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Tämä opinnäyte on tehty yhteistyössä VakaVai-hanketta, jossa tutkitaan varhaiskasvatuslakiin 

vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen muutosten vaikutuksia. Tutkielmassa on tartuttu lakimuutoksen 

myötä tapahtuneeseen pedagogiikan merkityksen korostamiseen varhaiskasvatuksessa. Tut-

kielma tarjoaa reflektiopintaa kaikille, jotka pohtivat pedagogisesti painottuneen varhaiskasva-

tuksen merkityksiä ja pedagogisen toiminnan perustelluisuutta. 

Vaikka kysymystä inhimillisen vapauden olemassaolosta ei ole ratkaistu, voidaan pedagogii-

kasta puhua mielekkäästi vain olettamalla sen olevan toimintaa, ja perustuvan näin käsitykseen 

vapaan tahtonsa mukaisesti toimivasta ihmisestä. Vapaan tahdon olettaminen johtaa samalla 

kaiken toiminnan arvosidonnaisuuteen, toisin sanoen käsitykseen ihmisestä moraalisena olen-

tona. Ihmisellä ei ole pelkästään vapaus tehdä arvoarvostelmia, vaan myös kyky siihen, minkä 

vuoksi voidaan puhua myös ihmisestä järkiperäisenä olentona. Tämä on kuitenkin traditionaa-

linen sanavalinta, eikä millään tavalla poissulje tunteiden merkitystä ihmisen toiminnalle, tai 

nosta järkeä tunteiden yläpuolelle. 

Vapaus ja kyky päättää omasta toiminnastaan nostaa tutkielman keskeisiksi käsitteiksi ideaalit 

(sisältäen elämässä tavoiteltavat arvokkaat asiat), sekä aristotelista perua olevan fronêsiksen eli 

käytännöllisen järjen, sekä praksiksen eli käytännön. Tarkemmin jälkimmäistä voidaan luon-

nehtia muutokselle alttiina olevaksi inhimillisen toiminnan osa-alueeksi. Kun siis varhaiskas-

vatuslaki velvoittaa arvioimaan ja kehittämään varhaiskasvatusta lapsen hyvinvointiin nähden, 

on kasvattajilla käytännöllisen järkensä vapaus ja kyky paitsi reflektoida, mitä tuo hyvinvointi 

olisi, tavoitella sitä omalla toiminnallaan, ja perustella tämän toiminnan tarkoituksenmukai-

suutta. Näin kaikki kysymykset siitä, mitä pedagogiikan painottuminen varhaiskasvatuksessa 

käytännössä tarkoittaa, johtavat lopulta teoretisointiin siitä, mikä pedagogiikan merkitys käy-

tännössä on. Toiminnan lisäksi pedagogiikka onkin aina myös käsite. Tämän vuoksi tutkiel-

massa tarkastellaan myös varhaiskasvatuksen teoria–käytäntö -suhdetta. 

Otsikossa kysytään, mitä pedagogiikka tai erityisesti hyvä pedagogiikka on, mutta tutkielma ei 

tarjoa siihen yksiselitteistä vastausta. Pikemmin se osoittaa, että kaikki vastaukset näihin kysy-

myksiin riippuvat toisiinsa linkittyvistä ontologisista, epistemologisista ja eettisisistä oletuk-

sista. Tutkielmassa käy myös ilmi, että vaikka varmaa ja selkeää vastausta ei löydy, sen tavoit-

teleminen on kuitenkin sekä välttämätöntä että varhaiskasvatuksen praksista ohjaavien asiakir-

jojen velvoittamaa. 

Avainsanat: fronêsis, ideaalit, käytäntö, pedagogiikka, praksis, teoria, varhaiskasvatus 
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1 Johdanto - tutkijan ja tutkielman lähtökohtia 

Elokuussa 2015 astui voimaan varhaiskasvatuslaki, joka samalla korvasi lain lasten päivähoi-

dosta (HE 341/2014). Opinnäytteeni on tehty yhteistyössä varhaiskasvatuslain vaikutuksia tut-

kivan VakaVai-hankkeen kanssa. Hankkeen päätutkimuskysymys kuuluu: ”Millaisena lainsää-

däntöön tehdyt muutokset näyttäytyvät varhaiskasvatuksen laadun, yhteiskunnallisten merki-

tysten ja eri osapuolten näkökulmista?” (Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2016.) 

Yksi voimassaolevan lainsäädännön mukanaan tuomista muutoksista on se, että varhaiskasva-

tus on nyt määritelty ensimmäistä kertaa lain tasolla (OKM 2015) ja tämän määritelmän mu-

kaan se on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama 

kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (L 580/2015, 1§). Varhaiskasvatusta on 

aiemminkin luonnehdittu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaksi kokonaisuudeksi 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15 - 16), joten varsinainen muutos aiempaan ti-

lanteeseen on pedagogiikan merkityksen korostaminen. Mitä pedagogiikan painottuminen sit-

ten käytännössä merkitsee? 

Mielenkiintoisesti kaikki vastaukset edelliseen kysymykseen johtaisivat käytännön teoretisoi-

miseen. Käytännön ja teorian, kuten toiminnan ja ajattelun välisen suhteen selvittäminen puo-

lestaan johtaa laajemminkin ihmiskäsityksen pohtimiseen. Lopulta ymmärrys siitä, mitä on pe-

dagogiikka, tai erityisesti hyvä pedagogiikka, rakentuu aina erilaisten ihmisyyttä, tietämistä ja 

arvoja koskevien käsitysten varaan. Tässä tutkielmassa hahmotellaan niitä ontologisia, episte-

mologisia ja eettisiä ulottuvuuksia, joihin kaikki pedagogiikan määritteleminen väistämättä ot-

taa kantaa. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Miksi pedagogiikasta voidaan puhua mielekkäästi vain olettamalla holistinen ihmiskä-

sitys, jossa 

a.  toiminta, ajattelu ja olemisen suuntautuneisuus ovat toisistaan vain analyytti-

sesti erotettavissa ja  

b. vapaasti itselleen ja ympäristölleen merkitykset luova yksilö muovautuu inter-

subjektiivisissa suhteissa ja on fysiikan lakin alainen? 

2. Miksi meillä ei ole yksiselitteistä vastausta sille, mitä on pedagogiikka, tai erityisesti 

hyvä pedagogiikka? 
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Vastaukset hahmottuvat kolmen paradoksin kautta: ensinnäkin 1) yleisesti inhimillistä olemas-

saoloa ja toimintaa koskevan vapauden ja pakon ristiriidan kautta ja siitä johtuvan 2) pedago-

gisen paradoksin kautta, sekä 3) tietämistä ja tietämättömyyttä koskevan Menonin paradoksin 

kautta. Näkökulmaksi aiheeseen valikoitui luontevasti kasvattajan näkökulma, koska olen äiti 

ja lisäksi lastentarhanopettajaksi opiskelemassa. Kysymykset hyvästä kasvatuksesta ovat kui-

tenkin olleet minulle merkityksellisiä jo lapsuudestani lähtien. Olen kokenut monenlaista toi-

mintaa kutsuttavan "hyväksi", vaikka nämä toiminnat ovat minulle näyttäytyneet keskenään 

varsin ristiriitaisina: toisessa ääripäässä heikommassa valta-asemassa olevan ihmisen itsemää-

räämisoikeuden väkivaltainen riistäminen, toisessa taas kasvavan ja kehittyvän yksilön oman 

toimijuuden vahvistaminen. Hämmentävää on usein ollut erityisesti se, että molemman laisissa 

tapauksissa hyvän on sanottu olevan hyvää joko nimenomaan toiminnan kohteelle, tai sitten se 

on ollut "kaikkien parhaaksi". Myös pedagogisen toiminnan voidaan ajatella toteutuvan kasva-

van itsemääräämiskyvyn ja kasvavaan ulkoapäin kohdistuvan pakon jännitteisessä suhteessa 

(Siljander 2014, 40; Kivelä 2004, 9). Vaikka suomalaisella varhaiskasvatuksen kentällä ei 

yleensä törmätäkään kasvattajien lapsiin kohdistamaan väkivaltaan, on kyseessä eettisellä ja 

moraalisella tasolla sama perusdilemma: Kuinka toiseen yksilöön vaikuttaminen on hyvää tai 

oikeutettua? 

Tässä tutkielmassa lähestyn aihetta teorian, käytännön ja ideaalien suhteiden kautta: Millaiset 

arvot ja ideaalit ovat olleet vaikuttamassa toiminnan taustalla? Kuinka samoistakin arvoista ja 

ideaaleista joskus juontuu niin erilaista toimintaa? Millaisten teorioiden kautta arvioimme tuon 

toiminnan hyvyyttä, tai niitä arvoja ja ideaaleja, jotka suuntasivat toimintaamme? Tarkastelen 

aihetta myös inhimillisen vapauden kautta, pohtimalla missä määrin olemme vapaita valitse-

maan tekomme ja tarkoittaako vapaus myös vastuuta. Tapaani lähestyä aihetta vaikuttaa her-

meneuttinen ymmärrys ihmisenä olemisesta ja tietämisen luonteesta: mitään yleispätevää, aina 

ja kaikkialla vallitsevaa totuutta ei voida saavuttaa, koska ihminen on aina sidoksissa jatkuvasti 

muuttuviin historiallis-yhteiskunnallisiin ehtoihin (vrt. Siljander 2014, 75; Taneli 2012, 25). 

Yhtäältä tavoitteeni on vilpittömästi yrittää ymmärtää – tutkia – mitä pedagogisesti painottunut 

hyvä varhaiskasvatus voisi olla. Toisaalta tunnistan motiiveissani halua haastaa ne ehkä usein 

reflektoimattomiksi jäävät ”totuudet”, että väkivalta synnyttää väkivaltaa eikä pahalla voi kas-

vattaa hyvää. Väkivaltaisen aikuisuuden johtuminen väkivaltaisista kokemuksista lapsuudessa 

nostetaan esille useissa blogi- ja lehtiartikkeleissa (ks. esim. Ikonen 2012, Olin-Arvola 2012). 

Televisiosta tunnettu psyko- ja seksuaaliterapeutti Maaret Kallio (2016) kirjoittaa: ”- - sosiaa-

lisissa tilanteissa saadut kokemukset ja koetut tunteet virittävät meitä myös uusiin tilanteisiin 
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ja ihmisiin myöhemmin elämässä. - - Hyvä kasvattaa hyvää ja paha kasvattaa vastaavasti pahaa 

myös kertyneissä ihmissuhdekokemuksissa. Siksi hyvinvoiva voi antaa vähästäänkin, mutta pa-

hoinvoiva ei paljostakaan.” Kasvatusfilosofian kentällä on Värri (2004, 23) todennut, että kas-

vatuksen on oltava hyvää nykyisyydessä, jottei sen tulevaisuuteen heijastuva merkitys kuihdu 

tyhjäksi ja epäeettiseksi abstraktioksi. Värrin (emt.) tarkempi luenta kyllä paljastaa, että totea-

mus on pikemminkin eettinen ohjenuora kasvattajalle kuin ennustus kasvatettavan kohtalosta. 

