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1 Johdanto 

Kandidaatintyöni aiheena on demokratia pohjoismaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. 

Alun perin suunnittelin tekeväni tutkielmani päiväkodin työhyvinvoinnista ja johtamisesta. 

Lähetettyäni ensimmäisen alustavan tutkimussuunnitelman kandidaatintyön ohjaajalleni 

hän ehdotti päiväkodin tarkastelua Reggio Emilia -pedagogiikan hengenmukaisesti 

demokraattisena yhteisönä. Tutustuttuani tarkemmin demokratiasta tehtyyn tieteelliseen 

tutkimukseen demokratian merkitys pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa nousi esiin. 

Tutkielmani tutkimuskysymykseksi muotoutui: miten demokratiaa määritellään 

pohjoismaisessa varhaiskasvatusta käsittelevässä kirjallisuudessa?  

Tutkielmalleni vaikuttaisi olevan tilaa suomalaisen tutkimuksen ja tieteen kentällä. 

Suomenkieliset tutkimukset, joissa on käsitelty demokratiaa varhaiskasvatuksen 

kontekstissa, ovat harvassa (mm. Virkki, 2015). Suomalaiset tutkijat ovat kirjoittaneet 

aiheesta jonkin verran tieteellisiä julkaisuja toisella kotimaisella kielellä tai englanniksi 

(mm. Lundkvist, 2016 & Kinnunen, 2015). Suomessa on kuitenkin tutkittu paljon 

demokratiaan liittyviä käsitteitä, kuten osallisuutta. Muissa Pohjoismaissa demokratiaa on 

tarkasteltu Suomea huomattavasti enemmän varhaiskasvatuksen tutkimuskirjallisuudessa 

(mm. Lindahl, 2005; Emilson, 2007; Emilson & Johansson, 2008; Einarsdóttir 2010 & 

Bae, 2012). Demokratia on nostettu esiin keskeisenä käsitteenä ja arvona myös kaikkien 

Pohjoismaiden yhteisessä tutkimushankkeessa, Values of education in Nordic preschools: 

Basis of education for tomorrow (Einarsdóttir, Puroila, Johansson, Broström, & Emilson, 

2015). Tämän tutkimushankkeen tieteelliset artikkelit ovat keskeinen osa kandidaatintyöni 

lähdekirjallisuutta. 

Einarsdóttir ym. (2015, s. 108) peräänkuuluttavat lisätutkimusta ja keskustelua 

demokraattisista arvoista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Laajan pohjoismaisen 

hankkeen yhdessä osassa tarkasteltiin demokraattisia arvoja pohjoismaisissa 

varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa. Tutkimuksessa nousi esiin, että poiketen muiden 

Pohjoismaiden asiakirjoista silloisessa suomalaista varhaiskasvatusta ohjaavassa 

dokumentissa ei kuvattu selvästi demokratiaa. (Einarsdóttir ym., 2015, s. 97 & 108). 

Suomessa on vastattu tähän kehitysehdotukseen, sillä Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa 2016 (s. 19 & 24) mainitaan demokratia käsitteenä. Demokratia vaikuttaisi siis 
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olevan suhteellisen uusi aihe - ainakin käsitteellisellä tasolla - suomalaisessa 

varhaiskasvatuksen kontekstissa.  

Tutkielmassani kokoan yhteen tutkimustuloksia demokratiaa käsittelevistä 

varhaiskasvatuksen tutkimuskentällä tehdyistä tieteellisistä julkaisuista sekä analysoin 

pohjoismaisia varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja demokratian näkökulmasta. 

Tavoitteenani on muodostaa pohjoismaisen kirjallisuuden avulla kokonaiskuvaa 

demokratian määritelmistä ja merkityksistä varhaiskasvatuksen kontekstissa. 

Pyrkimyksenäni on tutkielman avulla herättää pohdintoja ja keskusteluja siitä, millainen 

merkitys demokratialla voi olla päiväkotien jokapäiväisessä elämässä.  
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2 Tutkielman toteutus ja luotettavuus 

Seuraavaksi tarkastelen tutkielmani metodologiaa, tutkimuskirjallisuutta ja luotettavuutta. 

Lisäksi määrittelen lyhyesti demokratiaa työtäni ohjaavana käsitteenä. Luvun lopuksi 

esittelen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian käsitteitä, jotka liitän 

tutkielmani pohdintaluvussa pohjoismaisen varhaiskasvatuksen kontekstiin.  

Tutkielmani metodologia koostuu sisällönanalyysista ja kvantitatiivisesta kieleen 

perustuvasta lähestymistavasta. Sisällönanalyysi voidaan nähdä sekä yksittäisenä metodina 

että väljänä teoreettisena kehyksenä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91). Omassa 

tutkielmassani sisällönanalyysi muodostaa väljän teoreettisen kehyksen pohjoismaisen 

kirjallisuuden analyysilleni. Laadullisen analyysin muodoista työni sijoittuu sekä 

aineistolähtöiseksi että teoriaohjaavaksi analyysiksi. Aineistolähtöisessä analyysissä 

tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 95). Analyysiyksiköiden valinta tapahtuu aineistosta käsin tutkimuksen 

tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan. Analyysin toteuttamiseen tai lopputulokseen ei 

saisi tässä analyysin muodossa vaikuttaa aiemmat tiedot, teoriat tai havainnot, sillä 

oletuksena on analyysin aineistolähtöisyys.  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95.) 

Kandidaatintyössäni olen pyrkinyt olemaan avoin tutkimuskirjallisuudestani nouseville 

äänille. Demokratia oli aiheena itselleni uusi varhaiskasvatuksen kontekstista, joten 

analyysini kulku lähti rakentumaan tutkimuskirjallisuuteni kautta.  

On syytä pohtia, voiko analyysi toteutua vain aineiston ehdoilla ilman, että tutkijan 

ennakkoluulot vaikuttavat siihen. Teoriaohjaavan analyysin kautta voidaan ratkaista tämä 

aineistolähtöisen analyysin ongelma. Teoriaohjaavassa analyysissa teoriaa on mahdollista 

käyttää apuna analyysin etenemisessä. Vaikka analyysiyksiköt valitaan aineistosta käsin, 

aikaisempi tieto voi ohjata tai auttaa analyysia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 96.) 

Aikaisemman tiedon avulla olen pystynyt muodostamaan tutkielmaani johdonmukaisen 

rakenteen sekä nostamaan esiin keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia demokratiasta analyysin 

kohteeksi. Olen kuitenkin pyrkinyt esimerkiksi analysoimaan pohjoismaisia 

varhaiskasvatuksen asiakirjoja dokumentista nousevien näkemysten kautta enkä aiemman 

tutkimuksen valossa. Käyn tutkimuskirjallisuuden yhteydessä tarkemmin läpi valintoja, 

jotka vaikuttivat tutkimuskirjallisuuteni analyysiin. 
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Tarkastelen tutkimusaineistoani laadullisten menetelmien lisäksi kvantitatiivisen kieleen 

perustuvan lähestymistavan (ks.  Einarsdottir ym., 2015, s. 102) kautta selvittääkseni, 

kuinka usein Pohjoismaiden varhaiskasvatuksen asiakirjoissa on käytetty demokratia-

termiä. Vertailemalla käsitteen esiintymistiheyttä dokumenteissa voidaan saada osviittaa 

demokratian merkityksestä eri Pohjoismaissa. Sanoja voidaan usein tulkita monin eri 

tavoin (Laugharne and Baird, 2009, s. 238). Sanojen toistumistiheys ja mainintavälit voivat 

kuitenkin kertoa jotakin sekä toimintaperiaatteista että kontekstista, missä 

toimintaperiaatteet on luotu (Laugharne and Baird, 2009, s. 238). Tulokset demokratia-

käsitteen esiintyvyydestä löytyvät kuviosta, jonka esitän tutkielman neljännessä luvussa.  

Sanojen määrä on laskettu MS Wordin sanahaku-työkalun avulla.  

Tutkielmani lähdekirjallisuus koostuu Pohjoismaissa tehdyistä tieteellisistä julkaisuista 

sekä pohjoismaisista varhaiskasvatuksen asiakirjoista. Tieteellisillä julkaisuilla viittaan 

väitöskirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin. Tieteellisten julkaisujen yhteydessä määrittelen 

demokratiaa ja demokratiaan olennaisesti liittyviä käsitteitä.  Olen valinnut pohjoismaisen 

tutkimushankkeen pohjalta Einarsdóttiria ym. (2015, s. 103) mukaillen tarkasteltaviksi 

käsitteiksi demokratian, vaikutusvallan, tasa-arvon, solidaarisuuden, oikeudet, 

vastuullisuuden ja osallisuuden. Osallisuutta lukuun ottamatta tarkastelen edellä 

mainitsemiani käsitteitä erillisten alaotsikoiden alla tutkielmani neljännessä luvussa. 

Käsittelen osallisuutta muiden termien yhteydessä, sillä se kietoutuu luontevasti osaksi 

niitä. Haluan nostaa esiin tutkielmani avulla osallisuuden kytkeytymisen demokratiaan; 

demokratia luo mahdollisuudet osallisuudelle.  Lasten osallisuus on yhteydessä 

demokratiaan (Virkki, 2015, s. 148). Kun kasvattajien käsitys ihmisestä ja maailmasta on 

osallistava, kasvattajat näkevät yhteiskunnan demokraattisena. Tällainen kasvattajan 

käsitys tukee lasten osallisuutta. (Virkki, 2015, s. 146.)  

Olen pyrkinyt valitsemaan lähdekirjallisuuteni niin, että jokaisen Pohjoismaan tutkimus 

olisi siinä edustettuna ainakin tutkijoiden muodossa. Olen valinnut tiedonhakujeni pohjalta 

artikkeleita ja tutkimuksia, joissa demokratia nimetään käsitteenä suoraan. En ole siis 

ottanut tutkielmani lähdekirjallisuudeksi tieteellisiä julkaisuja, joissa puhutaan muista 

demokratiaan liittyvistä käsitteistä, muttei mainita demokratiaa sanana ollenkaan.  

Tieteellisten julkaisujen lisäksi tarkastelen tutkielmassani myös varhaiskasvatusta ohjaavia 

dokumentteja. Olen valinnut jokaisesta Pohjoismaasta analyysin kohteeksi yhden 

varhaiskasvatuksen asiakirjan. Kyseiset dokumentit on nimetty monin eri tavoin ja ovat 
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sisällöllisesti erilaisia (ks.  Hännikäinen, 2016, s. 1001). Olen pyrkinyt valitsemaan 

uusimman asiakirjan, mikäli se on ollut käännösten puitteissa mahdollista. Erityisesti 

Tanskan kohdalla englanninkielisen käännöksen löytäminen tuotti haasteita (ks.  s. 16). 

Olen valinnut varhaiskasvatuksen asiakirjoista analyysin kohteeksi kohdat, joissa käytetään 

demokratia-käsitettä. Lakitesteihin viittaavat kohdat on jätetty analyysistä pois.  En ole 

myöskään ottanut tarkastelun kohteeksi pohjoismaisista dokumenteista muita demokratiaan 

liittyviä käsitteitä paitsi silloin, kun ne esiintyvät demokratia-sanan kanssa samassa 

lauseyhteydessä.  

Tutkielmani luotettavuuden kannalta tutkimuskirjallisuuteni pohjoismainen konteksti loi 

haasteita. Erityisesti on syytä tarkastella kriittisesti varhaiskasvatuksen asiakirjojen 

analyysiani, sillä käytin käännöksiä pohjoismaisista dokumenteista. Käännetyt ja 

alkuperäiset tekstit eivät ole suoria vastineita toisilleen (Puroila, Johansson, Estola, 

Einarsdóttir & Broström, 2016, s. 155). Tutkielmani luotettavuutta pohjoismaisen 

kontekstin näkökulmasta on tarpeen tarkastella myös omasta tutkijan positiostani käsin. 

Olen käynyt lähdekirjallisuuttani läpi suomalaisena varhaiskasvatuksen opiskelijana. 

Minulla on siis henkilökohtaista kokemusta vain varhaiskasvatuksesta Suomen 

kontekstista.  

