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JOHDANTO 

 

Tämän tutkimuksen mielenkiinto suuntautuu varhaiskasvatuksen merkitykseen 

yhdenvertaisuuden edistäjänä. Yhteiskunnallinen keskustelu syrjäytymisestä ja 

eriarvoistumisesta on Suomen mediassa jokapäiväistä. Varsinkin nuorten syrjäytymisestä 

tunnetaan syvää huolta. Suomi on yksi pohjoismaisista hyvinvointivaltioista, ja Suomessa 

väestön yleinen hyvinvointi on parantunut aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, mutta siitä 

huolimatta osa kansalaisista voi yhä huonommin, ja eriarvoistuminen on Suomen tämän 

hetken vakavin sosiaalipoliittinen ongelma (Forssen & Seppälä, 2011, s. 1-2; OECD, 2013, 

s. 32). Eriarvoistumisen lisääntyminen saattaa ulottaa vaikutuksensa myös alle 

kouluikäisten lasten elämään. Julkisessa keskustelussa on alettu suunnata katseita 

varhaislapsuuden aikaan ja merkitykseen syrjäytymisen ehkäisijänä.  

Pitkä työkokemukseni lastentarhanopettajan työstä päiväkodissa on johdatellut minut pro 

gradu-tutkielmani aiheen äärelle. Tutkielmassani olen pyrkinyt selvittämään 

lastentarhanopettajan toteuttaman kasvatustyön yhteiskunnallista merkitystä. Pro gradu-

tutkielmani on jatkoa varhaiskasvatuksen kandidaatintutkielmalleni, jossa tarkastelin 

samaa aihetta hieman eri tutkimusnäkökulmista. Lastentarhanopettajan työssä olen 

kohdannut erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa olevia perheitä. Lapset saavat elämäänsä 

eväitä ja tukea kotoaan kukin eri tavoin, ja lapsen perhetausta voi asettaa lapset keskenään 

eriarvoiseen asemaan tässä hetkessä ja lapsen tulevaisuudessa. Monen lapsiperheen 

arkitodellisuus voi olla nykyisin varsinkin taloudellisesti rankkaa. Lapsi tai nuori voi 

joutua vertaisryhmänsä hyljeksimäksi tai kiusaamaksi varattomuuden, uskonnollisen 

suuntautumisen, etnisen taustan tai vammaisuuden vuoksi. Monenlaisten ihmisten 

suvaitseminen ei ole kaikille lapsille tai aikuisille itsestään selvä asia, vaan vaatii toisen 

tunteisiin eläytymisen oppimista ja toisinaan asenteen muutosta.  

1990-luvulla syntyneet lapset ovat tänään nuoria aikuisia. Usein puhutaan ns. laman 

lapsista, koska 90–luvun taloudellisen laman seurauksena monia lasten ja nuorten 

peruspalveluja leikattiin. Laman vaikutuksia suomalaisiin lapsiin ja nuoriin tutkittaessa on 

havaittu, että 90–luvulla lapsuutensa eläneiden nuorten hyvinvoinnissa on suuria eroja. 

Erityispalveluiden tarve nuorten keskuudessa on lisääntynyt ja palvelujen saatavuus 

vaihtelee alueellisesti. Kahdessakymmenessä vuodessa niiden ikäluokkansa lasten ja 

nuorten, jotka ovat psykiatrisessa laitoshoidossa tai sijoitettuina kodin ulkopuolella, on 
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kasvanut 150 prosenttia. (Salmi, Huttunen & Ylipietilä, 1996; Solantaus, 2009.) Lasten 

hyvinvoinnin edellytyksiä 2010–luvulla luodessamme on olennaista, että emme toista 

1990–luvun virheitä toimenpiteillämme. 

Raimo Blom on perehtynyt lasten ja perheiden elinehtoihin taantuman ja laman Suomessa. 

Blom kirjoittaa, kuinka tuloerojen kasvu 1990-lopulta lähtien on johtanut Suomessa 

eriarvoisuuden lisääntymiseen, eikä sen kasvua  ole pyritty estämään. Lasten hyvinvointiin 

vaikuttavat Suomessa kuten muuallakin Euroopassa vanhempien työttömyys, 

syrjäytyminen ja suoranainen köyhyys. Taloudellisten voimavarojen epätasainen 

jakautuminen on ollut lapsuuden tutkimuksen näkökulmasta katsottuna suuri pettymys. 

Kyselytutkimusten mukaan suurimmissa vaikeuksissa ovat olleet yksinhuoltajaperheet. 

Suomalaisista perheistä osaa on kohdannut työttömyys, ja osalle taas työ 

kuormittavuudessaan on tuottanut henkistä uupumista. Monille vanhemmille työn 

vaativuus on aiheuttanut sen, että perheen kanssa vietettävä aika on vähentynyt. Työ ei 

enää nykyisellään edes aina takaa tekijälleen ja tämän perheelle kunnon toimeentuloa. 

Kaikista edellä mainituista työ- ja yhteiskuntaelämän muutoksista johtuen seurauksena on 

usein monenlaisia lasten ja perheiden ongelmia.  (Blom 2001, s. 171–190.) 

Lapsen hyvinvointi ei ole suoraan riippuvainen siitä, millaisia lapsen vanhemmat 

varallisuudeltaan ovat. Lapsen kehityksen kannalta turvallisuuden kokeminen ja läheisyys 

ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja myös taloudellisesti heikompiosaiset vanhemmat voivat antaa 

lapsilleen perusturvallisuutta ja lämpöä yhtä lailla kuin varakkaammat vanhemmat. Jatkuva 

toimeentulosta huolen kantaminen voi kuitenkin vähentää vanhemmuudesta koettua iloa ja 

heikentää huolenpitoa lasta kohtaan. Nyky-yhteiskunnassa myös pienet lapset joutuvat 

vaatimusten ja huomion kohteeksi markkinoinnin ja mainonnan taholta.  Perheen 

taloudellisilla resursseilla saattaa olla merkitystä silloin, kun lapsi luo sosiaalisia 

vertaissuhteita, koska myös lasten joukossa sosiaalista statusta etsitään usein pukeutumisen 

sekä tavaroiden kautta, ja vähävaraisessa perheessä muodikkaiden hyödykkeiden 

hankkiminen voi olla hyvin rajoitettua (Vrt. Hakovirta & Rantalaiho, 2012). Monet lasten 

harrastukset esimerkiksi liikunnan parissa voivat olla kalleutensa vuoksi mahdottomia jopa 

keskituloisenkin perheen kustannettaviksi.  

Opettaja–lehden (2012, s. 16–17) artikkelissa kerrotaan Harvardin tutkijakoulun dekaanista 

Kathleen Mc Cartneysta. Tämä yhdysvaltalainen varhaiskasvatuksen alan professori on 

tutkinut laajalti varhaiskasvatuksen vaikutusta köyhyyteen. Hänen tutkimuksissaan on 
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etsitty keinoja, joilla kuroa kuilua umpeen rikkaiden ja köyhien lasten välillä. Mc Cartney 

on päätynyt tulokseen, että lapsen päästessä ajoissa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin, 

hän voi päästä oppimistuloksissa samalle tasolle kuin keskiluokkaiset toverinsa. Opettajan 

taitavuudella on merkitystä lapsen kehityksessä samoin kuin vertaisryhmän hyvällä 

motivaatiolla. Artikkelin mukaan jokainen varhaiskasvatukseen sijoitettu dollari maksaa 

itsensä moninkertaisesti takaisin ja kaikkein kannattavinta on sijoittaa rahaa juuri 

varhaiskasvatukseen. (Korkeakivi, 2012, s. 16–17.) Varhaiskasvatuksen arvoa ja 

merkitystä on mielestäni syytä nostaa entistä enemmän esille nimenomaan lasta ja perhettä 

kannattelevasta näkökulmasta käsin. On myös huomioitava päivähoidon tehtävä 

ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna. Lastensuojelulaissa määritellään ehkäiseväksi 

lastensuojeluksi päivähoidossa, koulussa tai nuorisotyössä saatu erityinen tuki niissä 

tapauksissa, joissa perhe ei ole lastensuojelun asiakas (Lastensuojelulaki 2007 / 417).  

 

1.1. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tämän tutkimuksen päätehtävänä on tutkia lastentarhanopettajien käsityksiä siitä, mikä on 

lastentarhanopettajan toteuttaman kasvatustyön yhteiskunnallinen merkitys. 

Alakysymyksinä ja tutkimuskysymystä syventääkseni pyrin selvittämään, millä tavoin 

lastentarhanopettajan mukaan ympäröivän yhteiskunnan vaikutukset näkyvät lapsissa, sekä 

millaisin työmenetelmin lastentarhanopettaja voi edistää työssään sosiaalisen 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Tutkimuksen tehtävänä on myös esiintuoda 

lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen kehitykselle ja 

tulevaisuudelle. Tutkimuksessa valotetaan lasten osallisuuden toteutumista 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimus on laadullinen, kahta eri aineistonkeruumenetelmää 

hyödyntävä tutkimus, jossa lastentarhanopettajien parissa tehdyn lomakekyselyn sekä 

kolmen teemahaastattelun analysoinnit toteutuvat fenomenografisella tutkimusotteella. 

Tavoitteeni on tutkimuksellani saada kasvattajat pohtimaan omia asenteitaan ja 

suvaitsevaisuuttaan. On mielenkiintoista, vaikuttaako kasvattajan oma sosiaalinen asema 

hänen tekemäänsä työhön ja asenteisiin. Haluan myös kysyä, millä tavoin 

lastentarhanopettaja kohtaa lapsen ja perheen; näkyykö kohtaamisessa inhimillisyys ja 

arvostus myös heikompiosaisia kohtaan? Varhaiskasvattajien on  mielestäni hedelmällistä 
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pohtia entistä enemmän työtapoja, jotka vahvistavat monenlaisista lähtökohdista 

ponnistavien lasten edellytyksiä hyvään tulevaisuuteen.  

Suomessa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kohtelemaan kansalaisia yhdenvertaisesti 

(Yhdenvertaisuuslaki, 2004). Tämän pro gradu-tutkielman nimeen olen valinnut 

sosiaalisen yhdenvertaisuuden käsitteen, joka toimii tässä työssä synonyymina sosiaaliselle 

oikeudenmukaisuudelle ja jonka katson kuvaavan työn sisältöä kaikkein parhaiten. 

Vastakohtana em. käsitteille käytetään käsitettä sosiaalinen eriarvoisuus. Tasa-arvoisuus, 

yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus merkitsevät hyvin pitkälle samaa asiaa ja käytän 

tässä tutkimuksessa niitä toisiaan vastaavina käsitteinä asiayhteydestä riippuen. Tasa-arvon 

käsite käsitetään nykyisin laajemmin kuin vain eri sukupuolten välisenä tasa-arvona. 

(Suomi–sanakirja, 2013).  Yhdenvertaisuudesta kasvatuksessa puhuttaessa lähestytään 

aiheita, joissa käsitellään yhteiskunnan monimuotoisuutta, syrjintää ja ihmisten 

oikeudenmukaista kohtelua käsitteleviä kysymyksiä.( Globaalikasvatus, 2013.) Sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden tulisi olla Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerin julistuksen 

mukaan kaikkea työtämme ohjaava voima (Unric, 2013). 

1.2. Tutkimuskysymykset 

  

1. Mikä on lastentarhanopettajan käsitys omasta yhteiskunnallisesta tehtävästään?  

 1.1. Millä tavoin lastentarhanopettajan käsityksen mukaan lasten mahdollinen eriarvoisuus 

näkyy päiväkodissa? 

 1.2. Millaisia työmenetelmiä lastentarhanopettaja käyttää työssään sosiaalisen 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä lapsen kasvun ja vanhempien kasvatustyön 

tukemiseksi? 

 1.3. Millä tavoin lastentarhanopettaja voi omasta mielestään vaikuttaa lasten 

tulevaisuuteen? 
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2. Sosiaalipedagoginen näkökulma 

 

Varhaiskasvatuksen keskiössä on aina lapsi ja lapsen hyvinvoinnin turvaaminen. 

Varhaiskasvatusta toteuttavat päivähoidon koulutetut ammattilaiset yhdessä vanhempien 

kanssa. Eeva Hujala kirjoittaa teoksessaan Yhteistyö päivähoidossa (1996), että vaikka 

päivähoidolla on juurensa fröbeliläisessä pedagogiikassa, sillä on myös sosiaalis-

palvelullinen luonne. Päivähoidon henkilöstölle on ollut haaste yhdistää päivähoidon 

sosiaalinen ja pedagoginen funktio. Hujalan mukaan on kiistatonta, että 

varhaiskasvatuksessa lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi tehty toiminta rakentuu 

psykologisten, sosiologisten ja kasvatustieteellisten, erityisesti varhaiskasvatuksellisten, 

teorioiden varaan. (Hujala, 1996, s. 12.) 

Edellä mainittu monitieteellinen katsantokanta mielessäni olen käyttänyt tässä 

varhaiskasvatuksellisessa tutkimuksessa yhtenä teoreettisena lähtökohtana 

sosiaalipedagogista ajattelu- ja toimintaperinnettä, koska sen inhimillinen, ihmistä tukeva 

ja voimavaralähtöinen tapa lähestyä kasvatuksen kysymyksiä sopii mielestäni 

tutkimusongelman käsittelyyn sekä omaan varhaiskasvatukselliseen näkemykseeni. 

Sosiaalipedagogiikka pohjautuu monien merkittävien kasvatusteoreetikkojen ajatteluun, 

joista voidaan mainita Rousseau, Comenius, Pestalozzi ja lastentarha-aatteen isä Fröbel 

(Hämäläinen, 1997, s. 27–28). Sosiaalipedagoginen ajattelutapa ei sulje pois 

varhaiskasvatuksen perimmäistä pedagogista luonnetta eikä varhaiskasvatuksen yhteyttä 

opetustoimeen. Varhaiskasvatuksella on voimakkaat historialliset yhtymäkohtansa sekä 

sosiaalihallintoon että kouluhallintoon. ( Husa & Kinos, 2001, s. 15–16.) 

Sosiaalipedagogiikka nähdään kansallisena ja kulttuurisena ajattelu- ja toimintaperinteenä, 

joka jatkuvasti uudistuu ja luo omaa itseymmärrystään. Teoreettisesti kaksi omaleimaisinta 

ja selkeintä ovat saksalainen ja romaaninen kieli- ja kulttuurialueen perinne. 

Sosiaalipedagogiikan voidaan katsoa olevan oppi-, koulutus-, työ- ja 

tutkimusalakokonaisuus. Ihanteena sosiaalipedagogiikassa on teorian ja käytännön 

hedelmällinen vuorovaikutus. Siihen, kuinka sosiaalipedagogiikan tehtäviä ja luonnetta 

teoriassa ja käytännössä tulkitaan, vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät. Useat 

eurooppalaiset aatevirtaukset ovat vaikuttaneet sosiaalipedagogiseen ajatteluun. Olennaista 

on valistuksen ajan luoma ajatus siitä, että pedagogisilla ja poliittisilla keinoilla voidaan 

edistää hyvinvointia ja ehkäistä sekä lievittää huono-osaisuutta. Teollistumis-, 
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kaupungistumis- ja modernisoitumisprosessit liittyvät sosiaalipedagogiikan 

syntyvaiheisiin. Erityisesti lasten ja nuorten laiminlyömisen ongelmiin puuttuminen tuli 

sosiaalipedagogiikan tehtäväksi. (Hämäläinen, 1997, s. 10–11.) 

 

2.1. Sosiaalipedagogiikan käsite 

 

Sosiaalipedagogiikka voidaan nähdä käsitteenä monella tasolla, mutta usein se viittaa 

sellaiseen yhteiskunnan toimintajärjestelmään, jossa sosiaalisia kysymyksiä ratkaistaan 

ensisijaisesti pedagogisin keinoin. Sosiaalipedagogiikan peruskysymys on, kuinka yksilö 

integroituu yhteiskuntaan. Integroitumisen ja syrjäytymisen kysymyksiä tutkitaan 

pedagogisessa viitekehyksessä ja samalla kysymyksiin etsitään pedagogisia ratkaisuja. 

(Hämäläinen, 1997, s. 15.) 

Sosiaalipedagogiikka sanana muodostuu kahdesta käsitteestä: sosiaalinen ja pedagoginen.  

Tässä yhteydessä pedagogisuus tarkoittaa dynaamista ajattelutapaa, jossa luotetaan yksilön 

inhimillisen kasvun mahdollisuuksiin ja pedagogisiin toimintaperiaatteisiin. 

Ylisukupolvinen ajattelu, jossa ilmiöitä tarkastellaan sukupolvien rajat ylittävästä 

näkökulmasta, huomioi perheen merkityksen sosiaalisten ongelmien syntymisessä ja 

ratkaisemisessa. Sosiaalinen–käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä useampaa asiaa: 

yhteiskunnan sosiaalista rakennetta, yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta 

sekä vähäosaisten auttamista. Lapsen sosiaalinen kehitys ja yksilön sosiaalisten 

valmiuksien syntyminen ovat tarkastelun kohteena. Tiivistetysti voidaan puhua 

sosiaalipedagogiikan olevan kasvatusoppi, joka korostaa kasvatuksen yhteiskunnallisia 

kytkentöjä, ja jossa keskeisellä sijalla ovat yhteisöllisyys sekä ihmisten vuorovaikutus 

toistensa kanssa, samalla kun sen avulla lievitetään mahdollista sosiaalista hätää.  

(Hämäläinen, 1997, s.15–20.) 
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2.2. Sosiaalipedagogiset työmenetelmät 

 

Sosiaalipedagogiikkaa ei pidä ajatella vain sosiaalityöhön liittyvänä tieteellisenä 

teoriapohjana, vaan selkeästi varhaiskasvatuksen sisältöön, lapsen hoitoon ja kasvatukseen 

sekä sosialisaatioon liittyvänä ajattelutapana. Leena Kurjen mukaan sosiaalipedagogiikka 

on erinomaisen soveltuva taustaorientaatio varhaiskasvatukselle. Kurki kirjoittaa, kuinka 

sosiaalipedagoginen ajattelutapa ja eettiset sitoumukset tulisi muotoutua opiskelijalle jo 

koulutuksen vaiheessa. Opiskelijan kehitysprosessissa persoonallisen panoksen merkitys 

on suuri. (Kurki, 2001, s. 130–134.) 

Sosiaalipedagogisen ajattelutavan mukaisessa työtavassa työntekijä ei asetu perhettä 

ylempänä olevaan asiantuntijan asemaan, vaan tässä suhteessa on kyse 

molemminpuolisesta, aidosta vuorovaikutussuhteesta, ja asioiden jakamisesta. Lapsen 

omia valintoja tuetaan, ja lasta arvostetaan yksilöllisten ominaisuuksiensa vuoksi, omana 

persoonanaan. Työmenetelminä varhaiskasvatuksessa käytetään toiminnallisia, 

elämyksellisiä ja osallistavia menetelmiä, joista esimerkkeinä ovat ryhmätyö, 

yhteisökasvatus ja draamatoiminta. Kasvatuksen tavoitteina ovat sekä persoonan 

kehittyminen että yhteisöön kuulumisen voimistuminen. Lasta autetaan kasvamaan 

täydeksi persoonaksi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.  Lapsen 

henkilökohtaisia mahdollisuuksia ja oman rytmin seuraamista korostetaan, ja kasvattaja 

etsii metodeja, jotka tukevat lapsen kasvua vastuullisuuteen, yhteistyötaitoihin ja 

aloitteellisuuteen. (Kurki 2001, s. 133–134, Kurki 2002, s. 106.) 

Sosiaalisten suhteiden avulla lapselle kehittyvät kyvyt tehdä valintoja ja ajatella kriittisesti. 

Vuorovaikutussuhteiden kautta kehittyy myös valmius kasvaa vastuullisuuteen ja arvostaa 

itseään. Opetuksessa kilpailua sekä vertailua kartetaan ja lapsen omaa ajattelua aktivoidaan 

välttämällä mekaanista ”kysymykseen on vain yksi oikea vastaus”-metodia. 

Sosiaalipedagogiikan orientaatioista persoonakeskeinen kasvatus voi olla 

varhaiskasvatukselle antoisa metodi. ”Persoona” on arvokkainta inhimillistä pääomaa, 

opetus on aina yksilöä tukevaa. (Kurki, 2001, s. 130–134; Kurki, 2002, s. 105–107.) 

Persoonakeskeiseen kasvatukseen sisältyvä käsitys sosialisaatiosta on lapsen tukemista 

”henkilökohtaisen kulttuurin” luomisessa, ei niinkään yksilön sopeuttamisesta 

yhteiskuntaan. Ihmisen saadessa konkreettisen toiminnan kautta kokemuksen 

yhteisöllisyydestä, yksilölle syntyvät uudet asenteet ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan 
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kehittyminen on mahdollista. Personalistisen sosialisaation polku tukee sekä yksilön 

persoonaa että yhteisöllisyyttä. Kasvatuksessa kehitetään lapsen omaa reflektointikykyä ja 

kriittistä ajattelua mietiskelyn sekä pohdiskelun kautta.( Kurki, 2002, s. 111–112.)  
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3. Bronfenbrennerin ekologinen teoria  

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena pohjana käytän Urie Bronfenbrennerin psykologisen 

kehitysteorian eli ekologisen systeemiteorian näkemyksiä, koska tutkimuksen 

kysymyksenasettelu vaatii tarkastelemaan lapsen kehityksen ja kasvun kulkua lapsiyksilön 

ja hänen kasvuympäristönsä välisenä vuorovaikutusprosessina. Sosiaalipedagoginen 

ajatteluperinne ja ekologinen teoria tukevat mielestäni saumattomasti toisiaan ja antavat 

tälle tutkimukselle vahvan teoriapohjan, tarkastellaanhan kummassakin kasvavan 

lapsiyksilön kehitystä yhteydessä häntä ympäröiviin ihmisiin ja yhteisöihin. Lapsen 

kehityksen kannalta on merkittävää, millaisia lasta ympäröivien kasvuympäristöjen väliset 

vuorovaikutussuhteet laadultaan ovat. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala, 

1998, s. 10–12.)    Lapsen kasvua, oppimista ja niihin erottamattomasti liittyvää lapsen 

kasvuympäristöä tarkastellaan lapsen toimijuudesta käsin kontekstuaalisen kasvun mallin 

avulla.  

 

3.1. Ekologisen teorian perustaa 

 

Urie Bronfenbrennerin psykologinen kehitysteoria eli ekologinen systeemiteoria on yksi 

modernin tieteellisen varhaiskasvatuksen taustalla olevista keskeisistä teorioista. Teoria on 

saanut vaikutteita psykologiasta, biologiasta, sosiologiasta ja antropologiasta. 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 12, 16.) Ekologiselle teorialle on olennaista tarkastella ihmisen 

kehitystä kontekstissaan. Lapsen kohdalla tuo kehitys tarkoittaa lapsen kasvun tarkastelua 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Bronfenbrenner, 1979, s. 12, 16.) Teorian pohjalle 

rakentuu kontekstuaalinen kasvun malli, jossa lapsen kasvun ja oppimisen tarkastelussa 

nähdään lapsi toimijana. Lapsen ja aikuisen, sekä lapsen ja hänen tovereidensa välille 

syntyy yhteistoimintaa, josta seuraa kehittyminen, kasvu ja oppiminen. Lapsen lähellä 

elävät aikuiset ja toveripiirin lapset muokkaavat lapsen toimintaa ja todellisuutta, jossa 

lapsi elää. Yhteiskunnalliset ratkaisut ja kulttuurinen ympäristö heijastuvat lapseen. Lapsen 

kasvuympäristö laajenee välittömistä läheisistä ihmiskontakteista laajaan 

yhteiskunnalliseen systeemiin. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala, 1998, s. 10–

12.) Kehittyvä lapsi ei ole vain tyhjä taulu, tabula rasa, vaan yksilö on dynaaminen, 
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kasvava kokonaisuus. Lapsen ja ympäristön välillä vallitsee vastavuoroinen 

vuorovaikutussuhde. Lapsi toimii vuorovaikutuksessa sekä välittömään ympäristöönsä että 

laajempiin konteksteihin. (Bronfenbrenner, 1979, s. 21–22.) 

3.2.  Ekologisen teorian ympäristökäsite 

 

Brofenbrennerin mukaan ekologinen ympäristö on ikään kuin sarja rakenteita, kukin 

toisensa sisällä, sisimpänä keskiössä kehittyvä ihmispersoona. Bronfenbrenner vertaa 

ekologista ympäristörakennetta hauskasti venäläiseen maatuska-nukkeen, jossa löytyy 

pieni yksilö usean ympäröivän äitikehän sisältä.( Bronfenbrenner, 1979, s. 3.) Nämä 

sisäkkäiset rakenteet eli tasot Brofenbrenner on nimennyt mikro-, meso-, ekso- ja 

makrosysteemeiksi. Sisimpänä eli yksilöä lähimpänä on mikrosysteemi eli lapsen välitön 

ympäristö kuten koti, päiväkoti tai koulu.( Bronfenbrenner, 1979, s. 22; Hujala, Puroila, 

Parrila-Haapakoski & Nivala, 1998, s. 8–21.) Tässä välittömässä ympäristössä lapselle 

syntyy vuorovaikutussuhde toisiin ihmisiin. Mikroympäristössä toimivilla ihmisillä on 

kaikilla oma persoonallisuutensa, temperamenttinsa ja uskomusjärjestelmänsä. Roolit, 

vuorovaikutussuhteet ja henkilöiden toiminta muodostavat mikrosysteemin elementit. 

Kokemuksellisuus leimaa yksilön tapaa havaita ympäristönsä. (Bronfenbrenner, 1979, s. 

22.)  Mesosysteemi sisältää lapsen kasvuympäristöjen välisiä vuorovaikutussysteemejä, 

joissa lapsi on aktiivisessa roolissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kodin ja päivähoidon välinen 

vuorovaikutussuhde, johon kuuluu keskeisesti kommunikaatio ja kasvatuksellinen tuki. 

(Hujala-Huttunen & Nivala, 1996, s. 18–19; Bronfenbrenner, 1979, s. 6,25.) 

Eksosysteemiksi kutsutaan lapsen välittömän toimintaympäristön ulkopuolella olevaa 

elämäntodellisuutta, joka vanhempien tai opettajien kautta vaikuttaa lapseen.( 

Bronfenbrenner, 1979, s. 25.) Yhteiskunnan toimenpiteet, systeemit ja kulttuuriympäristöt, 

jotka vaikuttavat perheiden elämään muodostavat Bronfenbrennerin määritelmän mukaan 

makrosysteemin. ( Hujala et al. 1998, s. 8–21; Bronfenbrenner, 1979, s. 8–9.) 
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3.3. Ekologinen teoria ja varhaiskasvatuksen merkitys 

 

Kodin ja päiväkodin välisen yhteistyön, mesosysteemin, toimivuutta voi käyttää 

varhaiskasvatuksen laadun mittarina. Aikuisten yhteistyökyky ja näiden sosiaalisten 

suhteiden luonne korostuvat kontekstuaalisessa kasvun mallissa. Yhteistyölle perustuva 

varhaiskasvatus edistää vanhempien kasvatusmyönteisyyttä. Erityisen paljon hyötyvät 

toimivasta mesosysteemistä ne lapset, joilla on useita mikrosysteemejä elinpiirissään.  

(Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala, 1998, s. 18-19.) Lapsen kasvuympäristö on 

tänä päivänä jatkuvassa muutoksessa. Makrotasoa tarkasteltaessa huomataan, että 

yhteiskuntarakenteet ja arvomaailmat muuttuvat jatkuvasti ja sitä kautta muutos heijastuu 

myös kasvatuksen ideologioihin ja käytäntöihin. Lapsi on noussut yksilönä 

kasvatustapahtuman subjektiksi ja varhaiskasvatuksen tehtävänä nähdään lapsen kasvun ja 

oppimisen tukeminen. (Hujala-Huttunen & Nivala, 1996, s. 4.) 

3.4. Kasvatuskumppanuus vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukemisen menetelmänä 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet–asiakirjassa 

(2005) määriteltyä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemiseksi tehtävää 

vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteistyötä. Varhaiskasvatuksessa 

kunnioitetaan vanhempien ensisijaista oikeutta, osallisuutta ja vastuuta lapsensa 

kasvatukseen. Lapselle laadittavassa henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa 

lasta koskevista tavoitteista sovitaan yhdessä lapsen vanhempien ja henkilökunnan kesken. 

Myös perheiden verkostoitumista ja keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan. 

Vanhemmat päivähoitoon mukaan tuova, yhteistyöhön perustuva kasvatuskulttuuri on 

haaste varhaiskasvattajille. Lastentarhanopettajan tehtävänä on tuoda ammatillinen 

osaamisensa kohtaamisiin vanhempien kanssa siten, ettei ammatillisuus korostu, vaan 

suhteessa säilyy tasavertainen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri. Opettajan osaamisen 

haastavat erilaisten perheiden kohtaaminen, heidän tarpeisiinsa vastaaminen sekä 

keskustelujen toteuttaminen lasten yksilöllisistä hoito- ja kasvatussuunnitelmista. Opettajan 

on huomioitava lapsiryhmän toiminnan sujuminen sekä yksittäisen lapsen 
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valinnanmahdollisuudet. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala, 1998, s. 140–

141.)  

Vanhempien ja lastentarhanopettajan välinen suhde on vuorovaikutusta, johon liittyy 

erilaisia velvoitteita. Opettajan käyttäessä valtaa positiivisesti, mahdollistuu vanhempien 

valtauttaminen (empowerment). Valtauttamisen kautta pyritään rohkaiseman vanhempia 

aktiiviseen toimijuuteen lapsen parhaaksi. Valtauttamisessa opettaja kunnioittaa 

vanhempien näkemyksiä sekä perheen realiteetteja ja tunnistaa näiden vahvuuksia. 

Opettaja omaksuu ymmärtäväisen ja kuuntelevan roolin. Tasaveroinen suhde vanhempiin 

rakentuu lastentarhanopettajan ei–tietämisen position kautta.  ( Hujala-Huttunen & Nivala, 

1996, s. 36; Nummenmaa, 2011, s. 36–37.) Tasaveroisen kasvatuskumppanuussuhteen 

merkki on myös se millä tavoin päiväkodin henkilökunta suhtautuu erilaisiin vanhempiin. 

Lasten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on suotavaa, että lastentarhanopettaja kunnioittaa 

erilaisia perhekulttuureja, rohkaisee vanhempia mukaan yhteistyöhön ja lopulta uskoo 

vanhempien potentiaaliin kehittyä kasvattajana. (Kekkonen, 2012, s. 196.) 