Muutoinkin kaikissa teksteissä, joihin tässä kappaleessa olen viitannut, näkyy ihailtava huoli 

lasten ja nuorten, sekä ylipäänsä ihmisten hyvinvoinnista. On kuitenkin varottava liiallista yleis-

tämistä. 

Se, mitä yritän sanoa, avautuu lisää Taipaleen (2016) artikkelin "Tove Janssonin 'Näkymätön 

lapsi' ja sosiaalinen peilaaminen" kautta. Janssonin tarinahan kertoi näkymättömästä tytöstä, 

Ninnistä, jota oli kohdeltu kaltoin kasvattiperheessään. Ninni on muuttunut näkymättömäksi, 

eikä uskalla tulla näkyväksi. Vasta muumiperheen parissa vietetty aika, heiltä saatu hyväksyntä, 

kannustus ja malli normaalista tai hyvästä vuorovaikutuksesta muuttaa Ninnin näkyväksi – jol-

lain tavalla parantaa hänet (emt. Janssoniin viitaten). 

Taipale (emt. 27) kirjoittaa: "Muumimamma on tietoinen siitä, että hänen kykynsä olla riittävän 

hyvä äidillinen hahmo Ninnille on mahdollista vain, koska hän on itse saanut osakseen riittävän 

hyvää hoivaa." Eikö Ninni sitten kykenisi hoivaamaan ketään, ellei hän olisi saanut mallia tästä 

Muumimammalta? Tuskinpa Taipaleen on ollut tarkoitus tuomita Ninniä tähän tapaan, mutta 

tekstin perusteella voi pohtia tätäkin mahdollisuutta. Entä olisiko Ninnillä ollut jotain sanotta-

vaa siitä, millaista on hyvä kasvatus? Minkälainen painoarvo hänen sanomisilleen olisi annettu, 

jos hänellä ei ole kokemusta hyvästä kasvatuksesta? Täytyykö tällainen ennakkoehto täyttää, 

jotta voisi sanoa jotain kasvatuksen hyvyydestä - ja jos täytyy, millaisia puheenvuoroja sulje-

taan keskustelun ulkopuolelle? Ninnin tarinaa lukiessa koen myötätuntoa häntä kohtaan. On 

vaikea ajatella muutoin, kuin että lapsi parka on kokenut vääryyttä, ja olisi ansainnut parempaa. 

Ninnin toimijuutta voi kuitenkin heikentää se, että hänet on ulkoapäin jo määritelty "huonon" 

kasvatuksen saaneeksi. 

Entä jos Ninni saisi elämässään aikaan jotain, minkä yhteiskunta katsoisi "hyväksi"? Ninnihän 

onkin itse asiassa omalla tavallaan hyvin reipas ja avulias tyttö (emt. Janssoniin viitaten) ja 

näitä ominaisuuksia yleensä arvostetaan. Missä määrin nämä ominaisuudet ovat Ninnin saaman 

kasvatuksen tulosta? Entä voiko Ninnin toimintaa kutsua "hyväksi", jos sen vaikuttimena on 

vaikkapa pelko ennemmin kuin rakkaus? (ks. moraalin nojaamisesta väärään lähteeseen Koski 
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2001, 9 - 10). Vaikeus konkreettisesti määritellä sen enempää ”hyvä” kuin ”kasvatuskaan” tai 

nämä kaksi yhdessä, on kyllä tiedostettu (ks. esim. Koski 2001, 10; Värri 2004, 26 - 27; Atjonen 

2008, 113 - 114). Silti käsitteet ovat läsnä käytännön toimintaa kuvatessamme ja arvioides-

samme. Jokaisen varhaiskasvattajan ja varhaiskasvatuksen työyhteisön, kuten varhaiskasva-

tusta ohjaavien tahojenkin, on ratkaistava näiden abstraktien ilmausten konkreettinen sisältö 

aina uudestaan. Kyse on siitä, millaiseksi toiminnaksi ihmisen tunteet, tiedot ja taidot konkre-

tisoituvat, ja millaisia merkityksiä toiminnalle annetaan. Kyse on teorian, käytännön ja ideaa-

lien suhteista. Siispä juuri niistä asioista, joita tässä tutkielmassa käsittelen, keskittyen erityi-

sesti pedagogisesti painottuneeseen varhaiskasvatustoimintaan.    
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2 Tutkielman toteutuksesta ja luotettavuudesta 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa samojen asiakirjojen oh-

jaamana, jotka ohjaavat myös varhaiskasvatuksen käytäntöä: varhaiskasvatuslain ja Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteiden (2016). Esimerkiksi kasvatukselle ilmiönä on vaikeaa aset-

taa tarkkoja rajoja (ks. esim. Siljander 2014, 27 - 32), mutta käytännössä meillä kuitenkin on 

kasvatukseksi nimittämäämme toimintaa – josta varhaiskasvatus on nyt laissa määritelty (ks. L 

580/2015, 1 §). Haastan ja selvittelen näitä asiakirjojen antamia rajauksia sikäli kuin se on ai-

heen kannalta välttämätöntä. Ohjaavana ajatuksena on tarjota reflektiopintaa varhaiskasvatuk-

sessa toimiville kasvattajille heidän pohtiessaan pedagogisesti painottuneen varhaiskasvatus-

toiminnan merkityksiä. 

Tutkielma liittyy osaksi hermeneuttista kasvatustiedettä ainakin siinä mielessä, että tärkeim-

pänä tutkimuskohteena nähdään erityisesti kasvattajan ja kasvatettavan välinen pedagoginen 

suhde, sekä miten tuo suhde ja sen konteksti – kasvatustodellisuus – olisi tulkittavissa tai ym-

märrettävissä inhimillisen toiminnan muotona (Siljander 2014; 70, 73). Kohteen ymmärtämi-

nen rinnastuu sen merkityssuhteiden selventämiseen (emt. 80). Toisaalta, hermeneuttisen kas-

vatustieteen teoria–käytäntö -suhdetta on yleensä luonnehdittu ”praksiksen primaatti” periaat-

teella, jonka mukaan kasvatustiede on perusteltava kasvatuskäytäntöä vasten eikä päinvastoin 

(emt. 99). Tässä tutkielmassa kasvatuksen teoria–käytäntö -suhde asettuu kuitenkin tarkastelun 

alle, eikä praksiksen primaatti ole sen enempää lähtökohta kuin lopputulemakaan tästä tarkas-

telusta. 

Tämän tutkielman voidaan katsoa edustavan myös kriittistä kasvatustiedettä, koska siinä huo-

mioidaan sekä kasvatuksen että kasvatustieteen poliittinen sidonnaisuus. Toisaalta, tässä ei ole 

pyrkimyksenä niinkään purkaa mitään pedagogisia valtarakenteita, vaan herättää lukijat pohti-

maan, millä tavoin vapaus ja pakko ovat läsnä pedagogiikassa. (vrt. Siljander 2014, 154.) 

Tutkielmaa tehdessä lähdekirjallisuuden hankkiminen, tulkinta ja kirjoitustyö ovat edenneet 

yhtäaikaisesti. Lopputuloksena on teoretisointia pedagogisesti painottuneesta varhaiskasvatuk-

sesta. Tiedonhaku on tapahtunut ennemmin käsitteitä kuin teorioita, diskursseja tai tiettyjen 

henkilöiden tuotantoa seuraamalla. Erilaiset teoreettiset vastakkainasettelut, jopa tieteen para-

digmat, ovat kuitenkin hahmottuneet ja tulevat esille tässä tutkielmassa. Näitä ovat inhimillisen 

toiminnan laadullinen ero luonnontapahtumiin nähden; inhimillisen toiminnan selittäminen 



 

9 

 

subjektifilosofisista vs. intersubjektiivisista lähtökohdista käsin; sekä mahdollisuus tai mahdot-

tomuus saada objektiivista tietoa. Ymmärryksessäni ja vähintäänkin tavassani sanallistaa ai-

hetta näkyy vahvasti opettajieni ajattelu. Erityisesti Pauli Siljander ja Jouni Peltonen ovat tut-

kielman kannalta keskeisessä asemassa. Ymmärryksen rakentaminen käsitteiden ympärille on 

kuitenkin mahdollistanut tutkittavan ilmiön merkitysten hahmottamisen rajautumatta täysin ke-

nenkään tietyn henkilön kehittelyyn siitä, mitä se voisi olla. 

Kaikki käsitteet ovat luonnollisesti johtaneet aina uusiin käsitteisiin, ja näitä kaikkia selitetään 

eri teorioiden valossa hieman eri tavoin. Yksi haaste on ollut suhteuttaa erilaiset tulkinnat toi-

siinsa. Toisena haasteena on ollut erottaa, mitkä näkökulmat olisivat juuri tämän tutkielman 

kannalta merkittävimpiä. Kysyttäessä esimerkiksi sitä, mikä kasvatuksessa on arvokasta, voi-

daan kasvatusideaaleista päätyä elämän tarkoitukseen (ks. Värri 2004, 26; Puolimatka 2010, 

29). Yhtenä lähdekirjallisuuden ja aiheen käsittelyn rajaamista ohjaavana seikkana on toki ollut 

laajan aiheen käsitteleminen kandidaatin työn ohjepituudessa (noin 25 - 30 sivua, Tenhu 2017). 

Toinen on ollut käytettävissä oleva aika. Nämä eivät kuitenkaan ole rajaamisen ongelman yti-

messä. 

Kun tutkielma asettaa kaikkien valintojen hyvyyden suhteelliseksi, on myös aiheen rajaukseen 

vaikuttavien päätösten perusteluja joutunut miettimään tarkkaan. Lopulta valinnat on tietysti 

tehty sen mukaan, mikä tutkimuskysymysten ja -tavoitteiden valossa vaikuttaa oleellisimmalta 

tiedolta – olkoonkin, että käsitykseni tutkielman tavoitteista ovat jonkin verran muuttuneet tut-

kimisen myötä ja tutkimuskysymyksetkin viimeistelin lopulta tutkielman sisällön perusteella, 

eikä toisinpäin. 

