hyviin tapoihin, puhtauteen ja terveystottumuksiin. Tuli korostaa leikin merkitystä. Samoin tuli korostaa hoivan ja hellyyden merkitystä sekä sitä, että lapsi tarvitsee aikaa, tilaa ja välineitä sekä aikuisen tukea.
Alkuaikoja seuranneilla vuosikymmenillä ohjaajan tehtäviä ei hallinnollisesti
ole samalla tavoin yksilöity. Hankkeiden kautta kiinnitettiin 2000-luvulla huomiota
ohjauksen kehittämiseen. Samoin ensimmäisen Vasun implementoinnissa toivottiin
perhepäivähoitoon kohdentuvaa fokusointia. Ja kaikkiaan 2000-luvulta lähtien on
merkille pantavaa perhepäivähoitajien oman koulutuksen kohentuminen ammattitutkintojen myötä.
Miten sitten perhepäivähoitajat ovat itse kokeneet ohjaajan merkityksen? Siitä
vertaishaastatteluissa keskusteltiin paljonkin. Omaa perhepäivähoitajana aloittamisen aikaa muisteltiin ja ohjaajien ensimmäisiä tarkastuskäyntejä. Samoin muisteltiin alkuaikoja, jolloin ohjaajat tulivat koteihin pitämään erilaisia tuokioita ja antamaan ohjausta.
Alussa kaksi ohjaajaa tarkasti tilat ja myöhemmin ohjaaja saattoi tulla tupsahtaa yllättäenkin. Se oli mukavaa. (69) Kotikäyntejä oli kaksi ennen kuin palkattiin ja toisella kertaa oli mieskin paikalla. (65) Tuli kuukausikirjeitä. Yhteen
aikaan piti olla virikekasvatusta. Oli kaikenlaisia teemoja. Nyt on koulutusta
ja opintopiirejä. Vaatimus on kasvanut. (74) Alussa ohjaaja kävi tekemässä
rauhan päivää, Kalevalan päivää, joulua, askarteluita. (50)
Yhteisenä kokemuksena joka puolella maata ja eri-ikäisillä kunnallisilla perhepäivähoitajilla oli selkeä mielipide siitä, että ohjaajalla on iso merkitys heidän työlleen. Ohjaajan järjestämiä koulutuksia ja tilaisuuksia arvostetaan. Yhteinen mielipide tuntui olevan siitä, että ohjaajien aika heille on vähentynyt vuosien varrella.
Tärkeänä pidettiin sitä, että ohjaajan tavoittaa tarvittaessa ja että hän on aina tukena
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erilaisissa ongelmatilanteissa. Yleensä pidettiin ihanteena sitä, että perhepäivähoidolle on oma ohjaaja. Päiväkodin johtajaohjaajista oli sekä hyviä että vähemmän
hyviä kokemuksia. Ohjaajien persoonia vertailtiin. Perhepäivähoitajat pitävät tärkeänä sitä, että ohjaaja tuntee ja arvostaa heidän työtään.
Ohjaaja omalla innostuksellaan motivoi työhön. Ohjaaja oli tärkeä. Nyt on
huomannut, että ohjaajien aika hoitajille on vähentynyt ja tiimin merkitys lisääntynyt. Jos on ongelmia, ohjaajan tukea saa aina silloin. (63) On tärkeää,
että on oma ohjaaja. Ohjauksella on tosi iso merkitys. Tuntuu, että ohjaajalla
on aikaa meille. Eroja persoonissa. (7) Ohjaajan työ on tosi tärkeää ja oma
ohjaaja, joka tuntee meidän työn. (59) Kun aloitti 16 vuotta sitten, vuorovaikutusta ohjaajan kanssa oli enemmän. Nytkin kyllä käy 1–2 kertaa vuodessa ja
yhteyttä saa ottaa. (25)
Harvoin enää ehtii käydä kotona. Hyvä jos kerran vuodessa. Mutta jos on
asiaa, niin aina voi ottaa yhteyttä ja saa apua. On ehdottomasti hyvä, että kunnassa on oma perhepäivähoidon ohjaaja. (74) Jos oli tarvis, voitiin ottaa yhteyttä ohjaajaan tai erityislastentarhanopettajaan. Ohjaajan rooli oli tärkeä.
Oli hienoa, kun ehtivät käymään kotona. Nyt eivät enää ehdi. (66) Nyt ohjaajalla on koko ajan koulutusta, kokouksia ja tekemistä. Tänä päivänä kaikki aika
menee tietokoneessa. (61) Alussa ohjaajilla tuntui olevan enemmän aikaa. Ohjaajalta on aina voinut kysyä. Loppua kohden se väheni. Huonoksi koettiin se,
että ohjaus yhdistettiin päiväkodin johtajan tehtäviin. (47)
On persoonakysymys – siis ohjaaja. Ja siinä mielessä on hyvä, kun on päiväkodissa, niin on lähempänä. On omat hyvät ja huonot puolensa. Kun oli oma
ohjaaja ja vaikka päiväkoti oli vieressä, ei tuntenut sieltä ketään. (50) Jos on
ongelmia vanhempien kanssa, niin ohjaaja on tällaisissa tilanteissa tukena.
(44) On kuultu suunnitelmia siitä, että ohjaus muuttuu päiväkotiin, mutta ehtiikö sitten keskittyä perhepäivähoitoon. Ohjaajakin pitää tavallaan kiinni perhepäivähoidosta. Päiväkodin johtajilla on aivan erilainen näkemys. Ovat kaksi
erilaista tapaa tehdä työtä. (19)
Ohjaajalla on valtavan suuri merkitys ja kaikella koulutuksella. Kokee, että on
mukana kaikessa. Ennen ovat vain hakeneet leluja ja se on sitten ollut siinä.
Nyt joka toinen kuukausi ohjaaja pitää kokouksia. (19) Ohjaaja koetaan tärkeäksi, hänelle voi puhua. (89) Kun ohjaaja aloitti uutena 2000-luvulla, oli aluksi
aivan hukassa. Jos ei olisi ollut työtovereita, olisi ollut hankalaa. (37)
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Kunnalliset perhepäivähoitajat toivat ohjaajan tärkeyttä esille ja ylipäätään johdon
tukea kokonaisuudessaan. Perhepäivähoitajat sanovat, että kyllä sen tuntee, miten
ylin johto perhepäivähoitoon suhtautuu. Samoin tunnistetaan oman ohjaajan asenne.
Ohjaaja näyttäytyy perhepäivähoitajille erilaisena, jos on oma ohjaaja. Jos ohjaajana on päiväkodin johtaja, aluejohtaja tai päällikkö tai koko kunnan päivähoidon
tai varhaiskasvatuksen johtaja, ohjaajan työ painottuu hallinnollisiin tehtäviin. Perhepäivähoitajat ovat kokeneet siinäkin sekä myönteisiä että negatiivisia kokemuksia, henkilöstä riippuen.
4.4.2 Ohjauskeskusteluihin uusia vivahteita
Perhepäivähoitajat toivat siis tämän tutkimuksen vertaiskeskusteluissa esille ohjaajan roolin tärkeyttä ja kunnissa näki erilaisia ratkaisuja ohjauksen toteuttamiseen.
Kuntakäynneillä näki, että perhepäivähoitajien määrän vähetessä myös ohjaajien
määrä on kunnissa vähentynyt ja ohjaus ohentunut. Tämän ohentumisen toivat
myös perhepäivähoitajat esille. Uusimmassa Vasussa711 ei mainita perhepäivähoidon ohjaajaa, vaan puhutaan perhepäivähoidon johtajasta. Tästä nimikemuutoksesta ei välttämättä voi päätellä, mitä se tarkoittaa perhepäivähoidon ja perhepäivähoitajien osalta. Jos se tarkoittaa nimensä mukaisesti vain hallinnollista suhdetta,
tuon esille tätä pitkää perhepäivähoidon tarinaa vasten, että perhepäivähoitajat tarvitsevat jatkossakin sisällöllispedagogista keskustelua ajankohtaisessa kontekstissa.
Nykytilannetta ajatellen olen koonnut kuvioon kuusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteista712 lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistäviä näkökulmia
vaikuttavuuskartaksi. Se havainnollistaa perhepäivähoidonkin varhaiskasvatuksessa tehtävän työn ulottuvuuksia lapsen kasvuun ihmisenä. Se auttaa konkretisoimaan keskustelun teemoja sekä tunnistamaan ja pohtimaan vaikuttavuusalueita
käytäntöä vasten ja päinvastoin. Voidaan esimerkiksi pohtia vaikuttavuuskarttaa
katsoen, mitä lapsen kasvun ja kehityksen alueita vahvistetaan vaikkapa perustoiminnoilla, leikillä tai moninaisella toimintaympäristöllä. Tai voidaan pohtia toisinpäin, että mitkä perhepäivähoidon toiminnot vahvistavat esimerkiksi lapsen omatoimisuutta, osallisuutta, mielikuvitusta, oppimisen ja onnistumisen iloa.
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Määräys 39/011/2016.
Helsingin kaupunki 2017, Määräys 39/011/2016, Stakes: 05.
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Vaikka perhepäivähoitajien ammatillisuus ja osaaminen on peruskoulutuksen
tason kohentumisen myötä lisääntynyt, saa vaikutelman, että perhepäivähoitajat
kaipaavat sisällöllistä kanssakeskustelijaa, joka ymmärtää ja hyväksyy perhepäivähoidon. Tällaiseen dialogiin perhepäivähoitajat tarvitsevat jatkossakin tukea. Mielestäni tätä kuviossa 4 näkyvää välipalikkaa kannattaisi nyt elvyttää ja vahvistaa
ehkä uudenlaisinkin keinoin, mutta perhepäivähoitolähtöisesti. Keskustelut ja koulutus voisivat kohdentua sekä kunnallisille että yksityisille perhepäivähoitajille.
Koulutusta voisi laajentaa myös omaa kuntaa isommalle alueelle tai maakunnalliseksi.

Suunnitteleminen, käsitteen
muodostaminen
Keskittyminen,
eläytyminen
Ihmettely

Keksiminen

Omaan
osaamiseen
luottaminen

Itsehillintä

Ongelman
ratkaisu

Epäonnistumisen ja pettymyksen sietäminen

Sinnikkyys

Myönteinen
suhtautuminen itseen

Luovuus

Ristiriitojen
selvittäminen

Oivaltaminen

Kokeileminen
Aistihavainnot

Mielikuvitus

Oman ja
muiden kehon hahmottaminen ja suojeleminen

Itsenäisyys
Kommunikaatio

Tutkiminen
Joustavuus

Omista
tavaroista
huolehtiminen

Oman
identiteetin
kunnioittaminen
Tasaarvoisuus

Itsestä
huolehtiminen

Sukupuoliroolit
Vastuun
ottaminen

Johtaja/ohjaaja, asiantuntijat,
vertaiskeskustelut

Kyseleminen
Kieli
Juttelu

Omat
mielipiteet

Ystävällisyys
Huomaavaisuus
Omatoimisuus
Havainnoiminen

Karkea ja
hieno
motoriikka

Kyseenalaistaminen

Hyvät
tavat
Ystävyys

Tilan ja
ympäristön
hahmottaminen

Käytäntö-vaikuttavuus-käytäntö -ketju.
Avaamista, tunnistamista, pohtimista, kehittämistä.
Perhepäivähoidossa
Leikki, Perustoiminnot,
Suunnitellut toiminnot.
Pieni, välillä suureneva perusryhmä
Lapsiläheisyys, Suhdeverkosto,
Moninainen toimintaympäristö

Ajattelu

Oppimisen ja
onnistumisen ilo

Luottaminen
huolenpitoon

Turvallisuus
Säännöt
ja ohjeet
Identiteetti

Kuvio 4. Perhepäiväkodin varhaiskasvatuksen vaikuttavuuskartta.

Edelleen tarvitaan myös kollegoiden keskinäistä vertaiskeskustelua sekä vaikuttavuuskartan avaamista myös lasten vanhemmille ja vanhempien kanssa. Jos kaikilla
osapuolilla on yhteinen käsitys toiminnoista ja niiden vaikuttavuudesta, silloin
myös keskusteluihin tulee uudenlaista sisältöä, syvyyttä ja merkitystä.
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5

Joitakin läpäiseviä teemoja

Tässä luvussa tarkastelen perhepäivähoitoa koko tarkastelussa ollutta aikajaksoa
läpäisevän neljän teeman kautta. Ensinnäkin luon katsauksen perhepäivähoidon
hallintoon ja siihen liittyviin muutoksiin niin valtakunnan tasolla, kuntatasolla kuin
kunnan sisäisestikin (ks. alaluku 5.1). Toiseksi esittelen ja arvioin sidosryhmäareenoita sekä niiden merkitystä ja roolia (ks. alaluku 5.2). Kolmanneksi katson perhepäivähoitoa osana koko päivähoidon tilastokuvaa sekä sen omia spesialiteetteja
siinä (ks. alaluku 5.3). Tarkastelen lopuksi perhepäivähoitoa eurooppalaisittain (ks.
alaluku 5.4).
5.1

Perhepäivähoito päivähoidon hallinnossa ja sen muutoksissa

Kun kuntakenttään alkoi 1960-luvun puolivälin jälkeen tulla lastentarhojen ja seimien rinnalle kunnan eri tavoin haltuunsa ottamaa perhepäivähoitoa, sen hallinto
oli kunnissa ratkaistava. Pääsääntöisesti päivähoito oli jo ennen päivähoitolakia sosiaalilautakunnan ja sen alajaostojen alaista, mutta riippuen kunnan koosta tai
muista tekijöistä, hallinto saattoi olla muutoinkin organisoitu. Joillakin kunnilla oli
erillinen lastensuojelulautakunta, kuten Turulla ja Helsingillä.
Sosiaalilautakunnalla saattoi olla myös suoraan kaikki perhepäivähoidon operatiivisetkin tehtävät, kuten esimerkiksi Raumalla 1969, jolloin sosiaalilautakunnan
yleinen osasto valitsi perhepäivähoitoa saavat lapset, välitti heidät sopiviin hoitokoteihin ja peri hoitomaksut, jotka maksettiin perhepäivähoitajille. Muita maksuja
ei maksettu, eivätkä perhepäivähoitajat olleet työsuhteessa. Muistiossa todetaan,
että lasten valinnassa pyrittiin toimimaan niin, että sosiaalisten syiden perusteella
päivähoitoa tarvitsevat ohjattiin kaupungin päivähoitolaitoksiin, jolloin vältyttiin
tarpeettomilta kustannuksilta.713
Kun katsoo hallinnon näkökulmasta ensimmäistä kuntakehittäjää eli Kotkaa,
sielläkin perhepäivähoito oli sosiaalilautakunnan alaista, mutta hallinnon ketju oli
aluksi melko pitkä: sosiaalilautakunta, lastensuojeluosasto, lastentarhain lautakunta, lastentarhain johtokunta, ohjaajina kouluttajina ja opastajina päivähoitolaitosten johtajattaret, lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Kuuden vuoden kuluttua
aloittamisesta eli vuonna 1972 toiminta oli hallinnollisesti suoraan sosiaalilautakunnan alaista ja kunta sai ensimmäisen oman ohjaajan.

713

KA MLL II: 12.

303

Kokkolassa perhepäivähoito oli käynnistyessään vuonna 1969 tiukasti sosiaalilautakunnan ja sosiaalitoimiston hallinnassa, mutta jo seuraavana vuonna 1970
esitettiin perhepäivähoidon siirtämistä lastentarhojen ja seimien johtokunnan alaisuuteen yhdenmukaisuuden vuoksi.
Kolmannen kehittäjäkunnan eli Helsingin näkökulmasta katsottuna perhepäivähoidon hallinnosta oli tulossa kynnyskysymys siitä, minkä hallintokunnan alaisuuteen toiminta kaupungin koneistossa sijoittuu: perhepäivähoidon hallinto oli
Helsingissä vuonna 1971 jaettu lastentarhain lautakunnan, terveydenhoitolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan alaisuuteen. Ja jokaisen taustalla oli oma virastonsa.714
Hallinnollisesti perhepäivähoito oli siis ennen päivähoitolakia hajanainen ja
etsi sijaansa. Sen sanottiin olevan yksi niistä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
rajamailla olevista tehtäväalueista, jotka eivät vielä ole varsinaisesti löytäneet paikkaansa. Päivähoitolaki sitten yhtenäisti perhepäivähoidon kuntatason hallinnon
muun päivähoidon kanssa samaan lautakuntaan, joka yleisimmin oli sosiaalilautakunta. Helsingissä se oli päivähoitolautakunta.
Perhepäivähoidon hallinto päivähoitolain aikana niin kunnissa kuin
valtakunnassa
Kuntatasolla päivähoitolaki kiinnitti koko päivähoidon hallinnon sosiaalilautakuntaan715, ja lain voimaan tullessa viimeistään myös perhepäivähoito liittyi samaan
hallintoon kuin muukin päivähoito. Näin oli vuoteen 2003 saakka, jolloin säädettiin
väliaikaisena muutoksena laki716 siitä, että kunta voi itse päättää, minkä monijäsenisen toimikunnan alaisuuteen päivähoito kunnassa sijoittuu. Tilanne vakinaistettiin 1.1.2007 lähtien.717 Asian oli pohjustanut esityksellään STM:n asettama työryhmä vuonna 2000.718
STM edellytti Stakesin seuraamaan tilannetta. Stakes ja Kuntaliitto organisoivat yhteisen kuntakohtaisen tilanteen seurannan vuodesta 2004 lähtien. Vuoden
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Lastentarhatoimisto, lastensuojeluvirasto ja terveydenhoitovirasto.
Laki 36/1973: §11.
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Laki 156/2003.
717
Laki 1330/2006.
718
STM: 17.
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2006 tilanteen mukaan 87,9 prosenttia päivähoidosta oli sosiaalitoimessa ja 8,8 prosenttia opetustoimessa.719 Vuonna 2011 sosiaalitoimen kuntahallinnossa oli 34 prosenttia ja opetustoimen hallinnossa oli 59 prosenttia. Lisäksi oli 7 prosenttia sellaisia, joissa päivähoidon hallinto oli organisoitu jotenkin muuten. Tällöin kunnan
pienuuden takia ei ollut erillisiä lautakuntia tai sitten kunnan edistyksellisyyden
takia oli organisoitu esimerkiksi elinkaarilautakunta.720
Keskustelu ja prosessi päivähoidon hallinnollisesta paikasta fokusoituikin ennen valtakunnan tasoa selkeämmin kuntatason prosessiksi. Voidaan sanoa sen prosessin käynnistyneen jo vapaakuntakokeilun721 ja samanaikaisen kuntapalveluiden
alueellistamisen aikana 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa.
Vapaakuntakokeilun kontekstiin kuuluneessa päivähoidon hankkeessa722 kunnat itse kokivat, että päivähoidon hallinto oli aikaisemmin ollut hajautunutta ja eriytynyttä. Eri toiminta-alueiden hallinto oli perinteisesti toisistaan erillään. 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa, johon vapaakuntakokeilukin asettuu, kunnat toteuttivat
kaksitasoista alueellistamista. Riippuen vähän kunnan koosta koko päivähoidon
hallinto alueellistettiin. Esimerkiksi Helsinki 723 jakoi koko päivähoitonsa seitsemän suurpiirin alueelle, Espoossa oli kuusi ja Vantaalla viisi aluetta. Mutta tämän
isomman kehän alle kunnat rakensivat toiminnallisia alueyksiköitä, joihin koottiin
koko lähialueen päivähoito – perhepäivähoito mukaan lukien – yhdeksi kokonaisuudeksi. Puhuttiin uudenlaisista toimintayksiköistä.
Hallinnollisia sekamalleja kuntatasolla
Kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito eivät enää pitkään aikaan ole kulkeneet
sillä tavoin erillään kuin alussa säädettiin. Matkan varrella on tullut erilaisia malleja,
joilla sekä valtion että kuntien taholta on perhepäivähoidon toteuttamista muokattu.
Kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito ovat omina toimintoinaan sekä sekoittuvat erilaisin hallinnollisin järjestelyin, mutta kuitenkin kuntayhteyteen:
–
–

Kunta sopii syksyisin kunnalliselta perhepäivähoitajalta ostettavat paikat.
Näistä tulee silloin peruskuukausimaksu.
Ostopalvelumallissa kunta ostaa perhepäivähoitajalta lapsikohtaisesti perhepäivähoitoa. Perheet maksavat kunnalle hoitomaksun. Perhepäivähoitaja on
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Harju ym. 2007.
Kuntaliitto 2011.
721
Laki 718/1988.
722
Välimäki 1993a.
723
Helsingin kaupunki 1985.
720
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–

–
–
–

–

–

yksityinen elinkeinon harjoittaja, jolla voi olla muita lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa.
Palvelusetelimallissa kunnassa on määritelty palvelusetelin suuruus, jonka
perhe valinnallaan voi kohdentaa suoraan yksityiselle, kunnan hyväksymälle
perhepäivähoitajalle. Kunta määrittää perheiden maksuosuuden sekä perhepäivähoitajan palvelusetelin osuuden. Perhepäivähoitaja on yksityinen elinkeinonharjoittaja.
Oma lapsi voi olla itsellä päivähoidossa, jolloin perhepäivähoitaja maksaa päivähoitomaksun ja saa sitten myös korvauksen oman lapsen osuudesta.
Omasta lapsesta kunta maksaa palvelurahaa tai kuntalisää.
Yksityisen hoidon tuen mallissa perheen KELA:lta hakema yksityisen hoidon
tuki ohjataan suoraan kunnan hyväksymälle perhepäivähoitajalle. Kunta määrittää perheiden maksuosuuden, ja perhe maksaa sitten päivähoitomaksun itse
perhepäivähoitajalle. Perhepäivähoitaja on yksityinen elinkeinonharjoittaja.
Kotihoidon tukea voivat saada kaikki perheet, joissa lapsi on alle kolmivuotias,
joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Äiti (ja miksei isäkin) voi olla siis itse
kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana ja hoitaa samalla kotihoidon
tuella omia alle 3-vuotiaita lapsia.
Ja sitten on tietenkin ryhmäperhepäivähoito sekä kolmiperhepäivähoito eri
muotoineen.

Lakisääteisesti on siis edelleen vain yksi perhepäivähoito, mutta todellisuudessa
perhepäivähoidon kuva on hyvinkin monivivahteinen, jota tämän päivän tilastot
eivät tavoita.
Valtakunnallinen hallinto
Päivähoidon valtakunnallinen hallinto, perhepäivähoito mukaan lukien, oli koko
päivähoitolain ajan STM:ssä ja sen alaisessa hallinto-, asiantuntija- ja tutkimusvirastossa, joka kulki aluksi nimellä SH (1968–1989), sitten hetken aikaa se oli nimeltään sosiaali- ja terveyshallitus, kun SH ja lääkintöhallitus yhdistettiin (1990–
1991). Sen jälkeen se oli nimeltään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus eli Stakes (1992–2008) ja viimeksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli
THL, kun Stakes ja KTL eli Kansanterveyslaitos yhdistettiin (2009–>).
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Lääninhallituksilla oli vuodesta 1971 lähtien724 noin kahdenkymmenen vuoden
ajan selkeä hallinnollinen asema valvoessaan ja edistäessään kuntatason päivähoidon toteutumista. Varsinkin päivähoitolain ensimmäisen vuosikymmenen aikana
lääninhallituksilla oli vahva rooli valtionhallinnon ketjussa norminohjauksen toteutumisen valvonnassa sekä resurssiohjauksessa. Päivähoito oli osa julkisen sektorin
reformia ja sen pitkää kaarta.725 Lääninhallitukset vahvistivat kuntakohtaisesti esimerkiksi valtionosuuteen oikeutettujen perhepäivähoitajien ja ohjaajien määrän
vuosittain. Läänit järjestivät alueillaan koulutusta, kokouksia sekä vastasivat kanteluihin. Lääninhallitusten rooli muuttui ja oheni valtionosuusmuutosten myötä jo
SVOL-lainsäädännön tullessa726 1980-luvun alussa ja varsinkin vuoden 1990-luvun alussa, jolloin valtionosuus muuttui kustannusperusteisesta laskentaperusteiseksi. Läänien määrä väheni vuonna 1997, kun entisten 11 tilalle tuli viisi suurlääniä. Vuonna 2010 lääninhallitukset lakkasivat ja tilalle tulivat aluehallintovirastot.
Keskushallinnon keskeisiä välineitä normiohjauksessa päivähoitolain ensimmäisen vuosikymmenen aikana olivat lainsäädännön ohella yleiskirjeet ja lääninhallitukset. SVOL ja VALTAVA-uudistus ikään kuin pyyhkäisi nämä pois ja samalla päivähoidon erillisasema sulautui osaksi koko sosiaali- ja terveysalaa, osaksi
kokonaisuutta. Toisaalta kehityskulkua lähdettiin viemään lasten hoitojärjestelyiden kokonaisuuden suuntaan.727
Valtakunnan tasolla päivähoidon hallinto siirtyi vuoden 2013 alussa OKM:n ja
sen alaisen OPH:n alaisuuteen. Valtakunnan tasolla hallinnonalan siirrosta oli keskustelua ainakin STM:n varhaiskasvatustyöryhmän mietinnöstä eli vuodesta 1999
lähtien.728 Hallinnonalan muutoksen prosessi näkyi kuitenkin enemmän ja pitempään kuntatasolla.
Hallitusohjelmissa 2003–2011 huoli perhepäivähoidosta
Moneen asiakirjaan kirjattiin 2000-luvulla huoli perhepäivähoidon tulevaisuudesta.
Merkittävin kirjaus oli hallitusohjelmissa.729 Perhepäivähoitoa koskeva maininta
oli ensimmäisen kerran Anneli Jäätteenmäen hallitusohjelmassa 17.4.2003, ja sen