Jyväskylän yliopiston tutkijoiden perhetutkimuskeskuksessa toteuttama, Suomen 

akatemian rahoittama Paletti- tutkimus toteaa, että laadukas päivähoito tukee lapsen kasvua 

ja hyvinvointia. Kasvatuskumppanuudella on vanhempien jaksamiselle ja arjen 

toimivuudelle suuri merkitys. Lasten vanhempien ja erilaisten perheiden kohtaamisessa on 

olennaista henkilöstön jatkuva ammatillisen osaamisen vahvistaminen.  

Kasvatuskumppanuus ja lapsitietämys tulisi tulla tutuksi jo opiskeluvaiheessa, 

ammatillisessa koulutuksessa ja työssä oppimisessa. Päivähoitohenkilöstön tulee tukea 

vanhempien vertaistoimintaa. ( Rönkä, Malinen & Lämsä, 2009, s. 290.) 
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4. Lastentarhanopettajan työn eettiset perusteet ja arvopohja 

 

Kuten johdannossa esitin, tämän tutkimuksen tutkimusnäkökulmaan liittyy olennaisesti 

kysymys oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, joille 

vastakohtana on eriarvoisuuden käsite. Käsitteisiin liittyy näkemys jokaisen ihmisen 

arvokkuudesta ja oikeudesta tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti, koska kaikki ihmiset 

ovat jollain tavoin samanlaisia. (Suomi-sanakirja,2013.) Olen valinnut käsitteistä yhteyteen 

sopivimman. Tarkasteltaessa kasvatuksen yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta 

kasvatettavia kohtaan, on välttämätöntä pohtia kasvattajan ammattitaidon tason ja eettisen 

tietoisuuden perusteita. Edellisessä luvussa käsittelemäni kontekstuaalinen kasvun malli ja 

siihen pohjautuva kasvatuskumppanuus vaativat parhaimmillaan toteutuakseen 

varhaiskasvattajalta eettisten perusteiden selkeyttä ja arvopohjan tarkastelua, joita tulen 

seuraavassa avaamaan. 

Ammattitaito eli yksilöllinen kyvykkyys suoriutua oman alansa työtehtävistä on kaiken 

ammatillisen toiminnan pohja. Nykyinen nopeasti kehittyvä työelämä asettaa 

ammatilliselle toiminnalle uusia vaatimuksia ja vaatii erityisosaamista. Hyvin usein 

puhutaan ammatillisesta asiantuntijuudesta, jossa osaaminen keskittyy tiettyyn 

erityisalaan. Perinteisesti professiot ovat ammatteja, joissa asiantuntijuus perustuu laajaan 

tietopohjaan ja akateemiseen koulutukseen. Opettajan ammatti on yksi uusimmista 

professioista, joissa ammattieettisen koodiston avulla määritetään työn eettiset periaatteet 

ja ammatin arvoperusta. Myös lastentarhanopettajan ammatti täyttää profession 

tunnusmerkit, koska lastentarhanopettajan ammattia säätelee yhteiskunnassa määritelty, 

yhteiseen hyvään ja asiakkaan palveluun liittyvä tehtävä, sekä itsenäinen vastuu 

asiakkaiden hyvinvointiin tähtäävästä toiminnasta. ( Juujärvi, Myyry & Pesso, 2011, s. 9.) 

4.1. Etiikan ja moraalin suhde opettajan työssä 

 

Etiikka ja moraali tarkoittavat kumpikin ihmisen käsitystä oikeasta ja väärästä. Etiikka- 

käsitteenä on oppi, joka tutkii oikeaa ja väärää ja on myös oma tieteenalansa.  Tarkemmin 

määriteltynä etiikka on oppi, joka tutkii oikeaa ja väärää ja jonka lähikäsite on moraali, 
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joka on ihmisen reflektoima käsitys siitä, mikä on oikein tai väärin.  Moraalinen ongelma 

on usein yksilölle henkilökohtainen ja syntyy ihmisen ollessa epätietoinen siitä, miten tulee 

toimia. Moraalisia ongelmia, jotka esiintyvät ammatillisessa toiminnassa, nimitetään 

eettisiksi ongelmiksi. Eri ammattikuntien sopimat eettiset periaatteet on kuvattu 

ammattieettisessä koodistossa, josta on luettavissa se, millainen toiminta on kussakin 

työssä toivottavaa tai vältettävää. ( Juujärvi et al. 2011, s. 13.)  

Ammattia harjoitettaessa tulee toisinaan vastaan tilanne, jossa on mietittävä millainen 

toiminta ammatissa on eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa. Tällöin puhutaan 

ammattietiikasta, ja kyseessä ovat ammatinharjoittajan moraaliset valinnat. (Rouvinen, 

2007, s.37). Kasvattaminen ja opettaminen nojautuvat arvoihin. Opettajan työssä eettiset ja 

ammatilliset haasteet kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Opettajuudessa 

professionaalisuus merkitsee ammattitaidon tuomaa vastuuta ja vapautta. Opettajan 

käytännön tieto muodostuu ammatillisesta ja moraalisista ajattelusta. (Tirri 1999, s. 14, 

24.) Lapsen suotuisan kasvun ja yhteiskunnan edun kannalta tarkasteltuna on tärkeää, että 

opettajankoulutukseen valikoituu ihmisiä, joilla on valmiuksia kasvaa 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, ammattimaiseen vanhempien kohtaamiseen ja työhön 

sitoutumiseen, vaikka he persoonaltaan ovat erilaisia. (Spoof, 2010, s. 18–40.) 

Opettajan ammattieettistä toimintaa tarkasteltaessa voidaan käyttää James Restin neljän 

komponentin mallia, jonka avulla kaikkiin eettisen toiminnan osatekijöihin kiinnitetään 

huomiota. Restin mukaan moraalin toiminta tapahtuu seuraavanlaisten psykologisten 

prosessien mukaan: eettistä herkkyyttä tarvitaan havaitsemaan tilanne, moraalis-eettinen 

ongelmanratkaisu valitsee oikean toimintavaihtoehdon, eettistä motivaatiota tarvitaan 

toimintaan ja eettinen toimeenpanotaito on rohkeutta toimia vaikeissakin tilanteissa. Nämä 

neljä osatekijää ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa siten, että jokaista niistä 

tarvitaan, jotta syntyy eettistä toimintaa. Koko eettinen toiminta epäonnistuu, mikäli 

tapahtuu epäonnistuminen yhdelläkään alueella.( Juujärvi, 2011, s. 20–21.) 
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4.2. Lastentarhanopettajan ammattietiikka 

 

Opettajan tehtävän taustalla vaikuttaa voimakkaasti perusajatus kasvavan lapsen 

kehittämisestä ja sivistämisestä toivottuun suuntaan. Opettajan toiminnassa voidaan nähdä 

halu muuttaa asioita paremmaksi ja näin ollen opettajan työ on arvoihin sidottua toimintaa. 

Opetus- ja kasvatustilanteessa on toisena osapuolena lapsi ja se tekee opettajan työstä 

eettisesti herkän ja vastuullisen. Eettisesti moniaineksista opettajan työ on hänen 

joutuessaan ottamaan vastuuta oppilaista monelle eri tahoille kuten vanhemmille, 

yhteiskunnalle ja oppilaille itselleen. Mikäli uskomme kasvatuksen mahdollisuuksiin 

ihmisessä, niin opettajalla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus tulevaisuuden kansalaisten 

opastajana ja kasvattajana. (Räsänen, 1998, s. 32–33.) 

Lastentarhanopettajien ammattietiikka (2004, s. 2–7), joka on osin yhteneväinen Opettajien 

ammattietiikan (2002) kanssa, määrittelee lastentarhanopettajan työn ammattieettisiä 

arvoja ja perusteita, joita ovat vapaus, totuudellisuus, ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus. 

Ammattieettisten periaatteiden mukaan lastentarhanopettajan on kohdeltava lapsia tasa-

arvoisesti, kunnioittavasti ja yksilöllisesti. Lastentarhanopettajan tehtävänä on tukea 

vanhempien kasvatustyötä edistämällä näiden osallisuutta ja osoittamalla lapselle 

arvostavansa tämän vanhempia. Lastentarhanopettajan on otettava vastuu omasta 

ammatillisesta kehittymisestään ja työyhteisönsä pedagogisesta asiantuntijuudesta sekä 

toimittava yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijana. Lastentarhanopettajan on 

myös tiedostettava kasvatus- ja opetustyön tärkeys yhteiskunnassamme (Rouvinen, 2007, 

s.39). Rouvisen tutkimus lastentarhanopettajista tuo esille oikeudenmukaisuuden yhtenä 

arvolähtökohtana lastentarhanopettajan työssä. Rouvisen tutkimuksessa haastatellut 

opettajat ovat sisäistäneet voimakkaasti oikeudenmukaisuuden periaatteet. (Rouvinen, 

2007, s. 84–85.) 

Mikko Ojala pohtii varhaiskasvatuksen olemusta filosofiselta pohjalta, deterministisen ja 

indeterministisen käsityksen valossa. Ojala kysyy, onko ihminen pohjimmiltaan määrätty 

tiettyyn säännönmukaisuuteen, vai vaikuttaako ympäristömme tapahtumiin sekä suhteisiin 

sattumanvaraisuus ja valinnanmahdollisuus. Ojalan mielestä lapsen kasvuun liittyy vapaus, 

vaikka tietynlainen geneettinen determinismi on kehityksessä väistämätöntä. 

Varhaiskasvattajan tehtävä on pohtia päivittäin niitä vaihtoehtoja, joita hänellä 

kasvatustehtävässään on. Kasvatuksessa ajattelu, valinnat, toiminta, ja tunteet kietoutuvat 



16 
 

yhteen. Ojalan mukaan koulutus voi antaa kasvattajalle eväitä kasvatustehtävään, mutta 

vasta jatkuvan uudistumisen kautta varhaiskasvattaja kartuttaa kasvatuksellista 

pääomaansa.  (Ojala, 1993, s. 251–256.) Lastentarhanopettajan eettisessä ja ammatillisessa 

kasvamisessa on tärkeää oivaltaa, että ennemmin kuin opettajaksi synnytään, niin 

opettajaksi kasvetaan yhteistyössä lasten ja aikuisten kanssa (Goouch, 2010, s. 135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5. Yhteiskunnalliset rakenteet kasvatuksen taustalla 

 

Kasvatus ja koulutus ovat osa yhteiskunnan toimintarakenteita. Tavat millä 

varhaiskasvatusta ja koulutusta järjestetään määräytyvät julkisen talouden, poliittisen 

päätöksenteon ja lainsäädännön kautta. Myös yhteiskunnan sisäisillä rakenteilla on 

merkitystä varhaiskasvatuksen sisältöjen muotoutumisessa. Kasvatuksen ja sosialisaation 

välinen suhde on kasvatuksen sosiologian olennainen, klassinen tutkimuskysymys 

(Antikainen, 2003, s. 9). 

5.1. Kasvatuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus 

 

Kasvatuksen yhteiskunnallista ulottuvuutta etsittäessä pitää kysyä, onko kasvatus 

mahdollisuuden rakentamista kasvatettavalle vai ensisijaisesti sosiaalista kontrollia? Millä 

tavoin sosiaalinen kontrolli voidaan muuttaa mahdollisuudeksi? Sosiologian klassikoista 

etenkin Emile Durkheim käsitteli kasvatusta. (Antikainen 2003, s. 9.) Durkheimin mukaan 

yhteisö on yksilön elämän tärkein voimanlähde. Durkheim katsoi, että vain yhteisöön 

kuulumalla yksilö voi toteuttaa mielekkäästi yksilöllisyyttään ja että ihmisen toiminnan ja 

olemassaolon edellytys on kuuluminen yhteisöön. Modernissa yhteiskunnassa erityisesti 

kasvatuksen tehtävänä on tuottaa moraalisia arvoja, jotka liittävät yksilöt yhteisöön. 

Yhteisö on kuitenkin yksilölle paikka, joka kahlitsee tämän itseensä. (Koski, 2001, s. 13.) 

Päiväkoti–sekä koulukasvatus tapahtuvat yhteisöissä, joissa jäsenten välille muodostuu 

vuorovaikutusta ja rajattu yhteenkuuluvuus. Yhteisöllisyys voi toteutua toiminnallisella tai 

symbolisella tasolla. (Koski, 2000, s. 14–15.) Yhteiskunnalliset rakenteet löytyvät myös 

ihmisen yksilöllisten valintojen taustalta (Oksanen & Salonen, 2011, s. 215).  

Sosialisaation käsite tarkoittaa yhteiskunnallistamista eli prosessia, jossa lapset ja nuoret 

kiinnittyvät yhteiskunnan jäseniksi. Kulttuurien siirtäminen seuraaville sukupolville on 

sosialisaation tavoite ja sisältö. (Takala, 1999, s. 10.) Yksilö oppii normeja ja arvoja sekä 

omaksuu roolimalleja sosialisaation kautta. Sosialisaation kautta opitaan myös tietämään 

millaista on hyväksytty käytös. Sosialisaatioprosessi ei aina etene siten, että lapsi hyväksyy 

hänelle tarjotut arvot. (Saaristo & Jokinen, 2004, s. 78–79.) Kasvatus on yhteiskunnallinen 

prosessi, jonka historialliset, poliittiset, kulttuuriset taloudelliset, yksilölliset ja 

yhteiskunnalliset ehdot sekä mahdollisuudet saavat aikaan. Päiväkoti on kasvatustoimintaa 
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toteuttava, yhteiskunnan palveluihin liittyvä yksikkö, jonka toimintaa ohjaavat 

yhteiskunnan säätämät lait ja asetukset. Kunnallinen varhaiskasvatus toteutetaan 

yhteiskunnan asettamien raamien mukaan. (Koski, 2000, s. 12–19.) 

Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista pohtia kasvatuksen ja sosialisaation välistä 

suhdetta. Pauli Siljanderin (2002) mukaan sosialisaatio ja kasvatus eivät ole toistensa ylä- 

ja alakäsitteitä. Siljanderin mukaan kasvatuksen tehtävä on ollut jo esimoderneista ajoista 

lähtien saattaa kasvatettava sosiaalisen yhteisön jäseneksi. Modernissa pedagogisessa 

ajattelussa kasvatuksen tietoinen sosialisaatiotehtävä painottuu. Siljander tiivistää 

ajatuksen seuraavasti: ”kasvatuksen tehtävä on edistää kasvatettavan 

sosialisaatioprosessia”. Primaarisosialisaation eli ensisijaisen sosialisaation jälkeen 

seuraa sekundaarisosialisaatio eli toissijainen sosialisaatio, joka jatkuu ihmisen eliniän ja 

jossa erilaiset vuorovaikutussuhteet käyvät yhä merkityksellisemmiksi. Päiväkodin 

merkitys pedagogisena instituutiona ja sosialisaatiotehtävän toteuttajana kasvaa 

primaarisosialisaation jälkeen. (Siljander, 2002, s. 41–47.)  

 

  

5.2. Sosiaalinen kerrostuneisuus, sosiaaliluokka ja sosioekonominen asema 

 

Yhteiskunnan rakennetta ja yksilöiden asemaa yhteiskunnassa voidaan tarkastella erilaisten 

luokkien ja ryhmien avulla. Sosiaaliset asemat ja yhteiskunnassa saatavilla olevat henkiset 

ja aineelliset hyödykkeet jakautuvat epätasaisesti yhteiskunnan jäsenten kesken. 

Hyödykkeiden jakautuminen määrittää pitkälle yksilöiden hyvinvointia, samalla kun 

hyödykkeiden jakautuminen on jatkuvassa muutostilassa. Tulojen jakautumista eri ryhmien 

välillä vertailemalla voidaan yhteiskunnassa mitata sosiaalista eriarvoisuutta ja väestön 

kerrostuneisuutta. (Uusitalo, 2002, s. 26.) Eriarvoisuus on siis lyhyesti määriteltynä 

ihmisten välisiä eroja sosiaalisen pääoman määrässä, varallisuuden, vallan ja sosiaalisen 

arvonannon määrässä (Forssen & Seppälä, 2011, s. 2). 
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Sosiaaliset kerrostumat kuvastavat ihmisten välistä rakenteellista eriarvoisuutta, joka 

syntyy silloin kun ihmisillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada käyttöönsä 

varallisuutta, valtaa ja erilaisia hyödykkeitä. Ihmisiä eri kerrostumiin jakavia 

ominaisuuksia ovat taloudellinen asema, koulutus, sukupuoli, asema työelämässä, etninen 

tausta sekä asuinalue. (Koski, 2000, s. 31.) Sosiologian alueella Karl Marx ja Max Weber 

loivat luokkien tutkimuksen perustan. Yhteiskuntaluokan käsitettä käytetään puhuttaessa 

yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja se liittyy teolliseen yhteiskuntaan ja kapitalistisiin 

tuotantosuhteisiin, kaupungistumiseen ja modernisaatioon. Luokan käsitteen avulla 

ilmennetään yhteiskunnallisia jakoja. Tarkasteltaessa ihmisten taloudellisia ja sosiaalisia 

lähtökohtia, mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja omia tarpeitaan käytetään usein apuna 

luokkateoriaa. (Melin & Blom, 2011, s. 195–200.)  

Eriarvoisuutta voidaan tutkia myös ammattien arvostuksen perusteella eli sosioekonomisen 

aseman määrittelyn kautta. Sosioekonomisessa luokituksessa jaetaan väestö seuraavasti: 

työtekijät, ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät ja maanviljelijät. Työelämän 

ulkopuolisen väestön muodostavat työttömät ja eläkeläiset. Ryhmien välisiä 

hyvinvointieroja voidaan tarkastella luokituksen avulla. (Kainulainen, 2010, s. 258–259.)  

Yhteiskunnassa yksittäisen ihmisen ja ihmisryhmien asemaa voidaan tarkastella myös 

valtarakenteiden kautta. Vallankäyttö liittyy yhteiskunnan sosiaaliseen kerrostuneisuuteen, 

mikä tarkoittaa sitä, että eri ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet käyttää valtaa, ja sen 

myötä he jakautuvat erilaisiin sosiaalisiin asemiin. Kasvatusjärjestelmän ajatellaan olevan 

yksi yhteiskunnallisesti keskeinen sosiaalisen kontrollin instituutio. Kasvatusinstituutio suo 

kasvattajalle valtaa, jonka turvin kasvatusta voidaan toteuttaa ja yksilön elämää säädellä. 

(Koski, 2000, s.30.) Päiväkoti- sekä koulukasvatus tapahtuvat yhteisöissä. Yhteisössä 

jäsenten välille muodostuu vuorovaikutusta ja rajattu yhteenkuuluvuus. Yhteisöllisyys voi 

olla toiminnallista tai symbolista. (Koski, 2000, s. 14–15.) 

5.3.  Yhteiskunnan nykytila lapsiperheiden näkökulmasta 

 

Yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden turvaamisen kannalta 

eriarvoisuuden kasvuun on syytä kiinnittää huomiota.  OECD:n raportti osoittaa, että 

Suomessa lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt vuosien 1990 ja 2008 välillä. (OECD, 

2013, s. 84.) Samanarvoisuuden periaatteet eivät ole maailman maissa toteutuneet, eivät 
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edes Suomessa. Maailmanlaajuisesti luetussa, mutta myös arvostelua osakseen saaneessa 

kirjassa The Spirit Level (2009) R. Wilkinson ja K. Pickett kysyvät Miksi tasa-arvo on 

hyväksi kaikille? Teoksesta käy ilmi kuinka sosiaali- ja terveysongelmat lisääntyvät 

tuloerojen kasvun myötä ja kuinka koettu eriarvoisuus näkyy mm. lasten koulume-

nestyksen heikkenemisenä, mielenterveysongelmien lisääntymisenä, sosiaalisen 

liikkuvuuden vaikeutumisena ja sosiaalisen luottamuksen huonontumisena.  

Maailmanlaajuiset talousnäkymät vaikuttavat myös Suomen talouteen. Globaalin 

markkinatalouden ongelmaksi voidaan nähdä yksittäisen valtion vaikutusmahdollisuuksien 

väheneminen ja epävakauden lisääntyminen finanssimarkkinoilla. Taloudelliset hyödyt 

jakautuvat epätasaisesti ja uhkana ovat globaalit markkinamonopolit. Kaikki tämä johtaa 

lisääntyneeseen määrään kansalaisia, joilla on niukasti todellista taloudellista ja sosiaalista 

pääomaa sekä vähän valinnanmahdollisuuksia. Epävarmuus ja eriarvoisuus myös 

suomalaisten lapsiperheiden elämässä lisääntyvät. (Blom, 2001, s. 190.) Globaali 

talouskriisi alkoi 2000-luvulla ja mm. OECD:n julkaisema raportti ”Growing Unequal” 

(2008) sai aikaan sen, että tuloerojen kasvusta ja siitä johtuvasta eriarvoisuudesta seuraavat 

yhteiskunnalliset haitat nousivat ihmisten tietoisuuteen, ja asiaan liittyvä tieteellinen sekä 

poliittinen keskustelu lisääntyi. Nykyinen taloudellinen taantuma on pakottanut 

Suomessakin tarkastelemaan ja jopa purkamaan hyvinvointivaltiomme rakenteita. 

Harri Melin ja Raimo Blom pohtivat suomalaisen yhteiskunnan olemusta artikkelissaan 

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus. He kirjoittavat, kuinka olemme muutaman tasa-arvoisen 

vuosikymmenen jälkeen pikkuhiljaa luisumassa kohti yhä eriarvoisempaa yhteiskuntaa. 

Huono-osaisuutta aikaansaavat ja ylläpitävät erityisesti toimeentulo-ongelmat. Erilaiset 

huono-osaisuuden ongelmat kasautuvat samoille ihmisille, ja jo pienten lasten perheitä 

huono-osaisuus saattaa leimata. Huono-osaisten perheiden lapset hakeutuvat päiväkodissa 

leikeissään yhteen. Sosiaaliset riippuvuudet ja kulttuuriset käytännöt alkavat rakentua jo 

varhaisessa lapsuudessa ja voivat seurata lapsen mukana aikuisuuteen asti. (Melin & Blom 

2011, s. 21.) 

Irmeli Järventie kirjoittaa artikkelissaan suomalaislasten eriarvoistumisesta: kolmannes 

lapsista voi paremmin kuin lapset koskaan ennen, kun taas syrjäytymisriski leimaa joka 

neljännen lapsen lapsuutta. Yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet lapsiin.  

Järventien mukaan Suomessa on Ruotsia ja Norjaa enemmän kielteisen identiteetin 

omaavia lapsia. Kaupallinen mainonta ja markkinointi sekä erilaiset yhteiskunnan 
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virtaukset vaikuttavat erityisen voimakkaasti juuri lapsiin. Lapsen ja nuoren sisäistettyä 

tulkintaa itsestään horjuttavat vääränlaiset kulutusyhteiskunnan samaistumiskohteet.( 

Järventie, 2003, s.157–169.) 

Keskustelu siitä, kuinka voisimme kehittää suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja 

elämisen mahdollisuuksia, on hyvin ajankohtainen suomalaisessa yhteiskunnassa. Heikki 

Hiilamon mukaa lasten kykyjen ja valmiuksien tasoittamiseen ei koulujärjestelmästä ole, 

vaan erojen tasaaminen pitäisi lähteä varhaislapsuudesta. Suomalaista yhteiskuntaa 

kehitettäessä lähtökohtana tulee Hiilamon mukaan olla sosiaalisten mahdollisuuksien 

politiikka, jossa taataan sosiaalinen liikkuvuus eli ihmisen mahdollisuus elinkaarensa 

aikana siirtyä sosiaalisesta asemasta toiseen. ( Hiilamo, 2011, s. 95–97.)  

Säästäminen, karsiminen ja yhdistäminen ovat valtiollisen ja kunnallisen päätöksenteon 

avainsanoja 2010-luvulla. Suomessa on kuitenkin voimakas halu säilyttää hyvät, tasa-

arvoiset koulu- ja varhaiskasvatusjärjestelmämme. Suomen hallitusohjelmassa (22.6.2011) 

todetaan: ”Suomessa kaikki ovat samanarvoisia sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, 

uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta 

suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.” Hallituksen linja on 

sama yhdenvertaisuuslain kanssa (Yhdenvertaisuuslaki, 2004). Uutta varhaiskasvatuslakia 

on alettu laatia ja lain on suunniteltu tulevan voimaan vuonna 2015. Hallitusohjelman 

mukaisesti päivähoitoa tullaan kehittämään syrjäytymistä ehkäisevänä palveluna. 

 

5.4. Lasten yhdenvertaisuuden näkökulmia 

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (1989) julistetaan kaikki maailman lapset 

samanarvoisiksi. Maailman valtioilla on sopimuksen mukaan velvoite kohdella lapsia ja 

heidän vanhempiaan yhdenvertaisina heidän taustastaan riippumatta. Sopimuksen ovat 

allekirjoittaneet kaikki maailman maat Somaliaa, Yhdysvaltoja ja Etelä-Sudania lukuun 

ottamatta. Suomen varhaiskasvatuksen perusta on lapsen oikeuksien sopimuksessa ja 

sopimus tuli lainvoimaiseksi Suomessa vuonna 1991. Laki lasten päivähoidosta vuodelta 

1973 säätelee Suomessa päivähoidon järjestämistä. Lakiin on tehty myöhemmin joitakin 

muutoksia (L36/1973). Vuonna 1983 lakiin on lisätty pykälä päivähoidon 
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valtakunnallisista kasvatustavoitteista, joissa korostuvat päivähoidon yhteistyötehtävä 

lasten vanhempien kanssa ja kotikasvatuksen tukeminen. Päivähoidon tulee myös edistää 

lapsen kehitystä, tukea turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden muodostumista, taata 

suotuisa kasvuympäristö sekä tarjota monipuolista toimintaa. (Rouvinen, 2007, s. 1.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet–asiakirja (2005) pohjautuu lapsen oikeuksien 

sopimukseen ja siinä määritellään päiväkotien toiminta hoivan, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudeksi. Näkemys lasten kasvusta ja oppimisesta perustuu kasvatustieteelliseen, 

varhaiskasvatukselliseen ja monitieteiseen tietoon sekä tutkimukseen. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään lapset tasa-arvoiseen asemaan ja 

asetetaan syrjintäkielto. Esiopetusikäisten osalta perusteita täydentää Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet–asiakirja (2010). 

Tuoreessa OECD:n raportissa tarkastellaan lasten elämään vaikuttavia muutoksia. Raportin 

mukaan lasten mahdollisuudet ovat aina kiinni niistä olosuhteista, joihin he syntyvät. 

Huolimatta vastoinkäymisistään lapset ovat sitkeitä kun on kyse heidän menestyksen 

haaveistaan, unelmistaan ja toiveistaan koskien koulua ja uraa. Monissa maissa yhä 

useammat heikommassa asemassa olevat nuoret voivat saavuttaa korkeakoulututkinnon. 

Kasvatustieteellinen ja sosiologinen tutkimustyö ovat tehneet ansiokasta yhteistyötä 

tutkiessaan sosiaalisen taustan merkitystä ihmisen tavoitteiden saavuttamisen suhteen. 

(OECD, 20012, s. 84.) 

Lasten ja nuorten terveys–ja hyvinvointieroista on THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

julkaissut LATE–tutkimuksen (23.4.2012). Tutkimuksessa kartoitettiin lasten ja nuorten 

terveydentilaa perheen, lähinnä äidin, tulo–ja koulutustason mukaan. Tulokseksi saatiin, 

että erot lasten välillä ovat Suomessa voimakkaasti kasvaneet perheen sosioekonomisen 

aseman ja asuinpaikan mukaan. (Kaikkonen, Mäki, Hakulinen-Viitanen, Markkula, 

Wikström, Ovaskainen, Virtanen & Laatikainen, 2012.) 

Hyvän ja huonon lapsuuden osatekijöitä on viime vuosina kartoitettu Suomessa 

tutkimuksin. Irmeli Järventien tutkimus tarkastelee syrjäytymistä lapsen näkökulmasta. 

Järventien mukaan lasten kohdalla on parempi puhua syrjäytymisen sijaan 

syrjäytymisriskistä, jota voidaan mitata kahdella indikaattorilla: lapsen saama perushoiva 

ja lapsen psykososiaalinen hyvinvointi. Jälkimmäistä Järventie kutsuu identiteetiksi, jonka 

lapsi rakentaa vuorovaikutuksessa rakastavan aikuisen kanssa. Lapselle identiteetti 

tarkoittaa hänen kielellisesti kuvaamaansa itse-kokemusta.   Huolehtivan aikuisen 
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rakkauden ja huolenpidon kautta lapselle kehittyy sosiaalista pääomaa. Lapsi tarvitsee 

myös kestävän ja pysyvän ihmissuhteen, jota ilman lapselle ei kehity inhimillistä pääomaa. 

Tutkimuksen valossa näyttäisi, että hyvän lapsuuden tunnusmerkkejä ovat lapsen aikuiselta 

saama huolenpito: riittävä lepo, ravinto, puhtaus ja turvallisuuden tunne.( Järventie, 2001, 

s. 83–120.) Päivähoidossa tämä lapsen suotuisan identiteetin rakentuminen tulee ottaa 

huomioon. Lapsen tulee saada aitoa hyväksyntää ja onnistumisen kokemuksia.  

Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman väheneminen, lasten aseman huonontaminen sekä 

taloudellisen hyödyn ahnehtiminen ovat uudenlaisen köyhyyden ilmenemismuotoja. 

Modernissa yhteiskunnassa lapsen identiteetistä on yhteiskuntakriitikoiden Anthony 

Giddensin sekä Zygmunt Baumanin mukaan muodostunut kollektiivinen 

muokkausprojekti, jossa lapsen haavoittuvuutta käytetään kulutusmarkkinoilla surutta 

hyväksi. ( Järventie, 2001, s. 122.) Varhaiskasvatuksen tehtävä on perinteisesti ollut lapsen 

ja lapsuuden suojelu.  

Tess Ridge on tutkinut lasten subjektiivisia kokemuksia köyhyydestä. Ridge toteutti 

tutkimuksensa Isossa-Britanniassa 1990-luvun lopulla haastattelemalla köyhyydessä eläviä 

lapsia ja nuoria. Tutkimuksessa huomattiin köyhyyden vaikuttavan lasten arkeen ja elämään 

hyvin kokonaisvaltaisesti ja moniulotteisesti. Lapset saattoivat kärsiä ruoan puutteesta ja 

ulospäin näkyvästä huonosta vaatetuksesta. Lasten asumisolosuhteet olivat heikentyneet ja 

harrastusmahdollisuudet rajoittuneet. Lapsia kiusattiin sekä eristettiin sosiaalisesti, ja tämän 

vuoksi he kokivat osattomuutta sekä syrjäytymistä. Lasten taakkaa lisäsi huoli perheen 

toimeentulosta, perheenjäsenten välisistä jännitteistä sekä vanhempien ja sisarusten 

hyvinvoinnista. Lasten aika tovereiden kanssa saattoi vähentyä kotitöiden lisääntyessä ja 

heidän joutuessa ansiotöihin. (Ridge, 2002, s. 10–11.) 