Jotta lukijalle hahmottuisi, miten “työn kysymys, aineisto ja menetelmällinen kulku sattuvat 

yksiin juuri tässä tutkijassa ja tässä tutkimuksessa” (ks. Varto 2011, 16) olen kuvannut tutkiel-

man lähtökohtia ja tavoitteita sekä henkilökohtaisella tasolla että laajemmin, ja perustelen kes-

keiset käsitteet sitä mukaa kuin ne aiheen käsittelyyn liittyvät. Näin tutkimuksen menetelmäl-

linen kulku (ks. emt.) on lukijalle näkyvillä, mikä on merkittävämpää kuin tämän kulun kuvaa-

minen lyhyesti vaikkapa ”integroivaksi kirjallisuuskatsauksesi” tai ”kvalitatiiviseksi metasyn-

teesiksi”. Toisaalta ainakin Salmisen (2011, 6 - 13) luokittelun mukaan tutkielmaa voitaisiin 

kuvata lähinnä integroivaksi kirjallisuuskatsaukseksi, jossa on piirteitä kvalitatiivisesta meta-

synteesistä: Olen lukenut lähdeaineistoa huolella ja kriittisellä otteella, mutta en ole käynyt sitä 

systemaattisesti läpi. Kuvaan tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti ja suhteutan eri teksteissä käy-
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tettyjä termejä toisiinsa. Samalla luon uutta tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen pedagogiik-

kaa voidaan ymmärtää erityisesti nykyisen lainsäädännön ja voimassa olevan Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden (2016) valossa. Se, että itseäni kiinnostava tutkimusaihe asettautui 

VakaVai-hankkeen tavoitteiden sisälle, on kai sattumaa – sattumaa ei toki ollut se, että päätin 

hakeutua tutkimusryhmään mukaan. Jatkuva vertaisarviointi ja -tuki lisäävät tutkimuksen luo-

tettavuutta. 
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3 Pedagogiikasta 

3.1 Pedagogiikka käytännön ja teorian välissä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on opetushallituksen laatima varhaiskasvatusta 

ohjaava asiakirja, joka tulee voimaan 1.8.2017. Tämän asiakirjan on tarkoitus edistää varhais-

kasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, toteuttaa varhaiskasvatukselle asetet-

tuja tavoitteita ja ohjata varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä. Perusteissa siis määrätään var-

haiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä sisällöistä. (L 580/2015, 9§.) Varhaiskasvatuslaki 

korostaa pedagogiikan merkitystä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa; Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet ottaa kantaa siihen, mitä tämä pedagogiikka on. Se kuitenkin 

tekee sen mielenkiintoisella tavalla, heittämällä pallon varhaiskasvatuksen henkilöstölle: 

”Pedagogiikalla tarkoitetaan monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen 

tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammatti-henkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista 

ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen toteutumiseksi. - - Pedagogiikan pai-

nottuminen varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa edellyttää pedagogista asiantuntemusta sekä 

sitä, että henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan 

parhaalla tavalla edistää.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 20.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet siis ikään kuin vastuuttaa varhaiskasvatuksen henkilös-

tön määrittelemään, mitä pedagogiikka on: se on sitä, millaiseksi toiminnaksi henkilöstön asi-

antuntemus (erityisesti varhaiskasvatus- ja kasvatustieteeseen perustuva tieto siitä, miten lasten 

oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää) konkretisoituu. Näin asiakirja, 

jonka tarkoitus on valtakunnallisesti yhdenmukaistaa varhaiskasvatusta, mahdollistaakin – ja 

jopa velvoittaa – pedagogiikan ja sitä kautta koko varhaiskasvatuksen paikallisen määrittämi-

sen. Voidaanko pedagogiikasta lopulta sanoa muuta, kuin mitä se näyttää käytännössä olevan? 

Toisaalta, kun yritämme ymmärtää pedagogista toimintaa, päädymme väistämättä teoretisoi-

maan sitä. Lähdettäisiinpä liikkeelle käytännön havainnoimisesta tai siitä, miten termiä peda-

gogiikka on kasvatustieteen historiassa määritelty, olisi lopputuloksena jonkinlainen teoria pe-

dagogiikasta varhaiskasvatuskäytännössä. Pedagogisen toiminnan ja kasvatuskäytännön tar-

kastelu nostaa esiin käytännön ja teorian, tai toiminnan ja ajattelun vastavuoroiset suhteet. 

Teoria-käsitteellä voidaan viitata joko suppeassa merkityksessä tieteellisiin teorioihin tai laa-

jemmassa mielessä ylipäänsä kaikkeen ihmisen ymmärrykseen, jolloin ajattelu rinnastuu teore-

tisointiin (Pikkarainen 2011, 25). Suppeammassakin määritelmässä ongelmana on ”tieteellisen” 
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teorian määritteleminen, sekä eri tieteen perinteiden sisällä erilaiset näkemykset siitä, mitä tie-

teelliset teoriat ovat (ks. Peltonen 2009). Teoria- ja käytäntö-käsitteiden lähempi tarkastelu vie 

erilaisten ihmis-, tieto- ja totuuskäsitysten pariin, joita voi lähestyä esimerkiksi Aristoteleen 

filosofian, erityisesti termien praksis ja fronêsis kautta. 

Käytännöllinen järki, fronêsis, on ollut länsimaisen filosofian käsitteistössä niin kauan, että sitä 

on ehditty tulkita monin eri tavoin ja eri tarkoituksiin. Voitaisiin sanoa sen kuitenkin liittyvän 

aina ihmisen kykyyn yhtäältä teoretisoida, toisaalta toimia valitsemallaan tavalla jossain tie-

tyssä käytännön tilanteessa. Se on siis kykyä tehdä ero yleisen ja yksittäisen välillä, kykyä tehdä 

arvoarvostelmia ja kykyä sopeuttaa omien tavoitteidensa mukainen toiminta ympäristön vaati-

muksiin. (ks. esim. Leiviskä 2016, 29 - 30; Knuuttila 2001, 30 - 34; Tuominen 2014.) Myös 

praksis-termiä on ajan saatossa käytetty ja tulkittu eri tavoin. Tässä tutkielmassa käytän sitä 

viittamaan johonkin inhimillisen toiminnan yleiseen osa-alueeseen eli käytäntöön. Kun varhais-

kasvatuksen käytäntöä lähestytään praksiksena, ajatellaan siinä toimivien ihmisten kykenevän 

kyseenalaistamaan erilaisia tietoja, oletuksia tai totuuksia, toisin sanoen sitä teoreettista perus-

taa, joka heidän toimintaansa vaikuttaa (ks. Peltonen 2009, 22). Kumpaankin käsitteeseen siis 

sisältyy oletus inhimillisen toiminnan vapaudesta, mikä mahdollistaa toiminnan arvioimisen ja 

muuttamisen sekä yksilön että yhteisen käytännön tasolla. 

Wenigerin kehittely kolmesta teoriatasosta selventää toiminnan, praksiksen ja teorian suhteita. 

Malli on esitetty seikkaperäisesti Peltosen (2009, 34 - 41) väitöskirjassa, jossa hän liittää siihen 

Wulfin, Bennerin ja Siljanderin tulkinnat. Wenigerin ensimmäisen tason teorioilla tarkoitetaan 

käytännössä piilevää teoriaa, jonkinlaisia kasvattajan kasvatustodellisuutta koskevia oletuksia, 

jotka tiedostamattomasti vaikuttavat hänen toimintaansa. Esimerkiksi reflektoimaton perintei-

den toistaminen voisi olla tällaista. Toisen tason teorioilla tarkoitetaan käytännössä vaikuttavaa 

tiedostettua teoriaa, esimerkiksi varhaiskasvatuslakiin nojaavia julkilausuttuja normeja. Kol-

mannen tason teoriat edustavat eräänlaista metateoriaa, joka tarkastelee käytäntöä sen ulkopuo-

lelta. Kolmannen tason teorioilla on mahdollista tehdä näkyviksi ensimmäisen ja toisen tason 

teorioiden väliset ristiriidat. Toisin sanoen tarjota käytännölle ja kasvattajalle sellaista reflek-

tiopintaa, joka auttaa tulemaan tietoisemmaksi toiminnan taustalla olevista oletuksista. Kasva-

tustieteelliset teoriat sijoittuisivat kolmannelle tasolle. (emt. 34 - 441; ks. myös Karjalainen & 

Siljander 1997, 66 - 68.) 

Wenigerin teoria–käytäntö -suhteen jäsentelyn taustalla on siis se oletus, ettei meillä oikeastaan 

ole mitään toisistaan irrallista toimintaa ja teoriaa, vaan ne ovat perustavalla tasolla yhteistä 
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alkuperää, tai emme ainakaan kykene ymmärtämään toimintaa ilman teoriaa (Peltonen 2009, 

36; Karjalainen & Siljander 1997, 67; vrt. Pikkarainen 2011, 25). Näiltä lähtökohdilta on huo-

mattava, että kaikki tasot ovat pikemminkin havaittavissa kolmannen asteen teorioista käsin 

kuin kasvattajan näkökulmasta. Kasvattajalle kaikki teoriat ovat kytköksissä hänen toimin-

taansa. Jokainen teko edellyttää jonkinlaista arviota tilanteesta, jossa toimitaan, sekä niistä pää-

määristä, joita toiminnalla pyritään saavuttamaan. Kuitenkin vasta jälkikäteen reflektoidessa on 

mahdollista kehitellä teoriaa siitä, miksi tilanteessa toimi kuten toimi, ja oliko toiminta lopulta 

tarkoituksenmukaista vai ei. Tällaisen reflektion voitaisiin ajatella sijoittuvan kolmannen asteen 

tasolle, mutta sen tapahtuessa osana kasvatustoimintaa – esimerkiksi tiimipalavereissa – se ei 

ole vain jotain käytäntöä ulkoapäin tarkastelevaa tieteellistä teoriaa, vaan osa käytäntöä itseään. 

Toisen asteen teorioiden voidaankin nähdä muotoutuvan aina ensimmäisen ja kolmannen as-

teen teorioiden välisessä jännitteessä (Karjalainen & Siljander 1997, 68). Lisäksi ne voivat olla 

osa toimintaa itseään. 

Teorioiden (teoreettinen) jaottelu kolmeen tasoon voi luoda harhakuvaa siitä, että tällaiset tasot 

ovat konkreettisesti olemassa. Toisaalta tietynlainen differenssi toiminnan ja teorian välillä luo 

mahdollisuuden hahmottaa kasvatustodellisuus ja -toiminta eri tavoin, ja sitä kautta myös arvi-

oida ja muuttaa käytäntöä. Wenigerin teoriatasot nivoutuvatkin sulavasti yksiin sellaisen prak-

siskäsityksen kanssa, joka edellyttää käytännön perustumisen inhimilliselle vapaudelle. Reflek-

tion mahdollistava ero käytännön ja teorian välillä luo paineita tuon eron käsitteellistämiselle. 

Eroa tieteellisten teorioiden ja niiden kohteena olevan käytännön välillä voidaankin kuvata 

Benneriltä peräisin olevalla praktisen differenssin käsitteellä. Kun kyse on erityisesti pedago-

gisista teorioista kasvatuskäytännön kontekstissa, voidaan puhua pedagogisesta differenssistä. 

(Peltonen 2009, 87, Benneriin viitaten.) Sopiva praktinen tai pedagoginen differenssi kehittää 

käytäntöä. Liian läheinen suhde, pelkkä toiminnan kuvaus, ei kerro praksikselle mitään, mitä 

se itse ei jo tietäisi. Se ei kykene tarjoamaan uutta näkökulmaa toiminnan kehittämiselle tai 

arvioimiselle. Liian etäinen suhde taas saa teoriat vaikuttamaan praktikon silmissä utopistisilta 

ja epäkäytännöllisilta, ja sisältää myös vaaran praksiksen määrittämiseen, arvottamiseen ja nor-

mittamiseen vain tieteen kautta ja tieteen pohjalta. (emt. 87, 139.) 

