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NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI

Varhaiskasvatustutkimuksen kansallinen kutsuseminaari			
Juhlahuoneisto G18, Yrjönkatu 18, Helsinki

15.11.2010

Seminaarin järjestää sosiaali -ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Varhaiskasvatuksen
neuvottelukunta
Kutsuseminaarin tarkoituksena on
o

esitellä varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimintaa ja tulevaisuutta

o

tehdä näkyväksi varhaiskasvatustutkimusta

o

edistää tutkimuksen, hallinnon ja käytännön välistä yhteistyötä

Seminaarin ohjelma
Klo 8.30 - 9.00

Ilmoittautuminen ja tulokahvit
Puheenjohtaja ap. Anna-Leena Välimäki, KT, kehittämispäällikkö THL
Puheenjohtaja ip. Anna Raija Nummenmaa, Prof. emerita Tampereen
yliopisto

Klo 9.00 - 9.30

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta yhteistyön foorumina
Neuvottelukunnan pj, osastopäällikkö, LT Päivi Sillanaukee

Klo 9.30 - 10.00 Varhaiskasvatuksen tutkimus ja varhaiskasvatustutkimus
Professori emerita Anna Raija Nummenmaa, Tampereen yliopisto
klo 10.00 - 12.15 Varhaiskasvatuksen tutkimusesittelyjä I-sessio
Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - kuka kuuntelee
Professori Leena Syrjälän tutkimusryhmä, dosentti Eila Estola,
Oulun yliopisto
Lasten yhteisöllisyys ja yhteisöllinen oppiminen päiväkodissa
KT Merja Koivula, Jyväskylän yliopisto
Alkuportaat
Professori Helena Rasku-Puttonen &
Akatemiatutkija Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto
Ammatillisten identiteettien muotoutuminen työntekijäsukupolvien kohtaamisessa
Dosentti Kirsti Karila & KT Päivi Kupila Tampereen yliopisto
Sukupolviset kumppanuudet lasten hyvinvoinnin edistäjinä.
Professori Leena Alasen tutkimusryhmä, Jyväskylän yliopisto
Klo 12.15-13.15

Lounas
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Klo 13.15-15.15

Varhaiskasvatuksen tutkimusesittelyjä II-sessio
Day in the Life of an Early Years Practitioner-projekti
Dosentti Jarmo Kinos, Turun yliopisto
Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja
vallasta
KT Outi Ylitapio-Mäntylä, Lapin yliopisto
Metro hanke
Professori Mikko Ojala, Helsingin yliopisto
Johtaminen laadun tuottajana
Professori Eeva Hujala, Tampereen yliopisto
Lasten palvelujen yhteensovittaminen ja johtaminen
Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä, THL

Klo 15.15-15.45

Kahvi

Klo 15.45-16.15

Tulevaisuussuuntautunut varhaiskasvatustutkimus
Professori Leena Alanen Jyväskylän yliopisto

Klo 16.15-16.45

Tutkimustiedon hyödyntäminen – siirrettävyyttä ja vaikuttavuutta
Pienryhmäkeskusteluna

Klo 16.45-17.00

Seminaarin päätös
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PÄIVI SILLANAUKEE

VARHAISKASVATUKSEN NEUVOTTELUKUNTA
YHTEISTYÖN FOORUMINA
Päivi Sillanaukee
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja,
osastopäällikkö, ylijohtaja
sosiaali- ja terveysministeriö
paivi.sillanaukee(at)stm.fi
Varhaiskasvatuksen laaja-alaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen linjauksissa on pidetty tärkeänä
eri toimijatahojen yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Varhaiskasvatustyöryhmä ehdotti vuonna 1999 muistiossaan1 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan perustamista. Päivähoitolain jälkeen oli vuoteen 1989 saakka toiminut päivähoidon neuvottelukuntia,
mutta siihen mennessä kymmeneen vuoteen ei ollut toiminut vastaavaa eri alojen edustajista
koostuvaa yhteistyön foorumia.
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Varhaiskasvatuksen linjauksista2 määritellään julkisen
varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopistealueet. Varhaiskasvatuksen linjausten yhtenä sosiaali- ja terveysm inisteriön toimialueeseen kuuluvana keskeisenä
jatkotoimenpiteenä oli varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän perustaminen.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 3 Asetuksen
mukaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii varhaiskasvatuksen neuvottelukunta,
jonka tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja muiden tahojen kesken, seurata
ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa ja tehdä ehdotuksia
varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi, toimia varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana yhteiskunnassa sekä suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteiden mukaisesti. Asetuksen mukaan jäsenten tulee edustaa
varhaiskasvatuksen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa tulee olla
edustettuna hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja kuntakentän asiantuntemus.
Valtioneuvosto asettaa varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen neuvottelukunnan toimikausi oli 18.2.2005 – 31.12.2007. Nyt käsillä
on toisen toimintakauden päättyminen. Valtioneuvosto asetti helmikuussa 2008 nykyisen
varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimikaudelle 15.2.2008 – 31.12.2010. Tällä toimikaudella yhtenä painopisteenä on ollut edellisellä kaudella tehtyjen ehdotusten toteutumisen
edistäminen ja seuraaminen. Neuvottelukunta on myös osallistunut asiantuntijatahona varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamisen valmisteluun sekä käsitellyt varhaiskasvatuksen hallinnollista asemaa.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työn lähtökohtana on valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Neuvottelukunnan työ kohdentuu
yhteiskunnan järjestämiin ja valvomiin varhaiskasvatuspalveluihin. Ne ovat osa lasten ja
perheiden palveluita ja lapsiperheiden tukijärjestelmää. Palveluiden tulisi muodostaa lapsille
ja perheille yhtenäinen kokonaisuus, jonka toteutumisessa on oleellista yhteistyö eri toimijatahojen kesken.
Tämä on erityisen tärkeää nyt kun, kunnissa on käynnissä mittava hallinnollinen uudistamistyö kunta- ja palvelurakenne hankkeen myötä. Monissa kunnissa sosiaali- ja terveyden1

STM 1999:4.

2

STM 2002:9.

3

A 524/2004.
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huollon palvelut on siirretty yhteistoiminta-alueen hallinnoitaviksi ja varhaiskasvatuspalvelut
ovat jääneet peruskuntaan. Tässä yhteydessä päivähoito on osassa kuntia liitetty sivistystoimen
yhteyteen tai kunnassa on organisoitu palvelut elinkaarimallin mukaisesti.
Tärkeää on, että lasten päivähoito säilyy edelleen lähipalveluna ja huolehditaan siitä, että
päivähoidon ja koko varhaiskasvatuksen yhteistyö muun sosiaalihuollon, neuvolan ja koulun
välillä on toimivaa ja tälle yhteistyölle on luotu selkeät ja toimivat rakenteet. Päivähoidosta
vastaavilla viranhaltijoilla ja päättäjillä on oltava riittävästi päivähoidon asiantuntemusta.
Päivähoidon ja siellä annettavan varhaiskasvatuksen edellytykset on turvattava säännösten
vaatimalla tavalla.
Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan on tärkeää nostaa selkeämmin esiin, kuinka
merkittävä palvelu lasten päivähoito on sekä lapsille että vanhemmille. Useat pitkäkestoiset
tutkimukset ovat osoittaneet, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle. Yhtälailla tutkimukset osoittavat, että
laadullisesti huonojen palveluiden aiheuttamat haitat ovat sekä välittömiä että pitkäaikaisia.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on pitkään valmisteltu varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädännön kokonaisuudistusta. Tähän työhön neuvottelukunta on aktiivisesti osallistunut.
Uudistus on mittava ja kustannuksiltaan huomattava, joten sitä joudutaan toteuttamaan
vaiheittain.
Vaikka lastentarhatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet aina 1800 luvulta saakka,
yliopistollinen tutkimus on verrattain nuorta. Vuonna 1975 perustettiin ensimmäinen varhaiskasvatuksen apulaisprofessuuri Joensuun yliopistoon ja ensimmäinen varhaiskasvatuksen
professuuri vuonna 1996 Oulun yliopistoon. Lastentarhanopettajakoulutus vakiintui yliopistoissa annettavaksi koulutukseksi vuonna 1995. Pääaineen aseman varhaiskasvatustiede sai
vuonna 2005 Jyväskylän yliopistossa. Nykyään yliopistoissa, joissa on opettajakoulutusta tai
varhaiskasvatuksen koulutusta, on myös varhaiskasvatukseen liittyvä professuuri. Pääaineen
asemassa varhaiskasvatus on edelleen vain Jyväskylän yliopistossa.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan ensimmäisellä toimikaudella toiminut Varhaiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen kansainvälinen tilanne -jaosto laati raportin suomalaisen
varhaiskasvatuksen tilanteesta ja haasteista4. Tutkimustoiminnan kehittämisessä jaosto näki
ensisijaisen tärkeäksi saada aikaan tehokas tutkimuksen valtakunnallinen koordinaatio, jossa
tähdätään tutkimustiedon laadun kohottamiseen, keskeisten tutkimusteemojen syventämiseen
sekä tutkimuksen vahvistamiseen. Myös tutkimustiedon levittäminen koettiin haasteeksi.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta näki tarpeelliseksi jatkaa keskustelua tutkimusteeman ympärillä myös neuvottelukunnan toisella toimikaudella. Neuvottelukunta kutsui
kokoukseensa keväällä 2008 Suomen Akatemian sekä lapsitutkimusverkoston edustajat
keskustelemaan varhaiskasvatukseen liittyvistä tutkimuksen haasteista. Norjan opetus- ja
tutkimusministeriö järjesti pohjoismaista varhaiskasvatustutkimusta esittelevän asiantuntijaseminaarin Oslossa marraskuussa 2009. Seminaariin osallistui myös suomalaisia tutkijoita
ja varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jäseniä. Tämän pohjoismaisen seminaarin myötä
syntyi ajatus järjestää seminaari suomalaisesta varhaiskasvatuksen tutkimuksesta.
Tämä varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan päätösseminaari päätettiin rakentaa suomalaisen varhaiskasvatustutkimuksen esittelyn pohjalta. Seminaariin kutsuttiin alan tutkijoita
ja tutkimusryhmiä, joilla on meneillään laajoja tutkimushankkeita ja joiden tutkimusteema
on juuri nyt yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Mukaan kutsuttiin myös joitakin hiljattain
valmistuneiden väitöskirjojen tutkijoita. Kutsuseminaarin tarkoitus on paitsi esitellä varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työtä, tehdä näkyväksi suomalaista varhaiskasvatustutkimusta
sekä edistää tutkimuksen, hallinnon ja käytännön välistä yhteistyötä.
Seminaarin valmistelusta ovat neuvottelukunnan puolesta vastanneet professori emerita
Anna Raija Nummenmaa Tampereen yliopistosta sekä kasvatustieteen tohtori, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Luennoitsijoiden abstraktit on koottu oheiseen julkaisuun.
4

12

STM 2007:6

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana toivon, että seminaari virittää
hyvää keskustelua ja edistää tutkimuksen, päätöksenteon ja käytännön yhteistyötä lastemme
parhaaksi.

Lähteet
Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Sosiaalija terveysministeriön julkaisuja 2002:9.
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta 524/2004.
Varhaiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen kansainvälinen kehitys. Sosiaali- ja
terveysministeriön selvityksiä 2007:6.
Varhaiskasvatustyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita
1999:4.
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ANNA RAIJA NUMMENMAA

VARHAISKASVATUKSEN TUTKIMUS JA
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JOHDANNOKSI
Varhaiskasvatuksella ammattikäytäntönä yli satavuotinen historia, vaikka varhaiskasvatus
-käsite on vasta huomattavasti myöhemmin vakiintunut yleiseen kielenkäyttöön. Hirsjärven
vuonna 1982 toimittama Kasvatustieteen käsitteistö ei sisältynyt lainkaan varhaiskasvatuksen
hakusanaa. Sen sijaan alkukasvatus (peruskoulun 1-2 luokat ja 6-vuotiaiden opetus) ja alkuopetus määritellään, samoin lastentarhanopettaja (Hirsjärvi 1982). Varhaiskasvatustieteen
nuoruus ja hahmottomuus esimerkiksi kasvatustieteen osa-alueena näkyy edelleen, sillä vuonna 2000 ilmestyneessä kasvatustieteen oppikirjassa varhaiskasvatusta ei pidetä kasvatustieteen
osa-alueena (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2000). Lastentarhanopettajankoulutus siirtyi
kokonaisuutena yliopistoon vuonna 1995, ja varhaiskasvatustiede sai Jyväskylän yliopistossa
saanut oppiaineen/so pääaineen aseman vuonna 2006.
Varhaiskasvatus ei ole enää näkymätön lapsi, vaan itse asiassa sillä on monet kasvot.
Varhaiskasvatus on merkittävä osa suomalaista palvelujärjestelmää, jonka kentällä toimii
huomattava joukko varhaiskasvatustyötä tekeviä ammattilaisia. Edelleen varhaiskasvatus
pyrkii profiloitumaan omana tieteenalanaan ja oppiaineena. Näillä asioilla on keskinäiset
suhteensa, jotka näkyvät mm. silloin kun tarkastellaan varhaiskasvatuksen tutkimista ja varhaiskasvatustutkimusta.
Varhaiskasvatusta ammattikäytäntönä ja palvelujärjestelmänä on viime vuosina määritelty
useissa valtakunnallisissa asiakirjoissa:
Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen piiriin lasketaan Suomessa kuuluvaksi lähinnä alle
kouluikäisten lasten palvelut kuten päivähoito ja esiopetus sekä lisäksi koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta, Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvua ja
kehitystä inhimillisen toiminnan eri alueilla. Varhaiskasvatus tukee fyysistä kehitystä
ja terveyttä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä, älyllistä kehitystä ja oppimista, luovaa
toimintaa ja mielikuvitusta sekä tutustumista omaan lähiympäristöön ja kulttuuriin. Varhaiskasvatuksen perusta annetaan kotona, sillä vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus
ja –vastuu. Kotikasvatuksen tukena ovat varhaiskasvatuspalvelut, jotka monin eri
toimintamuodoin tarjoavat yhteiskunnallisesti säädeltyä varhaiskasvatusta” (Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti 2007, 29).
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005;) täsmentävät julkisten
varhaiskasvatuspalvelujen toimintaa mm seuraavasti:
.....”Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista, tavoitteellista
vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen
merkitys. Lähtökohtana on kasvatustieteelliseen, erityisesti varhaiskasvatukseen ja monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen ja menetelmien tuntemiseen perustuva kokonaisvaltainen
näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuk-
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sen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien
yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden”
Keskeiset varhaiskasvatuksen valtakunnalliset asiakirjat määrittävät varhaiskasvatusta
seuraavasti:
•

varhaiskasvatus kohdistuu pieniin lapsiin (0-8 v);

•

julkinen varhaiskasvatus on osa yhteiskunnan palvelujärjestelmää;

•

varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta

•

suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa;

•

edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista;

•

leikillä on keskeinen merkitys;

•

muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta ;

•

edellyttää kiinteää yhteistyötä/kumppanuutta;

•

perustuu kasvatustieteelliseen, erityisesti varhaiskasvatukseen ja monitieteiseen tietoon
ja tutkimukseen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

Nämä kuvaukset kertovat lukijalle monia asioita varhaiskasvatusinstituutioista ja varhaiskasvatuksen tehtävistä ammatillisena toimintana, mutta eivät varsinaisesti varhaiskasvatustieteestä ja sen erityisyydestä tieteiden kentässä. Ne kertovat kuitenkin varhaiskasvatuksen
ammattikäytäntöjen ja varhaiskasvatustieteen kiinteästä suhteesta - varhaiskasvatuksen soveltavasta luonteesta. Esimerkiksi varhaiskasvatus ammatillisen toimintana edellyttää tietoa
ja ymmärrystä esim. lapsuuden maailmasta, lapsen kasvuolosuhteista, lapsen kehityksestä
ja kasvatusprosesseista jne. Varhaiskasvatuksen ilmiöitä koskevaa tietoa syntyykin monien
tieteenalojen tutkimuksessa.
Seuraavaksi yritän hahmottaa varhaiskasvatustutkimuksen olemusta lähestymällä asiaa eri
suunnista. Ensin kysyn, onko varhaiskasvatus tiede ja millainen tiede se on? Seuraavaksi yritän
hahmottaa sitä, mikä on varhaiskasvatustieteen tutkimuskohde. Lopuksi sijoitan varhaiskasvatuksen systeemisen lähestymistavan avulla varhaiskasvatuksen ilmiöiden monitieteiseen
(multidisciplinary) ja tieteidenväliseen (interdisciplinary) kenttään.

Varhaiskasvatus akateemisen tieteenä ja oppiaineena
Tieteenalat ja oppiaineet muodostavat modernin yliopiston rakenteen alakulttuureita. Miller
(2009) toteaa, että monet oppineet ovat yrittäneet määritellä akateemisen oppiaineen kriteereitä ja päätyy siihen, että Arthur King’in ja John Brownell’in julkaisussa The curriculum
and the Disciplines of Knowledge vuodelta 1966 on selkein ja laajin tieteen kriteeriluokitus.
He asettevat oppiaineelle/tieteenalalle seuraavat12 kriteeriä:
1. Selkeärajainen tutkimuksen kenttä (aiheiden rajat selkeät – mitä kuuluu, mitä ei kuulu)
2. Yhteisesti jaetut premissit (yhteinen ymmärrys siitä, miten maailma toimii)
3. Yhteisesti jaettu käsitteistö
4. Yhteisesti jaetut teoreettiset viitekehykset tai ja mallit
5. Yhteisesti jaettu näkemys totuudellisista menetelmistä
6. Yhteisesti jaetut arvot ja normit
7. Edelliset kuusi ominaisuutta kumulatiivisesti tuottavat yhdessä koherentin maailmankuvan – tieteenalan matriisin
8. Tiedeyhteisö, joka jakaa tämän yhteisen maailmankuvan (tieteellinen identiteetti)
9. Jaettu kirjallisuus ja oppiaineen suuret nimet
10. Yksimielisyys siitä, mitä oppiaineen koulutuksessa tulisi opettaa
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11. Välineet ylläpitää professionaalisia standardeja - tieteellisen kompetenssin arviointi,
konferenssit, julkaisut, apurahat j)
12. Laitos koti yliopistossa ( byrokraattinen tunnustaminen ja alueellinen omistajuus)
Tällaisella ideaalityypin käsitteellistämisellä on oma heuristinen arvonsa, mutta kun sitä
yritetään soveltaa käytäntöön, monet nykyiset akateemiset oppiaineet eivät täytä näitä kaikkia
kriteereitä; ei myöskään varhaiskasvatustiede.
Varhaiskasvatustiede, kuten monet uudet oppiaineet, on syntynyt useiden tieteenalojen rajapinnoille. Tällaisia tieteenoloja on ovat erityisesti kasvatustiede, kehityspsykologia,
kasvatuspsykologia, sosiaalipsykologia ja sosiologia ja sosiaalipolitiikka. Näillä tieteenaloilla
ja lisäksi monilla muilla kuten yrityksen taloustiede hallintotieteet, johtamistiede, yhteiskuntapolitiikka, lastenpsykiatria, terveystieteet jne. tehdään jatkuvasti varhaiskasvatukseen
tavalla tai toisella liittyvää sekä siihen kontribuoivaa tutkimusta tieteenalojen omista lähtökohdista ja kysymyksenasetteluista. Varhaiskasvatustieteen kehityksen kannalta on kuitenkin
ensisijaisen tärkeää, että se tunnistaa oman tutkimuskohteensa, erityisyytensä ja suhteensa
rajapinnoilla oleviin tieteisiin.