Markus Jäntti käsittelee artikkelissaan lapsiköyhyyttä Suomessa. Jäntin mukaan lapsi on 

köyhä, kun hänen vanhempansa ovat köyhiä. Jäntin mukaan lapsen köyhyyttä on 

moraalisesti vaikeaa hyväksyä, koska lapsi ei valitse vanhempiaan ja on siten ilman omaa 

syytään köyhä. Vanhemman pienituloisuus ei kausaalisesti aiheuta lapselle pienituloisuutta 

aikuisena, mutta toisaalta pienituloisuus ei myöskään edistä hänen taloudellisia 

ponnistelujaan aikuisena. Vanhempien vähäinen koulutus, perherakenne, vanhempien 

ulkona olo työelämästä ja ennen kaikkea yksinhuoltajuus ovat köyhyyden riskitekijöitä. 

Maahanmuuttajalapset ovat Suomessa suuressa köyhyysriskissä. Sen sijaan alueellisilla 

eroilla ei ole merkitystä, kuten ei vanhempien sairaudellakaan. (Jäntti, 2010, s. 62–76.)  
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5.5. Lapsen syrjäytyminen 

 

Syrjäytymisestä puhutaan tiedostusvälineissä nykyisin päivittäin. Syrjäytymiskäsitteen 

määrittely on epätarkkaa ja syrjäytymisen ilmeneminen monimuotoista. Alle kouluikäisten 

lasten syrjäytymisestä on myös alettu keskustella kiivaasti julkisuudessa. 

Voimakkaasti elämisenlaatuun liittyvistä perustoiminnoista sivuun jäämistä alettiin 80–

luvulla nimittää syrjäytymiseksi. Ihminen voi jättäytyä tai hänet voidaan jättää 

koulutuksen, työelämän tai sosiaalisen elämän ulkopuolelle. Huono–osaisuuden 

komponentit näyttävät yhteiskunnassa kasautuvan samoille henkilöille. Usein tämän 

tyyppinen syrjäytyminen lyö leiman ihmiseen ja muuttuu sekundaariseksi 

poikkeavuudeksi, jossa yksilö itse on sisäistänyt leimansa. ( Jokivuori & Vainio, 1992, s. 

86.) 

Syrjäytymistä voidaan tarkastella kahtena ulottuvuutena: koulutuksellisena tai sosiaalisena 

syrjäytymisenä. Koulutuksellisessa syrjäytymisessä nuorelta puuttuu tietoja, taitoja ja/ tai 

valmiuksia, joiden avulla hänen koulukseen tai työuralle valikoitumisensa voi vaikeutua. 

Sosiaalisessa syrjäytymisessä lapselta tai nuorelta puuttuu ystävyyssuhteita ja sosiaalisia 

siteitä, minkä taustalla on lähiyhteisöjen mureneminen. Lapsi voi omassa yhteisössään, 

esimerkiksi päiväkodin vertaisryhmässä, joutua leimatuksi toisten lasten taholta 

poikkeavaksi. Koulutuksellisen ja sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijänä kodilla on 

merkittävä osuus. Yli-sukupolvinen huono-osaisuuden prosessi (vrt. Linnatsalo, 2002) voi 

aiheuttaa lapselle kokemuksen siitä, mitä on olla ei-toivottu ja ryhmän ulkopuolelle jäävä. 

On muistettava, että elämän riskitekijät esimerkiksi työttömyyden tai perheen hajoamisen 

muodossa saattavat koskettaa ketä tahansa perhettä. Sosiaalinen tuki tai omat voimavarat 

eivät tällöin aina pysty keskeyttämään alkavaa syrjäytymiskehitystä. Lasten ja nuorten 

syrjäytymisen selittäjänä käytetään usein vaikeita kotioloja, mutta lapset ja nuoret eivät itse 

kuitenkaan usein syyllistä kasvuolojaan. Usein lapset tuntevat solidaarisuutta vanhempiaan 

kohtaan tai eivät halua muistella ongelmia. Monenlaiset yhteiskunnan ja lasten 

kehitysyhteisöjen mekanismit aiheuttavat lasten syrjäytymistä, eivätkä kaikki suomalaiset 

lapset yllä lapsen suojelun ja osallisuuden tavoitteisiin, joita YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksessa korostetaan. ( Pölkki, 2001, s. 125–130.) 



25 
 

Kaarina Laineen ja Johanna Talon (2002) tutkimuksessa päiväkoti-ikäisten lasten 

vertaisryhmästä syrjäytymisestä todetaan, kuinka lapsen syrjäytyminen saattaa alkaa jo 

varhaislapsuudessa. Toveripiirissä tai vertaisryhmässä lapsi voi joutua hyljeksityksi ja 

jäädä ilman leikkitoveria. Päiväkoti voi ehkäistä alkavaa syrjäytymisprosessia toimimalla 

luontevana sosiaalisten suhteiden harjoitteluympäristönä ja huolehtimalla siitä, että kukaan 

ei joudu ryhmän ulkopuolelle. Tutkijoiden mukaan lapsen kasvuolot vaikuttavat lapsen 

kehitykseen siten, että alkuun lähtenyt suotuisa tai epäsuotuisa kehityssuunta jatkuu 

aikuisiälle saakka. Huolimatta haittaavista ulkoisista tekijöistä lapsella voi olla kehitystä 

suojaavia piirteitä, kuten hyvä itsetunto tai positiivinen temperamentti. Kehityksen 

riskitekijöinä voidaan nähdä lapsen emotionaalinen kypsymättömyys, heikko itsetunto ja 

torjutuksi tuleminen toverisuhteissa. Vanhempien sairaudet, matala koulutustaso tai avio–

ongelmat tuovat riskejä myös lasten kehitykseen, samoin kuin perhe–elämän suhteiden 

toimimattomuus, vanhempien tehottomuus tai välinpitämättömyys kasvattajina. (Laine & 

Talo, 2002, s. 148–149).  

Syrjäytyminen ei aina ole yksilölle hänen tahtomattaan tapahtuva asia, vaan syrjäytyminen 

voi olla nuoren valinta ja muutoksen aikaan saava reaktio olemassa olevaa tilannetta 

kohtaan. Olisikin aiheellista ymmärtää lapsen erilaisuutta ja herkkyyttä, sekä puhua 

sopeuttavan toimintatavan sijaan dialogisesta toimintatavasta. Aikuisten on välillä 

pysähdyttävä kysymään onko syytä sopeuttaa lapsia sairaalta vaikuttavaan maailmaan? 

(Kajanoja, 2001, s. 202–203.) 
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6. Lapsen osallisuus  ja hyvinvointi  varhaiskasvatuksessa 

 

Lapsen osallisuus on sidottu siihen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kontekstiin, 

jossa hän elää. Lapsen sosiaalinen osallisuus on lapsen kasvamista aktiiviseen 

kansalaisuuteen. Osallistavat menetelmät antavat lapselle mahdollisuuden tehdä valintoja 

ja ottaa kantaa jokapäiväisen elämänsä päätöksiin. Osallisuus tulee nähdä ennemminkin 

toimintana kuin puheina. ( Percy–Smith & Thomas, 2010, s.357–359.) Jokaisella lasta 

hoitavalla aikuisella, on hän sitten lapsen vanhempi tai päiväkodin työntekijä, on käsitys 

siitä mitä lapsen hyvinvointi tarkoittaa. Hyvinvoiva lapsi on päivähoidon 

varhaiskasvatussuunnitelmien ja toiminnan keskeinen tavoite. (Lämsä, 2009, s. 95–99.)

  

6.1. Lapsen osallisuuden huomioiminen varhaiskasvatuksessa 

 

Lasten osallisuuden katsotaan pohjautuvan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Roger 

Hartin osallisuuden tikapuut on vaikutusvaltaisin malli tällä kentällä, ja Hartin malli kuvaa 

lasten osallisuuden asteita alhaalta ylöspäin. Kolmella alimmalla portaalla ei osallisuutta 

ole. Ylimmällä kahdeksannella askelmalla toiminnan aloitus tapahtuu lapsen aloitteesta, ja 

päätökset lapsi jakaa yhdessä aikuisen kanssa. Hartin mukaan osallisuus tarkoittaa 

perustavanlaatuisia oikeuksia kansalaisuuteen. (Hart, 1992, s. 5–16.) 

Keskiluokan näkökulmasta katsottuna lasten osallisuus saattaa näyttää toteutuvan 

erinomaisesti. Onkin tärkeää, että jokainen meistä kannustaa myös heikommassa olevien 

lasten osallisuutta. Vertailut lasten kasvatustoimenpiteiden välillä eri maissa osoittavat, että 

hyvin toimeentulevat vanhemmat painottavat kasvatuksessaan itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta, kun taas köyhemmät vanhemmat näkevät kuuliaisuuden tapana, jolla 

lapsi voi saada taloudellista menestystä. Köyhät vanhemmat myös kokevat, ettei heillä ole 

aikaa tai kärsivällisyyttä tukea lapsen spontaaneja aktiviteetteja. Taustaltaan 

heikompiosaiset lapset saattavat oppia vanhemmiltaan puhumattomuuden kulttuuria. 

Tällaiset lapset tarvitsevat kaksin verroin puolestapuhujia, sillä ilman ylimääräisiä 

ponnisteluja on vaarana, että vain keskiluokan ääniä kuullaan. (Hart, 1992, s. 33.) 
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Harry Shier`n viisi osallisuuden astetta pohjautuu Hartin malliin: 1. Lapsia kuunnellaan 2. 

Lapsia tuetaan näkemysten esittämisessä 3. Lasten näkemykset otetaan huomioon 4. Lapset 

osallistuvat/ sitoutuvat päätöksentekoprosessiin 5. Lapset jakavat vallan ja vastuun 

päätöksenteossa. Lisäksi kaikilla viidellä tasolla nähdään kolme ulottuvuutta: puutteet, 

mahdollisuudet ja velvoitteet. (Shier, 2001, s. 107–117.) 

Lapsen osallisuudesta puhutaan myös suomalaisessa varhaiskasvatuksessa yhä enenevässä 

määrin. Osallisuus voidaan määritellä tavaksi, jossa yhdistetään lapsilähtöinen, 

lapsikeskeinen ja aikuiskeskeinen työtapa ja josta muotoutuu yhteisöllistä toimintaa. 

Tutkimusten valossa osallisuus toteutuu yleisesti ottaen huonosti suomalaisessa 

päivähoidossa, mutta hyvääkin toimintakulttuuria löytyy useista päiväkodeista. 

Osallisuuden merkityksen ymmärtämiseksi henkilökunta tarvitsee koulutusta, tietoa uusista 

työtavoista ja asennemuutosta.  ( Stenvall & Seppälä, 2008, s. 4–40.)  

Lasten osallistavien ryhmien ohjaamisesta on julkaistu opas, jonka pohjana ovat YK:n 

lapsen oikeuksien sopimus ja siihen perustuva perustuslaki, kuntalaki ja nuorisolaki, jotka 

pyrkivät takaamaan ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallisuuden kokemukset. 

Osallistavan kasvatuksen paikkoja ovat koti, päiväkoti, koulu ja nuorisojärjestöt. 

Ajatuksena on, että mitä paremmin osallisuus toteutuu lapsena, sitä helpompi yksilön on 

aikuisena osallistua yhteiskunnan toimintaan. Lapselle ei kuitenkaan anneta liikaa vastuuta 

liian varhain. Lapsista ei pyritä tekemään pikkuaikuisia. Kasvatuksellinen vastuu säilyy 

aikuisella, samalla kun lapsi suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa omista lähtökohdistaan 

ja valinnoistaan käsin. Osallisuus on ryhmätoimintaa ja toimivan vuorovaikutuksen kautta 

lapselle syntyy tunne, että voi vaikuttaa asioihin ja kuulua joukkoon. ( Piiroinen, 2007, s. 

4–7.) 

6.1.1. Osallistavat työmenetelmät varhaiskasvatuksessa 

 

Osallistavien työmenetelmien käytöstä on tehty Suomessa useita tutkimuksia erityisesti 

pääkaupunkiseudulla (Venninen, Leinonen & Ojala, 2010; Stenvall & Seppälä, 2008). 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen toiminnan sisällössä tulee painottaa taideaineita ja 

kiireettömiä, emotionaalisia kokemuksia. Luovan toiminnan osuutta toiminnassa tulee 

entisestään lisätä. Lapsiperheiden elinehtoja ei tule yhteiskunnan taholta heikentää eikä 

päiväkotien ja koulun toimintaolosuhteita kurjistaa.( Järventie, 2001, s. 119.) 
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Sosiaalisen intervention mallissa opetetaan lapselle sosiaalisia taitoja mallioppimisen 

kautta, vahvistetaan hänen myönteistä käytöstään, tuetaan lapsen itsetuntoa ja pyritään 

katkaisemaan negatiivisen vuorovaikutuksen kehä. Sadut, kertomukset, roolileikit, 

nukketeatteri, oppimiseen liitettävät keskustelut sekä yhteistoiminnalliset ryhmätehtävät 

ovat käytettyjä työmenetelmiä. Suomalainen päiväkotiympäristö on tutkijoiden mielestä 

oivallinen paikka aloittaa syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet. Sosiaalisten taitojen 

oppimisen tukemiseen on ihanteellisinta sitouttaa koko päiväkoti. Yhteistyötä päiväkoti 

tekee vanhempien, koulun, neuvolan ja muiden eri tahojen kanssa. (Laine & Talo, 2002, s. 

152–156.) Myös Yhdysvalloissa on viime aikoina lisääntynyt tutkimus, jossa alemman 

luokan lasten oppimisen taitoja, yhteisöön kuulumisen tunnetta ja myönteistä omakuvaa 

halutaan parantaa sosiaalisen motivoinnin avulla. Tutkimuksin on havaittu sosiaalisten ja 

koulutuksellisten prosessien olevan yhteydessä toisiinsa ja täydentävät toisiaan. (Wentzel, 

2009, s. 3.) 

 

6.2.  Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 

 

Erik Allardt loi 1970-luvulla hyvinvoinnin mallin ”Having, Loving, Being”, jonka pohja 

voidaan nähdä olevan jo antiikin aikoina havaituissa ihmisen perustoiminnoissa. Lapselle 

merkityksellisiä ovat hänen ihmissuhteensa, vuorovaikutus ihmisten kesken, ympäristön 

lämmin ilmapiiri, fyysinen tila, leikkiympäristön mahdollisuudet ja muut käytössä olevat 

resurssit. Kirsti Karila on käyttänyt lapsitietämys-käsitettä kuvaamaan 

lastentarhanopettajan yhtä keskeistä osaamisaluetta. Kasvattajan pohtiessa lapsen 

elämäntilannetta ja kokemuksia tuloksena syntyy lapsitietämys, jonka myötä lisääntyy 

ymmärrys lapsesta sekä hänen hyvinvoinnistaan ja tarpeistaan.  (Lämsä, 2009, s. 95–99.) 

Hyvinvoinnin käsite saa aikaan ajatusprosessin siitä, mitä hyvä elämä ja onnellisuus ovat. 

Eila Estola ja Anna-Maija Puroila pohtivat artikkelissaan hyvinvointikäsitettä hedonistisen 

ja eudaimonisen suuntauksen välillä. Hedonistisen käsityksen mukaan yksilölle nautinto ja 

välittömän mielihyvän kokeminen on tärkeää. Usein tämä käsitystapa samaistetaan 

onnellisuudeksi. Eudaimonisen hyvinvoinnin tavoitteena on inhimillinen kasvu, yhteisöön 

kiinnittyminen ja pidemmän aikavälin tavoite elämän onnellisuudesta. Hyvinvointia 
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tarkastellaan siitä näkökulmasta, mitä vaikutuksia yksilön teot yhteisölle tuottavat. Estola 

ja Puroila ovat laajentaneet hedonistisen ja eudamonisen hyvinvointikäsityksen tarkastelun 

aikuisten maailmasta lasten maailmaan. He kysyvätkin, että vaikka aivan pienen lapsen 

kohdalla hedonistinen hyvinvointikäsitys puolustaa paikkaansa, ja lapsen perustarpeiden 

tulee toteutua välittömästi, niin tulisiko hiukan isompien lasten kohdalla tavoitella 

eudamonista hyvinvointia, eli lapsen tulisi oppia siirtämään tavoitteitaan ja sietämään 

pettymyksiä? Toisinaan nykyisessä kasvatuskeskustelussa pidetään kaikenlaista lapsen 

toiminnan rajoittamista epäsuotavana. Lapsen hyvinvointia ja hyvää elämää pitemmällä 

ajanjaksolla edistettäessä kaikkien lapsen toiveiden ei tarvitse välittömästi toteutua. Lapsen 

tulee tulla kuulluksi ja lasta tulee kunnioittaa. Aikuisella on viime kädessä vastuu lapsen 

hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. (Puroila & Estola, 2012, s. 38–39.) 

 

 

 

6.2.1 Hyvinvointioppiminen 

 

Tampereen yliopiston tutkijaprofessori Matti Rimpelä (2012) on käyttänyt termiä 

hyvinvointioppiminen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukemisesta. Rimpelän 

mukaan lasten hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on paljolti ollut häiriöihin 

keskittyvä asiantuntemus, jonka rinnalle Rimpelän mukaan olisi otettava lapsen 

hyvinvoinnin yleinen ja ”normaali” kehittyminen. Rimpelän hyvinvointioppiminen–

käsitteen pohjalla on ekologinen tulkinta lapsen kasvusta ja kehityksestä, mikä tarkoittaa, 

että lapsen kehityksen kannalta olennaista on lapsen varttuminen useassa rinnakkaisessa 

ekologisessa kehitysympäristössä. Tärkeää on lapsen suhde toisiin ihmisiin, vuorovaikutus 

yhteisössä sekä kehitysyhteisöjen välinen kasvatuskumppanuus. 

Olennaista hyvinvointioppimisessa on ajatus siitä, että aivan kuin lukemista ja laskemista, 

hyvinvointia ja pahoinvointiakin voidaan oppia. Rimpelän mukaan lapsi ei ole 

varhaiskasvatuksen tai koulun asiakas, vaan kehitysyhteisössä tärkeää on osallisuus ja 

lapsen tunne siitä, että hän kuuluu yhteisöön. Kun lapsen hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan, 

pitäisi kysyä kolmea asiaa: minkälaisia ovat olleet kehitysyhteisöt, joissa lapsi on 

varttunut, minkälaisissa yhteisöissä lapsi on osallisena tällä hetkellä sekä minkälaisiin 

yhteisöihin hän on todennäköisesti matkalla? Lapsen hyvinvoinnin arvioijina toimivat 
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vanhemmat, terveydenhoidon ammattilaiset sekä lastentarhanopettaja tai luokanopettaja. 

Rimpelän mukaan paras lapsen hyvinvoinnin yksittäinen arvioija on lastentarhanopettaja, 

joka tekee arviointia yhdessä lapsen vanhempien kanssa. (Rimpelä, 2012.) 

Lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi toteutetaan Suomessa useita hankkeita. Yksi näistä on 

valtakunnallinen Kaste-ohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen 

kehittämisohjelma, jonka pohjoissuomalainen osahanke Tukeva-hanke on. Kaste-ohjelma 

pohjautuu lapsi- ja nuorisopolitiikan strategiaan, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Kaste-ohjelmassa palveluita kehitetään sektorirajat 

ylittäviksi. Palvelut tulisi tuoda lapsen omaan kehitysympäristöön kuten päiväkotiin.  

Kaste-ohjelman strategisena päämääränä on kuntalaisten osallisuuden lisääntyminen ja 

syrjäytymisen väheneminen, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen, 

hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen, palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja 

saatavuuden paraneminen sekä alueellisten erojen vähentyminen. (Kaste-ohjelma 2008-

2011, s. 21.)  Tukeva-hankkeet ovat tuoneet työkaluja käytännön työhön eri 

lapsiperhetoimijoiden välille. Lapsen, nuoren ja lapsiperheen hyvinvointia edistää ehyt 

tuen polku ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tukeva 2- hankkeen tavoitteet ovat 

olleet hyvinvointiarviointijärjestelmän kehittäminen, laajojen 4-vuotistarkastusten 

pilotointi, hyvinvointitiedon keruu ja tiedon hyödyntämisen mallintaminen, ohjelmatyö, 

lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien kehittäminen sekä lapsiperheiden 

palvelujen saatavuuden edistäminen. Tukeva 3-hankkeen tavoitteena on juurruttaa em. 

käytäntöjä toimiviksi. Erityisesti laaja 4-vuotistarkastuksen yhteistyömalli koskee 

varhaiskasvatuksen kenttää. (Tukeva 3, 2013.)  
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7. Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tämän tutkimuksen aineiston olen koonnut kahdeksassa oululaisessa päiväkodissa 

lastentarhanopettajien keskuudessa.  Päiväkodit olen valinnut sattumanvaraisesti Oulun 

kaupungin kunnallisten päiväkotien joukosta. Päiväkodit sijaitsevat eri puolilla Oulua ja 

edustavat väestörakenteeltaan monenlaisia asuinalueita. Aineiston koonnissa käytin kahta 

eri menetelmää. Ensimmäiseen tutkimusvaiheeseen laadin avoimen kysymyslomakkeen 

(Liite 1, s. 94 ), jossa on seitsemän, hieman eri näkökulmista tutkimusongelmaa lähestyvää 

kysymystä. Kysymykset pyrin laatimaan siten, että ne jättivät vastaajalle laajan tilan 

vastata omien käsitysten ja kokemusten mukaan. Kysymysten laadinnassa painotin niiden 

muotoilua siten, että saisin tutkittavasta kohteesta mahdollisimman paljon tietoa. 

Kyselylomakkeiden jakamisessa käytin ns. sovellettua lumipallomenetelmää, jossa tutkija 

antaa lomakkeen jaon tietylle henkilölle ja tämä antaa tutkimuslomakkeen eteenpäin 

haluamalleen henkilölle. Jaoin kyselylomakkeita 29 kpl ja 22 lastentarhanopettajaa vastasi 

lomakekyselyyn. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 76 %. Kyselyyn sai vastata nimettömänä, 

mutta koulutustaustan ja työvuosien lukumäärän pyysin kertomaan. Vastaajien 

koulutustausta oli seuraava: 13 LTO, 1 LTO(KK), 1 LTO (HuK), 3 sosionomi AMK, 1KM 

ja 1 LO (KM).  Työvuosia haastatelluilla oli 1–30 vuotta. 

Koska koin, että lomakekyselyn avulla en saanut tutkimuskohteestani riittävästi tietoa ja 

halusin syventää tutkimusaiheeni aineistoa, päätin jatkaa aineiston keräämistä 

teemahaastattelujen eli puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Tutkimuksen toisessa 

vaiheessa haastattelin kolmea lomakekyselyyn vastannutta lastentarhanopettajaa 

teemahaastattelun avulla. Haastateltavat valitsin haastateltavien oman ilmoittautumisen 

sekä lomakevastausten perehtyneisyyden perusteella. Lopullisiin tutkimustuloksiin olen 

yhdistänyt sekä lomakekyselyn että teemahaastattelujen antamat tutkimustulokset 

Lomakekyselyssä annetun mahdollisuuden nimettömänä vastaamiseen perustelen 

arviollani, että nimettömyys helpottaa joidenkin vastaajien osallistumista tutkimukseen, 

vaikka tutkimusta ei tehdäkään tutkittavalle henkilökohtaisesta tai arasta aiheesta. 

Lomakkeista sain takaisin 10 nimettöminä ja 12 nimellisinä. Tutkimuslomakkeen keruuta 

paperisena perustelen oletetulla vastausprosentin nousulla. Osallistujan saadessa 
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lomakkeen käteen ja tietävänsä päivän, jona tutkija hakee lomakkeen, tulee vastattua 

helpommin. Yksi vastaaja oli kuitenkin hukannut lomakkeen, otti minuun yhteyttä ja halusi 

vastata sähköisesti, joten hoidimme asian niin. Toinen vastaaja halusi vastata sähköisesti 

paperilomakkeen sijaan. Yksi vastaajista oli vastannut vain yhteen lomakkeen 

kysymykseen. Vastaajista muutama mainitsi, että tämän tyyppisiä asioita on hyvä pohtia 

toisinaan. Osa kyselyyn vastanneista sanoi lomakkeeseen vastaamisen olleen hieman 

vaikeaa. 

Sain lomakekyselystä paljon tietoa tutkimusta varten, mutta koska koin, että tämän 

tutkimuksen laadullinen fenomenografinen luonne vaati henkilökohtaista kosketusta 

tutkittaviin, päädyin jatkamaan aineiston keräämistä kolmen teemahaastattelun avulla. 

Kaipasin myös lisää syvällistä tietoa aiheesta. Teemahaastattelujen pohjaksi olin laatinut 

kysymyksiä, jotka olin jaotellut eri teemoihin ja joiden järjestystä olin varautunut 

muuttamaan (Liite 2, s. 97). Tiettyjen keskeisten teemojen varassa eteneminen on 

olennaista teemahaastattelulle (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 48). Haastatellut henkilöt ovat 

koulutukseltaan lastentarhanopettajia ja kullakin heistä on yli 15 työvuotta 

lastentarhanopettajana. Haastatellut henkilöt olivat vastanneet jo aiemmin lomakekyselyyn 

ja he valikoituivat tutkimukseen oman halukkuutensa ja antamiensa lomakevastausten 

perusteella. Päiväkodit, jossa haastatellut työskentelevät, sijaitsevat eri puolella kaupunkia. 

Haastatelluista kaksi työskentelee samassa päiväkodissa. Haastattelutilanteet koin 

vuorovaikutuksellisiksi tilanteiksi, joissa haastateltavan kerronta sujui haastattelijan 

mitenkään pakottamatta. 

7.1. Fenomenografia  metodologisena  lähestymistapana  

 

Tämän tutkimuksen aineiston analysointi on toteutettu aineistolähtöisellä 

fenomenografisella tutkimusotteella. Ruotsalainen Göteborgin yliopiston professori 

Ference Marton tutkimusryhmineen kehitti fenomenografiaksi kutsutun kvalitatiivisen 

tutkimusotteen ja 1980-luvun alkupuolella termi otettiin virallisesti käyttöön (Gröhn, 1993, 

s. 1; Marton, 1986, s. 141; Niikko, 2003, s. 10). 

Fenomenografian luonteesta Michael Uljens (1991, s. 89) kirjoittaa, että se edustaa vähän 

strukturoitua tapaa tehdä haastattelututkimusta. Lähestymistavassa korostuvat sekä ilmiön 

kokemukselliset että käsitteelliset piirteet. Fenomenografiassa keskitytään tutkimaan 
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eroavaisuuksia ihmisten käsitysten välillä. Tutkimusotteessa tuodaan esiin konteksti, jossa 

ilmiö esiintyy ( Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Fenomenografiassa ei pyritä 

absoluuttiseen totuuteen. Tämä on huomattava tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa. 

Fenomenografinen tutkimus ei ole myöskään toistettavissa samanlaisena tilanteesta 

toiseen. Päätavoite fenomenografiaa käytettäessä on ymmärtää asioiden ilmeneminen 

tutkittaville heidän kokemusmaailmassaan ja löytää variaatiot sekä eroavaisuudet 

tutkittavien käsitysten välillä. (Marton, 1986, s. 141; Niikko, 2003, s. 39, 46.) 

Fenomenografisen laadullisen lähestymistavan kohteena on maailman ja sen ilmiöiden 

kuvaaminen sellaisena kuin tietty yksilöistä koostuva ryhmä ne kokee (Niikko, 2003, s. 

20). Pyrkimyksenä fenomenografisessa lähestymistavassa on tutkimushenkilöiden 

keskustelun tunnistaminen ja heidän käsityksiinsä ja kokemuksiinsa eläytyminen. Tutkijan 

tulee painottaa haastateltavan ymmärrystä ja olla itse ikään kuin oppijan roolissa ilmiön 

merkityksiä etsien. (Niikko, 2003, s. 30–31.) Tutkimusnäkökulma voidaan Martonin 

mukaan jakaa ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmaan Ensimmäisen asteen 

tutkimusnäkökulmassa tarkastelun kohteena ovat ympäristön ilmiöt, ja toisen asteen 

tutkimusnäkökulmassa tutkitaan ihmisten käsityksiä näistä ilmiöistä. Koska tavoitteena on 

ymmärtää ihmisten tapoja käsittää erilaisia ilmiöitä, tutkijan tulee yrittää asettua 

tutkittavien näkökulmaan. Martonin mukaan fenomenografisen tutkimuksen on olennaista 

toisen asteen näkökulma, ja tutkimuksen tehtävä on edistää toisen asteen 

tutkimusnäkökulmaa. (Gröhn, 1993, s.7–8,18.)  Fenomenografian tutkimuskohde on 

tutkittavan käsitys, mutta tässä yhteydessä käsitys tarkoittaa eri asiaa kuin 

arkikielessämme. Fenomenografiassa käsitys tarkoittaa näkemystä jostakin tai perustavaa 

laatua olevaa ymmärrystä. Ilmaisulle ”tapa käsittää jotakin” on fenomenografinen 

rinnakkainen ilmaisu ”tapa kokea jotakin.” (Niikko, 2003, s. 25.)  

Tämän tutkimuksen luonteesta tekee fenomenografisen se, että tutkimuskohteena ovat 

varhaiskasvatustyötä tekevät lastentarhanopettajat, heidän kokemuksensa ja käsityksensä 

varhaiskasvatuksen ilmiöistä. Tutkijana olen joutunut tarkastelemaan omaa 

esiymmärrystäni, koska lastentarhanopettajana kokemusmaailmani on samankaltainen 

tutkittavien kanssa ja saattaa vaikuttaa tutkittavien osaan eläytymiseen. Fenomenografian 

luonteen mukaisesti olen pyrkinyt saattamaan itseni ikään kuin oppijan rooliin 

lastentarhanopettajia haastatellessani. (Niikko, 2003, s. 30–31,35.) 
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7.2. Lomakekysely ja haastattelu fenomenografisen tutkimuksen menetelminä  

 

Lomakekysely yhdistetään usein kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta se on myös 

kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonhankintamenetelmä. Tutkija voi sekä 

kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa tutkimuksessa olla etäisessä tai läheisessä 

kontaktissa tutkittaviin. (Hirsjärvi, 2001, s. 181.) Laadulliseen kyselylomakkeeseen 

laaditaan avoimet kysymykset, jolloin kysymyksiin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. 