Kasvatustieteen sisällä ei ole yhtä yhtenäistä käsitystä siitä, kuuluisiko sen vain kuvailla koh-

dettaan vaan pyrkiä ohjaamaan sitä kohti parempaa kasvatuskäytäntöä (Peltonen 2009). Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 20) asettaa kuitenkin kasvatus- ja varhaiskasvatus-

tieteellisen tiedon erityiseen asemaan: niiden ensisijaisesti kuuluu tarjota se teoriapinta, jota 
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vasten pedagogista toimintaa käytännössä reflektoidaan. Juuri näiden tieteenalojen teoriat si-

joittuisivat siis Wenigerin kehittelyssä kolmannelle tasolle ja niiden tulisi asettua sopivaan 

praktiseen differenssiin kasvatuskäytännön kanssa. Se, tapahtuuko näin, ratkeaa kuitenkin prak-

siksessa itsessään – tiede ei voi ennalta määrätä, millaisen aseman teoriat saavat osana käytän-

töä (ks. Peltonen 2009, 88). Tämän perusteella on luonnollista, että Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet (2016, 20) toteaa pedagogiikan olevan sitä, millaisena se käytännössä ja henki-

löstön yhteisymmärryksessä näyttäytyy. Tämä toteamus tuo myös esille pedagogiikan määrit-

tymisen yksilöllisen ja yleisen jännitteen. 

Teoria–käytäntö -suhteesta puhuminen ei ole ongelmallista pelkästään teoria-käsitteen monise-

litteisyyden vuoksi. Toinen ongelma piilee siinä, että teoria–käytäntö -suhteesta puhuminen 

näyttäisi asettavan teoriat suhteessa johonkin yhtenäiseen käytäntöön, ottamatta huomioon tuon 

käytännön rakentumista yksittäisten toimijoiden varaan. Praksiksen muutosagentteina ovat kui-

tenkin yksittäiset toimijat, jotka tekevät toimintaansa koskevia ratkaisuja käytännöllisen jär-

kensä, fronêsiksen, varassa. Jokainen toimintaa ja käytäntöä koskeva teoria asettuu erilaiseen 

praktiseen differenssiin jokaisen praksiksessa toimivan ajattelussa. Wenigerin teoriatasoilla jo-

kainen taso sisältää paitsi yleisiä, myös yksilöllisiä aineksia: kasvattajan tulkintaa hyvistä pe-

rinteistä, normittavien asiakirjojen sisällöistä sekä omasta ja työyhteisön toiminnasta (vrt. Pel-

tonen 2009, 34 - 41). 

Päiväkodeissa työskentelevästä henkilökunnasta vain hieman yli kolmannes on koulutukseltaan 

lastentarhanopettajia (Puroila, Kinnunen & Keränen 2017, 4) ja heistäkin vain osa on saanut 

yliopistollisen kasvatustieteellisen koulutuksen, missä painotetaan pedagogisten teorioiden tun-

temusta. Voimmekin kysyä, ovatko ne todella kasvatustieteellisiä teorioita, joiden kautta hen-

kilöstö ensisijaisesti rakentaa ymmärrystään siitä, mitä on pedagoginen tai erityisesti hyvä pe-

dagoginen toiminta. Tämän tutkielman kannalta olennaisempaa on kuitenkin vielä tarkastella, 

voidaanko tosiaan puhua kasvatuskäytännöstä praksiksena, siten että henkilöstöllä on kyky toi-

minnan arvioimiseen ja muuttamiseen. 

3.2 Pedagogiikka vapauden ja pakon välissä 

Käsitteiden praksis ja fronêsis taustalla on ajatus inhimillisestä vapaudesta. Kysymystä sen 

mahdollisuudesta ei suinkaan ole lopullisesti ratkaistu. Pikemminkin päinvastoin: koko länsi-

maisen filosofian historia voidaan nähdä jatkuvina yrityksinä selvittää inhimillisen vapauden 

mahdollisuutta. Kysymyshän on itse asiassa koko filosofian ytimessä, mikäli filosofia nähdään 
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jatkuvana kyseenalaistamisena. Vastauksia hakiessamme joudumme myös väistämättä pohti-

maan sitä, mikä lopulta on totuus – tai onko niitä yksi vai useampia – ja miten voisimme sellai-

sen saavuttaa. (Rider 2015.) Filosofian kentällä liikumme siis ontologian, metafysiikan ja epis-

temologian alueilla. 

Pyrkiessämme selittämään inhimillisen vapauden mahdollisuutta voimme lähteä liikkeelle 

vaikkapa seuraavista kahdesta peruskysymyksestä: Ensinnäkin voidaan pohtia inhimillisen toi-

minnan laadullista eroa luonnontapahtumiin nähden, toiseksi sen mahdollisuutta toteutua ny-

kyhetkessä, jota menneet tapahtumat määrittävät. (Peltonen 2009, 81 - 82.) Ensimmäinen pe-

ruskysymys liittyy oletukseen (totuuteen) siitä, että koko maailma voidaan selittää luonnontie-

teiden keinoin. Kaikki toiminta perustuu syy–seuraus -suhteisiin, jotka ainakin periaatteessa 

ovat selvitettävissä, vaikkei niitä vielä ymmärrettäisi. Näin ihminenkin olisi erilaisiin ärsykkei-

siin reagoiva monimutkainen organismi, jonka toimintaperiaate on mahdollista selvittää (Gillet 

& Liu 2016, 171 - 173). Sen tehtyämme voisimme ennustaa ja kontrolloida inhimillistä toimin-

taa. Itse asiassa, meillä ei olisi inhimillistä toimintaa lainkaan sikäli kun ”toiminnan” ajatellaan 

edellyttävän aktiivista toimijaa (McFee 2000, 1). Meillä olisi sarja luonnonlaein selitettävissä 

olevia tapahtumia, joita arkisesti kutsumme ihmisen toiminnaksi. Ihminen ei kuitenkaan olisi 

itse vapaa valitsemaan toimiaan, vaan ne tapahtuisivat vasteina erilaisiin ärsykkeisiin, joihin 

ihmisen on pakko reagoida siten kuin reagoi. 

Jos ajatus tuntuu kaukaiselta, sitä voi lähestyä esimerkiksi neurotieteiden kautta. Tätä lähesty-

mistapaa voidaan ymmärtää sellaisten varhaiskasvatuksen kentällä hyvin tunnettujen teosten 

kautta kuin ”Aistimusten aallokossa” (Ayres 2008) ja ”Tahatonta tohellusta” (Kranowitz 2015). 

Olenpa itsekin lukenut kyseisiä kirjoja ja kokenut ne erittäin hyödyllisiksi itselleni kasvattajana. 

Jos kuitenkin ajatellaan, että neurologisesti, tai ylipäänsä luonnontieteellisillä syy–seuraus -

suhteilla, pystymme selittämään kaiken ihmisen toiminnan, mitä silloin olisi pedagogiikka? 

Täsmä-ärsykkeitä ihanteellisen ihmisen kasvattamiseksi? Kenen ihanteesta olisi kyse? 

Kantin ajattelua seuraillen voidaan esittää juuri tuon viimeisimmän kysymyksen tarjoavankin 

esimerkin inhimillisen toiminnan vapaudesta: Käytännöstä kumpuavat, niin sanotusti oikean 

elämän aidot ongelmat nostavat esiin ihmisen kyvyn (vapauden) kyseenalaistaa asioita ja toimia 

moraalisena olentona. (Rider 2015, 1189 - 1190; 1195 - 1196). Toisaalta, vasta-argumenttina 

voidaan taas esittää, että se, mikä vaikuttaa vapaalta tahdolta, onkin pelkkä illuusio – tiedosta-

matonta ja toistaiseksi selittämätöntä ihmisorganismin toimintaa, jota kuitenkin määrittävät eri-
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laiset kausaalisuhteet (Gillet & Liu 2016, 176). Todellakin, ihmisen kyvyn moraaliseen päätök-

sentekoon voidaan sanoa johtuvan inhimillisestä vapaudesta, eikä toisinpäin. Kuinka päästä tä-

män vastakkainasettelun yli? Gillet & Liu (emt.) yrittävät sitä uusaristotelisen tulkinnan poh-

jalta, nostaen keskeiseen asemaan ihmisen käytännöllisen järjen. 

Kuten aiemmin jo todettiin fronêsis, eli käytännöllinen järki, viittaa ihmisen kykyyn teoreti-

soida kokemaansa ja toimia vapaan tahtonsa mukaisesti (Leiviskä 2016, 30). Gillet & Liu 

(2016) esittävät tämän pohjalta, että ihmistä tulisi lähestyä erityisesti järkiperäisenä olentona, 

joka käsitteellistää kokemansa maailman abstraktille tasolle, eläen lopulta yhtä paljon tässä 

abstraktin tason ympäristössä (sisältäen esimerkiksi kulttuurisen, poliittisen ja eettisen ympä-

ristön; emt. 178, 182 - 183) kuin ekologisessa ympäristössään. Koko inhimillinen olemassaolo 

on ymmärrettävissä vain nämä kaksi elementtiä yhdistäen, eikä inhimillistä toimintaa voida 

selittää yksinomaan luonnontieteiden keinoin, muttei myöskään ilman niitä. 

Voidaan ajatella, että Gillet & Liu (2016) pikemminkin sivuuttavat alkuperäisen kysymyksen 

(onko ihminen täysin kausaalisuhtein selitettävissä oleva organismi, vai oman elämänsä aktii-

vinen ja vapaa toimija) kuin vastaavat siihen. Heidän vastauksessaan on ennemmin kyse lähes-

tymistavan vaihdoksesta itse kysymykseen kuin varsinaisesti vastakkaiset lähtökohdat yhdistä-

västä ratkaisusta. Kenties juuri tässä kuitenkin piilee eräänlainen totuus. Jokainen vastaus on 

muotoutunut sen mukaan, miten kysymyksenasettelu on ymmärretty (Rider 2015, 1195). Tätä 

kautta päädytään semiotiikkaan, eli siihen, mitä merkityksiä erilaiset ilmaukset pitävät sisäl-

lään. Tässä yhteydessä voitaisiin nostaa myös esiin Kantin huomautus siitä, että todetaksemme 

jonkin olevan sitä, mitä se on, meidän on tunnistettava se siksi, mitä se on (emt. 1195). Se, 

eroaako inhimillinen toiminta luonnontapahtumista, riippuu siis siitä, miten ymmärrämme sa-

nat ”toiminta”, "vapaus" ja ”kausaliteetti” – ja kaikki niihin liittyvät merkitykset. Sulkeeko tämä 

näkökulma (tai totuus) ulkopuolelleen muut selitykset, vai riippuuko vastaus tähänkin kysy-

mykseen paradoksaalisesti taas valitusta näkökulmasta? 

Tässä vaiheessa on oleellista huomata ainakin se, että kasvatuskäytäntöä on vaikea käsitteellis-

tää tai ymmärtää ilman, että oletetaan sen jollain tapaa olevan luonteeltaan vapaata. Ilman tätä 

oletusta olisi jokseenkin ongelmallista puhua esimerkiksi "parhaasta tavasta edistää lapsen hy-

vinvointia ja oppimista" (vrt. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 20). Se, että tunnis-

tamme jonkin toimintatavan hyväksi, tai jopa parhaaksi, edellyttänee arvo-arvostelmien teke-

mistä, eikä niihin ainakaan käytännössä voida viitata täysin illusorisina. Tällöin myös luonnon-
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tieteet – humanististen tieteiden näennäisenä vastakohtana – hahmottuvat osana tieteen tekemi-

sen praksista, joka myös on altis muutokselle: voimme tulevaisuudessa ymmärtää esimerkiksi 

kausaalisuhteet eri tavoin kuin nykyään. 

Ensimmäisen peruskysymyksen käsittelyssä päädytään siis merkitysten merkityksellisyyteen. 