Varhaiskasvatustieteen tutkimuskohteena varhaiskasvatus
Vaikka varhaiskasvatustiede pyrkii määrittymään omana tieteenalanaan, se ei voi kieltää
läheistä suhdettaan kasvatustieteeseen eikä myöskään moniin muihin lähitieteisiin. Näistä
lähitieteenaloista erityisesti kehitys – ja kasvatuspsykologia sekä yhteiskuntatieteet ovat olleet
keskeisessä asemassa. Mutta kehityspsykologia sen enempää kuin sosiologiakaan eivät tutki
kasvatusta sellaisena kuin se on kasvatustieteen tutkimuskohde. Yksinkertaisesti ilmaisten
kasvatustieteen tutkimuskohteena on kasvatus.
Kun kasvatustiede on tiedettä ihmiseksi tulemisesta ja ihmiseksi kasvattamisesta, niin
varhaiskasvatukselle ei liene mitään syytä irrottautua tästä kasvatustieteen yleisestä määrittelystä. Varhaiskasvatustieteen tutkimuskohteena on varhaiskasvatus. Jos varhaiskasvatuksen ilmiöitä yritetään ratkaista pelkästään (kehitys)psykologiselta pohjalta, joka ei huomioi
kasvatuksen välttämättömyyttä ihmiseksi tulemisen prosessissa tai esimerkiksi sosiologiselta
pohjalta (sosialisaatio) jossa kasvattajan rooli jää vähäiseksi ja jossa mielenkiinto on suuntautunut reproduktion ongelmaan, kasvatuksesta jää puuttumaan jotain oleellista. Ihmiseksi
kasvaminen toteutuu kasvattajan ja kasvavan yhteistoiminannan kautta. Kasvatuksellisen ja
pedagogisen vuorovaikutuksen prosessissa kulttuuri ja sivistys avataan ja avautuu kasvavalle
hänen muokattavakseen jotta hän voi itsenäisesti toimia siinä ja myös ylittää sen.
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tutkimuskohteena on varhaiskasvatus – ihmiseksi kasvaminen kasvatusvuorovaikutuksessa. Tämä mahdollistuu ja toteutuu kasvattajan ja kasvavan
yhteistoiminnan – kasvatuksellisen sekä pedagogisen vuorovaikutuksen kautta.
Samoin kuin varhaiskasvatusta myös kasvatuksen vuorovaikutuksellista luonnetta sekä
kasvatusvuorovaikutusta tieteellisen tutkimuksen kohteena on kuitenkin syytä tarkastella
moniulotteisesti (Karila, Alasuutari, Hännikäinen, Nummenmaa & Rasku-Puttonen 2005, 7).
Ensinnäkin kasvatuksessa on kyse ainakin seuraavista vuorovaikutuksen tasoista ja toimintakentistä:
•

kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus

•

kasvattajien ja lasten välinen vuorovaikutus

•

eri sukupolvien välinen vuorovaikutus

•

vanhempien ja ammattilaisten välinen vuorovaikutus

•

lasten keskinäinen vuorovaikutus

•

yksilöiden, ryhmien ja kulttuurin välinen vuorovaikutus

•

yksilöiden, ryhmien ja kasvatusinstituutioiden välinen vuorovaikutus

•

kasvatusinstituutioissa työskentelevien ammattilaisten välinen vuorovaikutus.
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Toiseksi kasvatusvuorovaikutuksessa on kyse ajattelusta (kasvatuksen tavoitteet ja päämäärät, erilaiset käsitykset uskomukset, olettamukset), tunteista ja toiminnasta. Näitä ilmiöitä
voidaan tutkia kaikilla kasvatusvuorovaikutuksen tasoilla ja toimintakentillä mikrotason prosesseista (esimerkkinä kasvattajan ja lapsen emotionaalinen vuorovaikutus ja kasvatuksellinen
toiminta perushoitotilanteissa) makrotason ilmiöihin ( esimerkkeinä varhaiskasvatuskulttuurit
ja varhaiskasvatustoiminnan informaatio-ohjaus)
Kolmanneksi varhaiskasvatusta toteutuu erilaisten toimintojen konteksteissa kuten hoito,
lapsen leikki, ohjattu toiminta, opetus, arjen puuhat.
Neljänneksi varhaiskasvatusta toteutetaan erilaisissa varhaiskasvatusympäristöissä ja kehitysyhteisöissä kuten koti, päiväkoti, muut instituutiot vapaa-ajan toiminnat joista osa on
yhteiskunnan rakentamaa ja ohjaamaa palvelujärjestelmää. Tästä kokonaisuudesta syntyy jo
varsin monimuotoinen varhaiskasvatuksen tutkimuskenttä.

Varhaiskasvatuksen ilmiöt ja kysymyksenasettelut - systeeminen
tarkastelu
Varhaiskasvatus tieteenalana samoin kuten esimerkiksi hoitotiede tai naistutkimus, on kehittynyt eri tieteen alojen rajapinnoille. Varhaiskasvatusta instituutiona ja ammattikäytäntönä
tutkitaan monien tieteenalojen piirissä samoin kun varhaiskasvatusinstituutioiden ja ammattikäytäntöjen kehittämisessä hyödynnetään jatkuvasti eri tieteenalojen tutkimustietoa.
Varhaiskasvatustutkimusta voidaan läpivalaista tarkastelemalla niiden tutkittavien ilmiöiden
sijoittumista systeemin eri tasoille. Samalla voidaan myös pohtia eri tieteenalojen näkökulmia
varhaiskasvatukseen (ks. myös Puroila & Karila 2001):

TAULUKKO 1. Varhaiskasvatuksen tutkimus ja varhaiskasvatustutkimus (esimerkkejä)
Systeemin eri tasoja

Tutkimuksen kohde

Mikrosysteemi

Kasvatusvuorovaikutus ajatteluna, tunteina, toimintana lapsen välittömissä varhaiskasvatusyhteisöissä ja lapsuuden erilaisissa kehitysyhteisöissä

Mesosysteemi

Kehitysyhteisöjen tai /ja varhaiskasvatuspalvelujen keskinäiset suhteet

Eksosyteemi

Voimavarat ja tuki varhaiskasvatuksella

Makrosysteemi

Varhaiskasvatus osana yhteiskuntaa ja kulttuuria Palvelujärjestelmä ja
kulttuuriset ilmiöt

Varhaiskasvatuksen tutkimuskysymykset sijoittuvat ensisijaisesti mikrosysteemin tasolle
eli kysymyksenasettelut kohdistuvat lapsen välittömissä kehitysyhteisöissä kuten kodissa,
päiväkodissa, koulussa tapahtuvan kasvatusvuorovaikutukseen ja pedagogiseen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Tällöin kasvatusvuorovaikutus laaja-alaisesti ja sisältäen toiminnan ja
toimintaympäristöjen kuvauksen ohella toimijoiden mentaaliset tilat kuten käsitykset, uskomukset, asenteet ja tunteet.
Mesosyteemiin liittyvä tutkimus kohdistuu lapsen välittömien kehitysyhteisöjen (mikrosysteemien) keskinäisten suhteiden tutkimiseen tällä hetkellä yksi tutkimuskohde syntyy varhaiskasvatussuunnitelman tuottamasta ”velvollisuudesta” kumppanuuteen ja tässä
kumppanuudessa neuvoteltavaan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Näissä prosesseissa kohtaavat kasvatusyhteisöjen (perheen, päiväkodin, perhepäivähoidon
jne) kasvatusta koskeva ajattelu, kasvatuksen tavoitteet ja päämäärät Laajasti ymmärrettynä
mesosyteemiin tasolle sijoittuu myös eri palvelujärjestelmien keskinäisten suhteiden tutkimus
– miten lasten ja lapsiperheiden palvelut tukevat kasvatuksen mahdollisuuksia
Varhaiskasvatusta eksosysteeminä tarkastelevien tutkimusten kohteena on se, miten erilaiset välilliset tekijät vaikuttavat lapsen välittömien kehitysyhteisöjen toimintaan tai näiden
välisiin suhteisiin. Esimerkiksi vanhempien työ ja perheen työaikarakenne on varhaiskasvatuksen kontekstissa varsin keskeinen eksosyteemin liittyvä kysymyksen asettelu. Varhais-
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kasvatuksen palvelujärjestelmien näkökulmasta kannalta kysymyksen asettelut voivat olla
monenlaisia ja sijoittuvat eri tieteenalojen rajapinnoille.
Varhaiskasvatustutkimus makrosysteemin tasolta sisältää kasvatusta ja kasvatusyhteisöjen
toimintaa ohjaavien ja säätelevien järjestelmien, lainsäädännöin näkökulmasta sekä laajemmin
kulttuurisesta näkökulmasta. Myös nämä ovat kysymyksiä joissa tarvitaan monitieteistä ja
tieteiden välistä tutkimus.

Haasteena tiede, mahdollisuutena monitieteisyys, tieteiden välisyys,
poikkitieteellisyys
Varhaiskasvatustieteen ja sen tutkimuskohteen määrittely elää ja muuttuu jatkuvasti yhteiskunnallisesti muuttuvissa ja määrittyvissä rakenteissa. Olen tässä artikkelissa esittänyt yhden näkemyksen. Tieteenalan joustavalla määrittelyllä haetaan perusteita varhaiskasvatuksen
legitimaatiolle omana tieteenalanaan. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että se tapa jolla
jäsennämme tiedettämme, määrittää ja ylläpitää myös sellaista kulttuurin ja tiedonmuodostuksen järjestystä jonka puitteissa toimimme. Yhtäältä tutkija ja tutkimus tutkii jo jäsennettyä
varhaiskasvatuksen maailmaa, samalla kun tutkimuksen tulokset määrittävät tutkittavaa
maailmaa. Tämän vuoksi ei ole samantekevää esimerkiksi tutkimuksen suuntaamisen kannalta
sen miten varhaiskasvatus ja sen tutkimuskohde ymmärretään. Samalla tavoin varhaiskasvatus osana yhteiskunnallista palvelujärjestelmää ja ammatillisena toimintana muotoutuu ja
määrittyy yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muuttuvissa rakenteissa.
Tällä hetkellä toteutetaan varsin suurta rakennustyötä varhaiskasvatuksen kentällä toiminnan eritasoilla makrotasosta mikrotasoon: valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman
kautta tuotetaan uudenlaista ymmärrystä varhaiskasvatuksesta – sen tavoitteista, ja tehtävistä
sekä varhaiskasvatuksen ammatillisista käytännöistä. Tämän työn onnistumisen kannalta
ei ole yhdentekevää, miten varhaiskasvatus ymmärretään ja millaista varhaiskasvatuksen
tutkimusta ja varhaiskasvatustutkimusta Suomessa tehdään.
Koska varhaiskasvatuksen ilmiöt sijoittuvat systeemin eritasoille, tarvitaan myös monitieteistä ja poikkitieteellistä tutkimusta, jossa eri alojen edustajat tarkastelevat samaa ilmiötä
omilla menetelmillään tai yhdessä kehitetyillä uusilla menetelmillä. Tämän yhteistyön tuloksena on mahdollista syntyä moniulotteisempi käsitys tutkimuksen kohteesta. Poikkitieteellinen tutkimus, jossa eri tieteenalat tekevät tutkimusta yhdessä alkaen yhteisestä ongelmanasettelusta, tuottaa parhaimmillaan uusia yhteisiä teorioita, menetelmiä ja näkökulmia.
Yhteenvetona varhaiskasvatustieteen tutkimukselle asettuvista haasteista totean seuraavaa.
Ensinnäkin tarvitaan varhaiskasvatuksen alueelle suuntautuvan tutkimuksen meta-analyysia
varhaiskasvatustieteen tutkimuskohteen näkökulmasta, suhteessa varhaiskasvatustoimintaan
sekä analyysia sitä, mitä muut tieteenalat antavat varhaiskasvatukselle. Toiseksi tarvitaan entistä enemmän tutkimusta, joka kohdistuu kasvatusvuorovaikutukseen - vuorovaikutuksen
eri tasoilla ja eri toimintakonteksteissa. Erityisesti tarvitaan tutkimusta, jossa kohteena ovat
erilaiset kehitysyhteisöt kasvattajien yhteisöinä. Tämä liittää tutkimuksen vahvasti ammattikäytäntöjen kehittämiseen. Kolmanneksi tarvitaan tutkimuksia, joissa lapsuutta ja lasten
hyvinvoinnin kehitysehtoja sekä näitä tuottavia palvelujärjestelmiä tutkitaan monitieteisesti
ja poikkitieteellisesti.
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LAPSET KERTOVAT HYVINVOINNISTAAN –
KUKA KUUNTELEE?
[CHILDREN TELL OF THEIR WELL-BEING – WHO LISTENS? (TELLIS) ]

Dosentti Eila Estola
Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
eila.estola(at)oulu.fi
”Lapset kertovat hyvinvoinnistaan” -tutkimusprojektissa kiinnostus kohdistuu lasten elettyyn
ja koettuun hyvinvointiin. Esityksessä kuvaan tutkimusprojektin teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia, pääkohtia empiirisestä osasta ja esittelen yhden osatutkimuksen kautta
joitakin alustavia tuloksia. Konsortiona toteutettava tutkimusprojekti toteutetaan vuosina
2010-2013 ja se kuuluu Suomen Akatemian “SKIDI-KIDS” eli lasten ja nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin tutkimusohjelmaan. Tutkimushanketta johtaa professori Leena Syrjälä Oulun
yliopistosta. Oulun osahanke on nimetty ”lasten kertomukset kontekstissaan”. Helsingin
yliopistossa dosentti Liisa Karlssonin osahankkeen teemana on ”lasten ääniä kuuntelemassa
ja heidän kertomuksiaan vastaanottamassa”. Molemmissa osahankkeissa on tekeillä väitöskirjoja ja post doc –tutkimusta.
Tutkimushankkeessa liitämme eletyn ja koetun hyvinvoinnin tiiviisti lasten kokonaisvaltaiseen arjen elämään, jota tarkastelemme erityisesti kerronnallisen lähestymistavan kautta.
Elettyä ja koettua hyvinvoinita voida tavoittaa suoraan vaan ne välittyvät kertomusten kautta. Kokemuksen ja kertomisen suhde tulee vielä kiinnostavammaksi lasten kohdalla, jolloin
verbaalinen kertominen voi olla katkelmallista ja niukkaa. Tutkimuksessamme olemmekin
lähteneet siitä, että lapset kertovat kokemuksistaan myös toiminnassa ja ehkäpä ennen kaikkea siinä.
Projektin päätutkimuskysymys on: Miten erilaiset kerronnalliset käytännöt ovat yhteydessä
lasten hyvinvointiin? Kerronnallisen käytännön (narrative practices) –termi on laaja käsite,
joka sisältää kolme osa-aluetta. Ensiksikin on kertomusten sisällöt eli mitä lapset kertovat
hyvinvoinnistaan. Toisena osa-alueena on kerronnalliset prosessit eli miten lapset kertovat
hyvinvoinnistaan. Kolmas osa-alue on kertomisen paikat eli ne ympäristöt, joissa kertomukset
tuotetaan. Paikat ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta, sillä ne ovat sekä fyysisiä että sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita tiloja, joissa mielen ja ruumiin kokemukset syntyvät
(Brady2005, 984).
Perinteisesti kerronnallinen tutkimus on ollut kiinnostunut kertomusten sisällöstä.Uudempi tutkimus painottaa, että kertomisen prosessin tarkastelu on yhtä tärkeää, koska kertomukset rakentuvat ja kerrotaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tietyssä konteksissa,
paikassa. (Hyvärinen 2008; Riessman 2008; Gubrium & Holstein 2008). Kertomuksissa ja
kertomisessa onkin kahdenlaista potentiaalia hyvinvoinnin kannalta. Lapsille kertominen
on merkityksellinen tapa ymmärtää itseä ja ympärillä olevaa maailmaa. Tutkijoille ja muille
aikuisille lasten kertomukset ja kertomisen ymmärtäminen tarjoavat ikkunan lasten kokemuksiin hyvinvoinnista.
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Alla oleva kuva kokoaa yhteen teoreettis-metodologiset lähtökohdat ja tutkimuksen kiinnostuksen kohteet.

Kertomukset
Mitä lapset kertovat
hyvinvoinnistaan?

Kerronnalliset käytännöt

Kerronnallisuus kontekstissaan

Paikat kerronnallisina
ympäristöinä
Millaisia kerronnallisia
ympäristöjä ovat erilaiset
puitteet ja instituutiot

Kerronnalliset prosessit
Kertominen
Miten lapset kertovat
hyvinvoinnistaan?
Kuinka heitä kuunnellaan ja kuinka
he tulevat kuulluiksi?