Pohjoismaisten asiakirjojen osalta on kiinnitettävä huomiota myös niiden mahdolliseen 

poliittiseen latautuneisuuteen. Kasvattajien omaksumien yhteiskuntakäsitysten ja 

opetussuunnitelmien kautta lapsille välittyy käsityksiä yhteiskunnasta, sen toiminnasta ja 

demokratiasta (Virkki, 2015, s. 26). Opetussuunnitelmat heijastavat poliittista, 

yhteiskunnallista ja kulttuurista ajattelua eivätkä näin edusta suoranaisesti tiedettä (Virkki, 

2015, s. 147). Suurin osa analysoimistani pohjoismaisista dokumenteista ovat 

varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, jotka perustuvat eri Pohjoismaiden lakiin. Ne ovat 

siten sidoksissa maiden politiikkaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.   

Olen pyrkinyt vahvistamaan tutkielmani luotettavuutta valitsemalla lähdekirjallisuudeksi 

varhaiskasvatuksen dokumenttien lisäksi väitöskirjoja ja vertaisarvioituja tieteellisiä 

artikkeleita. Olen tehnyt tiedonhakuja Scopus-, EBSCO-, ProQuest- ja Oula-Finna-

tietokannoissa sekä Oulun yliopiston julkaisuarkistossa Jultikassa. Lisäksi olen käyttänyt 

artikkelien löytämiseen apuna Google Scholaria. Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun 

avulla olen tarkastanut tieteellisten lehtien luokitustasoja. Aineistoa rajatakseni olen 

pyrkinyt myös valitsemaan vuoden 2010 jälkeistä tutkimusta. Seuraavaksi tarkastelen vielä 
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tämän luvun lopuksi demokratia-termiä sekä Habermasin kommunikatiivisen toiminnan 

teoriaa. 

Demokratiaa voidaan käsitteenä ja ilmiönä ymmärtää monin eri tavoin ja sille voidaan 

antaa monia merkityksiä (Lundkvist, 2016, s. 185). Demokratialla viitataan usein 

yhteiskunnallista päätäntävaltaa koskevaan käsitykseen. Tämän käsityksen mukaan 

laillisen hallinnon tulee perustua joko suoraan tai edustuksellisesti kansan tahtoon. (Virkki, 

2015, s. 25.) Demokratia voidaan liittää myös toisten kanssa jaettuun elämään (Kinnunen, 

2015, s. 24). Tutkielmassani pohdin erityisesti demokratiaa mahdollisena merkityksellisenä 

osana varhaiskasvatuksen käytäntöä.  

Viralliset dokumentit ja niiden sisällöt eivät ole vielä tae siitä, että lapsille annetaan tilaa 

osallistua varhaiskasvatuksen arkeen omalla tavallaan (Bae, 2009, s.  394). Viralliset 

julkilausumat edustavat mahdollisuuksia. Tutkimusten tehtävänä on rakentaa kuvaa siitä, 

miten nämä mahdollisuudet on ymmärretty jokapäiväisessä käytännössä. (Bae, 2009, s.  

394.) Tutkielmani pyrkimyksenä ei ole määritellä demokratian historiaa tai demokratiaa 

poliittis-hallinnollisena järjestelmänä. En pyri myöskään muodostamaan tiukkaa 

teoreettista määritelmää käsitteestä. Sen sijaan tavoitteenani on tarkastella ennen kaikkea 

tutkimuksen ja pohjoismaisten varhaiskasvatuksen asiakirjojen kautta demokratian 

merkitystä päiväkotien arjessa sekä varhaiskasvattajien ja lasten välisissä suhteissa. Tämä 

tarkastelutapa nousi esiin myös pohjoismaisesta varhaiskasvatuksen tutkimuksesta ilman, 

että etsin arjen demokratiaan liittyviä tieteellisiä julkaisuja.  

Tutkielmani pohdintaluvussa tarkastelen demokratiaa osana pohjoismaista 

varhaiskasvatusta Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian käsitteiden kautta. 

Näitä käsitteitä ovat lifeworld ja systeemin perspektiivi sekä kommunikatiivinen ja 

strateginen toiminta. Habermas tarkastelee maailmaa kahden näkökulman kautta 

(Einarsdóttir ym., 2015, s. 98). Toinen näistä tarkastelukulmista on lifeworld, ja toinen 

systeemin perspektiivi. Lifeworld viittaa merkitykselliseen kontekstiin, joka auttaa ihmisiä 

tulkitsemaan ja ymmärtämään ympäristöjään. Systeemin näkökulma taas viittaa niihin 

yhteiskunnan puoliin, jotka ovat irrottautuneet ihmisten välittömästä kulttuurisesta 

kontekstista. Nämä yhteiskunnan puolet seuraavat itsenäisempää ja kohteeseen 

suuntautuneempaa logiikkaa. (Einarsdóttir ym., 2015, s. 98.) Oman tutkielmani 

kontekstissa tarkastelen arjen demokratiaa lifeworld-käsitteen kautta, ja demokratiaa 

kasvatuksen päämääränä systeeminen perspektiivistä käsin.  
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Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, Habermasin (1995, kuten viitattu Johansson ym., 

2016, s. 212) teoriaan liittyy myös strategisen ja kommunikatiivisen toiminnan käsitteet. 

Strategista toimintaa ohjaa aikomus saavuttaa tietty tavoite (Johansson ym., 2016, s. 212). 

Kommunikatiivinen toiminta taas suuntautuu jaettuun ymmärrykseen. Strategisen 

toiminnan seurauksena on usein epäsymmetrinen suhde subjektin ja objektin välillä. 

Kommunikatiivinen toiminta sitä vastoin liittyy ihmisten välisten suhteiden säilyttämiseen. 

Näitä suhteita kuvaa molemminpuolinen ymmärrys, avoimuus ja vastavuoroisuus.  

(Johansson ym., 2016, s. 212.) Kommunikatiivisen ja strategisen toiminnan käsitteiden 

avulla pohdin tutkielmassani demokratian merkitystä varhaiskasvattajien ja lasten välisissä 

suhteissa ja arjen demokraattisissa kohtaamisissa. 
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3 Demokratia pohjoismaisissa varhaiskasvatusta käsittelevissä 

tieteellisissä julkaisuissa 

Seuraavaksi tarkastelen demokratian määritelmiä pohjoismaisen varhaiskasvatuksen 

kontekstissa pohjoismaisten tieteellisten julkaisujen kautta. Olen jaotellut alaluvut niin, että 

aluksi käyn läpi demokratiaa ja sen jälkeen siihen olennaisesti liittyviä käsitteitä. Käsittelen 

tasa-arvoa ja solidaarisuutta, oikeuksia ja vastuullisuutta sekä vaikutusvaltaa demokratian 

näkökulmasta. Alla olevan kuvion avulla olen pyrkinyt havainnollistamaan 

lähdekirjallisuudestani nousevaa kokonaiskuvaa demokratiasta osana pohjoismaista 

varhaiskasvatusta. 

 

Kuvio 1. Demokratia pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa. 

3.1 Demokratia 

Demokratiaa voidaan tarkastella monesta eri perspektiivistä (Bae, 2009, s. 395). Tässä 

käyn läpi demokratian määritelmiä ja merkityksiä pääasiassa arvojen, oppimisen sekä 

demokraattisten hetkien ja suhteiden näkökulmista. Tutkimuskirjallisuudestani nousi esiin 
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niin pyrkimyksiä muodostaa kuvaa demokratian merkityksestä varhaiskasvatuksen 

kannalta kuin kriittisiä pohdintoja aiheeseen liittyen.  

Demokratia on tunnistettu tutkimuksissa tärkeäksi arvoksi kasvatuksellisessa käytännössä 

sekä osaksi pohjoismaista ihannetta (Einarsdóttir ym., 2015, s. 100). Demokraattiset arvot 

on liitetty lasten mahdollisuuteen osallistua, valita ja vaikuttaa (Puroila ym., 2016, s. 151). 

Lasten oikeuksien on myös määritelty kuuluvan osaksi demokraattisia arvoja (Einarsdóttir 

ym., 2015, s. 100). Emilsonin ja Johanssonin (2008, s. 6) mukaan osallisuus, vaikutusvalta 

ja neuvottelut ovat osa demokraattista arvoulottuvuutta. Esimerkiksi ruotsalaisessa 

varhaiskasvatuksessa toivottu lapsi näyttäytyy demokraattisena; demokraattinen lapsi 

tarjoaa apuaan, vaikuttaa päiväkodin arjessa, neuvottelee ja osallistuu kasvatukselliseen 

käytäntöön (Emilson & Johansson, 2008, s. 21).  

Demokratia nousee jokaisessa Pohjoismaassa koulutuspolitiikan yhdeksi arvokentäksi 

(Einarsdóttir ym., 2015, s. 102). Varhaiskasvatuksen toimijoita ohjataan tarjoamaan 

lapsille ympäristöjä, joiden perustana demokraattiset periaatteet toimivat. Arvokentät 

muodostuvat aina monenlaisista ulottuvuuksista ja merkityksistä, ja näin Pohjoismaiden 

välillä on myös vaihtelua demokraattisiin arvoihin liittyen. (Einarsdóttir ym., 2015, s. 102.) 

Seuraavaksi käsittelen demokraattisia arvoja yksilöllisten ja yhteisöllisten arvojen sekä 

varhaiskasvattajien käsitysten kautta. Mainitsen myös mahdollisesta sudenkuopasta liittyen 

demokraattisiin arvoihin ja kasvattajan toimintaan. 

Emilsonin ja Johanssonin (2008, s. 6) mukaan demokraattiset arvot voivat olla sekä 

individuaalisesti että kollektiivisesti orientoituneita. Kollektiivisesti orientoituneet 

demokraattiset arvot viittaavat osallisuuteen. Individuaaliset arvot taas koskevat lasten 

mahdollisuuksia vaikuttaa pedagogiseen käytäntöön sekä saada äänensä kuuluviin 

neuvotteluiden kautta. Emilsonin ja Johanssonin tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, 

että demokraattisten arvojen välittyminen edellyttää kommunikatiivista toimintaa. 

Strateginen toiminta ei tutkimuksen perusteella liity demokraattisiin arvoihin. Kun 

demokraattisia arvoja yritetään välittää strategisin keinoin opettajien toimesta, jokin toinen 

arvoulottuvuus nousee esiin demokraattisten arvojen tilalle. (Emilson & Johansson, 2008, 

s. 6 &12.) Kommunikatiivisen toiminnan korostuminen demokraattisten arvojen 

välittymisessä nostaa esiin avoimen vuorovaikutuksen merkityksen. Demokraattisten 

arvojen kautta nousee esiin niin yhteinen hyvä kuin lapsen oma etu tulla kuulluksi 

(Emilson & Johansson, 2008, s. 21). Demokraattiset arvot eivät näyttäydy velvollisuuksina 
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eivätkä pakkoina. Ne tarjoavat mahdollisuuksia tiettyyn toimintaan, mutta lapsia ei vaadita 

toimimaan demokraattisten arvojen mukaisesti. Lasten omilla ehdoilla meneminen 

korostuu. (Emilson & Johansson 2008, s. 21.) 

Varhaiskasvattajien näkemykset arvoista vaikuttavat lasten ja aikuisten väliseen 

vuorovaikutukseen päiväkodeissa. Puroila ym. (2016, s. 143) ovat tutkineet 

varhaiskasvattajien käsityksiä arvoista pohjoismaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. 

Heidän tutkimusaineistonsa koostuu kasvattajien kussakin Pohjoismaassa käymistä 

ryhmäkeskusteluista. Kerätystä tutkimusmateriaalista nousee esiin demokraattiset arvot, 

joskin varhaiskasvattajat keskustelivat niistä muita arvoja vähemmän. Demokraattiset arvot 

nousivat esiin kasvattajien keskustellessa lasten mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa 

päiväkotiyhteisössä. Kasvattajat painottivat lasten kykyä ilmaista mielipiteitään. Jotkut 

kasvattajat vaativat demokraattista käytäntöä, jossa lapset saavat osallistua 

päätöksentekoon. Toiset kasvattajat korostivat vastuutaan tukea lapsia tasa-arvoisesti sekä 

pitivät tärkeänä oikeudenmukaisuutta. (Puroila ym., 2016, s. 145-146 & 150-153.)  