Pohdittaessa merkitysten rakentumista, tai miten vapaa ihminen aktiivisena toimijana luo niitä, 

päädytään toiseen peruskysymykseen. Se voidaan esittää yleisellä tasolla: Kun yhteiskunta ja 

historia ovat määrittäneet inhimilliset toimintatilanteet, miten niiden itsensä sisältä voi enää 

nousta mahdollisuuksia toiminnan rationaaliseen kehittämiseen tai rationaalisille emansipaatio-

prosesseille? (Peltonen 2009, 81 - 82.) Sitä voidaan myös lähestyä yksilön tasolla: Kuinka in-

himillinen vapaus toteutuu, kun kaikki aiemmat valinnat muodostavat sen lähtökohdan, josta 

yksilön ajattelu kulloisenakin hetkenä alkaa, määräten samalla ne valintojen vaihtoehdot, jotka 

yksilö kulloisessakin tilanteessa hahmottaa? (Rider 2015, 1189.) Toisaalta, molemmat lähtö-

kohdat jo edellyttävät inhimillisen toiminnan vapaan luonteen, joten voisimme aivan hyvin ky-

syä: Kuinka on mahdollista, ettei yhteiskunta pelkästään uusinna traditioitaan vaan usein myös 

uudistaa niitä? Kuinka aktiivinen ja vapaa toimija niin usein kuitenkin käyttäytyy jokseenkin 

ennalta arvattavasti? Edelleen, kolmanneksi inhimillistä vapautta koskevaksi peruskysy-

mykseksi on syytä nostaa subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin suhde: kuinka vapaasti itsel-

leen ja ympäristölleen merkitykset antava subjekti elää ja muovautuu intersubjektiivisissa suh-

teissa? 

Mitä ihmisen historiallisuuteen tulee, esimerkiksi Heideggeriin nojaten voidaan väittää, ettei 

ihmisen toimintaa määritäkään ensisijassa menneisyys vaan tulevaisuus – yksilön hahmottamat 

toiminnan mahdollisuudet ja hänen tavoitteensa (Suorsa 2014, 71 - 73). Mitä subjektiviteettiin 

ja intersubjektiviteettiin tulee, voimme ottaa husserlilaisittain lähtökohdaksi mahdottomuuden 

kokea ja tiedostaa yksilöllisyyttämme olettamatta myös toiseutta (Miettinen 2010,157). Joka 

tapauksessa päädymme jonnekin käytännön ja teorian välimaastoon, järjen alueelle, jossa eri-

laiset merkitykset rakentuvat. Totuuteen itsessään on kuitenkin vaikea päästä käsiksi. Ensinnä-

kin se käsitejärjestelmä, jonka objektiivisuudesta kiistellään, on käytävän keskustelun edellytys 

(Puolimatka 1995, 114). Meillä ei ikään kuin ole pääsyä kielen ulkopuolelle. Tähän liittyen on 

Wittgenstein (1922) esittänyt, ettemme kielellisesti kykene varsinaisesti todistamaan minkään 

asian paikkansapitävyyttä, vaan pelkästään kuvailemaan niitä ajatuksia, joilla pyrimme todista-

maan asioiden totuudellisuutta. Tieteen teorioiden pluralismi ja tieteen tapa kumota omia to-

tuuksiaan on puolestaan johtanut väitteeseen, ettei tiede ole pystynyt todistamaan todeksi muuta 

kuin sen, että mikä tahansa voi olla totta (Feyerabend 1975, 18 - 19). Kaikki edellä kuvaillut 
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tietoa ja tietämistä koskevat ongelmat voivat yhtä hyvin toimia todistuksina inhimillisestä va-

paudesta kuin siitäkin, ettei sitä pystytä todistamaan. Käytännössä toimiminen kuitenkin edel-

lyttää, että ihminen perustaa ratkaisunsa joihinkin "totuuksiin" tai ainakin oletuksiin totuuk-

sista. 

Käytännön kannalta on myös huomattava, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) 

normittavana asiakirjana tarjoaa toiminnan tueksi eräänlaisia totuuksia. Esimerkiksi lause "Op-

pimiskäsitys pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana" (emt. 20) sisältää tietyn-

laisen ihmiskäsityksen, jonka pohjalle rakentuu myös asiakirjassa jäljempänä kuvattava oppi-

miskäsitys. Kasvattajat voivat kyseenalaistaa asiakirjan välittämiä käsityksiä – mutta olisiko se 

moraalisesti oikein? Ottaen huomioon asiakirjan normittavuuden: ei. Ottaen huomioon kasva-

tuksen tehtävän edistää kasvatettavan kriittistä ajattelua ja oman toimijuuden vahvistamista: 

kyllä (vrt. Varhaiskasvatussuunitelman perusteet 2016, 21; Siljander 2014, 53). Lapsen edun 

kannalta asiaa onkin jo vaikeampi arvioida, vaikka juuri sen pitäisi olla varhaiskasvatusta arvi-

oitaessa tärkein kriteeri (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 29). Miten ja miksi kas-

vatuksen olisi lapseen kohdistuvana ulkoisena pakkona mahdollista edistää lapsen etua, ja mi-

ten tämä etu olisi määriteltävissä? 

Totuuden saavuttamisesta en tiedä, mutta henkilöstön pohtiessa omaa pedagogista toimintaansa 

ja sen perustelluisuutta, he joutuvat ottamaan kantaa edellä oleviin kysymyksiin. Ainakin tämän 

tutkielman valossa voidaan sanoa, että pedagogiikka toteutuu ja saa merkityksensä yhtäältä 

käytännön ja teorian, toisaalta vapauden ja pakon välitilassa. Se ei kuitenkaan todellistu pelkäs-

tään yksilön oman ajattelun ja toiminnan differenssin kautta, vaan myös yleisellä tasolla, prak-

tisessa differenssissä. Edelleen, vaikka fronêsis käännetään käytännölliseksi järjeksi, osa ky-

seistä järjellistä toimintaa oli jo Aristoteleen ajattelussa tunteiden mukaan toimiminen. Se, 

minkä ihminen kokee "hyväksi" on vahvasti kytköksissä ihmisen tunnereaktioihin. Mielenkiin-

toisesti Aristoteles myös ajatteli, että kasvatuksella voidaan vaikuttaa siihen, millaisia nämä 

tunteet ovat. (Knuuttila 2001, 32 - 33.) Tämä voitanee tulkita taas yhdeksi puheenvuoroksi siitä, 

kuinka ajattelu ja toiminta, siinä missä järki ja tunteetkin, ovat yhtä yhteistä alkuperää. Aristo-

teleen käsityksiin ei kuitenkaan tässä tutkielmassa syvennytä tarkemmin, koska aihe olisi liian 

laaja. Sen sijaan voidaan palata Gillet’n & Liun (2016, erit. 169) esittämään holistiseen ihmis-

käsitykseen, jonka perusteella toiminta, ajattelu, järki ja tunteet voidaan lopulta erottaa toisis-

taan vain analyyttisesti (vrt. Wenigerin kolme teoriatasoa). Järjen alueelle voitaisiin sijoittaa 

esimerkiksi teoreettiset käsitykset siitä, mikä elämässä on tavoiteltavaa, miten sitä tulisi tavoi-

tella ja myös ihmisen tulkinnat omista tunteistaan. Toisaalta kaikki järjellinen ajattelu, siinä 
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missä ihmisen oleminen ja toimiminen ylipäänsä tapahtuu aina myös tunteen alueella (ks. ra-

tionaalisuudesta ja tunteista Kim 2012; olemisesta ja toimimisesta Stetsenko 2008). Tässä mie-

lessä ihmisen luonnehdinta järkiperäiseksi olennoksi on ennemmin traditionaalinen puhetapa 

kuin järjen valta-asemaa muita ihmisen olemisen tapoja kohtaan korostava valinta. 

Traditioista puheen ollen, vaikka pedagogisesti painottuneen koulutuksen saaneen henkilöstön 

määrä on varhaiskasvatuksen kentällä suhteellisen vähäinen (Puroila, Kinnunen & Keränen 

2017, 4), voidaan kuitenkin kasvatuksen praksiksena sanoa historiallisesti muodostuneen peda-

gogisten teorioiden ympärille – jo siitäkin syystä, että pedagogiset teoriat ovat muovautuneet 

kasvatuskäytännön vaikutuksesta. Näin ollen on aiheellista tarkastella teorian ja käytännön sekä 

vapauden ja pakon suhteita erityisesti kasvatustieteellisestä näkökulmasta ja kasvatustieteen 

terminologian pohjalta. Se onkin samalla sitä reflektiopintaa, jonka Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet (2016, 20) asettaa erityisasemaan suhteessa muiden tieteiden teoriaperinteisiin. 

3.3 Pedagogiikka kasvatuksen ja sivistyksen, sekä sivistyksen ja sosialisaation välissä – 

pedagoginen paradoksi 

Kasvatustieteellistä teoretisointia on harrastettu yliopistotasolla 1700-luvun loppupuolelta läh-

tien. Kasvatustieteen sisälle on kehittynyt erilaisia suuntauksia, esimerkiksi henkitieteellinen, 

empiiris-analyyttinen ja kriittinen, joista kaikki ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös Suo-

messa. Kasvatuksen teoretisointiin vaikuttavat myös erilaiset lähitieteet, esim. kasvatuspsyko-

logia, -sosiologia ja -filosofia, joiden suhdetta kasvatustieteeseen tai kasvatuskäytäntöön ei ole 

helppoa määritellä. (Siljander 2014.) Kasvatusfilosofian saralla Suomessa on edustettuina ai-

nakin hermeneuttis–fenomenologista, pragmatistista ja kriittistä perinnettä edustavaa kasvatuk-

sen filosofista tarkastelua (Holma 2008, 289). Eri perinteiden sisälle mahtuu erilaisia käsityksiä 

ihmisyydestä, lapsuudesta, tiedosta, arvoista, lopulta jopa elämän tarkoituksesta. Tästä, ja var-

masti myös teorian käytäntösidonnaisuudesta johtuen, samatkin käsitteet saavat eri perinteiden 

ja eri teorioiden sisällä aina hieman erilaisen merkityksen. Käsitteellistä yhtenäisyyttä tuskin 

on mahdollista saavuttaa, eikä siihen välttämättä kannata pyrkiäkään (Kansanen 2004, 3). 

Tässä tutkielmassa pedagogiikkaa on jo määritelty seuraavasti: se on mielekästä ymmärtää ar-

vosidonnaisena toimintana sekä käsitteenä, ja se perustuu inhimilliselle vapaudelle, vaikka ih-

minen yksilönä määrittyykin myös intersubjektiivisissa suhteissa sekä fyysisen ympäristönsä 

vaikutuksesta. Yleisestä vapauden ja pakon ristiriidasta kumpuavavan perusjännitteen voidaan 
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pedagogisessa kontekstissa nähdä kiteytyvän kasvatus- ja sivistysteorioissa (Kivelä 2004; Ki-

velä 2000). Sivistyksellä viitataan prosessiin, jossa vapaa ihminen oman toimintansa kautta 

muokkaa ja kehittää itseään ja ympäristöään (Siljander 2014, 34; Kivelä 2004, 9). Sivistyksen 

perusta on siis inhimillisessä vapaudessa. Kasvatus puolestaan määritellään useimmin tie-

toiseksi kasvatettavan kasvuun vaikuttamiseksi. Kasvavan kannalta kasvatus on siis ulkoista 

pakkoa. (esim. Siljander 2014, 31; Kivelä 2004, 9). Kasvatuskäytännössä nämä molemmat läh-

tökohdat yhdistyvät pedagogisessa toiminnassa, josta ei voida irrottaa pedagogista ajattelua. 