Näemme lapset kompetentteina toimijoina, jotka voivat olla tutkimuksessa itse aktiivisesti tuottamassa tietoa aikuisten kanssa. (Birbeck & Drummond 2005; Einarsdottir 2005;
2007). Tutkimuksessa on mukana alle 12-vuotiaita lapsia erilaisissa kasvuympäristöissä: kotona, päiväkodeissa ja koulussa sekä eräissä epävirallisissa instituutioissa kuten museoissa
ja näyttelyissä. Lasten hyvinvointiin vaikuttaa perhe ja muut instituutiot kuten päivähoito
ja koulu. Niissä lasten kerronnalliset konventiot kehittyvät tai jäävät kehittymättä ja niissä
lasten kokemukset hyvinvoinnista toteutuvat. (Hyvärinen 2008, 43; Langellier & Peterson
2004; Ochs & Capps 2001)
Aineisto muodostuu suullisten ja kirjallisten kertomusten lisäksi muun muassa lasten
toiminnan havainnoinnista ja taiteellisista tuotoksista, kuten valokuvista ja videoinneista.
Eri osatutkimuksissa aineisto vaihtelee. Käytössä on noin 3000 saduttamismenetelmällä eri
ympäristöissä kerättyä lasten kertomusta. Kotitutkimuksessa äiti-tutkija on kerännyt lastensa
ja heidän ystäviensä arjesta laajan aineiston viiden vuoden ajalla. Kouluympäristössä on koottu
videoaineistoa inkluusioperiaatteella toteutetusta liikunnanopetuksesta 7-11-vuotiaiden luokassa, jossa on kaksi opettajaa. Päiväkotiaineisto on koottu kolmesta lapsiryhmästä narratiivista
etnografiaa hyödyntävällä tutkimusotteella. Lasten iät vaihtelevat yhden ja kuuden vuoden
välillä. Aineistoa on koottu muun muassa havainnoimalla ja valokuvaprojektilla. Kolme tutkijaa Oulun tutkimusryhmästä on osallistunut lasten päiväkotiarkeen tavoitteenaan kuunnella
ja kuulla lasten kertomuksia arjestaan. Lasten kertomuksia on koottu monin menetelmin;
havainnoimalla, nauhoittamalla lasten arkipäivän keskusteluja, keräämällä lasten piirustuksia
ja haastattelemalla. Keväällä 2010 toteutimme kahdessa päiväkotiryhmässä valokuvausprojektin, jossa lapset kuvasivat digikameralla päiväkotiarkea ja kertoivat ottamistaan kuvista
tutkijoille, päiväkodin työntekijöille sekä perheenjäsenilleen. Käytössämme on yli 2500 lasten
ottamaa valokuvaa sekä kymmeniä nauhoituksia, joissa lapset kertovat kuvista.
Tulokset tulevat antamaan tietoa lasten koetusta hyvinvoinnista eri näkökulmista. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena tavoitteena on avata, laajentaa ja syventää lasten kertomuksen käsitteistöä. Esityksessä tullaan esittelemään ensimmäisiä alustavia tuloksia päiväkodissa
tehdystä tutkimuksesta.
Tutkimusryhmän johtaja: professori Leena Syrjälä Oulun yliopisto
Tutkijoita Helsingissä: dosentti Liisa Karlsson, tohtoriopiskelija Riikka Hohti
Tutkijoita Oulussa: tutkijatohtori Anna-Maija Puroila, tohtoriopiskelija Elina Viljamaa
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Viittauksia lasten yhteisöihin löytyy monista vertaisoppimista, vuorovaikusta ja vertaissuhteita käsittelevistä tutkimuksista (esim. Hännikäinen 2006; Lehtinen 2001), mutta varsinaisesti
lasten yhteisöllisyyttä käsitteleviä tutkimuksia on yhä edelleen vain vähän (Koivula 2008).
Myös pienten lasten yhteisöllinen oppiminen on alue, jota on tutkittu niukalti. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miten lasten yhteisöllisyys kehittyy ja millaista yhteisöllistä
oppimista tapahtuu päiväkodissa lasten vapaan toiminnan ja leikin tilanteissa (Koivula 2010).
Tutkimuksessa etsittiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:
1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä?
2. Miten yhteisöllisyys kehittyy?
2.1 Mitkä ovat yhteisöllisyyden kehittymisen vaiheet?
2.2 Mitkä tekijät edistävät ja estävät yhteisöllisyyden kehittymistä?
3. Millaista yhteisöllistä oppimista tapahtuu lasten kesken?
3.1 Miten yhteisöllinen oppiminen ilmenee lasten vuorovaikutuksessa ja 		
lasten välisissä suhteissa?
3.2 Mitkä tekijät edistävät ja estävät yhteisöllistä oppimista?
Tutkimukseen osallistui kaksi lapsiryhmää yhdestä päiväkodista. Iältään lapset olivat
kolmesta viiteen-vuotiaita ja kuusivuotiaita. Tutkimusotteena oli etnografisia menetelmiä
hyödyntävä tapaustutkimus. Tutkimusaineiston keruu ajoittui päiväkodin yhden toimintavuoden ajalle, elokuusta kesäkuuhun. Aineistonkeruumenetelminä olivat pääasiassa videoimalla
toteutettu havainnointi ja kynä-paperi-havainnointi.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lasten kokemus yhteisön jäsenyydestä kehittyi vähitellen ja ajallisesti melko hitaasti. Lasten yhteisöllisyys kehittyi kolmen vaiheen kautta.
Ensimmäisessä, yhteisöllisyyden etsimisen vaiheessa keskeistä oli oman paikan löytäminen
lapsiryhmässä, sopivien toimintakumppaneiden etsiminen ja ensimmäisten ystävyyssuhteiden
muodostaminen. Toisessa, yhteisöllisyyden piirteiden ilmenemisen vaiheessa yhteisöllisyys tuli
näkyväksi ystävyysryhmittymien toiminnassa. Viimeisessä, aidon yhteisöllisyyden vaiheessa
pienyhteisöjen yhteinen kulttuuri ja säännöt olivat vakiintuneet ja niiden noudattaminen
vahvisti yhteisöllisyyden tunnetta. Lasten yhteinen toiminta oli aiempaa keskustelevampaa
ja yhteistyön tekeminen oli lapsille tärkeää. Aidon yhteisöllisyyden vaihe ilmeni lasten keskinäisessä kiintymyksessä ja emotionaalisessa yhteydessä: lapset halusivat olla yhdessä ja he
osoittivat sanoin ja elein keskinäisiä, positiivisia tunteitaan. Ydinryhmiin ja pienyhteisöihin
vakiintui omia, yhteisöllisiä rutiineja, joiden noudattaminen vahvisti yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteisön jäsenyyden ja sitä kautta yhteisöllisyyden tunteen saavuttamisen kannalta
havaittiin tuloksissa keskeisiksi kolme seikkaa: ystävyyssuhteet, yhteinen toiminta ja ”mepuhe” (ks. myös Ikonen 2006).
Pienten lasten yhteisöllinen oppiminen rakentui kolmen osa-alueen, kognitiivisten aloitteiden, toiminnan hallinnan ja sosiaalisten suhteiden varaan. Kognitiivisissa aloitteissa merkitysten sekä yhteisen ymmärryksen ja tiedon rakentaminen osoittautuivat yhteisöllisen op-
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pimisen kannalta välttämättömiksi. Tämä edellytti lapsilta avointa keskustelua, neuvotteluja
ja motivaatiota yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi sekä halua selvittää toiminnassa esiin
tulevat konfliktit. Toiminnan hallinta liittyy lasten kykyyn ja haluun rakentaa, ylläpitää ja
kehittää yhteistä toimintaa ja yhdessä neuvotellen ratkaista toiminnan aikana eteen tulevat
haasteet. Sosiaalisista suhteista ystävyyssuhde tai yhteenkuuluvuuden tunne osoittautuivat
yhteisöllisen oppimisen edellytykseksi.
Yhteisöllinen oppiminen edellyttää vahvaa motivaatiota yhteisen toiminnan rakentamiseen: kyse ei ole helposta prosessista, vaan yhteisöllinen oppiminen vaatii muun muassa
toimintaan sitoutumista, toiminnan koordinointia, ponnisteluja, toisen auttamista, ongelmien voittamista, riittäviä sosiaalisia taitoja ja vastavuoroista vuorovaikutusta. Ystävyys tai
yhteenkuuluvuuden tunne toimi sellaisena lapsia yhdistävänä siteenä, joka tuotti riittävän
syyn ponnistella yhteisöllisen oppimisen edellyttämällä tavalla.
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TIIVISTELMÄ
Viimeaikaisissa havainnointitutkimuksissa on lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen
laadun havaittu olevan yhteydessä lasten oppimiseen ja motivaatioon. Motivaatiolla taas on
vahva yhteys lasten varhaisten vuosien oppimiseen ja kehitykseen. Esimerkiksi lasten kiinnostus lukutaitoa kohtaan on yhteydessä lasten lukutaidon kehitykseen ja vastaavasti matematiikkaan liittyvä kiinnostus on yhteydessä matemaattisten taitojen kehitykseen. Erityisesti
opettajan antaman tunnetuen ladun on havaittu olevan tärkeää niiden lasten kohdalla, joilla
oppimisessa ja kehityksessä on olemassa ns. riskitekijöitä.
Suomen Akatemian rahoittamassa Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikön
Alkuportaat - Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa – seurantatutkimuksessa vuosina 2006-2011 selvitetään lasten oppimispolkujen sekä vanhempien ja opettajien
yhteistyön muotojen lisäksi opetusryhmien vuorovaikutuksellista ilmapiiriä ja opettajien
ohjauskäytäntöjä kyselyjen ja opetusryhmissä tapahtuvien havainnointien avulla. Kiinnostuksen kohteena on tiedon saaminen lasten esi- ja alkuopetusvuosien luku- ja kirjoitustaidon
sekä laskutaidon oppimisen ja motivaation suotuisaa kehitystä tukevista ympäristöistä ja
käytännöistä varsinkin silloin kun lapsella on esiopetuksen päättyessä todettu oppimiseen
liittyviä riskejä. Tutkimusmenetelminä ovat lasten ryhmä- ja yksilötestit sekä haastattelut,
opetusryhmissä tapahtuvat havainnoinnit sekä opettajien ja vanhempien kyselyt. Viisivuotiseen seurantaan osallistuu noin 2000 lasta (vuonna 2000 syntyneiden lasten koko ikäkohortti
Kuopiosta, Laukaasta ja Joensuusta sekä Turusta noin puolet ikäkohortista) vanhempineen
ja opettajineen esiopetusvuodesta 4. luokan loppuun asti.
Lasten taitoja ja motivaatiota on arvioitu esiopetusvuoden alussa ja lopussa. Opettajat
ja vanhemmat ovat vastanneet esimerkiksi kasvatuskäytänteitään ja lapsen toimintaa koskevaan kyselyyn esiopetuksen keväällä. Opettajien toimintaa ja vuorovaikutusta ryhmässä on
havainnoitu ja videoitu CLASS-menetelmän (Classroom Assessment Scoring System K-3;
Pianta, LaParo & Hamre 2008) sekä ECCOM-menetelmän (Early Childhood Classroom
Observation Measure; Stipek & Byler 2004) avulla esiopetusvuoden helmikuussa. CLASSmenetelmässä kaksi arvioitsijaa arvioi 20-minutin sykleissä ryhmän toiminnassa havaitun
tunnetuen (esim. ryhmän ilmapiiri, opettajan sensitiivisyys), opettajan ohjauksellisen tuen
(esim. palaute, ajattelun ohjaaminen, kieli ja käsitteenmuodostus) sekä toiminnan organisoinnin (esim. käyttäytymisen säätely, ohjauksen muodot) laatua asteikolla 1-7 (1 = matala
laatu – 7 = korkea laatu). Syklejä on opettajakohtaisesti 10-12 kahtena eri havainnointipäivänä. ECCOM-menetelmän avulla taas arvioidaan missä määrin ryhmässä on päivän aikana
(noin 3 tuntia) havaittavissa lapsilähtöistä (asteikolla 1-5), opettajajohtoista (asteikolla 1-5)
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ja lasten dominoimaa (asteikolla 1-5) toimintaa. Kaikilta opettajilta on lisäksi tallennettu
kaksi ohjaustuokiota ääninauhalle ja osa havainnoiduista tuokioista on myös videoitu.
Tähän mennessä on havaittu lasten välillä olevan eroja lukutaidon ja matematiikan taitojen
edistymisessä sekä motivaation kehityksessä jo esiopetusvuonna. Esiopetusvuonna on pystytty
myös tunnistamaan ne oppimisen valmiudet, jotka ennustavat lasten taitojen edistymistä
alkuopetusvuosina. Erityisen kiinnostavaa on, että esiopetusryhmien välisiä eroja näyttäisi
ainakin osin selittävän esiopettajien ohjauskäytänteet ja ohjaukseen liittyvät vuorovaikutuksen laatutekijät. Esimerkiksi niissä esiopetusryhmissä, joissa opettajan ohjauksellinen tuki on
laadukasta, lapsilla ilmenee vähemmän oppimistehtäviä välttävää käyttäytymistä ja lasten
matematiikan valmiudet kehittyvät paremmin kuin muissa esiopetusryhmissä. Lisäksi niissä
esiopetusryhmissä, joissa toiminta on organisoitu hyvin ja ryhmä toimii joustavasti, lapset
ovat motivoituneempia esiopetuksen sisältöalueita kohtaan, mikä puolestaan heijastuu lukivalmiuksien kohdalla muita ryhmiä parempiin tuloksiin.
Saadaksemme tarkemman kuvan siitä, miten laadukas ohjauksellinen tuki näyttäytyy
oppimistilanteissa, videoimme vapaaehtoisten esiopettajien ja lasten välistä vuorovaikutusta
ryhmässä. Valitsimme videolta tarkemman analyysin kohteeksi episodit, joissa ohjauksellinen
tuki oli arvioitu kohtuulliseksi (CLASS arvio 5) tai sitä paremmaksi (CLASS arvio 6 tai 7).
Etsimme dialogisia ohjauskäytänteitä, jotka sisältäisivät pohdiskeluun johtavaa keskustelua,
kokoavaa kysymysten tekemistä sekä edistäisivät sisältöjen tai käsitteiden oppimista.
Analyysit nostivat esille kolmenlaisia dialogisia elementtejä sisältäneitä vuorovaikutusmalleja: Malli A, jossa opettaja hallitsi keskustelua ja auttoi lapsia kysymysten avulla tuomaan
esille omia tietojaan ja taitojaan; Malli B, jossa opettaja rohkaisi lapsia osallistumaan ja kuvailemaan omia ajatuksiaan käsillä olevasta aiheesta, opettaja toisti usein vastauksia ja laajensi
lasten kommentteja; ja Malli C, jossa keskustelu käynnistyi lasten aloitteesta ja opettaja antoi
lapsille tilaa esittää ajatuksiaan, kommentoida toisten tekemiä aloitteita ja jatkaa keskustelua
lasten esille nostamista kokemuksista. Kuitenkaan dialogiselle vuorovaikutukselle ominaista
toisten lasten ajatusten jatkoksi rakentuvaa keskustelua ei vielä esiintynyt vaan keskustelu kulki
opettajan välittämänä. Edellä kuvatuissa malleissa puhe tasapainottui vähitellen opettajan ja
lasten kesken mallista A malliin C. Dialogisen vuorovaikutuksen synnyttämisessä opettajan
tärkein tehtävä näytti olevan tilan antaminen lasten kokemuksille, sensitiivisyys lasten esittämille ajatuksille ja kiinnostus jatkaa keskustelua lasten esittämien ajatusten pohjalta. Näin
opettajat ilmaisivat arvostavansa lasten ajatuksia ja kokemuksia. He antoivat tilaa ja aikaa
pohdinnoille kiirehtimättä, mutta huolehtivat samalla siitä, ettei keskustelu harhautunut
muihin asioihin kovin pitkäksi aikaa. Tämän aineiston perusteella voidaankin todeta, että
keskeisimmät dialogista ohjaustapaa luonnehtivat tekijät olivat opettajan lapsille esittämät
avoimet kysymykset sekä aktiivinen lasten kuuntelu.
Jatkossa tulisi kehitettävä esiopetuksen ohjausvuorovaikutuksen laatua siten, että se herättää lapsen motivaation oppimista kohtaan ja huomioi sekä ryhmän tarpeet että lasten
yksilölliset oppimisen tarpeet. Opettajankoulutuksen haasteena on kouluttaa tulevia esiopettajia tiedostamaan vuorovaikutuksen ja ohjauksen käytäntöjen tärkeä merkitys lapsen
oppimiselle ja motivaatiolle.
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HANKKEEN YHTEISKUNNALLINEN TAUSTA
Yhteiskuntatutkijat ovat osallistumisestaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin tuottamiseen (mm.
Kautto 2001; Jordan & Jordan 2000). Länsi-Euroopassa on meneillään siirtymä kansalaisten
hallitsemisesta todenneet kansalaisten hyvinvointia koskevien linjausten riippuvan kasvavasti
heidän aktiivisesti hallinnointiin (governance), joka korostaa ruohonjuuritason vaikuttamista,
yksilöiden vastuuta sekä lähiyhteisöjen ja erilaisten kumppanuusryhmien merkitystä osana
toimivaa hallintotapaa (Newman 2001; Glendinning & al. 2002; McDonald 2005). Tämä
prosessi ulottuu nyt myös lapsiin (esim. Esping-Andersen 2002).
Keskustelua lasten osallistumisesta ovat pitäneet yllä jo YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanovelvoitteet, mutta lasten yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistumisen ja vaikuttamisen itseään koskevissa asioissa voi nähdä osana yleistä kansalaisosallistumiseen
kannustavaa kehityssuuntaa, joka koskee mm. julkisten palveluiden arviointia, palveluiden
hallintoa ja julkista päätöksentekoa. Näin osallistuminen nähdään toimintana, joka vahvistaa
demokraattisia instituutioita ja antaa niille legitiimin aseman. Kansalaisosallistumisen uskotaan estävän syrjäytymistä, luovan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistävän tasavertaisuutta
ja inkluusiota sekä toimivan kansalaisten ”valtauttamisen” välineenä (ks. esim. Tisdall & Bell
2006). Sen toivotaan myös toimivan myös välineenä julkaisten palveluiden kehittämisessä
ja kohdentamisessa kansalaisten tarpeiden mukaan. Kaiken kaikkiaan kansalaisosallistumisen uskotaan siis luovan hyvinvointia. Mahdollistamalla lasten osallistuminen ja osin jopa
velvoittamalla siihen piirretään samalla esiin lasten - vielä ”ohutta” (Lister 2008).´- kansalaisuutta. Muutos sukupolvisuhteissa merkitsee myös yhteiskunnallisen ”sukupolvisopimuksen”
uudelleenneuvottelua (vrt. Cockburn 2007; Sulkunen 2007).
Perhettä on perinteisesti pidetty lasten hyvinvoinnin tuottamisen ja tukemisen primaariinstituutiona. Sittemmin monet muut lasten kasvuympäristöt ja palvelujärjestelmät (päivähoito, koulu, lastensuojelu) ovat tulleet perheiden rinnalle lasten hyvinvoinnin tuottajiksi.
Viime aikoina todettu syrjäytymisen lisääntyminen ja eriarvoisuuksien kasvu ovat herättäneet
julkista huolta lapsia ympäröivän hyvinvointiverkoston riittävyydestä. Vastauksena huoleen
totunnaisia sukupolvisia käytäntöjä ja suhteita on muovattu uudenlaisiksi ja on luotu myös
kokonaan uudenlaisia, eri sukupolvia yhdistäviä toimintamuotoja.