724

Asetus 119/1971.
Niemelä 2008.
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Laki 677/1982.
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STM: 13.
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Valtioneuvosto 1960–2018.
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jatkumona tiedoksiantona annetussa Matti Vanhasen hallitusohjelmassa 24.6.2003
todettiin, että Perhepäivähoidon saatavuutta lisätään ja perhepäivähoitajien asemaa parannetaan muun muassa kehittämällä kustannuskorvausjärjestelmää. Matti
Vanhasen II hallitusohjelmassa todettiin 19.4.2007, että Luodaan perheille aitoja
mahdollisuuksia valita lapsilleen paras hoitomuoto. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään monimuotoisemmiksi lisäämällä osa-aikaisen hoidon mahdollisuutta sekä
avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa. Perhepäivähoidon edellytyksiä parannetaan. Myös tämä hallitusohjelman maininta jatkui Mari Kiviniemen hallituksessa
22.6.2010–22.6.2011.
Kun siis 2000-luvun hallitusohjelmissa kiinnitettiin huomiota perhepäivähoitoon, se vauhditti STM:tä kirjaamaan samat kehittämistavoitteet 2000-luvun alussa
alkaneeseen TATO-ohjelmaohjaukseen sekä rahoittamaan useita kehittämishankkeita 2000-luvun alussa.
Hallitusohjelmien laajoja kaaria
Lasten hoitojärjestelyiden ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna hallitusohjelmissa730 on pitkällä aikavälillä nähtävissä joitakin strategisia linjauksia, jotka
kuljettavat mukanaan joko säilyttävää strategiaa tai pitävät sisällään muutoksen siemeniä.
Päivähoitolan voimaantulosta ja Sorsa I hallitusohjelmasta lähtien puhuttiin eri
hoitomuotojen tasapuolisesta ja tasapainoisesta kehittämisestä. Kymmenen vuotta
myöhemmin eli vuodesta 1983 ja Sorsan IV hallitusohjelmasta lähtien puhuttiin
vaihtoehdoista ja valinnan mahdollisuuksista. Se puhe jatkui Holkerin, Ahon sekä
Lipposen I ja II hallitusohjelmissa vuoteen 2003 saakka eli subjektiivisen päivähoito-oikeuden prosessin ajan.
Hallitusohjelmat vuodesta 2003 lähtien eli Jäätteenmäki–Vanhanen I ja II – Kiviniemi (2003–2011) ja Katainen – Stubb (2011–2015) sekä nykyinen Sipilän hallitusohjelma (2015->) sisältävät mainintoja joustavuudesta, varhaiskasvatuspalveluiden ja muiden peruspalveluiden yhteistyön ja saumattomuuden edistämisestä
sekä hallintorajoja ylittävästä muutoksesta ja uusista rakenteista. Jotain pohjustusta
tulevaan ja Soteen nämä saattavat pitää sisällään. Aika sen näyttää.
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Valtioneuvosto 1960–2018.
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Yhteenvetoa perhepäivähoidon hallinnosta ja sen muutoksista
1980-luvulla kuntatason hallintoa sävytti valtionosuusmuutoksen mukanaan tuoma
sosiaali- ja terveystoimen uudelleen organisoituminen kunnissa, mikä tarkoitti monissa kunnissa sekä lautakunta- että virkamiesorganisointien muutosta. Ja tähän samaan prosessiin liittyi ylipäätään kuntahallinnon arviointia ja muutosten etsimistä.
Vapaakuntakokeilu oli yksi tällainen toimi. Päivähoitoon liittyvissä vapaakuntakokeilun hankkeissa nimenomaan perhepäivähoito oli keskiössä, kun pienalueiden
päivähoitopalveluja yhdistettiin hallinnollisesti ja toiminnallisesti.
1990-luvulta 2000-luvulle kuntatason hallinnon muutokseen oli vaikuttamassa
tulossa oleva rakenteiden muutos. Jo vuodesta 1995 lähtien puhuttiin palvelurakenteiden muutoksesta ja Paras-hankkeesta. Sitä seurasi edelleen tulollaan oleva Soteuudistus, joka maakuntineen on tuomassa palveluiden jakaantumisen lähi- ja aluetason palveluiksi. Päivähoito varhaiskasvatuspalveluksi muuttuneena on selkeästi
luonteeltaan lähipalvelua, ja siinä mielessä sen on luontevaa sijoittua kunnissa lähelle perheiden tarvitsemia palveluita, kuten kouluja ja kirjastoja. Mutta samalla
sen on tärkeää olla rakentavasti ja innovatiivisesti mukana hallituksen kärkihankkeissa kuten osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeessa sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) osana hyvinvoinnin ja terveyden kärkihanketta.731
5.2

Sidosryhmäareenat eli neuvottelukunnat

Aloitteen päivähoidon neuvottelukuntakäytännöksi teki varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea vuonna 1974. Komitean esityksen mukaan neuvottelukunnan tulisi muodostua asiantuntijoista ja parlamentaaristen mielipidesuuntien
edustajista. Neuvottelukunnan tulisi toimia päivähoidon kehittämiseksi STM:n
sekä SH:n apuna.732
Päivähoidon neuvottelukuntia toimi sitten kaikkiaan neljä valtioneuvoston nimittämänä STM:n yhteydessä vuosina 1976–1989 eli yhteensä 13 vuoden ajan.733
Vuodesta 2005 lähtien sama käytäntö jatkui varhaiskasvatuksen neuvottelukuntina.
Alaluvussa pohditaan myös tällaisten yhteisten keskusteluareenoiden merkitystä
tulevissa palveluiden rakennemuutoksissa.
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Valtioneuvosto 1960–2018: Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma 29.5.2015 lähtien.
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Päivähoidon neuvottelukunnat
Ensimmäisen neuvottelukunnan keskeisiin tehtäviin kuului tehdä aloitteita ja esityksiä päivähoidon sisällön kehittämiseksi. Neuvottelukunta teki esityksiä koulutukseen ja täydennyskoulutukseen sekä tutkimukseen liittyen. Neuvottelukunta
laati muun muassa Varhaiskasvatuksen tutkimuksen kehittämisohjelman (1979).
Tämä ensimmäinen neuvottelukunta korosti tutkimuksen ja sen lisäämisen tärkeyttä sekä tutkimusresurssien lisäämistä niin hallinnolle, tiedehallinnolle eli Suomen Akatemialle kuin myös korkeakouluille.734
Toinen neuvottelukunta jatkoi ensimmäisen neuvottelukunnan siivittämällä
tiellä vuodesta 1979 lähtien.735 Neuvottelukunnan aloitteesta järjestettiin Kokeiluja tutkimustoiminta päivähoidossa -seminaari 3.–5.2.1982. Neuvottelukunnan
ohella järjestäjinä olivat LSKL ja SH. Arvovaltainen seminaariväki pohti kolmen
päivän ajan eri näkökulmista päivähoidon tutkimus- ja kokeilutoiminnan tilaa ja
kehittämistä. Perhepäivähoito oli mukana tässä kokonaisuudessa. Silloinen apulaisprofessori Mikko Ojala esitteli Joensuun korkeakoulussa SH:n toimeksiantona toteutettua perhepäivähoidon tutkimus- ja kehittämisprojektia ”Perhepäivähoito
osana päivähoitoa ja varhaiskasvatusta”.736
Seminaarissa tuotiin esille kuntien yhä kasvava itsenäisempi rooli kokeilu- ja
kehittämistoimintaansa, koska tulossa oleva VALTAVA-uudistus ja sosiaalihuoltolain muutos eivät enää taanneet automaattista kokeilumäärärahaa, kuten päivähoitolaki oli ennen tehnyt. Tiedossa oli myös sosiaalihallinnon vähentyvät resurssit
kokeilu- ja tutkimustoimintaan. Kunnilla tulee siis olemaan omaa kehittämistoimintaa, ja seminaarissa pohdittiin siitä saatavien hyvin kokemusten saamista ja siirrettävyyttä muidenkin kuntien tietoon ja käyttöön.
Kolmas neuvottelukunta vuosina 1982–1985 teki selvityksen päiväkotien ryhmäkoosta, poissaoloista ja ylipaikoista. Tätä selvitystä käytti yhtenä pohjana päiväkotien ryhmäkokoja ja ryhmien muodostumista selvittänyt työryhmä.737
STM antoi vuonna 1983 päivähoidon neuvottelukunnalle tehtäväksi selvittää
kasvatustavoitteiden ja päivähoitolakiin lisätyn ns. kasvatuspykälän toteutumisen
seurannan käynnistämisen sekä päiväkotien ryhmäkoko- ja ylipaikkatilanteen selvittämisen. Neuvottelukunta esitti päiväkotien lapsiryhmien muodostamista joustavammin. Tuolloinhan oli vielä käytössä ikään perustuvat ryhmäkoot ja oma
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ryhmä myös alle 1-vuotiaille lapsille. Neuvottelukunta antoi selvityksensä
20.1.1984. Asian selvittämistä jatkettiin SH:ssa.738
Viimeisen päivähoidon neuvottelukunnan toimintakausi oli vuosina 1986–
1989.739 Perhepäivähoitoa koskien neuvottelukunnan työstä voi mainita kyselyn,
jolla kartoitettiin kahdessa kaupungissa vanhempien halukkuutta käyttää lyhennettyä työaikaa eli osittaista hoitovapaata. Vastaajat olivat sekä päiväkodeista että perhepäivähoidosta. Vastausten perusteella todettiin, että vanhemmat voisivat käyttää
jossain määrin lyhennettyä työaikaa. Todettiin, että tällöin lasten hoitoajat lyhenisivät oleellisesti, ja se tulisi aiheuttamaan päivähoitotoiminnan suunnittelulle kokonaan uusia haasteita.
Viimeinen päivähoidon neuvottelukunta järjesti muun muassa yhteistyössä
MLL:n kanssa Taidekasvatus päivähoidossa TAIKAS -kutsuseminaarin vuonna
1988. Perhepäivähoito oli siinä sisäänrakennettuna. Neuvottelukunta näki, että
juuri taidekasvatusta tulisi kehittää ja lisätä päivähoidossa ja sen eri toiminnoissa.
MLL:ssä oli sinä vuonna päättynyt yksitoista vuotta kestänyt taidekasvatushanke,
joka oli ollut yksi SH:n tukema kehittämishanke. Se tuotti noin 30 käytännön taidekasvatustyötä tukevaa julkaisua, jotka oli tarkoitettu niin päiväkodeille kuin perhepäivähoitoon. Toimin hankkeen johtajana.
Tämä päivähoidon viimeinen neuvottelukunta itse esitti raportissaan vuonna
1989 neuvottelukuntien lakkauttamista toteamalla, että tulevaisuudessa päivähoidon asiantuntemus turvataan esimerkiksi ajankohtaisia asioita tai ongelmia pohtivissa työryhmissä, jotka STM kutsuu koolle.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnat
Kului sitten 16 vuotta, kunnes vuonna 2005 STM:n esityksestä käynnistettiin tätä
yhteistyön areenaa jatkamaan valtioneuvoston asetuksella nimitetty varhaiskasvatuksen neuvottelukuntakäytäntö.740 Sitä ennen vuosina 1998–2000 OPH:lla ja Stakesilla oli ollut yhteinen neuvottelukunta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämisen foorumina. Keskusvirastojen yhteiseen neuvottelukuntaan kutsuttiin yliopistojen ja muiden koulutustahojen, Kuntaliiton sekä ammattijärjestöjen edustajia.
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Varhaiskasvatustyöryhmä esitti vuonna 1999: Varhaiskasvatuksen eri tahojen tiedonvaihdon, yhteistyön ja ohjauksen edistämiseksi ehdotetaan asetettavaksi varhaiskasvatuksen neuvottelukunta.741
Tästäkin kului sitten vielä kuusi vuotta ennen kuin ensimmäinen varhaiskasvatuksen neuvottelukunta aloitti työnsä valtioneuvoston asettamana vuonna 2005.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukuntakäytäntö toimi sitten tällä ensimmäisellä asettamisella ja STM:n yhteydessä kolmen toimikauden ajan vuosina 2005–2012. Perhepäivähoito oli mukana ja noteerattuna näissä neuvottelukunnissa.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jäsenistössä tuli olla hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja kuntakentän asiantuntemusta, ja sen tehtäviksi
määrättiin yhteistyön edistäminen, vahvistaminen ja yhteensovittaminen eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja muiden tahojen
kanssa. Neuvottelukunnan tuli seurata kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa ja tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Edelleen sen tuli toimia varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana yhteiskunnassa sekä suorittaa STM:n määräämänä muut neuvottelukunnan tavoitteiden
mukaiset tehtävät.
2000-luvun varhaiskasvatuksen neuvottelukunnat toimivat aktiivisesti ja tuottivat runsaasti julkaisuja. Perhepäivähoidosta tuotettiin oma erillinen julkaisu, ja
perhepäivähoito oli mukana myös henkilöstön koulutusta koskevassa julkaisussa.
Neuvottelukunnan vuoteen 2020 visioimassa raportissa todetaan, että Perhepäivähoidon osuus hoitomuotona säilytetään. Siinä todetaan, että korostetaan vanhempien valinnanvapautta lapsensa varhaiskasvatuksen toimintaympäristön suhteen.
Lähiajan visiona painotetaan perhepäivähoitajan työn ammatillista luonnetta ja
koulutuksen saamista rinnasteiseksi päiväkodissa työskentelevien lähihoitajien
kanssa. Näyttötutkinnossa tulee näkyä vahva työkokemus ja valmistavat opinnot.742
Perhepäivähoitoa käsittelevä erillinen jaosto kiinnitti huomiota siihen, että päivähoidon erityispalvelut tulisi ulottaa myös perhepäivähoitoon ja että perhepäivähoitajien osaamista tulee vahvistaa tältä osin. Perhepäivähoidon esimiestyötä tulee
kehittää. Palvelussuhteiden ehtoja tulee kehittää työmarkkinaosapuolten kanssa.
Vara- ja vuorohoidon kestävään organisointiin ja kehittämiseen tulee kiinnittää
huomiota. Neuvottelukunta samoin kuin erillinen jaosto keskittäisi ryhmäperhepäivähoidon kahden hoitajan yksiköksi. 743 Ryhmäperhepäivähoidosta tehtiin vielä
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neuvottelukunnan esittämänä oma erillinen selvitys, jossa myös linjataan ryhmäperhepäiväkodit kahden perhepäivähoitajan yksiköiksi.744
Kun päivähoidon valtakunnallinen hallinnonalamuutos oli tulossa, nimettiin
valtioneuvosten asetuksella745 varhaiskasvatuksen neuvottelukuntakäytäntö jatkumaan 2013 vuoden alusta lähtien OKM:n yhteydessä. Tehtävät ja kokoonpanotahot
ovat samat kuin vuosien 2005–2012 neuvottelukunnissa. Ensimmäinen kolmivuotiskausi oli 23.1.2013–21.1.2016 ja toinen 2016–2019.
Yhteiset keskusteluareenat lähemmäksi kuntia ja maakuntia
Eri tahoja yhdistävä keskustelun ja vaikuttamisen areena on siis ollut valtakunnan
tasoisena enemmän tai vähemmän aktiivisena 1970-luvulta lähtien. Tosin koko
1990-luvun tällainen vuorovaikutuksen areena puuttui. Voidaan kyllä todeta, että
STM:n asettama varhaiskasvatustyöryhmä sekä OPH:n ja Stakesin neuvottelukunta
paikkasivat silloin tätä eri alojen yhteistä keskustelun ja vaikuttamisen mahdollisuutta.
Vaikka valtakunnallisille neuvottelukunnille on asetettu joitain erityistehtäviä
toimikausittain, niin keskeistä neuvottelukuntien työssä on ollut eri tahojen asiantuntijoiden kohtaaminen ja yhteiset keskustelut. Eri asioita on voitu peilata niin tutkimuksen, koulutuksen, käytännön kuin hallinnonkin näkökulmista. Myös henkilöstöryhmiä edustavat järjestöt ovat olleet tasaveroisesti mukana.
Yksi taho neuvottelukunta-areenoista kuitenkin on puuttunut: parlamentaaristen mielipidesuuntausten edustajat. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea tätä esitti vuonna 1974, mutta se edustus on käytännössä puuttunut kaikista
neuvottelukunnista. Taaksepäin tilannetta ei voi muuttaa, mutta eteenpäin voi. Mielestäni varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ja parlamentaaristen puolueiden vuorovaikutus voisi olla mielekästä jotenkin varmistaa vaikkapa tietyin aikavälein yhteisenä keskusteluna.
Myös paikallistasolla on tärkeää varmistaa eri alojen asiantuntijoiden, työntekijäjärjestöjen, lapsi- ja perhejärjestöjen, työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden
yhteinen keskustelu ja näkemys oman alueen tai kunnan varhaiskasvatuksen tilasta
ja sen kehittämisestä, perhepäivähoito mukaan lukien. Varhaiskasvatuksen osalta
kuntien oman strategian mahdollisuudet kasvavat, kun toiminta jää sote- ja maakuntauudistuksessa kuntiin. Yhteisen areenan kautta varmistettaisiin, että kaikkien
744
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osapuolten näkemykset tulevat näkyviksi ja huomioiduksi Suomen erilaisessa kuntakentässä ja moniammatillisessa toiminnassa varsinkin nyt, kun maakuntamallia
rakennetaan.
Sote tuo uusia tarpeita ja mahdollisuuksia
Sote-uudistuksen jälkeen varhaiskasvatuksen kunnallispoliittinen rooli siis vahvistuu, mutta monet lapsiperheiden palvelut organisoidaan maakuntakeskeisesti, kuten lastenneuvola ja lastensuojelu. STM:n ja OKM:n yhteisenä toimeksiantona on
vuoden 2018 alkupuolella valmistunut selvityshenkilöiden raportti yhteisten yhdyspintojen varmistamiseksi lapsiperheiden palvelukokonaisuuteen. 746 Raportin
julkistamisen yhteydessä todettiin, että vanhat rakenteet murtuvat, mutta syntyy
uusia yhdyspintoja ja uutta yhteistyötä. Puhuttiin SiSote-mallista, joka pienten lasten ja perheiden näkökulmasta voisi olla vaikkapa LapSiSote ja onhan yhtenä nykyisen hallituksen kärkihankkeena lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
LAPE.
On hyvä, että areenaa yhteiselle keskustelulle ja yhteistyölle rakennetaan mentäessä kohden isoja rakennemuutoksia. On tärkeää, että kaikki osapuolet pidetään
avoimesti ja rehdisti mukana.
5.3

Näkyvät ja näkymättömät tilastot

Virallista tilastokuvaa päivähoitopaikkojen valtakunnallisesta muutoksesta ryhdyttiin tekemään vasta päivähoitolain eli siis vuoden 1973 jälkeen. Silloin perhepäivähoitokin tuli kuvaan mukaan. Luon aluksi katsauksen perhepäivähoitoon osana
koko päivähoidon trendikuvaa ja havainnollistan sitä muutamien kiintopisteiden
kautta. Sitten paikannan vielä perhepäivähoitoon liittyviä näkymättömiä tilastoja,
joita löydän ainakin kymmenen. Ja lopuksi tilastollinen digiloikkavisio.
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Perhepäivähoito päivähoidon koko tilastokuvassa
Vuonna 1972 alle kouluikäisiä lapsia oli kaikkiaan 489 118. Kokopäiväistä päivähoitoa heistä olisi tarvinnut molempien vanhempien työssäkäynnin tai yksinhuoltajuuden takia noin 246 333 lasta. Kunnallista kokopäivähoitoa oli tarjolla noin
kymmenelle prosentille heistä.747
Kun katsotaan tämän päivän kuvaa, niin vuonna 2016 oli 1–6-vuotiaita lapsia
yhteensä 358 400 ja heistä 68 prosenttia oli eri tavoin julkisen järjestämässä tai
tukemassa varhaiskasvatuksessa eli 245 650 lasta. Vuonna 2016 oli ensimmäinen
vuosi, jolloin subjektiivinen päivähoito-oikeus oli varhaiskasvatuslain muutoksen
myötä kaventunut 20 tuntiin. THL:n kuntakyselyn mukaan noin 10 prosenttia
(21 488) kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevista oli sellaisia, jotka osallistuivat vain tähän 20 tunnin enimmäismäärään.748
Julkisen sektorin eri tavoin järjestämä tai tukema varhaiskasvatus749 koostuu
vuonna 2016 kunnan kustantamasta päiväkotihoidosta (76 %), kunnan kustantamasta perhepäivähoidosta (10 %) sekä yksityisen hoidon tuesta (6,7 %) ja kunnan
myöntämästä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä (7,5 %). Viime vuosina kasvavaa
palvelusetelien osuutta on ryhdytty tilastoimaan vasta vuodesta 2015 lähtien. 750
Sen sijaan yksityisen hoidon tukea on ollut vuodesta 1997 lähtien. Kunnan myöntämän palvelusetelin ja KELA:n yksityisen hoidon tuen piirissä oli vuonna 2016
yhteensä 34 721 lasta. Tästä luvusta ei pystytä erittelemään perhepäivähoidon ja
yksityisen päiväkotitoiminnan osuuksia.751
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Kuvio 5. Päivähoidon tarve 1972 ja päivähoitopaikkojen kehitys vuosina 1964–2016
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Väestöliitto 1973, THL: 04, 06).

Kuvio 5 havainnollistaa sen reformin, jonka päivähoitolaki vuonna 1973 toi mukanaan. Kuviosta näkee, kuinka julkista päivähoitopalvelua ryhdyttiin rakentamaan
melkein nollatilanteesta. Noin 250 000 lasta oli kokopäivähoidon tarpeessa joko
molempien vanhempien työssäkäynnin tai yksinhuoltajuuden takia. Vanhempien
tuli jotenkin ratkaista itse lastensa päivähoito. Usein se ratkaisu oli valvomaton,
yksityinen perhepäivähoito. Se oli alkuaikoina vallitsevin päivähoidon muoto.
Kuviota tarkastellessa on syytä kiinnittää huomiota perhepäivähoidon osalta
muutamiin kohtiin.752
1.

752

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana päivähoitolain jälkeen valtio säänteli
kunnallisen ja siis valtionosuutta saavan perhepäivähoidon lisääntymistä vuosittain muutamalla tuhannella paikalla. 1980-luvulla valtio ei enää paikkakohtaisesti säädellyt päivähoitoa, ja kun vuosikymmenen lopulla valmistauduttiin
subjektiivisen päivähoidon ensimmäisen vaiheen tulemiseen, perhepäivähoitoa pidettiin oleellisena ratkaisuna vuoden 1990 alussa. Olivathan kysymyk-
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2.
3.

4.

5.

6.

sessä alle 3-vuotiaat lapset. Perhepäivähoidon suurin paikkalukema koko trendin aikana onkin vuodelta 1989, jolloin perhepäivähoidossa oli lähes 92 000
lasta, ja se oli lähes puolet kaikista kunnallisen päivähoidon paikoista (46,2 %)
Päiväkotipaikoissa ovat sekä osa-aikaiset että kokopäiväiset paikat. Perhepäivähoito on aina ollut valtaosin kokopäiväistä.
Muutamaa kuukautta ennen päivähoitolakia oli kolmannes sellaisia kuntia,
joissa ei ollut minkäänlaista päivähoitoa tarjolla ja vuonna 1974 niitä kuntia oli
vielä tai enää kolme prosenttia. Pelkästään perhepäivähoitoa tai leikkitoimintaa
tarjoavia kuntia oli juuri ennen päivähoitolakia myös noin kolmannes ja
vuonna 1974 vielä noin joka neljäs kunta. Näihin päiviin saakka on ollut kuntia,
joissa ei ole päiväkoteja.
Vuoden 1990 laman vaikutus perhepäivähoidon valtakunnalliseen tilastoon näkyy isona notkahduksena kuviossa. Määrällisesti perhepäivähoidon osuus laski
vuodesta 1990 vuoteen 1993 lähes 30 000 paikkaa (28 307). Syyksi sanottiin
tarpeen väheneminen ja säästöt.
Muutaman vuoden päästä laman syvimmästä alhosta alkaa taas näkyä kuntien
halu panostaa perhepäivähoitoon. Vuoden 1994 alussa perhepäivähoidon osuus
0–6-vuotiaiden lasten kokopäivähoitopaikoista oli 39 prosenttia, mutta 0–2vuotiaiden osalta perhepäivähoidon osuus oli lähes puolet eli 47,2 prosenttia.
Oltiin lähestymässä subjektiivisen päivähoito-oikeuden toista vaihetta eli
vuotta 1996, jolloin päivähoito oli kaikkien alle kouluikäisten ikäisten lasten
osalta mahdollinen vaihtoehto.
Merkille pantavaa koko trendikuvassa on perhepäivähoidon toisaalta merkittävä määrällinen osuus koko neljänkymmenen vuoden ajan sekä toisaalta yhteiskunnallisen tilanteen siihen kohdistamat nousut ja laskut. Kuviosta näkyy
perhepäivähoidon jatkuva väheneminen 2000-luvun alusta lähtien. Tosin kuviosta ei näy perhepäivähoidon osuutta yksityisen hoidon tuen paikoista eikä palvelusetelipaikoista.

Entä ne näkymättömät tilastot
Siitä asti, kun valtakunnallista päivähoidon tilastointia on tehty eli 1970-luvun alkupuolelta lähtien, on ollut nähtävissä eri syistä tilastollista näkymättömyyttä. Se
on koskettanut myös perhepäivähoitoa. Perhepäivähoidossa on ollut nähtävissä
myös omaa spesialiteettia tilastojen näkymättömyydessä ja tulkinnassa.
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Ennen subjektiivista päivähoitoa ja varsinkin päivähoitolain alkuaikoina esiintyi ns. piilotarvetta. Se tarkoitti sitä, että osa päivähoidon tarpeessa olevista perheistä jätti hoitopaikan hakemisen tekemättä olettaen, etteivät sitä kuitenkaan saisi.
Kunnat taas perustivat päivähoidon tarpeen tilastonsa hakemuksista koostuvaan lukuun. Pääkaupunkiseudun kunnissa piilotarpeen oletettiin olevan noin 7–8 prosenttia. 753 Itse asiassa samoin perustein määritellyn piilotarpeen tunnisti jo vuoden
1951 komitea toteamalla, että Monet huoltajat, jotka mielellään näkisivät lapsensa
käyvän tällaisessa laitoksessa (lastentarha) eivät edes ilmoittaudu pyrkijöiksi,
koska tietävät sen olevan turhaa.
Päivähoitolaki edellytti, että päivähoitoa on kunnassa järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päivähoitolaki oli luonteeltaan puitelaki, joka jätti tässä kunnille tulkinnanvaraa ja voisiko tulkita, että pelivaraakin. Tarpeen ilmaisun merkittävyyttä ei päivähoitolain
jälkeen tuotu yleisesti esille, vaikka yhtenä tarpeen kriteerinä pidettiin päivähoitohakemuksia. Muutoinkin kunnilla oli puitelakiin vedoten mahdollisuus perustella
sitä, ettei paikkoja ole riittävästi. Piilotarve kosketti myös perhepäivähoitoa.
Perhepäivähoidon osalta on sitten havaittavissa ainakin kymmenen näkymättömän tilaston muotoa ja niiden lisäksi vielä perhepäivähoidon spesiaalia näkymättömyyttä.
Ensimmäinen näkymätön tilasto syntyy siitä, että perhepäivähoitajan omat lapset ovat jääneet ja jäävät päivähoitotilastojen ulkopuolelle. Tämä on mielestäni
yhteiskuntaeettisesti kipeä asia. Perhepäivähoidon tilastoissa olisi pitänyt kuljettaa rinnan tietoa perhepäivähoitajan omista alle kouluikäisistä lapsista.
Nämä lapsethan ovat olleet ja ovat perhepäivähoidossa. Perhepäivähoidon ryhmäkokomäärittelyyn on aina kuulunut maininta omat alle kouluikäiset lapset
mukaan lukien. Kuinkahan suuresta luvusta onkaan kysymys koko päivähoitolain ajalta eli yli neljänkymmenen vuoden osalta. Ja kuinka monen lapsen
osalta on tulkittu, että ovat vain kotona. Tilastollista vinoutumaa on tullut erityisesti pienimpien lasten osalta.
Toinen näkymätön tilasto muodostuu yksityisestä perhepäivähoidosta, joka
päivähoitolain mukaan kuului kunnan valvontatehtäviin. Päivähoitolain voimaan tultua tätä tilastoa kuljetettiin hetken aikaa mukana valtakunnallisissa tilastoissa. Esimerkiksi vuodelta 1976 on maininta, että kunnan viranomaisten
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–

–

valvonnassa yksityisessä perhepäivähoidossa hoidettiin yli 34 000 lasta ja vuoden 1978 osalta oli vastaava maininta ja lukema noin 30 000 lasta.754 Myöhemmiltä vuosilta siitä ei löydy erillistä tilastomerkintää. Nykyisin yksityinen perhepäivähoito tilastoituu pääosin joko yksityisen hoidon tuen tai palvalusetelien
kautta.
Kolmas näkymätön tilasto koskee kotihoidontukiuudistuksen jälkeen niitä kunnallisia perhepäivähoitajia, joilla on alle 3-vuotiaita omia lapsia mukana hoitoryhmässään. Tällöin perhepäivähoitaja itse saa kotihoidon tukea lapsestaan,
joka ei ole siis kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa. Muilta osin hän
saa perhepäivähoitajan palkkaa ja hoitolapset tilastoituvat kunnallisen perhepäivähoidon tilastoihin. Oma lapsi tilastoituu kotihoidossa kotihoidontuella
olevaksi. KELA:n mukaan nykyisellään näitä tilanteita ei voida tilastollisena
kombinaationa saada näkyviin.755
Neljäs näkymätön tilasto syntyy tilanteessa, jossa kotihoidon tuki poistuu yli
3-vuotiailta. Silloin yli kolmivuotias kunnallisen perhepäivähoitajan oma lapsi
tilastoituu edelleen kotona olevaksi.
Jotkut kunnat ovat kompensoineet yli 3-vuotiaista johtuvaa ansion alenemaa
omalla kuntalisällä, palvelurahalla tai sillä, että omastakin lapsesta saa palkkaa,
mutta siinä tapauksessa tulee maksaa myös hoitomaksu. Ja silloinhan oma lapsi
on mukana päivähoidon tilastoissa. Mutta muutoin taas tilastojen ulkopuolella.