Demokraattisten arvojen ihanteena pitämiseen voi liittyä myös haasteita 

varhaiskasvatuksen kontekstissa. On tarpeen pohtia, voivatko demokraattiset arvot olla 

yksi epäsuora kontrollinmuoto ja opettajan tapa yllä pitää valtaa (Emilson & Johansson, 

2008, s. 25). Lasten mukaan ottaminen päätöksentekoon ja tilan luominen lapsen omille 

ilmaisuille ei välttämättä ole vielä merkki demokraattisesta suhtautumisesta. Opettaja 

saattaa käyttää näitä keinoja myös protestien ja konfliktien välttämiseksi sekä kontrollin ja 

tottelevaisuuden ylläpitämiseksi. (Emilson & Johansson, 2008, s. 25.) 

Pohjoismaisen varhaiskasvatuksen tutkimuksessa demokratiaa on tarkasteltu arvojen 

ohessa myös demokraattisten hetkien ja suhteiden kautta. Bae (2009, s. 395) ehdottaa, että 

demokraattiset hetket voisivat käsitteenä kuvata tapahtumia, joissa lapset saavat tilaa 

osallistua ja ilmaista itseään vapaasti. Demokraattisissa hetkissä erilaiset aikomukset 

kohtaavat kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa on tilaa myös oman mielen muuttamiselle 

(Bae, 2009, s.  396). Millaisia haasteita demokratian merkityksestä muodostetut 

reflektoimattomat näkökannat voivat aiheuttaa suhteessa demokraattisiin hetkiin ja 

suhteisiin? 

Baen (2009, s. 395) mukaan reflektoimattomat näkökannat demokratiasta voivat näyttäytyä 

ongelmallisina. Esimerkiksi demokraattisen elämisen muodollisten puolien korostaminen 

demokraattisten hetkien sijaan voi olla ongelmallinen ratkaisu varhaiskasvatuksen 
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kontekstissa. Demokraattisen elämisen muodollisia puolia ovat esimerkiksi yksittäiset 

vaalimenettelyt, tapaamiset sekä enemmistön päättämien sääntöjen ja periaatteiden 

noudattaminen. Demokratian muodollisten puolien soveltaminen päiväkodin kontekstiin 

voi johtaa menetelmiin, joissa korostuu yksilöllinen valinta, kokoukset ja tapaamiset. 

Tällaisten menetelmien seurauksena on sääntöjä korostava ilmapiiri, jossa on hyvin vähän 

tilaa moninaisuudelle ja erilaisuudelle. Demokratian muodollisia puolia korostavia 

menetelmiä käyttämällä aliarvioidaan yhteisöllisen elämisen rakentuminen jokapäiväisille 

kokemuksille demokraattisissa hetkissä. Muodollisten menetelmien ja yksilön valinnan 

korostuessa niin lapset kuin aikuisetkin voivat saada virheellisen kuvan siitä, mitä 

demokraattiset prosessit sisältävät jokapäiväisessä elämässä. (Bae, 2009, s.  395, 396 & 

402.) 

Toinen sudenkuoppa demokratian reflektoimattomissa näkökannoissa voi liittyä lapsen 

oikeuteen osallistua. Baen (2009, s. 395) tutkimuksen perusteella lapsen autonomian, 

pätevyyden ja johdonmukaisuuden liiallinen korostaminen pyrittäessä kohti lasten 

osallistumisoikeutta voi olla ongelmallista, sillä lapsen riippuvaiset ja haavoittuvat puolet 

jäävät huomiotta. Ihmiselle on tärkeää kokea emotionaalista yhteyttä toisiin sekä 

yhteistyön ja jakamisen tuottamaa mielihyvää. Lapsen itsemääräämisoikeuksien lisäksi 

demokraattisiin suhteisiin sisältyy väärinymmärrysten hyväksyminen sekä solidaarisuuden 

ja ystävien auttamisen ymmärtäminen osana yhteisöllistä elämistä. (Bae, 2009, s.  395.) 

Lundkvist (2016, s. 187) tarkastelee väitöskirjassaan lasten demokraattisen 

lähestymistavan kehittymistä ja määrittelee mahdolliseksi oppimisen kohteeksi kyvyn 

toimia demokraattisesti. Johanssonin & Emilsonin (2016, s. 21) mukaan ristiriitatilanteet ja 

lapsen ilmaisema vastustus voivat tarjota tärkeitä hetkiä demokraattiselle oppimiselle 

tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Pohjautuen Lundkvistin, Johanssonin ja Emilsonin 

tutkimuksiin varhaiskasvatuksen arjessa on monenlaisia tilaisuuksia demokraattiselle 

oppimiselle. Nämä oppimisen mahdollisuudet näyttäytyvät kuitenkin osittain haastavina 

varhaiskasvattajan näkökulmasta käsin. Esitän seuraavaksi kyseisten tutkijoiden 

tutkimusten tuloksia liittyen demokraattisen oppimisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Tutkimusten mukaan ristiriitatilanteet ja vastustus voivat näyttäytyä opettajien 

näkökulmasta ongelmallisina ja selvittämistä vaativina. Tutkimukset viittaavat kuitenkin 

toisaalta myös siihen, että ristiriitatilanteiden kautta lapset jäsentävät sosiaalista maailmaa 

ja kehittävät demokraattisia taitojaan. (Johansson & Emilson, 2016, s. 19 & 21.) 
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Johanssonin ja Emilsonin tutkimus haastaa rationaalista ja yhteisymmärrykseen pyrkivää 

tapaa lähestyä ristiriitatilanteita. Päiväkodeissa rationaalisista perusteluista 

ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi on tullut demokraattinen ihanne. Yhteisymmärryksen 

saavuttamista on myös usein pidetty tärkeänä konfliktitilanteissa. Tästä näkökulmasta 

konfliktit voidaan nähdä enemmän häiritsevinä kuin tilaisuuksina oppia. Sen sijaan 

Johansson ja Emilson pitävät päiväkotien ristiriitatilanteissa ilmenevää vastustusta 

mahdollisuutena demokraattiselle oppimiselle. Vastustuksella kyseiset tutkijat viittaavat 

erilaisiin toimiin, kuten vastaväitteisiin tai ajatusten, arvojen ja aikomusten 

puolustamiseen. Tutkimuksessaan Johansson ja Emilson tulkitsevat vastustuksen sekä 

yksilölliseksi että yhteisölliseksi ilmaukseksi kuin myös sanalliseksi että keholliseksi 

ilmaukseksi paheksunnasta. (Johansson & Emilson, 2016, s. 20 & 23.) 

Myös Lundkvistin (2016, s. 193) tutkimuksen mukaan demokratia oppimisen kohteena 

näyttäytyy haasteellisena tehtävä varhaiskasvattajille. Tutkimuksessa mukana olleet 

kasvattajat eivät usein seuranneet lapsen omia spontaaneja ilmaisuja, aloitteita tai 

kysymyksiä liittyen demokratiaan oppimisen kohteena. Lundkvist mukaan kasvattajat 

tarvitsisivatkin enemmän tietoa siitä, kuinka erilaisia tilanteita voidaan käyttää hyödyksi 

lapsen demokraattisen lähestymistavan kehittymiseksi. Tietoisia kasvattajia, jotka 

tunnistavat ja tekevät näkyviksi lasten demokraattisia ilmauksia, tarvitaan lasten kanssa 

demokratiaa pohdittaessa. Kunnioitus, aloitteet ja oikeudenmukaisuus ovat esimerkkejä 

lasten demokraattisista ilmauksista. Lundkvistin tutkimuksessa varhaiskasvatusikäiset 

lapset aloittivat keskusteluja ympäröivän maailman erilaisista ilmiöistä liittyen 

demokratiaan. Kasvattajat eivät kuitenkaan aina tarttuneet näihin aloitteisiin eivätkä 

haastaneet lapsia kysymyksillä. Tätä kautta lapset eivät saaneet mahdollisuuksia pohtia ja 

huomata uusia puolia demokratiasta. (Lundkvist, 2016, s. 193, 194 & 199.) 

Demokratia varhaiskasvatuksessa merkitsee tutkimuskirjallisuuteni pohjalta siis lasten 

mahdollisuutta valita, osallistua ja vaikuttaa yhteisössään. Demokraattiseen käytäntöön 

kuuluu lasten osallistuminen päätöksentekoon. Arjen demokraattisia hetkiä kuvaa 

kunnioittava ilmapiiri ja kohtaamiset, joissa lapsi voi ilmaista itseään vapaasti. 

Demokraattisia suhteita kuvaa solidaarisuus, väärinymmärrysten hyväksyminen ja ystävien 

auttaminen. Sen sijaan demokratian liittyvät muodolliset puolet eivät näyttäydy 

merkityksellisinä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Lapset ilmaisevat itseään 

demokraattisesti arjessa kunnioittamalla muita, tekemällä aloitteita ja toimimalla 

oikeudenmukaisesti. Demokratian merkitys nousee erityiseen asemaan lasten ja aikuisten 
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välisissä kohtaamisissa. Aikuisen rooli on tärkeä suhteessa demokraattisiin arvoihin 

päiväkodissa. 

3.2 Tasa-arvo ja solidaarisuus 

Tasa-arvo kuuluu demokratian olemukseen ja yhdenvertaisuus tasa-arvoon (Lundkvist, 

2016, s.  196). Esimerkiksi Suomen perustuslaissa (731/1999, 6 §) kaikkien ihmisten 

todetaan olevan yhdenvertaisia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan iän, sukupuolen, kielen, alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Myös lasten tulee saada vaikuttaa itseään kokeviin asioihin kehitystään vastaavasti ja 

lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. (731/1999, 6 §.) Tasa-arvo on ymmärretty 

muutamien vuosikymmenten aikana sukupuolten välisen tasa-arvon tukemisen kautta 

(Emilson, Folkesson & Lindberg, 2016, s. 228). Muun muassa ruotsalaisessa kontekstissa 

analysoitaessa ja tunnistettaessa lasten ja opettajien keskuudessa olevaa epätasa-arvoa 

tarkastelun kohteena ovat olleet sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuden kategoriat 

(Hellman, 2012, s. 100).  

Solidaarisuus taas voidaan määritellä toisista huolenpitämiseksi ja toisten puolustamiseksi 

(Hellman, 2012, s. 99). Käsittelen solidaarisuutta ja tasa-arvoa saman luvun alla, sillä 

solidaarisuus vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tarkastelun 

kohteena ovat aikuisten ja lasten tasavertaisuus, solidaarisuuden merkitys sukupuolten 

välisen tasa-arvon ja ketään syrjimättömän ympäristön kannalta sekä demokratian ja tasa-

arvon muotojen toteutumisen erot eri varhaiskasvatuksen ympäristöjen välillä.  

Virkin (2015) tutkimuksen dokumenttiaineistoon perustuvat tulokset antavat osviittaa 

kasvattajien demokraattisesta ja tasavertaisesta suhteesta lapsiin. Virkin dokumenttiaineisto 

koostui Lappeenrannan kunnallisten päiväkotien varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmista 

sekä niiden toteutumista arvioivista toimintakertomuksista vuosilta 2007-2008. Näissä 

dokumenteissa kasvattajien toiveena oli luoda lasten aktiiviselle toimijuudelle ja 

osallisuudelle mahdollisuuksia ja edellytyksiä. (Virkki, 2015, s.  79 &142.) Myöskin 

Kinnunen nostaa väitöskirjassaan esiin aikuisten ja lasten tasavertaisuuden. Kinnunen 

(2015, s. 84) esittää, että pedagogisessa käytännössä on tarvetta luoda yhteisiä tiloja, joissa 

sekä aikuiset että lapset voivat toimia tasavertaisesti. Kinnusen mukaan tämän hetkinen 

käytäntö suuntautuu joko aikuis- tai lapsikeskeisesti. Spontaanin ja jaetun kerronnan kautta 
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lapset, vanhemmat ja ammattilaiset voivat toimia yhdessä käytännön muuttamiseksi. 