IPs -tutkimushanke
Tämän Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelman rahoittaman Sukupolviset kumppanuudet (IPs) -hankkeen tarkoituksena on tutkia vertailevasti
sekä perinteisiä että uusia sukupolvisia (sukupolvia yhdistäviä) suhdejärjestelmiä, joissa myös
lapset ovat toimijoina mukana. Hankkeen kolmessa osahankkeessa kysytään,
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-

Millaisia ovat lasten ja aikuisten keskinäissuhteet näissä (niin perinteisissä kuin uusissakin) sukupolvisissa käytännöissä? Voidaanko niitä luonnehtia kumppanuuksiksi
sukupolvien välillä?

-

Miten nämä lasten sukupolviset suhteet ja käytännöt ovat yhteydessä heidän hyvinvointiinsa? Edistävätkö ne lasten hyvinvointia ja tasavertaisuutta ja estävätkö ne heidän
syrjäytymistään? Miten ne sen tekevät?

-

Millaisia vaikutuksia kumppanuuskäytännöillä (jos ne sellaisiksi osallistuvat) on lasten
asemaan ja toimintamahdollisuuksiin - luovatko tai laajentavatko ne erityisesti lasten
osallistumisen tiloja?

Hanke koostuu kolmesta temaattisesti toisiinsa kytkeytyvästä ja toisiaan täydentävästä
osatutkimuksesta, joissa kussakin on kohteena lasten sukupolvisuhteet tietyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimme sukupolvien suhteita ja kumppanuuksia
1. perheissä ja päiväkodissa (prof. Leena Alanen, KM, tohtorikoulutettava Anna
Siippainen),
2. lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa (YM, tohtorikoulutettava Johanna Moilanen), ja
3. Lasten parlamentissa: so. viime vuosina koulujen yhteyteen luodussa kunnallisessa
lasten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmässä (YTT, PostDoc-tutkija Johanna Kiili).
Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston kahden laitoksen (Kasvatustieteiden laitos/
varhaiskasvatus ja Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiaalityö) yhteishankkeena vuosina 2010-2013.
Tutkittavat kontekstit ja niissä tarkasteltavat sukupolvisuhteet (ks. kuvio yllä) on valittu
ottamalla
huomioon
eriyliopiston
sukupolvisuhteiden
ulottuvuus sekä niiden
Tutkimus toteutetaan
Jyväskylän
kahden laitoksen historiallis-ajallinen
(Kasvatustieteiden
laitos/varhaiskasvatus
ja
Yhteiskuntatieteiden
ja
filosofian
laitos/sosiaalityö)
vaihteleva ”sopimuksellisuuden” aste. Tämä mahdollistaa osahankkeiden tulosten vertailun
yhteishankkeena vuosina 2010-2013.
ja vastaamisen hankkeen ydinkysymykseen: avautuuko lapsille sukupolvisia kumppanuuksia
nyky-Suomessa, millaisia ne ovat ja millainen yhteys niillä on lasten hyvinvointiin, sosiaaliseen
osallistumiseen ja tasa-arvoon.

Settings

Contexts

Relations

Hankkeen teoreettinen kehys ja metodologia
Teoreettinen kehys. Hankkeen eri osatutkimuksissa käytetään toisiaan täydentäviä teoreettisia ideoita, joiden lähteitä ovat governmentality –tutkimus (Foucault, Rose, Dean), Pierre
Tutkittavat kontekstit ja niissä tarkasteltavat sukupolvisuhteet (ks. kuvio yllä) on valittu
Bourdieun
kenttäteoria
(ks. Alanen
2009, 2011),
kriittinen
ottamalla huomioon
eri sukupolvisuhteiden
historiallis-ajallinen
ulottuvuus
sekä niidenkansalaisuustutkimus (Lister,
vaihteleva ”sopimuksellisuuden” aste. Tämä mahdollistaa osahankkeiden tulosten
Cruikshank)
sekä
lapsuudentutkimuksen
piirissä
kehitelty
sukupolvianalytiikka (Alanen &
vertailun ja vastaamisen hankkeen ydinkysymykseen: avautuuko lapsille sukupolvisia
kumppanuuksia
nyky-Suomessa,
millaisia ne
ovat ja
yhteys niillä
on lasten
Mayall
2001;
Mayall & Zeiher
2003
ja millainen
toimijuuden
teoretisointi.
hyvinvointiin, sosiaaliseen osallistumiseen ja tasa-arvoon.
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Metodologia. ”Kumppanuuksia” koskeva julkinen diskurssi puhuu tasa-arvosta, jaetuista arvoista ja keskinäisestä luottamuksestä; tämän puheen voi epäillä luovan illusoorista
yhtenäisyyttä, jonka selkäpuolelle kätkeytyy perustavanlaatuisia vallan ja resurssien eroja
(Newman 2001). Tästä syystä hankkeen tutkimuksissa kiinnitetään keskeinen huomio relationaalisen vallan ja erilaisissa (sukupolvi)asemissa olevientoimijoiden resurssien (’pääomien’)
tutkimiseen. Kun kumppanuudet käsitetään Bourdieun tapaan kenttäteoreettisesti (ks. tästä
Alanen 2007, 2009), valtaerot tulevat tarkasteluun kentän toimijoiden välisinä, ja kumppanuussuhteiden koko laajempi konteksti ymmärretään kamppailukenttänä, jossa intressit, valta
ja arvovalta operoivat. Myös lapsilla on eri konteksteissaan erilaisia intressejä, resursseja ja
valtaa. Lasten kumppanuuskäytäntöjen tutkimuksessa sovellamme ranskalaisen sosiologin
Bourdieun kehittelemää relationaalista metateoriaa, joka tarjoaa adekvaatin metodologian
nimenomaan suhteiden kautta tapahtuvaan lasten toiminnan tarkasteluun (ks. esim. Bourdieu
& Wacquant 1992; Grenfell 2008). Bourdieun kehittelemä metodologia ohjaa siirtymään
lapsitutkimuksessakin hallitsevasta substantialistisesta ajattelu- ja tutkimustavasta (jonka
analyyttisina yksikköinä ovat lapset tai aikuiset yksilöinä) johdonmukaisesti relationaaliseen
ajattelu- ja tutkimustapaan, jossa (sukupolvi)suhde on sekä lähtökohta että analyysiyksikkö.
Monet metodit – osallistavat metodit
-

Yksilö- ja ryhmähaastattelut (lapset, vanhemmat, kasvattajat, opettajat, …);

-

Osallistuva havainnointi/etnografiset kenttätyömenetelmät (päiväkodissa, koulussa,
Lasten parlamentissa,…);

-

Verkostoanalyysi (perheet, päiväkoti/koulu, Lasten parlamentti);

-

Dokumentti- ja tekstianalyysit (esityslistat, asiakirjat, kokouspöytäkirjat, tiedotteet)

-

Tutkimusta lasten kanssa (research with children): aineistonkeruu, tulosten alustava
tulkinta

Lopuksi
·

Hankkeen tutkimus rakentuu useille Suomen Akatemian aiemmin rahoittamille tutkimushankkeille ja niiden tuloksille, mm.
-

Lapsuuden regiimit ja lasten hyvinvointi (2004-2007)

-

Resurssit, paikallisuus ja elämänkulku (2005-2009)

·

Hankkeen tutkimus on monitieteinen (sosiologia, varhaiskasvatustiede) ja transdisiplinaarinen (sosiaalityön tutkimus, lapsuudentutkimus)

·

Tutkijaryhmä on verkottunut kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa,
mm.
-

Lasten hyvinvointi ja hallinnan (uudet) muodot (HY/JY)

-

Sukupolvisuhteita säätelevien institutionaalisten käytäntöjen muutos Suomessa (HY/
JY) – tästä yhteistyöstä on syntynyt kirja ’Lapset, nuoret ja hallinta’ (ilmestyy
lähiaikoina)

-

Trust dynamics in the governance of children and youth (DK ym.)

·

Tuotokset
-

tieteelliset artikkelit ja kirjat, kaksi väitöskirjaa, kotimaiset ja kansainväliset
yhteisjulkaisut
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IPs –tutkijaryhmä:
Tutkimushankkeen johtaja: prof. Leena Alanen
				
Jyväskylän yliopisto
				
Kasvatustieteiden laitos/varhaiskasvatus
Tutkijat:			
				
				

YTT, PostDoc-tutkija Johanna Kiili
Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiaalityö

				
				
				

YM, tohtorikoulutettava Johanna Moilanen
Jyväskylän yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiaalityö

				
				
				

KM, tohtorikoulutettava Anna Siippainen
Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos/varhaiskasvatus
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Tampereen yliopisto
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Koulutuksen ja työelämän kohtaaminen on ollut viime vuosina lisääntyneen kiinnostuksen
kohteena. Kohtaamisen luonne ja merkitys konkretisoituu nuorten työntekijöiden työelämään
siirtymisen prosesseissa. Uusien, eri koulutus- ja ammattilaissukupolvea edustavien työntekijöiden tuleminen työyhteisöön on suuri haaste sekä heille itselleen että heidät vastaanottaville
kokeneimmille työntekijöille ja työyhteisöille. Tähän siirtymävaiheeseen kulminoituvat monet
yksilölliset, yhteisölliset, organisatoriset ja kulttuuriset prosessit.
Varhaiskasvatustyöhön on viime vuosina kohdistunut monenlaisia muutospaineita. Osa
näistä on seurausta yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksista: lasta, lapsuutta ja varhaiskasvatusta koskevat kulttuuriset ajattelutavat muuttuvat ja muuttavat samalla varhaiskasvatuksen
ammattilaisten toimintaa koskevia odotuksia. Osa muutoksista liittyy taas siihen, millaisia
valmiuksia ammatillisen tai asiantuntijakoulutuksen oletetaan tuottavan.
Varhaiskasvatuksen työyhteisöt ja ammattilaiset ovat kohdanneet uudet odotukset ja
laajentuneet työalueet entisin, taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä ajoittain jopa
supistunein, henkilöstöresurssein. Odotuksiin näytetään vastaavan vaihtelevasti: Yhtäältä on
nähtävissä innostusta ja toisaalta on havaittavissa merkkejä työssä jaksamisen heikentymisestä. Myös alalta poissiirtymistä on ilmennyt jonkin verran. Tilanne on haasteellinen niin
arkisen työn tekemisen kuin ammatillisten identiteettien muotoutumisen näkökulmasta.
Työelämän muutokset näyttäytyvät työuransa eri vaiheissa oleville ammattilaisille eri tavoin.
Uraansa aloittavilla työntekijöillä työidentiteetti muotoutuu murroksessa olevassa tilanteessa.
Kokeneemmille työntekijöille taas asettuu haaste muovata ammattiaan ja ammatillisuuttaan
koskevia tulkintojaan uusiin odotuksiin peilaten.
Uusien ja kokeneiden työntekijöiden kohtaaminen saattaa muodostua tilanteeksi, jossa
työhön kohdistuvat paineet, erilaiset tulkinnat työstä ja erilainen osaaminen kärjistyvät.
Parhaimmillaan tämä kohtaaminen voi kuitenkin muodostua yhteiseksi oppimisprosessiksi,
jossa uusi koulutuksen tuottama tieto ja kokemustieto rakennetaan työyhteisön yhteiseksi
tieto- ja osaamisvarannoksi.
Tutkimuksemme tavoitteena on
1) kartoittaa nuorten työntekijöiden työelämään siirtymistä nykypäivän suomalaisessa
päiväkodissa.
2) lisätä ymmärrystä niistä yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja kulttuurista prosesseista, joita
tässä työelämään siirtyvien ja työelämässä toimivien ammattilaisten kohtaamisessa
toteutuu.
3) kehittää tähän siirtymävaiheeseen sellaisia uudenlaisia toimintakäytäntöjä, jotka ehkäisevät työssä uupumista ja edistävät yhteisöllistä työssä oppimista.
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Tutkimus toteutettiin yhteishankkeena Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen, Työsuojelurahaston sekä Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien kesken. Hanke jakautui kartoittavaan
vaiheeseen (kevät 2009) ja kehittämistutkimuksen vaiheeseen (2009–2010). Tutkimus on
raportointivaiheessa. Esittelemme seminaarissa tutkimuksen tuloksia.
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Tulossa tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä

35

JARMO KINOS

PÄIVÄ LASTENTARHANOPETTAJANA – MISTÄ
VARHAISKASVATUKSEN AMMATILLISUUDESSA
OIKEIN ON KYSE?
ma.Professori Kirsti Karila & ma.Professori Jarmo Kinos
Tampereen yliopisto
Varhaiskasvatuksen yksikkö
kirsti.karila(at)uta.fi
jarmo.kinos(at)uta.fi
Esitelmässä kuvataan tapaustutkimusta, jossa analysoitiin suomalaisen lastentarhanopettajan
yhtä työpäivää ja sen aikana tapahtunutta ammatillista toimintaa. Esitelmässä kuvataan havainnoinnin ja haastattelun avulla hankittua tutkimusaineistoa. Tutkimus toteutettiin osana
kansainvälistä A Day in the Life of an Early Years Practitioner -projektia (ks. Miller 2008;
Karila & Kinos, tulossa). Kansainvälisen tutkimuksen tehtävänä oli selvittää:
·

Mitä varhaiskasvatuksen ammattilaisena oleminen tarkoittaa?

·

Millaisia merkityksiä ammattilaisena toimiminen saa erilaisissa toimintaympäristöissä?

Jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa kuudessa maassa (Australia, Uusi-Seelanti, Saksa, Englanti, Ruotsi, Suomi) hankittiin tutkimusaineisto yhdessä sovituin menetelmin. Ns.
kontekstiaineiston lisäksi kussakin maassa hankittiin yhden ammattilaisen päivää kuvaava
tapaustutkimuksellinen aineisto. Eri maiden aineistoja ei vertailtu keskenään, vaan niiden
avulla pyrittiin löytämään erilaisissa konteksteissa toteutuvan varhaiskasvatuksen ammatillisuuden vaihtelevia ilmentymiä.
Havainnointiaineistomme valottaa ammattilaisen päivää moninaisena, eri tehtävistä
koostuvana ja hajanaisena. Erilaiset vuorovaikutustilanteet muodostavat keskeisen areenan
lastentarhanopettajan ammatillisuuden toteutumiselle. Jatkuvat merkitysneuvottelut kuuluvat päivään. Opettajan työ koostuu sekä 1) lasten kanssa työskentelystä että 2) erilaisista
yhteistyötehtävistä muiden ammattilaisten ja vanhempien kanssa. Havainnointiaineistossa
huomiomme kiinnittyi siihen, että opettaja hoiti näitä kahta tehtäväkenttää samanaikaisesti.
Sen seurauksena hänen toimintaansa leimasi katkelmallisuus ja yhteen tehtävään keskittymisen puuttuminen. Tilanne on ammatillisuuden kannalta pulmallinen. Opettajan haastattelussa
korostui vahvasti ammatillinen osaaminen ja tietoisuus omasta toiminnasta. Voidaankin
ajatella näiden seikkojen jossain määrin vähentävän katkelmallisen työkontekstin mukanaan
tuomia riskejä. Mikäli nämä seikat eivät ole läsnä ammatillisessa toiminnassa, saattaa havaitunlainen työkonteksti osoittautua varhaiskasvatuksen laadun kannalta ongelmalliseksi.
Opettaja nosti haastattelussaan esille educare -ajattelun. Havainnoiduissa tilanteissa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tiivis integroituminen näyttäytyi yllättäen jatkuvana katkelmallisuutena ja keskittyneen toiminnan puutteena. Tutkimuksen tulosten perusteella
voidaankin asettaa haasteeksi kehittää sellaisia educare -mallia tukevia työkäytäntöjä, jotka
tukevat ammatillisuuden ehyttä toteutumista. Tämä on merkityksellistä myös instituutioissa lapsille muodostuvan toimintaympäristön kannalta. Havaintoaineistossa nousivat esille
vahvasti myös moniammatillisuuden kysymykset. Jatkuvat merkitysneuvottelut opettajan
ja lastenhoitajan välillä herättävät kysymyksiä: vaikka yhteistyö sujuukin tässä tapauksessa
joustavasti, on jatkuva tilannekohtaisten sopimusten laadinta sosiaalisesti kuormittavaa ja
aikaa vievää. Se vei usein myös huomion tilanteen pääfunktiosta. Myös yhteistyötilanteet
vanhempien kanssa keskeyttivät toimintaa lasten kanssa.
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Suomalainen tapaustutkimuksemme osoittaa, että varhaiskasvatuksen ammattilaisena
toimiminen tämän hetken suomalaisessa yhteiskunnassa on haasteellista. Ammatillisuuteen
kohdistuu yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä uudenlaisia odotuksia. Moniammatillisuuden, kasvatuskumppanuuden, lasten yksilöllinen huomioimisen ja hoidon, kasvatuksen
ja opetuksen integroimisen odotukset kehystävät varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä
ja luovat ammatillisuudelle uusia ideaaleja.
Tutkimusaineistomme perusteella näyttää ilmeiseltä, että päiväkotien työkulttuurisia
käytäntöjä on pikaisesti kehitettävä, mikäli ammatillisuuden ideaaleihin halutaan vastata
laadukkaasti. Tällä hetkellä ainakin tutkimuksemme ryhmän työkulttuuria ja kokemuksemme
mukaan myös varsin laajaa joukkoa päiväkotien työkulttuureita leimaa tuo keskeytysten ja
päällekkäisepisodien salliminen. On aika pohtia, mitä nuo keskeytykset merkitsevät lasten ja
aikuisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Työkulttuurien kehittäminen näyttääkin olevan välttämätöntä lastentarhanopettajan ammatillisuuden laadukkaan toteutumisen turvaamiseksi.