–

–

–
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Viides vivahde näkymättömistä tilastoista syntyy, kun yksityisenä perhepäivähoitajana toimiva saa yksityisen hoidon tukea tai palvelusetelirahaa hoitolasten
osalta ja kotihoidon tukea omista alle 3-vuotiaista lapsista. Lapset ovat eri tilastoissa.
Kuudes vivahde syntyy siitä, että yksityisen perhepäivähoitajan omat lapset
ovat yksityisen hoidon tuen ulkopuolella. Ja siis taas päivähoitotilastojen ulkopuolella.
Seitsemäs näkymätön tilasto syntyy siitä, että osa perhepäivähoitajista on sekä
ansiotyössä että saa kotihoidon tukea eli he ovat palanneet työhön kotihoidon
tuen aikana. He ovat tällöin eri tilastoissa eikä tätä kombinaatiota saada
KELA:n ja THL:n mukaan tilastoista esille. Kotihoidon tuen yhtenä kritiikkinä
on ollut se, että se viivästyttää naisten töihin paluuta tai menoa. Osa perhepäi-
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–

–

vähoitajista on siis näkymätön ryhmä, joka yhdistää kotihoidontuen ja ansiotyön. Lastenhoitoa ja julkista tukea käsittelevissä tutkimuksissa jää myös tämä
sisäinen piilotilanne huomaamatta.756
Kahdeksas näkymätön perhepäivähoidon tilasto näyttää syntyneen niiden kuntien osalta, joissa kunta ostaa perhepäivähoitoa palvelusetelillä. Näissä tapauksissa perhepäivähoitaja ei siis ole KELA:n rekisteröimän yksityisen hoidon
tuen saaja. Vuoteen 2015 saakka sekä THL:n että KELA:n tilastoissa yksityisen perhepäivähoidon tilastot ovat perustuneet yksityisen hoidon tuen saajien
tilastoihin. Palvelusetelikuntien perhepäivähoito jäi tällöin näkymättömäksi.
Palvelusetelikäytäntöä on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien.757 Palvelusetelikuntien määrä on ollut kasvussa siitä lähtien. Kuntaliitto on selvittänyt tilannetta ja THL:n tilastoissa ne näkyvät 2015 lähtien, mutta luvuista ei pysty erottamaan perhepäivähoitajien osuutta.
Yhdeksäntenä vivahteena on sitten perhepäivähoidon omaa sisäistä näkymätöntä tilastoa. Päivähoitolaissa perhepäivähoito on todettu yhdeksi tasaveroiseksi päivähoidon muodoksi. Jälkeenpäin on ollut tiettyä ongelmaa siitä, että
se näyttäytyy tilastoissa yhtenä kokonaisuutena, vaikka se on vähitellen muuntunut sisäisesti ainakin viisijakoiseksi: 1) perinteinen hoitajan kotona tapahtuva
toiminta, 2) 2–3 hoitajan ryhmäperhepäivähoito kunnan tiloissa, 3) kolmiperhepäivähoito, jossa on 2–4 lapsen kotona kiertävä perhepäivähoitaja, 4) perhepäivähoitaja menee lapsen kotiin ja 5) toinen perhepäivähoitaja tulee toisen
perhepäivähoitajan kotiin eli hoitajat toimivat ns. kotiryhmiksenä.
Perhepäivähoidon sisäistä tilannetta tulisi voida seurata kokonaistilanteen
ohella. Ryhmäperhepäivähoitoa on jonkin verran selvitetty erikseen THL:n ja
STM:n raporteissa.758

–

756

Kymmenentenä näkymättömänä tilastona pitäisin tämän päivän piilotarvetta.
Tarkoitan tällä sitä, että päivähoitopaikkaa hakiessaan tai tiedustellessaan vanhemmat esittävät toivomuksia, mutta perhepäivähoidon osalta toiveet saattavat
jäädä näkymättömiin. Haastatteluissa tuli esille, että paikoin vanhemmille vain
ilmoitetaan, että ei ole perhepäivähoidon paikkoja. Kunnalliset perhepäivähoitopaikat ovat erityisesti usein näkymättömiä. Kuntien sivuilla ehkä vain mainitaan henkilö, jonka kautta voi tiedustella perhepäivähoitopaikkoja. Ne pitää
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tietää jotain kautta. Pienillä paikkakunnilla perhepäivähoitajat tunnetaan. Kaupunkikunnissa perhepäivähoitoa tulisi tehdä tunnetuksi ja pitää sitä valintojen
agendalla. Vuosittaisissa kuntien itsearvioinneissa olisi mielestäni tärkeää
tuoda esille vanhempien toiveet ja miten niitä on pystytty toteuttamaan.
On toki kuntia, joissa yksityiset, kunnan hyväksymät perhepäivähoitajat ovat
henkilöinä näkyvissä kunnan varhaiskasvatuspalveluita esittelevillä sivuilla,
esimerkiksi Jyväskylässä ja Oulussa. Kunnalliset perhepäivähoitajat ja siis perhepäiväkodit ovat sen sijaan useimmiten näkymättömiä.
–

Lisäksi on perhepäivähoidon spesiaalia näkymättömyyttä.
Näkymättömiin jäävät kaikki perhepäivähoitajan tekemät kodin siistiksi laittamiseen kuuluvat työtunnit sen jälkeen, kun lapset ovat päivittäin lähteneet sekä
seuraavan päivän valmisteluihin liittyvät työtunnit, jotka pitävät sisällään kaupassa käyntiä, ruoan esivalmistamista, toiminnallista suunnittelua, asioiden
kirjaamisia ja muuta vastaavaa.
Tähän näkymättömän työn osuuteen voi laskea kuuluvaksi myös kaiken sen
työn, jota perheenjäsenet tekevät. Etenkin perhepäivähoitajien miesten panos
on perhepäivähoitajien itsensä kokemana tärkeä. Myönteinen asenne vaimon
työhön tarvitaan ehdottomasti, mutta riippuen miehen työstä ja elämänvaiheesta, miesten rooli on tärkeä. Varsinkin työelämän loppupäässä eläkkeellä
oleva aviomies auttaa konkreettisesti erinäisissä käytännön asioissa.

Entäpä, jos tilastot tulisivat lapsiväestöstä käsin – siis se digiloikkavisio
Kun palvelutarjonta on mennyt näin monivivahteiseksi kuin se nyt on ja menee
vain heterogeenisemmäksi, olisi mielekästä tehdä tilastollisia katselmuksia väestöstä käsin eikä vain palveluista käsin. Palveluista käsin katsottu tilastokuva näyttää
kokonaisuudesta vain osan ja kuitenkin sitä vasten tehdään yleistäviä tulkintoja.
Kun kunnittain katsottaisiin lapsiväestöstä käsin, miten lasten elämä rakentuu, tilanne olisi realistisen mielenkiintoinen. Siinä tulisi näkyviin koko palvelukirjo,
myös kolmannen sektorin ja kirkon antamat palvelut (päiväkerhot), jotka myös jäävät näkymättömiin päivähoitotilastoissa. Tällaisen rekisteröinnin voisi yhdistää
esimerkiksi lastenneuvoloiden vuositarkastuksiin. Digimaailman kehittyessä voisi
nähdä niinkin, että esimerkiksi lapsen jokaisena syntymäpäivänä ennen koulun alkamista vanhemmat tekisivät sähköisen olosuhderaportin.
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Voitaisiinhan silti edelleen kerätä tietoja palveluista, mutta väestöpohjainen tilasto antaisi sille haasteellisen vastinparin. Nämä yhdessä antaisivat todellisen kuvan alle kouluikäisten suomalaislasten elinpiiristä. Varhaiskasvatuksen tietotuotantoa ollaan uudistamassa, jolloin saadaan varhaiskasvatuksen järjestäjiltä varhaiskasvatuslain määrittämää tietovarantoa,759 mutta kokonaiskuva jää silti vajaaksi.
Erityisesti perhepäivähoitoon on kohdentunut oleellisesti näkymättömän tilaston osuutta, ja se on vaikuttanut koko päivähoitotilaston lukuihin ja tulkintaan vinouttaen niitä. Suomessa on ollut lapsia enemmän päivähoidon piirissä kuin mitä
viralliset tilastot ovat kuvanneet. Tätä käytännön heterogeenisuutta on tuotu esille
myös parhaillaan käynnissä olevan Childcare-hankkeen selvityksessä yksivuotiaiden osalta. Hoitojärjestelyn kirjoksi saatiin 30 eri muotoa.760
5.4

Miltä perhepäivähoito näyttää eurooppalaisittain?

1970- ja 1980-luvulla kerrottiin lasten päivähoidosta muissa Euroopan maissa ja
myös perhepäivähoidon (Family Day Care, Child Minding) asemoinnista niissä.
Leena Lehtinen761 toteaa artikkelissaan, että lasten päivähoitoa koskeva lainsäädäntö ainoastaan Pohjoismaissa päiväkotitoiminnan ohella sisältää myös perhepäivähoidon. Tämän takia perhepäivähoitoa on voitu kehittää järjestelmällisesti esimerkiksi perhepäivähoitajien koulutuksen ja työsuhdeturvan osalta. Monissa
maissa, kuten Belgiassa ja Ranskassa, koulutus puuttuu kokonaan tai se on työpaikkakoulutusta, jos perhepäiväkotien valvonta tapahtuu päiväkodista käsin. Lehtisen
mukaan monet maat pyrkivät silti suoraan tukemaan taloudellisesti perhepäivähoidon määrän lisäämistä.
Perhepäivähoidon ohjausta pidetään tärkeänä, mutta se on kirjavaa. Osassa
maista se on järjestetty läheisestä päiväkodista käsin, johon on palkattu henkilö
vain tätä tehtävää varten. Näin oli esimerkiksi Belgiassa, Luxemburgissa ja Norjassa. Ranskassa perhepäivähoidon ohjaaja voi olla koulutukseltaan esimerkiksi
sairaanhoitaja tai lääkäri. Ohjaus voi olla myös kunnan perhe- tai nuorisoviranomaisten alaisuudessa, kuten Itävallassa ja Saksan liittotasavallassa. Belgiassa ja
Tanskassa kerrotaan ohjauksesta, jossa 8–10 perhepäivähoitajaa työskentelee yhtenä ryhmänä saman ohjaajan alaisuudessa, ja he muodostavat toisiaan tukevan ringin esimerkiksi lomien ja sairastumisten aikana.
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Ensimmäisessä päivähoidon oppaassaan vuonna 1988 SH kertoo perhepäivähoidosta muissa maissa. Oppaassa todetaan, että perhepäivähoitoa on yleisesti Euroopan maissa ja tavallisin perhepäivähoidon muoto on lasten hoito perhepäivähoitajan kotona. Suomea lukuun ottamatta, perhepäivähoito katsotaan muualla Euroopassa yleensä alle 3-vuotiaiden hoitomuodoksi. Oppaassa kerrotaan edelleen, että
joissakin maissa perhepäivähoitajat voivat työskennellä yhdessä, jolloin he muodostavat hoitoyhteisön. Esimerkiksi Belgiassa voi useampia perhepäivähoitajia toimia yhdessä, kullakin enintään kolme lasta hoidossa. Sosiaalihuoltaja tai koulutettu
sairaanhoitaja on vastuussa tämän hoitoyhteisön ohjauksesta. Belgiassa perhepäivähoitajat voivat toimia myös alle 3-vuotiaiden lasten seimien yhteydessä. Perhepäivähoitajat saavat tukea ja ohjausta seimissä, ja silloin lapset ovat hoidossa seimien lapsiryhmissä. Tanskassa sairastuneen perhepäivähoitajan hoidossa olevat
lapset voidaan tilapäisesti hoitaa seimessä. Kerrotaan, että Ruotsissa kolmiperhehoitoa vastaava hoitomuoto on laajenemassa voimakkaasti.762
Näin jälkeenpäin katsoen on mielenkiintoista panna merkille, että oppaan ilmestymisen aikoihin meillä käynnistyi ryhmäperhepäivähoito, jota selvästi oli tuolloin myös monissa Euroopan maissa, mutta ryhmäperhepäivähoito-käsitettä ei käytetä – kuten ei meilläkään virallisesti. Euroopassa puhutaan hoitoyhteisöstä.
Toinen merkille pantava asia on alle 3-vuotiaat. Meilläkin käytännössä perhepäivähoito on ollut suosituinta alle 3-vuotiailla, mutta virallisesti perhepäivähoito
on meillä tarkoitettu kaikenikäisille lapsille.
1990-luvulla kun Euroopan unionin piirissä arvioitiin lasten ja nuorten palveluja 1990-luvun alkuvuosien tilanteessa, pienten lasten palveluprofiilien katsauksissa oli mukana myös perhepäivähoito. Tässä arvioinnissa, joka koski aikaväliä
1990–1995, olivat mukana kaikki silloiset EU-maat, joita edustavista asiantuntijoista oli koottu Peter Mossin johdolla toimiva verkosto. Vuonna 1995 Euroopan
unioniin liittyvänä maana Suomen tiedot otettiin mukaan raportointiin ja tavoitesuosituksiin mukaan samoin kuin samassa tilanteessa olevien Ruotsin ja Itävallan
tiedot. Mukana vertailussa olivat kaikki eli 15 silloista EU-maata tai oikeastaan 14
maata, koska Espanjan osalta ei ole tietoja. Mukana ovat Belgia, Tanska, Saksa,
Kreikka, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Hollanti, Portugali, Iso-Britannia sekä
Itävalta, Suomi ja Ruotsi.763
Vertailutarkastelun lisäksi sama edellä mainittu verkosto laati myös ehdotukset
seuraaville kymmenelle vuodelle (EU1996b). Perhepäivähoito on mukana myös
762
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siinä visioinnissa, jossa puhutaan korkealaatuisista ja monipuolisista päivähoito- ja
esiopetuspalveluista. Tavoitteeksi asetetaan, että kokonaisuutta varten laaditaan
toimintalinjaukset kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Tähän samaan arviointikokonaisuuteen liittyi vielä Malene Karlssonin erillisvertailu, joka kohdentui nimenomaan perhepäivähoitoon.764
Kun tarkastellaan perhepäivähoidon muotoja tuolloin EU-maissa765, niin yksityinen perhepäivähoito on yleisintä. Sitä on kaikissa maissa. Etelä-Euroopan
maissa, joissa ei perinteisesti ole ollut perhepäivähoitoa, tiedot ovat epäselviä ja
perhepäivähoitajiksi raportoidaan myös sukulaisia ja lasten hoitajia. Näitä maita
olivat Kreikka ja Italia. Espanjasta ei saatu tietoja. Irlanti raportoi myös yksityisten
perhepäivähoitajien ohella sukulaisten ja lastenhoitajien antamaa päivähoitoa.
Osaksi julkista päivähoitojärjestelmää perhepäivähoidon kerrottiin kuuluvan
kymmenessä maassa.766 Julkisen rooli oli monissa maissa ohut tai rajattu. Esimerkiksi Saksassa perhepäivähoitoa oli entisen Länsi-Saksan alueella, mutta Saksojen
yhdistyttyä perhepäivähoidon osuuden kerrotaan kasvaneen voimakkaasti. Ryhmäperhepäivähoidon katsottiin Saksassa kuuluvan paikallisen hallinnon valvontaan.
Belgiassa vain flaamilaisella alueella oli julkishallinnon valvontaa. Vain mukana
olevissa Skandinavian maissa perhepäivähoito oli tuolloin lakisääteisesti osa päivähoitopalvelua.
Ohjauksen olemassaolosta raportoi Suomen, Ruotsin ja Tanskan ohella Belgia,
Saksa ja Ranska. Suomessa yhdellä ohjaajalla voi olla korkeintaan 30 perhepäivähoitajaa. Ranska ilmoittaa suhdeluvuksi 1/80, ja Tanskassa yhden ohjaajan ohjattavana voi olla enintään 20 perhepäivähoitajaa, joilla on yhteensä 70 lasta.
Perhepäivähoidossa olevien lasten ikäväliksi oli mainittu 0–12 vuotta. Perhepäivähoito on useissa maissa mainittu koululaisten iltapäivähoitopaikkana. Maittain oli sitten täsmennyksiä siten, että Ranska, Luxemburg ja Itävalta rajoittivat
ikävälin 0–3 vuoteen. Suhdeluku vaihteli 1/3–5. Suhdeluku oli mainittu vain muutamien maiden osalta. Suomessa saa yhtä perhepäivähoitajaa kohden olla kokopäiväisesti neljä alle kuusivuotiasta ja lisäksi osa-aikaisesti yksi esiopetuksessa tai
koulussa oleva lapsi.
Perhepäivähoitajilta ei edellytetä varsinaista ammatillista koulutusta, mutta sen
sijaan he voivat osallistua hyväksytyille kursseille, jotka julkishallinto on hyväksy-
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nyt. Näin ilmoittaa Iso-Britannia. Belgia on vuodesta 1994 edellyttänyt perhepäivähoitajilta kokemusta tai sopivaa koulutusta. Ranskassa on perhepäivähoitajille
koulutusta 60 tuntia ja Ruotsissa 90 tuntia, mikä ei ole pakollista. Suomessa oli
tuolloin ollut noin kymmenen vuoden ajan 250 tunnin mittainen perhepäivähoitajan
virallinen koulutus, joka oli käytännössä muokkaantunut heterogeeniseksi, jopa
500 tunnin mittaiseksi. Suomen perhepäivähoitajien koulutus oli tuolloin mittavinta muihin EU-maihin verrattuna, eikä silloin ollut vielä nykyistä ammattitutkintokäytäntöä.
Koulutuksen osalta EU-arvioinnin tavoiteosiossa esitetään, että erityisesti perhepäivähoitajia ajatellen koulutusta tulisi voida hankkia monella tavoin. Se pitäisi
voida hankkia esimerkiksi osissa kerrosperiaatteella, jossa olisi erilaisia pätevyystasoja. Pitkä käytännön työ tulisi ottaa huomioon.767 Suomessa perhepäivähoitoon
oli tulossa tuohon ajankohtaan verrattuna ammattitutkinto viiden vuoden päästä.
Malene Karlsson toteaa jo 1990-luvun puolivälissä EU-maiden perhepäivähoitovertailussaan, että Suomessa on korkean tason perhepäivähoitoa.768 Mutta huomattiinkohan tätä Suomessa?
Peter Moss769 totesi koordinoimaansa Euroopan komission päivähoitoverkostoon viitaten, että suomalainen ja pohjoismainen pienten lasten päivähoitopalvelu
poikkeaa muista Euroopan unionin maiden järjestelmistä kolmen tekijän kautta. Ne
ovat yhteinen vastuu lapsista, yhtenäinen päivähoito ja lapsen aseman painottaminen. Hän jatkaa, että missään muualla Manner-Euroopassa ei ole sitouduttu tarjoamaan alle kolmivuotiaille päivähoitopalveluita ja jos on, ne ovat kehittymättömiä.
Niiden piirissä on alle 10 prosenttia kaikista pienistä lapsista. Useimmiten alle kolmivuotiaiden hoidosta vastasivat sukulaiset ja vanhemmat tai vanhempien kustantama kallis yksityinen päivähoito. Isossa-Britanniassa oli vain kahdella prosentilla
alle kolmivuotiaista mahdollisuus päästä julkisin varoin kustannettuun päivähoitoon. Suomessa oli juuri tuolloin Mossin artikkelin julkaisemisen aikoihin saatu
subjektiivinen päivähoito koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia sekä luotu yksityisen hoidon tuen järjestelmä.
Mossin770 vetämässä lasten päivähoidon ja esiopetuksen EU-kehittämisverkostossa kiinnitettiin huomiota myös päivähoidon laadun kehittämiseen. Moss toteaa,
että laadun määrittelee aina joku, joten yhtenäisen laadun määrittely maiden kesken
osoittautui välittömästi tuhoon tuomitulta. Laadun käsitteen katsottiin sisältävän
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subjektiivisuuden, arvoja, uskomuksia ja kiinnostuksen johonkin asiaan pikemminkin kuin pyrkimyksen puolueettomuuteen tai kaikkia koskevaan, yleistettävään todellisuuteen.
Verkoston ensimmäisessä raportissa vuonna 1991 todetaan, että kaikkinainen
laadun määritteleminen on hetkittäistä, koska laatu ja sitä kuvaavat tekijät nähdään
jatkuvasti muuttuvana prosessina. Verkosto rohkaisi raportissaan ideoimaan uusia
näkökulmia laatuun. Tämä päivähoidon laatua pohtiva EU-verkosto toi esille kaksi
laadun määrittämisen linjaa. Ensimmäiseen kuului ulkopuolisten asiantuntijoiden,
niin hallitusten, tiettyjen ammattien sekä akateemisten tutkijoiden määrittämä laatu,
jossa voi nähdä myös vallan ja kontrollin ominaisuuksia. Toisena, vaihtoehtoisena
linjana nähtiin toiminnan ja osallistumisen painottaminen. Tällöin laadun määrittämisen katsotaan laajenevan koskemaan useampia toimijoita ja harvojen ääni muuttuu moniäänisyydeksi. Laadun yleisten tekijöiden määrittelystä siirrytään laadun
kokemuksellisten näkökulmien vaihtamiseen. Tällöin ymmärretään, että laatu määritellään aina suhteessa aikaan ja paikkaan ja että siihen kuuluu jatkuva muuttuminen. Moss toi esille artikkelissaan, että toiminnan sisältö uudistuu, kun sen muuttamiseen on yhteistä tilaa ja mahdollisuuksia. Hän jatkaa, että on luotava paikkoja,
joihin ihmiset kokoontuvat puhumaan, väittelemään, jakamaan tarinoitaan ja rohkaisemaan toinen toisiaan. Tarvitaan yhteistä keskustelua, tekemistä, ristiriitoja ja
kunnioittamista. Maailman ilmiöiden pohtiminen on olennaista lasten oppimiselle,
ja siksi on opittava dokumentoimaan arkea. Toiminnan arviointi on olennainen osa
muutosta.
2000-luvulla Euroopan maista ainoastaan kahdeksassa eli Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa sekä Saksassa (vuodesta 2013), Virossa, Maltalla (vuodesta
2014) ja Sloveniassa taataan lakisääteinen oikeus varhaiskasvatukseen jo pian syntymän ja vanhempainvapaan jälkeen. Yhtenäinen, eri-ikäiset lapset kokoava malli
on Pohjoismaiden lisäksi Baltian maissa, Kroatiassa ja Sloveniassa. Yhtenäisen
mallin (integroitu) sisällä on keskeisinä toimintamuotoina päiväkotitoiminta
(centre-based) ja perhepäivähoito (home-based). Lisäksi on erilaista avointa toimintaa.771
Yhtenäisen mallin ohella on osassa Euroopan maista vielä hajautettu malli
(split/separate), jossa pienimpien ja isompien lasten hoito ja opetus on järjestetty
eri tavoin. Meilläkin oli ennen päivähoitolakia erikseen seimet ja lastentarhat.
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Useimmat Euroopan maat tarjoavat säänneltyä perhepäivähoitoa, ja silloin on
yleensä määritelty perhepäivähoitajille kelpoisuus tai koulutus, jotta voi toimia perhepäivähoitajana. Yhtä hoitajaa kohden on lapsia perhepäivähoidossa yleisimmin
5–6. Kun Suomessa saa yhtä perhepäivähoitajaa kohden olla kokopäiväisesti neljä
alle kuusivuotiasta ja lisäksi osa-aikaisesti yksi esiopetuksessa tai koulussa oleva
lapsi, se on Euroopan alhaisimpia suhdelukuja. Eurydice-tilaston mukaan vain Portugalissa on myös suhdelukuna 1/4. Muissa luku on sitä suurempi.
Perinteisesti monissa maissa perhepäivähoito on edelleen kohdennettu pääasiassa alle kolmivuotiaille. Ryhmän koostumusta kuitenkin säädellään lasten iän mukaan niin, että esimerkiksi Irlannissa, Maltalla ja UK:ssa perhepäivähoitoryhmässä
voi olla vain yksi tai kaksi 1–2-vuotiasta. Kyproksella voi olla korkeintaan kolme
alle 2-vuotiasta.772
Vuosina 1998–2001 Suomi oli ensimmäisen kerran mukana OECD:n varhaiskasvatuksen maa-arvioinnissa kymmenen muun maan kanssa. Päällimmäinen tulkinta siitä oli, että suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä on paljon hyvää ja
sen vahvuutena on hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus. Perhepäivähoidon osalta arviointiryhmä esitti, että sen kasvatuksellista ja opetuksellista tasoa
olisi kehitettävä ja perhepäivähoitajien koulutusta parannettava.773 Tuolloin ei vielä
ollut perhepäivähoidon ammattitutkintoa.
Saksassa perhepäivähoito tuli vuonna 2006 osaksi varhaiskasvatusta koskevaa
järjestelmää.774 Saksassa perhepäivähoito painottuu alle 3-vuotiaisiin, joiden hoidosta perhepäivähoitoa oli 15 prosenttia vuonna 2013. Koko päivähoidosta perhepäivähoidon osuus oli vuonna 2013 seitsemän prosenttia. Perhepäivähoidon kuvassa entinen Länsi-Saksa (länsi) ja Itä-Saksa (itä) näyttäytyvät selkeän erilaisina.
Molemmilla alueilla tarkastelujakson aikana 2006–2013 oli kasvua sekä perhepäivähoitajien että lasten määrissä. Kasvu painottuu länteen niin, että perhepäivähoitajien määrässä se on kymmenkertaista ja lasten määrässä nelinkertaista. Lasten
määrä kasvoi tänä aikana kaikkiaan noin 30 000:sta 93 000:een ja perhepäivähoitajien määrä kasvoi samana aikana noin 29 000:sta 42 000:een. Perhepäivähoidossa
voi olla 0–12-vuotiaita lapsia. Hoidossa olevien lasten määrässä alueet eroavat
myös toisistaan niin, että lännessä noin puolella perhepäivähoitajista on 1–2 lasta,
kun idässä puolella on 5 lasta ja ylikin. Pedagogisesti koulutetulla perhepäivähoitajalla voi olla enemmän kuin viisi lasta. Perhepäivähoito on siis kasvanut Saksassa
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vuosittain 2000-luvulla, mutta laadullisen puolen kehittäminen on jäänyt jälkeen.
Lisäksi eri osavaltioissa voi olla omanlaisiaan säädöksiä.775
Islannissa perhepäivähoito on osana lastenhoitojärjestelyn kokonaisuutta, joka
muodostuu ensin yhdeksän kuukauden perhevapaamallista (3+3+3), jossa yksi osio
on äidille, yksi isälle ja kolmannen osion osalta vanhemmat voivat päättää, kumpi
jää kotiin. Päiväkoti alkaa poikkeustapauksia lukuun ottamatta aikaisintaan kahden
vuoden ikäisenä ja perhevapaa-ajan jälkeisen noin puolentoista vuoden aikana lapsi
on perhepäivähoidossa tai isovanhempien hoivassa. Kunnat valvovat perhepäiväkoteja ja kunnalliset lautakunnat antavat luvan perhepäivähoitotoimintaan, mutta
perhepäivähoitajat työskentelevät itsenäisesti ja hoitopaikkaa haetaan heiltä suoraan.776
Ruotsin koulutusta säätelevä laki vuodelta 2010 sisältää perhepäivähoidon käsitteellä pedagoginen päivähoito (pedagogisk omsorg). Kunnat informoivat perheitä esimerkiksi niin, että tämä on nyt uusi vaihtoehto päiväkodin (förskola) ja
avoimen toiminnan (fritidshem) lisäksi, ja se soveltuu 1–12-vuotiaille lapsille.
Kunnat puhuvat myös perhepäivähoidosta (familje daghem).777
Joissakin maissa perhepäivähoidolle on luotu kansallisia yhdistyksiä, jotka toimivat jäsenilleen toiminnan kehittäjinä, tiedon jakajina ja kouluttajina. Tällaisia on
esimerkiksi Amerikassa National Assosiation for Family Child Care (NAFFCC)
sekä Australiassa Family Day Care Australia -yhdistys.778
2000-luvun alkuvuosina perhepäivähoidon ympärillä oli vielä kansainvälisiä
tutkijaverkostoja sekä Eu-komission käynnistämä verkosto jäsenmaille. Mooney ja
Staham ovat toimittaneet vuonna 2003 näiden pohjalta perhepäivähoitoa kansainvälisesti tarkastelevan julkaisun.779 Perhepäivähoito ansaitsisi kansainvälisesti vertailevan globaalin tarkastelun, jossa pyrittäisiin tuomaan esille nykytilanteen ohella
perhepäivähoidon historiallista perspektiiviä eri maissa.
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6