Jokapäiväisen demokratian toteutumisen kannalta keskeiseksi nousee myös huomion 

kiinnittäminen lasten kertomusten monimuotoisuuteen: nuorimmat lapset jäävät herkästi 

toimijuuden ulkopuolelle kasvatuksellisissa yhteisöissä, mikäli huomio kiinnittyy vain 

sanallisiin kerronnan tapoihin. (Kinnunen, 2015, s. 84.) 

Tasa-arvoa voidaan tarkastella myös kunnioittamisen kautta: Mitä merkitsee toisten 

kunnioittaminen yksilöinä? Mitä tarkoittaa ihmisten välisten erojen kunnioittaminen ja 

toisten huomioiminen pyrkimättä olemaan välttämättä kuitenkaan samanlainen kuin muut? 

Yhdenvertaisen arvon ohessa jokaisella lapsella on samat oikeudet ja velvollisuudet. 

Kasvattajan tapa toimia lasten kanssa vaikuttaa lapsen arvon tunteeseen samoin kuin 

kasvattajan sensitiivisyys huomata jokainen lapsi. Lapset voivat tuntea tasa-arvoa kaikkien 

yhtä suuren ihmisarvon kautta. (Lundkvist, 2016, s.  196.) 

Solidaarisuus liittyy sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä ketään syrjimättömään 

ympäristöön. Hellmanin (2012, s. 101) mukaan mahdollisuudet luoda me-henkeä ja tilaa 

solidaarisuudelle ovat riippuvaisia sukupuolijaotteluiden haastamisesta.  Solidaarisuutta 

voidaan luoda turvallisten tilojen kautta, joissa sukupuolistereotypioilla on vähemmän 

merkitystä ja joissa lapset voivat neuvotella sukupuolesta. Hellman tarkastelee 

tutkimuksessaan keinoja, joiden avulla opettaja voi tukea demokratian saavuttamista 

päiväkodissa. Hän nostaa muuan muassa esiin lasten ystävyyssuhteiden tukemisen 

leikkitaitojen opettamisen kautta sekä ketään syrjimättömien käytäntöjen luomisen ja me-

ryhmien merkityksen lasten välisissä suhteissa. Sukupuolten välisistä eroista on 

mahdollista tulla merkityksettömämpiä, jos painotus on yhteisissä eduissa tai yhteisissä 

projekteissa. Opettajien tai lasten alulle laittamissa yhteisissä projekteissa lapsilla on 

enemmän mahdollisuuksia tehdä töitä yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Erilaisia sukupuolen ja solidaarisuuden ilmauksia tapahtuu yhteisissä projekteissa, jotka 

tarjoavat demokraattisia tiloja kaikkien lapsien mukaan ottamiseksi. Jotta demokratia 

voitaisiin saavuttaa päiväkodeissa, on sekä ehkäistävä normalisoituneita 

sukupuolistereotypioita että tuettava ketään syrjimättömän ympäristön rakentumista.  

(Hellman, 2012, s. 99,101, 102, 110 & 111.)  

Tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteutumista demokratian näkökulmasta eri päiväkotien 

ja ryhmien välillä voidaan pohtia kriittisesti. Lundkvistin (2016, s. 200) mukaan lasten 

mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja toimia suhteessa demokratian eri puoliin vaihtelevat 
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päiväkotien ja ryhmien mukaan. Oppimisympäristö on joissakin päiväkodeissa salliva, 

hyväksyvä ja kehittyvä, kun taas joissakin päiväkodeissa se on rajoittavampi ja tiukempi. 

Lasten kokemukset demokratiasta nousevat siis eri lähtökohdista käsin. Lapsen 

mahdollisuudet kokea erilaisia demokratian puolia ja kehittää demokraattista 

lähestymistapaa riippuu myös siitä, miten yksittäiset kasvattajat kohtelevat lasta. 

(Lundkvist, 2016, s. 200.)  

3.3 Oikeudet ja vastuullisuus 

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyivät YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1989. 

Siitä lähtien sopimus on toiminut merkkinä kansainvälisestä lasten ihmisoikeuksien 

tunnustamisesta. (Harcourt & Hägglund, 2013, 286.) Jokaisen Pohjoismaan 

varhaiskasvatusta ohjaavista dokumenteista nousee esiin YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen merkitys.  Lasten ihmisarvo onkin yksi keskeisimmistä arvoista 

pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa. Sopimuksen myötä Pohjoismaissa on pidetty 

tärkeänä lasten oikeutta elämään ja kehitykseen sekä syrjimättömyyteen ja tasavertaiseen 

kohteluun. Sopimuksessa lasten etu nostetaan huomion kohteeksi ja lasten näkemysten 

painoarvo korostuu. (Hännikäinen, 2016, s. 1005.) 

 Lapsen elinympäristö on vastuussa siitä, että lapsi kohdataan kunnioittaen oikeuksia 

omaavana ihmisolentona ja että lapsi saa mahdollisuuksia oppia oikeuksistaan ja harjoitella 

niitä. Päiväkodit toimivat monille lapsille paikkoina, joissa ymmärrys ihmisenä ja 

kansalaisena olosta alkaa rakentua ja joissa opitaan demokraattisista arvoista. (Harcourt & 

Hägglund, 2013, s. 286 & 287.) Koska päiväkodit ovat merkittäviä arjen elinympäristö 

pienille lapsille kaikissa Pohjoismaissa, on tärkeää pohtia lasten oikeuksien merkitystä 

pohjoismaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tarkastelen seuraavaksi aihetta pääasiassa 

lasten oikeuden osallistua kautta. Näkökulminani toimivat lasten omat käsitykset 

oikeuksista, demokraattisen opettajan roolin ja reflektoinnin merkitys sekä demokraattiset 

kohtaamiset ja vuoropuhelut. Luvun lopussa nostan esiin kollektiivisten ja individuaalisten 

oikeuksien välisen suhteen sekä lapsen vastuunottamisen merkityksen.  

Harcourt ja Hägglund (2013) esittävät tutkimuksessaan lasten näkökulmasta kolme 

aspektia koskien lasten osallisuuteen liittyviä oikeuksia. Tutkimuksen tutkimustuloksista 

nousee esiin, että tutkimukseen osallistuneet lapset kokivat omaavansa arvokasta tietoa 

niin yksilöllisellä kuin yhteisölliselläkin tasolla. Lapset liittivät oikeudet myös osaksi 
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ihmissuhteita sekä toimintaa eli valmiutta toimia toisten ihmisten ja omien oikeuksien 

mukaan. Perustuen näihin aspekteihin Harcourt ja Hägglund esittävät lasten ja kaikkien 

ihmisten osallistumisoikeuksien liittyvän vahvasti yhteenkuuluvuuden ja kuulumisen 

kokemuksiin. (Harcourt & Hägglund, 2013, s. 297 & 298.) 

Oikeuksia voidaan tarkastella lapsen antamien merkitysten ohessa aikuisen perspektiivin 

kautta. Bae pitää tärkeänä kriittistä reflektointia koskien aikuisen roolia yritettäessä 

ymmärtää lasten osallistumiseen liittyviä oikeuksia käytännössä (Bae, 2012, s. 55). Hän 

painottaa jokapäiväisen vuorovaikutuksen kriittistä analysoimista: kuinka aikuiset antavat 

lapselle tilaa omien ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemiseen arjessa? Baen tutkimuksen 

mukaan avarien vuorovaikutusmallien (spacious interactional patterns) kommunikaatioon 

pyrkivät piirteet avaavat mahdollisuuden keskustelevaan ilmapiiriin lasten ja aikuisten 

kesken sekä rakentavat pohjaa lasten oikeudelle osallistua ja ilmaista mielipiteitään. (Bae, 

2012, s. 55 &56.)  

Avariin vuorovaikutusmalleihin kuuluvia vuoropuheluja kuvaa opettajien toiminnan 

näkökulmasta huomionkeskittyminen, virheiden salliminen, valmius myöntää 

väärinymmärrykset, vähäinen määrä suljettuja kysymyksiä sekä tunteiden ilmaiseminen ja 

leikkisä asenne. Baen tutkimus osoittaa, että edellä mainittujen ominaisuuksien hallitessa 

vuoropuheluita mahdollistuu niin lapselle kuin aikuisellekin oman subjektiivisuuden 

ilmaiseminen ja keskusteluihin osallistuminen. Lasten ja aikuisten muuttumattomat ja 

rajalliset roolit eivät ole tarpeen. Suhteet, joita kuvaa aiemmin mainitut ominaisuudet, 

viittaavat kohti demokraattista opettajan roolia. Oivallukset, avoin havainnointikyky ja 

sitoutuminen kunnioittamaan lapsia ihmisinä toimivat reunaehtoina lasten osallisuuden 

sekä demokraattisten vuoropuheluiden luomiseksi lasten ja opettajien välille 

päiväkodeissa. Asenteet, joihin sisältyy edellä mainittuja piirteitä, luovat tilaa 

kohtaamisille, joissa lasten ja aikuisten on mahdollista rikkoa jakoa toistensa välillä ja 

tavata toisensa kommunikoivina kumppaneina. (Bae, 2012, s. 65 & 67.) 

Myös Venninen, Leinonen, Lipponen ja Ojala (2014) nostavat esiin reflektoinnin 

merkityksen varhaiskasvattajan tehtävässä tukea lasten osallisuutta. He ovat tutkineet 

suomalaisessa kontekstissa varhaiskasvattajien käsityksiä ja uskomuksia liittyen haasteisiin 

lasten osallisuuden tukemiseksi. Kasvattajien tietoisuus lasten osallisuuteen liittyvistä 

haasteista on tärkeä tekijä lasten osallisuuden tukemisessa. Havainnoinnin ja reflektoinnin 
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kautta kasvattajat voivat tulla tietoisiksi omasta vaikutusvallastaan liittyen lasten 

osallisuuteen. (Venninen ym., 2014, s.  213 & 217.)  

Lasten oikeuksia voidaan tarkastella myös individuaalisen ja kollektiivisen välisenä 

suhteena. Johansson, Emilson, Röthle, Puroila, Broström & Einarsdóttir (2016, s. 211 & 

212) esittävät tutkimuksessaan, että lasten oikeus osallistua rajoittuu usein yksilöllisiin 

valintoihin ja on riippuvainen kasvattajien vallasta. Tutkimuksessa tarkastellaan oikeuksia 

sekä individuaalisten että kollektiivisten oikeuksien kautta. Individuaaliset oikeudet 

liittyvät joko henkilökohtaisiin oikeuksiin tai institutionaalisiin oikeuksiin. 

Henkilökohtaiset oikeudet koskevat yksittäisen lapsen loukkaamattomuutta, ja 

institutionaaliset oikeudet taas yksilön ja instituution suhteita. Kollektiivisilla oikeuksilla 

viitataan tutkimuksessa jaettuihin institutionaalisiin oikeuksiin, joihin kuuluu jakaminen, 

vertaisyhteisöt, yhteisöllinen osallistuminen ja yhteiset sopimukset. (Johansson ym., 2016, 

s. 214.) 

Johanssonin ym. (2016, s. 220) tutkimuksessa tunnistettiin sekä kollektiivisia että 

individuaalisia oikeuksia. Kasvattajat tavoittelivat kollektiivisia oikeuksia. Individuaaliset 

oikeudet olivat sitä vastoin pääasiassa lasten vaatimia. Tutkimuksessa lapset pitivät 

varhaiskasvatuksessa itsestään selvänä oikeuttaan ilmaista mielipiteitään. Lapset ilmaisivat 

sukupuolestaan riippumatta ja kasvattajien tukemana oikeuttaan ajatusten ja ilmaisun 

vapauteen. Aikuiset kuuntelivat lapsia mutta tämä ei kuitenkaan ollut yksiselitteistä.  