Lähteet
Karila, K. 2008. A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education.
European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 210-223.
Karila, K. & Kinos, J. Acting as a professional in the Finnish early childhood education
context. Teoksessa L. Miller, C. Dalli & M. Urban Early childhood grows Up:
International perspectives on professionalism. Springer. Tulossa.
Karila, K. & Kinos, J. Päivä lastentarhanopettajana – mistä varhaiskasvatuksen
ammatillisuudessa oikein on kyse? Teoksessa Rönkkö, M.-L., Aerila, J.-A. & Korhonen,
R. (toim.). Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja
esiopetukseen. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Tulossa.
Kinos, J. 2008. Professionalism – a breeding ground for struggle. The example of the
Finnish day-care centre. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2),
224–241.
Miller, L. 2008. Developing professionalism within a regulatory framework in England:
challenges and possibilities. European Early Childhood Education Research Journal,
16(2), 255268.nvnvnvn
Miller, L. 2008. Developing professionalism within a regulatory framework in England:
challenges and possibilities. European Early Childhood Education Research Journal,
16(2), 255268.

37

OUTI YLITALIO-MÄNTYLÄ

LASTENTARHANOPETTAJIEN JAETTUJA
MUISTELUJA JA TARINOITA SUKUPUOLESTA JA
VALLASTA
Tutkijatohtori, KT, LTO Outi Ylitapio-Mäntylä
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
outi.ylitapio-mantyla(at)ulapland.fi
Päiväkotityöyhteisön sukupuolistavat käytännöt sekä vallan ilmiöt näyttäytyvät monitasoisina rakenteina arjen kasvatustyössä ja tiedostamattomina käytäntöinä, joita toistetaan arjessa. Sukupuolistavat käytännöt luokittavat ja rajoittavat sekä lasten että aikuisten toimintaa
päiväkodissa. Luokittelut, arjen rajoitukset ja järjestykset tuottavat erilaisia valtapositioita.
Sukupuolen tarkasteluun liittyvätkin kysymykset vallasta, sillä valta tuottaa sukupuolisia
eroja. Esitys pohjautuu kasvatustieteen väitöskirjatutkimukseen, jossa olen analysoinut lastentarhanopettajien muistelutarinoita kasvatuksen sukupuolistavista käytännöistä ja vallan
ilmiöistä päiväkodin arjen käytännöissä (Ylitapio-Mäntylä 2009).
Sukupuoleen liittyy oikein ja väärin tekemisen ajatus sekä normaalin määrittelyä. Päiväkodin ryhmäkulttuuriin voi muodostua erilaisia sukupuoleen liittyviä käytännön rajoituksia,
jotka ovat usein näkymättömiä. Aikuiset usein asettavat ja lapset puolestaan rikkovat arjen
käytäntöjä sukupuolen suhteen. Konkreettista sukupuolieroa tuotetaan pukeutumisella, leluilla ja leikeillä. Myös leikkitilaa voidaan rajoittaa eri tavoin poikien ja tyttöjen suhteen.
Päiväkodissa ammattikasvattajien on hyvä pohtia omaa toimintaansa, miten he kohtaavat
tyttöjä ja poikia. Millaisen tilan he antavat tyttöjen ja poikien toiminnalle? Ohjaavatko käytännön toimintaa stereotyyppiset käsitykset siitä, miten pitäisi olla tyttöjä, naisia, poikia ja
miehiä? Miten lasten sukupuoliset erot huomioidaan? Tulevatko tytöt ja pojat kuulluksi ja
nähdyksi päivähoidon arjessa tasa-arvoisina? Kysymysten asettaminen ja toisin katsominen
ovat kasvatustietoisuuden laajentamista. Piilossa olevat arjen käytännöt muuttuvat näkyviksi. Toisin katsomisen avulla tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus mahdollistuvat ja todentuvat
varhaiskasvatuksessa.
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Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metro on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Pääyhteistyökumppaneina ovat alueen neljä kuntaa (Helsinki, Espoo,
Vantaa ja Kauniainen), osaamiskeskus SOCCA ja Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen
tutkimuskeskus.
Suurimman kokonaisuuden kehittämisyksikön toiminnasta muodostaa tutkimus- ja kehittämistyö alueen määräajoin vaihtuvassa tutkimuspäiväkotiverkostossa (21 tutkimuspäiväkotia). Jokainen tutkimuspäiväkoti on valinnut itselleen omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan
nousevan kehittämiskohteen. VKK-Metron henkilökunnan lisäksi kustakin kaupungista on
sitoutettu sen omiin tutkimuspäiväkoteihin ohjaajat, joiden työpanos erilaisten vertaisryhmien
tuen kanssa on osoittautunut tärkeäksi voimavaraksi kehittämistyön tukemisessa. Hankkeen
kotisivut osoitteessa: www.socca.fi/vkk-metro
Kehittämistoiminnan erityisenä kohteena vuosina 2007–2009 oli kehittää tutkimuspäiväkotiverkoston avulla päivähoidon työntekijöiden reflektiivistä ajattelua ja toimintaa. Tätä
tuettiin perehdyttämällä VKK:n toimijoita reflektiivisen kehittämisen ominaispiirteisiin
teorian ja käytännön vuoropuhelun avulla. Vuosina 2009–2011 pedagogista kehittämistä
tutkimuspäiväkotiverkoston avulla on jatkettu suuntaamalla erityistä huomiota lasten osallisuuden tukemiseen päivähoidossa. Artikkelissamme pyrimme kuvaamaan joiltain keskeisiltä
osin kumpaakin tematiikkaa.

Lähtökohtana reflektiivisen kehittämisen periaatteet
VKK-metron pedagogista kehittämistoimintaa on ohjannut reflektioon kiinnittyvä toimintatapa (Ojala, 2009). Erään luonnehdinnan mukaan reflektion keskeinen merkitys voisi
olla siinä, että se kehittää toimijoiden itsetietoisuutta kasvatuskäytännön luonteesta ja sen
merkityksestä omaan toimintaan (esim. Osterman & Kottkamp, 1993). Pedro (2005) tuo
tutkimuksessaan esille, että reflektiivisen käytännön liittäminen työtoimintaan vähentää
työntekijöiden oman toiminnan suuntaamista puhtaasti tuttujen rutiinien tai intuitiivisuuden varassa. Lisääntyvä tietoisuus antaa uusia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun
ja kehittymiseen. Syvenevä tietoisuus merkitsee myös sitä, että kasvattaja voi kokea itsensä
aidommin ja olla samalla arkipäivän toimija.
Reflektioon perustuvaa pedagogista kehittämistä voidaan konkretisoida kuvaamalla sitä
suhteessa sille asetettuun tarkoitukseen, sisältöön ja sen aikaansaamiin prosesseihin (Osterman & Kottkamp, 1993). Tarkoituksena on saada aikaan toiminnan muutosta niin, että
henkilö on itse tietoinen muutoksesta. Muutos ilmenee ajattelussa, tunteissa, sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa ja toimintakulttuurissa. Kehittämisen sisältö muotoutuu monitasoiseksi
tiedoksi, joka voi olla yleistä, persoonallista, annettua, probleemaorientoitunutta sekä tiettyihin sisältöihin ja kasvatusprosesseihin kytkeytyvää. Tieto ankkuroituu myös teoreettisiin
lähestymistapoihin kuitenkin niin, että teoria ja käytännön toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Keskeistä on tietynlaisen käyttöteorian muotoutuminen. Tärkeä tunnusmerkki
reflektiolle on myös prosessikeskeisyys, jolle ovat tunnusomaista keskustelu oman itsensä ja
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muiden kanssa (dialektisuus), kokeilunomaisuus, yhteistoiminnallisuus sekä pyrkimys hahmottaa asioita persoonallisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Myös ulkopuoliset asiantuntijat voivat osallistua reflektiivisen työn kehittämiseen. Heidän
perustehtävänään ei ole kuitenkaan tuoda ulkopuolelta valmiita malleja vaan pikemminkin
tukea käytännön toimijoita heidän käynnistämissään muutosprosesseissa.
Eräs tapa luonnehtia reflektiota on kiinnittää huomiota reflektiivisen ajattelun ja toiminnan väliseen vuorovaikutukseen (Hatton & Smith, 1994). Chen (2003) tutki opettajien
opettamista, uuden oppimista ja muuttumista. Tulosten mukaan muutosprosessi tapahtui toiminnan, havainnoinnin, arvioinnin ja reflektoinnin välisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi
Dewey (1933) korosti toiminnan kautta tapahtuvaa reflektiota. Näin kasvatus voi uudistua
tavalla, jossa tavoitteet ovat dynaamisia eivätkä tarkkaan etukäteen suunniteltuja, joka voi
johtaa kasvatuskäytäntöä johonkin pysyvään tilaan. Tiukka etukäteismäärittely voi johtaa
siihen, että tavoitteet eivät kiinnity oppimisprosessiin ja sen kontekstiin. Näin henkilöllä ei
ole mahdollisuutta oppia prosessien ja kontekstin kautta. Jos sen sijaan oppiminen etenee
dynaamisten tavoitteiden avulla, toiminnan tavoitteet jäsentyvät toiminnasta sinänsä, jolloin näin saavutettu dynaaminen tavoite saa aikaan toiminnan, joka johtaa johonkin uuteen
dynaamiseen tavoitteeseen. Tärkeä ehto tällaiselle dynaamisesti ohjautuvalle oppimiselle
on kiireettömyys.
Reflektiivisen toiminnan kautta huomio kiinnittyy erityisesti käytäntöön, jota tarkastellaan
sekä ajattelun että tunteen avulla monipuolisesti, avoimesti ja vastuuta tuntien. Toiminnan dynaamiseen reflektioon liittyy tietoista ajattelua, jolle on tyypillistä probleeman ratkaisutyyppinen lähestymistapa, jossa pohditaan ja testaan erilaisia vaihtoehtoja käytännön kehittämiselle
ja muutetaan toimintaa ajattelun ja kokemusten perusteella. Tälle vastakkaista on toiminta,
jota ei reflektoida, tai sitä reflektoidaan vain vähän. Tällöin käytännön toiminnasta tulee
rutiininomaista tai heittelehtivää. Siinä noudatetaan esimerkiksi traditioita ja aikaisempien
toimijoiden käytäntöjä. Tällöin myös teoreettinen tieto sovelletaan mekaanisesti ilman pohdintoja ja tietoisuutta sen liittymisestä käytännön tilanteisiin. Automatisoituneet toiminnat
edesauttavat kehittämistyötä, koska vapauttavat ajattelun voimavarjoja korkeamman tasoisia
prosesseja varten. Toisaalta automatisoituneet toiminnat ovat paljolti tietoisen kontrollin ulkopuolella ja siksi niitä voi olla vaikeaa sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin (Keskinen, 2002).
Kuten aiemmin on jo todettu reflektiivisessä toiminnassa probleeman ratkaisulla on keskeinen merkitys ja siksi se on eräs reflektion yleisistä tunnusmerkeistä (esim. Hatton & Smith,
1994). Ajattelun ja pohdiskelun avulla kasvattajat voivat kehittää syvenevää ymmärrystä
toiminnasta siinä kontekstissa, missä se tapahtuu, kiinnittämällä huomiota toiminnan tarkoitusperien ja toiminnan toteutuksen välisiin ongelmiin.
Kriittisyyttä pidetään myös keskeisenä reflektioon liittyvänä tunnusmerkkinä (esim. Hutton & Smith, 1994; Brookfield, 1995). Toiminnan reflektioon liittyvä kriittisyys kehittyy
usein pitkäaikaisena itsekriittisenä ajatteluna siitä, miten toimintaa pitäisi muuttaa ja kehittää. Kriittisyydellä voi olla myös edellistä laajempi tietoisuuden taso, jolloin toimija alkaa
pohtia syvällisemmin käytäntöä ohjaavaa kasvatusideologiaa ja sitä sääteleviä arvoja. Tällöin
reflektio ei enää kiinnity suoraan toimintaan, vaan sitä ohjaaviin ja jäsentäviin uskomuksiin
ja arvoihin. Kriittisessä toiminnan reflektiossa yhteinen ajattelu ja pohdinta kollegojen kanssa
ovat keskeistä. Tällöin kollegat ovat kriittisiä ystäviä (Brookfield 1995). Ajatusten vaihto
toisten kanssa kehittää reflektion syvyyttä, antaa siihen uutta perspektiiviä ja rohkaisee testaamaan omia ajatuksia. Kun toimijat voivat työskennellä yhdessä kriittisinä ystävinä palaute
toiminnasta sekä sen probleemoista ja kehittämisen suunnista voidaan tehdä monipuolisen
ja yhdessä avatun palautteen avulla (Venninen, 2007).
Yhdistämällä erilaisia reflektioon kytkeytyviä elementtejä reflektiivistä toimintaa on mahdollista tarkastella sen syvyyden perusteella (esim. Van Manen, 1977). Usein reflektiivinen
toiminnan tarkastelu alkaa sillä, että henkilö ryhtyy keräämään toiminnasta tarkkoja tietoja.
Tällainen reflektointi on pääosin kasvatuskäytännön yksityiskohtaista kuvaamista. Siinä kirjataan ylös tapahtumat ja niiden konteksti ilman että samalla ryhdytään tulkitsemaan niitä.
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Reflektioprosessin edetessä pohdinnan syvyys lisääntyy. Kasvatuskäytäntöä tarkastellaan
kiinnittämällä huomiota esimerkiksi sen tavoitteisiin, prosesseihin ja toivottuun tulokseen.
Yhteinen ja avoin pohdinta on tälläkin reflektion tasolla keskeistä. Reflektio voi edetä vielä
seuraavan vaiheeseen, jolle on tunnusomaista kriittisyyden lisääntyminen. Kriittiseen reflektioon liittyy periaatteellista pohdintaa kasvatuskäytännön päämääristä ja sen toteutuksesta,
moraalista ja eettistä pohdiskelua, avointa arviointia sekä avoimuutta kuunnella ja toimia
muiden kanssa. Kriittisessä reflektiossa käytäntöä voidaan pohtia esimerkiksi suhteessa varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen, poliittiseen, kulttuuriseen ja pedagogiseen
perustehtävään.

Reflektion mallintaminen
Reflektion määrittelyssä ja sen olennaisten elementtien kuvaamisessa on monia vaihtoehtoja.
Myös tulkinnat siitä, mistä reflektiossa on todella kysymys, vaihtelevat. Tästä huolimatta
on eräitä yrityksiä täsmentää reflektiota mallintamalla sen olennaiset osatekijät. Tästä ovat
kaksi seuraavaa esimerkkiä.
Analysoidessaan käytännön ja teorian linkittymistä Korthagen on kehittänyt ALACTmallin (Korhagen et al., 2001). Malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan teorian ja käytännön
kohtaaminen voisi edetä viiden toisiinsa liittyvien osaprosessien kautta: (a) toiminta, (b) toiminnan reflektointi, (c) tietoisuus olennaisista tekijöistä, (d) vaihtoehtoisten toimintatapojen
kehittäminen, ja (e) uusi toiminta. Toiminnan vaiheessa on tärkeää kiinnittyä koettuihin
konkreettisiin probleemoihin sellaisina kuin ne esiintyvät erilaisissa tilanteissa. Reflektiivisessä
käytännön kehittämisessä on tärkeää pitää yllä halukkuutta muuttumiseen ja kehittymiseen
siten, että yllykkeet eivät tule ulkoa käsin ja ne vastaavat toimijoiden tarpeita. Seuraavassa
osavaiheessa toimijoiden tulisi reflektoida syvällisemmin toimintaa. Tähän prosessiin liittyy
esimerkiksi tarkempi pohdinta kasvatuskäytännön puitteista, omista pyrkimyksistä, omakohtaisista ajatuksista ja keinoista joilla voi syventää reflektiota.
On tärkeää säilyttää avoimuus lapsista ja aikuisista tehdyille havainnoille, ajatuksille,
tunteille, tarpeiden pohdinnalle, toiminnan erityispiirteille ja eri osapuolten näkemyksille.
Syvenevän reflektion avulla tietoisuus kasvatuskäytännön olennaisista tekijöistä voi syventyä
ja reflektio voi sisäistyä uudelle tasolle. Tässä vaiheessa voidaan saada aikaan kosketuspinta
myös teoreettisempiin kiinnekohtiin. Tärkeää Korthagenin (2001) mukaan on kuitenkin
kohdata teorianeinekset henkilökohtaisista tarpeista käsin.
Keskeistä on säilyttää yhteys tiedon ja teorian omakohtaiseen tarkasteluun siten, että
kiinnittyminen käytännön toimintaa ei katoa. Lisääntyvä sisäinen ja teoreettinen pohdiskelu myötävaikuttavat siihen, että toimijat ryhtyvät pohtimaan ja työstämään vaihtoehtoisia
tapoja jäsentää ja toteuttaa kasvatuskäytäntöä. Näiden muotouduttua henkilöt ovat valmiita
kokeilemaan ja työstämään käytäntöä uudella tavalla ja edellä kuvattu reflektiivinen prosessi
voi tavallaan alkaa alusta.
Toinen merkittävä reflektiivisen käytännön mallintamistapa nojautuu Östermanin ja
Kotkampin (1993) kehittämän kokemuksellisen oppimisen malliin. Mallien yhteisistä osatekijöistä huolimatta se on edellistä yleisemmällä tasolla. Kokemuksellisen oppimisen mallin
keskeiset osatekijät ovat (a) konkreettiset kokemukset, (b) havainnointi ja analyysi, (c) uudelleen jäsentyvä käsitteellistäminen, ja (d) aktiivinen kokeilu. Lähtökohtana reflektiolle ovat
konkreettiset kokemukset kasvatuskäytännöstä. Huomio voi kiinnittyä johonkin mieltä askarruttavaan seikkaan, jota on vaikea ratkaista vallitsevalla kasvatuskäytännöllä. Ensimmäisen
vaiheen jälkeen voidaan siirtyä kasvatuskäytännön tarkempaan havainnointiin ja analyysiin.
Kasvattaja voi pohtia, havainnoida ja analysoida toimintaansa kiinnittämällä huomiota esimerkiksi siihen, mitä hän todella teki ja mitä ehkä jätti tekemättä. Havainnoinnin ja analyysiin
avulla kasvatustoiminnan todellisuutta ja ideaalia voi haarukoida ja selkeyttää näiden välistä
kuilua. Näin kasvattajalle on mahdollisuus ammentaa uutta ainesta, uusia keinoja ja uusia
välineitä saadakseen aikaan paremmin toimivaa kasvatuskäytäntöä. Tämän tueksi hän usein
tarvitsee uudelleen jäsentyvää teoria-ainesta ja toimintaa ohjaavia periaatteita. Edellisten
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osaprosessien ohjaamana kasvattajat ryhtyvät vallitsevan kasvatuskäytännön vaihtoehtoisiin
kokeiluihin. Edellytyksenä on, että he ovat riittävän motivoituneita ratkaisemaan aikaisemmin
esiintyviä probleemoita tai aukkoja.