Tällaiset lomakkeet tuottavat kuvailevaa tai vertailtavaa tietoa. (Borg & Gall, 1989, s. 

428.) Etuna lomakekyselyssä on mahdollisuus kerätä laaja tutkimusaineisto. Tarkalla 

kysymysten suunnittelulla voidaan tehostaa tutkimuksen onnistumista. (Hirsjärvi, 2001, s. 

182–190.) 

Yksilöllinen, avoin haastattelu on fenomenografian tyypillisin tiedonhankintamenetelmä 

(Marton, 1986, s. 28–49, 154 ). Tutkija pyrkii haastattelututkimuksen avulla hankkimaan 

tutkimustuloksia, joista ilmenee tutkittavien käsitykset ilmiöistä. Haastateltavalle esitetään 

suhteellisen avoimia kysymyksiä ja annetaan vapautta vastausten muotoiluun sekä omien 

näkökulmien esiintuomiseen (Marton, 1986, s. 154). Haastattelussa pyritään siihen, että 

haastattelija voisi eläytyä haastateltavan kokemusten sisältöön. Olennaista on 

haastateltavan oman maailmankuvan ja mielikuvien sekä tunteiden välittyminen 

haastattelijalle.  Fenomenografisessa haastattelussa käytetään mitä– ja kuinka–kysymyksiä. 

Haastateltavalla on oikeus muuttaa haastattelun kuluessa tapaansa kuvata asioita. 

Haastattelija voi rohkaista haastateltavaa vastausten esiintuomisessa, mutta siitä huolimatta 

haastatteluprosessi etenee niiden vastausten suunnassa, joita haastateltava tuo julki. 

(Niikko, 2003, s. 31–32; Uljens, 1991, s. 89.) Tutkijan on haastattelutilanteessa osoitettava 

empaattista asennetta (Niikko, 2003, s. 35). 

 

7.3. Fenomenografisen analyysin eteneminen 

 

Tutkijan tehtävänä fenomenografisessa tutkimusotteessa on löytää keräämästään 

aineistosta merkitykset, saada ne esiin tulkinnalla ja pyrkiä tekemään ne ymmärrettäviksi 

(Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 1996, s. 126). Tutkimuksen päämääränä on tutkia 

laadullisia vaihteluita siitä, miten ihmiset ymmärtävät jonkin ilmiön (Uljens, 1991, s. 82). 
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Analyysi edellyttää tutkijalta teoreettista ajattelua, eläytyvää luonnetta ja reflektointia. 

Tutkijan on myös kyettävä sulkeistamaan esioletukset mielestään. Esioletukset ovat 

aiempaa tutkimustietoa, tulkintoja kerätystä aineistosta sekä tutkijan omia uskomuksia ja 

tietoja aiheesta. Tutkijalle hänen oma empaattinen asenteensa on oiva työkalu. (Niikko, 

2003, s. 35,55.) Aineiston analyysissä tutkijan haasteena on astuminen ulos omien 

käsitysten ja kokemusten maailmasta. Tätä tapahtumaa nimitetään toisen asteen 

reflektioksi. Tutkimuksen tekijän tuleekin Martonin sanoin esittää toisten henkilöiden 

tapoja ajatella ja toimia, ei vain kokemuksia ja käsityksiä. (Marton, 1986, s. 146; Niikko, 

2003, s. 48. ) 

Fenomenografinen analyysiprosessi etenee neljässä vaiheessa. Aineisto on analyysin teon 

lähtökohta.  Ei ole selkeästi tiettyä menettelytapaa, jota fenomenografiassa noudatetaan, 

vaan analyysiprosessi etenee joustavasti koko aineiston keruuajan. Tutkijan reflektoinnilla 

on analysoinnissa suuri merkitys. Tutkija keskittyy tutkittavien tuottamiin ilmauksiin. 

Tutkimusongelmien asettamisen ja tiedonkeruun jälkeen ensimmäisessä analyysivaiheessa 

tutkija perehtyy aineistoon, hahmottelee kokonaiskäsitystä ja valitsee sanoja, lauseita tai 

kappaleita analyysiyksiköiksi. Hän etsii myös merkityksellisiä ilmauksia. Toisessa 

vaiheessa tutkija vertailee ja ryhmittelee. Hän etsii olennaista tietoa, eroavaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia. Kolmannessa vaiheessa tutkija rakentaa merkityskategorioita aineiston 

perusteella. Neljännessä vaiheessa luodaan kategoriakuvaus. Kuvauskategorioista 

muodostuu tulosavaruus. Kuvauskategorioita kuten tulosavaruutta ei voida luoda etukäteen 

niiden esioletusten pohjalta, joita tutkijalla on. Merkityskategoriat voivat olla vertikaalisia 

tai horisontaalisia. (Niikko, 2003, s. 32–39, 55; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

7.4. Aineiston analyysi 

 

Olen toteuttanut aineiston analyysin analysoimalla ensin lomakekyselyn, jonka jälkeen 

olen eläytynyt teemahaastatteluihin. Lopullisiin tuloksiin olen yhdistänyt kaksi 

analyysiprosessia. Laadullisen tutkimuksen tekijän tehtävänä on analysoitavan materiaalin 

lajittelu ja supistaminen. Aineistosta otettujen sitaattien täytyy tukea tehtyä analyysia, ja 

kirjoittajan täytyy osoittaa erilaisia näkökulmia. (Creswell, 2013, s. 50–52 .) 
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7.4.1. Lomakekyselyn analyysi  

 

Kuvaan seuraavassa lomakekyselyn analyysin kulun. Koska vastaajat olivat kirjoittaneet 

vastaukset paperilomakkeelle käsin, loin vastauksista Word-tiedoston tietokoneelle 

helpottaakseni vastausten luettavuutta. Yhdistin samaan tiedostoon myös sähköisesti 

saamani kyselylomakkeet. Koska lomake koostui seitsemästä kysymyksestä, jaoin 

vastaukset kysymyksittäin seitsemään eri osioon poimimalla kultakin vastaajalta kyseisen 

vastauksen kysymyksen alle.  

Lomakekyselyaineiston pohjalta muodostuivat keskeiset teemat, ja niiden avulla pääsin 

tarkastelemaan aineistoa lähemmin. Kun tutkija jakaa aineistoaan teemoihin, hän pääsee 

kohdistamaan huomionsa ajatuksellisiin yhteyksiin. Tällöin tarkastelu ei rajoitu vain 

yksittäisten kysymysten alle, vaan tutkija voi yhdistellä löytämiään merkityksiä 

riippumatta haastattelun kysymysten antamasta rajoituksesta ja voi luoda kokonaisuuksia. 

Teemat toimivat ikään kuin tutkimuksen analyysikehikkona. ( Huusko & Paloniemi, 2006, 

s. 167.)  Analyysin teon helpottamiseksi käsittelin merkitysyksikköjä aluksi kuuden eri 

teeman alla. Teemat nimesin seuraavasti: 1. Lastentarhanopettajan tietoisuus työnsä 

yhteiskunnallisesta tehtävästä, 2. Lasten eriarvoisuuden ilmenemismuotoja päiväkodissa, 3. 

Lastentarhanopettajan käyttämät työtavat yhdenvertaisuuden edistämisessä, 4. Lapsen 

osallisuus, 5. Vanhemmuuden tukeminen 6. Lastentarhanopettajan käsitys 

varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle 

Lomakekyselyyn vastanneet nimesin H1, H2, H3 jne. viimeisen ollessa H22.  Luin 

vastauksia läpi yhä uudestaan mielessäni tavoite, että lastentarhanopettajien lausumat 

alkaisivat ikään kuin keskustella kanssani ja tämän avulla pyrin eläytymään vastaajien 

kokemus- ja käsitysmaailmaan. Lukemisen jälkeen poimin aineistoista merkitysyksikköjä. 

Merkityksellisiä eivät ole niinkään yksittäiset sanat tai lauseet. Tutkijan tulisi nähdä 

aineistosta kokonaisuuksia ja tehdä aineistolle kysymyksiä mitä tai miten aihe 

haastateltavalle yksilölle näyttäytyy. (Marton, 1986, s. 146.)  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuslomakkeita analysoidessani poimin merkitysyksiköiksi 

sanoja, kahden sanan yhdistelmiä sekä useamman sanan kokonaisuuksia, jotka mielestäni 

kuvasivat vastaajan käsitystä. Yksittäisen sanan poimimisen näin perustelluksi silloin, kun 

se merkitykseltään sisälsi monta ulottuvuutta, esimerkkinä käsite ”ammatillisuus”. 
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Lomakkeet läpikäymällä löysin 484 merkitysyksikköä. Mikäli löysin kahdesta lomakkeesta 

mielestäni juuri samanlaiset lausumat, yhdistin ne samaan merkitysyksikköön. 

Yhdistämisessä piilee kuitenkin vaara, että vastaajat eivät ole tarkoittaneet samaa asiaa, 

vaikka tutkijalle tällainen vaikutelma syntyy ja analyysin luotettavuus saattaa joutua 

kyseenalaiseksi tutkijan yhdistellessä usean eri tutkittavan merkityssisältöjä (Hirsjärvi, 

1984, s. 76). Tämän takia olen noudattanut varovaisuutta yksikköjen yhdistelyssä ja 

mieluummin käsitellyt merkitysyksikköjä omina kokonaisuuksinaan.  

Etsin myös eroja vastaajien lausumien välillä, kuuluuhan fenomenografiaan myös eroavien 

käsitysten vertailu (Niikko, 2003, s. 39,46). Seuraavaksi yhdistelin merkitysyksikköjä 

yhteen, joista muodostui 118 merkityskategoriaa (Kuvio 1, s. 38), jotka jaoin kuuden 

teeman alle. On huomattava, että merkitysyksikköjen jakautuminen kategorioihin ei 

mennyt suoraviivaisesti kysymysten linjassa, vaan eri merkityskategorioihin saattoi löytyä 

sisältöä eri kysymysten vastauksista. Merkityskategorioista muotoutui 21 kuvauskategoriaa 

(Kuvio 2, s. 38), joiden avulla syntyi tutkimuksen tulosavaruus eli tutkimuksen tulokset. 

Lopulliset 21 ylemmän tason kuvauskategoriaa teemoihin jaoteltuna on koottu yhteen. 

(Kuvio 3, s. 39). Kuvauskategorioiden luomisessa olen käyttänyt vertikaalista systeemiä, 

jossa kategoriat ovat suhteessa toisiinsa niiden aineistossa esiintyvyytensä yleisyyden 

mukaan yleisimmän kategorian sijaitessa ylinnä taulukossa (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 

169). Tutkimustulosten julkituomisessa olen laadullisen kuvailun lisäksi toisinaan 

käyttänyt myös määrällistä kategoriointia, esimerkiksi (9/22). Usein tällaiset määrälliset 

kuvaukset ovat fenomenografisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisia, koska ne 

kuvaavat käsitysten ilmenemisen yleisyyttä tutkimuskohdejoukossa (Syrjälä, Ahonen, 

Syrjäläinen & Saari, 1996, s. 151). 
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Kuvio 1. Esimerkki merkitysyksiköiden muodostumisesta merkityskategoriaksi, TEEMA 1 

 

 

Kuvio 2. Esimerkki merkityskategorioiden muotoutumisesta kuvauskategoriaksi, TEEMA1 
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Kuvio 3. Lomakekyselyn analyysin kuvauskategoriat eli ylätason kategoriat teemojen 

mukaisesti 

Lastentarhanopettajan yhteiskunnallinen tehtävä: 
A. Lastentarhanopettajan käsitys itsestään lapsen kasvun ja kehityksen vahvistajana 
B. Lastentarhanopettajan käsitys tehtävästään lapsen yhteiskunnallisten valmiuksien 
edistäjänä 
C. Lastentarhanopettajan käsitys työnsä merkityksestä lasten vanhemmille 
D. Lastentarhanopettajan käsitys itsestään yhteiskunnallisena vaikuttajana 
 
Lasten eriarvoisuuden ilmeneminen päiväkodissa: 
A. Eriarvoisuuden liittyminen perheen varallisuuteen 
B. Eriarvoisuuden liittyminen muihin tekijöihin 
 
Yhdenvertaisuus päivähoidossa: 
A. Lasten ja perheiden tasavertainen kohtelu 
B. Lapsen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen 
D. Leikin ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen 
B. Osallisuuden tukeminen 

Lapsen osallisuus päiväkodissa: 
A. Toiminnan suunnittelu  
B. Lapsen omat valinnat   
C. Lapsen kuunteleminen 
D. Aikuisen asenne osallisuutta kohtaan 
 
Yhteistyö vanhempien kanssa: 
A. Vanhempien kannustaminen 
B. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut 
C. Kasvattajan oma asenne 
 
Lastentarhanopettajan käsitys varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle: 
A. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen vertaisryhmässä 
B. Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 
C. Lapsen itsetunnon kehittyminen 
D. Varhaisen tuen mahdollistuminen 
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7.4.2. Teemahaastattelujen analyysi  

 

Seuraavassa kuvaan kolmen teemahaastattelun analyysin. Nauhoitetut haastattelut purin 

ensin litteroiduksi tekstiksi. Kestoltaan nauhoitettua aineistoa oli 148 min. ja litteroituna 

tekstiä oli 28 sivua. Aluksi luin haastatteluja läpi. Mielessäni pyrin paneutumaan 

haastateltavien kokemusmaailmaan, huomioimaan heidän käsityksiään ja tekemään 

vertailuja haastateltavien välillä. Koska käytin myös teemahaastattelujen analyysissä 

fenomenografista tutkimusmenetelmää, tehtäväni oli poimia tekstistä olennaisia 

merkitysyksikköjä. Etenin teemahaastatteluanalyysissa lomakekyselyanalyysin kaavan 

mukaan, erona oli kuitenkin tämän aineiston suurempi narratiivinen luonne ja puhutun 

ilmaisun tuoma kielellinen rikkaus, joka välillä pistikin minut asettumaan ikään kuin 

sanojen merkityksen sisälle; pohtimaan haastateltavan perimmäistä tarkoitusta rikkaan ja 

omaleimaisen ilmaisun takana. 

Jaoin aineiston kuuteen teemaan, jotka muotoutuivat asettamieni tutkimusongelmien 

mukaisesti sekä aineiston lukemisen pohjalta ja jotka nimesin seuraavasti: 1. 

Lastentarhanopettajan käsitys yhteiskunnallisesta tehtävästään 2. Sosiaalinen 

kerrostuneisuus 3. Eriarvoisuus ja yhdenvertaisuus 4. Lasten ja perheiden kohtaaminen 5. 

Lastentarhanopettajan työmenetelmät 6. Lastentarhanopettajan oma tietoisuus 

varhaiskasvatuksen merkityksestä. Teemoihin jakaminen helpotti analyysin aloittamista, 

mutta ei kahlinnut ajatteluani edetessäni pienimmästä merkityksen ilmauksesta ylimmän 

tason tulosta kuvaavaan kategoriaan. 

Seuraavaksi lähdin etsimään aineistosta merkitysyksikköjä, joita löytyi 368 kpl. 

Merkitysyksiköistä muodostin 68 merkityskategoriaa ja niistä loin 19 kuvauskategoriaa. 

Lopulliset 19 kuvauskategoriaa keräsin yhteen taulukkoon (Kuvio 4, s. 41). 
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Kuvio 4. Teemahaastattelujen analyysin kuvauskategoriat eli ylemmän tason kategoriat 

teemojen mukaisesti  

Lastentarhanopettajan yhteiskunnallinen tehtävä 
A. Vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 
B. Varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy 
C. Lapselle annettavat yhteiskunnalliset valmiudet 
D. Vanhempien työssä käynnin tukeminen   
E. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 
Sosiaalinen kerrostuneisuus 
A. Lastentarhanopettajan ymmärrys yhteiskuntaluokkien olemassaolosta 
B. Lastentarhanopettajan oma yhteiskunnallinen asema   
C. Oman aseman vaikuttavuus asenteisiin ja työn tekemiseen 
 
Yhdenvertaisuus päivähoidossa 
A. Eriarvoisuuden ulkoiset merkit 
B. Vanhempien kasvatustoiminta 
C. Alkavan syrjäytymisen näkyminen lapsessa   
D. Monikulttuuriset perheet 
 
Lasten ja perheiden kohtaaminen: 
A. Lastentarhanopettajan vuorovaikutuksen tapa 
B. Tukea tarvitsevat lapset ja perheet 

Lastentarhanopettajan käyttämät työmenetelmät: 
A. Lastentarhanopettajan keskeisiä toimintatapoja 
B. Lapsen osallisuuden tukeminen 
C. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 
 
Lastentarhanopettajan oma yhteiskunnallinen tietoisuus varhaiskasvatuksen kysymyksistä: 
A. Sosiaalisten kysymysten pohtiminen 
B. Median seuraaminen ja itsensä kouluttaminen 
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Kyselylomakeanalyysin ja teemahaastatteluanalyysin yhdistäminen 

Tutkimuksen tulosten esittelyä yksinkertaistaakseni ja helpottaakseni näin tarpeelliseksi 

toteuttaa vielä analyysivaiheen, jossa yhdistin kyselylomakkeiden ja teemahaastattelujen 

kuvauskategoriat. Fenomenografisessa tutkimuksessa merkitysyksikköjen pohjalta 

syntyneiden merkityskategorioiden tarkoituksena on osoittaa teoreettisia yhteyksiä 

tutkittavien ilmauksista löydettyjen merkitysten välillä. Kun tutkija yhdistää kategorioita 

ylemmän tason kategorioiksi, se yleensä kohottaa tutkimuksen tasoa. Tähän 

toimenpiteeseen voi liittyä vaara ylitulkinnasta, jolloin tutkija pakottaa ilmaisuja tai 

kategorioita perusteettomasti yhteen. Tämän takia tutkijan tulee esittää lainauksia 

aineistosta myös lukijalleen. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 1996, s. 146–147.)   

Kategorioiden yhdistämisessä noudatin harkintaa ja yhdistin 21 lomakeanalyysin 

yläkategoriaa sekä 19 haastatteluanalyysin yläkategoriaa. Täten sain 19 ylintä kategoriaa, 

joista syntyy lopullinen tutkimuksen tulosavaruus. Kuuden eri teeman alla olevat ylimmät 

kategoriat ja niiden alaiset tutkimuslöydöt esittelen luvussa 8. Tutkimuksen tulokset. Jotta 

voidaan puhua fenomenografisesta tutkimuksesta, ei kategorioiden muodostamista tule 

jättää kesken vaan kategoriat on työstettävä ylimmän tason kategorioiksi (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 169).  
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8. Tutkimuksen tulokset 

 

Seuraavassa kappaleessa esittelen tutkimuksen tulosavaruuden sekä lomakekyselyn että 

teemahaastattelujen analyysin perusteella. Tuloksia olen havainnollistanut kuuden eri 

kuvion ( 5. s. 43, 6. s. 49, 7. s. 59, 8. s. 62, 9. s. 67 ja 10. s.71) avulla. Lukuun yhdeksän 

olen koonnut vielä tuloksista tiivistetyn yhteenvedon.  Sekä kyselylomakkeista että 

teemahaastattelun litteroiduista teksteistä poimimani, kursiivilla merkityt esimerkit 

elävöittävät tutkimustuloksia ja täydentävät kuvaa tutkimuksen annista. Empiirisellä 

ankkuroinnilla, ts. kategorioiden yhteyteen riittävästi suoria, käsityksiä kuvaavia lainauksia 

liittämällä, vakuutetaan lukija kategorioiden paikkansa pitävyydestä (Häkkinen, 1996, s. 

43). Olen nimennyt lomakekyselyyn osallistuneet vastaajat H1, H2, H3 jne., josta ilmenee 

kenen vastaajan lausumasta on kyse. Teemahaastatteluun osallistuneet 

lastentarhanopettajat olen nimennyt Ha1, Ha2 ja Ha3. Olen valinnut esimerkit aineistosta 

tutkimuksen tulosten esille tuontia parhaiten palvelevista lähtökohdista katsoen. 

8.1.  Lastentarhanopettajan käsitys työnsä yhteiskunnallisesta merkityksestä 

 

Kuvio 5. Lastentarhanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys 
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A. Lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijuus  

Lomakekyselyn kautta muodostuu lastentarhanopettajista kuva lapsen kasvun ja kehityksen 

tukemiseen antaumuksella suhtautuvista ammattilaisista, jotka ovat sisäistäneet tärkeän 

tehtävänsä lapsen positiivisen minäkuvan vahvistajina. Maininta lapsen kasvun, kehityksen 

ja oppimisen tukemisesta esiintyy jossain muodossa melkein kaikkien 

lastentarhanopettajien vastauksissa, ja se toteutuu sekä yksilöllistämällä että 

sosiaalistamalla. Lastentarhanopettajan tehtäväksi vastaajat kokevat turvallisen ja 

arvostavan kasvuympäristön tarjoamisen. Yksi vastaajista korostaa lastentarhanopettajan 

olevan yhdessä muiden varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa ensimmäisiä perheen 

ulkopuolisia ihmisiä ja tahoja, joiden kanssa lapsi on kosketuksessa ja joilla on vaikutusta 

siihen, millaisena maailma lapselle näyttäytyy. Tämä kuvastaa tulkintani mukaan vastaajan 

käsitystä suuresta vastuusta, joka lastentarhanopettajan työhön liittyy. Kolme kyselyyn 

vastanneista lastentarhanopettajista korostaa lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta 

lapsiryhmässä ja päivähoidon laadun turvaamista suunnittelun avulla. 

Lastentarhanopettajat korostavat varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen tasapainoiselle, 

kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Opettajien mukaan mahdollisimman hyvä kasvu- ja 

oppimisympäristö auttaa lapsista kasvamaan muiden ja itsensä kanssa toimeentulevia 

yksilöitä. 

Lastentarhanopettajien mukaan lapselle tulee antaa erityistä tukea varsinkin silloin, jos 

kehitys ei lapsen kohdalla etene suotuisaan suuntaan. Lastentarhanopettajan tehtävänä 

haastateltavat katsovat olevan yhteistyön eri asiantuntijatahojen kanssa ja lapsen asian 

eteenpäin viemisen. Yhteistyötahoista mainitaan erityisesti erityislastentarhanopettaja 

(varhaiserityisopettaja), kiertävä erityislastentarhanopettaja (kiertävä 

varhaiserityisopettaja), psykologi sekä lastensuojelun ja koulun työntekijät. Näin asiaa 

kuvaa yksi teemahaastattelun opettajista:  

”Puuttua sitte siihen kun näkkee, että kehitys ei oo edenny normaalilla tavalla, niin 

tietenkin kaikki tukitoimet ja tämmöset siihen ottaa, mutta tota, näkisin että se on 

niinku  semmonen enneltaehkäisy, tämmösen eriarvoisuuden ja eri taustoista tulevien 

lasten,  tukea niiden oppimiselle  ja kasvulle.”(Ha2) 



45 
 

Teemahaastattelussa haastattelemani kolmen lastentarhanopettajan mielestä lapsen hyvän 

hoidon ja kasvatuksen toteuttaminen on keskeistä heidän omassa työssään. Pienten 

ryhmässä työskentelevä lastentarhanopettaja kertoo, kuinka paljon alle kolmevuotiailla on 

osaamista ja ymmärrystä, jota vanhemmat eivät aina tiedostakaan ja hänen kertomansa 

kuvaa hyvin lastentarhanopettajan arvostavaa asennetta lasta kohtaan sekä uskoa lapsen 

mahdollisuuksiin. Samaa asiaa on pohtinut Sylvie Rayna, joka kirjoittaa alle 3-vuotiaiden 

lasten kasvatuksen nykytilasta eri maissa. Hän korostaa varhaiskasvatuksen 

mahdollisuuksia alle kolmivuotiailla, koska jo aivan pienillä lapsilla on lukemattoman 

paljon enemmän taitoja ja mahdollisuuksia kuin aikuiset osaavat ajatellakaan. Aikuisen 

mielikuvituksen puute on suurin este, jotta voisimme muuttaa käsityksemme lapsista ja 

tehdä kasvatuksesta tehokkaamman. Tutkimuksessa kysytään mihin pienten lasten 

luonnollinen energia kouluikäisenä katoaa?  (Rayna, 2011, s. 161–172.) 

 

B. Lapsen yhteiskunnallisten valmiuksien edistäminen 

 

Kyselylomakkeessa useimmat lastentarhanopettajat mainitsevat lapsen kasvattamisen 

yhteiskunnan jäsenyyteen keskeiseksi tehtäväkseen (10/22). Lastentarhanopettajat haluavat 

tukea lapsen positiivista minäkuvaa ja haluavat havaita varhain lapsen haasteet ja 

ongelmat, jotta lapsi voisi kasvaa yhteiskunnan tasapainoiseksi ja pärjääväksi jäseneksi. 

Teemahaastattelusta käy ilmi, että lastentarhanopettajat ovat sisäistäneet ammatillisiksi 

tavoitteikseen lapsen itseluottamuksen vahvistamisen ja itsetunnon kehittämisen. Yksi 

haastateltavista kuvaa asiaa näin:  

”ett ne  luottais siihen itteensä ja omaan osaamiseensa ja uskaltas aukasta suunsa kun 

on semmonen paikka. Eiköhän se oo meiän tehtävä yrittää täällä jo kasvattaa niistä 

semmosia, sanotaanko omatoimisia, itseensä luottavia lapsia.”(Ha1)  

Lastentarhanopettaja katsoo, että omatoimisuus on hyve, jota kohti lasta kannattaa 

suunnata. ”Uskaltas aukasta suunsa” sisältää toiveen lapsen kehittymisestä avoimeksi, 

rohkeaksi osallistujaksi.  Myös kyselylomakkeista käy ilmi, että lastentarhanopettajat 

kokevat lapsen itsetunnon kohottamisen tärkeäksi tehtäväkseen sekä yhteiskunnalliselta 

että lapsen oman persoonallisen kehityksen kannalta. Nekin, jotka eivät käytä termiä 

”yhteiskunnan jäsen” puhuvat lapsen rohkeuden, hyvän itsetunnon, omatoimisuuden ja 
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luottamuksen kasvattamisesta sekä uskosta tulevaan. Viisi vastaajaa puhuu arvojen ja 

normien opettamisesta ja kolme vastaajista kokee perinteen siirtämisen 

lastentarhanopettajan yhteiskunnalliseksi tehtäväksi. Vastaajista kymmenen mainitsee 

lasten taustoista johtuvien erojen tasoittamisen lastentarhanopettajan tehtäväksi. Loput 

vastaajista eivät erittele asiaa tietoisesti, vaikka heidän kertomansa toimenpiteet lapsen 

kasvatuksen suhteen näyttävät toteuttavan myös tuota päämäärää. Eräs opettajista kertoo 

antavansa tukea, jotta lapsilla voisi olla keskenään tasavertaiset lähtökohdat elämään. 

Yksi lastentarhanopettaja ilmaisee, että hänellä on tärkeä tehtävä sekä tukea lapsen kasvua 

juuri tässä hetkessä että myös kehittää lapsen myöhemmin elämässä tarvitsemia taitoja 

lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen. Hänen mielestään empatiakyky eli toisista 

välittäminen sekä sosiaalisuus ovat taitoja, joita lapsi tarvitsee vielä aikuisenakin ja jotka 

kantavat lasta pitkälle. Tämän tutkimuksen lastentarhanopettajat näkevät 

varhaiskasvatuksen merkityksen lasten taustaerojen tasoittajana tärkeänä: 

”Jos on syrjäytymisvaarassa olevat lapsi tai perhe, niin tota tämmöset  sosiaaliset 

taidot täällä päiväkodissa  kehittyy, ja sitte siinä ryhmäytymisessä semmonenki lapsi 

pääsee porukkaan mukkaan ja löytää niitä kavereita ja oppii niitä 

kanssakäymistaitoja päiväkodissa.”(Ha2)  

Tämän tutkimuksen lastentarhanopettajien käsityksiä tukee yhdysvaltalaisen Cooperin 

tutkimus, jossa tarkasteltiin perheiden köyhyyden ja vanhempien koulun kanssa tehtävän 

yhteistyöhön osallistumisen välistä yhteyttä siinä siirtymävaiheessa, jossa lapsi siirtyi 

esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksessa huomattiin, että köyhien perheiden lapset aloittivat 

koulun merkittävästi alemmin kognitiivisen taidoin kuin varakkaammat ikätoverinsa. 

Köyhät vanhemmat olivat lapsen esikouluvuoden vähemmän osallistuvia sekä vähemmän 

sitoutuneita lapsen tulevaan koulukäyntiin kuin varakkaat vanhemmat. Tutkimus osoittaa, 

että köyhillä vanhemmilla on varakkaampia vanhempia suurempi riski tukea vähäisesti 

lapsen tiedollista oppimista. (Cooper, 2010, s. 480–492.) Esikoulun merkitys 

kouluvalmiuksien lisääjänä tulee hyvin esille myös tämän tutkimuksen vastauksissa. Yksi 

opettajista ilmaisee asian siten, että esikoulu alentaa kynnystä koulun alkuun. Hänen 

mielestään tärkeämpää kuin kirjaimien ja numeroiden opettaminen lapselle, on sosiaalisten 

taitojen harjoitteleminen. 
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C. Lastentarhanopettajan työn merkitys lasten vanhemmille 

Useat kyselylomakkeen vastaajista (8/22) mainitsevat vanhempien kanssa tehtävän 

yhteistyön ja vanhempien tukemisen heidän kasvatustehtävässään lastentarhanopettajan 

tärkeäksi tehtäväksi. Lastentarhanopettajat sanovat toimivansa lapsen kasvun ja kehityksen 

myönteisessä vahvistamisessa vuorovaikutuksessa lapsen, hänen perheensä ja muiden 

kasvattajien kanssa. Lastentarhanopettajat kokevat tarvittaessa antavansa 

erityisosaamisensa lapsen varhaiseen tuentarpeeseen: 

”Olla perheiden kanssa yhteistyössä ja jos on erityistuen tarvetta auttaa perhettä 

saamaan siihen ammattiauttajia muilta tahoilta. Olla yhteydessä lastensuojeluun jos 

on lapsen laiminlyöntiä.”(H5)  

Viisi vastaajaa mainitsee lasten päivähoidon yhteiskunnallisen merkityksen olevan siinä, 

että se mahdollistaa vanhempien työssä käymisen tai opiskelun. Haastatelluista 

lastentarhanopettajista yksi mainitsee selkeästi äitien työssäkäynnin mahdollistamisen 

lastentarhanopettajan yhteiskunnalliseksi tehtäväksi. Eeva Hujalan mukaan päivähoito on 

voitu nähdä pitkälti yhteydessä sukupuolten väliseen tasa-arvokysymykseen, onhan 

naiselle lapsen päivähoidon järjestymisen myötä tullut mahdolliseksi osallistua työ- ja 

yhteiskuntaelämään täysipainoisesti jo päivähoidon syntyajoista lähtien.( Hujala, Puroila, 

Parrila-Haapakoski & Nivala, 1998, s. 10; Rouvinen, 2007, s. 18–21.) 