Institutionaaliset vaatimukset ja kasvattajien aikomukset olivat usein ristiriidassa lasten 

mieltymysten kanssa. Lasten sallittiin kyllä neuvotella ja esittää oikeuksiaan tiettyyn 

pisteeseen asti mutta loppuen lopuksi oikeudet usein kiellettiin. Kasvattajien aikomukset ja 

institutionaaliset säännöt menivät edellä mainittujen oikeuksien edelle. Tutkimuksen 

aineiston pohjalta vaikuttaa siltä, että vuorovaikutukseen sisältyy vahva yksilökeskeinen 

paradigma pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa. Tutkijat pohtivatkin, jäävätkö 

yhteisölliset oikeudet yhteisön muodostamisessa huomiotta. (Johansson ym., 2016, s. 220, 

221 & 223.)  

Oikeuksien voidaan ajatella tuovan myös velvollisuuksia ja vastuita. Tästä näkökulmasta 

käsin nousee esiin lapsen kyvyt ja mahdollisuudet ottaa vastuuta omassa yhteisöstään ja 

ympäristöstään. Esimerkiksi Pohjoismaisissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa 

yksittäisen lapsen velvollisuuksista suhteessa yhteisöön mainitaan kuitenkin vain harvoin 

(Einarsdottir ym., 2015, s. 104). Myöskään tutkielmani lähdekirjallisuudesta ei noussut 
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esiin juurikaan tutkimustuloksia tai pohdintoja liittyen lasten vastuisiin. Virkki (2015) ja 

Lindahl (2005) pohtivat jonkin verran tutkimuksissaan lasten vastuullisuuden kehittymistä.  

Virkin (2015, s. 147) mukaan lasten osallistuessa yhdenvertaisina toiminnan suunnitteluun 

ja toimintaympäristöjen muokkaamiseen lapsille syntyy mahdollisuuksia kasvaa 

vastuuseen koko yhteisön hyvinvoinnin edistämisestä. Lindahl (2005, s. 24) pitää tärkeänä 

lasten vastuunottamisen omasta toiminnastaan päivähoidossa omien kykyjensä ja 

sosiaalisen kehitystasonsa mukaisesti. Hänen mukaansa aikuiset toimivat tärkeinä 

roolimalleina, joiden asenteet vaikuttavat lasten ymmärrykseen ja kunnioitukseen 

demokraattisen yhteiskunnan oikeuksia ja velvollisuuksia kohtaan. Lindahl pitää myös 

merkityksellisenä yhteiskunnan pyrkimystä edistää demokraattisten yhteiskunnan normien, 

arvojen ja sääntöjen tuntemista luonnollisella tavalla niin päiväkodeissa kuin kotonakin. 

Käytännön näkökulmasta edellinen vaatii jokapäiväisessä arjessa tiedon antamista lapsille, 

heidän konsultointia sekä lasten mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään, olla osallisena ja 

ottaa vastuuta. (Lindahl, 2005, s. 42, 43 & 53.) 

3.4 Vaikutusvalta 

Lasten vaikutusvaltaa pidetään tärkeänä, koska se nähdään ihmisoikeutena. Vaikutusvalta 

voidaan käsittää myös lasten oppimisen edellytyksenä. (Emilson, 2007, s. 14.) Sekä lapsen 

oikeuksien sopimus että suomalainen lainsäädäntö vaativat lasten kuulemista ja lasten 

osallistumista heitä koskevaan päätöksentekoon (Estola, Karlsson, Puroila & Syrjälä, 2016, 

s. 114). Arjen tasolla tämä merkitsee valintoja ja asioita, joissa aikuiset luopuvat osittain 

omasta vallastaan ja tarjoavat lapsille mahdollisuuksia. Kasvatusyhteisöissä lasten 

kerronnallisten oikeuksien määrittämisen kautta aikuisilla on vastuuta ja valtaa päättää 

lasten mahdollisuuksista osallistua ja olla aktiivisia. Riippumatta siitä, että lapset ovat 

nuoria, erityisiä ja suojeltavia, he ovat vakavasti otettavissa olevia kansalaisia. (Estola ym., 

2016, s. 114-116.) Pyrkimyksenäni on tässä luvussa pohtia lasten vaikutusvaltaa 

vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä päiväkodin kontekstissa. Käsittelen aihetta opettajan 

kontrollin, osallisuuden, ristiriitatilanteiden ja lasten ilmaiseman vastustuksen kautta. 

Lopuksi tarkastelen huumoria vallankäytön keinona.  

Emilson ja Folkesson (2006, s. 224) tarkastelevat tutkimuksessaan opettajan kontrollin 

vaikutusta taaperoiden osallisuuteen päiväkodin kontekstissa. Tutkijat tarkastelevat 

osallisuutta sekä lapsen näkökulman kautta että kasvatuksena kohti demokratiaa. 
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Tutkimuksessaan Emilson ja Folkesson esittävät, että osallisuus ja lapsen näkökulma ovat 

toisistaan riippuvaisia käsitteitä. Opettajan pyrkimyksellä tavoittaa lapsen näkökulma on 

ratkaiseva merkitys lapsen osallisuuteen. Lasten osallisuuden kannalta on olennaista, että 

opettaja omaa kyvyn jakaa lasten maailma heidän kanssaan. Kasvatus kohti demokratiaa 

taas liittyy valintoihin ja päätöksiin. Osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta on 

olennaista, että lapsilla on mahdollisuuksia tehdä valintoja ja päätöksiä. Tilanteet, joille 

opettaja on suunnitellut selvät tavoitteet, voivat rajoittaa näitä mahdollisuuksia. Sitä 

vastoin opettajan suunnittelema toiminta, joka ei sisällä tarkkoja tavoitteita, voi lisätä 

lasten aloitteita ja valinnan mahdollisuuksia. Emilsonin ja Folkessonin mukaan vahva 

opettajan valta ja kontrolli voi siis rajoittaa lapsen mahdollisuutta osallisuuteen. (Emilson 

& Folkesson, 2006, s.  220, 235 & 236.) 

Emilsonin (2007) myöhempi tutkimus kyseenalaistaa Emilsonin ja Folkessonin (2006) 

aiempia tutkimustuloksia liittyen opettajan kontrolliin. Emilson (2007, s. 18 & 32) on 

tutkinut aikuisen kontrollin ja lapsen vaikutusvallan välistä yhteyttä piirihetkissä alle 3-

vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Emilsonin tutkimustulosten mukaan vahva opettajan 

kontrolli ei välttämättä aina rajoita lasten vaikutusvaltaa päiväkotien arjessa. Opettajan 

kontrollin, johon kuuluu leikkimielisyyttä, sallivuutta, sensitiivistä vastaanottavaisuutta ja 

lapsen elämismaailman huomioimista, voidaan perustella lisäävän lasten vaikutusvaltaa 

päiväkodeissa. Sen sijaan Emilsonin näkemyksen mukaan opettajan kontrollin siitä, mitkä 

ovat kommunikaation asiasisällöt ja miten niitä käydään läpi, tulisi olla vähäisempää lasten 

vaikutusvallan tukemiseksi. Tutkijan mukaan opettajan tulisikin lähestyä vuorovaikutusta 

lasten kanssa kommunikatiivisen lähestymistavan avulla. Tässä lähestymistavassa sekä 

aikuisia että lapsia rohkaistaan osallistumaan vuorovaikutukseen tasa-arvoisesti toista 

kunnioittaen. (Emilson, 2007, s. 32 34 & 36.) 

Vaikutusvaltaa lasten ja aikuisten välisissä suhteissa päiväkodin kontekstissa voidaan 

tarkastella myös ristiriitatilanteiden ja lapsen ilmaiseman vastustuksen kautta. Kuten 

aiemmin tutkielmassani on mainittu (ks.  s. 10), Johansson & Emilson (2016) ovat 

tutkineet ristiriitatilanteita ja niissä esiintyvää vastustusta päiväkodin kontekstissa. 

Johanssonin ja Emilsonin (2016, s. 31) tutkimuksen mukaan lasten keinoja ilmaista 

vastustusta ovat perusteleminen, häiritseminen, epäröinti, huomiotta jättäminen, 

sinnikkyys, rohkeus sekä solidaarisuus ja leikillisyys.  Nämä keinot ovat niin suoria kuin 

epäsuoriakin tapoja ilmaista valtaa. Tutkijat nostavat tutkimustuloksistaan erityisesti esiin 

joidenkin lasten epäsuorat tavat ilmaista vastustusta leikkimielisyyden keinoin. Tutkijat 
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mainitsevat myös, että rohkeus liittyy keskeisesti lasten vastustukseen; lapset ottavat riskin 

puolustaessaan omia ajatuksiaan.  Niin lasten kuin opettajienkin sinnikkyys on tärkeää; 

ympäristön olosuhteiden paineesta huolimatta omista ajatuksista pintansa pitäminen on 

merkityksellistä. Tutkijoiden mukaan tuloksellinen tapa ilmaista vastustusta vaikuttaisi 

olevan ideoiden ilmaiseminen selkeästi ja näistä ideoista viestiminen hienovaraisella 

tavalla. (Johansson & Emilson, 2016, s. 25 & 31.) 

Kuten demokratia-käsitteen yhteydessä mainitsin, Johanssonin ja Emilsonin (2016, s. 20) 

tutkimus haastaa rationaalista ja yhteisymmärrykseen pyrkivää tapaa lähestyä 

ristiriitatilanteita. Johansson ja Emilson esittävät, että konfliktit ja vastustus voivat olla 

demokratian oppimisen kannalta merkityksellisiä tapahtumia. Vastustus voi tietyissä 

olosuhteissa tuoda lapsia yhteen sekä vahvistaa kuulumisen tunnetta ja yksilöllistä 

vahvuutta. Näissä tilanteissa voi tarjoutua mahdollisuus solidaarisuuden, toisten tukemisen 

tärkeyden sekä mukaan ottamisen ja ulkopuolelle jättämisen merkityksen oppimiseen. 

Lapset voivat oppia myös kyseenalaistamaan sääntöjä ja keskustelemaan niistä. He voivat 

oivaltaa omien näkemysten ilmaisemisen hyödyllisyyden sekä oppia omasta mielipiteestä 

kiinnipitämisen ja sinnikkyyden merkityksen omien halujen saavuttamiseksi. On kuitenkin 

selvennettävä, etteivät ristiriidat itsessään ole luonteeltaan hyviä. Toimiakseen 

demokraattisen oppimisen mahdollisuuksina niiden on aina rakennuttava kunnioitukselle 

toisia kohtaan. (Johansson & Emilson, 2016, s. 32 & 33.) 

Opettajan kontrollin, ristiriitatilanteiden ja lasten ilmaiseman vastustuksen lisäksi huumori 

nousi tutkimuskirjallisuudestani esiin merkityksellisenä ilmiönä lasten vaikutusvallan 

näkökulmasta. Tietyissä asiayhteyksissä huumori voidaan nähdä ystävällisenä tapana 

käyttää valtaa (Johansson & Emilson, 2016, s. 25). Lapset kokeilevat päiväkodin 

kulttuuriin kuuluvia sääntöjä, odotuksia ja järjestyksiä huumorin kautta. Lasten huumori 

voi asettua vastustamaan aikuisten tavoittelemaa arkea. Huumorin avulla lapset voivat 

ottaa itselleen valtaa ja toimintavapauksia. Huumori voi koetella aikuisten ja lasten välisiä 

valtasuhteita. Jo hyvin pienten lasten huumoriin kytkeytyy sääntöjen ja rajojen rikkomista. 

Aikuiset eivät välttämättä huomaa huumorin elementtejä tilanteissa, joissa lapset 

hauskuuttavat itseään ja muita riehaantumalla, vaan pitävät tilanteita häiriköintinä. 

(Puroila, Hohti & Karlsson, 2016, s. 76, 78 & 87.) 
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4 Demokratia pohjoismaisissa varhaiskasvatuksen asiakirjoissa 

Pohjoismaisen varhaiskasvatuksen politiikkaa on usein pidetty yhtenäisenä, vaikka 

kansallisella tasolla jokaisen Pohjoismaan varhaiskasvatuksen politiikkaan ovat 

vaikuttaneet maiden erilaiset poliittiset, maantieteelliset ja taloudelliset historiat (Karila, 

2012, s. 584 & 585). Tarkastelen tässä luvussa varhaiskasvatuksen ohjaavia asiakirjoja 

pohjoismaittain. Analyysin kohteena on se, miten demokratiaa on niissä määritelty ja missä 

asiayhteyksissä. Luvun lopussa on yhteenveto analyysini tuloksista.  