Pedagogiset teoriat puolestaan pyrkivät vähintäänkin käsitteellistämään, miten lähtökohtaisesti 

vapaan ihmisen kasvuun voidaan ulkoapäin vaikuttaa. Erityisesti modernilla ajalla, liittyen yk-

silön edun ja kehityksen korostamiseen – josta kyllä voidaan ajatella seuraavan myös yhteis-

kunnallinen hyvä – on pedagogisiin teorioihin liitetty myös tietty toimintaa orientoiva piirre: 

niiden täytyy selittää, kuinka kasvatuksellinen vaikuttaminen lopulta on kasvatettavan par-

haaksi, huolimatta kasvatettavan vapauden rajoittamisesta. (Siljander 2014, 40; Kivelä 2004, 9; 

Kansanen 2004, 76.) 

Näiltä lähtökohdilta muotoili Immanuel Kant tunnetuksi tulleen pedagogisen paradoksin seu-

raavasti: Kuinka kultivoida vapautta pakolla? (Kivelä, 2004, 29). Ontologisella tasolla para-

doksi kysyy, onko kasvatus mahdollista (huomioiden kasvavan perustavanlaatuisen vapauden). 

Eettisellä tasolla se kysyy, millä tavalla kasvatuksellinen vaikuttaminen on hyvää tai oikeutet-

tua. Varhaiskasvatuslaki olettaa ontologisen puolen ratkaistuksi ja suuntaa eettistä ulottuvuutta 

toteamalla, että lapsilla on oikeus pedagogisesti painottuneeseen varhaiskasvatukseen (L 

580/2015, 1 §). Lain hengessä laaditun Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 29) 

mukaan varhaiskasvatusta kehitettäessä lähtökohtana on oltava aina lapsen etu. Yksi tulokulma 

eettisen tason tarkasteluun on asettaa pedagogiikka sivistys- ja sosialisaatioteorioiden suhtee-

seen. 

Kasvatettavan sivistys ja sosialisaatioprosessi voidaan nähdä toisilleen vastakkaisina ilmiöinä. 

Ensimmäinen suuntautuu kasvavan itsemääräämisoikeuden lisääntymiseen, toinen kasvavan 

sosiaalistumiseen osaksi yhteiskuntaa ja sen vallitsevia arvoja ja normeja. (Siljander 2014, 49.) 

Jos kasvatuksessa painotetaan sosialisaatiotehtävää, kasvatettavan tehtäväksi jää lähinnä sopeu-

tua yhteiskuntaan. Riittävän pitkälle sosiaalistunut kansalainen ei halua kyseenalaistaa yhteis-

kuntansa pelisääntöjä (emt. 50). Voidaan ajatella, että kasvatus on osa sosialisaatiota, tai toisin-

päin, tai sitten näiden suhde riippuu tarkastelukulmasta (Peltonen 1997, 14 - 16.) Voidaan myös 

lähteä siitä, ettei ole vapautta ilman pakkoa – vapauden on oltava vapautta suhteessa johonkin. 
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Näin kasvatettavan sivistysprosessi edistyy suhteessa hänen sosialisaatioprosessiinsa, kun toi-

mija määrittyy suhteessa traditioon. Tällöin siis sivistys- ja sosialisaatioprosessit edellyttävät 

toisiaan (vrt. Siljander, 2014, 49). Kasvatuksen merkittävimmäksi tehtäväksi voidaan nostaa 

myös kasvatettavan identiteettiprosessin edistäminen (Värri 2004, 23 - 25; Koski 2001, 175). 

Tuolloin kasvatettavalle tarjotaan eväitä optimoida itse oman sivistys- ja sosialisaatioprosessin 

suhde, mikäli nämä halutaan nähdä päämääriltään vastakkaisina. Se ei kuitenkaan poista sitä 

tosiasiaa, että kasvatuskäytännön ratkaistavaksi jää yhä, millä tavoin noita eväitä pitäisi tarjota. 

Kasvatustiedettä puolestaan on toisinaan syytetty siitä, ettei se ota tätä kysymystä riittävässä 

määrin huomioon (Winch & Gingel 2014, 1; Atjonen 2008). 

Kehitettäessä teorioita pedagogiikan mahdollisuusehdoista, on huomioitava ihmisen moraali-

nen luonne, joka meidän on oletettava samalla kun oletamme pedagogiikan yhtenä perustana 

olevan inhimillisen vapauden. Atjosen (2008, 115) mukaan kyky moraaliseen tai eettiseen har-

kintaan yhtenä ihmisen ominaisuuksista ohjaa tulkintojamme todellisuudesta ja siitä, miten kus-

sakin tilanteessa pitäisi tai voisi toimia. Se, puhutaanko moraalisesta vai eettisestä harkinnasta 

riippuu siitä, millä toiminnan tai teorian tasolla liikutaan. Wenigerin mallissa moraalinen har-

kinta sijoittunee ensimmäiselle ja toiselle tasolle, eettinen kolmannelle. Atjonen (emt. 114 - 

115) toteaa etiikasta, että se suhteuttaa moraaliset käsitykset teorioihin ja ajatusmalleihin ja 

tekee moraalia käsitettävämmäksi ja johdonmukaisemmaksi. Tältä pohjalta meidän olisi peda-

gogiikkaa ymmärtääksemme esitettävä ainakin seuraavat kysymykset: Mitä on pedagoginen 

toiminta? Millaista on hyvä pedagoginen toiminta? Miksi kysymme, mitä on pedagoginen toi-

minta, tai millaista olisi hyvä pedagoginen toiminta? 

Viimeisin kysymys nostaa esiin sen seikan, että kasvatuksen käsite on jollain tavalla sidoksissa 

hyvän elämän ideaaliin (Värri 2004, 26; Puolimatka 2010, 29; Koski 2010). Tässä tutkielmassa 

on aiemmin todettu pedagogiikan toteutuvan ja saavan merkityksensä käytännön ja teorian vä-

lissä. Pedagogiikan eri ulottuvuuksien ymmärtämistä helpottaa kuitenkin jos sitä tarkastelee 

myös kolmannen termin, ideaalien, valossa. Ideaali on ihanne, jota kohti pyritään; Kasvatus-

päämäärät edellyttävät idean kasvutapahtuman tarkoituksesta (Värri 2004, 23). Ideaalit siis oh-

jaavat käytännön toimintaamme (emt. 24), ja on luonnollista ajatella myös käytännön – eletyn 

elämän – muovaavan käsityksiä ideaaleista. Vaikka nämä ideaalit siis ovat kasvattajan mielessä 

kenties epätarkkoja ja muuntuvia, hänellä on aina jokin toimintaansa vaikuttava idea esimer-

kiksi hyvästä ihmisestä, elämästä tai maailmasta. 
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3.4 Pedagogiikan ulottuvuuksia 

Kuviossa 1 jäsentelen pedagogiikan eri ulottuvuuksia yhtäältä praksiksen, ideaalien ja teorian 

tasolla, toisaalta kasvattajan toiminnan, tavoitteiden ja ajattelun kautta (kuvio 1). Käytetyillä 

termeillä haluan tuoda esiin sen, että pedagogiikkaa voidaan ymmärtää ensinnäkin eri abstrak-

tion tasoilla ja lisäksi sekä kasvattajan että yleisen käytännön ”tasolla”, kunhan pidetään mie-

lessä, etteivät nuo tasot ole eroteltavissa erillisiksi kokonaisuuksiksi. Kuvioon on sisällytetty 

myös Bennerin tieteellisten teorioiden ja käytännön välistä suhdetta kuvaava termi ”praktinen 

differenssi” (ks. Peltonen 2009, 87 - 90). Omassa tulkinnassani tuokin suhde on moniselittei-

nen, koska yksilöllistä ja yleistä on mahdotonta täysin erottaa toisistaan. Teoriasta käsin tarkas-

teltuna praktinen differenssi pyritään säätämään sen mukaan, miten tutkija hahmottaa – inter-

subjektiivisten suhteiden kautta – praksiksen nykytilan suhteessa praksiksen ideaaliin. Praksik-

sesta katsoen differenssi määrittyy sen mukaan, mikä tämä suhde praksiksen – tai siellä toimi-

van kasvattajan – kokemuksessa on. Mitään kolmion kärkeä ei ole luontevaa tarkastella yksis-

tään, koska ne voidaan ymmärtää vain yhdessä toistensa kanssa. Samoin ne kaikki on otettava 

huomioon pedagogiikkaa määriteltäessä. 

Pedagogiikan lisäksi kolmion keskelle voitaneen sijoittaa myös fronêsis kasvattajan eli peda-

gogisen toimijan ominaisuutena. Tällaisen ratkaisun tekeminen olisi kuitenkin vaatinut Aristo-

teleen filosofiaan ja fronêsiksen käsitteeseen tutustumista syvällisemmin kuin olen ehtinyt 

tehdä. Aristoteleella oli käytännöllisen järjen lisäksi muitakin käsitteitä, jotka kuvaavat ihmisen 

toimintaa koskevaa päätöksen tekoa (ks. esim. Knuuttila 2001; Coope 2012). Pedagogisen toi-

minnankin taustalla voi olla muunlaista toiminnan ja ajattelun välistä vuoropuhelua kuin se, 

mihin käytännöllisellä järjellä viitataan. 
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Kuvio 1. Pedagogisen toiminnan ja teorian ulottuvuuksia. Kolmion kärkien välille voi-

daan ajatella vastavuoroiset suhteet, mutta lopulta niiden erottelua yhteisestä lähtökoh-

dasta erkaneviksi ulottuvuuksiksi voidaan luonnehtia pikemmin analyyttiseksi kuin to-

delliseksi.  

 

Kasvatuksen päämääräkysymyksessä ovat ratkaisevina ne itsearvot, joita kasvatuksella halu-

taan edistää (Värri 2004, 22 Ahlmaniin viitaten). Nämä itsearvot toteutuvat niissä ideaaleissa, 

joita tavoitellaan. Noista arvoista ja niiden käytäntöön soveltamisesta käytävän keskustelun tu-

eksi, sekä sen tarpeen perustelemiseksi syvennyn aiheeseen seuraavassa luvussa. 
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4 Hyvästä pedagogiikasta 

4.1 Pedagogiikka tietämisen ja tietämättömyyden välissä – Menonin paradoksi 

Arvojen perimmäisestä olemuksesta on esitetty eriäviä mielipiteitä. Ne voidaan ymmärtää ob-

jektiivisiksi totuuksiksi, jotka ovat olemassa sellaisenaan, riippumatta siitä, millainen suhde ih-

misellä niihin on. Toisin sanoen se, mikä on arvokasta, ei riipu siitä, mitä ihmiset pitävät ar-

vokkaana, ja toisin päin: se, mitä ihmiset pitävät arvokkaana, ei välttämättä todellisuudessa 

olekaan arvokasta. (Puolimatka 2010, 32 - 33.) Samoin on laita objektiivisen totuuden: sen ole-

massaolo ei ole riippuvainen siitä, tiedämmekö sitä vai emme (Pikkarainen 2011, 30). Minkä 

tahansa objektiivisen olemassaolo voidaan kyseenalaistaa inhimillisen vapauden perusteella. 