Lopuksi mennyttä ja tulevaa pohtien

Tässä loppuluvussa esitän muutamia tutkimuksen tuottamia ja toimintaa läpäiseviä
näkökulmia perhepäivähoidon 50 vuoden tarinassa (ks. alaluku 6.1) sekä esitän ajatuksia ja pohdintoja perhepäivähoidon tulevaisuudesta (ks. alaluku 6.2). Tutkimus
päättyy loppusanoihin alaluvussa 6.3.
6.1

Synteesiä alussa todetuista tarkastelutavoista

Tässä alaluvussa katson synteesinä perhepäivähoidon todentumista tutkimuksen
kolmesta näkökulmasta: kehkeytyvänä, uutena toimintana (ks. alaluku 6.1.1), hallinnon rakenteissa säädeltynä, ohjattuna ja kehitettynä (ks. alaluku 6.1.2) sekä osallisten kokemuksena ja kokemusmuistoina (ks. alaluku 6.1.3). Lopuksi tarkastelen
yhteenvetona synteesilukuja ja pohdin tutkimuksen toteuttamista (ks. alaluku 6.1.4).
Alaluvuissa on myös keskinäistä vuoropuhelua.
6.1.1 Perhepäivähoito kehkeytyy – prosessi hyvinvointivaltion
palveluksi
Koko päivähoidon osalta nimettiin vuodet 1947–1972 väitöskirjassani kamppailuksi päivähoidosta ja päivähoitolaista. Perhepäivähoidon kehkeytyminen noin
kymmenen vuoden ajan ennen päivähoitolakia sijoittuu tämän jakson sisälle ja oli
hyvin tiiviisti mukana päivähoitolain prosessissa, mutta kuitenkin omana polkunaan siinä.
Perhepäivähoidon kuntayhteysaika alkoi tämän jakson sisällä, kun kunnat olivat liittäneet muita päivähoitomuotoja, eli lastentarhoja ja seimiä, omiin palveluihinsa jo kymmenien vuosien ajan 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Lastentarhoja ja seimiä oli jo sitä ennenkin organisoitu ja kehitetty yksityisten tahojen kautta,
ja niiden kehittämistarinaan oli alusta asti liitetty kansainvälisiä vaikuttajia ja esimerkkejä. Tämä tutkimus osoitti, että perhepäivähoidonkin kehittämisellä on kansainvälistä taustaa ja että etenkin Ruotsilla oli vahva vaikutus kehkeytymisen
alussa. Myös muut Pohjoismaat sekä Englanti olivat tutustumiskäyntien kohteina.
Ruotsia pidettiin esimerkkinä paitsi seminaaripuheissa ja komiteatyöskentelyssä myös kuntakohtaisissa aloiteneuvotteluissa. Ruotsin tai kenenkään muunkaan
mallia ei kuitenkaan kopioitu, vaikka niistä vaikutteita saatiin ja otettiin. Suomi
lähti toteuttamaan perhepäivähoidon kehittämistä omintakeisesti ja omaleimaisesti.
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Perhepäivähoito on globaali lasten päivähoidon muoto, mutta kaikissa Pohjoismaissa se liitettiin osaksi hyvinvointipalveluita.
Väitöskirjassani tarkasteltiin lasten päivähoitomuotojen genetiikkaa kuvaannollisesti kolmihaaraisena juuristona, joka oli pohjana päivähoitolaista alkavalle
hoitopuulle. Lastentarhan juurta nimitin kasvatuksellisopetukselliseksi juureksi ja
seimen juurta sosiaalishoidolliseksi juureksi. Perhepäivähoidon juuri on perinteisessä lastenhoitokäsityksessä. Sille ei voi nimetä kansallisestikaan varsinaista henkilöllistä alkuunpanijaa, mutta tämän tutkimuksen mukaan sille voidaan kuitenkin
osoittaa keskeiset kansalliset toimijat: kolmas sektori, valtion hallinto, kunnat,
opiskelijat ja media. Perhepäivähoito oli kehkeytymisaikanaan kollektiivisen mielenkiinnon ja kehittämisen kohteena.
Perhepäivähoitoa on ollut kautta aikain yksityisenä, perheiden välisenä toimintana. Tällöin puhuttiin lähinnä jonkun luo hoitoon menemisestä ja hoidossa olemisesta. Perhepäivähoito-käsitettä ryhdyttiin käyttämään meillä vasta toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun lopulla, kun sitä alkoi jo olla Euroopassa ja muissa
Pohjoismaissa. Uudeksi toiminnoksi se nimettiin vielä 1950-luvullakin. Perhepäivähoidolla on ollut yhteys äitien palkkatyön lisääntymiseen ja se todentui kaksitahoisesti: Toiset pääsivät töihin ja toiset työllistivät itsensä kotiin hoitaen sekä omat
että lähitienoon lapset. Perhepäivähoito on ollut alusta alkaen painottuneesti kokopäivähoitoa, johon lapset tulivat pieninä.
Muutaman vuoden aika 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa oli kiihkeää päivähoidon kehittämisen aikaa päivähoitolakia kohden kuljettaessa uuden valtionhallinnon keskusviraston eli SH:n, kolmannen sektorin, laajojen yhteiskuntapiirien,
aktiivisten kansalaisten, median ja kuntien avulla. Ja varsinaisen legitiimin pohjan
luojana oli valtiopäiväkeskustelu komiteoineen sekä vihdoin päivähoitolain säätäminen vuonna 1973.
Perhepäivähoidolle oli onneksi, että sen tulo valtion ja kuntien huomaan sijoittui tähän saumaan ja osaksi muuta päivähoitoa. Perhepäivähoito olisi voinut muotoutua aivan erilaiseksi ja erilliseksi, jos sitä olisi lähdetty organisoimaan kaksikymmentä vuotta aikaisemmin tehdyn esityksen pohjalta osaksi lastensuojelulakia.780 Toinen linja olisi voinut olla Kotkan vuonna 1966 aloittaman mallin mukaisesti lastentarhojen suorassa ohjauksessa. Sen jatkumo pysähtyi, kun perhepäivähoito lisätyönä koettiin raskaaksi.
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Kun perhepäivähoito sitten valtakunnallisesti liitettiin muun päivähoidon yhteyteen, mutta organisoitiin omalinjaiseksi hallinnon ja ohjauksen osalta, se oli osittain seurausta siitä valtavasta volyymista, millä perhepäivähoito päivähoitolain
myötä vyöryi kuntiin. Strategisesti perhepäivähoitoa ei linjattu millään taholla
omalinjaiseksi. Se oli käytännön tuoma ratkaisu, jossa perhepäivähoitoa varten
kunnissa oli alussa omat johtokunnat. Koko päivähoito oli kunnissa sosiaalilautakunnan alaista.
Perhepäivähoidon osalta kehkeytymisen aika oli lyhyt, mutta toisaalta hyvin
intensiivinen ja nopeasti etenevä. Sitä mallinnettiin monen tahon kautta (ks.Kuvio
6). Tilanne ei ollut mitenkään sovittua, mutta monitahoinen kehittämistyö ja asian
esillä pitäminen vahvistivat toisiaan. Vuodesta 1966 lähtien syntyi hyvin erilaisia
kuntakohtaisia sovelluksia, kun noin joka neljäs kunta lähti ennen päivähoitolakia
kehittämään perhepäivähoitoa osaksi kunnan päivähoitotarjontaa. Opiskelijat olivat opiskelupaikkakunnillaan vaikeuksissa lasten päivähoidon osalta, koska heitä
ei useinkaan hyväksytty kunnallisen päivähoidon saajiksi, kun he eivät olleet kuntalaisia. Opiskelijat kehittivät OLS:n kautta oman päivähoitomuodon, kolmiperhehoidon. Siinäkin oli vaikutteita Ruotsista.

Kuvio 6. Perhepäivähoidon kehkeytymisen konteksti vuosina 1964–1973.
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Perhepäivähoidon kehittämisprosessi tuli sopivasti samaan saumaan koko päivähoitoreformin kanssa. Se oli osa sitä. Yhtenä selittäjänä perhepäivähoidon nopeaan
leviämiseen jo ennen päivähoitolakia oli päivähoidon kovan tarpeen ohella oletettavasti myös se, että kunnille suotiin monenlaisen mukaantulon mahdollisuus. Ohjattu perhepäivähoito -käsitteen alla voitiin tulla mukaan asteittain ja edetä siitä askel kerrallaan tai mennä heti korkeimmalle asteelle eli perhepäivähoitajien työsuhteisuuteen. Asunto- eli huoneistoaste oli mukana astejanassa, mutta se jäi enemmänkin visioksi siinä mielessä, että olisi ollut niin sanottuja kunnallisia perhepäiväkoteja, joissa perhepäivähoitaja perheineen asuu niin kauan kuin toimii perhepäivähoitajana. Oma lukunsa oli ryhmäperhepäivähoito, jossa toimitaan kyllä kunnan osoittamissa tiloissa, mutta niissä ei asuta.
Sitä mukaa, kun toiminta laajeni, kunnat hakivat toimintamallia ja -kokemusta
myös toisiltaan. On syytä panna merkille, että ohjatun perhepäivähoidon käsite oli
kehkeytymisvaiheessa erilainen kuin sitten päivähoitolaissa. Kunnat itse ratkaisivat
tulokulmansa ja siinä ratkaisussa kunnat olivat mukana koko silloisella kuntapolitiikallaan. Alussa varovaisin askelin. Sosiaalilautakunnat ja joissakin kunnissa lastensuojelulautakunnat olivat ratkaisujen taustalla ja usein alussa myös operatiivisena tahona. Muutamat kuntatapaukset tässä tutkimuksessa havainnollistivat paitsi
tämän kuntien erilaisen kunnallistamisprosessin, myös samalla kunnallisen innostuksen. Perhepäivähoito on ollut meillä ainoa päivähoidon muoto, jota ei ole tuotu
valmiina mallina, vaan kunnat ovat voineet itse sitä muotoilla kunnallispolitiikallaan tuodessaan sen kuntaan.
Valitettavasti kuntakentällä näitä omia perhepäivähoidon alkuaskeleita ei ole
juurikaan dokumentoitu. Kuntahallinnon arkistojen pöytäkirjoissa on esitys- ja päätöstietoa, mutta sinne ne ovat jääneetkin osana kaikkea muuta päivähoidon hallintoa eikä perhepäivähoidon alkuajoista kertovaa tarinallista historiaa kunnissa juuri
tunnuttu tunnettavan. Vielä oli kuitenkin henkilöitä muistelemassa alkuaikoja. Ja
onneksi löytyi keskitetysti tallennettua arkistomateriaalia.
Kuntien mukaantuloon aikoinaan vaikutti varmasti myös se, että perhepäivähoidon ympärille luotiin silloisen mittakaavan ja mahdollisuuksien mukaan kansalaiset tavoittavaa informaatiota. Erityisesti MLL:n taholta vaikutettiin siihen, että
paikallisesti asiasta puhuttiin vuodesta 1964 lähtien. Tätä paikallista puhumista ylläpidettiin aloiteneuvotteluiden, paikallislehdistön sekä kansalais- ja työväenopistoissa käynnistyneiden avointen kurssien avulla. Perhepäivähoidon aloittamista
kunnissa auttoivat myös etenkin MLL:n tuottamat työvälineet eli oppaat, malliohjesäännöt, työsopimusmallit ja päivitetyt koulutusohjelmat tukiaineistoineen. Ne
voi nähdä sillaksi päivähoitolakiin, koska ne tuotettiin juuri ennen lakia eli pääosin
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vuonna 1972. Niiden avulla ja valtionhallinnon hyväksynnällä kunnissa päästiin
heti eteenpäin, kun valtionhallinnon oman ohjeistuksen tuleminen kesti vielä muutaman vuoden päivähoitolain voimaantulon jälkeen.
Paikallisuuden ohella oli näkyvää valtakunnallista informaatiota ja siinä myös
Helsingillä oli merkittävä rooli vuodesta 1970 lähtien, jolloin käynnistyi Helsingin
perhepäivähoidon kokeilu. Informaatiota annettiin myös tiuhaan tehtyjen tilanneselvitysten avulla. Niitä tekivät ennen päivähoitolakia lähinnä järjestöt sekä kunnat.
Yksi oleellinen informaation muoto olivat myös valtakunnalliset perhepäivähoidon
seminaarit, joita useampia 1960- ja 1970-luvun vaihteessa järjestivät yhteistyössä
MLL ja SH.
Myös lasten vanhemmat alkoivat saada median kautta tietoa siitä, mihin suuntaan perhepäivähoitoa kehitetään omassa kunnassa ja muutoinkin. Kun STM esimerkiksi vuonna 1968 lähetti kunnille kirjeen, jossa kerrottiin lastensuojelulakiin
tehdystä muutoksesta, ministeriö kehotti kuntia informoimaan vanhemmille, että
he voivat itse ottaa yhteyttä kuntaan, jos kokevat tai huomaavat epäkohtia. Lakimuutoksen turvin kunnilla oli mahdollisuus tarvittaessa puuttua epäkohtiin ja antaa
muutoinkin opastusta.
Median tuottamasta lehdistöaineistosta saa vaikutelman, että perhepäivähoitoon suhtauduttiin suhteellisen myönteisesti julkisuudessa. Eri näkemyssuuntien
lehdet kirjoittavat hyväksyvän neutraalisti. Jännitteitäkin kyllä oli jonkun verran
paikallispolitiikassa. Samoin oli jännitteitä ammattien välillä, kun päivähoitohenkilöstöön tuli uutena perhepäivähoidon väki. Kunnissa perhepäivähoito oli jo kehkeytymisaikana aika erillään, ja se taas johtui siitä, että perhepäivähoitoon tuli
alusta asti oma hallinto ja oma esimies perhepäivähoidon ohjaajan muodossa.
Huutava pula päivähoidosta oli perhepäivähoidon kehittämisen taustalla. Perhepäivähoito auttoi ratkaisevasti päivähoitotarjonnan kasvua, päiväkodithan olivat
pääasiassa rakentamatta 1970-luvun alussa. Perhepäivähoito voitiin aloittaa pikaisesti. Toisaalta perhepäivähoito tarjosi perheille myös vaihtoehdon pienten lasten
päivähoitoon. Ennen päivähoitolakia alle kolmivuotiaat hoidettiin seimissä, ja ne
olivat hyvinkin laitosmaisia.
Kun näin jälkeenpäin yrittää kuvitella tilannetta, että valvomaton, perheiden
keskinäinen perhepäivähoito oli vallitsevin päivähoito koko 1960-luvun ja 1970luvulle tultaessa, sen muuntaminen kokonaisuudessaan kuntien hallinnoimaksi oli
valtava työ ja missio.
Se vaati perhepäivähoitajina toimivilta paljon. Heidän tuli suostua siihen, että
heidät arvioidaan sekä henkilönä että lasten kasvattajina ja kaikenlaisen hoivan antajina, heidän kotinsa ja pihapiirinsä tarkastettiin ja arvioitiin, heidän perheensä
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katsastettiin ja miehen hyväksyntä vaimon työlle hankittiin. Heidän työnsä tuli yhteisöllisesti entistä näkyvämmäksi, myös verottajalle. Osa perhepäivähoitajan työtä
tapahtuu avoimesti ulkona kulkien, leikkipuistoissa ollen, kirjastoissa käyden jne.
Perhepäivähoitajiksi haluavien tuli hyväksyä se, että heillä on kunnan taholta nimetty esimies eli ohjaaja ja työ edellyttää sekä peruskoulutusta että työpaikkakoulutusta ja -kokouksia, vaikka taustana olisi ollut vuosienkin työ yksityisenä perhepäivähoitajana.
Perhepäivähoitajien tuli myös hyväksyä se, että hoitosuhde oli alusta asti kolmikantainen, jossa tehtiin lapsikohtaisesti hoitosopimus vanhempien, hoitajan ja
ohjaajan kesken. Tämä kolmikantaisuus käynnistyi jo perhepäivähoidon kehkeytymisen aikana. Etenkin Helsinki kehitti kolmikantaisuuden oleelliseksi osaksi perhepäivähoitoaan ja sen laatua.
Alkuvaiheessa – ennen työsuhteisuutta – perhepäivähoitajan näkökulmasta
katsottuna valvonnan ja ohjauksen osuus kunnan taholta lisääntyi, samoin koulutusvelvoite ja työpaikkakokoukset, mutta työsuhteen edut tulivat vasta siinä vaiheessa, kun kunta otti perhepäivähoitajat työsuhteeseen ja samalla kunnan työntekijöiksi.
Perhepäivähoidon tuominen kunnan huostaan vaati paljon myös päivähoidon
hallinnolta ja ennen kaikkea ohjaajilta. Ohjaajien varsinainen urakka alkoi päivähoitolain voimaantulon jälkeen, kun koko perhepäivähoito tuli valvonnan piiriin.
Kokeiltiin ja kehitettiin – sitten siirtyi yhteiskunnan ylläpitämäksi
Kehittämistyötä eri asioiden suhteen on meillä tehty pitkään yksityisten yhteisöjen,
järjestöjen tai henkilöiden toimesta. Valtio otti sitten jossain vaiheessa toiminnan
haltuunsa. Näinhän usein yksioikoisesti todetaan etenkin hyvinvointivaltion palveluista, kuten lastenneuvolatoiminnasta, kouluruokailusta, kodinhoitaja- ja terveyssisartoiminnasta. Mutta myös lastentarhat ja seimet tulivat samankaltaisella prosessilla legitiimeiksi toiminnoiksi. Itse prosessien hienosäätöä ei useinkaan ole dokumentoitu ja tutkittu. Esimerkiksi seimitoiminnan historia henkilökuntineen ja sen
sulautuminen osaksi päiväkotitoimintaa odottaa tutkijoitaan.
Tässä tutkimuksessa perhepäivähoidon kehkeytymisen osio kuvaa prosessia,
jolla alun esityksistä 1950-luvulla ja viimeisen kymmenen vuoden aktiivisen työn
kautta muovautui 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa toiminta, joka oli valmis siirtymään osaksi päivähoitolakia 1973. Se kuvaa toimijoiden ja toimintamuotojen
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monitasoisuutta ja monitahoisuutta, pitkäjänteisyyttä, konkreettisuutta ja eettisyyttäkin. Se kuvaa eri tahojen itsellisyyttä ja samalla yhteistyötä. Se kuvaa perhepäivähoidon prosessin hyvinvointivaltion palveluksi.
On hyvä muistaa, että samana ajankohtana eli noin kymmenen vuotta ennen
päivähoitolakia oli kiivaimmillaan kamppailu ylipäätään lasten päivähoidosta ja
päivähoitolaista. Samoin on hyvä muistaa, että vuodesta 1964 lähtien Suomessa
ryhdyttiin maksamaan ensimmäisen kerran kaikille äideille äitiysrahana valtion tukea sairausvakuutuslain781 tultua voimaan. Äitiyspäivärahaa oli sitten mahdollisuus
saada kymmenen vuoden aikana noin kahdelta kuukaudelta lapsen syntymän jälkeen. Perhepäivähoidon kehkeytymisen aikaan tuli siis päänavaus äitiysrahalle,
mutta silti perhepäivähoitoon tullessaan lapset olivat usein muutaman kuukauden
ja jopa muutaman viikon ikäisiä.

Kuvio 7. Perhepäivähoidon kehkeytymisvaiheen todentumia.