 

D. Lastentarhanopettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana 

Kyselyyn vastanneista lastentarhanopettajista useimmat eivät ilmaise, että heidän 

tehtävänsä olisi vaikuttaa laajoilla areenoilla yhteiskunnalliseen kasvatuskeskusteluun. 

Kaksi vastaajista sanoo, että lastentarhanopettajan tehtävänä on myös yhteiskunnan tiedon 

lisääminen lasten asemasta ja turvasta. Oman elämänsä lähipiirissä opettajat ovat aktiivisia 

lasten asioiden puolestapuhujia. Erään opettajan mielestä lastentarhanopettajan pitää 

puolustaa lasta ja olla lapsen ”ääni” sekä pitää yllä ajankohtaisia keskusteluja lapseen 

liittyvissä asioissa. Myös lastentarhanopettajien puheista tulee esiin myönteisyys seurata 

ajankohtaisia oman alansa uutisia ja yleinen kiinnostus toteuttaa kestävän kehityksen 
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arvoja ja taloudellista elämäntapaa. Lastentarhanopettajat kertovat seuraavansa aktiivisesti 

tiedotusvälineitä, kuten sanomalehtiä ja oman alansa julkaisuja. Yksi lastentarhanopettajista 

kirjoittaa, että lastentarhanopettajan tulee olla tietoinen ympäröivän maailman tapahtumista 

ja kaikesta siitä, mikä vaikuttaa lasten ja perheiden elämään: 

”Lastentarhanopettajan tehtävä on edistää, parantaa lasten asioita laajasti katsottuna 

koko yhteiskunnassa. Tasoittaa lasten kasvutaustan aiheuttamia eroja siten, että kaikille 

taattaisiin edes se perushyvä oleminen.”(H17) 

Yleisesti ottaen vastaajat eivät miellä voimakkaasti itseään yhteiskunnan näkyvään 

toimintaan osallistuviksi henkilöiksi. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että 

lastentarhanopettajat toteuttavat yhteiskunnallista vastuutaan päiväkodin seinien sisällä 

lasten parissa. Yksi vastaajista mainitsee lastentarhanopettajan työn yhteiskunnalliseksi 

palveluksi, jossa mahdollistetaan varhaiskasvatus alle kouluikäisille lapsille. Toisen 

vastaajan mukaan lastentarhanopettajan tehtävä mainitaan laissa, jossa on määritelty 

ammatillinen pätevyys. Yksi opettajista ilmaisee varhaiskasvatuksen yhtä ydinajatusta 

painottamalla, että päivähoito ei vain säilytyspaikka, vaan varhaiskasvatusta, jolla 

tavoitteita. Lastentarhanopettajan tehtävä on myös tarvittaessa olla yhteydessä muihin 

lapsen asioita hoitaviin tahoihin, kuten lastensuojeluun. 

Teemahaastattelussa lastentarhanopettajat mainitsevat yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

lapsen asioissa omaksi tehtäväkseen. Haastatellut lastentarhanopettajat ovat hyvin tietoisia 

varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Juuri 

yhdenvertaisuuden kysymyksissä lastentarhanopettajat painottavat lapsen itsetunnon 

kehittymistä ja mahdollisuuksien tarjoamista kaikille lapsille taustoista riippumatta.  Jäin 

pohtimaan näiden kolmen lastentarhanopettajan laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamista. 

Vastauksista painottuu vahva ammatillinen tietämys lapsen kasvusta ja kehityksestä, mutta 

kaksi haastatelluista sanoo haastattelun teemojen olevan aika vaikeita eikä niitä tule joka 

päivä pohdittua. Oletan, että perinteiseen tapaan lastentarhanopettajat keskittyvät lapsen 

kohtaamiseen, eivätkä niinkään halua näkyvästi mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että lastentarhanopettajat ovat 

miettineet sosiaalisia kysymyksiä. Haastateltava 2 kertoo, kuinka on tärkeää työssään olla 

rehellinen ja aidosti sellainen kuin on ja tehdä työtä empaattisesti ja myötätunnolla 

varsinkin vaikeuksissa olevien perheiden parissa.   
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Kouluttautuminen, esimerkiksi sosiaalipolitiikan opiskelu, on lisännyt 

lastentarhanopettajan ymmärrystä asioihin. Yksi lastentarhanopettajista on kokenut 

varhainen vuorovaikutus-koulutuksen (vavu) käänteentekevänä omassa 

ymmärryksessään erilaisia perheitä kohtaan, koska kokee, että perheiden kohtaaminen 

on moniulotteista työtä.  

 

   

8.2.  Lasten eriarvoisuuden ilmeneminen päiväkodissa/ Sosiaalinen kerrostuneisuus   

 

Kuvio 6. Lasten eriarvoisuuden ilmeneminen päiväkodissa 
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A. Lastentarhanopettajan oma yhteiskunnallinen asema sekä sen vaikuttavuus asenteisiin ja 

työn tekemiseen 

Kaikki haastateltavat lastentarhanopettajat yhdistävät sosiaaliluokan käsitteen tai 

sosiaalisen kerrostuneisuuden käsitteen jollain tavoin huono-osaisuuteen. Yksi 

lastentarhanopettaja puhuu ”entivanahasista” yhteiskuntaluokista, mutta sanoo silti 

luokkaerojen näkyvän voimakkaasti lapsissa ja perheissä nykyisinkin. Hänen mukaansa 

sosiaalisten erojen näkyvyys on riippuvainen hieman asuinalueesta, jolla päiväkoti 

sijaitsee. Hän pohtii, saattaako vuokra-asuntojen paljous vaikuttaa sosiaalisten ongelmien 

syntyyn. Eräs opettaja määrittää sosiaalista kerrostuneisuutta päiväkodin asiakaskuntana, 

monenlaisina perheinä, joista joillakin on tiukempaa taloudellisesti. Kaikki 

teemahaastattelun lastentarhanopettajat luokittelevat itsensä keskiluokkaan kuuluvaksi, 

vaikka haastateltava 1 esittää kotitaustakseen selkeästi työläisperheen: 

 ”Työväenluokkaan! (nauraa) Eiköhän me olla työväenluokkaa. Kyllähän varmaan 

yhteiskunta sijoittais meidät tehdastyöläisen kanssa eri luokkaan, minä en pidä itteäni 

eri luokassa sen tehtaan… minun isäni on ollut tehtaantyöntekijä koko ikänsä…ehkä 

yhteiskunta sijoittaa meiät keskiluokkaan, mutta ei me tänäkään päivänä olla samassa 

luokassa luokanopettajien kanssa, ei meitä lasketa siihen vaikka mehän kuuluttais 

siihen.”(Ha1)  

Haastattelusta käy ilmi perinteinen jako lastentarhanopettajan ja luokanopettajan statuksen 

välillä, mikä toisinaan saattaa näkyä myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ja yleisessä 

arvostuksessa. Tutkimuskysymys nostaa pintaan aina ajankohtaisen teeman: millä keinoin 

nostaa varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatusammattilaisten arvoa korkeammalle tasolle 

yhteiskunnassa? 

Toisen opettajan mielestä hän ja hänen perheensä kuuluvat selkeästi keskiluokkaan. 

Kolmannessa opettajassa kysymys saa aikaan hieman pohdintaa.  

”Kyllä varmaan semmonen jonkunmoinen keskiluokkanen, ei nyt mikkään rikas 

keskiluokkanen, mutta semmonen keskiluokan alapää…  nauraa…  ei nyt voi sanoa 

sillain että niinko rahassa kylvetään, työtä on tehtävä ja se joka kuukautinen palkka on 

ansaittava  ja sillain kohtuudella tullaan  toimeen.(Ha2) ”Alempi toimihenkilö kait koen 

olevani, tai miten se nyt sitte määritellää, kai sitä sitte keskiluokkaan kuuluu.”(Ha3) 
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Haastatellut lastentarhanopettajat ovat yksimielisiä siitä, että heidän taustansa vaikuttaa 

heidän tekemäänsä työhön ja nimenomaan positiivisella tavalla. Työläisperheestä lähtöisin 

oleva opettaja kokee oman taustan antavan ymmärrystä samaistua heikommassa asemassa 

olevien perheiden tilanteeseen ja miettii, eikö olisi vaikeaa ymmärtää em. perheitä, jos itse 

olisi tottunut ajamaan Audilla sinne yksityiselle lääkäriasemalle. Sanontatavalla tulkitsen 

haastateltavan ilmaisevan varakkuutta. Sama lastentarhanopettaja pohtii koulutuksen 

merkitystä ammatillisuuden kehittymisessä: 

 ”Kyllä varmaan se väkisinkin vaikuttaa se meiän tausta. mutta sitte taas niin meidän 

koulutus meidän pitää pystyä pitämään tavallaan perheetkin tasa-arvoisessa 

asemassa.ett oli se  tausta heillä mikä tahansa.” (Ha1)  

Haastateltava 2:n mielestä hänen oma keskiluokkainen asema ei aiheuta suurempaa 

ymmärrystä keskiluokkaisia perheitä kohtaan, vaan asiassa käykin juuri päinvastoin: 

” Että en mää tiiä sitte ei voi sanoa että itellä on nyt joku keskiluokkanen, että 

erityisesti  sitte  samantasoisia niinku perheitä niinku pitäisi niinku jotenki,  että ne 

astuis rinnalle ja ois sillain lähempänä, että  kyllä päinvastoin ne niinku tässä työssä 

korostuu enemmän heikommista asemista ponnistavat nousevat lapset ja perheet, että 

niille sitä erityisyyttä. Just sitä että tasottaa vähän sitä lähtötilannetta ja aattelee sitte 

kouluvaihettaki kun siirrytään kouluun. Että ne ois kutakuinkin samat evväät niillä myös 

heikompiosaisilla.” (Ha2)  

Yksi opettajista kertoo saaneensa kotoaan keskustelevan kasvatuksen ja nähneensä laajalti 

maailmaa, mikä tulkintani mukaan auttaa lastentarhanopettajaa ymmärtämään lapsia ja 

perheitä hyvin. Hän myös kertoo, että olisi voinut valita koulumenestyksensä perusteella 

muunkin akateemisen ammatin, mutta halunneensa juuri lastentarhanopettajan työhön. 

 

B. Lastentarhanopettajan käsitys yhdenvertaisuuden toteuttamisesta päiväkodissa 

Lastentarhanopettajat puhuvat kyselyn vastauksissa sitä, kuinka päivähoidossa tulee 

kohdella samanarvoisesti kaikkia, niin lapsia kuin aikuisia. Samat säännöt lapsille 

mainitsee peräti 15 vastaajaa ja 18 vastaajaa puhuu lasten tasapuolisesta kohtelusta. 

Sanontatapaa ”kaikki lapset” käyttää 10 lastentarhanopettajaa vastauksissaan. Opettajat 
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kertovat lasten olevan samalla tasolla taustastaan huolimatta, ja jokaista lasta 

kannustettavan omaan osaamiseensa. Lastentarhanopettajien mielestä samanarvoinen 

kohtelu ei merkitse tasapäistämistä, yksilöllisyyden unohtamista. Usea lastentarhanopettaja 

kertoo, kuinka yhdenvertaisuus ei tarkoita kaikkea yhtä paljon kaikille, vaan että toiset 

lapset ja perheet tarvitsevat enemmän tukea kuin toiset. Seuraavassa lainauksessa 

lastentarhanopettaja kiteyttää monipuolisesti suhtautumistapaa työhönsä:  

”Että kaikki lapset huomioidaan yksilöinä, heitä arvostetaan juuri sellaisena kuin he 

ovat, lasta kuunnellaan, hänen kanssaan keskustellaan, aikuinen suhtautuu lapseen 

lämmöllä. Kaikki lapset ovat yhtä arvokkaita. Lapsen taustaa kunnioitetaan.” (H19) 

 Kuusi (6/22) lastentarhanopettajaa korostaa oman myönteisen asenteen merkitystä 

työssään. Kaksi lastentarhanopettajaa mainitsee ammatillisuuden, mikä toisen mielestä 

tarkoittaa sitä, ettei anna henkilökohtaisten mielipiteiden, stereotypioiden ym. vaikuttaa 

perheiden, lasten kohtaamiseen ja yhteistyöhön. Edellinen lastentarhanopettajan lausuma 

ajatus sisältää näkemyksen eettisestä toiminnasta: kaikkia ihmisiä kohdellaan 

samanarvoisesti ja ammatillisesti työtään tekevä ihminen kykenee huomaamaan omat 

ennakkoluulonsa ja työstämään ne siten, etteivät ne vaikuta hänen suhtautumistapaansa 

muihin ihmisiin. Eräs opettaja kuvaa, kuinka ammatillisuuteen kuuluu se, että kykenee 

toimimaan erilaisten perheiden ja lasten kanssa kunnioittaen, ystävällisesti sekä asiallisesti, 

aina lapsen parhaaksi ja lapsen edun mukaisesti. Kiusaamiseen puuttumisen mainitsee yksi 

vastaajista. Toinen vastaaja pyrkii ohjaamaan lapsia myönteiseen keskinäiseen 

kommunikointiin. Yksi opettajista pyrkii karsimaan kaikenlaisen vertailun pois, 

esimerkiksi mikäli lapset vertailevat jo pienenä toistensa vaatetusta. 

 

 

 

C. Eriarvoisuuden liittyminen varallisuuteen 

Lastentarhanopettajat kokevat, että lasten eriarvoisuuden ilmeneminen päiväkodissa liittyy 

useimmiten varallisuuteen ja tulee esille ennen kaikkea ulkoisissa merkeissä. Kyselyyn 

vastanneista peräti 18 /22 mainitsee jonkin varallisuuteen liittyvän seikan määritellessään 

eriarvoisuuden ilmenemistä päiväkodissa sekä lasten ja perheiden elämässä. Kahdeksan 



53 
 

ilmoittaa perheen taloudellisen tilanteen näkyvän lapsen vaatetuksesta. Perheiden välillä 

voi olla isoja taloudellisia eroja. Taloudellisesti heikommin toimeentulevien perheiden 

lapsilla saattaa olla esimerkiksi liian pienet kengät, kunnollisia ulko- tai varavaatteita ei ole 

tai perheellä ei ole varaa suksiin ja luistimiin. Henkilökunnan on epämieluista pyytää 

retkirahaa vanhemmilta, koska osalla vanhemmista on vaikeuksia maksaa retkimaksuja.  

Teemahaastattelussa kaikki kolme lastentarhanopettajaa kertovat panostavansa lasten 

liikunnan ilon syntymiseen sekä liikunnallisten taitojen kehittämiseen, ja he kertovat lasten 

liikuntavälineiden olevan juuri se asia, missä perheiden väliset varallisuuserot näkyvät 

selkeästi. Hakovirran ja Rantalaihon tutkimus tarkastelee lasten näkökulmia taloudellisen 

eriarvoisuuden kysymyksiin lapsuudentutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimukseen on 

haastateltu viides- ja kahdeksasluokkalaisten lasten ajatuksia siitä miten lapset itse kokevat 

eriarvoisuuden arjessaan, mitä seurauksia siitä heille on ja millaisia keinoja lapsilla on 

selviytyä. Kuluttaminen on nykypäivänä osa lasten arkista toimintaa, johon liittyvistä 

odotuksista jo lapset ovat hyvin tietoisia. Tutkimus näyttää, miten erilaiset kuluttamisen 

mahdollisuudet aikaansaavat eriarvoisuutta. Lapsen sosiaalinen status ryhmässä ja 

ystävyyssuhteiden mahdollistuminen voivat olla samanvertaisen kuluttamisen ansiota, kun 

taas taloudellinen eriarvoisuus saattaa aiheuttaa ryhmästä ulos sulkemista, syrjimistä ja 

pahimmillaan kiusaamista. Selviytyäkseen taloudellisten erojen tuottamista hankaluuksista 

lapset pyrkivät rakentamaan toiminnallaan omia strategioita. (Hakovirta & Rantalaiho, 

2012, s. 61–75.)  

Tämän tutkimuksen tuloksena voi havaita lastentarhanopettajien miettineen ratkaisuja 

perheiden erilaisten tilanteiden ja lähtökohtien aiheuttamiin ongelmiin: 

”Kaikki välineet, nyt on hiihto- ja luistelukausi, niitä ei joko oo tai moneen kertaan 

kierrätettyjä, hirveen heikkotasosia huonoja välineitä, kaks metriä pitkiä suksia 

viisvuotiailla,”(H2)”Ollapa meillä niitä liikuntavälineitä täällä, ei tulisi sitä 

eriarvoisuutta, sen takia ettei sillä oo varaa perheellä ostaa niitä suksia, onhan se ett 

kun monessa asiassa tuo meiän työnantaja ei tuu sitte vastaan, seki aiheuttaa omia, en 

mää sillä että kaikilla pittää olla Hello Kitty-mekko, tiettyjä perusjuttuja, meillä ei oo 

sitte tavallaan  mahollisuus auttaa niitä perheitä, tämä on sitä halvempaa ja sitä mihin 

nykyään on vuosikauet pyritty, tällä päivähoidolla monesti  yritetään välttää niitä 

huostaanottoja. Ja pitää sillä sitä perhettä pystyssä.” (Ha1) 
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Ratkaisu, jota haastateltavat ehdottavat liikuntavälineiden saatavuuden parantamiseksi, on 

kaupungin urheiluvälinelainaamo päiväkoteja (ja perhepäivähoitoa) varten. 

Haastattelemani lastentarhanopettaja kertoo, kuinka jo pienet lapset ovat tietoisia 

vaatetuksen eroista, muodista ja merkeistä (vrt. Puroila & Estola, 2012, s. 32). Opettajien 

mukaan lapsille puhutaan kuluttamiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi siitä, että kaikkea 

ei tarvitse ostaa vaan voi lainata. Lapset tutustutetaan kierrättämiseen ja ympäristöstä 

huolehtimiseen. Toisinaan lasten välisissä suhteissa selkeät sosioekonomiset erot tulevat 

esille jopa lasten puheissa:  

”Kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen. eikä siihen katota sitte  millä autolla se isä  

kenenki isä tullee hakkeen, että sen kaveri voi olla vaikka sen isä tulis vanahalla 

polokupyörällä hakkeen sen lapsen. Täytyyhan tämmöstä opettaa lapsille, onhan jo, 

lapsissa näkyy valitettavasti, nyt ei onneksi oo kuitenkaan oo  ollu vähhään aikaan, mutt 

joskus jo  lapsissa näkyy se. ett siellä yks kaveri selittää mitä kaikkea sillä on kotona ja 

toinen kuuntelee huuli pyöreänä vieressä, toinen kertoo asioista, noista Thaimaan 

reissuista ja kaikesta muusta mahollisesta.”(H1) 

 

D. Eriarvoisuuden liittyminen muihin tekijöihin  

Usea vastaaja sanoo eriarvoisuuden näkyvän siinä, miten vanhempi huolehtii esimerkiksi 

lapsen siisteydestä:  

”Vanhempien oma hyvinvointi esim. jaksamattomuus, masennus vaikuttaa lapseen siten 

että ei käydä missään viikonloppuna, likaiset vaatteet jne.”(H8)  

Sosiaalisesta taustasta riippumatta vanhempien tavat huolehtia lapsestaan vaihtelevat ja 

näyttäytyvät lastentarhanopettajan kertoman mukaan eriarvoisuutena lasten kesken 

päiväkodissa. Lapsi voidaan tuoda sairaana tai puolikuntoisena päiväkotiin, hoitopäivät 

ovat pitkiä, ja lapsella on hyvin vähän lomaa päivähoidosta.  Myös vanhempien 

ymmärtämättömyys lapsen tarpeita kohtaan voi johtaa lapsen kannalta eriarvoiseen 

tilanteeseen, vaikka toimeentulossa tai muussa aineellisessa hyvinvoinnissa ei ole 

ongelmia. Yksi lastentarhanopettajista kertoo työskentelevänsä tasaisen tulonjaon 

asuinalueella, jossa perheet ovat suhteellisen hyvin toimeentulevia. Näissä perheissä voi 

lastentarhanopettajan mukaan olla uusavuttomuutta ja usein vanhempien ura saattaa mennä 
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lapsen edun edelle. Lapsen tarpeiden ymmärtämisessä voi olla puutteita, lasta pidetään 

ikään kuin näyttelyesineenä. Toisilla vanhemmilla on aikaa lapselle ja toisilla ei. Likimain 

samanlaisia tuloksia on Saara Linnatsalo saanut tutkiessaan väitöskirjassaan sukupolvien 

ylittävää välittämistä. Hänen mukaansa monien vanhempien kasvatus on muuttunut ikään 

kuin yhdeksi meneillään olevaksi projektiksi muiden joukossa, ja kaiken lisäksi 

vanhemmilla ei ole aikaa lapselleen. Toiset vanhemmat ottavat vastuuta lapsistaan, kun 

taas toisilta vanhemmuus on hukassa. Vastuuta ottavat vanhemmat ohjaavat lapsiaan kohti 

tasapainoista aikuisikää terveellä järjellä ja napakoin ottein, samalla kun lapset 

ammentavat arjesta monipuolisia tietoja ja taitoja. ( Linnatsalo, 2002, s. 91–92.) 

Lastentarhanopettajien mielestä myös aikuisten elämän erilaiset ongelmat, kuten sairaudet, 

riippuvuudet ja työttömyys, näkyvät herkästi lasten kasvatuksessa ja heijastuvat lasten 

elämään. 

 Monikulttuuriset perheet 

Erityisesti maahanmuuttajien eriarvoisuuteen kiinnitti huomiota seitsemän kyselyn 

vastaajaa. Haastattelemani lastentarhanopettajat kertovat maahanmuuttajaperheiden kanssa 

tehtävän yhteistyön olevan tärkeällä sijalla heidän työssään. OECD:n tuoreen raportin 

mukaan vuodesta 1985 vuoteen 2010 tarkasteltuna kansainvälisten muuttajien määrä 

Suomeen on noussut voimakkaasti. Tämä asettaa suuria haasteita sille, osataanko 

varhaiskasvatuksessa ja koulussa huomioida lasten moninaisuutta. (OECD, 2013, s. 23.) 

Eriarvoisia tilanteita saattaa syntyä enemmän yhteisen kielen puuttumisesta ja sen 

aiheuttamasta väärinymmärtämisestä ja hämmingistä, kuin niinkään erilaisista tavoista, 

tottumuksista tai uskonnosta. Kielelliset ongelmat sekä lasten että vanhempien kanssa 

voivat lisätä eriarvoisuutta päivähoidossa. On vaikea kommunikoida eri kielellä jos 

vanhemmat eivät osaa suomea. Vanhemmat eivät aina ymmärrä päiväkodin henkilökunnan 

viestejä, vaikka heillä on halukkuutta toimia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. 

Lastentarhanopettajat kertovat käyttävänsä mielellään tulkkia kasvatuskeskusteluissa 

maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa, jotta asiat tulevat vanhemmilla oikein 

ymmärretyiksi. Yksi haastateltavista kertoo mahanmuuttajalasten hakeutuvan mielellään 

yhteen leikkimään. Suomen kielen oppiminen lisää maahanmuuttajalasten yhdenvertaista 

asemaa päiväkodin vertaisryhmässä ja koulussa. Haastateltava 1 kertoo: 

”Ja näiden maahanmuuttajien kanssa, tuntuu että kun se tuuaan se lapsi eikö siinä 

vaiheessa se tulis käymään se sosiaalityöntekijä käymään, kertoo jos siellä on tiettyjä 
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ongelmia, vaikeitakin asioita, perheet ei kerro…Tässähän on tavotetta kohdella 

yhdenvertaisena siis suomalaista perhettä ja maahanmuuttajia. Siinähän on sillä lailla 

niitä lapsia, meillä kun on samaa kielitaustaa olevia sillä tavalla että niiden kaikkien 

äidinkieli on arabia, ne leikkii sitte vaan keskenään, ei niitä saa niitä leikkiin tuonne 

muihin porukoihin.”(Ha1) 

Maahanmuuttajalapsille annettavan erityisen tuen tarvetta puolustaa tutkimus, jossa 

tutkittiin kansallisen alkuperän ja käyttäytymisongelmien yhteyttä 1,5 -vuotiailla lapsilla 

Hollannissa (n = 4943). Tutkimuksessa osoitettiin, että maahanmuuttajatausta lisää alttiutta 

käyttäytymisongelmille. Eritaustaisten lasten kasvun tukemiseen on syytä kiinnittää 

erityistä huomiota pienestä pitäen. Tutkimuksen myötä voidaan osoittaa laadukkaan 

varhaiskasvatuksen merkitys lapselle. Varhaiskasvatuspalveluihin osallistuminen on 

erityisen merkittävää eritaustaisten lasten kotoutumisen kannalta. (Jansen, Raat & 

Mackenbach, 2010, s. 1151–1164.) 

 

 

E. Alkavan syrjäytymisen näkyminen lapsessa 

Teemahaastattelun kysymys alle kouluikäisen lapsen syrjäytymisestä saa yhden 

haastateltavan ajattelemaan suoraan lapsen vanhempien syrjäytymistä, joka sitten vaikuttaa 

lapseen. Varsinkin vanhemman masennus tai alkoholinkäyttö voi johtaa siihen, että lapsen 

perustarpeet eivät tule huomioiduiksi. Lapsen kotiolojen ollessa epävakaat 

lastentarhanopettajat kertovat lapsen voivan käyttäytyä siten, että hän hyväksyy heti 

jokaisen aikuisen tai viihtyy ”liian” hyvin päivähoidossa, eikä haluaisi lainkaan lähteä 

välillä kotiin. Lapsi voi myös kaivata ylen määrin hellyyttä ja syliä, hän voi olla 

äärettömän tyytyväinen kaikkeen tai vaihtoehtoisesti levoton ja aggressiivinen: 

 ”Tai jos siihen liittyy alkoholinkäyttö, eihän ne muistakaan, semmosta asiaa että sen 

lapsen pitäis ruokaa, tai sille saattaa olla  leipää tarjolla illalla jos hyvin sattuu, voi 

mennä nukkumaan silloin milloin rupiaa väsyttää, saattaa mennä sitte  itekseen  lapsi 

nukkuun periaatteessa ja aamulla kattelee itte ne vaatteet sieltä jostain ja käy 

herätteleen sitte sitä äitiä ,että ku pitäis viiä sinne päiväkotiin.”(Ha1)  
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Haastateltava 3 kertoo alkavan syrjäytymisen näkyvän erityisesti vanhempien 

kasvatustaitojen puutteena. Hänen käsityksensä mukaan jotkut perheet ovat aina 

viikonloppuisin kotona neljän seinän sisällä ja saattaa olla, että lapset eivät käy kertaakaan 

ulkona viikonlopun aikana: 

”Se näkkyy sillai että perheissä ei ole rajoja, sen on minusta kaikista sillain näkyvin 

juttu, nukutaan miten sattuu, sitte tuodaan esimerkiksi kello ykstoista päiväkotiin. lapsi 

ei ikävöi yhtään vanhempia päiväkodissa, tykkää niinku liikaa olla päiväkojissa, 

pieninki lapsi hoidon alussa hyväksyy kenet vaan, huomaa että eivät haluaisi ollenkaan 

lähteä päiväkodista ja mennä sinne kotiin.”(Ha3) 

Anne Harju on tutkinut ruotsalaislasten kokemuksia köyhyydestä ja köyhyyden merkityksestä 

sosiaalisissa suhteissa. Harjun mukaan köyhyys määritti lapsen suhteita ja vuorovaikutuksen 

laatua muihin ihmisiin kotona, koulussa, lähiympäristössä ja virtuaalisessa maailmassa. 

Tutkimuksen mukaan myös lapsen osallistumismahdollisuudet heikkenivät köyhyyden myötä. 

(Harju, 2010.) 

Toisen haastatellun lastentarhanopettajan mukaan lapsen alkava syrjäytyminen näkyy 

erityisesti leikissä ja ryhmäytymisessä. Lastentarhanopettajan mukaan toisinaan tällainen 

vertaisryhmästä syrjäytymisvaarassa oleva lapsi on hiljainen, toisinaan taas jollain tavoin 

erityislaatuinen, jotta toiset lapset haluavat hänet ottaa leikkeihinsä: 

 ”monesti ne on niitä maan hiljaisia jotka ja näkymättömiä lapsia jotka sitten ne vaan  

kummasti luovii sen päivän, niillä ei välttämättä ole leikkikaveria, ja se on mielestäni 

hirvittävän,  että aina  semmosen lapsen kohalla pitäisi hälytyskellot alkaa soimaan,  

yrittää erityisesti, ja antaa hälle aikaa ja tillaa ja luovia niitä leikkitilanteita että 

tämmönen lapsi pääsee porukkaan.”(Ha2)  

Jo aivan pienet lapset asettavat tovereitaan sosiaalisiin rooleihin ja hahmottavat heidän 

asemaansa vertaisryhmässä (Laine & Neitola, 2002, s. 14). Vertaisryhmästä syrjäytymistä 

voi opettajan mukaan aiheuttaa myös lapsen käyttäytyminen ja ulospäin näkyvät ongelmat, 

jotka saattavat ilmetä vilkkautena tai keskittymisvaikeutena.  
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F. Tukea tarvitsevat lapset ja perheet 

Haastateltujen lastentarhanopettajien mukaan tukea tarvitsevat erityisesti vähävaraiset 

lapset ja heidän perheensä, maahanmuuttajataustaiset ja hiljaiset, vetäytyvät lapset kuten 

jo aiemmassa kappaleessa kerroin. Opettajat kertovat tukeneensa vähävaraisia perheitä 

esimerkiksi tuomalla kotoaan lapsille suksia lainaan. Varallisuuserot näkyvät herkästi 

lapsen vaatetuksessa ja muissa varusteissa kuten urheiluvälineissä. 

Lastentarhanopettajat järjestävät mielellään pieniä retkiä lapsille tietäessään, että osa 

lapsista ei osallistu kulttuuri- eikä liikuntaharrastuksiin. Kuitenkin lastentarhanopettajat 

kokevat toisinaan vaikeaksi retkirahojen pyytämisen vanhemmilta, koska ”retkirahalla 

saa monta purkkia maitoa”(H2) kuten lastentarhanopettaja ilmaisee perheen 

hankintojen tärkeysjärjestyksen. Retkirahoja voi olla vaikeaa pyytää vanhemmilta, 

varsinkin perheiltä, joilla henkilökunta tietää olevan toimeentulo-ongelmia. Yksi 

opettajista kertoo ”ylipuhuneensa” äitiä antamaan retkirahaa kertomalla äidille siitä, 

mikä merkitys retkillä ja yhteisillä elämyksillä on lapselle. Äidin mielestä kaupungin 

tulisi maksaa retkikulut koska perii hoitomaksuja. Kuitenkin lastentarhanopettajat 

haluavat tarjota lapsille retkiä, konsertteja ja muita tapahtumia. Samoin heille on 

itsestään selvää, että kaikki lapset pääsisivät osallistumaan varallisuudestaan huolimatta. 