Yhtä hyvin voidaan vapaus myös nähdä edellytyksenä objektiivisen tavoittelulle. 

Argumentointia arvojen objektiivisuuden puolesta tai vastaan ei ole tässä syytä jatkaa pidem-

mälle. Kasvattajalta edellytetään joka tapauksessa itsereflektiota siitä, mitä hän pitää arvok-

kaana ja miksi – samoin kuin praksikselta yleisesti. Puolimatka (1995, 114 - 115) esittää, että 

vain arvo-objektivismi tarjoaa perustan kasvatuksen normatiiviselle määrittämiselle: Kasvatus 

on oikeutettua vain, jos sillä voidaan välittää jotain arvokasta. Toisaalta, vaikka arvot olisivat 

perimmiltään täysin relatiivisia, ihmiskunnan historian ja toiminnan kautta syntyneitä käsityk-

siä, me kasvatuksella – puhutaanpa yksilön, praksiksen tai yhteiskunnan tasolla – nimenomaan 

välitämme sitä, mitä pidämme arvokkaana (ks. esim. Winch & Gingell 2004, 17 - 24; Värri 

2004, 28; Koski 2001, erit. 10). 

Jos meillä sitten sattuisikin olemaan oikeaa tietoa arvoista, vaikka emme tätä pystyisi todista-

maan (silloin emme tavallaan tietäisi, että meillä on oikeaa tietoa arvoista), eivät arvo-ontolo-

giset näkemykset yksinään riitä kertomaan, kuinka kasvatuskäytäntö tulisi järjestää. Esimer-

kiksi altruismi vaikuttaisi teoriassa olevan ihanteellinen hyvän elämän päämäärä: kun kaikki 

asettavat toisen edun omansa edelle, kaikkien etu toteutuu. Käytännössä tulee kuitenkin päivit-

täin vastaan tilanteita, joissa on vaikea hahmottaa, mikä olisi paras toimintatapa kaikkien kan-

nalta. Pitäisikö mennä töihin flunssaisena? Johtajan ei tarvitsisi hankkia sijaista, kollegoiden ei 

tarvitsisi muuttaa suunnitelmia, eikä lasten tarvitsisi kokea oloaan turvattomaksi vieraan aikui-

sen kanssa. Samalla tulisi kuitenkin riskeerattua muiden terveys ja kenties luotua huonoa käy-

täntöä työpaikalle sairaana tulemisesta, mikä saattaa joskus tulevaisuudessa siivittää tautien le-

viämistä. Hyvän tunnistamisen jälkeen jää siis edelleen ongelmaksi tietää, kuinka tätä hyvää 

tulisi lähestyä. 
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Värri (2004, 26 - 27) nostaakin Platonin Menon-dialogista tutun tietämisen ja tietämättömyyden 

paradoksin kasvatuksen pysyväksi ja tärkeimmäksi ongelmaksi: se on sekä teoreettinen että 

käytännön ongelma, joka koskee paitsi kasvatuksen päämääriä, myös niiden lähestymisen ta-

poja. Dialogissa Menon haastaa Sokrateen pohtimaan sitä, mitä hyveet ovat (uskoen itse tietä-

vänsä vastauksen), sekä miten niitä pitäisi opettaa. Menonin paradoksina on tullut tunnetuksi 

seuraava puheenvuoro: 

"Miten sinä muka aiot tutkia sellaista, mistä et edes tiedä, mitä se on? Millais-ta tavoittelet, kun 

etsit sellaista, mitä et tunne? Ja jos löydät sen, mistä tunnis-tat sen siksi, mistä et mitään tiedä?" 

(Platon Menon, 80d.) 

Kant kysyi: Kuinka kultivoida vapautta pakolla? Knuuttila (2005, 207; EN I, 1097a – 1097b) 

toteaa Aristotelen Nikomakhoksen etiikan selitysosassa hyvien tekojen ja hyvän päämäärän 

suhteesta seuraavasti: ”Hyvä elämä on hyvää toimintaa, joten päämäärän toteutumiseen johta-

vat yksittäiset toimet ovat samalla osa itse päämäärää.” Näin vapautta kohti suuntautuvat teot 

lopulta johtaisivat vapaaseen elämään. Tätä voidaan pitää myös kasvattajan eettisenä ohje-

nuorana. Kasvatuksen tarkoitus ei saa pyhittää keinoja, eivätkä keinot saa turmella tarkoitusta 

(Värri 2004, 22). Kun sitten Paalasmaa (2011, 122) päätyy kirjoittamaan Steiner-pedagogii-

kasta, että ”rajoittamalla vapautta kasvatetaan kohti vapauden arvostusta”, vaikuttaa väite tätä 

taustaa vasten täysin moraalittomalta. Paalasmaa (emt. 122) kuitenkin toteaa kyseessä olevan 

näennäinen paradoksi. Paalasmaan tekstiä voi tulkita niin, että väitteessä on kyse pedagogisen 

suhteen valtarakenteen avoimesta tunnustamisesta: kasvatus on väistämättä kasvavan itsemää-

räämisoikeuden rajoittamista. Osa tietämisen ja tietämättömyyden, kuten pedagogisen paradok-

sinkin, ongelmaa on juuri asioiden monitulkintaisuus ja objektiivisten totuuksien saavuttamisen 

todistamattomuus. 

Toisena seikkana nostettakoon esiin tulevaisuuden ennustamattomuus, tai yleisemmin inhimil-

lisen olemassaolon ajallisuus. Emme voi tietää toimintamme seurauksia (vrt. esimerkki altruis-

mista). Tästä samasta tulevaisuuden arvaamattomuudesta johtuu myös praktisen differenssin 

määrittyminen lopulta praksiksessa, vaikka hyvään tutkimuskäytäntöön kuuluisi sopivaan dif-

ferenssiin pyrkiminen. ”Hyvä” myös muotoutuu jatkuvasti uusiksi niiden kokemusten myötä, 

joiden kautta sitä tarkastellaan – nykyisyydessä suuntaudumme tulevaisuuteen menneisyyden 

kautta (Värri 2004, 27). Nykyisyydestä käsin voimme vaihtaa paitsi käsityksiämme siitä, mikä 

menneisyydessä on ollut hyvää, myös siitä, mikä olisi hyvää tulevaisuudessa. 
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Kasvatuksen voidaan ajatella olevan oikeutettua, jos se auttaa kasvatettavaa saavuttamaan 

oman elämänsä tai itseytensä ideaalin (Värri 2004, 24; Puolimatka 2010, 23). Toisaalta, kas-

vattaja tuskin olisi ryhtynyt kasvattamaan, ellei hän tällä toiminnalla uskoisi lähestyvänsä oman 

elämänsä ideaalia. Missä määrin ja millä tavoin lapsen etu rinnastuu kasvattajan tai yhteiskun-

nan etuun tässä ideaalissa? Entä kuinka kunkin osapuolen edun toteutumista voidaan edes mi-

tata, jotta voitaisiin sanoa jotain siitä, onko jokin tietty toiminta oikeutettua tai ei? Kun kysy-

myksiin ei nähtävästi löydy yhtä yleispätevää vastausta, jäävät ne yhä uudestaan ja uudestaan 

ratkottaviksi. Lovlie (2007) toteaakin pedagogisesta paradoksista, että sen tulisi olla mukana 

kaikessa pedagogisen reflektiossa. Pedagoginen paradoksi pysäyttää ajattelemaan päätöksen-

teon hetkellä. Kenties kasvatus onkin lähellä epäonnistumista juuri silloin kun sen ajatellaan 

olevan parhaimmillaan. (emt. 11.) Juuri tässä ajatuksessa kiteytyykin pedagogisen paradoksin 

ja Menonin paradoksin limittyminen. 

Menonin paradoksin mukaisesti meillä ei kenties voi olla tarkkoja vastauksia siihen, mitä on 

pedagogiikka tai erityisesti hyvä pedagogiikka, mutta se ei poista kasvattajan velvollisuutta ta-

voitella niitä. Sartren tunnettu lausahdus ”ihminen on tuomittu vapauteen” voidaan tulkita joko 

inhimillisen vapauden perustavaa luonnetta korostavana (Reynolds 2006, 57), tai toimintansa 

vapaasti valinneen ihmisen vastuuttamisena kaikista teoistaan (Braddog 2006, 97). Kasvattajan 

vastuullisuutta teoistaan korostaa myös Värri, jonka sitaatti tässä sitoo hyvin yhteen tutkiel-

massa aikaisemmin käytettyä käsitteistöä: 

”Kasvattaja ei voi paeta kasvatusvastuutaan. Kasvatusideaalien likimääräisyydestä huolimatta hä-

nellä voi kussakin tilanteessa olla käsitys toimintansa päämääristä, kasvatustilanteen vaatimuk-

sista ja soveliaasta menetelmistä. Tällainen tilanteen edel-lyttämä tieto on aristotelisessa mielessä 

käytännöllistä tietoa, joka on mahdollista kasvattajan käytännöllisen järjen (fronesis) ansiosta.” 

(Värri 2004, 28.) 

Toisaalta, jos ajatellaan inhimillisen kehityksen tapahtuvan ainakin osittain myös intersubjek-

tiivisten suhteiden varassa, voidaan pohtia, missä määrin kunkin yksilön tulisi itse vastata teois-

taan, ja missä määrin meidän tulisi vastuuttaa yhteisöä hänen ympärillään. Tämän seikan on 

jossain määrin huomioinut myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 20), joka edel-

lyttää pedagogisesti toimivalta henkilöstöltä yhteistä ymmärrystä siitä, miten lasten oppimista 

ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää. Jos ymmärrys on yhteinen, lienee myös vastuu 

yhteinen. Mistä sitten tiedämme tehneemme oikean ratkaisun paitsi kasvatusta itseään, myös 

kasvatusvastuuta koskevissa asioissa – sitähän Menonkin ihmetteli. 
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4.2 Perusteltua pedagogiikkaa 

Jos tässä vaiheessa kaikki näkemykset kasvatuksesta tai pedagogiikasta tuntuvat hajoavan 

muuntuvien merkitysten sekamelskaan, jossa oikeaa suuntaa on vaikea hahmottaa, sitä voisi 

yrittää tavoitella gadamerilaisen totuuskäsityksen valossa. Olen tässä tutkielmassa aiemmin vii-

tannut Leiviskän (2016) väitökseen siltä osin kuin se on ollut tarpeen fronêsiksen merkitysten 

selvittämiseksi. Väitöksen pääsisältö on kuitenkin ylittää kasvatusfilosofisessa keskustelussa 

pitkään vallinnut kuilu sen suhteen, onko mielekästä hakea kasvatuksen käytännölle ja teorialle 

yhtä yleistä perustaa vai ei. Gadamerilainen tulkinta fronêsiksesta korostaa, että ihminen ym-

märtää kaiken aina omasta merkitysten horisontistaan käsin, oman historiallisen elämänsä poh-

jalta ja siinä konkreettisessa tilanteessa, jossa kulloinkin on (emt. 30). Ymmärtämiseen toimin-

tana liittyy aina totuuden tavoittelu. Se, mitä yritetään ymmärtää ikään kuin haastaa meidät 

muuttamaan käsityksiämme. Lopulta ymmärryksessä on kyse siitä, että ne merkitykset, joita 

ymmärrettävä kohde sisälsi, sulautuvat jollain tavalla osaksi tulkitsijan merkityshorisonttia, sa-

malla muuttaen tätä. (emt. 30 - 32). Näin "totuus" on aina ymmärryksemme ulottuvilla, vaikka 

se näyttäytyykin meille aina eri merkityshorisontista käsin. Totuuden saavuttamista merkittä-

vämpää on sen tavoittelu (emt. 67). 