Kehittämisen reflektiiviset kulmakivet
Muokatessamme VKK -metrotoiminnan yhteydessä reflektiivisen käytännön periaatteita
olemme teorian ja kokemusten perusteella kiteyttäneet uudistushakuiselle ammattikäytännölle seuraavat kulmakivet (Mäkitalo et al., 2009): Kehittäminen on osa päivittäistä lasten
kanssa tehtävää työtä ja se lähtee työyhteisön omista lähtökohdista ja lasten tarpeista. Kehittäminen on hidasta ja eteneminen tapahtuu pienin askelin. Päivähoidon työntekijät, tutkijat ja
hallinto etsivät yhdessä käytäntöön soveltuvia tapoja kehittää varhaiskasvatustyötä. Tutkimus,
kehittäminen ja käytännön työ tukevat toinen toisiaan. Toiminnassa painotetaan avoimuutta,
läpinäkyvyyttä sekä kaikkien osapuolien kunnioitusta ja heidän työnsä arvostamista. Kehittämiseen kuuluu sekä vapautta että yhteisiin sopimuksiin sitoutumista. Vaihtuva tutkimuspäiväkotiverkosto mahdollistaa laajentuvan kehittämistyön. Kehittämiseen osallistuvat myös
alan opiskelijat. Kehittämistyön herättämät erilaiset tunteet huomioidaan.

Lasten osallisuuden tukeminen
Vuosina 2009-2011 VKK-Metron toiminta on kohdistunut erityisesti lasten osallisuuden
lisäämiseen päiväkodeissa. Lähtökohtina ovat esimerkiksi Lasten oikeuksien yleissopimus
(1989) sekä Suomessa myös Lastensuojelulain (417/2007, § 20) sisältö. Alle kouluikäisten
lasten osallisuuteen liittyvää tutkimusta on tehty suhteellisen runsaasti sekä Suomessa (esim.
Karlsson 2005, Oranen 2007, Stenwall & Seppälä 2008) että kansainvälisesti (esim. Bae,
2009; Berthelsen, 2009; Emilson & Folkeson, 2006; Shier, 2001).
Lähestyessämme osallisuuden ilmiökenttää haluamme selvittää, miten varhaiskasvatuksen työntekijät itse hahmottavat lapsen osallisuuden. Omien käsitysten pohtiminen antaa
pohjaa myös työskentelyn reflektiiviselle tarkastelulle. Näin meillä on hyvät lähtökohdat
osallisuuden kehittämisen tukemiselle VKK-Metron kautta. Tietoa osallisuudesta olemme
hankkineet pääkaupunkiseudulle kohdistetun laajan kyselytutkimuksen avulla. (Venninen,
Leinonen & Ojala, 2010.)
Toteuttamassamme tutkimuksessa selvitettiin pääkaupunkiseudun päiväkotien työntekijöiden käsityksiä lasten osallisuudesta ja sen mahdollistamisessa päivähoidossa. Koko alueen
kunnallista päiväkotikenttää koskeva, aikuistiimeille kohdistettu sähköinen kysely osoitettiin
2000 tiimille ja toteutettiin touko-kesäkuussa 2010. Kyselyn vastausprosentiksi tuli 56,04 %.
Vastanneissa tiimeissä oli hoidossa yli 20 000 lasta ja niissä työskenteli lähes 4000 kasvatusja opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää. (Emt.)
Sekä määrällisiä että laadullisia tuloksia analysoitiin niille luonteenomaisilla analyysimenetelmillä. Määrällisen aineiston kohdalla se tapahtui lähinnä vertailemalla keskiarvoja ja
tarkastelemalla muuttujien vastausjakaumia ja laadullisen aineiston kohdalla erittelemällä
asiakokonaisuuksia ja luokittelemalla niitä erilaisiksi luokiksi. Analyysissa lähdettiin tarkastelemaan aineistoa sekä lapsen osallisuuden ilmentäjänä että siitä näkökulmasta, millaista
painotusta lasten osallisuus vaatii kasvatushenkilöstöltä. (Emt.)

Tuloksia
Vastaajilta kysyttiin ”Millaisia lapsilta tulevia aloitteita ryhmässänne huomioidaan?” Taulukosta 1 ilmenee, että suurimmaksi ryhmäksi muodostui taiteeseen liittyvät ja sitä sivuavat
aloitteet, jotka mainittiin runsaassa neljäsosassa kaikista maininnoista. Se piti sisällään askartelun ja kädentyöt, piirtämisen, muovailun, musiikin, lorut ja pienimpänä ryhmänä tanssin.
Lapset tekevät myös leikkiä ja liikuntaa koskevia aloitteita paljon. Lähes joka kymmenes
aloite koski kirjan lukemista, suunnilleen yhtä moni koski retkiä. Ulkoiluun ja uloslähtöön
liittyviä mainintoja oli vähän, vain alle neljä vastaajaa sadasta mainitsi asian. Perushoitoon
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(ruokailu, lepohetki) liittyviä aloitteita oli hyvin vähän, vain kahdesta kolmeen tiimiä sadasta
mainitsi asian (siirtymätilanteen mainitsi vielä harvempi).

TAULUKKO 1. Lasten aloitteet päiväkodissa
Aloite

mainintoja

%

Taide

437

27,9 %

Leikki

395

25,3 %

Liikunta

220

14,1 %

Retket

126

8,1 %

Kirjan lukeminen

146

9,3 %

Pelaaminen

63

4,0 %

Ulos lähteminen ja ulkoilu

58

3,7 %

Ruokailu

29

1,9 %

Lepohetki

10

0,6 %

Tutkiminen

7

0,4 %

Siirtymätilanteet

7

0,4 %

Aamupiiri

7

0,4 %

Iltapäivän toiminta

4

0,3 %

Työtehtävät

3

0,2 %

13

0,8 %

Aloite, kaikki mahdollinen
Aloite, toiminta
Yhteensä

39

2,5 %

1564

100 %

Tulosten mukaan (kuvio 1) vaikuttaa siltä, että lapsilla on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia ruokailutilanteessa. Reilusti yli puolet vastaajatiimeistä ilmoitti, ettei heidän ryhmänsä
lapsilla ole mahdollista milloinkaan valita istumapaikkaansa pöydässä. Saattaisi olla antoisaa
pysähtyä reflektoimaan, onko kyse vanhasta totutusta tavasta vai käytännön sanelemasta
vaihtoehdosta, jolle ei ole muuta vaihtoehtoa. Niin ikään joustaminen pöydästä nousemisen
ja välipalalle osallistumisen tiukasta ajankohdan määrittelystä voisi antaa lapsille mahdollisuuksia kokemuksiin, että voivat itse vaikuttaa omaan elämäänsä päiväkodissa.
Yli puolet vastaajatiimeistä ilmoitti, ettei lapsi saa milloinkaan jättää maistamatta ruokaa.
On hyvä totuttaa lapsia erilaisiin ruokiin, mutta jäimme pohtimaan, kuinka moni esimerkiksi
silliä inhoavista aikuisista haluaa yhä uudestaan maistaa seisovasta pöydästä, josko nyt olisi
”oppinut” pitämään sen mausta?
Kolmessa neljäsosassa ryhmistä ruokaa sai jättää ”aina” tai ”usein”. Vaikka suurimmassa
osassa lapsiryhmiä ruokaa oli mahdollista jättää, joka viidennessä lapsiryhmässä sitä sai jättää
vain harvoin ja viidessä lapsiryhmässä sadasta sitä ei saanut jättää koskaan. Tämän kyselyn
kohdalla siis 78 lapsiryhmässä ruokaa ei ollut mahdollista jättää koskaan tai sitä voi jättää
vain harvoin. Yksittäistä lasta ajatellen kyse voi olla ratkaisevasta päiväkodin viihtymiseen
liittyvästä asiasta.
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Ei koskaan - Harvoin

Joskus

Usein - Aina

7,9 %
23,4 %

24,5 %

26,4 %
26,0 %

15,6 %

16,7 %

66,1 %

76,5 %

56,9 %

25,0 %

60,7 %

50,6 %
18,5 %
5,0 %

Lapsi voi valita
istumapaikkansa
ruokapöydässä

Lapsi voi valita
maistaako hän
ruokaa

Lapsen annetaan
jättää ruokaa

Lapsi voi valita
milloin nousee
pöydästä

Lapset voivat
osallistua välipalalle
"omaan tahtiinsa"

KUVIO 1. Lapsen vaikutusmahdollisuudet ruokailutilanteissa (jakauma)

Kaikki edelliseen taulukkoon liittyvät asiat koskevat ruokailua. Lapset syövät päiväkodissa keskimäärin kolme kertaa joka päivä. Näin ruokailun voi ajatella tarjoavan lukuisia
mahdollisuuksia lasten osallisuuden lisäämiselle, kuten monien muidenkin päivittäisten perushoitotilanteiden.
Taulukosta 2 ilmenee, että niissä ryhmissä, joista päivälepoa koskeviin kysymyksiin vastattiin, lähes kaikissa lapset saivat vain ”harvoin” tai ”ei koskaan” valita osallistumisensa
lepohetkelle. Se vaikuttaa luonnolliselta varsinkin, jos vanhemmilla on ollut mahdollisuus
vaikuttaa asiaan ja se on sovittu heidän kanssaan. Unilelun lapset saivat valita itse lähes kaikissa
ryhmissä. Lisäksi kysyttiin lasten päätösvaltaa päivälevolta nousemisessa, jossa vastausten
jakautuminen eri vaihtoehtojen välille oli tasaisempaa kuin kahdessa edellisessä.

TAULUKKO 2. Lapsen vaikutusmahdollisuudet lepohetkellä
Ei koskaan - Harvoin

Joskus

Usein-Aina

Lapsi voi valita, osallistuuko lepohetkelle

94,73 %

3,71 %

1,56 %

Lapsi valitsee unilelun

2,87 %

1,95 %

95,18 %

Lapsi voi valita koska nousee levolta

49,44 %

22,00 %

28,56 %

Edellisen taulukon kohdalla on silmiin pistävää se, että puolet vastaajatiimeistä vastasi,
etteivät lapset voi milloinkaan tai voivat vain harvoin valita, milloin nousevat päivälevolta.
Reflektointiin uskaltautuminen olisi jälleen tärkeää. Jos lapset eivät saa herättyään nousta
ylös sängystä, mikä siihen on kulloinkin perimmäisenä syynä? Onko kyseessä aikuisten tarve
kokouksiin tai rauhalliseen (usein päivän ainoaan) kahvihetkeen? Jos näin on, löytyisikö mitään muuta vaihtoehtoa, jossa ei tarvitsisi toimia pienten lasten hyvinvoinnin kustannuksella?
Seuraavasta kuviosta (kuvio 2) käy ilmi, että leikkitauluja on runsaasti päiväkotiryhmissä,
sillä vain joka sadas vastaajatiimi kertoi, etteivät lapset heidän ryhmässään milloinkaan valitse toimintaansa leikkitaulusta tai muusta aikuisen määrittelemästä vaihtoehdosta. Lähes
joka toinen vastaajatiimi mainitsi käyttävänsä leikkitaulua ”joskus” ja hieman yli joka kolmas
”usein”. Seitsemän tiimiä sadasta vastasi käyttävänsä leikkitaulua ”aina”. Eri-ikäisten lasten
ryhmissä vaihtelu oli pientä. Jotkut vastaajat nostivat esille, että leikinvalinnat leikkitaulusta
osallistavat lasta, mutta vastaavasti jotkut toiset kokivat niiden päinvastoin estävän lapsen
osallisuutta.

44

Joskus
46 %

Harvoin
9%
Usein
37 %

Ei Koskaan
1%

Aina
7%

KUVIO 2. Leikkitaulut päiväkotiryhmissä (jakauma), N=1088

Edellisen kuvion mukaan leikkitaulujen käyttäminen on koettu päiväkodeissa mielekkääksi. Huomio kohdistuu kuitenkin siihen seitsemään prosenttiin vastaajatiimeistä, joiden
lapsiryhmissä leikkitaulut ovat käytössä aina. Reflektoinnin aiheena voisi olla esimerkiksi se,
kuka on valinnut leikkitauluihin sisällytetyt leikit ja niissä olevat usein kiinteät leikkipaikat?
Entä, jos lapsi haluaisi leikkiä sellaista leikkiä, joka ei sisälly leikkitauluun tai siihen sisältyvää
leikkiä toisessa paikassa ja erilaisin tavaroin?
Kuviosta 3 käy ilmi, että pienryhmät ovat toimintamuotona laajalti käytössä päiväkotiryhmissä. Asteikollisen väittämän ”Aikuisen ohjaama toiminta tapahtuu pienryhmissä”
kokonaiskeskiarvo oli hieman yli arvon ”usein”. Eri-ikäisten lasten ryhmien välillä ei ollut
eroja pienryhmien käytössä.

Usein
58 %

Joskus
6%
Aina
34 %
Harvoin
2%

KUVIO 3. Pienryhmät päiväkodeissa (keskiarvot)

Pienryhmäkäytäntö vaikuttaa vakiintuneen päiväkotien suurien lapsiryhmien yksilöllistä
huomiointia helpottamaan. Silti voisi olla aiheellista pysähtyä tarkastelemaan, miten jako
pienryhmiin tapahtuu ja onko se juuri omalle lapsiryhmälle paras mahdollinen tapa. Vanhoja
toimintatapoja kehitettäessä ja uusia suunniteltaessa ja kokeiltaessa olisi hyvä tarkastella myös
sitä, miten toteutettuna ne sopisivat parhaalla mahdollisella tavalla omalle lapsiryhmälle. Kehittämisen tulisi jatkua käyttökokemusten arvioinnin ja reflektoinnin välisenä vuoropuheluna.
Osallisuuden määrittelyä. Seuraavassa on tämän kyselyn pohjalta määritelty lapsen osallisuutta ja aikuisen merkitystä sen mahdollistamiseen. Kenttäväelle osoitettuna kuvaukset
antavat viitteitä siitä, miten arjessa työskentelevät varhaiskasvattajat, heidän omat kollegansa,
ovat itse kuvanneet lasten osallisuutta. Sen pohjalta jokaisen ryhmän voisi olla hedelmällistä
tarkastella toimintatapojaan omien lastensa kohdalla. Tulosten perusteella lasten osallisuuden
ilmeneminen pääkaupunkiseudun päiväkodeissa voitiin tiivistää kahdeksaan vastaajien esille
nostamaan kohtaan:
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Oikeus iloita itsestään. Lapsella on oikeus iloita itsestään ja kokea, että muutkin nauttivat
hänen läheisyydestään.
Tarpeiden täyttyminen. Lasten osallisuus kasvaa ympäristössä, jossa hänen tarpeensa
huomioidaan.
Oppiminen aikuisen turvassa. Lapsi saa aikuisilta turvaa ja lohtua, mutta myös mahdollisuuksia oppia uutta.
Vaikuttamiskokemukset. Lapsi saa kokea, että hänen rohkeutensa ilmaista itseään saa aikaan
asioita, joista sekä hän itse, että muut hyötyvät.
Omatoimisuuden harjoittelu. Osallisuus on myös omatoimisuutta, joka mahdollistetaan
sillä, että lapsi saa riittävästi aikaa harjoitella.
Vastuuseen kasvaminen. Osallisuus on lapselle valintojen tekoa, vastuun ottamista ja päätöksiin osallistumista.
Maailman yhteinen tulkitseminen. Lapsi on osa kotia ja kaveriporukkaa sekä ympäröivää
yhteiskuntaa ja sen ajankohtaisia tapahtumia.
Lapsella on oikeus olla sellaisten aikuisten kasvatettavana, jotka kunnioittavat ja kuuntelevat
häntä ja kiinnostuvat lapsen maailmasta yhä uudelleen. (Emt.)
* aikuisten kiinnostus kehittää lasten osallisuutta
* osallisuutta koskevan tietämyksen hankkiminen
* tieto lapsen kehityksestä
* oppimisympäristön rakentaminen
* ilmapiirin kehittäminen osallisuutta tukevaksi

Ensimmäinen osallisuuden kulmakivi on
luoda olosuhteet ja
ilmapiiri osallisuudelle myönteisiksi.

* erilaisin menetelmin hankittavan tiedon tuottaminen
lapsesta (esim. havainnointi, kuunteleminen)
* lasta koskevan tiedon dokumentointi
* itsesäätelytaidot (esim. kyky keskittyä lapsen äärelle)

Toinen osallisuuden kulmakivi on
aikuisen ammattitaito kerätä lapsesta
eri tavoin tietoa ja
päästä sisälle lapsen maailmaan.

* tulkintojen tekemisen taito lapsesta saatavan
tiedon pohjalta
* erilaisten tulkintojen tarkastelu
* johtopäätösten tekeminen tulkintojen pohjalta
* tulkintojen pohjalta tapahtuva yhteinen suunnittelu

Kolmas osallisuuden kulmakivi on
aikuisen kyky hyödyntää lapsilta
saatavaa tietoa pohjaksi
yhteiselle toiminnalle.

* arviointitaidot
* reflektointiin uskaltautuminen
* vanhojen toimintatapojen kehittäminen ja
uusien kokeileminen

Neljäs osallisuuden kulmakivi on
aikuisen taito kehittää osallisuutta
tukevia toimintatapoja omassa työssään.

Aikuisten vaikutus lasten osallisuuden tukijana voitiin tiivistää neljään kulmakiveen,
joiden varassa osallisuuteen voidaan kiivetä. Näiden kulmakivien päälle rakentuu varhaiskasvatustoiminta, jossa lapsen oikeus osallisuuteen tulee todeksi.