Kuvioon 7 on koottu perhepäivähoidon kehkeytymisvaiheen todentumia eri toimijoiden osalta seminaarien, tutkimusten, koulutusohjelmien, materiaalien, kehittämistyön ja median näkökulmista.
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Kuviot 6 ja 7 yhdessä havainnollistavat perhepäivähoidon kehkeytymisen kokonaisuutta, sen isoa kuvaa. Kuvioiden sisällä on sitten se varsinainen asenteiden,
käytänteiden ja kohtaamisten myllerrys, jota perheet ja perhepäivähoitajat käyvät
keskenään sekä ohjaajien ja kuntahallinnon kanssa. Kaikesta tästä lähti kasvamaan
suomalainen perhepäivähoito.
6.1.2 Perhepäivähoito hallinnon rakenteissa – muuntuvan kontekstin
kannattelemana ja armoilla
Perhepäivähoidon kannalta oli oleellista, että se tuli mukaan päivähoitolain prosessiin ja sitten heti uuteen päivähoitolakiin ja samalla osaksi koko julkishallinnon
hyvinvointivaltiollista reformia. Vuoden 1973 päivähoitolaki oli monella tavoin
merkityksellinen ja aikanaan moderni. Päivähoitolaki loi edellytykset uudelle toiminnalle ja se loi lasten päivähoitoon samalla aivan uudenlaisen mission. Päivähoito nähtiin universaalina eli sitä tuli olla päivähoitolain lupaamana kaikkialla tarpeen mukaan saatavissa ja sen tarpeen määrittivät vanhemmat. Kunnat joutuivat
kuitenkin tarjonnan hitaan lisääntymisen takia priorisoimaan palvelun saajia, ja
vasta subjektiivisen päivähoito-oikeuden jälkeen 1990-luvulla tämä vanhempien
määrittämä päivähoidon tarve pääsi toteutumaan kokonaisuudessaan.
Kesti siis runsas parikymmentä vuotta päivähoitolain voimaantulon jälkeen siihen, että subjektiivinen päivähoito toteutui kaikille alle kouluikäisille lapsille
vuonna 1996, ja sitä etua kesti sitten toiset parikymmentä vuotta. Vuonna 2016
subjektiivinen päivähoito-oikeus varhaiskasvatuksena rajattiin 20 viikkotuntiin,
mikäli vanhemmat eivät ole työssä tai opiskele. Suomalaisten lapsiperheiden historiassa aikajakso 1990/1996–2016 oli laajan subjektiivisen päivähoito-oikeuden
aikaa. Tulevat vuodet näyttävät, jäikö tämä ajanjakso poikkeukselliseksi.
Päivähoitolaki oli reformia myös siinä mielessä, että se uudisti päivähoidon
sisällöllisesti. Päiväkoti-käsitteeseen yhdistyivät siihenastiset seimet ja lastentarhat,
perhepäivähoito tuli mukaan uutena toimintana ja kokonaisuuteen tuli myös leikkitoiminta, joka myöhemmin kulki avoimen varhaiskasvatuksen nimellä. Päivähoitolain avulla lähdettiin rakentamaan uutta päivähoitojärjestelmää, mutta samalla
lasten päivähoito liittyi sisältönsä osalta osaksi sitä varhaiskasvatuksen laajaa käsitettä, jollaisena se meillä näyttäytyi hallinnollisissa määritelmissä koko päivähoitolain ajan. Siinä päivähoito on osa alle kouluikäisen lapsen hoidon, kasvatuksen
ja opetuksen muodostamaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta, joka todentuu lapsen kodissa, yhteiskunnan organisoimassa päivähoidossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin organisoimassa varhaiskasvatustoiminnassa. Jokaisella on siinä
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oma roolinsa eikä mikään taho voi omia tai omistaa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen käsitteellinen sisältö näkyi päivähoitolain ajan hallinnollisissa määritelmissä, vaikka sitä ei päivähoitolaissa ole mainittu.
Perhepäivähoito on kulkenut koko ajan valtionhallinnon määrittämissä lasten
päivähoidon ja varhaiskasvatuksen rakenteissa neutraalisti mukana vuodesta 1973
lähtien. Säädökset, ohjauksen muodot ja kehittämisen strategiat ovat saaneet omaleimaisia painotuksia eri vuosikymmenillä. Perhepäivähoidolta on edellytetty joustoa. Sitä tarvittiin alussa, kun koko päivähoidon volyymia nostettiin. Perhepäivähoitajien on katsottu venyvän ja joustavan loputtomiin hoitoaikojen ja etenkin varahoidon suhteen. Perhepäivähoito on joustanut kasvussa ja laskussa, kuten kävi
lähestyttäessä subjektiivisen oikeuden ensimmäistä vaihetta ja sitä seurannutta lamaa 1990-luvun alussa.
1970-luvulla lakisääteisen päivähoidon osalta kaikki alkoi alusta. Kontekstina
oli valtava päivähoidon ja etenkin kokopäivähoidon tarve, mittava yksityinen perhepäivähoito sekä vähäinen kunnallinen päivähoito. Näin jälkeenpäin tuntuu perhepäivähoidon osalta hyvältä se, että toiminta pohjustettiin hyvinkin tiukalla normituksella yleiskirjeineen, päivähoitolakiin sidotulla valtionavustuksella ja kehittämistyön erityisellä tuella. Tämän valtiojohtoisen vaiheen eli päivähoitolain jälkeisen ensimmäisen vuosikymmenen aikana luotiin perusta suomalaiselle lakisääteiselle perhepäivähoidolle, mutta ilman sitä edeltänyttä kehkeytyvän kehityksen
vuosikymmentä se ei olisi ollut niin vaivattomasti mahdollista.
Valtionosuus ja normittava ohjaus irrotettiin päivähoitolaista 1980-luvun alkupuolella, ja siitä lähtien voi nähdä joka vuosikymmenellä ohjauksen ja valtionosuuden toisiinsa sidoksissa olevia muutoksia. Yhtenä kontekstimuutoksena oli se, että
lasten päivähoito nähtiin nyt osaksi koko sosiaali- ja terveystoimen ohjaus- ja rahoituskokonaisuutta. Sen spesialiteetti liudentui, vaikka oma päivähoitolaki oli
edelleen taustana. 1980-luvun ohjaus- ja kehittämistyötä lasten päivähoitoon voi
tulkita niinkin, että siinä kunnat jätettiin yhtäkkiä omilleen, pelkän laki- ja asetustaustan varaan. Hämminkiä tuli etenkin päiväkotitoiminnassa ja perhepäivähoidon
ohjauksessa. Keskeisten kehittämishankkeiden nimet tuolta ajalta kertovat tästä,
kuten esimerkiksi aikaisemmin mainitut: Voisiko jotain olla toisin, Ei meidän kunta,
vaan nuo toiset, Vapaasti vastuullisesti, mutta myös Käytäntöshokki782 ja Uuteen
päivähoitoon? 783 1980-luvun puolivälissä päivähoidon rinnalle tuli kotihoidontuen
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mahdollisuus ja valmistautuminen kuntia velvoittavaan päivähoidon ja kotihoidontuen vaihtoehtojen tarjoamiseen vanhempien valintojen mukaan. Ryhdyttiin rakentamaan lasten hoitojärjestelyistä laajaa kokonaisuutta.
1990-luku keskittyi hankkeiden ja kehittämistyön osalta esiopetuksen sisältöön
ja asemointiin, myös perhepäivähoidon hankkeissa. Rahoituksen osalta valtionosuudet muuttuivat laskentaperusteisuuden takia aikaisempaa enemmän kuntapoliittisiksi. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ja sen ensimmäisen vaiheen kohdentumista alle 3-vuotiaisiin voi tulkita valtionhallinnon poliittisena interventiona laskentaperusteisuudelle. Ei luotettu siihen, että kunnissa olisi riittävästi päivähoitoa
saatavilla ja kotihoidon tukeahan oli jo lakisääteisesti tarjolla.
2000-lukua voi pitää ohjelmaohjauksen ja suunnitelmien vuosikymmenenä ja
jatkumona informaatio-ohjauksen todentamiseen. Perhepäivähoito oli toisaalta mukana yhtenä päivähoitolain määrittämänä toimintana ja toisaalta perhepäivähoito
oli 2000-luvun alussa hetken merkittävän huomion kohteena. Siihen kohdentui tutkimusta sekä maan hallituksenkin osoittamaa huomiota ja mittava hankerypäs,
jossa painotuksena oli perhepäivähoidon ohjauksen kehittäminen ja kehittämisen
tarve. Pääasiallisena hankerahoittajana oli STM. 2000-luku oli 1970-luvun jälkeen
toinen selkeästi perhepäivähoidon asemaa parantava vuosikymmen. Silloin tuli ammattitutkinto, työaikalaki, hoitopaikkojen osto ennakkoon, kuukausittaisen peruspalkan takaaminen sekä palkallinen hoitovapaa perhepäivähoitajan oman lapsen
sairastuessa.
Valtionhallinnon resursoimaa kehittämis- ja kokeilutoimintaa on ollut koko
päivähoitolain ajan, vähän eri painotuksin eri vuosikymmenillä. Perhepäivähoito
on ollut niissä mukana, mutta kaikessa kehittämisessä, kokeiluissa ja tutkimuksessa
painopiste on kuitenkin ollut päiväkotitoiminnassa.
Jännitteisyyttä, rinnakkaiseloa ja yhteistyötä monella rintamalla
Kun perhepäivähoito alkoi tulla mukaan päivähoitokeskusteluun 1960-luvun puolivälissä, tilanne oli lasten päivähoidon tarpeen osalta kaikkinensa lähes kestämätön. Perhepäivähoito oli hoitomuotona sinänsä tuttu ja yleisin päivähoidon muoto,
mutta se oli muun toiminnan ulkopuolella ja toimi perheiden keskinäisen sopimuksen pohjalta. Vielä on muistettava, että silloin meillä oli pääosin lasten iän ja hoitoaikojen mukaan eriytynyt järjestelmä eli lastentarhat ja seimet. Niitä eri tavoin
yhdistäviä päiväkoteja alkoi kyllä ilmaantua vähitellen.
Perhepäivähoidon tuloon suhtauduttiin melko neutraalisti alkuaikoina. Sen kuvan sai aikalaislehdistöä ja valtiopäivien aikalaiskeskustelua tarkastellessa. Saman
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vaikutelman saa kunta-aineistoista. Perhepäivähoito ei nouse minkään puolueen
erityisesti kannattamaksi tai vastustamaksi. Haastatteluissa ei tunnistettu perhepäivähoitoa kuntahistorialtaan mitenkään erityisesti puoluepoliittiseksi. Poliittiseksi
jännitteeksi koettiin kuitenkin alkuaikoina lautakunnan jäsenten yritykset saada
perhepäivähoitopaikka joillekin haluamilleen lapsille. Se tuntui poliittiselta. Vähitellen lasten valinta siirtyi virkamiestasolle.
SDP:n edustajat olivat ensimmäisiä perhepäivähoidon kehittämistä esittäviä
sekä valtakunnan tasolla aloitekeskusteluissa että kuntatasolla. Kotkassa perhepäivähoidon aloite tuli sosiaalidemokraattisilta naisilta vuonna 1965. Helsingissä perhepäivähoidon kokeilun taustana oli parlamentaarinen komitea, mutta työntekijät
kokivat alussa poliittista jännitettä niin, että keskusta, kokoomus ja SKDL kannattivat ja sosiaalidemokraatit vastustivat. Helsingissä koettiin kokeilua jarruttaviksi
tekijöiksi hallinnollinen ristiriita lastensuojeluviraston, terveydenhoitoviraston ja
lastentarhaintoimiston kesken sekä asenteellinen ristiriita, kun päätöksentekijöiden,
mutta myös lastentarhanopettajien oli vaikea hyväksyä perhepäivähoito uutena tasaveroisena hoitomuotona.784
Lastentarhanopettaja-ohjaajana koki aluksi oman ammattikunnan puolelta ennakkoluuloja. Mutta sitten monet sanoivat, että ota minut perhepäivähoitoon
työntekijäksi. Kaikki, jotka otin niistä tuli tarkastajia. Yhteishenki luotiin
alussa. Aluksi oli hankalaa lastentarhanopettajille, mutta siten he huomasivat,
että tämä on myös vaihtoehto ammatillisesti. (75)
Hallinnollisia jännitteitä syntyi Helsingissä siitäkin, kun päivähoitolain tullessa entinen lastentarhaintoimisto muuttuikin isoksi päivähoitovirastoksi.
Päivähoitolaki siis tasa-arvoisti eri hoitomuodot, ja tämä on kuntien perusohjeistuksissa aina huomioitu mainiten päiväkodit, perhepäivähoito ja leikkitoiminta.785 Murtorinteen mukaan toiminnan alkuvaiheet eivät Helsingissä suinkaan
olleet pelkää luovuuden riemua. Toiminnalla oli paljon epäilijöitä ja vastustajia.
Kun yksityinen perhepäivähoitotoiminta oli monissa tapauksissa ollut heikkoa, niin
kunnallinen toiminta kohtasi sitä samaa leimaa ainakin kymmenen vuoden ajan
Helsingissä. Näitä epäilijöitä ja vastustajia oli runsaasti päiväkotien puolella samoin kuin poliittisten päätöksentekijöiden, lähinnä vasemmiston joukossa. Tämän
vastustuksen vähentämiseksi tehty työ lisäsi työtä valtavasti. Saimme tehdä työtä
epäluulojen voittamiseksi. Turhaan emme työtämme tehneet, koska tasavertaisuus
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työmuotojen välillä on saavutettu, totesi Murtorinne.786 Sisäistä jännitteisyyttä päiväkotien ja perhepäivähoidon välillä näkyi myös joissakin 1980-luvun hankkeissa,
kuten Voisiko jotain olla toisin -hankkeessa.787
Oman jännitteensä on tuonut se, että perhepäivähoidossa herkästi tulkitaan, että
asia ei koske heitä, jos sitä ei ole erikseen mainittu. Näin koettiin esimerkiksi Perhohankkeessa Vasun suhteen. Parrila tulkitsee tätä tunnetta sekä ymmärrettävänä että
käsittämättömänä. Selitystä näille tunnoille haetaan sekä perhepäivähoidon lyhyestä historiasta että koetusta salaisen sisarpuolen asemasta. Koetaan, että perhepäivähoito on jäänyt päiväkotipedagogiikan varjoon.788 Ja tätä tunnetta tukee se, että
perhepäivähoidon ohjaajilla ei ole ollut hallinnollisten tehtävien lomassa riittäviä
mahdollisuuksia panostaa perhepäivähoidon pedagogiseen ohjaukseen.
Päivähoitolain alussa valtaosassa kuntia ei vielä ollut päiväkoteja eikä ylipäätään minkäänlaista kunnallista päivähoitoa. Tästä johtui Heinämäen789 mukaan se,
että maaseutukunnissa perhepäivähoito on ollut helpommin hyväksytty hoitomuoto
ja vielä 2000-luvun alussakin oli havaittavissa epäluuloa päiväkotien laitosmaisuutta kohtaan. Tässä on yksi mielenkiintoinen alun vertaus Ruotsiin, jossa kerrottiin perhepäivähoidon alkaneen seimen jonojen purkajana ja seimihenkilöstön esityksestä.
Tiettyä sisäistä jännitettä on ollut havaittavissa päiväkoti- ja perhepäivähoitohenkilöstön välillä. Lastentarhanopettajien taholta kritiikki perhepäivähoitajiin
kohdentuu yleensä vähäisempään koulutukseen, kun taas perhepäivähoitajien mielipiteissä nähtävä kritiikki kohdentuu päiväkodin toimintaan kuten meluisaan ympäristöön, ruoan maistuvuuteen ja makeisiin välipaloihin, ulkoiluun samalla aidatulla pihalla, henkilöstön vaihtumiseen ja isoihin ryhmiin. Mutta perhepäivähoitajat
eivät tuo kritiikkiään julkisuuteen.
Vanhemmat ovat kertoneet kokevansa, ettei perhepäivähoitoa oikein tunneta
päiväkodissa ja vähätellään, että eihän siellä mitään tehdä. Äiti sanoi puhuneensa suunsa puhtaaksi. (42) Tai vanhemmat saattavat kokea ahdistavaksi,
kun neuvolasta joka kerta sanotaan, että ettekö jo ole harkinneet päiväkotiin
siirtymistä. Äiti oli sanonut lapselleen, että kerropa, mitä te teette. Terveydenhoitaja oli mennyt hiljaiseksi ja sanonut, että hänellä taitaa olla vanhentunutta
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tietoa. (44) Melu on hankalaa päiväkodissa ja mölyn kerkee oppimaan myöhemminkin. (16) Ei tarvitse olla päiväkodin karsinassa. (59)
Vaikka tiettyä jännitettä on ollut havaittavissa, voi kuitenkin sanoa, että päiväkodit
ja perhepäiväkodit ovat muodostaneet neutraalin sopuisasti kunnallisen päivähoitopalvelun ytimen päivähoitolain hengessä. Siitä saa kiittää kuntien päivähoidon ja
varhaiskasvatuksen hallintoa.
Ohjauksen ohentuminen
Perhepäivähoidon laadun perustaksi luotiin jo kehkeytymisen aikana ohjaajan tuki,
ja se liitettiin päivähoitolain voimaantuloa toimeenpanevissa ohjeissa vahvasti
osaksi kunnallista perhepäivähoitoa. Tässä monta vuosikymmentä läpäisevässä
perhepäivähoidon tarkastelussa ilmenee, että ohjauksen rooli lähti ohentumaan jo
1990-luvulta lähtien. Voi kysyä, että onko se jopa liudentumassa pois. Perhepäivähoidon ohjaajia ei näy enää erikseen varhaiskasvatushenkilöstön tilastossa.790
Kuntakierroksellani muutama vuosi sitten koin, että kaikissa kunnissa perhepäivähoidon ohjaus ja sen kehittäminen oli aitoa. Kunnissa etsittiin sille uusia muotoja, ohjausta arvostettiin ja ohjaajia oli. Tosin pienehköissä kunnissa perhepäivähoidon ohjaus oli osa kunnan päivähoidon tai varhaiskasvatuksen johtajan työtä, ja
saatettiin sanoa, että meillä on niin hyvät perhepäivähoitajat, jotka osaavat työnsä.
Isohkoissa kunnissa ohjausta ulotettiin myös yksityiseen perhepäivähoitoon.
Osassa kunnista ohjaus oli osa päiväkodin johtajan työtä. Kun perhepäivähoidon
määrä on joka puolella vähentynyt, on ymmärrettävää, että se vaikuttaa ohjauksen
rakenteisiin. Perhepäivähoidon 50 vuoden tarinassa nousee perhepäivähoitajilta
vahvana viesti siitä, että he tarvitsevat työnsä sisällön kehittämisessä rinnalleen ohjaajaa, joka tuntee heidän työnsä ja hyväksyy sen, mutta tätäkään perhepäivähoitajat eivät ääneen vaadi. He suhtautuvat hyvin responsiivisesti kulloiseenkin ohjaukseensa eli sopeutuvat. Perhepäivähoitajia ei saisi jättää vain hallinnollisen johtamisen varaan.
Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin (Eino Leino, Hiljaisuus)
Haastatteluiden pohdinnoissa tuotiin esille nykyistä hiljaisuutta perhepäivähoidon
ympärillä ja sitä ihmeteltiin. Ihmeteltiin myös sitä, miksi ammattijärjestöjenkään
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ääni ei kuulu. Miksi oma ammattikunta on hiljaa. Onko niin, että perhepäivähoidon
puolesta puhuminen on koko perhepäivähoidon historian ajan tullutkin pääosin
muualta.
Toisaalta haastateltavien joukossa oli perhepäivähoitajia, jotka kokivat oman
ammattijärjestön tuen tärkeäksi sekä tiedon saannin että yhteisöllisyyden kannalta.
Perhepäivähoitajat kuuluvat pääasiassa kahteen ammattijärjestöön: SAK:hon kuuluvaan JHL:ään, johon kuuluu enemmistö, sekä STTK:hon kuuluvaan Julkis- ja
yksityisalojen toimihenkilöliittoon eli Jytyyn. Vaikuttaisiko tämä ammattijärjestöllinen jakautuminenkin osaltaan siihen, että perhepäivähoidon puolesta puhumista
ei nykyään kovin paljon julkisuudessa näy.
Yksityisillä perhepäivähoitajilla on ollut oma yhdistyksensä vuodesta 1968
lähtien kotipaikkanaan Helsinki. Vähitellen on tullut eri puolille maata paikallisia
yhdistyksiä, joita on nykyisin vajaa 20. Vuonna 2010 perustettiin näitä kaikkia yhdistäväksi elimeksi SYPE eli Suomen yksityisten perhepäivähoitajien edustusto,
joka edustaa kaikkia paikallisyhdistyksiä.
Hiljaisuuden vaikutelma syntyy myös siitä, että perhepäivähoidosta ei ole
viime aikoina puhuttu silloin kun puhutaan varhaiskasvatuksesta, esimerkiksi kun
Turun yliopisto toi vuoden 2016 lopulla esille, että aikaisin päivähoidon aloittaneet
kouluttautuvat pisimmälle. Tutkimuksen tekijä sosiologian professori Jani Erola
sanoo Helsingin Sanomien791 mukaan, että Viekää lapsenne nykyistä aikaisemmin
päivähoitoon. Artikkelin keskustelussa samoin kuin muutoin tähän liittyvissä ulostuloissa792 asia tulkittiin päiväkotiin viemiseksi. Artikkelissa todetaan kyllä, että
tutkimuksessa ei selvitetty, vaikuttaako päivähoitomuoto, kuten päiväkoti tai perhepäivähoito koulumenestykseen eri tavoin. Kuitenkin tutkimuksen tiedonkeruun
ajankohtana 1980-luvun lopulla alle kolmivuotiaat olivat valtaosin perhepäivähoidossa.
Toinen esimerkki on OKM:n yhdessä varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ja
Childcare-tutkimuskonsortion kanssa järjestämä Varhaiskasvatuksen tulevaisuus seminaari 27.9.2017. Seminaarin loppupuolella kommenttipuheenvuorossaan Oulun varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen totesi, että hän ihmettelee sitä, ettei perhepäivähoitoa ole mainittu kertaakaan päivän aikana, jossa keskustellaan varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta.793
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Hiljaisuutta voi syntyä monella tavoin. Se voi olla huomaamatonta tai tarkoituksellista. Se voi johtua myös nykyisestä varhaiskasvatus-käsitteestä. Päivähoito
miellettiin luontevaksi yläkäsitteeksi sanomalla esimerkiksi, että vien lapseni päivähoitoon. Sen sijaan ei ole – ainakaan vielä – luontevaa sanoa vievänsä lasta varhaiskasvatukseen. Päiväkoti on painottunut eri tahojen kommenteissa, perhepäiväkodeista vaietaan. Tätä hiljaisuutta siis ihmettelivät paitsi perhepäivähoitajat itse
myös kuntien varhaiskasvatushallinto ja ohjaajat kuin myös vanhemmat. Myös monet asiantuntijat ottivat asian esille.
Perhepäivähoito osana kokopäivähoidon kamppailua
Päivähoitolain syntyprosessin taustalla oli patoutunut ja kriisiytynyt kokopäivähoidon tarve. Perhepäivähoito on ollut alusta saakka vastausta nimenomaan tähän tarpeeseen. Myöhemmin tuli mahdollisuus ottaa neljän lapsen lisäksi osa-aikaisesti
esiopetuksessa oleva lapsi tai alakoululainen, mutta tilastojen valossa perhepäivähoito on ollut aina vallitsevasti kokopäivähoitoa. Perhepäivähoito on tarjonnut valinnaisen päivähoidon muodon, ja se nähtiin pitkään vaihtoehtona nimenomaan alle
3-vuotiaiden päiväkotitoiminnalle. Näitä linjauksia ei kuitenkaan päivähoitolaki
tehnyt, vaan se linjasi perhepäivähoidon tasaveroisesti yhdeksi päivähoidon muodoksi.
Voi tulkita, että nyt on jälleen kokopäivähoidon kriisi, mutta se näyttäytyy toisenlaisena ja vielä arvoituksellisenakin. Nyt eletään jossakin isossa muutoksessa
lapsiperhepolitiikan, palveluiden ja työelämän keskellä. Siirtyykö kokopäiväinen
päivähoito marginaaliin vai tuleeko siitä entistä kovaehtoisempaa joillekin? Sitä
mukaa kun työelämä muuttuu joustavammaksi ja etäältä paljon hoidettavaksi, se
tulee vaikuttamaan osalla lapsiperheistä niin, että he pärjäävät noin 20 tunnin, ehkä
ilmaisella varhaiskasvatuksella. Kotona myös tehdään entistä enemmän työtä,
etänä. Työn sijoittuminen päivään on silloin muuta kuin kahdeksasta neljään. Toisaalta monet työt, kuten esimerkiksi kaupan palvelut, muuttuvat melkein ympärivuorokautisiksi ja silloin kokopäivähoidon tarve on entistä hankalampaa ratkaista
sekä perheiden että kuntien ja palvelun tuottajien näkökulmasta. Lapsiperheiden
näkökulmasta palvelun tarve polarisoituu ja vaikeutuu kokopäivähoitoa tarvitsevilla. Pelkkä työssäkäynti ei enää määritä palvelun tarvetta, koska työelämä on
muuttunut yhä heterogeenisemmaksi.
Päivähoidollinen organisointi on historiallisesti seurannut jälkijunassa kehittyvään tarpeeseen verrattuna. Nyt on siirrytty ja ollaan siirtymässä aivan uudenlaiseen työn tekemisen muotoon. Säännöllinen työaika on yhä enemmän muuttunut
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epäsäännölliseksi. Se on sitä päivittäin, mutta myös viikoittain, kuukausittain ja
ylipäätään. Miten tämä tulee näkymään lapsiperhepalveluissa? Perhepäivähoidon
tulisi olla tässä muutoksen keskustelussa mukana.
6.1.3 Perhepäivähoito kokemuksena – aika päästä näkyviin
Kokemus- ja muistelutiedon mukaan ottaminen toi tähän tarinaan syvyyttä ja uutta
oivallustakin. Omaa kokemustaan antoivat perhepäivähoitajat, perhepäivähoidon
ohjaajat, kunnissa hallinnosta vastaavat sekä lasten vanhemmat, ja mukana oli perhepäivähoidossa olleiden lastenkin näkökulmia. Kokemustietoa oli antamassa noin
pari sataa henkilöä. Perhepäivähoitokentän ääntä ei ole aikaisemmin näin laajasti
perhepäivähoitolähtöisesti ja yhteiskuntayhteydessään kuultu.
Kokemus- ja muistelutieto toimi toisaalta rakennetiedon reflektiona joko sitä
vahvistaen, kritisoiden tai horjuttaen. Toisaalta kokemus- ja muistelutiedon analyysi nosti esille sellaista uuttakin tietoa, jota järjestelmätason analyysi ei tuo esille.
Varsinkin alkuaikojen loputon joustaminen niin lasten määrissä kuin työajoissa tuli
muisteluissa hyvin esille. Ja etenkin varahoidon todellisuus perhepäivähoitajan näkökulmasta katsottuna oli puhuttelevaa muistelua.
Perhepäivähoidon varhaiskasvatus eli työn sisältö hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kietoutumana tuli perhepäivähoitolähtöisesti esille ja konkretisoi perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen omaleimaisuutta. Kokemustieto toi esille perhepäivähoitajien itsevarmuuden vähittäisen kasvamisen omaan työhönsä. Perhepäivähoitajan oman perheen rooli ja ennen kaikkea aviomiehen rooli tuli esille tavalla,
johon hallinnollinen ohjeistus ei yllä tai eihän sitä olekaan, eikä voi ollakaan. Virallisestihan vain kysytään perheen ja miehen suostumus. Perhepäivähoitajan oma
perhe sosiaalisena ympäristönä on kuitenkin merkityksellinen perhepäivähoidossa
oleville lapsille myös vanhempien kertomana.
Vaikuttavana koin perhepäivähoidon ohjaajien roolin etenkin 1970-luvulla,
joka oli sekä määrällisesti mittavaa että uuden toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvää valtavaa työtä kunnassa. Oli vaativa arviointi- ja seulontavaihe,
kun perhepäivähoito kokonaisuudessaan piti käydä läpi, vähintään valvonnan näkökulmasta. Määrällisyyteen kuului myös työn sisällön moninaisuus, omatoimisuus ja esimiehisyys.
Sekä ohjaajat että perhepäivähoitajat joutuivat kouluttautumaan tähän uuteen
päivähoidon alueeseen käytännön kautta – yhdessä. Ehkä tässäkin on yksi suomalaisen perhepäivähoidon merkittäviä pohjustuksia. Oli pakko olla keskinäistä dia344