Juuri kaikkien lasten pääsy osallistumaan tasoittaa luontevalla tavalla taustoista johtuvia 

eroja ja laajentaa lasten elämänpiiriä. Hyvin yleinen on myös opettajien kertoman 

mukaan käytäntö, että päiväkodin henkilökunta tuo omien lastensa pieniksi jääneet 

vaatteet varavaatteiksi ja lelut leikittäviksi päiväkotiin. Lastentarhanopettajien 

kertomusten mukaan alkava syrjäytymisen uhka näkyy lapsissa monin tavoin.  

”että se on hirveen aggressiivinen ja rauhaton ja levoton, ja ei pysty keskittyyn 

mihinkään, kun se koko ajan miettii sitte sitä mitä siellä kotona tapahtuu, toinen 

ääripää että se on hirveen tyytyväinen ja se syö niinku, voi olla niin  hakkee neljä kertaa 

ruokaa lissää, saattaa olla tuon kokonen tyttö, ja se vettää semmosia tämmösiä lautasia, 

mä en oo koskaan aikasemmin tajunnu että lapsi voi syödä siihen  

hellyydenkaipuuseensa, ett se syö siihen, kun sillä ei oo muuta.”(Ha1) 
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8.3. Lastentarhanopettajan käyttämät työmenetelmät 

 

Kuvio 7. Lastentarhanopettajan käyttämät työmenetelmät 

 

 

 

 

A. Lastentarhanopettajan näkemyksiä toimintatavoista 

Yksi haastatelluista lastentarhanopettajista kertoo kuinka päiväkodissa on samat säännöt 

kaikille lapsille, esimerkiksi kaikki lapset keräävät leluja, mutta monissa asioissa joudutaan 

säännöistä joustamaan. Ruokailu on yksi tällainen asia. Opettaja kertoo:  

”Toiselle pitää nyt vaan suoda se ett ne porkkanat jää syömättä, toiselle voi olla  

ylivoimanen se salaattinykerö sille toiselle, joutuu sillain luovimaan  koska siinäkin 

pitäis ettei korostu se tilanne,  periaatteessa pitää lapset kaikki olla yhdenvertaisia 

toisaalta vaaditaan, pitää aatella maalaisjärellä sitte aina, toinen yökkää jos se 

pannaan syömään niitä porkkanoita, ei me voida tasapäistää lapsia, vaikka me 

halutaan kohdella heitä yhdenvertaisesti, se pitää myös  muistaa ett ei tasapäistetä sitä 
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porukkaa vaikka ne pannaan samaan asemaan. Mehän tavallaan yhdenvertaistetaan jo 

tuolla tietyissä asioissa, että kun meillä on näitä pirpanoita, niin kyllä me vaaditaan 

tiettyjä asioita niinku leikkien siivous”(Ha1) 

Toinen haastateltu lastentarhanopettaja kertoo olevansa huolissaan hiljaisista ja aroista 

lapsista, erityisesti silloin, jos heillä ei näytä olevan leikkitoveria. Hänen 

toimintatapoihinsa kuuluu hiljaisen lapsen rohkaisu ja kannustaminen puhumaan, 

kuunteleminen ja tilan sekä ajan antaminen lapsen ilmaisulle ja toiveille siitä, mitä lapsi 

haluaa tehdä. Hänen mukaansa tämä on aikuisesta lähtevä toimintatapa, osa on taas lapsen 

valinnoista lähteviä toimintatapoja. Opettaja kertoo, kuinka hänen päiväkodissaan 

käytetään nykyisin paljon lasten persoonallisuuserot huomioivaa tapaa, jossa rauhallisia ja 

vilkkaita lapsia sekoitellaan ryhmiin. Ryhmiä muodostetaan myös sekoittamalla pieniä ja 

isoja lapsia samaan ryhmään.  Vaikka lapsen osallisuutta tuetaan, osa päiväkodin 

toiminnasta on aikuislähtöistä ja aikuisen valinnoista lähtevää. Tiukasti määritellyn 

omahoitajuustyötavan sijaan pienryhmätyöskentely on toimintatapana suosittu.  Yhtenä 

perusteluna sille, että omahoitajuutta ei puhtaasti noudateta, on opettajan mukaan lasten 

valinnoista lähtevä lapsiryhmien vapaa muodostuminen. Jotta kukaan ei jäisi ilman 

leikkitoveria, muodostaa aikuinen toisinaan leikkiryhmät.  

 

Lapsen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen  

Lapsen yksilöllisyyden huomioimisen tärkeydestä kertoo 18/22 vastaajaa. Kyselyjen 

tulosten perusteella lapsen yksilöllisyyden huomioiminen on lastentarhanopettajan työn 

lähtökohta. Eräs opettajista kertoo pyrkivänsä olemaan herkkä, "tuntosarvet pystyssä", jotta 

hän huomaisi lapsen yksilölliset tarpeet. Yksi vastaajista ilmaisee yhdenvertaisuuden 

toteutuvan silloin, kun kaikki lapset kohdataan yksilöinä. Erään vastaajan mukaan sekä 

yksilöllisyys että yhteisöllisyys toteutuvat, kun jokaisella lapsella on samat mahdollisuudet 

osallistua eri toimintoihin omassa pienryhmässään. Yksi vastaajista kertoo painottavansa 

lapsille kaikkien kanssa leikkimisen tärkeyttä ja toisen hyväksyntää. Vuorottelu sekä samat 

säännöt ja rajat kaikille ovat myös yhteisöllisen elämän periaatteita päiväkodissa.  
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B. Leikin ja toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen 

Aiemmissa kuvauskategorioissa on tullut ilmi, että tämän tutkimuksen 

lastentarhanopettajat kokevat lapsen itsetunnon kehittämisen voimakkaasti 

yhteiskunnalliseksi tehtäväkseen. Kyselyssä lastentarhanopettajat kertovat käyttävänsä 

taidekasvatusta kuten musiikkia, draamaa ja kirjallisuutta lasten kokemusmaailman 

rikastuttajana ja myös itsetunnon kehittäjänä. Kielelliset menetelmät, kuten satujen ja 

tarinoiden kuuntelu ja keskustelut niiden pohjalta, tukevat lapsen kehitystä.  Useat opettajat 

painottavat leikin merkitystä. Pysähtymisen lapsen äärelle, lapsen yksilöllisen 

kuuntelemisen, mainitsee usea haastateltava. Lapsen henkilökohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelman ja siihen liittyvän lapsen havainnoimisen mainitsee tärkeäksi 

12 kyselyyn vastaajaa. Muutama mainitsee myös fyysinen lämpimän kosketuksen, lapsen 

sylissä pitämisen, hymyn ja silmiin katsomisen tärkeyden sekä opettajan iloisen asenteen, 

jolla tuodaan iloa ja naurua lasten elämään. Kaksi opettajaa mainitsee pienryhmässä 

toimimisen, jotta esimerkiksi hiljaisemmatkin lapset uskaltautuvat helpommin puhumaan. 

Tunnetaitoja tukemalla opetetaan lapsia hyväksymään erilaisuutta ja arvostamaan toisten 

tunteita. ”Tunnekoulusta” puhuu yksi opettajista. 

 

C. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 

Hyvinvointioppiminen-käsitteestä kysyessäni kaksi kolmesta lastentarhanopettajasta ei 

osaa määritellä mitä se voisi olla. Kuitenkin kaikki heidän kertomansa henkii sisäistynyttä 

ammatillista käsitystä miten toimia lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi, lapsen parhaaksi. 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella oletan, että moni uusi käsite pitää sisällään hyvin 

paljon jo päiväkodeissa käytössä olevaa hyvää toimintatapaa ja käytänteitä. Yksi 

opettajista määrittelee hyvinvointioppimisen seuraavalla tavalla:  

”se on varmaan sitä että lapsella niinku kaikki hyvinvointi, täällä tunne-elämä on 

kohdallaan, sillä on  lepo ja ravinto on kohdallaan, se liikkuu ja osallistuu niinku 

tämmösiin kaikenlaisiin, on oppimassa positiivisessa mielessä kaikkia asioita, en tiiä, se 

että  ennen kaikkea se että se  tunne-elämältä se kohdataan tasavertasena, sen ääntä 

kuullaan, ja semmonen että  se kokee olevansa hyväksytty yksilö, erityisesti täällä 

päiväkodissa. Että sen on hyvä olla täällä. Se oppii ja kasvaa ja kehittyy.” (Ha2) 
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8.4.  Lapsen osallisuus päivähoidossa 

 

Kuvio 8. Lapsen osallisuus 

 

 

 

A. Aikuisen asenne osallisuutta kohtaan 

Aikuisen myönteinen asenne osallisuutta kohtaan on tärkeää kahdeksan vastaajan mielestä. 

Kahden vastaajan mukaan osallisuudesta on vielä paljon opittavaa ja he kertovat toiminnan 

suunnittelun ryhmässä olevan melko aikuislähtöistä. Vastauksista käy ilmi, että 

osallisuuden käsite herättää lastentarhanopettajissa myönteisiä kaikuja. Vastaajat osaavat 

määritellä tapoja määrittää lapsen osallisuutta, osaavat kertoa tapoja, kuinka lapset otetaan 

päiväkodissa huomioon ja kuinka lapset pääsevät osallistumaan. Huomiona kuitenkin 

mainittakoon, että monen opettajan (10/22) kertoessa lapsen valinnanmahdollisuuksista, 

taustalla häämöttää aikuisjohtoinen kasvatusajattelu, jossa ikään kuin lapsi ”koristelee” jo 

valmiiksi kaavaillun toiminnan lapsen mielenkiinnon kohteilla (vrt. Venninen, Leinonen & 

Ojala, 2010). Tällaisessa toiminnassa aikuinen loppukädessä suunnittelee toiminnan lapsen 

kyllä kertoessa toiveitaan ja mielipiteitään valmiiksi viitoitettuun konseptiin.  

Lapsen osallisuus  
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Voimmekin pohtia todellisen osallisuuden olemusta. Riittääkö lapsen osallistuminen 

todellisen osallisuuden toteutumiseen? Yksi lasten osallisuuden toteutumisesta tehty 

tutkimus pääkaupunkiseudulla on Ulla-Maija Seppälän ja Elina Stenvallin tutkimus (2008), 

jossa tutkimuspäiväkodin työntekijät voitiin jakaa kolmeen luokkaan, käytännöllisiin, 

byrokraattisiin ja arvosidonnaisiin, sen suhteen kuinka he lähestyivät osallisuutta. Suurin 

osa vastaajista jäi arvosidonnaiselle tasolle, jossa hyvin usein osallisuuden toteutus koettiin 

hankalaksi henkilöstöpulan takia. Osallisuuden käsite kyllä tunnettiin, mutta se jäi tällöin 

periaatteen tasolle. Osallisuus samaistettiin hyvin usein myös lapsikeskeisyydeksi. 

Tutkimuksessa todettiin, että osallisuus voi olla myös pelkkää olemista, ei vain lapsen 

aktiivista osallistumista. 

Keskittyminen kuuntelemaan lasta on kahdeksan vastaajan mielestä merkityksellistä 

osallisuuden toteutumisessa. Lapsille tulee vahvistaa tunnetta siitä, että he ovat aikuisille 

tärkeitä ja että heistä on aikuisille iloa. Vastaajat haluavat lasten ymmärtävän, että heidän 

sanomisiaan kuunnellaan ja että sanomisilla on merkitystä sekä vaikutusta. Kaksi 

lastentarhanopettajaa korostaa arkojen ja hiljaisten lasten kuuntelemista; on tärkeää 

kuunnella ja vahvistaa niitäkin lapsia, jotka eivät ole heti kertomassa omia tuntojaan ja 

ajatuksiaan. Myös lasten kuulumisia on aikuisen tärkeää kuunnella ja tavoittaa sitä, mikä 

on juuri nyt ”pinnalla” lasten elämässä. Yksi vastaaja kuvaa sitä herkkyyttä, jota lapsen 

kuunteleminen ja ymmärtäminen aikuiselta vaatii seuraavasti:  

”Lasta kuunnellaan kaikissa tilanteissa. Joka päivä lapsi voi vaikuttaa pienissä tai 

suurissa asioissa. Annetaan vapaus valita. Ollaan ”korvat auki”, havainnoidaan lasta, 

jotta pieniäkin toiveita rivien välistä voidaan ottaa huomioon.”(H13)  

 

B. Lapsen osallisuuden tukeminen 

 

Lapsen osallisuus nousi esiin jo lyhyesti edellisessä teemassa, mutta seuraavassa tulkitsen 

tuloksia osallisuuden osalta hieman tarkemmin tutkimuskysymyksen pohjalta. 

Kuvauskategoriat muodostuivat merkityskategorioista analysoidessani, miten haastatellut 

lastentarhanopettajat mieltävät osallisuuden käsitteen päiväkodissa.  
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Halusin kartoittaa, miten laajasti osallisuus–käsite nousee haastattelussa esille 

lastentarhanopettajien keskuudesta, ilman että tutkijana mainitsen käsitettä. Kysymykseen 

yhdenvertaisuuden toteuttamisesta päiväkodissa yksi haastattelemistani 

lastentarhanopettajista käyttää käsitettä osallisuus. Viisi vastaajaa puhuu lapsen 

osallistumisesta, mikä ei käsitteenä suoraan merkitse samaa kuin lapsen osallisuus. 

Esimerkkejä lapsen osallisuuden jossakin muodossa huomioivasta toiminnasta mainitsee 

seitsemän lastentarhanopettajaa (7/22). Seuraavassa teemassa kartoitan tarkemmin 

lastentarhanopettajien käsityksiä omasta osallisuuden toteuttamisestaan päiväkotityössä. 

Lastentarhanopettajat kertovat osallisuuden päiväkodissa olevan sitä, että kaikenikäiset 

lapset saavat vaikuttaa siihen mitä haluavat tehdä ja kenen kanssa leikkivät. Lapset saavat 

valita mitä kirjoja luetaan ja mitä lauluja lauletaan. Rohkaisu ja mukaan kannustaminen 

ovat tärkeää. Lasta keskitytään kuuntelemaan ja ideat toimintoihin otetaan lapselta. 

Leikkiminen on tärkeällä sijalla toiminnassa. Lapsi saa valita leikkipisteitä tai rakentaa itse 

leikkiä. Aktiiviset lapset haluavat tehdä enemmän esimerkiksi askarteluja kuin 

passiivisemmat lapset, mutta kaikille mahdollistetaan mukaan tuleminen. Eräs opettaja 

tiivistää asian sanoen, että kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea.  

Yksi haastatelluista opettajista kertoo, kuinka osallisuuden määrä on riippuvainen lasten 

temperamentista. Joinakin vuosina on paljon lapsia, joiden aloitteesta syntyy esimerkiksi 

näytelmiä. Lasten erot tulee huomioida ja hiljaisia lapsia tule kannustaa.  Myös opettaja, 

joka työskentelee alle kolmevuotiaiden ryhmässä, kertoo osallisuuden näkyvän monin 

tavoin päiväkodin arjessa. Jo aivan pienet auttavat aikuista tai toisiaan. Opettaja kertoo 

pienten hakeneen kädestä pitäen toveriaan pihalla sisälle, tai toisen pienen avustaneen 

nuorempaa lasta ruokapöydässä. Pienetkin valitsevat lauluvalikoimasta suosikkilaulujaan 

tai kertovat, haluavatko juuri nyt askarrella. Juuri 0-2-vuotiaiden lasten kohdalla osallisuus 

on pieniä valintoja. 

Edellä haastatellut lastentarhanopettajat kokevat, että lapsen osallisuuden lisääminen 

lapsen omaan elämään liittyvien asioiden suunnittelussa on tärkeää. Australialaisessa 

tutkimuksessa lapset otettiin mukaan osallistaviin työpajoihin, joissa ideoitiin ja 

suunniteltiin lapsiystävällistä kaupunginosaa. Osoittautui, että lapset olivat tyytyväisiä 

rooliinsa muutosagentteina, koska tutkimuksen myötä arvostettiin heidän kokemustaan ja 

tietoaan siitä millainen on lapsiystävällinen ympäristö. (Malone, 2013, s. 372–395.)   
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Lapset saavat vastaajien (10/22) mukaan valita pieniä ja suuria asioita päiväkodissa 

ikätasonsa mukaan. Alle kolmevuotiaiden ryhmien opettajat kertovat, kuinka jo pienet 

lapset valitsevat mieleisiään kirjoja luettaviksi. Kaksi opettajaa kertoo lasten saavan 

esimerkiksi valita ottaako tummaa vai vaaleaa leipää tai milloin haluaa tulla askartelemaan 

vai haluaako lainkaan. Kuusi opettajaa kertoo lasten valitsevan leikkejä itse. Leikki- tai 

toimintapiste voidaan valita kuvataulusta, jonka avulla lapsen valinta helpottuu ja jossa 

lapsi siirtää nimensä sille paikalle johon haluaa mennä. Aroilla lapsilla voi olla valinnassa 

vaikeuksia ja tällöin aikuinen auttaa lasta.  Maahanmuuttajalasten kohdalla valintojen 

tekoa helpottavat suomen kielen puuttuessa kuvat ja kirjat. Lapset myös osallistuvat pieniin 

työtehtäviin ja arjen askareisiin päiväkodissa. Anne Graham ja Robyn Fitzgerald kuvaavat 

artikkelissaan osallisuuden kehittävää voimaa lapsen sosiaaliselle ja emotionaaliselle 

hyvinvoinnille. Osallistuminen asioissa, jotka vaikuttavat lasten arkielämään vaikuttaa 

myönteisesti lasten sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. On erittäin tärkeää kehittää ja 

panna täytäntöön ohjelmia, jotka tunnustavat lapsen arvon. Dialoginen lähestymistapa on 

lupaava, koska sen painopiste lisää keskinäistä ymmärrystä, kunnioitusta ja muuttaa 

asioita. (Graham & Fitzgerald, 2011, s. 447–457.) 

Osallistavia taidekasvatuksen menetelmiä voidaan käyttää kognitiivisten taitojen 

kehittämisessä. Tästä on esimerkkinä kaksi amerikkalainen tutkimusta, jotka suuntautuivat 

taidekasvatuksen tarjoamiin tapoihin edistää erilaisista taustoista tulevien lasten 

kouluvalmiustaitoja. Tutkimuksissa käytettiin taidekasvatuksen eri muotoja pienituloisten 

perheiden lasten parissa esikoulussa. Esikoululaiset harjoittelivat kouluvalmiustaitoja 

varhaiskasvatuksessa musiikin, luovan liikunnan ja kuvataiteiden avulla. Ensimmäisessä 

tutkimuksessa ne oppilaat, jotka olivat esikoulun vaikutuksessa kaksi vuotta, ylsivät 

parempiin kouluvalmiustuloksiin kuin yhden vuoden esikoulussa olleet lapset. On 

huomattava, että kypsyminen ei yksin saanut aikaan tuloksia. Toisessa tutkimuksessa 

taideryhmän oppilaat osoittivat suurempaa kielellistä valmiutta kuin vertailuryhmän 

oppilaat. Tulokset osoittavat, että taidepainotteiset harjoitukset voivat parantaa tiedollisia 

tuloksia sosioekonomisesti “riskiryhmissä” olevilla lapsilla. (Brown, Benedett & 

Armistead, 2010, s. 112–124.) 
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C. Toiminnan suunnittelu 

Moni kyselyn haastateltavista (11/22) kertoo osallisuuden olevan sitä, että ideat toimintaan 

tulevat lapsilta. Edellä mainitut opettajat kertovat aikuisen suunnittelevan toimintaa 

yhdessä lapsen kanssa tai ottavan lapsen ideat huomioon omassa suunnittelussaan. Lapsiin 

tulee tutustua mahdollisimman hyvin, että heitä pystyy tarvittaessa tukemaan ja 

rohkaisemaan. Tämän lisäksi kolme lastentarhanopettajaa kertoo lasten itse suunnittelevan 

ja myös toteuttavan sekä arvioivan toimintaa. Lapset saattavat suunnitella omia leikkejään 

ja leikkipisteitään. Lapset voivat perustaa erilaisia komiteoita (esimerkiksi Vihreä lippu-

raati, pikkuparlamentti), ja pienryhmässä he voivat auttaa toisiaan ratkaisemaan erilaisia 

pulmia. Pääkaupunkiseudulla toteutettu osallisuuden tutkimus ”Parasta on, kun yhteinen 

kokemus siirtyy jaetuksi iloksi” kartoittaa osallisuuden toteutumista päiväkodissa. 

Tutkimus osoittaa, että vaikka lapset otetaan mukaan suunnitteluun, aikuinen on aika 

pitkälle jo aiemmin muovannut suunnitelmaa ennakkoon oman mielensä mukaiseksi. 

(Venninen, Leinonen & Ojala, 2010, s. 19–20,58.) 

 

8.5. Kasvatuskumppanuuden toteutuminen 

 

Kuvio 9. Kasvatuskumppanuuden toteutuminen päivähoidossa 
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A. Vanhempien kannustaminen ja vanhempien kasvatustoiminnan tukeminen 

 

Erityisen voimakkaasti lastentarhanopettajat kokevat olevansa vanhempien kannustajia ja 

vanhemmuuden vahvistajia sekä lapsen kehityksen edistäjiä vanhemman rinnalla. Opettajat 

painottavat rooliaan asioiden eteenpäin viejänä vanhempien luvalla.  Opettajien ja 

vanhempien yhteistyökumppanina ovat eri tahot kuten erityislastentarhanopettaja 

(varhaiserityisopettaja), neuvolan terveydenhoitaja, koulun erityisopettajan, 

koulupsykologi tai sosiaalityöntekijä. Lastentarhanopettajat kertovat vanhemmille mistä 

apua voi hakea. 

 ”Tukitoimet perheille esimerkiksi vasukeskustelut, vasun päivityskeskustelut, 

erityislastentarhanopettajan konsultointi. Näkyy arjessa myös sensitiivisyytenä: jos tiedän 

jollain lapsella olevan vaikea kotitilanne (esimerkiksi vanhempien ero) annan lapselle 

huomiota ja syliaikaa ja juttelen kuulumisista hänen kanssaan. Tämä ei mielestäni ole 

lapsen suosimista vaan pyrkimystä siihen, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus läsnä 

olevaan aikuiseen, kotona tai päivähoidossa: pyrin siis omalla käytöksellä lasten 

yhdenvertaisuuteen.”(H15) 

 Yksi vastaajista kertoo vahvistavansa ja rohkaisevansa lapsensa asioista epävarmuutta 

kokevaa vanhempaa: 

 ”Kannustan kokeilemaan toista keinoa esimerkiksi kun lapsi ei halua lähteä 

päiväkodista. Avioerotilanteessa tulee esille vaikeita asioita: kuuntelen ja valan uskoa 

selviytymisestä. Yksinhuoltajaperheessä tuen vanhempaa ja kuuntelen heidän huoliaan, 

keskustelen lapsen kehityksestä ja erityisesti poikien kasvatuksesta, olen tarjonnut tietoa 

miten vanhempi voi tukea lapsen kehitystä positiivisuuteen.”(H9) 

Edellä mainitusta käy ilmi vahva ammattitaito ja toimiminen lastentarhanopettajana 

monessa roolissa: neuvojana, kannustajana, kuuntelijana, asiantuntijana, tukijana ja 

elämänasenteen vahvistajana. Yhteistyö vanhempien kanssa lähtee lastentarhanopettajan 

aidosta kiinnostuksesta perhettä kohtaan ja vanhemman omien vahvuuksien löytämisestä. 

Rehellisyys, avoimuus, asiallisuus sekä myönteinen suhtautuminen tulevat mainituksi. 

Vastaajat kertovat vahvistavansa ja rohkaisevansa vanhempia sekä uskaltavansa ottaa asiat 

puheeksi.  
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Lastentarhanopettajat kokevat usein olevansa avainhenkilöitä vanhempien 

kasvatustietoisuuden tukemisessa ja laajentamisessa. Haastattelujen mukaan moni perheen 

asia tulee päiväkodissa työskentelevää opettajaa inhimillisesti hyvin lähelle. 

Lastentarhanopettajat kertovat jakavansa vaikeitakin asioita vanhempien kanssa ja 

olevansa perheen kriisitilanteissa, kuten avioerossa, lapsen rinnalla kulkijoita. 

Lastentarhanopettajan tehtävänä on myös antaa käytännön neuvoja:  

”ett voihan semmonen, joka lähtökohta aatellaan nyt, sanotaanko nyt vaikka semmonen 

lapsi, joka asuu tuossa sanotaanko lähiössä vuokrakaksiossa vanhempien kanssa ja 

sanotaanko oikein ääritapaus molemmat vanhemmat työttömänä vaikka, tai välillä 

jollain työllisyyskurssilla ja muuta, niin voihan se olla, että niillä vanhemmilla huonolla 

tuurilla voi puuttua  semmonen tietoisuus tavallaan siitä mitä lapsi tarvii, vanhemmat 

voi  olla hyvinki uusavuttomia sen lapsensa kanssa. mut samalla lailla se Audilla ajava 

isä voi olla ihan uusavuton… vaikka ois työttömätki vanhemmat, mutta että jos siinä on 

riittävästi kuitenki sitä osaamista, että siitä lapsesta välitetään,  sehän siinä on 

oleellisinta.”(Ha1)  

Hannele Karikoski on tutkinut lasten koulunaloittamista ekologisena siirtymänä 

esiopetuksesta perusopetukseen. Hänen tutkimuksessaan käy ilmi, että joillekin työttömille 

vanhemmille ja kotiäideille on kynnys vierailla koulussa siitä huolimatta, että opettaja on 

maininnut siihen olevan mahdollisuus. Karikoski viittaa Metson vuonna 2004 julkaisemaan 

tutkimukseen, jossa todetaan, että sillä, mihin sosiaaliluokkaan vanhemmat kuuluvat, on 

merkitystä heidän osallistumiselleen koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vanhemmilla 

on vaihtelevassa määrin sosiaalisia ja kulttuurisia resursseja sosiaalisesta taustastaan 

johtuen koulun kohtaamiseen ja kuulluksi tulemiseen.  (Karikoski, 2008, s. 154–155.) 

 

 

B. Lastentarhanopettajan vuorovaikutuksen tapa 

Kysymykseen siitä, millä tavoin haastattelemani lastentarhanopettajat puhuvat lapsista ja 

perheistä työtovereidensa kanssa, lastentarhanopettajat kertovat perheitä koskevan puheen 

olevan asiallista ja kunnioittavaa. Kertomansa mukaan lastentarhanopettajat joko ovat niin 

keskittyneitä lasten kanssa toimimiseen, että eivät ehdi puhua juuri mitään keskenään 
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työpäivän aikana tai eivät ainakaan puhu lasten kuullen aroista aiheista. Mikäli 

lastentarhanopettajat puhuvat ammatillisista asioista, he puhuvat niistä usein silloin, kun 

huoli lapsesta on herännyt, toisiltaan neuvoja kysellen, kasvatusvastuussa olevien kanssa 

avoimesti ja tietoa pimittämättä. Yksi lastentarhanopettajista miettii erityisesti vaikuttaako 

se, millainen sosiaalinen status vanhemmalla on, lastentarhanopettajan puhetapaan 

kohtaamistilanteessa. Hän pohtii myös, että usein ilmaisu eri ihmisten kanssa on erilaista:  

”Kyllä mää joskus, varsinkin muutamia vuosia sitte mää muistan jonku tämmösen just 

tämmönen, hirvittävän hieno äiti, viimeisen päälle laitettu tulee niissä Sandin 

kamppeissa tohon sipsuttaa sieltä alas Audista, kyllä niinku tuntuu pitäiskö puhekin 

vaihtaa kirjakielelle tuon äitin kans,  miten mää nyt kehtaan puhua tällä murteella, ja 

näillä minun sanoilla.”(Ha1)  

On pohdinnan arvoinen kysymys, mitä edellinen lausuma pitää sisällään. Toteutuuko 

yhdenvertainen kohtaaminen aina? Lastentarhanopettajan kertomana välittyy tilanne, jossa 

lastentarhanopettaja rekisteröi ulkoisesti havaittavien merkkien perusteella äidin 

varakkuuden tason ja reagoi oman ilmaisunsa kautta tilanteeseen hieman 

alemmuudentuntoisesti. On mielenkiintoinen kysymys, miten lastentarhanopettajat 

kykenevät säilyttämään ammatillisuutensa varsin inhimillisissä tilanteissa, erilaisia ihmisiä 

kohdatessaan. Kasvatuskumppanuus ammattikasvattajan ja lapsen vanhemman välillä 

syntyy kummankin osapuolen elämänhistorian ja lähtökohtien mukaan. 

Vuorovaikutustilanteet erilaisten vanhempien kanssa vaativat lastentarhanopettajalta 

erityistä ammattitaitoa ja herkkyyttä. (Poikonen & Lehtipää, 2009, s. 88.) 

 

C. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut 

Keskustelut vanhempien kanssa ovat lastentarhanopettajan työtavoissa keskeisellä sijalla. 

Peräti 18 vastaajaa käyttää vastauksessaan sanaa keskustelu. Keskusteluissa opettajat 

kertovat olevansa aidosti läsnä. Varhaiskasvatuskeskustelut eli vasukeskustelut ovat 

lastentarhanopettajalle keskeinen osa työtä. Vasukeskusteluissa pyritään kuuntelemaan 

vanhempia, heidän toiveitaan sekä huoliaan ja niihin pyritään vastaamaan 

mahdollisuuksien mukaan. Kuuntelun merkitystä painotti erikseen kahdeksan vastaajaa. 

Kasvatuskumppanuutta toteutetaan kasvatuskeskusteluiden ja päivittäisten juttelujen 

avulla–tarpeen vaatiessa, ja myös esimerkiksi kiertävä varhaiserityisopettaja, neuvola tai 



70 
 

perheterapeutti otetaan mukaan keskusteluihin. Opettajat kertovat, että joka vuosi on 

perheitä/ vanhempia, jotka tarvitsevat erityistä tukea. 