Pohdintaa
VKK-Metron kehittämistoiminnassa on olennaisena osana kehittämistehtävän valinta varhaiskasvatushenkilöstön omakohtaisista ideoista ja kehittämistarpeista käsin. Keskiössä on
lasten hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen. Kehittäminen perustuu tiimityöskentelyyn,
jossa pohditaan reflektoiden kasvatusajattelua, kehittämisen sisältöä ja toimintaympäristöä.
Etenemisen suhteen painotetaan pienten askelten ja konkreettisten tavoitteiden merkitystä.
Seuraava lainaus kuvaa erään tutkimuspäiväkodissa toimivan henkilön ajatuksia.
” Sitten kun päätettiin aiheeksi (--) oli jo monta vuotta tarvittu, kaikki tuntui paremmalta,
(--). Olen kääntänyt kelkkani kunnolla. Kun kehitetään omalla tahdilla eikä tarvitse olla
tiettyyn aikaan erilaisia asioita tehtynä.”
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Myös hallinnon ja kentän työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen on koettu
tärkeäksi. Se onkin parantunut ratkaisevalla tavalla hallintoihmisten toimiessa tutkimuspäiväkotien ohjaajina. Kentän henkilöstölle se on ollut tärkeää.
”Tämä on ainutlaatuinen kokemus työhistoriassani, että tulee joku ihan ulkopuolinen, joka
tukee ja auttaa työtämme. Ennen on ollut niin, että joku tulee vaatimuksineen luoksemme.
Tämä on ollut jo nyt antoisaa tämä kaikki, että käydään näitä keskusteluja.”
Myös ohjaajina toimivat hallinnon virkamiehet kokivat omista kiireistään huolimatta
toimintatavan myönteiseksi ja hyödylliseksi. Sitä kuvattiin muun muassa kertauskurssiksi
varhaiskasvatuksen arkeen (Sarras, 2009).
”Käsitykseni mukaan tässä pohdiskelussa ei ainoastaan rajattu kehittämiskohdetta vaan
samalla tapahtui kehittämiskohteen siirtymä havainnoinnin ja dokumentoinnin tekniikoiden
opettelusta varhaiskasvattajan työn vaikutusten arviointiin ja osaamisen kehittämiseen,
niiden havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin. Varhaiskasvattajan arvioivan huomion painopiste siirtyy siten työn teknisen oikein tekemisen suunnasta työn mahdollisten
vaikutusten suuntaan. Tämän ikkunan avaaminen näytti yhtäältä virkistävän ryhmää ja
toisaalta se saattoi hiukan pelottaakin.”
”Nyt on jotain liikahtanut. Havainnoinnin ja dokumentoinnin idea valkenee yhä kirkkaammaksi.”
Toiminnan kuluessa VKK-Metron monet toimintatavat ovat vakiintuneet. Eri toimijatahojen tiivis yhteistyö rakentuu yhteisen tutkimuspäiväkotiverkoston ympärille. Sen parissa
keskitytään kulloinkin ajankohtaisena olevaan yhteiseen teemaan, joka omalta osaltaan ohjaa
päiväkotien itse valitsemien konkreettisten kehittämiskohteiden tukemista. Tutkimuspäiväkotien pilotoimia kehittämiskokeiluja ja niiden synnyttämiä uusia oivalluksia levitetään laajalle
kentälle monin erilaisin tavoin kaikkien mukana olevien tahojen toimesta.
Toiminnan kehittäminen neljän samalla maantieteellisellä alueella toimivan, mutta muuten
erilaisen kaupungin sekä näistä toimintakulttuurina eroavan yliopiston kesken vaatii pitkäjännitteistä toimintatapojen luomista. Lisähaasteen antaa määräaikaiseen hankerahoitukseen
pohjautuva toiminta. Kehittämistoiminnalle antaa hyvän lähtökohdan VKK -Metro -hankkeeseen sitoutunut ohjausryhmä, joka koostuu kuntien korkeimmasta päivähoidon johdosta
ja yliopiston varhaiskasvatuksen korkeimmasta asiantuntijuudesta.
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EEVA HUJALA

JOHTAMINEN LAADUN TUOTTAJANA
Professori Eeva Hujala
Tampereen yliopisto
Varhaiskasvatuksen yksikkö
eeva.hujala(at)uta.fi
Varhaiskasvatuksen johtajuuden haasteet nousevat päivähoidon kentän sisällöllisistä ja rakenteellisista muutoshaasteista. Varhaiskasvatustyölle rakentuva kontekstilähtöinen johtajuus
jäsentyy kolmen ulottuvuuden kautta: perustehtävä, johtamistyö ja visio. Näitä yhdistää
organisaation strategia. Johtajuuden suunta määrittyy visionäärisesti rakentaen tulevaisuutta
perustehtäväpohjaisesti. Johtamistyö rakentuu perustehtävälle ja vie sitä eteenpäin. Johtajuuden haasteena on perustehtävän selkiyttäminen ja organisaation yhteisen vision päivittäminen niin, että sen pohjalta johtaja ja henkilöstö yhdessä luovat ja kehittävät johtajuuden
rakenteita ja tehtäviä. Tällöin voidaan puhua jaetusta johtajuudesta. Strategisen ajattelun ja
siihen nojaavan johtamisen tehtävä on tukea toimialan tavoitteiden toteuttamista, sen missiota ja visiota. Myös varhaiskasvatuksen johtamisen toimivuuden arviointi ja johtamistyön
kehittäminen sitoutuvat perustehtävään.
Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen ja Vartiainen (1999) määrittelevät johtajuuden varhaiskasvatuksen parissa toimivien ihmisten sitouttamisena varhaiskasvatuksen
laadun ylläpitoon ja sen kehittämiseen. Samoin Ebbeck ja Waniganayake (2003) kytkevät
johtajuuden varhaiskasvatuksen laadun tuottamiseen. He korostavat, että varhaiskasvatuksen
laatu on tiimityön tulosta.
Varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus (Hujala, Heikka ja Fonsèn 2009) on osoittanut, että
opettajat odottavat nykyistä enemmän pedagogista johtamista päivähoidossa. Tutkimuksen
mukaan johtajien itsensä mielestä heillä on liian vähän aikaa pedagogiseen johtamiseen, ja että
johtajien on vaikea määritellä mitä pedagoginen johtajuus itse asiassa on. Tutkimus nostikin
pohtimaan, että onko pedagogisen johtamisen ongelmana johtajien riittämättömän aikaresurssin lisäksi se myös se, että johtajilla on liian vähän valmiuksia pedagogiseen johtamiseen.
Varhaiskasvatuksessa puuttuu pedagogisen johtamisen perinne ja työkalut.
Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen yksikössä toteutetaan kehittämistutkimusta,
jonka tarkoituksena on luoda pedagogisen johtamisen rakenteita ja työvälineitä. Tutkimus sisältää seuraavat vaiheet: 1) lapsikohtainen varhaiskasvatuksen laadunarviointi, 2) pedagogisen
johtamisen rakentaminen kehittämisprojektien toteuttamiseksi arviointitulosten pohjalta 3)
pedagogisen johtamisen ja sen avulla syntyneen kehittämistoiminnan arviointi. Tutkimuksessa
kerätyt lapsikohtaisen laadunarvioinnin tulokset osoittavat suomalaisen varhaiskasvatuksen
vahvuudet ja kehittämishaasteet. Arvioinnin nostamat haasteet tuovat pedagogisen kehittämistyön varhaiskasvatuksen johtajuuden keskiöön.

Lähteet
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Fonsén, E. 2010. Pedagogista johtajuutta metsästämässä - kehittämistoiminta osana
laadunhallintaa. Teoksessa L. Turja & E. Fonsén (toim.) Suuntana laadukas
varhaiskasvatus - Professori Eeva Hujalan matkassa. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry.
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LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN
YHTEENSOVITTAMINEN JA JOHTAMINEN
(LapsYTY)
Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä, THL
marja-leena.perala(at)thl.fi

HANKKEEN TAUSTA
Huolimatta myönteisestä lasten hyvinvoinnin ja terveyden kehityksestä, terveyden epätasaarvoisuus on lisääntynyt. Useat tekijät ovat lisänneet arjen haasteellisuutta. Perherakenteet ja
perheen arki ovat monimutkaistuneet (yksinhuoltajuus, ei-perinteiset perherakenteet) (Halme
et al. 2006, Tilastokeskus 2009). Vanhempien voimavaroja kuormittaviksi tekijöiksi ovatkin
nousseet stressi, epävarmuus vanhempana, vanhemmuuden roolin sovittaminen arkielämään,
työn ja perhe-elämän yhdistäminen, parisuhdeongelmat sekä vaikeiden tunteiden, kuten suuttumuksen, hallinta ristiriitatilanteissa (Janhonen & Oulasmaa 2008). Nämä ongelmat heijastuvat vaikeutena löytää arjessa riittävästi aikaa lapselle sekä vaikeutena rakentaa turvallinen ja
luottamuksellinen suhde lapsen ja vanhemman välillä (Sinkkonen & Kalland 2001, O'Brian &
Peyton 2002, Leonard & Eiden 2007, Halme 2009). Suurimmat lasten ongelmat kasautuvat
perheisiin, joissa on taloudellisten vaikeuksien lisäksi useita psykososiaalisia riskitekijöitä
kuten niukka sosiaalinen verkosto, parisuhdeongelmia ja mahdollisesti päihderiippuvuutta
ja masentuneisuutta (Zeanah ym. 1997, Pajulo & Tamminen 2002, Järvinen ym. 2009).
Lasten ja lapsiperheiden terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin palveluja tuottavat useat
tahot, jotka kuuluvat kunnissa eri hallintokuntiin (kuvio 1). Lasten ja perheiden tukipalvelujen tarpeen lisääntyminen sekä palvelujen moninaisuus ja hallinnon hajanaisuus voivat
aiheuttaa joissakin tapauksissa palvelujen saatavuuden ongelmia (Kangaspunta ym. 2005,
Järvinen ym. 2009, Luoma & Tamminen 2002, Pajulo & Tamminen 2002, Taskinen 2007)
ja edesauttanut putoamista niistä pois esimerkiksi perheen elämäntilanteen muutoksissa
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2009). Terveys- ja hyvinvointipolitiikalla on pyritty ohjaamaan voimavaroja lasten terveyden parantamiseen, varhaiseen ongelmien tunnistamiseen,
tuen oikea-aikaisuuteen ja relevanttien toimijoiden vastavuoroisen yhteistyön vahvistamiseen
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 2007, 2008a, 2008b).
Erikoissairaanhoito
Peruspalvelut

Erikoissairaanhoito (muu kuin psykiatria)
Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Lääkinn./ mielenterveys kuntoutus
Sosiaalipalvelut
Kasvatus- ja perheneuvola
Terveyskeskuspalvelut
Äitiys- ja lastenneuvola

Kehitysympäristö
Ikä v.
Muut
palvelut

P e r h e
K o t i
Päivähoito

Koti
0

Psykososiaalinen
oppilashuolto
Kouluterveydenhuolto

_

1

2

3

4

Avoin varhaiskasvatus (kunta, yksityinen,
kolmas sektori, seurakunta)

Esikoulu
5

6

7

Koulu
8

9

Kehitys
Hyvinvointi
Terveys

Aamu / iltapäivä
toiminta

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kuvio 1. Lapsuuden kehitysympäristö, perus-, erityis- muut palvelut

Tämä tutkimus tuottaa tietoa lasten ja perheiden palveluista eri näkökulmista sekä tietoa kehitettyjen yhteistä toimintaa vahvistavien interventioiden vaikuttavuudesta. Lisäksi
tutkimuksessa tuotetaan toimintatapa, joka tukee kuntia lapsen ja perheen hyvinvoinnin ja
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terveyden edistämisessä, lasten suotuisan kasvun ja kehityksen tukemisessa ja tätä kautta
ylisukupolvisen eriarvoistumiskierteen katkaisemisessa.

Tutkimuksen kiinnostuksen kohde ja tavoitteet
Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat alle 9-vuotiaille lapsille ja perheille suunnatut
terveys-, sosiaali- ja opetustoimen palvelut, joita tuottavat äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, päivähoito, esiopetus ja koulu. Kiinnostus on palveluissa ja niiden yhteensovittamisessa; muodostavatko palvelut kokonaisuuden lapsiperheiden näkökulmasta. Lisäksi
tarkastellaan perheiden ja palvelujen antajien yhteistyötä sekä palvelujen horisontaalista ja
vertikaalista yhteensovittamista kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.
Tutkimuksessa on neljä päätavoitetta:
(1) tuottaa tietoa lasten ja perheiden palveluista (vanhempana toimimiseen liittyvät huolet,
palvelujen saatavuus, käyttö ja laatu) sekä horisontaalisesta ja vertikaalisesta palvelujen yhteensovittamisesta vanhempien, lasten, lähiesimiesten ja toimialojen johtajien
arvioimana.
(2) tuottaa tietoa vaikuttavista yhteistyöinterventioista ja tavoista organisoida palveluja.
(3) tuottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuva (geneerinen) malli, joka tukee kuntia yhteen
sovittamaan lapsiperheiden palvelut horisontaalisesti ja vertikaalisesti.
(4) arvioida geneerisen palveluja yhteensovittavan mallin toimivuutta ja vaikutuksia.

Tutkimuksen osahankkeet
Tutkimus muodostuu neljästä toisiaan täydentävästä tutkimushankkeesta siten, että jokainen
päätavoite muodostaa oman tutkimuskokonaisuuden (kuvio 1).
(1) Ensimmäisessä tutkimuksessa aineisto kerättiin satunnaisotantaan perustuvalla kyselyllä alle 9-vuotiaiden lasten isiltä ja äideiltä. Kyselyä täydennettiin paljon palveluja käyttävien haastatteluilla (päihdevanhemmat). Lisäksi kyselyt lähetettiin kuntien terveys-,
sosiaali- ja opetustoimen lapsiperheiden palveluista vastaavalle johtajille kaikkiin Suomen kuntiin (lukuun ottamatta Ahvenanmaata) ja suurimpien kuntien lähiesimiehille.
Vanhemmille ja kuntiin lähetetyissä kyselyissä oli joitakin samoja kysymyksiä. Kyselyt
tuottavat tietoa palvelujen tarpeesta, käytöstä ja avun saatavuudesta ja riittävyydestä,
palvelujen laadusta (ml. lasten arvio palveluista), vanhempien osallisuudesta (tiedon
saanti, kumppanuus ja päätöksenteko), palvelujen yhteensovittamisesta sekä lasten ja
vanhempien terveydestä.
(2) Toinen tutkimus oli järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavista yhteistyökäytännöistä ja tavoista järjestää palveluja. Kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 88 tutkimusta,
joista suurin osa käsitteli lapsiperheen ja työntekijän keskinäiseen yhteistyöhön liittyviä
menetelmiä silloin, kun ongelmia jo esiintyi. Arvioiduista tutkimuksista vain muutama käsitteli ennalta ehkäiseviä varhaisen tuen menetelmiä. Palveluja yhteensovittavilla toimintatavoilla voitiin todeta olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen kasvuun ja
kehitykseen, vanhempana toimimiseen, työntekijöiden valmiuksiin mm. perheiden
kohtaamisessa ja kumppanuustyöskentelyssä sekä palvelujen jatkuvuuteen ja laatuun.
(Halme, Perälä, Laaksonen 2010.)
(3) Erilaisiin ympäristöihin soveltuva palveluja yhteensovittava malli tuotettiin näyttöön
perustuvasti. Kehittämisessä on käytetty edellisten tutkimusvaiheiden tietoa: yhtäältä
tietoa palvelujen nykytilasta eri näkökulmista (kyselyt) ja toisaalta tietoa vaikuttavista
(järjestelmällinen katsaus, Halme ym. 2010) ja hyvistä käytännöistä (selvitys Kastehankkeista, yhteenveto kuntien ja muiden tahojen tutkimus- ja kehittämishankkeista).
Asiantuntijat jäsensivät erilaisen tiedon malliksi asiantuntemuksensa ja kokemukseensa
sekä käytännön asiantuntijoiden antamien palautteiden perusteella.
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Lapsiperhepalvelujen
nykytilanne
Kyselyt 2009 -: vanhemmat
ja lapset, työntekijät, johtajat

Palveluja
yhteensovittavan
geneerisen mallin
kehittäminen

Vaikuttavat
yhteistyöinterventiot /
hyvät käytännöt

Käytännöllinen
mallintaminen
2010

Järjestelmällinen katsaus
2009-2010

Tilastollinen
mallintaminen
2009-2010

Kaste -, ym. kehittämishankkeet 2010

Geneerisen mallin
vaikutukset ja
soveltuvuus
Vertailuasetelma
Implementointi
2011-

Kuvio 2. Hankkeen vaiheet ja osatutkimukset

Mallin päämäärä on turvata lapsen suotuisa kasvu ja kehitys sekä lasten ja perheiden hyvinvointi ja terveys vahvistamalla lapsiperheiden osallisuutta ja voimavaroja sekä varmistamalla
varhaisen tuen saaminen ja tuen oikea-aikaisuus. Malli sisältää käytäntöjä ja menetelmiä,
jotka vahvistavat ennakoivaa ehkäisevää työotetta, mahdollistavat lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittamisen ja koordinoinnin vuorovaikutuksessa kasvuympäristön kanssa
(integraation rakenteet ja prosessit, sopimukset käytännöistä, vastuista ja tiedonkulusta) sekä
parantavat horisontaalista (mm. palvelujen antajien ja sektoreiden välinen) ja vertikaalista
(perus- ja erityispalvelujen välinen) yhteistyötä ja kumppanuutta (ml. lapset, perheet).
(4) Erilaisiin ympäristöihin soveltuvan mallin soveltuvuutta ja vaikutuksia arvioidaan
kokeellisella asetelmalla. Keskeiset vaikutuskohteet ovat muutokset palveluja yhteen
sovittavissa käytännöissä ja rakenteissa ja perheiden kokemassa avun saatavuuden ja
palveluiden laadun muutoksissa. Arvioin tiin liittyvää tietoa kerätään lapsiperheiltä,
työntekijöiltä (päivähoito, esiopetus, koulu, äitiys- ja lasten neuvola ja kouluterveydenhuolto) sekä toimialoilta käyttäen kyselyjä, tilastoja ja dokumentteja.
Tutkimus tuottaa tietoa lasten ja perheiden palveluista (tarve, käyttö, saatavuus, riittävyys,
laatu) ja niiden yhteensovittamisesta lapsiperheille, työntekijöille, johtajille sekä päätöksentekijöille eri näkökulmista (ml. lasten käsitykset). Tutkimuksessa tuotetaan myös erilaisiin
ympäristöihin soveltuva malli ja tietoa mallin vaikutuksista kansalliseen käyttöön. Mallin
kehittäminen toimii myös esimerkkinä näyttöön perustuvasta mallintamisesta ja käytäntöön
upotetusta kokeellisesta asetelmasta.