logia. Välittömästi organisoitiin koulutuksia, joilta myös valittiin kunnallisiksi tulevia perhepäivähoitajia. Oli pakko käydä enemmän perhepäivähoitajien kodeissa,
vaikka alun ohjattuja tuokioita ei koettukaan sittemmin tarpeellisiksi.
Ohjaajat tekivät kaikkialla pitkäjänteistä työtä perhepäivähoitajien ammatillistumisasenteen kasvattamisessa, koska sen vaikuttavuus todettiin samoilla sanoilla
joka puolella maata, emme ole enää vain perhepäivähoitajia, vaan olemme perhepäivähoitajia. 794
Ohjaajien ja perhepäivähoitajien suhteet olivat alussa tiiviimpiä. Nyt perhepäivähoitajien kokemuksena on monin paikoin, että ohjaaja ei enää ehdi kohdata heitä,
kokouksia ja koulutuksia on vähemmän ja paperitöitä enemmän. Perhepäivähoitajat kokevat hyväksi sen, että heillä on oma nimetty ohjaaja. Monet kunnat sitä yrittävät eri keinoin järjestää, kuten organisoimalla ohjauksen keskitetysti koko kunnan alueelle tai isossa kunnassa alueittain. Silloin kun muutama perhepäivähoitaja
on liitetty osaksi päiväkotia, koetaan usein, ettei johtajalla ole senkään vertaa aikaa
heille. On myös tunnetta, ettei perhepäivähoitoa tunneta tai heitä ei oikein hyväksytäkään. Mutta koko ajan samalla tuodaan esille persoonaa.
Ohjaaja koettiin siis tärkeäksi tueksi kunnallisessa perhepäivähoidossa, mutta
sitten otettiin vastaan mitä tarjottiin ja siihen sopeuduttiin. Keskenään kyllä pohdittiin ja arvioitiin sekä tarvittaessa tukeuduttiin toinen toistensa tukeen.
Perhepäivähoitoon liittyvän kokemustiedon kuuntelemisen koin senkin tähden
tärkeäksi, että vielä on muistelijoita muistelemassa jopa perhepäivähoidon tuloa
kuntaan silloin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja tietysti koko päivähoitolain
ajalta. Kuntayhteydessään perhepäivähoito on nuorta, mutta kuitenkin se on jo 50
vuoden ikäistä.
Työnsä sisällöstä oli keskustelemassa noin sata eri-ikäistä ja eripituisen työkokemuksen omaavaa perhepäivähoitajaa. Keskusteluiden painotukset perhepäiväkodin varhaiskasvatuksesta olivat samoja. Joitakin painotuseroja näkyi. Perhepäivähoitajan työn 1970-luvulla aloittaneet toivat esille keskinäistä yhteydenpitoa myös
vapaa-ajalla. Samaa viestittivät myös alkuaikojen ohjaajat. Pitkään työskennelleet
perhepäivähoitajat näkivät erityisesti ohjauksen ohentumisen trendin. Tiivis suhde
lasten perheisiin tuli selvemmin esille pitkään perhepäivähoitajina toimineilla. Uudet työvälineet, kuten Vasu-keskustelut795, taas oikeuttivat jäsentyneesti käymään
keskustelut perheiden kanssa ja se koettiin hyväksi. Etenkin nuorilla perhepäivähoitajilla näkyi enemmän huolta tulevaisuudestaan. Voihan olla, että menneisyys
794
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Katso myös Heinämäki 2002 ja Tikka 2007, joissa tulee sama tuntemus esiin.
Vasu-keskustelut haastatteluissa viittasivat ensimmäiseen eli vuoden 2003 Vasuun.
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kultaa muistoja, mutta vertaisdialogeja kuunnellessa tuli tunne, että niissä yhteisenä
pohdintana peilattiin avoimesti asioita monelta taholta. Päällimmäiseksi jäi tunne
asiaansa sitoutuneista, vahvoista naisista.
Kokemusten ja tunteiden historia on nouseva historiatutkimuksen alue. Suomen Akatemia nimitti 21.5.2018 uudeksi huippututkimuksen yksiköksi Tampereen
yliopistoon vuosille 2018–2025 Kokemuksen historian huippuyksikön. Se tutkii
kokemuksia osana yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Yhtenä alueena on eletty hyvinvointivaltio, johon kokemuksen käsitteen avulla avautuu uutta näkökulmaa sen
rakentamiseen, legitimiteettiin ja menestykseen.796
6.1.4 Synteesien synteesiä ja tutkimuksen pohdintaa
Suomalaisen perhepäivähoidon 50 vuoden tarinaa lähestyttiin tutkimuksessa kolmesta näkökulmasta: Ensinnäkin kehkeytyvänä toimintana ennen päivähoitolakia,
toiseksi osana päivähoitolainsäädännön määrittämää ohjeistusta ja kehittämistä
sekä kolmanneksi kokemustietona. Tutkimuksen luotettavuutta, eettisyyttä ja rehellisyyttä pohdittaessa on paikallaan lähdekriittinen tarkastelu.
Etenkin perhepäivähoidon alkuhistoriaa tutkittaessa kohtasi sen todellisuuden,
että tutkimustietoa tai kirjallista lähdemateriaalia oli olemattomasti. Keskeiseksi
lähdeaineistoksi muodostui arkistomateriaali. Käyttämäni keskeiset arkistolähteet
Kansallisarkistossa ja Helsingin kaupunginarkistossa olivat työni kannalta ratkaisevat. Molempien arkistojen osalta on todettava, että ne eivät sisällä systemaattisesti perhepäivähoidon arkistotietoa. Kansallisarkistossa perhepäivähoitoa koskevaa aineistoa on osana MLL:n laajaa historiamateriaalia. Helsingin kaupunginarkiston materiaali koostuu Helsingin perhepäivähoitoa 1960-ja 1970-lukujen vaihteessa kehittäneiden viranhaltijoiden kokoamasta aineistosta. Tämä koonti kumpusi siitä huolesta, että perhepäivähoidon historiaan liittyvää materiaalia ei ole arkistoitu. Molemmissa arkistoissa aineistoa on paljon ja se on julkista.
Tutkittaessa perhepäivähoidon asemointia päivähoitolain aikaisessa hallinnossa, lähteenä ovat julkishallinnon asiakirjat, selvitykset ja tutkimukset. Ne ovat
kaikki julkisia. Varsinkin yleiskirjeohjaus osoittautui oleelliseksi. Ilman niihin perehtymistä julkishallinnon kohdentaman ohjauksen tulkinta perhepäivähoitoon
olisi jäänyt hyvin ohueksi. Olen nimennyt massiivisen yleiskirjeohjauksen sensitiiviseksi autoritäärisyydeksi. Kaikki päivähoitoon annetut yleiskirjeet olivat luon-
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teeltaan normeja, mutta niiden kautta seurattiin uuden työmuodon toimivuutta kunnissa ja tarvittaessa poistettiin ohjeita ja annettiin uusia. Perhepäivähoito sai oman
erillisenkin huomionsa.
Halusin tutkimukseen myös kokemustietoa perhepäivähoidosta. Perhepäivähoitoa ei ole mittavammin tarkasteltu kokemustiedon näkökulmasta ja kunnissa oli
vielä perhepäivähoitajia, joilla oli kokemusta koko tutkimuksen tarkasteluajalta.
Valitsin tutkimukseen eri kokoisia ja eri puolella maata sijaitsevia kuntia. Kuntien
valintaa voi pitää intuitiivisen sattumanvaraisena. Kun olin valinnut informanttikunnat, otin yhteyttä päivähoidosta tai varhaiskasvatuksesta vastaavaan henkilöön.
Hänen kanssaan sovittiin kuntakäynnin ajankohta ja hän organisoi henkilöt haastattelusessioihin. Hallinto- ja ohjaushenkilöstö oli yleensä mukana haastatteluissa
kokonaisuudessaan, mutta kunta valitsi sekä työssä että eläkkeellä olevat perhepäivähoitajat. Kunta myös kutsui ja tarvittaessa valitsi eläkkeellä olevat ohjaajat ja
hallinnon henkilöt sekä vanhempien edustajat. Muutoin olisi ollut mahdottomuus
saada yhteyttä noin pariin sataan perhepäivähoidon kokijaan eri puolelta maata.
Pidän yhtenä luotettavauuden kriteerinä sitä, että vertaishaastatteluissa perhepäivähoitajia yhdisti kokemuksena saman kunnan käytännöt. Toisaalta on todettava,
että tällainen yhteinen keskustelu toi esille päällimmäisiä tuntemuksia, ajatuksia ja
muistoja.
Olen pyrkinyt tarkastelemaan perhepäivähoidon 50 vuoden tarinaa erilaisten
lähteiden kautta. Varsinkin alkuaikojen tilanteen valottamisessa aikalaislehdistön
reagoinnit tuntuivat oleellisilta. Niiden kautta todentui julkisuuteen perhepäivähoidon kuva. Perhepäivähoidon historian katsottiin tässä tutkimuksessa olevan osana
koko päivähoidon historiallista kontekstia. Se vaikutti osaltaan siihen, että asioita
ja tilanteita täytyi pohjustaa laajasti. Samoin lähteiden luonteesta johtui osin tekstin
tarinallisuus.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli huoli siitä, että perhepäivähoidon historia
on kirjoittamatta. Sitä ongelmaa tutkimus on osaltaan pyrkinyt poistamaan. Tutkimuksen aikana paikantui perhepäivähoidon rooli osana suomalaista päivähoitohistoriaa. Sen sijaan suomalaisen perhepäivähoidon rooli osana kansainvälistä perhepäivähoitoa nousi esiin mielenkiintoisena tutkimuskysymyksenä ja jatkotutkimuksen aiheena.
Virstanpylväitä
Tämä tutkimus asemoitiin alaluvussa 2.2 suomalaisen päivähoidon historiallisteoreettisiin kehyksiin, jotka paikantavat Bronfenbrennerin systeemisessä teoriassa
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makrotason ajallisia kerrostumia. Perhepäivähoidon katsottiin olevan mukana vaiheissa 5–9.797 Liitteeseen 3 on koottu näihin vaiheisiin sijoitettuna perhepäivähoidon muotoutumisen oleellisia asioita, joita on tullut esiin ja käsitelty tässä tutkimuksessa.
Olen katsonut lasten päivähoidon muotoutumisprosessia vasten perhepäivähoidon virstanpylväitä koko ajalta. Yksi mielenkiintoinen havainto katselmuksessa on
se, että tähänastisessa valtion hallinnoiman palveluketjun molemmissa päissä on
tiukka normittavuus. 1970-luvulla sillä rakennettiin tyhjästä uutta. Nyt 2010-luvulla normittavuus tulee ikään kuin täyden palvelun kontekstiin.
Koko päivähoidolle, mutta ennen kaikkea perhepäivähoidolle 1970-luvun normittavuus oli merkityksellistä. Sillä luotiin pohja ja laadun elementit. SH lähetti
noin 70 normittavaa yleiskirjettä kuntiin, ja niistä osa oli suunnattu pelkästään perhepäivähoitoon. Nyt 2010-luvulla korostetaan lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja
toiminnan maksuttomuutta. On uusi varhaiskasvatuslaki ja normittavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kaikki on kuitenkin vielä uuden agendan alussa, ja
siinäkin on omat haasteensa jatkaa ja kehittää monen vuosikymmenen ajan muotoutunutta toimintaa.
6.2

Tulevaisuutta on – onko skenaarioita?

Siinä noin 200 henkilön joukossa, joka edusti tämän tutkimuksen keskusteluissa
perhepäivähoitajia, perhepäivähoidon ohjaajia, kuntahallintoa, valtionhallintoa
sekä vanhempia noin 5 000 vuoden perhepäivähoidon kokemuksella ei ainutkaan
sanonut, että perhepäivähoito saa mennä. Sen sijaan toivottiin perhepäivähoidon
pysyvän vaihtoehtona ja mukana varhaiskasvatuspalveluiden repertuaarissa. Koko
historiansa ajan perhepäivähoito on nähty nimenomaan vaihtoehtona. Realistisesti
sekä haastatteluissa että faktatiedoissa nähtiin toiminnan väheneminen etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nykyisten perhepäivähoitajien eläköityvän
vauhdilla. Kuntaliiton Lahtinen totesi Puustisen artikkelin mukaan muutama vuosi
sitten, että Kysyntää on, tarjonta puuttuu. Hän totesi, että kunnat haluaisivat säilyttää perhepäivähoidon, mutta uusien hoitajien saaminen on osoittautunut haasta-
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vaksi. Varsinkin alle 3-vuotiaiden vanhemmat olisivat halukkaita mielellään laittamaan lapsensa perhepäivähoitoon, jolle he antavat hyviä arvioita laadusta ja tyytyväisyydestä.798
Tulevaisuutta on ylipäätään niin kauan kuin elämää ja olemassaoloa, mutta sitä
ei voi ennustaa. Giddensin799 mukaan historia on täydellisen kontingenssin sattumanvaraisuuden virtaa. Vaikka kuinka tarkkaan historian kulkua yrittää jäljittää ja
ymmärtää, on ymmärrettävä myös, että se muodostuu monien mahdollisuuksien
valinnoista, joiden taustaa ei aina pystytä paikantamaan. Tulevaisuutta siis on,
mutta sitä ei voi ennustaa. Todennäköisten ja mahdollisten muutosten pohjalta voidaan kyllä laatia karkeita skenaarioita antamaan käsityksiä ja ikään kuin kehyskertomuksia siitä, millainen tulevaisuus voisi olla, jos tietyt muutokset toteutuisivat.
Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, siihen voidaan kyllä vaikuttaa valinnoilla ja
teoilla.800
Pyysin keskusteluissa kaikkia pohtimaan perhepäivähoidon tulevaisuutta ja
mitä sen eteen voisi tehdä.
–

–

–

Ehkä kaikkein keskeisimpänä ja spontaanisti kommentoitiin ensimmäiseksi,
että nyt on niin hienot kodit ja talot, ettei sinne haluta vieraita lapsia. Konkreettisena epäkohtana pidettiin kustannuskorvausten pienuutta yleisesti, mutta
erityisesti kotiympäristön osalta, joka annetaan joka päivä työn eli lasten käyttöön. Esitettiin sekä suunnitteluun ja dokumentointiin lisää työaikaa. Esitettiin
työpukuvähennystä (esimerkiksi talvihaalarit). Tuotiin esille, että jos toimii
perhepäivähoitajana, saisi pidempään kotihoidontukea, kun on samalla töissä.
Nähtiin, että perhepäivähoidon pitäisi säilyä pienryhmä-vaihtoehtona.
Yksikään tutkimuksessa kohtaamani perhepäivähoitaja ei ollut aloittaessaan
ajatellut, että tulee tekemään sitä kymmeniä vuosia. Kokemuksen myötä kasvoi sitoutuminen, jota vahvennettiin oman perheen tuomissa nivelkohdissa, kuten lasten kouluun meneminen. Perhepäivähoitajan työn voisi siis nykyisinkin
aloittaa lyhyemmälläkin aikomuksella. Perhepäivähoitajalla, jolla on ammattitutkinto, tulisi olla oikeus halutessaan hakeutua päiväkotiin lastenhoitajan tai
lähihoitajan tehtäviin. Muutoinkin perhepäivähoitajalla tulisi olla sama palkka
kuin lähihoitajalla, näin nähtiin.
Vasta-alkajille esitettiin perhepäivähoitaja-mentoreita, kummeja, hiljaisen tiedon siirtäjiä. Mestariksi tullaan tekemällä pitkään jotain työtä, ja lähiaikoina
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–

–

–

–

–

–

–
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on perhepäivähoitajia jäämässä paljon eläkkeelle. Perhepäivähoitajat kollektiivisesti ovat osoittaneet 50 vuoden ajalta, että työ on ollut toimivaa ja perheiden
hyväksymää. Myös yksilöllisesti voi sanoa, että jos on toiminut 30–40 vuotta
perhepäivähoitajana ja lapsia on ollut noin 100–200, niin kokemusta ja osaamista on kertynyt.
Kolmiperhehoidossa voisi olla renessanssin aineksia myös kunnallisena toimintana: Osa perhepäivähoitajista työskentelisi tällöin vuoroviikoin lasten kotona eikä omaa kotia tarvitsisi antaa työn käyttöön. Tämä voisi olla vaihtoehto
nuorille perhepäivähoitajille, joilla on ehkä yksi oma lapsi tai ei ollenkaan omia
lapsia.
Perhepäivähoidon varhaiskasvatus tulee nähdä omaleimaisena. Perhepäivähoidon esimieheltä ja ohjaajalta tulee edellyttää perhepäivähoidon omaleimaisuuden tuntemusta ja hyväksymistä. Perhepäivähoitajaa tulisi tukea arjen toimintojen näkemisessä pedagogisina toimina, mutta perhepäivähoitolähtöisesti.
Näkyvyyttä tulee olla enemmän niin, että perhepäivähoito on mukana puheissa
ja teksteissä silloin, kun varhaiskasvatuksesta puhutaan. Kuntien nettisivut tulisi jokaisessa kunnassa tarkistaa perhepäivähoidon näkökulmasta. Näkymättömät tilastot tulisi saada näkyviksi. Lehtijuttuja perhepäivähoidosta.
Tieteenalana varhaiskasvatuksen tulisi olla kiinnostunut alan kokonaisuudesta.
Perhepäivähoitoon kohdentuvaa tutkimusta tulisi lisätä. Perhepäivähoidon tuntemus ja omaleimaisuus tulisi olla selkeämmin osana lastentarhanopettajan ja
sosionomin koulutusta ja täydennyskoulutusta.
Perhepäivähoito ja perhepäivähoitajat sekä perheet ja lapset ansaitsevat sen,
että perhepäivähoitoa tarkastellaan avoimella strategialla niin valtakunnan tasolla, kunnissa kuin oppilaitoksissa ja tieteessä.
Kunnalliset perhepäivähoitajat murehtivat sitä, että perhepäivähoito liukuu
monissa kunnissa yksityiseksi ja samalla ohjaus ohenee entisestään. Toisaalta
nyt on etsikkoaika liittää uudella tavalla kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito yhteen niin, että niissä on yhteinen näkemys perhepäivähoidon sisällöstä
varhaiskasvatuksena. Tähän perhepäivähoito kokonaisuutena tarvitsee tukea.
Ja olisihan se tätä perhepäivähoidon historiaa vasten erikoista, jos perhepäivähoito ohjattaisiin takaisin eriytyneeseen yksityisyyteen, josta sitä 50 vuotta sitten lähdettiin tuomaan muun päivähoidon yhteyteen.
Olisiko nyt paikallaan organisoida sekä kunnallisen että yksityisen perhepäivähoidon varhaiskasvatusta kehittävää sisällöllistä koulutusta, vaikkapa maakunnallisia Perhepäivähoidon päiviä?

–

Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, sitä voi ja pitää hahmotella erilaisten toimenpiteiden ja ideoidenkin kautta. Skenaarioalustaksi ja pysyväksi vuorovaikutusareenaksi olen esittänyt varhaiskasvatuksen neuvottelukuntia myös
kunta- ja alue- tai maakuntatasolle. Olkoonpa nimike mikä tahansa, oleellista
on, että perhepäivähoidon edustus on mukana varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta puhuttaessa. Samoin on oleellista, että luottamushenkilötaso on mukana
yhteisissä keskusteluissa.

Perhepäivähoito kunnalliseen tarkasteluun
Kuviossa 8 näkyvät tämän tutkimuksen keskeiset perhepäivähoidon tarkastelulinjat
eli perhepäivähoito kehkeytyvänä, rakenteissa ja systeemissä olevana sekä kokemuksellisena toimintana. Kuviossa nähdään näihin perustuen kolme tulokulmaa,
joiden kautta perhepäivähoitoa voidaan tarkastella tulevaankin tähyten.

Tarina
perhepäivähoidon
historiasta

Kehkeytyvänä uutena toimintana

Osana virallista rakennetta ja systeemiä

Omaleimaista
varhaiskasvatusta

Kokemusmaailmana

perhepäiväkodissa

Tulevan
pohdintaa ja
innovointia

Kuvio 8. Tarkastelunäkökulmista pohdinnan näkökulmiin.

Perhepäivähoidon tulevaisuutta on niin kauan kuin on perhepäivähoitajiksi halukkaita, perhepäivähoitoa lapsilleen haluavia vanhempia sekä perhepäivähoitoa haluavia kuntia ja valtionhallintoa. Nyt on alkanut varhaiskasvatuslain aikainen elämä
ja samalla kysymys siitä, miten valtionhallinto näkee perhepäivähoidon tulevaisuuden osana muuta varhaiskasvatusta. On kysymys siitä, miten perhepäivähoitoon
suhtaudutaan ja miten sitä mahdollistetaan. Perhepäivähoito on varhaiskasvatuslaissa yhtenä varhaiskasvatuksen muotona, vaihtoehtona.
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Kuntapoliittinen rooli koko varhaiskasvatuksen toteuttamiseen on vahventunut
ja vahventumassa, kun varhaiskasvatusta linjataan kuntien varhaiskasvatuslautakunnissa, lähipalveluna. Juurensa ja taustansa on siis hyvä tuntea ja eteenpäin on
mentävä. Ja olisiko hyvä todeta, kuten syksyllä 1964 perhepäivähoidon kehittämisen käynnistäneessä seminaarissa: Toisille sopii päiväkoti ja toisille perhepäivähoito. Perhepäivähoito on tänä päivänä erityisesti vaihtoehto. Kunnat ovat erilaisia.
Jokaisessa kunnassa olisi mielekästä tarkastella oman kunnan perhepäivähoitoa ja sen tulevaisuutta avoimesti ja perustellen:
1.

Ensinnäkin olisi tärkeää pysähtyä katsomaan ja ajattelemaan perhepäivähoidon
historiaa ja tilaa paitsi valtakunnallisesti, mutta myös oman kunnan tarinassa.
Toiseksi olisi hyvä pohtia perhepäivähoidon sisältöä omaleimaisena varhaiskasvatuksena peilaten ajatuksia tässä tutkimuksessa perhepäivähoidosta käsin
nouseviin näkemyksiin sekä oman kunnan kokemuksiin.
Kolmanneksi jokaisen kunnan olisi tärkeää linjata avoimesti kantansa perhepäivähoitoon ja sen tulevaisuuteen. Tämän linjauksen yhteydessä jokainen
kunta voisi tarkastella perhepäivähoidon kustannuksia. Niitä ei ole tässä tutkimuksessa käsitelty, koska tilanteet ovat hyvinkin kuntakohtaisia ja kriteereiltään heterogeenisiä.

2.

3.

Yhteenvetona tähän voi todeta, että eihän pienten lasten päivähoidollinen tarve vanhempien ansiotyön mahdollistamiseksi ole mihinkään hävinnyt. Se hakee aina
muotoaan yhteiskunnan palvelurakenteen ja -kulttuurin muutoksissa. Kun työelämän rakenteet ja työssäolon puitteet muuttuvat, sillä on ollut tähänkin saakka vaikutusta pienten lasten huolenpidon muotoihin ja sisältöihin. Hyvinvointivaltion voi
sanoa olleen vastausta teollistuneen ja palveluyhteiskunnan tarpeisiin, jossa kodin
ulkopuolinen palkkatyö säännöllisine työaikoineen oli tavallista. Nyt on jo siirrytty
aivan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa vanhempien työelämä on heterogeenisempaa
kuin koskaan tähän mennessä.
Sitran muistiossa vuodelta 2017 todetaan, että Kaikki kehittyneet yhteiskunnat
ovat suuren muutoksen ja epävarmuuden tilassa. Digitalisaatio ja globalisaatio
näyttävät murtavan kasvun, tuottavuuden ja hyvinvoinnin perinteisen yhteyden ennennäkemättömällä tavalla. Sekä ammatillisessa repertuaarissa että työpaikkakentässä tapahtuu muutoksia, joita ei vielä pystytä ennakoimaan.801 Puhutaan myös
neljännestä teollisesta vallankumouksesta, joka tulee muuttamaan työn tekemisen

801

Hautamäki ym. 2017: 5–7.
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kulttuuria.802 Tällä kaikella tulee epäilemättä olemaan vaikutusta koko varhaiskasvatuskenttään. On pään pistämistä pensaaseen, jollei tätä nykyisten lapsiperheiden
arjen realismia oteta huomioon.
Perhepäivähoitajia on edelleen tuhansia ja varhaiskasvatushenkilöstön tyytyväisyyskyselyssä perhepäivähoitajat olivat tyytyväisimpiä ja he vähiten suunnittelivat alan vaihtoa.803 Ehkäpä aivan uudenlaiset toiminnat – myös perhepäivähoidon
osalta – odottavat tuloaan. Toivottavasti perhepäivähoito pysyy mukana kokopäiväisen hoitotarpeen ja varhaiskasvatuksen pienryhmävaihtoehtona, omaleimaisesti.
Jyrki Reunamon sanoin voi myös todeta, että laadukasta perhepäivähoitoa pitää
vaalia.804
Jälkikeskustelua ja uusi päätös
Kävin kesällä 2018 muutamissa haastatteluun osallistuneissa kunnissa. Kerroin ohjaajille ja varhaiskasvatusjohtajille tutkimuksesta ja sen pohjalta käytiin keskustelua. Tämän palautekierroksen tarkoituksena oli myös kuulostella perhepäivähoidon
tämän päivän tunnelmia. Yhtenä viestinä oli se, että kunnissa odotetaan perhepäivähoidolle valtakunnallista huomioita. Onhan se yksi virallinen varhaiskasvatuksen muoto varhaiskasvatuslaissa. Kunnissa ollaan vähän hämillään perhepäivähoidon ympärillä edelleen olevasta hiljaisuudesta. Kunnat viestittivät myös, että meillä
on hyvin erilaisia kuntia – perhepäivähoidon osaltakin.
Pitkään keskusteluissa, esityksissä ja tässä tutkimuksessakin on ollut esillä näkemys siitä, että perhepäivähoitajilla tulisi olla etenemisen mahdollisuus päiväkodin lastenhoitajiksi. Tutkimuksen ollessa jo sulkeutumassa, tulee tieto uudesta päätöksestä, että asia toteutuu nyt 1.9.2018 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain rinnalla. Valtioneuvosto hyväksyi 23.8.2018 varhaiskasvatuksen asetuksen 805 , joka
antaa perhepäivähoidon ammattitutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneelle pätevöitymismahdollisuuden päiväkodin lastenhoitajaksi. Pätevöityminen
edellyttää 30 osaamispisteen suoritusta kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osasta. Erityisesti JHL on ajanut asiaa
usean vuoden ajan ja pitää Minna Pirttijärven mukaan asiaa työvoittona sinnikkäästä edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä.806
802
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6.3

Loppusanat

Suomalaisella perhepäivähoidolla on ansiokas historia, joka on ollut noin 50 vuotta
osana kuntien lasten päivähoitopalvelua ja lasten varhaiskasvatusta. Erilaisten asioiden olemassaolossa on kiinnostavaa tietää, miten kaikki on alkanut ja minkälainen on ollut matka tähän päivään saakka. Tämä tutkimus näytti, että prosesseja oli
monenlaisia. Yhteiskunnallisia toimia säädetään, muovataan ja rekisteröidään rakenteissa kulloisenkin poliittisen, elinkeinorakenteen ja asiantuntemuksen näkemysten pohjalta. Siellä sisällä on sitten ihmisiä eri rooleissa ja tehtävissä. Halusin
tähän perhepäivähoidon historian tarinaan mukaan kaikki nämä elementit. Jotenkin
kuva tuntuu nyt rehellisen kokonaiselta – tai niin kokonaiselta kuin sen aineistoni
ja kokemukseni perusteella pystyin luomaan. Kokonaiskuvaan kuuluisi vahvemmin lasten omaa ääntä sekä perhepäivähoitajien perheenjäsenten omaakin ääntä,
mutta niihin ei ollut mahdollisuutta tutkimusta ulottaa. Ehkäpä tutkimuksellinen
kiinnostus perhepäivähoitoa kohtaan aktivoituisi.
Tämä julkaisu on arvostuksen osoitus ennen kaikkea niille kymmenilletuhansille naisille, jotka lähtivät uuden päivähoitolain (1973) myötä kehittymään itse ja
kehittämään kunnallista perhepäivähoitoa vanhempien, mutta myös valtion ja kuntien haluamana päivähoitona, vaihtoehtona.
Kunnissa tehtiin urakalla työtä, kun massiivisena toiminutta valvomatonta, yksityistä perhepäivähoitoa lähdettiin tuomaan osaksi kuntien päivähoitopalveluita jo
ennen päivähoitolakia. Erityisesti ohjaajat uutena ammattikuntana tekivät pioneerityötä ruohonjuuritasolla, käytännössä. Perhepäivähoidolla on ollut merkittävä
rooli suomalaisen päivähoitoreformin tarinassa ja toivottavasti se jatkuu varhaiskasvatuslain tuomassa uudessa agendassa, jossa myös nyt – kuten tutkimuksen
alussa – on ajankohtaista dialogi yksityisestä ja kunnallisesta perhepäivähoidosta.
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61. Helsingin kaupungin ohjeita varahoitoon. Päiväämätön muistio päivähoitolain
jälkeen 1970-luvulla. Terveys perhepäivähoidossa 1979–1988, arkistotunnus
2.8.13.
62. Kiertokirje nro18a/1982. Päiväkotien johtajille ja henkilökunnalle, perhepäivähoidon ohjaajille. Ohjeet päivähoidossa olevien tarttuvien lastentautien
hoidon järjestämisestä. Helsingin kaupunki. Lasten päivähoitovirasto. Terveys perhepäivähoidossa 1979–1988, arkistotunnus 2.8.13.
63. Päiväkotiapulaisen sairausvarahenkilö kolmiperhehoidon sijaisena 1985. Lasten päivähoitovirasto. Moniste 1985. Terveys perhepäivähoidossa 1979–
1988, arkistotunnus 2.8.13.
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64. Erityisruokavaliot perhepäivähoidossa. Moniste perhepäivähoidon ohjaajille
ja perhepäivähoitajille 25.9.1989. Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto. Taloustoimisto/Ruokahuolto. Moniste 25.9.1989. Lasten ravinto 1981–1990,
arkistotunnus 2.8.15.
65. Ruokailu perhepäivähoidossa 1990. Opas perhepäivähoidon ohjaajille. Helsingin kaupunki. Moniste. Lasten ravinto 1981–1990, arkistotunnus 2.8.15.

3. Perhepäivähoidon koulutus (HelKA 3)
01. Seija Murtorinne MLL:n tiedotustilaisuudessa 3.12.1985: Uuden koulutusaineiston avulla pyritään perhepäivähoitajakoulutuksen yhtenäistämiseen.
MLL perhepäivähoitajan peruskurssi 1985, arkistotunnus 3.1.1.
02. Perhepäivähoidon ohjaajan täydennyskoulutus. KSVK perhepäivähoidon ohjaajan täydennyskoulutus 1985, arkistotunnus 3.2.1.
03. Perhepäivähoidon ohjaajien koulutus 1985–1993. Helsingin kaupungin perhepäivähoidon historiaa. Helsingin kaupunginarkisto. Perhepäivähoidon ohjaajien koulutus 1985–1993, arkistotunnus 3.2.

4. Perhepäivähoidon ohjaajien yhdistykset (HelKA 4)
01. Ohjaajien kirje kaupunginhallitukselle 20.6.1973. Perhepäivähoidonohjaajat
ry 1973–1983, arkistotunnus 4.1.1
02. Ehdotus perhepäivähoidonohjaajan toimenkuvaksi 1.3.1973. Ohjaajan ja päiväkodin johtajan toimenkuvaus 14.3.1975. Helsingin lasten päivähoidon ohjesääntö 20.1.1975. Helsingin perhepäivähoidon ohjaajien kirje palkkauksesta. 4.2.1976. Helsingin perhepäivähoidonohjaajat 1974–1980, arkistotunnus 4.1.2.

5. Raportit ja julkaisut (HelKA 5)
01. Jaakko Itälä Päivähoitotutkimus 72:n tiedotustilaisuudessa 21.8.1973: Päivähoidon järjestäminen arvioitua laajakantoisempi kysymys. Mannerheimin
Lastensuojeluliitto. Moniste. Muut julkaisut 1971–1972, arkistotunnus 5.3.1.
02. Aimo Pulkkinen Päivähoitotutkimus 72:n tiedotustilaisuudessa 21.8.1973:
Silmiinpistävää eriarvoisuutta lasten päivähoidon järjestelyissä. Väestöliiton
väestöntutkimuslaitos. Moniste. Muut julkaisut 1971–1972, arkistotunnus
5.3.1.
03. Anna-Leena Välimäki & Liisa Knuuti Päivähoitotutkimus 72:n tiedotustilaisuudessa 21.8.1973: Päivähoitolain tullessa oli yhdeksän lasta kymmenestä
vailla päivähoitoa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Moniste. Muut julkaisut 1971–1972, arkistotunnus 5.3.1.
04. Anna-Leena Välimäki Päivähoitotutkimus 72:n tulosten esittely tiedotustilaisuudessa 21.8.1973. Moniste. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Muut julkaisut 1971–1972, arkistotunnus 5.3.1.