Yhdeksän haastateltavaa kertoo antavansa neuvoja vanhemmille. Useimmiten neuvonta 

lähtee vanhemman aloitteesta. Vanhemmat haluavat neuvoja konkreettisiin arjen 

kysymyksiin, kuten esimerkiksi ohjeita lapsen vaatetukseen sekä mieltä askarruttaviin 

lapsen kasvatusasioihin. Useat opettajat kertovat välttävänsä neuvojen tyrkyttämistä. Sen 

sijaan he neuvovat vanhempia silloin, kun vanhemmat neuvoja kysyvät: 

 ”Joitakin vanhempia olen neuvonut ihan käytännön asioissa, kysyvät esimerkiksi 

vaatetusasioita yms. Joskus myös ohjeistanut miten toimia, jos lapsi lyö vanhempaansa 

ja tämä ei pontevasti kiellä…..”(H20) 

 

 

8.6.  Lastentarhanopettajan käsitys varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle 

 

Kuvio 10. Lastentarhanopettajan käsitys varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle 
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Kyselyyn vastanneet lastentarhanopettajat pitivät varhaiskasvatuksen merkitystä lapselle ja 

hänen tulevaisuudelleen tärkeänä (20/22). Kaksi lastentarhanopettajaa jätti vastaamatta 

kysymykseen kun pyysin määrittelemään varhaiskasvatuksen merkitystä lapselle. 

A. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen vertaisryhmässä 

Varhaiskasvatuksen merkityksestä puhuttaessa tärkeimpänä näkökohtana kyselyn vastaajat 

pitävät lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä (10/22). 

 ”Sosiaaliset taidot opitaan toimiessa ryhmässä toisten lasten kanssa. Vertaisryhmän merkitys on 

suuri kaikelle kasvulla ja oppimiselle. Varhaiskasvatus luo pohjaa hyvälle tulevaisuudelle, toki sitä 

ennen ihan pienimmäisen kotona saatu perusturvallisuudentunne.”(H16) 

Tämän tutkimusteeman yhteydessä nousee esille fenomenografisen menetelmän luonne 

käsitysten eroavaisuuksien vertailijana (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 1996, s. 

117). Lastentarhanopettajat korostavat yleisesti päiväkodin vertaisryhmän merkitystä 

lapsen sosiaalisten taitojen kehittäjänä. Viisi lastentarhanopettajaa kuitenkin katsoo, että 

koti on ensisijainen kasvattaja varsinkin alle kolmevuotiaalle lapselle ja että myös 

kotihoidossa opitaan sosiaalisia taitoja. Nämäkin opettajat korostavat, että kodit eivät aina 

voi tarjota lapselle virikkeitä ryhmässä toimimiseen tai toisten huomioon ottamiseen ja 

tällöin päiväkodin merkitys korostuu.  

”Jos perheessä kaikki ok, vanhemmat ottavat vastuun vanhemmuudesta, toivoisi että 

pienet voisivat olla kotihoidossa tai perhepäivähoidossa. Iso ryhmä stressaa 

lasta.”(H21)  

Se seikka, että viisi opettajaa painottaa kotihoitoa vaihtoehtona ei tarkoita, että muut 

lastentarhanopettajat pitävät kotihoitoa huonona hoitomuotona tai toisinpäin: kotihoidon 

ihannointi ei välttämättä tarkoita sitä, että lastentarhanopettaja ei arvostaisi 

päiväkotihoitoa. Tutkimuksessa ei selvitelty asiaa, ja vaikka eroavaisuuksia vastauksista 

löytyy, kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole järkevää lähteä muodostamaan. 

Sosiaalisten taitojen kehittyminen antaa lapselle myös valmiuksia yhteiskunnassa 

toimimiseen. Kaksi lastentarhanopettajaa mainitsee säännöllisen päivärytmin 

muodostumisen lapselle olevan päiväkotihoidon myönteinen vaikutus. Eräs vastaaja 

pahoittelee sitä tilannetta, jossa lapsi jää jatkuvasti pois mukavista yhteisistä 
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aamupäivätoiminnoista, koska lapsi tuodaan hoitoon joka päivä vasta lounasruokailun 

aikaan.  

B. Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsen omien henkilökohtaisten taitojen ja 

yksilöllisen persoonan kehittyminen ovat lastentarhanopettajille yksi työn tärkeimpiä 

ammatillisia tavoitteita. Lastentarhanopettajat painottavat lapsen kasvussa positiivisia 

oppimiskokemuksia sekä leikin ja ilon kautta oppimista. Lapsen tulisi 

varhaiskasvatuksessa huomata, että oppiminen on mukavaa. Yksi opettaja mainitsee 

monipuolisen leikin kehittävän myös muiden taitojen oppimista. Yksi vastaajista kirjoittaa 

lapsen oppivan varhaiskasvatuksessa omatoimisuutta, toimimaan itsenäisesti, oppivan 

ohjeiden sekä muiden ihmisten kuuntelemista ja saavan rohkeutta ajatteluun. Myös 

lahjakkaan lapsen kasvatuksen huomioiminen on erään opettajan mielestä tärkeää. Alissa 

Goodman ja Paul Gregg raportoivat tutkimuksesta, joka osoitti suuria eroja kognitiivisissa 

taidoissa köyhien ja varakkaiden perheiden lasten välillä kolmen vuoden iässä. Viiden 

vuoden ikään tullessa nuo erot olivat vain kasvaneet. Myös lasten sosiaalisissa ja 

emotionaalisissa hyvinvoinnissa havaittiin huomattavia eroja. Merkittäviä eroavaisuuksia 

lasten ja äitien välillä oli myös lapsen syntymäpainossa, äidin masentuneisuudessa, 

imetyksessä, säännöllisissä nukkuma- ja ruokailuajoissa, perheen sisäisessä 

vuorovaikutuksessa ja tiedollisten taitojen tukemisessa (esimerkiksi lapselle lukeminen). 

Kotiympäristöllä on suuri merkitys siinä, miksi köyhempien perheiden lapset saivat 

alempia testipisteitä tutkimuksessa. (Goodman & Gregg, 2010, s. 2.) 

  

Myös lapsen itsetunnon kehittymisen ja yleisesti ottaen lapsen tasapainoisen kasvun 

lastentarhanopettajat kokivat tärkeäksi. Itsetunnon merkitystä lapsen kehitykselle 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna olen käsitellyt jo aiemmin toisen 

kuvauskategorian yhteydessä. Yksi vastaajista kertoo, että lasta tuetaan päiväkodissa niissä 

osa-alueissa, jotka eivät suju hyvin ja se rakentaa lapsen tervettä itseluottamusta. Lapsen 

positiivinen kokemus oppimisesta voi kantaa häntä pitkälle, se voi luoda pohjan 

luottamukselle aikuisiin ja muihin ihmisiin sekä antaa uskoa omaan osaamiseen. Toinen 

haastateltava kertoo varhaiskasvatuksen merkityksestä näin:  
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”Varhaiskasvatuksella on vaikutus lapsen myöhempään elämään: itsetunnon 

kehittymisessä, itsensä arvostamisessa. Sosiaalisten taitojen kehittyminen ja 

monipuolinen leikki kehittää myös muiden taitojen oppimista.”(H7) 

 

C. Varhaisen tuen mahdollistuminen 

Varhaiskasvatuksen merkityksen varhaisen puuttumisen näkökulmasta mainitsi neljä 

kyselyyn vastaajaa. Varhainen tuki lapselle on sekä yksilön kehitykselliseltä että 

yhteiskunnalliselta näkökannalta merkittävä asia. Jo aiemmin yhdenvertaisuuskysymyksen 

yhteydessä esiin noussut kysymys lapsen kotitaustoista johtuvien erojen huomioimisesta ja 

sen myötä varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista lähtökohtaisten erojen tasoittamiseen oli 

monen lastentarhanopettajan (9/22) mielestä tärkeää. Päivähoidossa on erinomaiset 

mahdollisuudet havaita lapsen kehityksellisiä erityistarpeita. 

 ”Varhaiskasvatus voi tarjota virikkeitä lapsille, joille kotiympäristö ei syystä tai 

toisesta voi niitä tarjota esim. kielen kehitys, toiminta ryhmässä, omatoimisuuden 

tukeminen, säännöllinen päivärytmi (jos ongelmana perheessä.)”(H6) Erityisesti silloin 

kun lapsella kehityksessä viivästymää, tuen tarvetta, päivähoito voi ”pelastaa 

lapsen.”(H21)  

Monet vastaajista kokevat maahanmuuttajalasten ja erityistä kasvatusta ja tukea vaativien 

lasten vanhempien tarvitsevan erityisesti huomiota. Yksi haastateltava mainitsi selkeästi 

syrjäytymisen ehkäisyn olevan varhaiskasvatuksen tehtävän:  

”Se tasaa erilaisista perhetaustoista tulevien lasten mahdollisuuksia tasapainoiseen 

kasvuun. Jo varhaisessa vaiheessa voi puuttua ongelmiin ja ohjata jatkoselvityksiin. 

Sillä on syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus, erityisesti jos lapsi tulee ongelmaperheestä ja 

lähtökohdat ovat heikot.”(H9) 

Yksi lastentarhanopettaja kertoo varhaiskasvatuksella olevan suuri merkitys niille lapsille, 

joiden vanhemmat eivät ymmärrä pientä lasta tai ovat väsyneitä tai masentuneita. Hänen 

mukaansa päiväkodissa työskentelee innokkaita ihmisiä, jotka toimivat lapsen parhaaksi. 

Opettajan sanoin: ”Varhaiskasvatuksessa lapsi saa olla lapsi.”(H10) Erään opettajan 

kertoman mukaan tukea tarvitsevat myös lapset, joiden vanhemmat tuntuvat asettavan 

oman uransa lapsen edelle.  
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Lastentarhanopettajat kuvaavat varhaiskasvatusta näin: 

 ”Varhaiskasvatus on tärkeintä kasvatusta ihmisen elämässä. Luodaan pohjaa kaikelle 

tulevalle. Työmme on sitä vahvan perustuksen valamista. Luodaan pohjaa hyvälle 

käsitykselle itsestä ihmisenä sekä kokemukselle omasta arvosta ja arvokkuudesta. 

Taitava kasvattaja ja hyvä varhaiskasvatus ovat sijoitus ja vakuutus tulevaisuuteen. 

Voiko jotain tärkeämpää olla kuin panostaminen lapsiin ja heidän hyvään 

elämänlaatuun.”(H17) 

” onhan se tavallaan sitä että tuoda julki sitä jokkaisen lapsen osaamista jokainen lapsi 

on jossain hyvä. Jokaiselle löytyy joku sellainen tekeminen jossa missä jokainen  on 

hyvä.siinä voi niinku opettaa tavallaan niitä  lapsia huomaamaan. että vaikka tuolla 

kaverilla, vaikka tuolla kaverilla ei oo sitä pakugania se voi osata tehä, vaikka sillä on 

ne ikivanahat luistimet se voi päästä niillä lujempaa kuin niillä eilen ostetuilla.”(Ha1) 
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9. Tutkimustulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Olen koonnut seuraavaan kappaleeseen yhteenvetoa lomakekyselyn sekä teemahaastattelun 

tuloksista. Pyrin seuraavassa vastaamaan tiivistetysti alussa esittämiini 

tutkimuskysymyksiin.  

 Lastentarhanopettajan tietoisuus omasta yhteiskunnallisesta tehtävästään 

Tämän tutkimuksen lomakekyselyn sekä teemahaastattelujen perusteella voidaan sanoa, 

että lastentarhanopettajat kokevat vahvasti olevansa ennen kaikkea varhaispedagogeja. 

Yhteiskunnallista tehtävää kysyessäni monen vastaajan on aluksi vaikea tavoittaa 

kysymyksen ydintä. Lastentarhanopettajien ammatillisessa toiminnassa yhteiskunnallinen 

ja pedagoginen ulottuvuus sulautuvat yhteen opettajien toteuttaessa yhteiskunnallisia 

tavoitteita pedagogisin keinoin. Takalan mukaan kasvatuksella on yhteiskunnallinen 

ulottuvuus, tiedostamme sen tai emme, koska kasvatukseen sisältyy aina ajatus 

sosialisaatiosta ja sosialisaation tehtävänä on lapsen mukauttaminen yhteiskunnan 

jäseneksi (Takala, 1999, s.10). Jo aiemmin esittelemäni Siljanderin käsitys sosialisaation ja 

kasvatuksen yhteydestä tulee esiin tässä tutkimuksessa, jossa lastentarhanopettajat liittävät 

kasvatuksen-käsitteeseen sosialisaation-käsitteen sillä tavoin, että heidän kasvatuksensa 

taustalla vaikuttaa tavoite ohjata lasta luomaan hyviä ihmissuhteita ja pääsemään mukaan 

yhteisölliseen elämään.  

Ritva Rouvinen (2007, s. 113–114) on tutkinut lastentarhanopettajien moniulotteista  

toimintaa päiväkodissa ja hänen tutkimuksessaan lastentarhanopettajat näkevät, että lapset 

ylläpitävät yhteiskuntaa aikuisiksi vartuttuaan. Samaa asiaa ilmaisee moni tämän 

tutkimuksen lastentarhanopettajista toivomalla, että lapsista kasvaa yhteiskuntakelpoisia 

kansalaisia. Lapsi tulee kasvattaa yhteiskunnan jäseneksi ja auttaa häntä omaksumaan 

yleiset normit, säännöt ja arvot, jotta lapsi tulisi selviämään tulevaisuudessa 

yhteiskunnassa.   Kuitenkaan lastentarhanopettajat eivät tarkastele lasten kasvattamista 

ensisijaisesti yhteiskunnallisen hyödyn, vaan lapsen oman onnellisuuden näkökulmasta. 

Kasvatuksella ja kotioloista johtuvien taustaerojen tasoittamisella tavoitellaan yksittäisen 

lapsen etua ja onnellisuutta sekä sen myötä tulevia yhteiskunnallisia valmiuksia, joiden 

myötä yksilölle voi muodostua hyvä elämä myös aikuisuudessa. Veli-Matti Värri kirjoittaa, 

kuinka kasvatuksessa ajatus hyvästä elämästä ei ole vain tulevaisuuteen kurkottamista, 

vaan olennaista on kohdella kasvatettavaa hyvin ja edistää kasvatettavien parhaita 
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ominaisuuksia ja kykyjä juuri tässä hetkessä. (Värri, 1997, s. 21–22) Näin tulkitsen myös 

tämän tutkimuksen opettajien ajattelevan. Päiväkoti ja sen kasvatussuhteet ovat olemassa 

yhteiskunnan institutionaalisissa puitteissa ja sen vuoksi kasvattajan on huomioitava 

yhteiskunnan olemassaolo. (Värri, 1997, s. 20–22). 

Tämän tutkimuksen perusteella lastentarhanopettajat eivät koe olevansa äänekkäitä 

yhteiskunnallisia osallistujia tai julkisiin keskusteluihin mukaan menijöitä. Ennen kaikkea 

lastentarhanopettajat kokevat tekevänsä arvokasta työtä lapsen parhaaksi pienessä piirissä, 

päiväkotiympäristössä. Siitä huolimatta lastentarhanopettajista piirtyy tutkimuksen 

perusteella kuva hyvin voimakkaasti varhaiskasvatuksen merkityksen lapselle tiedostavina 

kasvatusalan ammattilaisina.  

. 

Eriarvoisuudesta yhdenvertaisuuteen varhaiskasvatuksessa 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella voidaan sanoa, että eriarvoisuutta on nähtävissä 

selkeästi nykyisin päiväkodeissa. Kolme opettajaa sanoo, ettei omassa ryhmässä tai 

päiväkodissa eriarvoisuus näy tällä hetkellä. Tämä johtuu opettajien näkemyksen mukaan 

asuinalueen väestörakenteesta. Päiväkotien välillä on haastateltavien mukaan eroja 

riippuen siitä, millaisella asuinalueella päiväkoti sijaitsee. Eriarvoisuus johtuu usein 

perheen heikosta taloudellisesta tilanteesta ja se vaikuttaa lasten vaatetuksen ja 

urheiluvälineiden tasoon sekä vanhempien kykyyn osallistua retkimaksuihin. Eriarvoisuus 

näkyy jopa lapsen tiedollisessa ja taidollisessa osaamisessa (vrt. Cooper, 2010). 

Eriarvoisuus voi liittyä maahanmuuttajien kielitaidottomuuteen, yksinhuoltajuuteen tai 

vanhempien uusavuttomuuteen. Lastentarhanopettajien mukaan perheen ongelmat näkyvät 

usein päiväkodissa jollakin tapaa lapsessa. Kullakin lapsella on oma tapansa reagoida 

vanhempiensa vaikeuksiin. 

Tutkimuksesta välittyy surullinen kuva joidenkin pienten lasten arjesta: lapset ovat 

nälkäisiä maanantaisin, elämänpiiri on hyvin suppea, vanhemmat jaksamattomia 

vanhemmuudessaan. Toisaalta suuri osa lapsista elää lapsilleen omistautuvien vanhempien 

hoivassa, osa jopa yltäkylläisyydessä niin että suurin piirtein lapsen kaikki toiveet 

toteutuvat vanhempien toimesta (vrt. Puroila & Estola, 2011). Tutkimuksen tuloksena 

voidaan nähdä, että lastentarhanopettajat työskentelevät määrätietoisesti tarjotakseen 

kaikille lapsille samat mahdollisuudet kasvuun ja kehittymiseen. Opettajat eivät halua 
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tasapäistää lapsia, vaan tarjota kullekin lapselle toimintaa lapsen yksilöllisten 

ominaisuuksien mukaan. Opettajat kokevat tärkeänä kasvatuskumppanuuden toteutumisen 

lasten vanhempien kanssa ja haluavat tukea perheitä heidän kasvatustyössään.  

 

Lastentarhanopettajan työtavat ja osallisuuden tukeminen 

Lastentarhanopettajat painottavat tässä tutkimuksessa lapsen ja perheen inhimillistä, 

lämmintä kohtaamista sekä jokaisen perheen ominaislaadun arvostamista. Lapsen tausta ei 

opettajien mukaan saa vaikuttaa tapaan millä tavoin lapsi kohdataan. Päinvastoin 

lastentarhanopettajat tässä tutkimuksessa painottavat erityisen tuen antamista niille lapsille 

ja perheille, jotka sitä nimenomaisesti tarvitsevat. Lastentarhanopettajien mukaan heidän 

oma taustansa, riippumatta siitä millainen se on sosioekonomisesti, on antanut heille eväitä 

ymmärtää erilaisia lapsia ja perheitä. Lastentarhanopettajat kokevat tärkeäksi vanhempien 

osallistamisen kasvatustyöhön. Shier´n (2010) osallisuuden malliin tuloksia verratessa 

lastentarhanopettajien osallisuus toteutuu usein tasolla kolme, jossa lapsia kuunnellaan ja 

lasten esille tuomia näkemyksiä otetaan huomioon. Lasten osallisuuden lisääminen on 

opettajien mukaan tarpeellista. Lastentarhanopettajat mainitsevat leikin keskeiseksi 

työtavaksi sekä kokevat, että osallisuus toteutuu hyvin usein siinä, että lapset valitsevat, 

suunnittelevat ja kehittelevät leikkejään. Lastentarhanopettajat myös tekevät paljon työtä 

sen eteen, että saavat lapset huomaamaan leikkitovereissaan ja leikeissään muitakin kuin 

aineellisia arvoja. Varhaiskasvatuksessa lapsi voi oppia asennetta, jossa ihmisen arvo ei 

määräydy hänen omistamiensa tavaroiden mukaan.   

 

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus lastentarhanopettajan näkökulmasta 

Tämän tutkimuksen lastentarhanopettajat pitävät varhaiskasvatuksen merkitystä tärkeänä 

lapsen kasvulle, kehitykselle ja tulevaisuudelle. Lastentarhanopettajat korostavat 

varhaiskasvatuksen positiivista vaikutusta lapsen itsetunnon vahvistumiseen ja myönteisen 

minäkuvan syntymiseen. Varhaiskasvatuksen tehtävä on yhdessä kotien kanssa vahvistaa 

lapsen itsetuntoa ja antaa lapselle kokemuksia osallisuudesta, jossa lapsi saa kokea 

kuuluvansa yhteisöön, saa osakseen yksilöllistä, kannustavaa huomiota, ja jossa lapselle 

pikku hiljaa kehittyy tietoja ja taitoja omaan elämäänsä vaikuttamisesta. 

Lastentarhanopettajat puhuvat varhaiskasvatuksesta pohjana, sijoituksena ja vakuutuksena 
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tulevaisuudelle. Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille tasavertaiset edellytykset oppia ja kasvaa. 

Yhteistyö perheiden kanssa on edellytyksenä laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Laadukas 

varhaiskasvatus antaa mahdollisuuksia, tukea, suojaa, välittämistä, leikkiä ja iloa. Lapsen 

kehityksellisiin tuen tarpeisiin vastaaminen ja perhetaustoista johtuvien erojen 

tasoittaminen ovat lastentarhanopettajista merkittävä varhaiskasvatuksen vaikuttavuusalue.  

  

9.1. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa pitää tarkastella tutkimustilanteen 

aitoutta ja aineiston relevanttiutta. On myös tarkasteltava, onko tutkija kyennyt laatimaan 

tarpeeksi tarkan kuvauksen tutkimusprosessin kulusta (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & 

Saari, 1996, s. 131.)Yhtenäisiä ohjeita laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista 

on vaikeaa antaa. Tutkimusta tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisuutena, johon vaikuttavat 

tutkimusraportin eri kohdat. (Tuomi & Sarajärvi, 2008, s. 134, 140.) Fenomenografisessa 

tutkimuksessa luotettavuutta voidaan tarkastella merkityskategorioiden näkökulmasta; 

vastaavatko kategoriat tutkittavien antamia merkityksiä ja ovatko ne relevantteja 

teoriataustaan nähden. Lukijan tulee pohtia, onko tutkija avannut teoreettisia lähtökohtia ja 

miten ne ovat sidoksissa tutkimusongelmiin. Relevantista aineistosta puhutaan, kun 

tutkimuksen taustalla on teoreettisten käsitteiden suhteen oleellista aineistoa (Syrjälä et al., 

1996, s.129–131, 152–155.)  Tämän tutkimuksen fyysisistä olosuhteista, tutkimuksen 

etenemisestä ja analyysin kulusta olen pyrkinyt antamaan mahdollisimman tarkan 

selostuksen, jotta lukija saisi selvän kuvan siitä, mihin julkituodut tutkimustulokset 

pohjautuvat. Analyysin tekoon olen uppoutunut parhaan kykyni mukaan sillä 

tunnollisuudella ja huolellisuudella, joka minusta tutkijana on löytynyt. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan aineiston ja johtopäätösten aitouden 

näkökulmasta. Tutkijan ja haastateltavan tulisi puhua samasta asiasta kuin tutkija on alun 

perin olettanut. (Syrjälä et al., 1996, s. 129–131.) Tämän tutkimuksen haastateltavat ovat 

todellisia, työelämässä mukana olevia lastentarhanopettajia. Heidän kertomansa 

muodostuvat heidän käsityksistään sekä kokemuksistaan ja muodostavat heidän 

todellisuutensa. Haastateltavat ovat kertoneet käsityksistään avoimesti ja rehellisesti, ja he 

ovat puhuneet omista lähtökohdistaan käsin tutkijan heille antamasta aiheesta, mikä toimii 

perusteluna tutkimuksen aitoudelle. Tutkijana tehtäväkseni on jäänyt asettua 
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haastateltavien asemaan ja tulkita heidän kertomaansa. Pitkäaikainen kokemukseni 

lastentarhanopettajan työstä päiväkodissa on auttanut minua tavoittamaan tutkittavan 

ilmiön olemusta ja eri tekijöiden liittymistä toisiinsa. Lastentarhanopettajana minulla on 

tutkimushenkilöideni kanssa aiemmassa työhistoriassani muodostuneita, samanlaisia 

kulttuurisesti jaettuja merkityksiä, joiden avulla kohtaamani asiat eivät näyttäydy minulle 

tutkijana kokonaan uusina ja jotka helpottavat tutkimustulosten ymmärtämistä. (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 45.) Samalla asema voi sisältää myös vaaroja vääränlaisesta tulkinnasta 

tai ylieläytymisestä haastateltavan asemaan. Siksi olen joutunut tutkimuksen alussa 

käymään läpi omaa esiymmärrystäni ja asemaani tutkijana. 

9.2. Jatkotutkimukset 

 

Tämän tutkimuksen aihe on ajankohtainen suomalaisessa yhteiskunnassa ja koen, että 

jatkotutkimuksille olisi tilaa ja tarvetta myös Suomessa. Yhdysvalloissa ja Euroopan 

alueella esimerkiksi Iso-Britanniassa aiheesta on tehty paljon tutkimuksia. Olisi 

mielenkiintoista tehdä laajempi kartoitus lastentarhanopettajien parissa tästä aiheesta. 

Koululaisten ja nuorison omaa ääntä on kuultu kyselemällä heiltä itseltään heidän 

elämästään ja hyvinvoinnistaan. Lapsen hyvinvointia ja lapsen hyvää arkea lapsen 

kertomana on alettu tutkia esimerkiksi Anna-Maija Puroilan ja Eila Estolan Lapsen hyvä 

elämä- tutkimuksessa. Vaikka lapsen kehityksen riskitekijöistä tiedetään jo paljon, on 

lapsen syrjäytymiseen johtavista prosesseista ja mekanismeista Suomessa niukasti 

tutkimusta (Laine & Neitola, 2002, s. 112). Varsinkin varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta 

lasten taustoista johtuvien erojen tasoittajana ja ylipäätänsä varhaiskasvatuksen 

merkityksestä lapsen tulevaan elämään on tehty muualla maailmassa tutkimuksia, mutta 

näkemykseni mukaan aiheen laajempi tutkiminen olisi myös Suomessa hedelmällistä. 

Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä on Paletti-projektissa tutkinut suomalaisten lasten ja 

perheiden arkielämää. Panoksensa ns. päiväkirja-menetelmällä toteutettuun tutkimukseen 

ovat antaneet lapset, lasten vanhemmat ja päivähoitohenkilöstö. Tutkimukseen valikoitui 

hyvin koulutettuja, keskiluokkaisia perheitä, ja tutkijat sanovatkin että tulokset eivät ole 

yleistettävissä kaikkiin lapsiperheisiin. Tutkijat kirjoittavat teoksessa Perhe-elämän paletti, 

että perheiden rekrytointikeinoja ja motivointia tulee kehittää, jotta tutkimuksiin saadaan 

mukaan esimerkiksi toimeentulo-ongelmista kärsiviä perheitä. (Rönkä, Malinen, Sevón, 

Kinnunen, Poikonen & Lämsä, 2009, s. 285–286.) Omaan tutkimukseeni viitaten koen, että 
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olisi mielenkiintoista toteuttaa lasten ja perheiden omista havainnoinneista lähtevää 

tutkimusta vähempiosaisten perheiden keskuudessa. 

Lastentarhanopettajien asenteet ja toiminta työssään ovat myös tutkimuksellisesti 

mielenkiintoisia. Jotta voitaisiin tavoittaa vielä enemmän syvällistä tietoa 

lastentarhanopettajien toiminnasta, voitaisiin haastattelun sijaan havainnoida tutkittavien 

työtä ja saada esiin piiloisia asenteita työtä sekä lapsia kohtaan. Myös narratiivinen 

tutkimusote ja opettajien tapaaminen useamman kerran voisi tuoda esiin lisää aitoja 

tutkimustuloksia. 
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10. Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lastentarhanopettajien tietoisuutta ja käsityksiä 

kasvatustyönsä yhteiskunnallista puolesta. Halusin tietää, miten lastentarhanopettajat 

huomioivat nykyisen suomalaisen yhteiskunnan talouden tilanteen sekä muuttuneet lasten 

ja perheiden tuen tarpeet. Tutkimus osoitti lastentarhanopettajien pitävän ensisijaisena 

tehtävänään lapsen kasvun ja kehityksen tukemista. Tulos ei ole lainkaan yllättävä ja kuvaa 

hyvin sitä, kuinka lastentarhanopettajat ovat tietoisia varhaiskasvatuksen virallisista 

tavoitteista ja kuinka he ovat sisäistäneet heille asetetun ammatillisen velvoitteen: vaalia 

lasten hoitoa, kasvua ja kehitystä. Tuo kolmiyhteys sisältää kuitenkin enemmän kuin pelkät 

ulkoiset ammatilliset varhaiskasvattajan työmenetelmät. Sen sisällä on arvoihin perustuva 

professionaalinen ammattilaisuus, joka noudattaa eettisiä periaatteita, uskoo hyvään, 

arvostaa ihmisen ainutlaatuisuutta ja elää tätä hetkeä, mutta näkee myös tulevaisuuteen. 

Lastentarhanopettajilla on tämän tutkimuksen mukaan lapsen henkilökohtaisen 

kehittymisen lisäksi ajatus lapsen kehittymisestä tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Lastentarhanopettajien käsitysten mukaan varhaiskasvatuksella on kiistaton arvo lapsen 

elämän alkutaipaleella. Tutkimuksessa mukana olleet lastentarhanopettajat ovat myös 

ymmärtäneet oman merkityksensä lasten vanhempien kasvatustyön yhteistyökumppaneina 

ja vanhempien osallisuuden lisääjänä. 

Tutkimuksen perustana toimineiden sosiaalipedagogisen lähestymistavan ja ekologisen 

kehitysteorian voin nähdä toteutuvan tämän tutkimuksen lastentarhanopettajien 

toimintatavoissa. Sosiaalipedagogia painottaa yksilön persoonan kehittymisen kautta 

saavutettavaa yhteisöllisyyttä. Tutkimukseni lastentarhanopettajat painottivat lapsen 

yksilöllisiä tarpeita sekä lapsen kasvamista yhteisön jäsenyyteen. Lastentarhanopettajat 

eivät myöskään ummistaneet silmiään sosiaalisilta ongelmilta, joiden ratkaisemiseksi heillä 

oli käytössään pedagogisia toimintamalleja. Ekologinen kehitysteoria ja kontekstuaalinen 

kasvun malli toteutuvat varhaiskasvatuksen ja kodin välisessä kasvatuskumppanuudessa. 

Lapsen ja häntä ympäröivien kehitysyhteisöjen hedelmällinen yhteistyö takaa lapselle 

optimaaliset kasvuolosuhteet, mistä haastattelun lastentarhanopettajat olivat tietoisia. 

Tutkimus osoitti myös lastentarhanopettajien tavoittavan eriarvoisuuden olemassaolon 

päiväkotiympäristössä. Erilaisten yhteiskunnallisten raporttien ja tutkimusten antamat 

tulokset konkretisoituvat päiväkodin arjessa ja noiden huomioiden vastaanottajina toimivat 
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juuri päiväkodin työntekijät, yhtenä ammattiryhmänä lastentarhanopettajat. Vanhempien 

monenlaiset ongelmat näkyvät usein juuri lasten kautta. Lastentarhanopettajat kokevat 

olevansa tärkeitä aikuisia lasten ja perheiden elämässä. 