Toisaalta, kun gadamerilainen käsitys ymmärryksestä yhdistetään foucaultilaiseen vapauden 

käsitykseen, voidaan kyseenalaistaa, missä määrin valtaapitävät (yhteiskunnan järjestyksestä 

vastaava eliitti tai kasvatettavan elämää orientoivat kasvattajat) haluavat tai lopulta edes kyke-

nevät ymmärtämään heikommassa asemassa olevia (Levitt 2008). Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa 2016 sanotaan: 

”Pedagoginen toiminta toteutuu lasten ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä 

toiminnassa.  Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ide-oima sekä henkilöstön joh-

dolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

36.) 

Kriittisen kasvatustieteen hengessä voidaan kysyä, millä tavoin yksittäisten lasten näkemykset 

hyvästä pedagogiikasta, varhaiskasvatuksen arjesta tai elämästä ylipäänsä tulevat huomioi-

duiksi varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa. Oleellista on myös nostaa esiin kasva-

tuspsykologian ja positivistisen tutkimuksen valta-asema muuhun tutkimukseen verrattuna var-

haiskasvatuksen laatua määriteltäessä (Fenech 2011). Vaikka ”hyvä pedagogiikka” ei täysin 

rinnastu ”laadukkaaseen varhaiskasvatukseen”, ne varmasti ovat lähellä toisiaan. 
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Yksi tapa ylittää jyrkät ja viime kädessä ratkaisemattomiksi jäävät oikein–väärin -asetelmat 

voisi olla lähestyä pedagogisen toiminnan arviointia sen perustelluisuuden näkökulmasta. Itse 

asiassa kaikki tieteellisetkin väitteet ovat tosia tai epätosia riippuen siitä, onko niitä riittävän 

uskottavasti perusteltu vai ei (Pikkarainen 2004, 160). Tältä pohjalta hyväksytään jokaisen toi-

minnan olevan jollain tavalla järjellisesti perusteltu, vaikka voidaan olla eri mieltä siitä, olisiko 

jollain toisella toiminnalla saavutettu toivottu päämäärä paremmin (Suorsa 2014, 81). Kun työ-

yhteisössä haetaan yhteistä ymmärrystä jonkin pedagogisen käytännön hyvyydestä, toisin sa-

noen sen perustelluisuudesta, voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi Suorsan (emt. 67) kehitte-

lemää perustelumallia. Sen avulla saadaan näkyviksi niitä käsityksiä, joita kullakin toimijalla 

on ollut toiminnan kontekstista, tavoitteista ja todennäköisistä seurauksista, sekä miten toimija 

ymmärtää toimintansa todellistuneet seuraukset. Perustelumallit voidaan tiivistää muotoon: 

“olosuhteissa X toimin ja/tai tunnen ja/tai ajattelen tavalla Y, koska Z” (emt. 132). Vaikka ob-

jektiivinen totuus oikeasta ja väärästä jää taas pimentoon, perustelumalli on toiminnan reflek-

toinnin apuväline, ja gadamerilaisessa mielessä keino totuuden tavoitteluun. Näyttäisi itseasi-

assa siltä, että perustelumalleilla saadaan kuvattua ihmisen käytännöllisen järjen toimintaa. Vä-

hintäänkin niiden avulla voidaan hahmottaa, onko pedagogiikaksi kutsuttu toiminta linjassa nii-

den normien kanssa, joihin kasvatusta ohjaavat asiakirjat käytännön toimintaa velvoittavat. 
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5 Yhteenvetoa ja pohdintaa 

Pedagogiikasta on ongelmallista sanoa mitään, ellei inhimillistä vapautta oleteta kaiken toimin-

nan ja samalla inhimillisen olemisen perustaksi. Samalla tullaan olettaneeksi ihminen myös 

moraaliseksi ja järjelliseksi olennoksi, joka toimii myös tunteidensa ohjaamana. Kaiken kaik-

kiaan pedagogiikan voidaan sanoa perustuvan holistiselle ihmiskäsitykselle. Samalla meillä 

kuitenkin säilyy aina vapaus käsittää uudella tavalla, mitä tuo ”holistinen ihmiskäsitys” oikeas-

taan merkitsee. Siten kuin aihetta on tässä tutkielmassa käsitelty, voidaan toiminnan, ajattelun 

ja olemisen suuntautuneisuuden välille vetää yhtäsuuruusmerkit, vaikka niiden ymmärtäminen 

vaatiikin niiden erottamista ja suhteuttamista toisiinsa. Näin pedagogiikka määrittyy seuraa-

vasti: Se on arvosidonnaista, sekä toimintaa että käsite, ja se perustuu inhimilliselle vapaudelle, 

vaikka ihminen yksilönä määrittyykin myös intersubjektiivisissa suhteissa sekä fyysisen ympä-

ristönsä vaikutuksesta (ks. luku 3.2, sekä kuvio 1). 

Voidaan kritisoida, onko perusteltua selittää pedagogiikkaa ottamalla lähtökohdaksi holistinen 

ihmiskäsitys, ilman että kunnolla vastataan kysymyksiin siitä, kuinka subjektiviteetin intersub-

jektiivinen välittyneisyys, tahdon vapaus ja fysiikan lait, sekä inhimillinen vapaus ihmisen his-

toriallisuudesta huolimatta pystyvät yhtäaikaisesti toteutumaan. Tämän tutkielman valossa mi-

tään yksiselitteisiä vastauksia ei löydettäisi, mutta kaikkien käsitysten ja toiminnan perustellui-

suus on kuitenkin tärkeää, ja se väistämättä vaikuttaa myös siihen, miten inhimillinen praksis 

jäsentyy ja kehittyy. 

Tutkielman otsikossa ”Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa – mitä se on, milloin se on hyvää, ja 

miksi sitä pohdimme?” esitetyt kysymykset johtavat toinen toisiinsa samoin kuin kaikki onto-

logiset, epistemologiset ja eettiset kysymykset. Erityisesti viimeisin, kuten kaikki miksi-kysy-

mykset paljastavat näiden kolmen ulottuvuuden yhteenkietoutumisen. Yksilön toimintaa, tun-

teita ja ajattelua avaavien perustelumallien avulla voidaan hahmottaa, miksi kasvattaja on toi-

minut tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla, ja miksi hän pitää (tai ei pidä) tuota toimintaa peda-

gogisena. Jokainen vastaus on tilannesidonnainen, vaikkakin sama toimija – kasvattaja – voi 

useissa tilanteissa pyrkiä toimimaan jonkin tietyn ohjenuoran mukaisesti tai suuntautuen kohti 

tiettyä (hyvän elämän) ideaalia. Viimeisteltäisiinpä perustelumallit mihin muotoon tahansa, ku-

vion 1 avulla voidaan hahmottaa ne ulottuvuudet, joiden kautta kaikki pedagogiikan perustel-

luisuutta koskevat kysymykset ja vastaukset väistämättä esitettäisiin, ja se voi toimia sekä kas-

vattajan, tutkijan että työyhteisöjen apuna kasvatuskäytäntöä ymmärrettäessä ja kehitettäessä. 
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Johdannossa pohdin pedagogiikan perustelluisuutta Ninnin kannalta. Tutkielma ei vastaa sii-

hen, millainen painoarvo Ninnin mielipiteille hyvästä kasvatuksesta annetaan, tai mikä paino-

arvo sille pitäisi antaa. Tässä tutkielmassa on kuitenkin tullut esille ensinnäkin se, että pedago-

giikka on kasvavan itsemääräämisoikeuteen vaikuttamista, sekä se, että tuon vaikuttamisen oi-

keutukseksi sen olisi oltava lapsen edun mukaista. Lisäksi on tullut selväksi varhaiskasvatuksen 

praksiksen rakentuvan useiden itsenäisesti ajattelevien toimijoiden varaan ja – vaikka näiden 

toimijoiden ajattelussa ja toiminnassa on niitä suuntaavia intersubjektiivisia aineksia – olevan 

avoin sekä arvioinnille, että kehittämiselle. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä painottaa, että 

vaikka tutkielma on käsitellyt pedagogiikkaa varhaiskasvattajan näkökulmasta, praksiksessa 

pedagogiikka rakentuu lasten ja aikuisten yhteisessä toiminnassa. Ninnin edun kannalta olisi 

mielekästä paneutua syvemmin esimerkiksi foucaultilaisiin vapauden ja vallan käsityksiin, sekä 

osallisuuden tematiikkaan ja siihen, mitä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 sanoo 

lapsen osallisuudesta. Olisi perusteltua antaa ääni myös kasvatettaville pedagogiikan hyvyyttä 

määriteltäessä. Näihin aiheisiin syventyminen vaatisi kuitenkin ihmiskäsityksen ja myös lapsi- 

tai lapsuuskäsitysten tarkempaa analysointia. Kaikki edellä mainittu korostaa sekä pedagogisen 

paradoksin että Menonin paradoksin pysyvää ajankohtaisuutta kasvatukselle. 

Ninnin esimerkin kautta pohdin johdannossa myös sitä, voiko jokin toiminta olla ”hyvää”, 

vaikka se perustuisi johonkin ”väärään”. Päiväkodin henkilöstön kannalta tällainen tilanne voisi 

olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tavoittelu joitain sertifikaatteja tai markkinointia varten, 

kun se samalla tulisi todella edistäneeksi myös asiakkaiden, erityisesti lasten, hyvinvointia. Täl-

löin hyvä pedagogiikka ei olisikaan pedagogisesti perusteltua. Todellisuudessa molemmat mo-

tiivit voivat tietenkin olla yhtä tiedostettua. Mutta olisivatko ne yhtä hyväksyttäviä, tai kumpi 

niistä on arvokkaampi? Perustelumallien kautta pedagogisia tilanteita reflektoimalla voitaisiin 

saavuttaa ensinnäkin henkilöstön yhteistä ymmärrystä kasvatuksen ideaaleista ja toisaalta joh-

donmukaisuutta noita ideaaleja kohti pyrkimisen tapoihin. 

Lopuksi eräs huomio praktisesta differenssistä. Jos kasvatustieteilijä haluaa kehittää kasvatuk-

sen praksista – tai tarjota sille työkaluja, jotta se voisi itse kehittää itseään – olisi kaikessa tut-

kimuksessa huomioitava kehiteltävän teorian differenssi myös poliittisen praksiksen suhteen. 

Se kun on aina ohjaamassa paitsi kasvatuksen, myös tieteen tekemisen praksista. 
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