Kansallisarkisto (KA)
MLL I-arkisto (KA MLL I)
01. Else Kalmari: Perhepäivähoito. Lastensuojeluviikko 4.–11.10.1964. Moniste.
Kotelo 958.
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02. Eeva-Maija Pikkanen: Lasten päivähoito ja äitien ansiotyö. Lastensuojeluviikko 4.–11.10.1964. Moniste. Kotelo 958.
03. Stig Sjölin: Care of Chidren in Day Centres – Lasten hoito päivähoitolaitoksissa I. Terveiden lasten hoito. WHO Public Health Papers 24. MLL käännös
1964. Kotelo 1134.
04. Else Kalmari 16.–24.5.1967. Tanskaan ja Ruotsiin suuntautunut päivähoitolaitosten toimihenkilöiden opintomatka. Matkakertomus. Kotelo 1008.

MLL II-arkisto (KA MLL II)
01. Aloite MLL:n Helsingin piirille lievästi sairaiden lasten päivähoidon järjestämisestä ja kotitätitoiminnan aloittamisesta 28.2.1962. Useita allekirjoittajia.
Kotelo 251.
02. Muistio 9.3.1983 kasvatustoiminnan ohjaajien keskustelutilaisuudesta. MLL.
Kotelo 234.
03. Lasten päivähoito – nykyajan ongelma. Lastensuojeluviikko 4.–11.10.1964.
MLL. Kotelo 237.
04. MLL 28.–29.10.1964. Lasten päivähoidon opinto- ja neuvottelupäivät 28.–
29.10.1964. MLL. Kotelo 237.
05. Selostus Ruotsin perhepäivähoitotoiminnasta 1964. Kotelo 237.
06. Pekka Silventoinen: Tutkimus yksityisestä päivähoitotoiminnasta Helsingissä
1964. Moniste. Kotelo 273 ja 237.
07. Pirkko Mattila: Perhepäivähoito kunnallisena päivähoitomuotona Kotkassa
1967. Moniste. Kotelo 237.
08. MLL 28.3.1973. Uusi päivähoitolaki ei vaaranna yksityisten perhepäivähoitajien asemaa. Kotelo 237.
09. Else Kalmari: Lasten päivähoito. Luentomoniste 20.10.1967. Kotelo 243.
10. Helsingin verovirasto 25.5.1968. Helsingin veroviraston perhepäivähoidon
ennakkoperintää koskeva päätös 90/401/68, nro 36/68. Kotelo 243.
11. Else Kalmari 5.7. 1968. Ohjatun ja valvotun perhepäivähoidon tilannekatsaus.
Kotelo 243.
12. Rauma 27.1.1969. Lasten perhepäivähoidon toteuttamista koskevat ohjeet,
jotka kaupunginhallitus on vahvistanut 27.1.1969. Moniste. Kotelo 243.
13. Lasten päivähoidon kokonaisohjelma 31.8.1970. Keskushallitukselle luovutettu käsikirjoitus. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kotelo 243.
14. Päivähoitokokeilun toimeenpaneminen Matinkylässä. P.M. Suunnittelumoniste 28.10.1970. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kotelo 243.
15. Tiedotustilaisuus 10.11.1970. Lasten päivähoidon kokonaisohjelma valmistunut. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kotelo 243.
16. Alli Lahtinen. Puheenvuoro MLL:n Lasten päivähoidon kokonaisohjelman
tiedotustilaisuudessa 10.11.1970. Kotelo 243.
17. Perhepäivähoidon valtakunnalliset neuvottelupäivät 10.–11.12.1970. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sosiaalihallitus järjestäjinä. Kotelo 243.
18. Perhepäivähoidon valtakunnalliset neuvottelupäivät 28.–29.1.1971. Järjestäjinä MLL ja sosiaalihallitus. Kotelo 243.
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19. Tietoja perhepäivähoidosta 20.9.1971. Moniste, MLL. Kotelo 243.
20. Hollolan kunnan perhepäivähoitotoiminnan ohjesääntö 1971. Moniste. Kotelo
243.
21. Perhepäivähoidon ennakkoperintää koskeva päätös 16.2.1972. Helsingin veropiiri 140/401/72, nro 36/72. Kotelo 243.
22. Perhepäivähoidon ohjaajien valtakunnallinen seminaari 7.–8.6.1972. Järjestäjinä MLL ja sosiaalihallitus. Kotelo 243.
23. Ohjatun perhepäivähoidon malliohjesääntö 18.9.1972. MLL. Kotelo 243.
24. MLL:n ohjatun perhepäivähoidon malliohjesääntö on valmistunut 27.9.1972.
Uutinen tiedotusvälineille. Kotelo 243.
25. Perhepäivähoidon ohjaajien valtakunnallinen seminaari 5.–6.10.1972. Helsingissä. Järjestäjänä MLL. Kotelo 243.
26. Else Kalmari 6.10.1972. Lapsi tarvitsee omat neliönsä. Moniste Kansallisarkisto. Kotelo 243.
27. Jaakko Itälä 27.3.1973. Onko tärkeitä lohkoja unohtumassa. Tiedotusmoniste
päivähoitolain tuloon liittyen. Kotelo 243.
28. Else Kalmari 27.3.1973. Koeaika koskemaan myös perhepäivähoitajia. Tiedotusmoniste päivähoitolain tuloon liittyen. Kotelo 243.
29. MLL:n Perhepäivähoitajien peruskoulutuksen 60 tunnin opetusohjelma ja tukiaineisto 2.5.1973. Tiedote sosiaalilautakunnille 5.7.1973. Päivähoitoprojekti. Kotelo 243.
30. Työsopimusmalli ohjatuille perhepäivähoitajille 19.10.1973. Päivähoitoprojekti. MLL. Kotelo 243.
31. Perhepäivähoitajien 150 tunnin koulutuksen tueksi tarkoitettu MLL:n tukiaineisto tiedoksi kunnille 21.1.1976 sekä Lapsi tahtoo toimia -kirja perhepäivähoitajille 9.12.1976. Kotelo 243.
32. MLL:n perhepäivähoidon koulutusaineistoa suunnittelevan työryhmän ja opetusministeriön perhepäivähoidon peruskurssia suunnittelevan työryhmän kokous 9.6.1983. Kotelo 243.
33. Helsingin sairaan lapsen erityisongelmia henkilökuntajärjestelyineen selvittäneen työryhmän mietintö 27.2.1974. Kotelo 251.
34. Sairastuneen lapsen hoitajarengastoiminnan lehtileikkeitä 1974–1981. Kotelot 330 ja 333.
35. Sairastuneen lapsen hoitajarengastoiminta 1974–1984. Kotelot 251, 710, 330,
333.
36. Sairastuneiden lasten hoitajien välityksen keskittäminen. MLL:n kirje Helsingin kaupunginhallitukselle 27.10.1976. Allekirjoittajina toiminnanjohtaja
Jaakko Itälä ja keskushallituksen puheenjohtaja Ilkka Väänänen. Kotelo 251.
37. Kaupunginhallituksen kirje MLL:lle 30.12.1976. Koskee sairastuneen lapsen
hoitajarengastoiminnan välityksen keskittämistä ja muuta yhteistyötä. Dnro
30.12.1976/164. Kotelo 251.
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38. Kodinhoitajat ry:n kirje MLL:lle 22.3.1978. Liittyy sairaan lapsen päivähoidon järjestämiseen ja sairaan lapsen päivähoitajien kouluttamiseen.
22.3.1978/14. Kotelo 251.

Kokkolan kaupunginarkisto (KokKA)
01. Perhepäivähoitajien koulutuksen toimeenpanolupa kirje nro 89/A48/69. Kokkolan sosiaalilautakunnan pöytäkirja 6.3.1969, § 73.
02. Valvotun lasten perhepäivähoidon sääntöjen hyväksyminen 10.6.1969, No
168. Kokkolan kaupungin kunnalliskertomus 1969 osa I.
03. Kokkolan sosiaalilautakunnan pöytäkirja 19.4.1970, § 70.
04. Kokkolan sosiaalilautakunnan pöytäkirja 11.2.1971, § 74.
05. Kokkolan sosiaalilautakunnan pöytäkirja 17.9.1973, § 378.

Kotkan kaupunginarkisto (KotKA)
01. Kotkan kaupungin sosiaalilautakunnan kokous 18.1.1965.
02. Kotkan Sosiaalidemokraattisen Naisyhdistyksen esitys kaupunginhallitukselle perhepäivähoidon aloittamisesta 23.11.1965. Allekirjoittajina ovat puheenjohtajana Martta Lumme ja sihteerinä Sirkka-Liisa Oksanen.
03. Kotkan kaupunginhallituksen lähete nro 5276/26.11.1965 sosiaalilautakunnalle. Pyydetään lausuntoa Kotkan Sosiaalidemokraattisen Naisyhdistyksen
23.11.1965 tulleesta aloitteesta koskien perhepäivähoidon aloittamista.
04. Kotkan kaupungin lastensuojeluosaston kokous 7.12.1965. Lausunto kaupunginhallituksen pyynnöstä koskien 23.11.1965 tullutta aloitetta perhepäivähoidosta.
05. Kotkan kaupungin sosiaalilautakunnan kokouksen pöytäkirja 29.12.1965 koskien 23.11.1965 tullutta perhepäivähoitoaloitetta.
06. Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1965–1968. Kotkan kaupunginarkisto.
07. Kotkan kaupungin sosiaalilautakunnan lisäkirjelmä 10.2.1966, nro 1852. Täydentää 29.12.1965 kokousta.

2.HALLINNON OHJEISTUS JA TAUSTAMATERIAALIT
Kouluhallitus (KH)
Ohjatun perhepäivähoidon perhepäivähoitajien koulutus. Ryhmäkirje lääninhallituksille, kansalais- ja työväenopistojen ja kansanopistojen johtokunnille.
Helsinki 2.8.1974. Kouluhallitus nro 6510/1974.

Sosiaalihallitus (SH)
01. Asiantuntijaryhmän muistio ehdotukseksi laista ja asetuksesta lasten päivähoidosta perusteluineen 29.10.1970. Moniste. Sosiaalihallitus.
02. Sosiaalihallituksen päivähoitoa koskevat yleis- ja ohjekirjeet vuosina 1971–
1988.
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03. Päivähoito-ohjesäännön malli 21.3.1973. Sosiaalihallitus.
04. Sosiaalihallituksen kirje 19.7.1974/no 3304/57/74. Sosiaalihallituksen
12.6.1974 päätökseen perustuva kirje 150 tunnin vähimmäisvaatimuksesta
perhepäivähoitajan korkeampaan palkkaan. (Kirje oli osoitettu kouluhallitukselle. Siinä todettiin, että sosiaalihallituksen asettama työryhmä valmistelee kiireellä yhtenäiset opetussuunnitelmat oppilaitoksille.)
05. Kokeilutoiminnan ohjeet 22.2.1974. Sosiaalihallitus.
06. Kuntien päivähoitosuunnitelmat 1975–1979. Sosiaalihallituksen suunnitteluja tilastotoimiston julkaisusarja nro 3/1975. Sosiaalihallitus.
07. Sosiaalihallituksen puoltava lausunto kolmiperhehoitokokeilun aloittamisesta
Helsingissä 3797/57/76. Sosiaalihallitus 5.7.1976. (Helsingin kaupunginarkisto. Helsingin perhepäivähoidon historiaa. Kolmiperhehoidon johtoryhmä
1976, arkistotunnus 2.4.1.)
08. Kuntien päivähoitosuunnitelmat 1977–1981. Julkaisusarja 6/1977. Suunnittelu- ja tilastotoimisto. Sosiaalihallitus.
09. Sosiaalihallituksen 6.9.1978 perhepäivähoitoa selvittämään ja kehittämään
asettaman työryhmän raportti, joka luovutettiin 13.3.1979. Siinä täsmennettiin sekä perhepäivähoitajan että perhepäiväkodin valintaperusteita.
10. Valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä vuosina
1980–1984. Sosiaalihallitus 1979.
11. Kuntien päivähoitosuunnitelmat 1979–1983. Julkaisusarja 9/1979. Suunnittelu- ja tilastotoimisto. Sosiaalihallitus.
12. Perhepäivähoidon kehittäminen. Perhepäivähoitoa selvittävän ja kehittävän
työryhmän raportti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 6/1980. Valtion painatuskeskus.
13. Valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä vuosina
1981–1985. Sosiaalihallitus 8/1980/pe.
14. Hyvää ruokahalua. Lasten päivähoidon ruokailuohjeita. Sosiaalihallitus. Valtion painatuskeskus. Sosiaalihallitus suositti kirjasta käytettäväksi perhepäiväkodeissa. 1980. Uudistettu painos 1985.
15. Päiväkodin toimitilojen suunnittelu. 6/1980/pe. Sosiaalihallitus
16. Valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä vuosina
1982–1986. Sosiaalihallitus 1981.
17. Perhepäivähoitajien täydennyskoulutuksen opas. Sosiaalihallituksen julkaisuja 2/1981.
18. Perhepäivähoidon koulutusmateriaalia. Sosiaalihallituksen julkaisuja 3/1981.
19. Perhepäivähoito osana päivähoitoa ja varhaiskasvatusta tutkimusprojektin kokoomaraportti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 4/1981.
20. Lasten päivähoidon valtakunnallinen kasvatustavoiteseminaari 4.–6.3.1981.
Sosiaalihallituksen julkaisuja 10/1981.
21. Kokeilun (Päiväkoti kunnan kulttuuritoiminnassa, MLL) jatkaminen
3.11.1982. Nro 1605/57/82. Allekirjoittajina pääjohtaja Margit Eskman ja vt.
ylitarkastaja Leena Lehtinen.
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22. Leikkitoiminnan kehittäminen. Sosiaalihallituksen julkaisuja 3/1982.
23. Koululaisten päivähoidon kehittäminen. Sosiaalihallituksen julkaisuja 4/1982.
24. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoidon kehittämisprojekti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 5/1982.
25. Leikkivälinelainaamot (1978) Valtakunnallinen selvitys. Sosiaalihallitus,
suunnittelu- ja tilastotoimisto. Julkaisusarja 7/1978. Sosiaalihallitus.
26. Kokeilu- ja tutkimustoiminta lasten päivähoidossa. Kirjallisuuskatsaus vuosilta 1971–1983. Kokeilu- ja tutkimustoimintaseminaari 3.–5.2.1982. Sosiaalihallituksen julkaisuja 9/1982. Valtion painatuskeskus.
27. Avoin päiväkoti – päivähoidon perinteiden jatkaja. Sosiaalihallituksen teematiedote 4/1983.
28. Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma. Sosiaalihallituksen julkaisuja
1/1984.
29. Yleiskirje perhepäivähoidon koulutuksesta 4/1985. Ammattikasvatushallitus.
30. Päiväkotien lapsiryhmien muodostaminen. Päiväkotien ryhmäkokoja ja ryhmien muodostamista selvitelleen työryhmän raportti 4/1985. Sosiaalihallituksen raporttisarja.
31. Valtakunnallinen lasten päivähoidon kehittämisseminaari 27.–29.10.1986
Tampereella. Sosiaalihallituksen raporttisarja 1/1987.
32. Kysymyksiä ja kynnyksiä. Lasten päivähoidon tukeminen perheen ja viranomaisten yhteistyönä. Sosiaalihallituksen raporttisarja 2/1987.
33. Tutkimus lasten elämänlaadun parantajana. Sosiaalihallituksen julkaisusarja
15/1987.
34. Lasten päivähoidon vaihtoehdot. Opas 1/1988. Sosiaalihallitus. Valtion painatuskeskus. Helsinki.
35. Varahoidon järjestäminen päivähoidossa. Opasvihko 1/1988. Sosiaalihallitus.
36. Kolme–viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma 1988. Sosiaalihallitus.

Opetushallitus (OPH)
01. Esiopetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 1996.
02. Perhonen – perhepäivähoidon henkilöstön osaamisen koulutus- ja kehittämiskumppanuushanke 2009–2010. Ammattina perhepäivähoitaja. Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämishanke 2010.
03. @Perhonen-hanke. Moduulikoulutus verkossa. Opetushallitus 2012.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes)
01. Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia. OPH:n ja Stakesin esiopetuksen yhteinen linjaus. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, oppaita
24/1994.
02. Lapset mukaan päivähoidon uudistukseen -raportti. Kuperkeikkakeskusten
neuvottelupäivät 26.–27.3.1999. Moniste, koonnut Kristiina Rautaheimo.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.
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03. Stakes sosiaali- ja terveysalan informaatio-ohjaajana: Keskustelua kokemuksista ja kehittämisnäkymistä. Hannu Uusitalon allekirjoittama perustelumuistio kansliapäällikkö Markku Lehdolle. Luonnos Aiheita-sarjan julkaisuksi
26.1.1999. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.
04. Ehdotus varhaiskasvatuksen valtakunnallisia linjauksia käsitteleväksi asiakirjaksi 15.11.2000. Dnro 5418/55/2000. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Allekirjoittajina ylijohtaja Hannu Uusitalo ja kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki.
05. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Oppaita 56/2003. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Allekirjoittajina ylijohtaja Matti
Heikkilä ja kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki.
06.
Lausuntopyyntö
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteista.
Dno
8665/06/2004. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.
07. Lausunnot (31 kpl) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2004. Moniste.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.
08. Vasut kuntoon - hanke 2006–2007. Sosiaali- ja terveysministeriö & Sosiaalija terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.
09. Stakesin tilastokysely kuntiin 2006. Moniste 2007. Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
01. Lasten päivähoito – Kuntakyselyt 2007–2013. Tilastot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
02. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. SVT.
03. Lasten päivähoito 2013. Kuntakyselyn osaraportti 16/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
04. Varhaiskasvatus 2016. Tilastoraportti 29/2017. 6.9.2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URI: https://www.urn.fi/URN:NBN:fi – fe201709068505.
Viitattu 2017/12/4.
05. Varhaiskasvatus 2016: Kuntakyselyn osaraportti. Tilastoraportti 30/2017.
6.9.2017.
Terveyden
ja
hyvinvoinnin
laitos.
URI:
https://www.urn.fi/URN:NBN:fi – fe201709068506. Viitattu 2017/12.4.
06. Päivähoitopaikkojen kehitys vuosina 1964–2016. www.thl.fi/tilastot/paivahoito.
07. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Vasu) ja kunnallisen Vasu-työn
arviointikysely 2009. Arviointikyselyn aineisto. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. 3.9.2009.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
01. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje sosiaalihallitukselle 12.10.1971 koskien
perhepäivähoitajan työehtoja. Nro 1596/391/71.
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02. Kokeilupäätös opiskelijoiden lastenhoitosäätiön (OLS) kolmiperhehoidosta.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 21.11.1973.
03. Valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä vuosina
1976–1980. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 4.9.1975.
04. Päätös Opiskelijoiden lastenhoitosäätiön ylläpitämän kolmiperhehoidon jatkumisesta päivähoitolain 2§ 3 mom. mukaisena kokeilutoimintana 1.1.1976–
31.5.1977. Sosiaali- ja terveysministeriö 5.1.1976.
05. Päätös kunnallisen kolmiperhepäivähoidon aloittamisesta päivähoitolain 2 §
3 mom. mukaisena kokeilutoimintana Helsingissä jaksolla 16.8.76–
15.8.1977. Päätös 2348/55/76. Sosiaali- ja terveysministeriö 3.8.1976.
06. Päivähoidon neuvottelukunnat 1976–1989. Sosiaali- ja terveysministeriö.
07. Valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä vuosina
1982–1986. Annettu Helsingissä 17.9.1981. Sosiaali- ja terveysministeriö.
08. Perhepäivähoidon kehittämisen edellytyksiä. Perhepäivähoidon kehittämistä
selvittäneen työryhmän muistio. Työryhmämuistio 1984: V. Sosiaali- ja terveysministeriö.
09. Perhepoliittisen työryhmän muistio 1987, osa 2. Sosiaali- ja terveysministeriö.
10. Valtioneuvoston asettaman lasten päivähoidon neuvottelukunnan raportti toimikaudesta 1986–1989. Sosiaali- ja terveysministeriö 1989. Moniste.
11. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtoja sekä lasten päivähoidon ja lastensuojelun ryhmäkokoa selvittäneen työryhmän muistio. Työryhmämuistio 20/1991. Sosiaali- ja terveysministeriö.
12. Selvitys kuntien toimenpiteistä ja suunnitelmista lasten päivähoidon järjestämiseksi. Muistio 29.12.1992/Kari Ilmonen. Sosiaali- ja terveysministeriö.
13. Pienten lasten hoitojärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportti. Työryhmämuistioita 11/1994. Sosiaali- ja terveysministeriö.
14. Opin alkutaival perhepäivähoidossa. Perhepäivähoidon mahdollisuudet lapsen
oppimisvalmiuksien tukemisessa. Selvityksiä 8/1998. Sosiaali- ja terveysministeriö.
15. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio. Työryhmämuistioita 4/1999. Sosiaali- ja
terveysministeriö.
16. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2000–2003. Valtioneuvoston periaatepäätös. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 16/1999.
17. Lasten päivähoidon kuntatason hallinnon järjestämisvaihtoehtojen lisääminen.
Työryhmämuistio 15/2000. Sosiaali- ja terveysministeriö.
18. Early Childhood Education and Care Policy in Finland. Background Report
Prepared for the OECD Themtic Review of Early Childhood Education and
Care Policy May 2000. Publications 21/2000. Ministry of Social Affairs and
Health.
19. Sosiaalialan osaamiskeskus. Opetussosiaalikeskustyöryhmän mietintö. Työryhmämuistio 24/2000. Sosiaali- ja terveysministeriö.

367

20. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle
29.12.2000 koskien perhepäivähoidon ryhmäkokomääräysten rikkomista,
DNro 53/59/2000.
21. OECD Country Note Early Childhood Education and Care Policy in Finland.
Monisteita 10/2001. Sosiaali- ja terveysministeriö.
22. Lasten päivähoidon tilannekatsaus. Tammikuu 2001. Monisteita 14/2002. Sosiaali- ja terveysministeriö.
23. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 12/2002.
24. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma TATO 2000–2003.
Seurantajulkaisu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 12/2003.
25. Näkökulmia varhaiskasvatukseen osana sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa.
Monisteita 2/2003. Sosiaali- ja terveysministeriö.
26. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoille 14.12.2004. Lasten perhepäivähoito., DNro 73/59/2004.
27. Perhepäivähoidon kehittämisen suuntia. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta.
Selvityksiä 5/2007. Sosiaali- ja terveysministeriö.
28. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen. Nykytila ja kehittämistarpeet. Selvityksiä 7/2007. Sosiaali- ja terveysministeriö.
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. KASTE-ohjelma 2008–2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6/2008.
30. Selvitys sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. Työryhmämuistioita 8/2002. Sosiaali- ja terveysministeriö.
31. Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämiseksi. Selvityksiä
28/2009. Sosiaali- ja terveysministeriö.
32. Esitys varhaiskasvatusalan koulutuksen valtakunnalliseksi arvioimiseksi. Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryhmän raportti. Selvityksiä 29/2009. Sosiaali- ja terveysministeriö.
33. Näkymätön näkyväksi. Varhaiskasvatustutkimuksen kansallinen kutsuseminaari 2010. Selvityksiä 3/2011. Sosiaali- ja terveysministeriö.
34. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma. KASTE-ohjelma 2012–2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1/2012.
35. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE)
2008–2011 arviointi. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 12/2012.
36. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle. Valtakunnallinen
suositus 1999. STM, Stakes ja Suomen Kuntaliitto.
37. Tiedote 13.3.2001. Varhaiskasvatusjärjestelmässä paljon hyvää – hoidon kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus vahvuutemme. OECD arvioi suomalaisen varhaiskasvatuksen. Tiedote 13.3.2001. Opetusministeriö sekä sosiaalija terveysministeriö.
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38. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset. Valtioneuvoston periaatepäätös. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 9/2002. Peruspalveluministerinä
Osmo Soininvaara.

Aloitekeskustelu
Raha-aloite (RA)
Raha-aloite määrärahan osoittamisesta kunnille perhepäivähoidosta suoritettavaa
valtionapua varten 800/1971/ SDP.
Raha-aloite määrärahan osoittamisesta lasten päivähoidon järjestämiseksi kodeissa ja valvotussa päivähoidossa 886/1971/ Kesk.
Raha-aloite korotetun määrärahan osoittamisesta avustukseksi kunnille lasten
perhepäivähoitotoimintaan 1108/1972/ SMP.
Raha-aloite korotetun määrärahan osoittamisesta yksityisten lasten päivähoidon
ja perhepäivähoidon henkilökunnan koulutukseen 807/1972/ SDP.

Toivomusaloite (TA)
Toivomusaloite yksityiskohtaisten määräysten antamisesta perhepäiväkodeista
yms. yksityislaitoksista 194/1952/ Kansanpuolue.
Toivomusaloite tutkimuksen toimittamisesta perhepäiväkotien perustamisesta
234/1959/ SDP.
Toivomusaloite perhepäiväkotien perustamisesta 728/1962/ SDP.
Toivomusaloite lasten päivähoidon järjestämisestä 557/1969/SKDL.
Toivomusaloite lastenseimien ja valvotun perhepäivähoidon saattamiseksi valtionavun piiriin 560/1969, 1650/1970 ja 2033/1972/ SDP.
Toivomusaloite lasten päivähoitajien koulutuksen järjestämiseen 1373/1970 ja
1678/1972/ Lib.
Toivomusaloite lastenseimien ja -tarhojen ja valvotun perhepäivähoidon saattamisesta valtionavun piiriin 1462/1970/Kok.
Toivomusaloite kunnallisen lasten päivähoidon ja valvotun perhepäivähoidon lisäämisestä 2067/1972/ RKP.

Kirjallinen kysymys (KK)
Kirjallinen kysymys lasten päivähoidosta yksityiskodeissa 171/1965, 68/1968/
Kesk.

Suullinen kysymys (SK)
Suullinen kysymys perhepäivähoidon ohjaajien kouluttamisesta 254/1972/Kok.

Komiteanmietinnöt (KoM)
Lasten päiväkotijärjestelmän kehittämistä suunnittelemaan asetetun komitean
mietintö. Valtioneuvostolle 20.3.1951. Numero 72. Moniste.
Lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietintö B46/1967.
Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö I B86/1968.
Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunnan mietintö B104/1969.
Naisten asemaa tutkinut komitea A8/1970.
Lasten päivähoitokomitean mietintö A20/1971.
Lasten päivähoidon säännöstoimikunnan mietintö B44/1972.
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Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö 15/1974.
Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 31/1980.
Varhaislapsuuden ja -kasvatuksen mietintö 28/1989.

Hallituksen esitys (HE)
Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta. Hallituksen esitys 138/1972
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Hallituksen esitys
101/1981.
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten lasten hoidon kehittämistä koskevaksi
lainsäädännöksi 202/1984.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 6§:n muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys 124/2001.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon
ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys
1980/2015vp.
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Hallituksen esitys 40/2018 vp.

Valtioneuvoston periaatepäätös (VNp)
Valtioneuvoston periaatepäätös lasten päivähoidon henkilöstön koulutuksen kehittämisestä 1.2.1979. Valtioneuvoston periaatepäätös.
Valtioneuvoston päätös kotihoidontuen myöntämisen perusteista 80/1982. Valtioneuvoston periaatepäätös.
Keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelma vuosille 1986–1988, jossa liitettiin
sosiaalialan ammattiluetteloon päivähoitajanimike. Valtioneuvoston päätös
3.5.1985. Valtioneuvoston periaatepäätös.