Einarsdóttir ym. (2015) ovat analysoineet pohjoismaisia varhaiskasvatusta ohjaavia 

dokumentteja arvojen näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 

demokratia nähdään fundamentaalisena arvona pohjoismaisissa opetussuunnitelmissa 

(Einarsdóttir ym., 2015, s. 108). Tarkastelen omassa tutkielmassani samoja asiakirjoja, 

joita on analysoitu pohjoismaisessa tutkimuksessakin. Ainoastaan Suomen ja Tanskan 

osalta dokumentit poikkeavat Einarsdóttirin ym. (2015, s. 101) analysoimista asiakirjoista. 

Tanskan kohdalla en löytänyt Einarsdóttirin ym. käyttämiä dokumentteja. Suomalaista 

varhaiskasvatusta sen sijaan ohjaa tutkielmani tekohetkellä eri asiakirja kuin Einarsdóttirin 

ym. tutkimuksen aikana. Valitsin siis analysoitavaksi uudemman suomalaisen dokumentin. 

Analysoimani asiakirjat on esitetty alla olevassa taulukossa. Omassa analyysissani arvot 

eivät ole erityisenä painotuksena vaan lähestyn demokratiaa varhaiskasvatuksen 

dokumenteista käsin.  

Taulukko 1.  Analysoidut pohjoismaiset varhaiskasvatuksen asiakirjat. 

Suomi: 

 

Norja: 

 

Ruotsi: 

 

Islanti: 

 

Tanska: 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Opetushallitus.  Tampere: 

Juvenes  Print – Suomen      yliopistopaino Oy. 

 

Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens (2006/2011). 

Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research. 

 

Sweden Curriculum for the Preschool (1998/2011). Stockholm: The Swedish 

National Agency for Education. 

 

The Icelandic National Curriculum Guide for Preschools (2011, käännös 

2012). Reykjavik: Ministry of Education, Science and Culture. 

 

Consolidation Act on Day-Care, After-School and Club Facilities, etc. for 

Children and Young People (Day-Care Facilities Act). (2007/2014). 
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Pohjoismaisissa varhaiskasvatuksen asiakirjoissa on viitattu monin eri termein 

varhaiskasvatuksen instituutioihin. Kaikissa dokumenteissa viitataan kuitenkin näillä 

erilaisilla termeillä alle kouluikäisin lapsiin ja päiväkoteihin varhaiskasvatuksen 

ympäristöinä, joten omassa analyysissäni käytän termejä varhaiskasvatus ja 

päiväkoti.  Alla on esitetty kuvio demokratia-termin esiintymisestä pohjoismaisissa 

varhaiskasvatuksen asiakirjoissa. 

 

 

Kuvio 2. Demokratia-termin esiintyminen pohjoismaisissa varhaiskasvatuksen asiakirjois-

sa. 

4.1 Demokratia suomalaisessa asiakirjassa 

Suomalaisessa dokumentissa demokratia-käsite on mainittu vain muutaman kerran. 

Käsitettä käytetään arvoperustan ja laaja-alaisen osaamisen yhteydessä 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 19 & 24). Asiakirjassa mainitaan 

suomalaisen yhteiskunnan demokraattiset arvot, demokraattinen tulevaisuus ja 

demokratian toteutumisen keskeiset periaatteet. 

Demokraattiset arvot kuuluvat osaksi suomalaisen varhaiskasvatuksen arvoperustaa. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 19). Näitä arvoja ovat muun muassa 

yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus.  Taitojen kehittämisen ja valintojen tekemisen 

on oltava mahdollista kaikille lapsille riippumatta lapsen syntyperästä, sukupuolesta, 
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kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan 

tehtävänä on luoda ilmapiiri, jossa kunnioitetaan moninaisuutta. Moninainen suomalainen 

kulttuuriperintö rakentaa pohjan varhaiskasvatukselle. Tämä kulttuuriperintö muovautuu 

henkilöstön, lasten ja huoltajien vuorovaikutuksessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, s. 19.) 

Suomalaisen asiakirjan mukaan varhaiskasvatuksessa rakennetaan perustaa laaja-alaiselle 

osaamiselle. Asiakirjassa esitetään, että tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää 

osaamista tarvitaan muun muassa kansalaisena toimimiseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista on 

osallistuminen ja vaikuttaminen. Tämän osa-alueen kontekstissa mainitaan 

demokraattisesta tulevaisuudesta ja demokratian toteutumisen keskeisistä periaatteista. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 21, 22 & 24.) 

Demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita ovat aktiivinen ja vastuullinen 

osallistuminen ja vaikuttaminen, yksilön taito ja halu osallistua yhteisön toimintaan ja 

luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä oikeus kuulluksi tulemiseen ja 

osallisuuteen omaan elämään vaikuttaviin asioihin. Näitä periaatteita kunnioitetaan 

varhaiskasvatuksessa ja ne luovat perustaa demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. 

Varhaiskasvatuksen tehtäviin lukeutuu lasten kehittyvien osallistumisen ja vaikuttamisen 

taitojen tukeminen sekä oma-aloitteisuuteen kannustaminen. Näiden taitojen kehittymistä 

vahvistaa lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin 

vastaaminen, lasten mahdollisuus suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa henkilöstön 

kanssa sekä jokaisen lapsen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista huolehtiminen 

henkilökunnan toimesta. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lapsen käsitys itsestä 

kehittyy, itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muokkaantuvat. 

Lapset oppivat myös vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja 

luottamuksen merkitystä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s.  24.) 

4.2 Demokratia norjalaisessa asiakirjassa 

Demokratia-termi esiintyy norjalaisessa varhaiskasvatuksen dokumentissa yksitoista 

kertaa. Demokratia-käsitettä käytetään pääasiassa puhuttaessa aktiivisesta osallistumisesta 

demokraattisessa yhteiskunnassa. Aikuisten - niin päiväkodin henkilökunnan kuin lasten 

huoltajienkin – merkitys nostetaan esiin lasten osallistumisessa demokraattiseen 
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yhteiskuntaan.  Asiakirjassa mainitaan myös demokraattiset periaatteet, mutta niitä ei ole 

sen enempää määritelty. Demokraattisten periaatteiden ja demokraattisen yhteiskunnan 

lisäksi demokratiaa käsitellään asiakirjassa norjalaisen danning-käsitteen kautta.  

Norjalaisessa varhaiskasvatuksen asiakirjassa pidetään tärkeänä aikuisen asenteita, tietoja 

ja kykyä samaistua ja ymmärtää lapsia, jotta he voivat kasvattaa lapsia aktiiviseen 

osallistumiseen demokraattisessa yhteiskunnassa. Dokumentissa näkökulma on sekä 

nykyisyydessä että tulevaisuudessa. Päiväkotien on tuettava yhteistyössä lasten kotien 

kanssa lasten elinikäistä oppimista ja aktiivista osallistumista demokraattisessa 

yhteiskunnassa. (Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens, 2006/2011, 

s. 5 & 10.) 

Norjalainen kasvatukseen liittyvä käsite, danning, on norjalaisen asiakirjan mukaan 

demokratian edellytys.  Siihen sisältyy kehitystä, oppimista, hoitoa, kasvatusta ja 

sosiaalistumista. Se tarjoaa perustan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Tämän 

elämänmittaisen prosessin aikana lapsen kyky pohtia omia tekojaan ja olemassaolonsa 

tapoja kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Demokratian 

ohessa danning muodostaa perustan kyvylle olla kriittinen ja kyvylle muodostaa 

mielipiteitä. Norjalaisen dokumentin mukaan danning voi tarjota perustan lapsen 

mahdollisuudella osallistua aktiivisesti demokraattiseen yhteiskuntaan. Lapsia tulee 

rohkaista pysymään itsenäisinä ja kriittisinä normeja ja vaikutusvallan eri muotoja kohtaan. 

Toisaalta lasten täytyy myös mukautua. (Framework Plan for the Content and Tasks of 

Kindergartens, 2006/2011, s. 5, 13 & 27.) 

Päiväkodissa lapsi saattaa kartuttaa ensimmäistä kertaa kokemusta ja ymmärrystä 

demokraattiseen yhteiskuntaan osallistumisesta. Päiväkotien tuleekin osaltaan varmistaa, 

että lapsille kehittyy luottamus omaan vaikutusvaltaansa ja osallisuuteensa yhteisössä. 

Lasten tulee saada kokea jokaisen kuuluvan osaksi päiväkodin yhteisöä ja vaikuttavan 

tähän yhteisöön. Päiväkotien on varmistettava, että lapset saavat kokemuksia paikallisista 

yhteisöistä. On myös tärkeää, että tyttöjä ja poikia huomioidaan tasavertaisesti. Jotta nämä 

tavoitteet saavutettaisiin, päiväkodin henkilökunnan on noudatettava jokapäiväisessä 

työssään demokraattisia periaatteita. (Framework Plan for the Content and Tasks of 

Kindergartens, 2006/2011, s. 40 & 41.) 
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Henkilökunnan on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että jokainen lapsi tietää olevansa 

arvokas ja tärkeä yhteisön jäsen, ja että lapsi kokee valinnoillaan ja toiminnallaan voivan 

olevan vaikutusta häneen itseensä ja muihin. Henkilöstön on lisäksi tuettava lasten 

alustavaa ymmärrystä ihmisoikeuksista (erityisesti lasten oikeuksista) sekä kehitettävä 

tyttöjen ja poikien tasa-arvoa takaamalla molemmille sukupuolille vaihtelevia haasteita ja 

yhtä paljon huomiota. Päiväkodin aikuisten on luotava ympäristö, joka ehkäisee syrjimistä, 

kiusaamista sekä rasismia. Henkilökunnan on edellä mainitun ohessa omattava tietoa 

yhteiskunnasta ja välitettävä siitä sekä varmistettava päiväkodin aktiivinen osallistuminen 

paikalliseen yhteisöön. (Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens, 

2006/2011, s. 41.) 

4.3 Demokratia ruotsalaisessa asiakirjassa 

Demokratia on käsitteenä mainittu ruotsalaisessa varhaiskasvatuksen dokumentissa 

kymmenen kertaa eli kerran norjalaista versiota vähemmän. Asiakirjassa puhutaan 

demokraattisista arvoista, demokraattisista periaatteista, demokraattisista 

työskentelymenetelmistä, demokraattisesta ilmapiiristä sekä demokraattisesta 

yhteiskunnasta ja siihen osallistumisesta.  

Ruotsalaisten päiväkotien perustan muodostaa demokratia. Varhaiskasvatuksen tehtävänä 

on välittää ja vakiinnuttaa ruotsalaisen yhteiskunnan perustana toimivia ihmisoikeuksia 

sekä fundamentaalisia demokraattisia arvoja. Jokaisen päiväkodissa työskentelevän on 

edistettävä kunnioitusta ihmisten itseisarvoa ja yhteistä ympäristöä kohtaan. Päiväkotien on 

työssään lasten parissa aktiivisesti edistettävä ihmiselämän loukkaamattomuutta, yksilön 

vapautta ja koskemattomuutta, kaikkien ihmisten samanarvoisuutta, tasa-arvoa 

sukupuolten välillä sekä solidaarisuutta heikkoja ja haavoittuvia kohtaan. Kaikkea 

päiväkodeissa tapahtuvaa toimintaa tulee kuvata eettinen asenne, johon edellä mainitut 

arvot kuuluvat osaksi. Hoidon ja toisten huomioonottamisen, oikeuden ja tasa-arvon sekä 

jokaisen yksilön oikeuksien on tultava selkeästi esiin kaikissa päiväkodin toiminnoissa. 

Lapset omaksuvat ensisijaisesti konkreettisen kokemuksen kautta eettisiä arvoja ja 

normeja. Lapsen ymmärrykseen ja kunnioitukseen demokraattisen yhteiskunnan oikeuksia 

ja velvollisuuksia kohtaan vaikuttavat aikuisten asenteet. Aikuiset toimivatkin tärkeinä 

roolimalleina. Päiväkodin toiminta on toteutettava demokraattisesti. Näin voidaan 
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mahdollistaa perustan rakentuminen kehittyvälle vastuullisuudelle ja lasten kiinnostukselle 

aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. (Curriculum for preschool 1998/ 2011, s. 3.)  