Tämän tutkimuksen teemat herättävät pohdinnan ikiaikaisesta aiheesta eriarvoisuuden 

olemassaolosta. Synnymme jokainen tänne erilaisina ja varhaislapsuudessa 

elinympäristömme sekä vanhempamme ovat erilaisia. Huolimatta erilaisuudestamme 

olemme kuitenkin ihmisinä samanlaisia monessa asiassa. Varhaiskasvattajan tehtävä on 

mielestäni tarkastella omaa suhdettaan ihmisyyden ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin. Sen 

jälkeen kasvattajan tulee kasvatuksen keinoin, lapsen kanssa yhdessä eläen, välittää 

lapselle ymmärrystä siitä, mitä on toisen ihmisen arvostaminen ja miten sitä arvostamista 

voi toiselle ilmaista. Lasten erilaisten taustojen erojen tasoittaminen ei lähde siitä, että 

vaatisimme kaikkia lapsia toimimaan samoin tai osaavan samoja asioita, vaan siitä, että 

turvaamme myös heikommista lähtökohdista olevien lasten mahdollisuudet käyttää omia 

yksilöllisiä mahdollisuuksiaan.  

Se, millaiset taloudelliset olosuhteet yhteiskunnassa vallitsevat, ei saa estää meitä 

kehittämästä inhimillisyyttämme. Emme voi huonojen taloudellisten aikojen varjolla 

sulkea silmiämme epäarvoisuudelta tai ihmisten huonolta kohtelulta. Koska meillä on 

tutkittua tietoa 90-luvun laman vaikutuksista lapsiin, olisi kohtalokasta antaa samojen 

virheiden toistua. Jokainen kasvattaja voi tutkia omat toimintatapansa ja asenteellisuutensa. 

Sen jälkeen voimme suunnata katseemme suuremmille areenoille ja alkaa miettiä onko 

varhaiskasvatuksen ja koulun harteille sälytetty liian suuri taakka kannettavaksi. Ilman 

kunnollisia toiminnan turvaavia taloudellisia resursseja parhainkaan kasvatus ja opetus 

eivät toteudu ihanteellisimmillaan. Varhaiskasvatukselle ja koulutukselle tulee taata 

riittävät taloudelliset määrärahat suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Vuonna 2008 Stiglizin, Senin ja Fitoussin (ns. Stiglizin komitea) julkaistu komitearaportti 

kertoo, että vaikka ihmisten hyvinvoinnin osatekijöinä talouden kasvu ja aineellisen 

elintason nousu ovatkin tärkeitä, koostuu hyvinvointi em. seikkojen ohella myös muista 

tekijöistä kuten sivistyksestä, koulutuksesta, kulttuurisista ja ympäristöarvoista sekä 

psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. Tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että 

hyvinvointi on moniulotteinen käsite.   (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2008.) Näitä arvoja 

voimme varhaiskasvatuksessa lapsillemme välittää. Varhaiskasvatuksen arvo on myös 

siinä, että se voi antaa lapsille mallin elämästä, jossa muutkin arvot kuin raha ratkaisevat. 
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Hyvinvoivan aikuisen on helppoa harhautua ajattelemaan, että meidän lapsemme voivat 

kaikki hyvin, koska elämme pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Onhan totta, että 

suomalaiset lapset eivät ole köyhiä sanan äärimmäisessä merkityksessä. Meillä on hyvä 

varhaiskasvatusjärjestelmä ja neuvolapalvelut, äitiyskuolleisuutemme on maailman pienin 

(Maailman äitien tila 2013). Tarkastelemme lasten hyvinvointia fyysisenä hyvinvointina. 

Tilastoissa yllämme korkealle maailman maiden mittakaavassa. Kuitenkin meillä on paljon 

aikuisten hätää ja huolta, joka vaikuttaa lapsiin. Usein myös unohdamme köyhyyden 

sosiaaliset seuraukset lapsiin ja nuoriin ja heidän ihmissuhteisiinsa. Tess Ridgen 

kymmenen vuoden aikana Iso-Britanniassa vähäosaisten lasten keskuudessa toteuttama 

tutkimus osoittaa, että köyhyys tunkeutuu suoraan lasten sydämeen vaikuttamalla 

kokonaisvaltaisesti lasten elämään. Taloudellisten ja materiaalisten haittojen lisäksi 

köyhyys määrittää sekä rajoittaa sosiaalisia suhteita ja sosiaalista osallistumista. 

Köyhyyden vaikutusten piilotteluun liittyy lapsilla häpeää, surua sekä ryhmästä 

poikkeavuuden ja syrjäytymisen pelkoa. (Ridge, 2011, s. 75.)  

Tässä tutkimuksessa mukana olleet lastentarhanopettajat kertovat omien käsitystensä ja 

kokemustensa valossa suomalaisesta päiväkotiarjesta, jossa joidenkin perheiden kohdalla 

tulevat näkyviin huolet ja puute. Tutkimuksen perusteella nousi esiin myös 

maahanmuuttajataustaisten perheiden vaikeudet ennen kaikkea kielellisten ongelmien 

vuoksi. Eu-komission tiedonannossa vuodelta 2011 painotetaan varhaiskasvatuksen 

perustavanlaatuista merkitystä lasten taidoille, tiedoille, ajattelumalleille ja 

toimintatavoille. Tiedonannon sanoin: ” Varhaiskasvatus voi auttaa lapsia pääsemään irti 

köyhyyden ja perheongelmien piiristä.” Varhaiskasvatuksessa voidaan puuttua 

kustannustehokkaimmalla tavalla lapsen oppimisen ongelmiin.  

Tämän tutkimuksen kokonaiskuvan perusteella voidaan sanoa, että varhaiskasvatuksella on 

suurta merkitystä lasten kehityksellisten ja taustoista johtuvien erojen tasoittajana. On 

moniulotteinen kysymys, millaiseksi kunkin yksilön elämänkaari muodostuu, mutta aivan 

varmaa on, että laadukas varhaiskasvatus omalta osaltaan tukee lapsen itsetuntoa ja antaa 

kokemuksia vertaisryhmän osallisuudesta, ja sitä kautta vähentää tai estää lapsen 

syrjäytymisriskiä. Tämän tutkimuksen tuloksena välittyy kuva varhaiskasvatuksen 

ammattilaisista, lastentarhanopettajista, jotka omalla toiminnallaan haluavat jakaa iloa ja 

yhteenkuuluvuutta lasten ja perheiden kanssa. Lapsen luontaisen uteliaisuuden, energian ja 

elämänilon vaaliminen on varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä. 



84 
 

LÄHTEET 

 

Antikainen, A. (2003). Michael Jung Uusi kasvatussosiologia. Teoksessa T. Aittola 

(Toim.), Kasvatussosiologian teoreetikoita. (s. 9). Helsinki: Yliopistopaino. 

Blom, R. (2001). Yhteiskunnan rakennemuutos ja perheiden elinehdot. Teoksessa I. 

Järventie, Eriarvoinen lapsuus (s. 171–190 ). Porvoo: WSBookwell. 

                      Borg, W. R., &  Gall, M.D. (1989). Educational research. 5th Edition. New York: 

                       Longman. 

Brown, E. D., Benedett, M. B., & Armistead, E. (2010). Arts enrichment and preschool 

emotions for low-income children at risk. Early Childhood Research 

Quarterly. Vol. 25, Issue 1, 1st Quarter, 112–124. 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge: Harvard 

University Press. 

Cooper, C. E. (2010). Family poverty, school-based parental involvement, and policy-

focused protective factors in kindergarten. Early Childhood Research 

Quarterly. Vol. 25 Issue 4 , 4th Quarter , 480–492. 

 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design. Thousand Oaks, California: 

SAGE Publications, Inc. 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010). Haettu 3.11.2013 osoitteesta http:// 

www.oph.fi /saadokset_ja _ohjeet/opetussuun 

 

Eskola, J., & Suoranta J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: 

Gummerus. 

Eu-komission tiedonanto. Bryssel 17.2.2011. Haettu 22.10.2013 osoitteesta  http:// eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/  

 



85 
 

Forssen, K., & Seppälä, U. (2011). Eriarvoistuva Suomi. Janus. Sosiaalipolitiikan ja 

sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Vol. 19, 4.1–2. 

 

Globaalikasvatus (2013). Haettu 27.8.2013 osoitteesta http://www.globaalikasvatus 

 

Goodman, A., & Gregg, P. (2010). Poorer children’s educational attainment: how 

important are attitudes and behaviour? Joseph Rowntree Foundation: 

Poverty, place and ageing society. Haettu 10.5.2013 osoitteesta 

http://www.jrf.org.uk/   

 

Goouch, K. (2010). Towards excellence in early years education. Exploring narratives of 

experience. Abingdon: Routledge. 

 

Graham, A., & Fitzgerald, R. (2011). Supporting children’s social and emotional well-

being: Does ´having a say ‘ matter?  Children & Society. Nov., Vol.25, Issue 

6,447–457. 

 

Growing Unequal?  Income distribution and poverty in OECD countries. (2008). Haettu 

27.10.2013 osoitteesta  http:// www.oecd.org/els/soc/   

Gröhn, T., & Jussila, J. (1993). Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

Hakovirta, M., & Rantalaiho, M. (2011). Lapsuudentutkimuksen näkökulma taloudelliseen 

eriarvoisuuteen. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen 

aikakauslehti. Vol. 19, 4. 

Hakovirta, M., & Rantalaiho, M. (2012.) Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. 

Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124. Tampere: Juvenes 

Print. 

Hallitusohjelma (2011). Haettu 27.10.2013 osoitteesta 

http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp 



86 
 

Harju A. (2008). Barns vardag med knapp ekonomi. En studie om barns erfarenheter och 

strategier (s. 137). Växjö: Växjö University, Acta Wexionensia 

(vårdvetenskap och socialt arbete). 

Hart, R. (1992). Children`s participation. From tokemism to citizenship. Haettu 27.10.2013 

osoitteesta http:// www.unicef-irc.org/publications  

Hiilamo, H. (2011). Uusi hyvinvointivaltio. Vantaa: Hansaprint. 

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (1984). Merkityksen ongelma haastattelututkimuksessa. 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (1997). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2001). Tutki ja kirjoita. Vantaa: Tummavuoren 

kirjapaino Oy. 

Hirsjärvi, S., & Hurme, H. (2001). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö.  Helsinki: Yliopistopaino. 

Hujala-Huttunen, E., & Nivala, V. (1996). Yhteistyö päivähoidossa. Oulu: Oulun yliopisto. 

Hujala, E., Puroila, A.-M., Parrila–Haapakoski, S., & Nivala, V. (1998). Päivähoidosta 

varhaiskasvatukseen. Jyväskylä: Gummerus. 

Husa, S., & Kinos, J. (2001). Akateemisen varhaiskasvatuksen muotoutuminen. Turku: 

Pallosalama Oy. 

Huusko, M., & Paloniemi, S. (2006). Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena 

kasvatustieteissä. Kasvatus 37 (2), 162–173. 

 

Häkkinen, K. (1996). Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä. Teoreettinen 

katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopistopaino. 

 

Hämäläinen, J. (1997). Sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtia. Teoksessa 

J. Hämäläinen & L. Kurki,  Sosiaalipedagogiikka (s. 10-11). Porvoo: WSOY.  



87 
 

Jansen, P., Raat, H., & Mackenbach, J. (2010). National origin and behavioural problems 

of toddlers: The role of family risk factors and maternal immigration 

characteristics. Journal of abnormal child. Nov.,Vol.38, Issue 8, 1151–1164. 

Jokivuori, P., & Vainio, T. (1992). Sosiologian perusteet. Hämeenlinna: Karisto. 

Juujärvi, S., Myyry, L., & Pesso, K. (2011). Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. 

Jyväskylä: Bookwell Oy. 

Jäntti M. (2010). Lapsiköyhyydestä Suomessa.  Julkaisussa U. Hämäläinen & O. Kangas  

(Toim.), Perhepiirissä (s. 62–75). Helsinki: Kela. 

Järventie, I. (2001). Eriarvoinen lapsuus. Porvoo: WS Bookwell Oy. 

Järventie, I. (2003). Lasten hyvinvointi Pohjoismaissa. Teoksessa H. Melin & J. Nikula 

(Toim.), Yhteiskunnallinen muutos. (s. 157–169). Jyväskylä: Gummerus. 

Kaikkonen, R., Mäki, P., Hakulinen-Viitanen, T., Markkula, J., Wikström, K., Ovaskainen, 

M.–L., …. Laatikainen, T. (2012). Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja 

hyvinvointierot.THL. 

Kainulainen, S. (2002). Huono–osaisuuden jakautuminen yhteiskunnallisena jakona. 

Teoksessa T. Piirainen & J. Saari, Yhteiskunnalliset jaot–1990–luvun 

perintö? (s.258-259). Helsinki: Yliopistopaino. 

Kajanoja, J. (2001). Huono–osaisuuden hinta. Teoksessa I. Järventie, Eriarvoinen lapsuus. 

(s. 202–205). Porvoo: WS Bookwell Oy.  

Karikoski, H.( 2008). Lapsen koulunaloittaminen ekologisena siirtymänä. Vanhemmat 

                      informantteina lapsen siirtymisessä esiopetuksen kasvuympäristöistä           

perusopetuksen kasvuympäristöön. Oulu: University Press.  

 

Karila, K. (1997). Lastentarhanopettajan  kehittyvä asiantuntijuus. Helsinki: Edita. 

Karisto, A. (1999). Matkalla nykyaikaan.  Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan 

muutos  Suomessa. Juva: WSOY.     



88 
 

Kaste-ohjelma (2008–2011).   Haettu 15.5.2013 osoitteesta 

http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat   

Kekkonen, M. (2012). Kasvatuskumppanuus puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja 

lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä. THL. Haettu 28.4.2013 

osoitteesta  http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/7ca705d5  

 

Korkeakivi, R. (2012). Kuilun voi kuroa. Opettaja 26–31. 107. vuosikerta,  16–17. 

Koski, L.(2000). Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä. Teoksessa A. 

Antikainen, R. Rinne  &  L. Koski.  Kasvatussosiologia (s. 12–31). Juva: WS 

Bookwell Oy. 

Kurki, L. (2001). Sosiaalipedagoginen näkökulma varhaiskasvatukseen. Teoksessa K. 

Karila, J. Kinos & J. Virtanen. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia (s.130–

134). Juva: WS Bookwell Oy.  

Kurki, L. (2002). Persoona ja yhteisö. Personalistinen sosiaalipedagogiikka (s. 105–112). 

Jyväskylä: Kopijyvä Oy. 

Laine, K., & Neitola, M. (Toim.) (2002).Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä. 

Turku: Painosalama. 

Laine, K., & Talo, J. (2002). Interventiomallin kehittelyä päiväkodin vertaisryhmästä 

syrjäytymiseen. Kasvatus 33(2). Jyväskylä: Kirjapaino Oma, 148–159. 

Laki lasten päivähoidosta (1973). Haettu 10.5.2013 osoitteesta http://www.finlex.fi 

(L36/1973)   

Lammi-Taskula, J., Karvonen, S., & Ahlström, S. (Toim.)  (2009). Lapsiperheiden  
hyvinvointi. THL. 

Lapsen oikeuksien sopimus UNICEF Suomi. Haettu 1.5.2013 osoitteesta 

http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus 

.Lastensuojelulaki (2007). Haettu 1.5.2013 osoitteesta http://www.finlex.fi (L683/1983)  

Lastentarhanopettajan ammattietiikka. Haettu 16.5.2013 osoitteesta http:// 

www.lastentarha.fi  



89 
 

Linnatsalo, S. (2002). Kasvatuksellinen hyväksyntä ja torjunta kolmessa sukupolvessa. 

Haettu 26.10.2013 osoitteesta https://herkules.oulu.fi/isbn9514268660  

Lämsä, T. (2009). Monta ikkunaa lapsen maailmaan: lapsitietämys aikuisten havaintoina ja 

lasten kertomuksina. Teoksessa A. Rönkä, K. Malinen & T. Lämsä. Perhe-

elämän paletti. Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa (s. 95–99). 

Juva: WS Bookwell Oy. 

Maailman äitien tila 2013-raportti. Haettu16.5.2013 osoitteesta htpp://www.pelastakaa 

lapset.fi/ajankohtaista  

Malone, K. (2013). “The future lies in our hands”: children as researchers and 

environmental change agents in designing a child-friendly neighbourhood. 

Local Envinronment. Mar., Vol. 18, Issue 3, 372–395.  

Marton, F. (1986). Phenomenography– a research approach to investigation different 

understandings of reality. Oklahoma: College of Education, University of 

Oklahoma. 

Melin, H., & Blom, R. (2011). Yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Teoksessa A.  Oksanen & 

M. Salonen. (Toim.), Toiminnallisia loukkuja. Hyvinvointi ja eriarvoisuus 

yhteiskunnassa  (s. 21). Tampere: Tampereen yliopistopaino. 

 

Niikko, A. (2003). Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuu: 

Joensuun yliopistopaino.  

Nummenmaa, A. R., & Karila, K. (2011). Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. 

Helsinki: WSOY pro. 

OECD (2013). Trends shaping education 2013. OECD Publishing. Haettu 2.5.2013 

osoitteesta   http:// dx.doi.org/10.1787/trends edu-2013                          

 Ojala, M. (1993). Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Jyväskylä: Gummerus. 

Oksanen, A., & Salonen, M. (2011). Loukuista toimiviin yhteisöihin.  Teoksessa A. 

Oksanen &  M. Salonen (Toim.), Toiminnallisia loukkuja.  Hyvinvointi ja 

eriarvoisuus yhteiskunnassa (s. 215). Tampere: Tampereen yliopistopaino. 



90 
 

Opettajan ammattietiikka. Haettu  10.5.2013 osoitteesta http://www.oaj.fi/portal/url/  

Percy–Smith, B., & Thomas, N. (2010). Handbook of children and young peoples´ 

participation. Haettu 22.4.2013 osoitteesta  

http://www.fairplayforchildren.org/  

Piiroinen, T. (2007). Ohjaajan opas lasten osallistavien ryhmien ohjaamiseen. Haettu 

23.3.2013 osoitteesta http://www.munvuoro.fi/cms/wpcontent/uploads/  

Poikonen, P.-L., & Lehtipää, R. (2009). Päivähoidon ja kodin jaettu kasvatustehtävä: 

kasvatuskumppanuus perheen voimavarana. Teoksessa A. Rönkä, K. Malinen 

& T. Lämsä, Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa 

arjessa (s.55–99). Juva: WS Bookwell Oy. 

Puroila, A.-M., & Estola, E. (2012). Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten 

kertomusten äärellä. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early 

Childhood Research.Vol.1, No.1, 22–43.  

Pölkki, P. (2001). Oppilaiden syrjäytymisuhkien tunnistaminen ja ehkäisy peruskoulun 

haasteena.  Teoksessa I. Järventie, Eriarvoinen lapsuus (s. 125–130). Porvoo: 

WSBookwell.  

Raijas A., Lehtinen A.-R., & Varjonen J. (2009). Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara 

toimeentulon ja kulutuksen näkökulmista. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 

Keskustelualoitteita 37. 

Rantalaiho, M. (2009). Palapeli lapsiperheiden arjesta. Teoksessa A. Rönkä, K. Malinen & 

T. Lämsä (Toim.), Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona 

vaihtelevassa arjessa (s. 40–99). Juva: WS Bookwell Oy. 

Rayna, S. (2011). Understanding children from 0 to 3 years of age and its implications for 

education.What's new on the babies' side? Origins and evolutions. European 

Early     Childhood Education Research Journal, Vol. 19, Number 2 June, 

161-172. 

Richardson, D. (2010). Child and family policies in a time of economic crisis. Children & 

Society . Vol. 24, 495–508. 



91 
 

Ridge, T. (2011). The everyday costs of poverty in childhood: A review of qualitative 

research exploring the lives and experiences of low-income children in the 

UK. Children & Society. Vol. 25, 73–84. 

Rimpelä, M. (2012).  Hyvinvointioppiminen, -osaaminen ja -opettaminen 

varhaiskasvatuksessa. Katse lapseen -hankkeen seminaari. Laurea/Espoo. 

Haettu 15.5.2013 osoitteesta http://www.socca.fi/ 

Rouvinen, R. (2007). ”Tässä työssä yhdistyy kaikki” Lastentarhanopettajat toimijoina     

päiväkodissa. Joensuu:  Joensuun yliopistopaino. 

Räsänen, R.(1998). Opettajankoulutuksen eettiset haasteet. Teoksessa Puheenvuoroja 

opettajan etiikasta (s. 32–33). Helsinki: OAJ.  

Rönkä, A., Malinen, K., & Lämsä , T. (Toim.) (2009). Perhe-elämän paletti. Vanhempana 

ja puolisona vaihtelevassa arjessa. Juva: Ws Bookwell Oy 

 Saaranen-Kauppinen,A., & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen 

tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 

[ylläpitäjä ja tuottaja]. Haettu 22.10.2013 osoitteesta 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/  

Saaristo, K., & Jokinen, K. (2004).  Sosiologia. Juva: WS Bookwell Oy. 

Salmi, M., Sauli, H., & Lammi-Taskula, J. (2009) Lapsiperheiden toimeentulo. Julkaisussa 

J. Lammi-Taskula & S.Karvonen & S. Ahlström (Toim.) Lapsiperheiden 

hyvinvointi. THL. 

 

Salmi, M., & Huttunen, J., & Yli-Pietilä, P. (1996). Lapset ja lama. Raportteja 197. Stakes 

1996. Haettu 22.8.2013 osoitteesta  http://.www.apip.fi/files/512.pdf   

  

Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. 

Children   & Society. Vol. 15, Issue 2. 11p. 2 diagrams, 107–117. 

 

Solantaus, T., Santalahti, P., Punamäki, R.-L., Paavonen, J., & Sourander, A. (2007). 

Laman lapset -tutkimus. Lapsesta aikuiseksi laman varjosta. Power Point-



92 
 

esitys. Lasten asema ja palvelut. Haettu 14.4.2013 osoitteesta 

http://www.apip.fi/files/512  

Spoof, M. (2010).  "Pintaa syvemmälle" - eettinen pohdinta opettajan voimavarana 

luokanopettajan ja erityisopettajan silmin. Haettu 25.5.2013 osoitteesta    

                      http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/sovel/vk/spoof/pintaasy 

Stenvall, E., & Seppälä, U. (2008). Talo lapsia varten. Lapsen osallisuus 

pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Haettu 22.4.2013 osoitteesta 

http://www.socca.fi/files/100/  

Stiglitz, J.E., & Sen, A., & Fitoussi J.-P. (2008). Report by the commissionon the 

measurement of economic performance and social progress. Haettu 

12.5.2013 osoitteesta http:// www.stiglitz-sen-fitoussi.fr  

 

Suomi-sanakirja. Haettu 15.9.2013 osoitteesta  http://www.suomisanakirja.fi/  
 

Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen,E., & Saari, S. (1996). Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja. Rauma: Kirjapaino Oy West Point. 

Takala,T. (1999). Kasvatussosiologia. Juva: WSOY- Kirjapainoyksikkö. 

Tess, R. (2011). The everyday costs of poverty in childhood: A review of qualitative 

research exploring the lives and experiences of low-income children in the 

UK. Children & Society. Vol. 25, 73–84. 

 
Tirri, K. (1999). Opettajan ammattietiikka. Juva: WSOY. 

Tukeva-3 -hanke Oulu (2012). Haettu 26.4.2013 osoitteesta  http:// 
www.ouka.fi/seutu/tukeva  

 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2008). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Uljens, M. (1993). The essence and excistence of pheomenography. Journal of Nordic 

educational research. 134–147. 



93 
 

Uljens, M. (1991). Kasvatustutkimuksen laadullisia lähestymistapoja: kvalitatiivisten 

tutkimusmenetelmien seminaari Oulussa 11.–13.10.1990 : esitelmiä / L. 

Syrjälä & J. Merenheimo (Toim.). 

Unric. Pääsihteerin viesti maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Haettu 

2.9.2013 osoitteesta .htpp://www.unric.org/fi/paeaesihteerin-lausunnot-ja-

viestit/22197   

 

Uusitalo, H. (2002). Tulonjako ja yhteiskunnalliset jaot. Teoksessa T. Piirainen,  & J. 

Saari. Yhteiskunnalliset jaot – 1990–luvun perintö? (s. 10–55). Helsinki: 

Yliopistopaino. 

Vaarama, M., Moisio, P., & Karvonen, S. (Toim.) (2010). THL. Suomalaisten hyvinvointi 

2010. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005). Haettu 15.4.2013 osoitteesta 

http://www.julkari.fi  

Venninen, T., Leinonen, J., & Ojala, M. (2010). ”Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy 

jaetuksi iloksi” Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Haettu 

16.5.2013 osoitteesta http://www.socca.fi  

Wentzel, K.R., & Wigfield, A. (2009). Handbook of motivation at school. New York: 

Routledge 3. 

Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). The Spirit Level: Why more equal societies almost al-

ways do better. London: Penguin Books.  

Värri, V.-M. ( 1997). Hyvä kasvatus-kasvatus hyvään. Vammala: Vammalan kirjapaino 

Oy. 

Yhdenvertaisuuslaki (2004).  Haettu 15.5.2013 osoitteesta  http://www.finlex.fi (L21/2004)  

 

 

 



 

 

 

LIITE  1 

 

 

 

Hei, 

olen Helena Hautala ja opiskelen Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa 

pääaineenani varhaiskasvatus. Teen pro gradu-tutkimusta aiheesta ”Lasten ja perheiden 

sosiaalisen yhdenvertaisuuden tukeminen päiväkotikasvatuksessa lastentarhanopettajan 

näkökulmasta.” Seuraava kysymyslomake liittyy tutkimukseni ensimmäiseen vaiheeseen. 

Olen kiitollinen mikäli voit uhrata ajastasi hieman vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. 

Vastaajien henkilökohtaiset tiedot eivät missään vaiheessa tule ilmi tutkimuksessa ja 

pysyvät vain tutkimuksen tekijän tiedossa.  

Toisessa vaiheessa haastattelen kyselyyn vastanneista muutamaa lastentarhanopettajaa 

henkilökohtaisen teemahaastattelun avulla. 

Yliopiston puolelta työtäni ohjaa KT Hannele Karikoski. 

Kiitos sinulle vaivannäöstäsi jo etukäteen! 

Tutkimusterveisin 

Helena Hautala       hautalahelena@gmail.com        040-5091341 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kysymyslomake 

Nimi:_______________________________________Tehtävä:______________________

_______ 

 Puhelinnumero tai 

sähköposti_______________________________________________________ 

Työkokemus: ___________ vuotta 

Koulutustausta: 

__________________________________________________________________ 

1. Mikä on mielestäsi lastentarhanopettajan yhteiskunnallinen tehtävä 

varhaiskasvatuksessa? 

 

 

 

2. Kohtaatko eriarvoisuutta lasten tai perheiden kesken työssäsi? Mikäli kohtaat, niin miten 

se ilmenee? 

 

 

 

 

3. Mitä on mielestäsi yhdenvertaisuuden toteuttaminen varhaiskasvatuksessa? 

 

 



 

 

 

 

4. Millaisia menetelmiä käytät työssäsi edistääksesi lasten yhdenvertaisia edellytyksiä 

kasvuun ja oppimiseen?  

 

 

 

 

5. Millä tavoin edistät lasten osallisuutta päiväkodissa? 

 

 

 

 

6. Millä tavoin tuet lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään? Oletko tukenut 

erityisesti joitakin vanhempia? 

 

 

 

7. Mikä on mielestäsi varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kasvulle, oppimiselle ja 

tulevaisuudelle? 

 

 

 

 



 

 

LIITE  2 

 Haastattelukysymykset 

Teema 1 Lastentarhanopettajan yhteiskunnallinen tehtävä 

1. Minkä koet olevan lastentarhanopettajan yhteiskunnallisen tehtävän? 

Teema 2 Sosiaalinen kerrostuneisuus 

2.Mitä sinä ajattelet käsitteen ” sosiaalinen kerrostuneisuus” tarkoittavan? 

3.Koetko Suomessa olevan eriarvoisuutta? 

4.Millainen sosiaalinen asema sinulla mielestäsi on tai mihin sosiaaliluokkaan sinä katsot 

itse kuuluvasi? 

5. Vaikuttaako mielestäsi oma sosiaalinen taustasi lastentarhanopettajan työhösi? 

Teema 3 Yhdenvertaisuus 

6.Millä tavoin lasten erilaiset lähtökohdat voivat näkyä päivähoidossa? 

7.Koetko, että varhaiskasvatuksen tehtävä on tasoittaa lasten taustoista johtuvia  eroja?  

8. Miten varhaiskasvatus voi vaikuttaa tällaisiin eroihin? 

9. Näkyykö mielestäsi nykyinen yhteiskunnallinen taloudellinen epävarmuus tai 

suoranainen köyhyys mielestäsi lasten ja perheiden elämässä? 

10. Millä tavoin alkava syrjäytyminen voi näkyä alle kouluikäisen lapsen elämässä? 

Teema 4 Lasten ja perheiden kohtaaminen  

11. Vaikuttaako mielestäsi lapsen tausta omaan tapaasi kohdata lapsi? 

12.  Vaikuttako mielestäsi lapsen tausta omaan tapaasi kohdata lapsen perhe? 

13. Oletko huomannut vaikuttaako se työtovereidesi tapaan (ks. edellinen kysymys)? 

14.Millä tavoin sinä itse mielestäsi puhut lasten ja perheiden asioista työtovereidesi 

kesken? 

15. Oletko tukenut erityisesti joitakin lapsia ja perheitä? 



 

 

 

Teema 5  Lastentarhanopettajan työmenetelmät 

15.Miten koet  päivähoidossa voivasi edistää yhdenvertaisuutta lasten kesken? 

16. Voitko kertoa jotain työmenetelmistä joita käytät edistääksesi lasten 

yhdenvertaisuutta? 

17. Mitä on mielestäsi lasten osallisuus?  

18. Kerro jokin esimerkki, työtapa tai projekti osallisuudesta? 

19. Onko käsite ”hyvinvointioppiminen” varhaiskasvatuksessa sinulle tuttu? 

Teema 6  Lastentarhanopettajan oma tietoisuus  

19.Miten tiedostavana lastentarhanopettajana nimenomaan sosiaalisten  kysymysten osalta 

itseäsi pidät?  

20. Oletko aiemmin työssäsi pohtinut tällaisia asioita? 

21. Haluaisitko vielä sanoa jotakin tähän loppuun? 

 

 

 

 