3. LAIT, ASETUKSET, YLEISKIRJEET JA MÄÄRÄYKSET (normiohjeet aikajärjestyksessä)
Asetukset
Asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. 60/1991.
Asetus lasten päivähoidosta. 239/1973, 29/1985, 431/1986, 490/1990, 1018/1991,
806/1992, 882/1995, 628/1998, 329/2000, 1282/2015, 268/2016.
Asetus lastentarhoista. 80/1936.
Asetus lääninhallituksista. 119/ 1971.
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta. 524/2004,
1032/2012.
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta. 753/2018.

Lait
Kansanterveyslaki. 66/1972.
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Kuntalaki. 365/1995.
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. 1405/2010, 1510/2011, 982/2012
Laki lastentarhain valtionavusta. 296/1927.
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. 504/2002,
1525/2009, 932/2011.
Laki lasten kotihoidon tuesta. 24/1985, 25/1985, 1112/1987, 1267/1989,
631/1991, 1287/1992, 797/1992, 1495/1994, 1526/1995.
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta. 1128/1996, 693/2002.
Laki lasten päivähoidosta. 36/1973, 956/1980, 875/1981, 698/1982, 304/1983,
28/1985, 1119/1985, 451/1990, 630/1991, 1288/1992, 738/1992, 1496/1994,
1527/1995, 1129/1996, 156/2003, 1330/ 2006, 1711/2009, 323/2011,
909/2012, 1414/2014.
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. 1230/2001.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 812/2000.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. 569/2009.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta, SVOL eli
ns. VALTAVA-uudistus. 677/1982, 733/1992, 1114/1998, 1069/2005,
253/2007.
Laki vapaakuntakokeilusta.718/1988, 592/1989.
Lastensuojelulaki. 52/1936, 25/1968, 683/1983, 417/2007, 1302/ 2014.
Perusopetuslaki. 467/1967 (Oli puitelaki, joka tuli voimaan 1.8.1970 ja ryhdyttiin
soveltamaan Lapin läänistä käsin vuodesta 1972 lähtien.)
Sairausvakuutuslaki.364/1963, 32/1985.
Sosiaalihuoltolaki. 710/1982.
Työaikalaki. 1351/1988, 605/1996, 991/2010.
Työsopimuslaki. 30/1985, 1190/1990.
Varhaiskasvatuslaki. 580/2015, 108/2016, 540/2018.

Määräykset
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2000. Näyttötutkinnon perusteet. Määräys
54/011/2000. Voimassaoloaika 1.8.2000 alkaen toistaiseksi. Opetushallitus.
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2006. Näyttötutkinnon perusteet. Määräys
16/011/2006. Voimassa 1.5.2006 alkaen toistaiseksi. Opetushallitus.
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Näyttötutkinnon perusteet. Määräys
15/011/2013. Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi. Opetushallitus.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Määräys 39/011/2016. Voimassa
toistaiseksi 18.10.2016 alkaen. Tulee ottaa käyttöön 1.8.2017 lukien. Opetushallitus.

Yleiskirjeet
Sosiaaliministeriön Huolto- ja väestöosaston lastensuojelutoimiston kiertokirje
nro 5/21.2.1968. Sosiaalilautakunnille.
Ohjattu perhepäivähoito. Yleiskirje nro 47/1971/lv. 5.11.1971. Sosiaalihallitus.
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Lasten päivähoitoa koskevan lainsäädännön voimaantulo. Yleiskirje nro A
1/1973/lv. 21.3.1973. Sosiaalihallitus.
Valtionosuuden ennakko lasten päiväkodeille ja perhepäivähoidolle. Yleiskirje
B8/1973. Sosiaalihallitus.
Päivähoidosta perittävät korvaukset. Yleiskirje nro B9/1973/lv. Sosiaalihallitus.
Kunnan päivähoito-ohjesäännön malli. Yleiskirje A12/1973/lv. Sosiaalihallitus.
Perhepäivähoitoa koskevia lisäohjeita. Yleiskirje nro B 28/1973/lv. Sosiaalihallitus.
Ohjatun perhepäivähoidon perhepäivähoitajien korkeampaan palkkaukseen oikeuttava koulutus. Yleiskirje B33/1974/lv. Sosiaalihallitus.
Päiväkodin toimitilojen suunnittelu. Yleiskirje A2/1974. Sosiaalihallitus.
Perhepäivähoitoa koskevia lisäohjeita. Yleiskirje nro B1/1975/lv Sosiaalihallitus
7.1.1975.
Päivähoidon valtionosuudet. Yleiskirje nro C2/1975/lv. Sosiaalihallitus 9.1.1975.
Noppa-ohjelmasarjan hyväksikäyttöehdotus ja Noppa-kirje 1. Yleiskirje
3520/57/75 perhepäivähoidon ohjaajille. 4.8.1975. Sosiaalihallitus.
Ohjeet päivähoidon valtionosuusselvitysten laadinnasta. Yleiskirje B 5/1977/pe.
Sosiaalihallitus.
Perhepäivähoidon ruokahuolto. Yleiskirje C9/1978/pe. Sosiaalihallitus.
Päiväkodin toimitilojen suunnittelu. Yleiskirje A6/1980. Sosiaalihallitus.
Sosiaalihallituksen yleiskirjeen nro B5/1977/pe täydennysosa. Yleiskirje
B25/1980/pe. Sosiaalihallitus.
Lasten päivähoito ja sen kehittäminen. Yleiskirje nro A 4/1981/pe. Helsinki
18.3.1981. Sosiaalihallitus. (Tällä kumottiin liuta lähinnä 1970-luvulla annettuja yleiskirjeitä.)
Perhepäivähoito. Yleiskirje A15/1981/pe. Helsinki 18.12.1981 Sosiaalihallitus.
Lapsen kotona annettava perhepäivähoito. Yleiskirje A7/1981. Sosiaalihallitus.
Perhepäivähoidon ohjaajan virassa tai toimessa 25.5.1981 olleet säilyttävät kelpoisuudet. Yleiskirje B11/1981. Sosiaalihallitus.
Lasten päivähoidon tarpeen määrittely ja selvittäminen. Yleiskirje B 17/1981/pe.
Sosiaalihallitus 16.9.1981.
Lasten terveydenhuollon järjestämisestä päivähoidossa. Helsinki 5.5.1982. Yleiskirje A3/1982/pe. Sosiaalihallitus.
Yleiskirje perhepäivähoidon koulutukseen 3488/04/1984. 250 tunnin opetussuunnitelma perhepäivähoitajan peruskurssiksi. 24.10.1984. Opetusministeriö.
Lasten päivähoito. Sosiaalihallituksen yleiskirje A3/1984/pe. 16.3.1984 Sosiaalihallitus.
Alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon järjestäminen kunnissa. Yleiskirje
B9/1985/pe. Sosiaalihallitus 20.9.1985.
Ammattikasvatushallituksen ja kouluhallituksen yleiskirje Y4/1985 ohjeiden mukaisesti noudatettava 1.8.1985 alkaen.
Päivähoidon henkilöstön kelpoisuusehtojen tarkentaminen. Yleiskirje A3
1985c/pe. Sosiaalihallitus.
372

Perhepäivähoito saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan. Yleiskirje
A5/1986. Sosiaalihallitus.

4.

SANOMALEHDET JA MUUT LEHDET
Aamulehti 22.4.1970. Ohjattua perhepäivähoitoa kokeillaan Helsingissä.
Apu-lehti 2/1972. L Pentinpuro: Mitä päivähoitolaki meille merkitsee.
Dialogi 3/1977a. P Moss: Lapsi ja laatu – Päivähoidon dynaaminen pari.
Dialogi 3/1977b. P Moss: Pohjoismainen päivähoito ja esiopetus – Tähti Euroopan kartalla.
Etelä-Saimaa 9.9.1998a. Perhepäivähoitoväki juhli ja rokkasi.
Etelä-Saimaa 9.9.1998b. Pienten lasten vanhemmat valitsevat mielellään kodinomaisen vaihtoehdon.
Etelä Suomen Sanomat 29.10.1964. Lapsen yksilölliset tarpeet huomioon päivähoitotoiminnassa.
Etelä-Suomen Sanomat 23.3.1970. E-M Pikkanen: Ohjattu perhepäivähoito avain
lasten päivähoitokysymykseen.
FinSoc News 1/2004 A-L Välimäki: Vertaishaastattelu näkökulmana arviointiin.
Forssan Lehti 6.11.1964. Lasten perhepäivähoitoon lisää huomiota.
Forssan Lehti 11.11.1964. Lasten perhepäivähoidosta Forssassa hyviä kokemuksia.
Helsingin Sanomat 29.10.1964a. Toisille sopii päiväkoti ja toisille perhepäivähoito.
Helsingin Sanomat 29.10.1964b. Pakilasta asti kaupunkiin päivähoitoon.
Helsingin Sanomat 13.12.1964. Minne lapsi siksi aikaa, kun äiti ja isä ovat luennolla?
Helsingin Sanomat 18.3.1969. Päivähoito tutkittavaksi.
Helsingin Sanomat 29.11.1970. Päivähoitokokeilu.
Helsingin Sanomat 22.4.1970. A Uusitalo: Taas aloitetaan alusta.
Helsingin Sanomat 21.9.1972. Helsingin päivähoitokomitea vaatii: Kunnallista
päivähoitoa kaikille haluaville.
Helsingin Sanomat 27.8.1973, 04.09.1973, 05.09.1973. Mielipidekirjoituksia perhepäivähoidon selkeyttämisestä.
Helsingin Sanomat 15.2.1973. Sosiaalihallitus: Uusi laki ei korjaa hetkessä lasten
päivähoitotilannetta.
Helsingin Sanomat 18.8.1973. Perhepäivähoitaja kaipaa selviä tietoja verotuksesta.
Helsingin Sanomat 20.08.1973. Perhepäivähoito käyntiin. Pääkirjoitus.
Helsingin Sanomat 02.01.1980. Perhepäivähoitajillekin työ on ammatti.
Helsingin Sanomat 17.11.2016. S Vihavainen: Tutkimus: Pienenä päivähoidon
aloittaneet kouluttautuvat pisimmälle – Viekää lapsenne nykyistä aikaisemmin päivähoitoon, professori (Jani Erola) sanoo.
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Helsingin Sanomat 22.1.2016. A-LVälimäki: Perhepäivähoidossa oppii kielen.
Mielipidekirjoitus.
Helsingin Sanomat 4.3.2017. J Sinkkonen: Varhaiskasvatus on täynnä sanahelinää – Alle 3-vuotias ei tarvitse kasvatusta vaan tuttujen ja turvallisten ihmisten läheisyyttä. Pääkirjoitus- kolumni.
Helsingin Sanomat 6.8.2018. Syyskuun alussa voimaan tuleva laki varhaiskasvatuksesta nostaa vähitellen henkilöstön koulutustasoa, mutta uuteen lakiin jää
vielä paikkailtavaa. Pääkirjoitus.
Helsingin Uutiset 9.12.2016. Professori (Keltikangas-Järvinen): Kaikki päivähoito ei ole varhaiskasvatusta – Pienillä aivoilla joudutaan liian suureen ryhmään.
Hämeen Sanomat 4.10.1964. Lasten Päivähoito. Pääkirjoitus.
Hämeen Yhteistyö 6.11.1964. Lasten päivähoidosta tullut vakava ongelma.
llkka 4.10.1964. A Uusitalo: Miksi lasten päivähoito on aikamme ongelma.
Iltasanomat 26.7.1973. Miten olisi tieto päivähoitajille.
Iltasanomat 27.7.1973. A Alanne: Vain tehokas tiedottaminen hälventää epätietoisuutta.
Kainuun Sanomat 30.10.1964. Alle kouluikäiset ja päivähoito.
Kaleva 3.12.1969. H Peltola: Lastentarha – Lapsen oikeusko?
Kaleva 4.6.2016. Perhepäivähoito syntyi tarpeeseen.
Kansan Uutiset 29.10.1964. Yhteiskunnan tunnettava vastuu lasten päivähoidosta.
Kansan Uutiset 22.4.1970. Helsingin kaupunki aloittaa lasten päivähoitokokeilun.
Kansan Uutiset 21.9.1972. Lasten päivähoitokomitea: 3000 kokopäiväpaikkaa
vuosittain Helsinkiin.
Keski-Suomen Iltalehti 3.10.1964. Lapsi päivähoidossa.
Kodin Kuvalehti 2/1972. Samalla rahalla seimeen tai valvottuun kotiin.
Koillis-Häme 22.10.1964. Lasten päivähoito kuuluu aikamme suuriin ongelmiin.
Kotiliesi 2/1971. M Huuhka: Ohjattu perhepäivähoito.
Kotimaa 15.3.2015. Lapsen sairastuminen on ollut katastrofi – Perhepäivähoitajat
saamassa vihdoin palkkaa myös oman lapsen sairauspäiviltä.
Kouvolan Sanomat 4.10.1964. Lasten päivähoitokysymys uuteen lastensuojelulakiin: Kotihoidosta ilmoitus viranomaisille.
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Liite 1 Vertaishaastattelusessiot arvotuin
numeroin
Vanhemmat (5 sessiota):
73, 18, 39, 33, 27
Perhepäivähoitajat (32 sessiota):
61, 63, 50, 52, 66, 67, 11, 12, 69, 74,
7, 42, 44, 46, 47, 16, 19, 38, 41, 35, 37
59, 25, 26, 28, 23, 24, 1, 2, 4, 15, 89
Ohjaajat (15 sessiota):
56, 83, 58, 5, 32, 34, 17, 20, 8, 70,
71, 48, 51, 10, 53
Hallinto (13 sessiota):
82, 3, 31, 36, 40, 21, 45, 72, 64, 75,
54, 55, 49
Hallinto + ohjaajat (7 sessiota):
14, 22, 60, 30, 68, 62, 6
Ohjaajat + perhepäivähoitajat
(4 sessiota):
29, 43, 78, 65
Hallinto + ohjaajat + perhepäivähoitajat
(3 sessiota):
13, 79, 9
Asiantuntijat (10 sessiota):
57, 76, 77, 81, 84, 85, 86, 87, 80, 88
Yhteensä 89 sessiota
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Perusryhmät
65 sessiota

Mixryhmät
14 sessiota

Asiantuntijat
10 sessiota

Liite 2 Perhepäivähoitajien tyypillisen
vertaishaastattelun koonti mind map -kartaksi
Keskustelu etenee keskustelijoista nousevien keskustelun avausten eli sysäysten
muodossa. Avausteemana oma alku perhepäivähoitajana.

Eteneminen
Varahoito

Koulutus

Ohjaus/
ohjaaja

Kunnallinen yhteistyö

Hallinto

Tapaamiset lasten
kanssa

Työaika
Kustannuskorvaus

Työn ehdot

Työsuhteisuus

Työnohjaus

Paikka

Tapaamiset
kollegoiden
kesken

Kollegat
Oma perhe

Kunnallisena

Oma koti
Yksityisenä

Erilaisia reittejä

Alku perhepäivähoitajana

Kokemukset

Aika

Tulevaisuus
Lasten
määrät
Suhteet

Nivelvaiheita

Perhepäivähoitajana
Muistot

Jatkaminen

Lopetus

Sitoutuminen

Tulevaisuus

Kokonaisvaltaisuus

Perhepäivähoidon
omaleimaisen
varhaiskasvatuksen
todentumaa

Lapset

Oppimisympäristöt
Työn suunnittelu
ja sisältö

Vanhemmat

Perustoiminnot

Katso kuvio 3
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Liite 3 Perhepäivähoidon muotoutumisen
virstanpylväitä vuosina 1947–2018
Tämä tutkimus asemoitiin alaluvussa 1.2.2. suomalaisen päivähoidon historiallisteoreettisiin kehyksiin, jotka paikantavat Bronfenbrennerin systeemisessä teoriassa
makrotason ajallisia kerrostumia. Perhepäivähoidon katsottiin olevan mukana vaiheissa viisi–yhdeksän.807 Tähän on koottu kehyksittäin perhepäivähoidon muotoutumisen oleellisia asioita, joita on tullut esiin ja käsitelty tässä tutkimuksessa.
V 1947–1972 Kamppailu päivähoidosta ja päivähoitolaista
Perhepäivähoidon kehkeytymisen aika
–
–
–
–

–

–
–
–

–
–

807

Valtakunnallisen kehittämistyön käynnistävä seminaari 1964 (MLL + Kumpp.)
Esimerkkiä muista Pohjoismaista, erityisesti Ruotsista sekä Englannista.
MLL toimi perhepäivähoidon puolestapuhujana, kehittäjänä, aineiston tuottajana, kouluttajana ja erityisesti paikallisena vaikuttajana.
Vuosina 1966–1972 joka neljäs kunta (n. 120) käynnisti perhepäivähoidon.
Näistä puolet työsuhteisena. Ensimmäinen kuntatoimija oli Kotka 1966, MLLMyllypuro sekä muutama kunta 1967. Helsinki vuodesta 1970 alkaen.
Päivähoitolain komiteaprosessissa vuosina 1966–1972 perhepäivähoito oli
mukana tasaveroisena hoitomuotona kahdessa viimeisessä. Ensimmäisissä ei
mainintaa.
Valtiopäiväkeskusteluun perhepäivähoito tuli vuodesta 1969, ohuesti.
Tehtiin paljon kuntakohtaisia selvityksiä.
Kunnan rooli perhepäivähoitoon oli määritelty asteiksi: kortisto-, välitys-, valvonta-, ohjaus-, maksu-, työsuhde- ja asuntoaste. Olipa kunnan rooli näistä
mikä tahansa, toimintaa kutsuttiin ohjatuksi perhepäivähoidoksi.
Viisi valtakunnallista seminaaria vuosina 1970–1972, pääasiallisina järjestäjinä MLL ja SH.
Päivähoidon tilanne juuri ennen päivähoitolakia eli syksyllä 1972: Kunnallista
päivähoitoa oli saatavilla noin 10 prosentille tarvitsevista eli niistä, joiden molemmat vanhemmat olivat ansiotyössä tai yksinhuoltajia. Yleisin päivähoidon
muoto oli yksityinen eli valvomaton perhepäivähoito.

Ajalliset kehykset V–VII perustuvat väitöskirjaan Välimäki 1998. Kehykset VIII–IX on tuotettu tämän tutkimuksen aikana.
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–

–
–
–
–

Perhepäivähoito haki kehkeytymisvaiheen aikana jonkin verran hallinnollista
sijaintiaan kunnassa, mutta pääsääntöisesti se oli muun päivähoidon lailla sosiaalilautakunnan alaisena.
Opiskelijat (OLS) käynnistivät kolmiperhehoidon, koska ulkopaikkakuntalaisina eivät välttämättä saaneet kunnallista päivähoitoa.
Perhepäivähoitajien koulutus oli noin 40–60 tuntia. Koulutus oli avoimina
kursseina kansalais- ja työväenopistoissa.
Painettu media seurasi ja toi näkyvästi perhepäivähoitoa esille.
Kehkeytymisvaiheen aikana perhepäivähoitoa kehitettiin ja tehtiin tunnetuksi
monen tahona kautta: järjestöt, kunnat, valtio, opiskelijat ja media.

VI 1973–1989 Valtiojohtoinen vaihe, valtion haltuunottovaihe
Perhepäivähoito legitiimiksi päivähoitopalveluksi
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

Vuoden 1973 päivähoitolaki asemoi perhepäivähoidon tasaveroisena muun
päivähoidon yhteyteen ja sosiaalilautakunnan alaisuuteen.
Päivähoitolain jälkeen perhepäivähoito oli käsitteellisesti hetken ohjattua ja
valvottua, mutta vakiintui myöhemmin kunnalliseksi ja yksityiseksi.
Lasten päivähoitoon tuli normiohjaus SH:n kautta, joka lähetti muun muassa
70 päivähoitolakia ja -asetusta täydentävää yleiskirjettä. Niistä osa kohdennettiin pelkästään perhepäivähoitoon.
Voimakkaan kasvun kausi, mutta päivähoitopaikat edelleen anottiin ja myönnettiin vuosittain.
Kuntakenttään tuli uudet ammatit: perhepäivähoitaja ja perhepäivähoidon ohjaaja. Heidän työn sisällöt määritettiin yleiskirjeillä.
Perhepäivähoitajien koulutus vuodesta 1974 lähtien 150 tuntia ja vuodesta
1985 lähtien 250 tuntia.
MLL tuotti tukiaineistot molempiin koulutuksiin.
Valtionapu tuli päivähoitolain kautta kuntien kantokykyluokituksen mukaan ja
tarkasti määrätyin ehdoin 1980-luvun alkuvuosiin saakka. Sen jälkeen valtionosuus kustannusperusteisesti SVOL-uudistuksen jälkeen vuodesta 1983 lähtien.
Normiohjaus lakkasi. Yleiskirjeet muuttuivat oppaiksi 1988 lähtien.
Maassa laadittiin päivähoitosuunnitelmia niin valtakunnan, läänien kuin kuntien tasolla. Niihin perustuivat valtionosuudet, kuten kunnissa mahdollisuudet
palkata työsuhteisia perhepäivähoitajia ja ohjaajia. Valtionosuus kustannusperusteista.
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–

–

Keskeiset kehittämishankkeet: Päivähoitolain kokeilupykälärahoituksen turvin
Helsingin toteuttama kolmiperhehoito, jonka pohjalta SH vakinaisti toiminnan
vuonna 1981. Television Noppa-ohjelmat vuosina 1972–1983 ja niihin liittyen
SH:n myötävaikutuksella tuotetut oheiskirjeet perhepäivähoitajien pedagogiseksi tueksi. Leikkivälinelainaamot voi tulkita myös kehittämistyöksi. Niitä
perustettiin heti päivähoitolain jälkeen ja ne asemoitiin yleensä perhepäivähoidon yhteyteen. Vuonna 1978 niitä oli puolella kunnista.
Perhepäivähoito oli myös jonkin verran mukana valtakunnallisissa päivähoidon hankkeissa kuten: Mikä on laatua päivähoidossa ja Ei meidän kunta, mutta
ne muut 1985–1989. Yhteistyöstä osallistumiseen TYHTY 1985–1987.

VII 1990–1996 Hyvinvointivaltion täyttymys, kriisi ja uuden alun murros
Perhepäivähoidon nousua ja laskua
–

–
–
–
–
–
–
–

Kotihoidon tuki, subjektiivisen päivähoito-oikeuden 1. vaihe vuonna 1990 ja
työsopimuslaki. Kunnilla velvollisuus, perheillä valinnan mahdollisuus. Perhepäivähoito keskiössä ja sen määrä kasvoi.
Valtionosuus muuttui laskentaperustaiseksi ja sen kohdentamisessa vahvistui
kunnallispolitiikka. Informaatio-ohjauksesta puhuminen käynnistyy.
Tuli lama ja se tuntui erityisesti perhepäivähoidossa, paikkoja vähennettiin.
Subjektiivinen päivähoito-oikeus laajeni kaikille alle kouluikäisille 1996.
Perhepäivähoitajia olisi taas tarvittu lisää, mutta määrä alkaa vähentyä.
Perustetaan ryhmäperhepäiväkoteja. Niihin liittyen pieni lakiviilaus 1990: perheenomainen muuttui kodinomaiseksi.
Vuonna 1990 päiväkotihenkilöstöä ja perhepäivähoidon henkilöstöä oli suurin
piirtein saman verran eli noin 26 000.
Keskeiset kehittämishankkeet, joissa perhepäivähoito mukana: Voisiko jotain
olla toisin 1987–1990. Päivähoidon vapaakuntakokeilu, Vapaasti vastuullisesti
1989–1991

VIII 1997–2012 Suunnitelmien vuosikymmen
Perhepäivähoitoon huomiota ja parannuksia
–

400

Yksityisen hoidon tuki 1997. Nyt myös yksityinen, kunnan hyväksymä, perhepäivähoito alkoi saada yhteiskunnan tukea. Rinnalle tuli myös palvelusetelimahdollisuus joissakin kunnissa.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Perhepäivähoitajien ammattitutkinto tutkintotoimikuntineen ja perusteineen
käynnistyy vuonna 2000 ja perusteet uusitaan vuonna 2006.
STM:n paimenkirjeet lääninhallitusten kautta perhepäivähoidon ryhmäkoosta
vuosina 2000 ja 2004.
STM käynnisti ohjelmaohjauksen: TATO 2000–2007 ja KASTE 2008–2015.
SOSKE:t eli Sosiaalialan osaamiskeskukset perustetaan 1.1.2002. Osa kohdentaa toimintaa perhepäivähoitoon.
STM julkaisee valtioneuvoston vahvistamat varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 2002.
Stakesin suosituksena laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003.
Syntyy Vasu-käsite ja Vasu-työ kunnissa alkaa. Kaikki kunnat tulivat mukaan.
Hallitusohjelmat 2003–2011 painottavat perhepäivähoitoa.
Päivähoidon paikallisen hallinnonalan vapautusprosessi 2004–2007 ja päivähoidon siirto paikallisen opetushallinnon yhteyteen mahdollistuu. Seuranta.
Työaikalaki perhepäivähoitajille 2011: Pääosin koettiin hyväksi ja tasaantuneeksi alun jännityksen ja vastustuksen jälkeen.
Varahoito uusiksi: Työaikalain jälkeen varahoito on selkeytetty, usein päiväkotiin.
Monissa kunnissa annetaan maksuhyvityksiä vanhemmille. Hoitoaikaperusteinen laskutus. Mobiilisovelluksia kunnissa usein ensin perhepäivähoitoon.
Perhepäivähoitajien määrä vähenee.
Keskeiset perhepäivähoidon kehittämishankkeet: Esiopetus oli käsitteellisesti
ja rakenteellisesti OPH:n ja Stakesin yhteisissä hankkeissa ja pohdinnoissa keskeisellä sijalla 1990-luvulla. STM:n esiopetus perhepäivähoidossa -hankkeet
Oppiva 1996–1997 sekä Akseli 2001–2003. STM:n perhepäivähoidon ohjauksen kehittämishankkeet Perho 2004–2006, Perhoke 2007–2009. SOSKE:t ja
STM: Pirtsakka 2006–2007, Ruori 2006–2008. OPH:n perhepäivähoidon koulutushankkeet: Perhonen 2009–2010 ja @Perhonen 2012.

IX 2013–> 2018–> Agendan muutos käynnistyy
Perhepäivähoidonkin uusi agenda käynnistyy
–
–

Hallinnonalamuutos vuoden 2013 alussa: päivähoito siirtyy STM:n alaisuudesta OKM:n alaisuuteen.
Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon uusitut perusteet OPH 2013.
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–

–
–
–

–
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Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe 1.8.2015 lähtien. Päivähoitolaki muutettiin varhaiskasvatuslaiksi, käsitteissä diffuusiutta. Perhepäivähoito mukana
varhaiskasvatusta antavana toimintamuotona ja paikkana, mutta siitä tulee julkisuudessa näkymätöntä.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus 1.8.2016 lähtien.
OPH julkaisee varhaiskasvatussuunnitelman velvoittavat perusteet, jotka kuntien tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2017 lähtien.
Varhaiskasvatuslain toinen vaihe tulee voimaan 1.9.2018 lähtien. Päivähoitokäsitettä ei enää ole, on vain varhaiskasvatuskäsite, joka sisältää perhepäivähoidon. Yksi oleellinen muutos tapahtuu vuoden 2018 varhaiskasvatuslain
määritelmässä verrattuna sekä päivähoitolakiin että vuoden 2015 varhaiskasvatuslakiin. Nyt puhutaan vain perhepäivähoidosta ja perhepäiväkodista ilman
toteamusta yksityiskodista tai kodinomaisuudesta.
Varhaiskasvatuslain rinnalla tulee voimaan 1.9.2018 lähtien uusi Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta, joka antaa ammattitutkinnon suorittaneille
perhepäivähoitajille mahdollisuuden pätevöityä pienellä lisäkoulutuksella päiväkodin lastenhoitajiksi.
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