Päiväkotien on kannustettava ja vaikutettava aktiivisesti ja tietoisesti siihen, että lapsien 

ymmärrys ja hyväksyntä yhteiskunnan yhteisiä demokraattisia arvoja kohtaan kasvaa. 

Tavoitteena on varmistaa, että lapsi oppii avoimuutta, kunnioitusta, solidaarisuutta, 

vastuullisuutta, muiden huomioon ottamista, myötätuntoa ja auttamishalua.  Päämääränä 

on myös, että lapsi osaa löytää, pohtia ja ratkaista eettisiä pulmatilanteita ja 

perustavanlaatuisia kysymyksiä liittyen elämään jokapäiväisessä todellisuudessa. Lisäksi 

huomiota kiinnitetään lapsen käsityksen kehittymiseen jokaisen ihmisen 

samanarvoisuudesta riippumatta sosiaalisista taustoista, sukupuolesta, seksuaalisesta 

suuntaututumisesta, uskonnosta tai muista uskomuksista, etnisistä taustoista tai 

toiminnallisista häiriöistä. Tavoitteena on, että lapset oppivat kunnioittamaan elämää ja 

pitämään huolta ympäristöstään. (Curriculum for preschool 1998/2011, s. 8.) 

Ruotsalaisen asiakirjan mukaan päiväkotien opettajat ovat vastuussa jokaisen lapsen 

tarpeiden kunnioittamisesta ja täyttämisestä sekä jokaisen kokemuksesta oman 

itseisarvonsa tärkeydestä. Edellisten ohessa opettajien on varmistettava, että päiväkodissa 

pyritään käyttämään demokraattisia työskentelymenetelmiä, joissa lapset pääsevät 

aktiivisesti osallistumaan. Opettajien on myös huolehdittava normien muodostumisesta 

koskien lasten työtä ja osallistumista omassa ryhmässään. Dokumentissa tarkastellaan 

myös päiväkotien työryhmien toimintatapoja: Työryhmien on kunnioitettava yksilöä ja 

autettava luomaan demokraattista ilmapiiriä päiväkotiin. Demokraattisessa ilmapiirissä 

lapsen kuulumisen kokemus, vastuuntunto ja solidaarisuus kehittyvät. Työryhmien on 

kannustettava lapsia vuorovaikutukseen toisten kanssa ja autettava ristiriitojen 

ratkaisemisessa sekä pohdittava yhdessä lasten kanssa väärinkäsitysten, kompromissien ja 

toisten kunnioittamisen merkityksiä. On myös tärkeää, että lapset tulevat tietoisiksi 

ihmisten erilaisista asenteista ja arvoista sekä näiden arvojen ja asenteiden vaikutuksista 

ihmisten toimintaan ja näkemyksiin. (Curriculum for preschool 1998/2011, s. 8-9.) 

Ruotsalaista varhaiskasvatusta ohjaavassa asiakirjassa todetaan päiväkodin tarjoavan 

pohjan lapsen ymmärrykselle demokratiasta. Suhteessa omiin kykyihinsä lapsi pystyy 

ottamaan vastuuta omista teoistaan ja päiväkodin ympäristöstä sosiaalisen kehityksen 

perusteella. Ympäristön rakentamisen ja toiminnan suunnittelun perustana on oltava 

lapsien eri tavoin ilmaisemat tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Päiväkotien tavoitteena on, 
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että lapset oppivat ilmaisemaan ajatuksiaan ja näkemyksiään. Näin he saavat 

mahdollisuuden vaikuttaa omiin tilanteisiinsa. Asiakirjan mukaan lasten ymmärrys 

demokraattisista periaatteista sekä toimiminen niiden pohjalta vahvistuu osallistumalla 

monenlaiseen yhteistyöhön ja päätöksentekoon. (Curriculum for preschool 1998/2011, s. 

12.)   

Päiväkotien opettajat ovat vastuussa siitä, että jokaisella lapsella on todellista 

vaikutusvaltaa varhaiskasvatuksen työskentelymenetelmiin ja sisältöihin.  Päiväkotien 

työryhmän tehtävänä on turvata yksittäisen lapsen kehittyminen kyvyissään ja halussaan 

ottaa vastuuta sekä käyttää vaikutusvaltaansa päiväkodissa. Jokaisen lapsen mielipiteitä ja 

näkemyksiä on kunnioitettava. Niin tytöillä kuin pojillakin on oltava tasavertainen määrä 

vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan. Työryhmän on myös 

hyödynnettävä jokaisen lapsen kykyä ja halua ottaa vastuuta niin itsestään kuin 

osallistumisestaan lapsiryhmässä.  Edellisten lisäksi työryhmän on valmistettava lapsia 

osallistumaan demokraattiseen yhteiskuntaan, jossa jaetaan vastuuta, oikeuksia ja 

velvollisuuksia. (Curriculum for preschool 1998/2011, s. 12.)    

4.4 Demokratia islantilaisessa asiakirjassa 

Demokratia-termiä käytetään islantilaisessa varhaiskasvatuksen dokumentissa paljon 

verrattuna muihin pohjoismaisiin asiakirjoihin. Islantilaisessa asiakirjassa demokratiaa 

käytetään useassa eri asiayhteydessä. Termiä on lähestytty demokraattisen yhteistyön, 

demokraattisen yhteiskunnan arvojen ja käytänteiden, demokraattisten 

työskentelymenetelmien, demokraattisten suhteiden, demokraattisen toiminnan sekä 

demokraattisten sisältöjen ja arvojen kautta. Asiakirjassa on myös maininta 

demokraattisesta päiväkodista. 

Islantilaisessa asiakirjassa painotetaan leikin arvoa sekä demokratian ja tasa-arvon 

tärkeyttä kaikessa päiväkodin toiminnassa (The Icelandic National Curriculum Guide for 

Preschools, 2011, käännös 2012, s. 29). Leikissä lapset ottavat osaa demokraattiseen 

toimintaa ilmaisemalla ideoitaan ja ymmärtämällä toisten näkemyksiä (The Icelandic 

National Curriculum Guide for Preschools, 2011, käännös 2012, s. 37). 

Islannin varhaiskasvatuksen dokumentissa painotetaan demokraattisen yhteiskunnan 

perustana olevia arvoja ja käytänteitä päiväkodin kontekstissa. Yhteistyötä vanhempien, 
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henkilökunnan ja lasten välillä pidetään tärkeänä. Tasa-arvo, moninaisuus, jaettu 

vastuullisuus, solidaarisuus ja erilaisten näkemysten hyväksyminen toimivat 

demokraattisen päiväkodin käytänteiden perustana. Lasten on saatava tuntea olevansa osa 

ryhmää ja yhteisöä. Ryhmässä ja yhteisössä suhteita kuvastaa oikeus ja kunnioitus.  Lapset 

nähdään aktiivisina kansalaisina ja osallistujina. Kaikkien on saatava vaikuttaa päiväkodin 

ympäristöön. Päiväkotien on edistettävä tasa-arvoa ja lasten aktiivista osallistumista 

yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu demokraattisten työskentelymenetelmien ja 

demokraattisten suhteiden avulla jokapäiväisissä toiminnoissa. Näin lapset oppivat 

demokratian sisältöä, demokraattisia arvoja ja työskentelytapoja. Tämän lisäksi lasten 

yhteiskunnallinen tietoisuus kehittyy. (The Icelandic National Curriculum Guide for 

Preschools, 2011, käännös 2012, s. 35.) 

Islantilaisen asiakirjan mukaan päiväkodin toiminnan järjestämisessä on otettava huomioon 

lasten näkemyksiä. Lapsille on annettava mahdollisuus osallistua päätöksentekoon koskien 

tehtäviä ja työskentelytapoja. Lasten vaistoa, kokemuksia, taitoja ja mielipiteitä tulee 

kunnioittaa. Päiväkodin ympäristön ja toiminnan on perustuttava lasten monin tavoin 

ilmaisemille tarpeille ja kiinnostuksen kohteille. Näkemysten vaihtaminen, ratkaisujen 

löytäminen ja yhteisymmärrykseen pääseminen tapahtuvat yhteistyössä muiden lasten ja 

aikuisten kanssa. Jokapäiväisissä päiväkodin toiminnoissa keskeisinä painopisteinä tulisi 

olla välittäminen, huomioonottaminen ja molemminpuolinen auttaminen. Keskusteluja 

solidaarisuudesta ja myötätunnosta pidetään tärkeinä. Ainutlaatuisuutta ja jokaisen 

mielipidettä tulee kunnioittaa sekä lapsia rohkaista kohti niitä. Dokumentissa päiväkoti 

nähdään paikkana, jossa jokainen ottaa aktiivisesti osaa keskusteluihin, kuuntelee toista ja 

vaihtaa näkökulmia, ottaa vastuuta itsestään ja omasta toiminnastaan, tekee töitä yhdessä ja 

tukee muita, saa valita tehtäviä ja työskentelytapoja, vaikuttaa päiväkodin toimintoihin 

sekä ottaa osaa filosofiin keskusteluihin. Päiväkodissa jokaisen on myös tehtävä töitä sen 

eteen, että eri sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin tehtäviin. (The 

Icelandic National Curriculum Guide for Preschools, 2011, käännös 2012, s. 35-36.) 

Sisäisessä arvioinnissa käytettävät demokraattiset työskentelymenetelmät lisäävät 

päiväkodin toiminnan laatua. Tällaisessa arvioinnissa arvostetaan päiväkodin toimintaan 

osallistuvien näkemyksiä. Näin tärkeimpiä osallistujia arviointityöhön ovat päiväkodin 

opettajat, muu henkilökunta, vanhemmat ja lapset. Näillä ryhmillä tulisi olla tasavertainen 

mahdollisuus pohtia päiväkodin toimintaa ja keskustella siitä. (The Icelandic National 

Curriculum Guide for Preschools, 2011, käännös 2012, s. 54-55.) Päiväkodin johtajan 
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tehtävänä on johtaa demokraattista yhteistyötä eri ryhmien välillä sekä rohkaista tasa-

arvoon ja rakentavaan vuorovaikutukseen (The Icelandic National Curriculum Guide for 

Preschools, 2011, käännös 2012, s. 31). 

4.5 Demokratia tanskalaisessa asiakirjassa 

Tanskalaista varhaiskasvatusta ohjaavien dokumenttien etsiminen osoittautui haastavaksi 

tehtäväksi tutkielmaa tehdessäni. Hännikäisen (2016, s. 1001) mukaan Tanskassa ainoa 

varhaiskasvatusta säätelevä dokumentti on the Day-Care Facilities Act (2007/2014). 

Kandidaatintyön ohjaajani opastamana kysyin tanskalaisista asiakirjoista sähköpostin 

välityksellä tanskalaiselta tutkijalta Stig Broströmiltä. Broström kertoi, että Hännikäisenkin 

mainitsema dokumentti on ainoa englanninkielinen asiakirja tällä hetkellä. Tanskalaisen 

tutkijan mukaan Tanska saa tarkistetun varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman vuoden 

2017 aikana.  Tässä yhteydessä on myös mainittava, että kandidaatintyöni 

lähdekirjallisuuteen kuuluu tieteellisiä artikkeleita, joiden kirjoittamiseen myös Broström 

on osallistunut.  

Päädyin valitsemaan tutkielmaani tanskalaisen varhaiskasvatuksen osalta analysoitavaksi 

dokumentin the Day-Care Facilities Act (2007/2014). Tallensin dokumentin aiemmin 

omalle tietokoneelleni, mutta en löytänyt sitä enää uudestaan internetistä. Olen tehnyt 

lukuisia tiedonhakuja niin Googlessa, Google Scholarissa, useissa tietokannoissa kuin 

Tanskan eri ministeriöiden internet-sivuillakin löytääkseni asiakirjan uudestaan. Johtuen 

edellä mainitsemastani kyseinen dokumentti on merkitty lähdeluetteloon Hännikäistä 

(2016) mukaillen.   

Tanskalaisessa asiakirjassa demokratia-käsite on mainittu muutamaan otteeseen mutta vain 

kerran päivähoidon yhteydessä. Dokumentti käsittelee päiväkotien ohessa kerhopalveluita 

ja koulun jälkeisiä palveluita. Päivähoidon lisäksi demokratia-termi mainitaankin myös 

niiden yhteydessä. (Consolidation Act on Day-Care, After-School and Club Facilities, 

2007/2014, s.  3, 19 & 25.) Tanskan dokumentissa mainintoja demokratiasta on siis 

kaikista vähiten pohjoismaisista asiakirjoista. Käsite mainitaan puhuttaessa lasten 

ymmärryksen lisäämisestä liittyen demokratiaan.  

Päivähoitopalveluiden tarkoituksena on vahvistaa lasten oikeutta tulla kuulluksi sekä 

mahdollisuutta ottaa vastuuta yhdessä ja ymmärtää demokratiaa. Liittyen tähän 
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tavoitteiseen päivähoitopalveluiden tehtävänä on edistää lasten itsenäisyyden kehitystä, 

vahvistaa lasten taitoja sitoutua sosiaalisiin suhteisiin sekä tukea lasten solidaarisuutta ja 

sopeutumista tanskalaisessa yhteiskunnassa. (Consolidation Act on Day-Care, After-

School and Club Facilities, 2007/2014, s.  3.) 

4.6 Yhteenveto  

Demokratia-termiä käytetään jokaisessa analysoimassani varhaiskasvatuksen asiakirjassa. 

Islantilaisessa dokumentissa mainintoja demokratiasta löytyy kaikista eniten. Käsitteen 

suuri esiintymistiheys voi johtua siitä, että Islannin asiakirjassa alussa tarkastellaan 

koulutusta kaikilla kouluasteilla, ei siis vain varhaiskasvatuksessa. Ruotsalaisessa ja 

norjalaisessa dokumenteissa demokratiaa käytetään käsitteenä melkein yhtä monta kertaa. 

Suomen ja Tanskan asiakirjoissa taas demokratia-termi mainitaan harvoin verrattuna 

muihin pohjoismaisiin dokumentteihin. Suomalaisessa asiakirjassa käsite mainitaan kolme 

kertaa, ja tanskalaisessa vain kerran varhaiskasvatuksen yhteydessä. Erityisesti Tanskan 

kohdalla aika näyttää, miten demokratiaa lähestytään tulevaisuudessa varhaiskasvatusta 

ohjaavissa asiakirjoissa. 

Pohjoismaisissa varhaiskasvatuksen asiakirjoissa käytetään demokratian yhteydessä 

käsitteitä oikeudet, tasa-arvo, osallisuus, vaikutusvalta, solidaarisuus ja vastuullisuus.  

Kaikissa dokumenteissa mainitaan oikeuksista. Tasa-arvosta puhutaan Suomen, Ruotsin, 

Islannin ja Norjan asiakirjoissa. Norjassa ja Islannissa tasa-arvo mainitaan sukupuolten 

tasa-arvon yhteydessä. Islantilaisessa dokumentissa käytetään lisäksi käsitettä 

tasavertaisuus.  Tanskalaista versiota lukuun ottamatta kaikissa pohjoismaisissa 

asiakirjoissa tarkastellaan osallistumista tai osallisuutta. Solidaarisuuden ja vastuullisuuden 

käsitteitä käytetään ruotsalaisessa, islantilaisessa ja tanskalaisessa varhaiskasvatuksen 

dokumenteissa. Ruotsalaisessa asiakirjassa tarkastellaan myös velvollisuuksia. 

Demokratia näyttäytyy pohjoismaisissa asiakirjoissa merkityksellisenä käsitteenä niin 

nykyhetken kuin tulevaisuudenkin näkökulmasta. Suomalaisessa dokumentissa mainitaan 

demokraattisen tulevaisuuden edistäminen sekä kansalaisena toiminen nyt ja 

tulevaisuudessa. Norjalaisessa asiakirjassa lapsi nähdään toisaalta kasvatuksen kohteena 

tulevaisuutta varten ja toisaalta taas yhteisöön osallistujana nykyhetkessä. Myös Ruotsin 

dokumentissa tarkastelun painopisteen voidaan tulkita olevan sekä nykyisyydessä että 

tulevaisuudessa, sillä demokratiaa tarkastellaan niin päiväkodin jokapäiväisen toiminnan 
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kuin tulevaisuuden yhteiskunnallisen osallistumisen kautta. Islantilaisessa 

varhaiskasvatuksen asiakirjassa nostetaan esiin lapsi aktiivisena kansalaisena ja 

osallistujana. 
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkielmani osoittaa, että demokratia nähdään merkityksellisenä osana pohjoismaista 

varhaiskasvatusta. Demokratiaa on määritelty pohjoismaista varhaiskasvatusta 

käsittelevässä kirjallisuudessa sekä tulevaisuuden yhteiskunnan perspektiivistä että 

varhaiskasvatuksen arjen näkökulmasta. Seuraavaksi pohdin Habermasin 

kommunikatiivisen toiminnan teorian käsitteiden avulla demokratian merkitystä 

varhaiskasvatuksessa edellä mainituista näkökulmista käsin. Habermasin teorian käsitteitä 

ovat siis lifeworld, systeemin perspektiivi sekä kommunikatiivinen ja strateginen toiminta.  

Analyysini paljastaa, että varhaiskasvatuksen asiakirjojen pyrkimyksenä on lasten 

kasvattaminen kohti demokraattista kansalaisuutta. Varhaiskasvatuksen 

opetussuunnitelmat on laadittu systeemin sisällä (Einarsdóttir ym., 2015, s. 98). Niitä 

ohjaavat laki ja poliittiset päätökset. Dokumenttien tarkoituksena on taata tietynlainen 

kasvatus ja ylläpitää järjestystä yhteiskunnan nimissä. Päiväkodin työntekijöiden oletetaan 

siis edustavan yhteiskunnan intressejä ja välittävän tietynlaisia arvoja lapsille. (Einarsdóttir 

ym., 2015, s. 99.) Systeemin näkökulmasta katsottuna lasta muovataan 

opetussuunnitelmien antamaan suuntaan (ks.  Einarsdóttir ym., 2015, s. 99). Kun 

demokratian määritelmiä ja merkityksiä tarkastellaan tästä näkökulmasta, nousee 

pohjoismaisista dokumenteista esiin suuntautuminen kohti demokraattista tulevaisuutta. 

Demokraattisten arvojen ja toimintaperiaatteiden edistäminen ja opettaminen nähdään 

investointina tulevaisuuteen. Tästä näkökulmasta käsin lapsi ei näyttäydy aktiivisena ja 

demokraattisena tässä ja nyt; lapsi on sen sijaan kasvatuksen kohde.  

Toisaalta pohjoismaisten asiakirjojen analyysissäni olen nostanut esiin myös 

pohjoismaisen varhaiskasvatuksen pyrkimyksen kohti lasten mahdollisuutta osallistua, 

valita ja vaikuttaa nykyhetkessä. Esimerkiksi islantilaisessa asiakirjassa mainitaan, että 

lapsia pidetään aktiivisina kansalaisina ja osallistujina (The Icelandic National Curriculum 

Guide for Preschools, 2011, käännös 2012, s. 35). Myös Einarsdóttir ym. (2015, s. 110) 

esittävät tutkimuksessaan, että pohjoismaisissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa 

tarkastellaan lapsia toisaalta subjekteina ja oikeuksien omistajina nykyhetkessä, ja toisaalta 

kohteina oppimiselle tulevaisuutta varten.  
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Tutkielmassani arjen demokratian määritelmiä ja merkityksiä on tarkasteltu ennen kaikkea 

pohjoismaisten tieteellisten julkaisujen yhteydessä. Arjen demokraattisten kohtaamisten ja 

demokraattisen vuorovaikutuksen tulkitsen edustavan systeemin näkökulman sijaan sitä 

puolta pohjoismaisesta varhaiskasvatuksesta, jota kuvaa käsite lifeworld. Tutkielmassani 

esitetyistä tieteellisistä tutkimuksista nousee esiin osin kriittisiä ääniä liittyen arjen 

demokratian toteutumiseen pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa. Useissa tutkimuksissa 

on pohdittu varhaiskasvattajien ja lasten välisiä suhteita (mm. Emilson ja Johansson, 2008; 

Bae, 2009; Kinnunen, 2015; Johansson & Emilson, 2016 & Lundkvist, 2016). 

Tutkimustiedon valossa voidaankin pohtia, onko lapsilla näissä suhteissa todella tilaa 

osallistua, valita ja vaikuttaa vai onko kyse skam demokratiasta, jossa demokraattiset arvot 

ja periaatteet on valjastettu epäsuorasti muiden tarkoitusperien käyttöön tai niiden 

merkitystä ei olla syvällisesti ymmärretty.  

Varhaiskasvatuksen arjen demokratian näkökulmasta käsin kommunikatiivinen toiminta 

nousee keskeiseksi vuorovaikutussuhteita ja kohtaamisia kuvaavaksi käsitteeksi (ks.  

Emilson, 2007 & Emilson & Johansson, 2008). Jos päiväkotien toimintaympäristöissä 

kommunikatiivinen toiminta jää strategisen toiminnan varjoon, voi demokraattisten 

arvojen ja periaatteiden toteutuminen jäädä vähäiseksi käytännön tasolla. 

Varhaiskasvattajien onkin tärkeää kiinnittää huomiota omaan toimintaansa ja sitä ohjaaviin 

pyrkimyksiin. Onko arjessa tilaa kohtaamisille ja yhdessä jaetuille hetkille lasten kanssa 

vai jäävätkö mahdollisuudet niihin varhaiskasvattajien toiminnalle asettamien tavoitteiden 

ja aikuisen kontrollin alle?    

Arvioitaessa tutkielmani onnistuneisuutta on syytä tarkastella erityisesti pohjoismaisen 

varhaiskasvatuksen viitekehystä sekä empiirisen aineiston puuttumista. On huomattava 

erityisesti se, että tutkielmani pyrkimyksenä on ollut muodostaa kokonaiskuvaa 

demokratian mahdollisista merkityksistä ja määritelmistä pohjoismaisen 

varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tavoitteenani ei ole siis ollut määritellä demokratiaa 

eksaktisti. Olen pyrkinyt tuomaan yhteen erilaisia näkökulmia demokratiasta 

pohjoismaisesta varhaiskasvatusta käsittelevästä kirjallisuudesta. Minun on esimerkiksi 

ollut vaikea arvioida sitä, kuinka hyvin tutkimustieto ja varhaiskasvatuksen asiakirjat 

vastaavat varhaiskasvatuksen arjen todellisuutta muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa. 

Tutkielmani antaa siis vain osviittaa siitä, mitä demokratia voisi tarkoittaa 

varhaiskasvatuksen arjen näkökulmasta. Kandidaatintyöni ei näin tarjoa kuvausta 

demokratian todellisesta toteutumisesta pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa. 
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Tutkielmani ei sisällä empiiristä aineistoa, joten pohjoismaisen varhaiskasvatuksen 

demokraattisen arjen tarkastelu kandidaatintyössäni nojaa aiempaan tutkimukseen. 

Demokraattisen arjen merkityksellisyydestä varhaiskasvatuksen kontekstissa tarvitaan lisää 

tutkimustietoa siihen osallistujien näkökulmasta. Tulevaisuuden jatkotutkimuksen 

haaveeni kumpuavatkin kommunikatiivisen toiminnan merkityksestä varhaiskasvatuksen 

arjessa sekä varhaiskasvatuksen toimijoiden lifeworld-perspektiivin tutkimisesta. Haluaisin 

tutkia suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa demokratiaa arjen näkökulmasta. 

Mielenkiintoisia tutkimusaiheita voisivat olla lasten keskinäiset sekä lasten ja 

varhaiskasvattajien väliset demokraattiset kohtaamiset tai lasten demokraattiset ilmaukset 

päiväkotien arjessa.  
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