Rahoitus ja projektiryhmä
Hanke toteutetaan vuosina 2008–2013. Hanketta ovat rahoittaneet Stakes ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Terveyden edistämisen määräraha) ja Suomen
Akatemian Skidi-Kids -tutkimusohjelma sekä A-klinikkasäätiö ja muut yhteistyökumppanit.
Hankkeen johtajana toimii tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä ja päätoimisena tutkijana erikoistutkija Nina Halme (2008 -). Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiöstä
toimii tutkijana oman työnsä ohessa. Eripituisia ajanjaksoja erikoistutkijoina ovat toimineet
Heli Hätönen, Anne Salonen ja Merja Vuorisalmi vuonna 2010, Camilla Laaksonen vuonna
2008 ja Teija Hammar vuosina 2008 - 2009. Professori Tapio Nummi (Tampereen yliopisto),
professori Pekka Rissanen (Tampereen yliopisto), tutkimusprofessori Tytti Solantaus (THL),
sovellussuunnittelija Anna-Liisa Lyyra (Jyväskylän yliopisto), ylilääkäri Hannu Rintanen ja
koordinaattori Juha-Matti Latvala (Niilo-Mäki Instituutti) ovat antaneet asiantuntemustaan hankkeelle samoin kuin projektiryhmään kuuluvat tutkimuspäällikkö Tuovi HakulinenViitanen (THL), tutkijatohtori Timo Järvensivu (Aalto-yliopisto), kehittämispäällikkö Jukka
Mäkelä (THL), suunnittelija Sirpa Nykänen (THL), ylitarkastaja Marjaana Pelkonen (STM),
opetusneuvos Heidi Peltonen (OPH), osastojohtaja Anneli Pouta (THL), projektipäällikkö
Sirkka Rousu (Kuntaliitto), kehittämispäällikkö Riitta Viitala (STM), kehittämispäällikkö
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Anna-Leena Välimäki (THL). Hankkeella on yhteistyötä kahden yliopiston kanssa Yhdysvalloissa (Portland State University ja Children's Mental Health University of Kansas) sekä
yhden yliopiston kanssa Euroopassa (University Medical Centre, Utrecht).
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Puheenvuorossani tarkastelen ensin sitä, missä määrin varhaiskasvatusta voidaan pitää itsenäisenä tieteenalana – heijastaako varhaiskasvatustutkimuksen nykytila sen keskeneräisyyttä
tieteellisenä disipliininä, ja mitä seurauksia ja kehittämishaasteita siitä on varhaiskasvatukselle
tutkimusalueena. Päädyn toteamaan varhaiskasvatustutkimuksen vielä niukan tieteidenvälisen
kommunikoinnin olevan yksi keskeinen este ja jopa uhkatekijä sille, että tutkimuksella pystytään ajoissa ja asianmukaisella tavalla vastaamaan moniin lapsipoliittisesti tärkeisiin lapsia
ja varhaislapsuutta koskeviin. kysymyksiin. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede
tarvitsee vahvaa panostusta tieteidenvälisiin yhteyksiin niin tutkimusteemojensa valinnassa
ja jäsentämisessä tutkittavissa oleviksi kysymyksiksi kuin myös tieteenalan teoreettiseksi ja
metodologiseksi kehittämiseksi.
Puheenvuoroni toinen teema jatkaa tästä. Esittelen yhtenä tapana vahvistaa tieteidenvälisyyttä varhaiskasvatustutkimuksessa neljä tutkimusperspektiiviä, joilla kaikilla on sijansa
varhaiskasvatustutkimuksessa, mutta jotka kaikki myös haastavat toisensa kriittiseen tarkasteluun. Ehdotukseni on se, että tulevaisuuteen suuntautuneen varhaiskasvatustutkimuksen
(ja myös varhaiskasvatustyön) tulisi omaksua lasten ihmisoikeudet tieteelliseksi (ja samalla
eettiseksi) perustakseen.

Varhaiskasvatus yhteiskunnallisena ilmiönä
Tiede ja tutkimus on yhteiskunnallinen ilmiö. Siksi myös varhaiskasvatukseen kohdistuvan
tieteellisen tutkimuksen aikaansaannosten ja sen nykytilan arvioinnissa samoin kuin tulevaisuuden visioinnissa lähtökohtana on oltava tutkimusalueen sijoittaminen yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Millainen on varhaiskasvatustutkimuksen nykyinen kehityskonteksti,
sen kehitysehdot ja -potentiaalit?
Varhaiskasvatus -termiä käytetään yleisesti viittaamaan käytännön kasvatustoimintaan5,
oppiaineeseen ja tutkimusalueeseen, mutta onko varhaiskasvatus myös tieteenala, itsenäinen
tieteellinen ’disipliini’? Tieteenalan tunnuspiirteitä ovat sen (1) ’yhteisöllisyys’: tieteenala
toimii kommunikaatioyhteisönä, jonka sisällä on (kasvavaa) vuorovaikutusta jaetun kokemuksen pohjalta; (2) yhteisöllä on ”episteemistä voimaa”, tiedollista uskottavuutta, ja sillä on (3)
oma kommunikaatiojärjestelmänsä. Disipliinin perusta on tutkimus, mutta kun tutkimus
tieteen kehityksen alkuvaiheissa oli tiedon säilyttämistä ja kasvattamista, modernin tieteen
ydinpiirre on aiemman tiedon jatkuva ja systemaattinen kyseenalaistaminen. Tieteellinen
yhteisö kommunikoi kyseenalaistamalla olemassa olevaa tietoa ja tieteenalat ovat sellaisia vakiintuneita yhteisöjä, jotka perustuvat jatkuvaan uuden tiedon tuotantoon. Tieteiden moderni
järjestelmä puolestaan rakentui tällaisista disipliineistä, kun ne eriytyivät toisistaan; tiedejärjestelmän osana ne samalla ylläpitivät keskinäisiä yhteyksiä ja kommunikaatiota. Tieteen
dynaamisuus ja sen ei-hierarkkisuus ja avoimuus uusille tieteenalamuodostumille on ollut
omiaan tuottamaan yhä uusia tieteenaloja; tieteen kansainvälistyminen ja globalisoituminen
(vs. kansalliset yhteisöt) on ollut osa samaa kehitysprosessia. Tieteenalojen ”väliin” synty5

Esim. ”varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää
lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista” (Stakes 2005, 11).
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vät uudet tutkimusalueet ovat yleensä seuranneet samanlaista kehityspolkua ja rakentuneet
uudeksi tieteenalaksi. Tieteidenvälisyys (yhteistyö, kommunikaatio) ei siis ole ristiriidassa
tieteen disiplinaarisen rakenteen kanssa, vaan inter- (ja trans)disiplinaarisuus toimivat tapoina
siirtää tietoa ja innovaatioita tiedejärjestelmän sisällä – ne tuovat dynamiikkaa yksittäisille
tieteenaloille.

Onko varhaiskasvatus(tiede) itsenäinen tieteenala?
Onko varhaiskasvatustutkimukselle vakiintunut paikka muiden tieteenalojen yhteydessä?
Minkä tieteiden? Miten se kommunikoi ja asettuu yhteistyöhön muiden tieteenalojen kanssa
ja millainen kehitysdynamiikka siitä juontuu (jos sellaista on)? Millaisista yhteistyösuhteista
varhaiskasvatustutkimus hakee – tai löytää - innovaatiopotentiaaleja?
Varhaiskasvatuksen disiplinaarista kehitystä ja sen nykyvaihetta on niukasti tutkittu. Erään
saksalaisanalyysin mukaan (Peukert 1999) pikkulapsi- tai varhaislapsuuden pedagogiikka
itsenäistyi (Länsi-Saksassa) 1960-luvun koulureformien seurauksena: ensimmäistä kertaa
kysymys pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta nousi asialistalle ja vaati eriytymistä ja
professionaalista erikoistumista pedagogisten tieteiden sisällä.
Suomessa varhaiskasvatuksen itsenäistyminen yhdeksi tieteellisen tutkimuksen alueeksi tapahtui tätäkin myöhemmin, lastentarhanopettajakoulutuksen yliopistoihin siirtämisen
(1995) seurauksena. Kasvatustieteellisten yliopisto-oppikirjojen mukaan sen paikka kasvatustieteiden sisällä on kuitenkin edelleen kovin epäselvä eikä tunnustusta itsenäiseksi disipliiniksi ole esiintynyt. Em. analyysissaan Peukert toteaa, että pedagogiikan klassikoiksi
tunnustettavat Rousseau ja Fröbel tekivät huomattavaa valmistelutyötä varhaiskasvatustieteen
synnylle kehittämällä lastenkasvatusta koskevien analyysiensa ja ratkaisujensa ohella myös
uusia työvälineitä (kategorioita) varhaislapsuuden ja -kasvatuksen käsittämiseen (mm. subjektiviteetti, intersubjektiivisuus, yhteiskunta, historia). Peukert kysyy, lieneekö nykyinen
varhaiskasvatustiede tavoittanut samantasoista kohdetietoisuutta ja teoreettista ajatuskantamaa kuin tutkimusalueen eräät klassikot. Mutta lisäksi: jos varhaiskasvatustiede tyytyy
paikkaansa omana eriytyneenä tutkimusalueena kasvatustieteiden sisällä ja pitämään pääasiallisena tutkimuskohteenaan päivähoitoa ja muita varhaislapsuuden kasvatusinstituutioita
sekä tuottamaan niistä hyödyllistä tietoa poliittisten päätöksentekijöiden ja hallinnon (ja
koulutuksen) tarpeisiin, se jättäytyy varsin kituliaaseen olotilaan.
Tiedon tuottaminen varhaiskasvatustoiminnan ja -instituutioiden tosiasiallisesta tilasta –
jos näitä ei liitetä - myös teoreettisesti - siihen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehykseen,
jossa ne ovat tulleet sellaisiksi kuin ne ovat – tarkoittaa, että tutkimustieto tyytyy peilaamaan nykyisissä varhaiskasvatusinstituutioissa vallitsevia asetelmia, sellaisia kuin esimerkiksi sukupuolten väliset työnjaot, yksityisen ja julkisen erillisyys toisistaan ja sukupolvien
(aikuisten ja lasten) vastakkainasettelu pedagogisessa toiminnassa. Kuten edellä todettiin,
itsellisen disipliinin asema rakentuu runsaan ja monipuolisten intra- ja interdisiplinaarisen
kommunikaation ja yhteistyösuhteiden kautta, ja siihen varhaiskasvatustutkimuksen tulee
suuntautua. Peukert (em.) toteaa näkemyksenään, että nykyisillään (hänen analyysinsa on
vuodelta 1999) varhaiskasvatustutkimukselle relevantteja, uusia ja innovatiivisia avauksia on
nähtävissä paljolti varhaiskasvatuksen nykyisen tutkimusyhteisön ulkopuolelta, mm. monitieteiseksi laajentuneen lapsuudentutkimuksen piirissä.
Modernien tieteiden ja globaalin markkinatalouden yhteispeli ajaa varhaiskasvatuksen
yhteiskunnallista ja kulttuurista toimintaympäristöä muuttumaan kiihtyvällä nopeudella.
Nopean muutoksen oloissa on entistäkin selvempää se, että kasvatuksen ja kehityksen sisäiset
mekanismit ja prosessit ovat niin rakenteeltaan kuin perusluonnoltaan yhteiskunnallisesti
välittyneitä – ne juontuvat ja kehittyvät siitä kommunikaatiosta, jonka lapset ja aikuiset
yhteiskunnallisesti välittyneissä keskinäissuhteissaan – eri instituutioiden vallitsevien sukupolvijärjestysten puitteissa - yhdessä generoivat. ’Hyvä’ kehitys ja ’hyvä’ kasvatus edellyttävät,
että lasten ja aikuisten (kasvattajien) keskinäinen yhteispeli ja kommunikointi perustuvat
vastavuoroiselle kunnioitukselle ja toistensa hyväksymiselle. Missä määrin ne instituutiot,
joissa aikuiset ja lapset päivittäin kohtaavat toisensa, selviävät tästä tehtävästä, eritoten, kun
monet instituutioiden ulkoiset, mutta myös niiden sisäiset muutokset uhkaavat sukupolvien
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suhdetta (mm. yhteiskunnallisen epävarmuuden, eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntyminen,
syrjäytyminen, pysyvien ja luotettavien henkilökohtaisten suhteiden ylläpitämisen vaikeus
jne.). Mihin suuntaan varhaiskasvatustutkimuksen tulisi avautua?

Näköaloja varhaiskasvatustieteeseen: neljä perspektiiviä
Esittelen lopuksi Martin Woodheadin erittelyä hänen UNESCOlle valmistamassaan taustaraportissa (Woodhead 2006); kyse on niistä kehyksistä, jotka ovat vahvimmin vaikuttaneet
(kehittyneiden maiden) varhaiskasvatuksen linjauksiin ja käytäntöihin;. Woodhead kiteyttää
nämä lähestymistavat neljäksi perspektiiviksi varhaiskasvatukseen.
Jokaisella näistä ydinperspektiivistä on omanlainen tieteellinen perustansa, joko jossakin yksittäisessä tieteenalassa tai moni- ja poikkitieteisemmässä tutkimuskentässä, toisilla
on pitempi historia ja vakiintuneempi paikka niin tutkimuksen kuin varhaiskasvatuksen
päätöksenteon ja käytännön toiminnan alueella. Jokaiseen liittyy myös joukko teoreettisia,
tutkimuksellisia ja policy -teemoja, samoin omanlaisiaan kiistoja; kustakin seuraa myös erilaisia lapsuuden visioita.
1. Kehitysperspektiivi alleviivaa lasten fyysisen ja psykososiaalisen kasvun ja kehityksen säännönmukaisuuksia sekä lasten riippuvuuksia ja heidän herkkyyttään ja
haavoittuvuuttaan.
2. Poliittis-taloudellisen perspektiivin taustalla on myös kehitysajattelu (= 1.), mutta käännettynä sosiaalisiksi ja kasvatuksellisiksi interventioiksi, joita tuetaan inhimillisen pääoman taloudellisilla malleilla.
3. Sosio-kulttuurinen (sosio-konstruktionistinen) perspektiivi kiinnittää huomion lapsuuteen, jonka se ymmärtää ”konstruoituna” statuksena; siten lapsuus voidaan ymmärtää
lukemattomin eri tavoin ja siksi lapsuus myös pannaan toimeen kovin monilla eri tavoilla
- lapsille, lasten kanssa ja lasten itsensä toimesta. Näistä vaihtelevista tavoista seuraa
myös se, millaisia tavoitteita, malleja ja mittapuita lapsille ja lapsuudelle asetetaan, ja
kuka ne (saa) asettaa.
4. Ihmisoikeusperspektiivi asettaa tavanomaiset teoreettiset lähestymistavat, politiikkalinjaukset ja kasvatuskäytännöt perin uusiin puitteisiin edellyttäessään, että niissä
kunnioitetaan ”täysimääräisesti” lasten arvokkuutta, heidän oikeuksiaan sekä heidän
kykyään myötävaikuttaa omaan kasvuunsa ja kehitykseensä, toimijoina ja osallistujina.
Ihmisoikeusperspektiivin omaksuminen lapsuuden ja varhaiskasvatuksen teoreettisena
ja eettisenä perustana on vasta alullaan; myös sen implikaatiot mm. tutkimuskäytäntöjen muuttumiselle ovat vasta osin näkyvissä.
Woodheadin neljä perspektiiviä ovat tietenkin yksinkertaistus, mutta ne tarjoavat varhaiskasvatustutkijoiden keskusteluun välineen, jolla analysoida kotimaisen tutkimuksen
nykypainotuksia ja pohtia tarpeellisia avauksia varhaiskasvatustieteen yhteiskunnallisen ja
tieteellisen relevanssin lisäämiseksi.

Viitteet
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TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN –
SIIRRETTÄVYYTTÄ JA VAIKUTTAVUUTTA
Professori emerita Anna Raija Nummenmaa
Tampereen yliopisto
Varhaiskasvatuksen yksikkö
anna.raija.nummenmaa(at)uta.fi
Seminaarin osallistujat kävivät pienryhmissä keskustelua varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja
varhaiskasvatustutkimuksen tutkimuksen siirrettävyydestä ja vaikuttavuudesta. Päivän esityksen pohjalta nostettiin esiin monia käytännöllisia sovelluksia. Seuraavassa olen hahmotellut
yleisemmällä tasolla niitä moninaisia tapoja ja väyliä, jotka mahdollistavat tutkimustiedon
siirtymistä ja vaikuttavuutta.
Tieteellisen tutkimuksen tehtävänä on uuden tiedon tuottaminen. Professori Matti Ylikoski Työterveyslaitokselta kuvasi Kestoprojektin seminaarissa ’Työuraan kestoa ja kestävää
kehitystä’ pitämässään esityksessään tutkimustietoon nojautuvan yhteiskunnan haasteita ja
tietoon nojautuvan yhteiskunnan valmiuksia. Hän nosti esiin mm. seuraavia näkökulmia. Tutkimustietoon nojautuvan yhteiskunnan haasteena ovat inhimillisten resurssien kehittäminen
sekä kokonaisuuksien ymmärtäminen, ajankohtaisten ongelmien ratkaisu sekä tulevaisuuden
ennakointi ja niihin liittyvät ratkaisut. Tietoon nojautuvan yhteiskunnan valmiudet puolestaan ovat uuden tiedon luominen ja tietoon perustuva uusiintuminen tavoitteena ihmisten
hyvinvointi ja motivaatio. Tutkimustiedon hyödyntäminen vaatii kuitenkin monitasoisia
yhteiskunnallisiin prosesseihin perustuvia innovaatioita, joissa voi olla aineksia sivuten teknologiaa, tuotantoa, organisaatioiden kehittämistä ja johtamista, palveluja sekä oppimista ja
viestintää. ( Ylikoski 19. 05 .2005.)
Kysymykset tutkimustulosten hyödyntämisestä - siirrettävyydestä ja vaikuttavuudesta ovat
tärkeitä, joskin samalla myöskin kysymyksiä, joihin on usein vaikea vastata yksiselitteisesti.
Näin on erityisesti yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen alueella, johon varhaiskasvatuskin Suomen Akatemian toimikuntajaotuksen mukaan sijoittuu. Toisin kuin esimerkiksi
lääketieteessä tai tekniikassa, jossa vaikutukset näkyvät usein suoraan teknisinä sovelluksina
ja innovaatioina, tutkimuksen vaikutus ja siirrettävyys ovat monimuotoisempia.
Varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja varhaiskasvatustutkimuksen vaikuttavuudessa voidaan
nähdä erilaisia väyliä ja erilaisia vaikuttamisen tasoja. Arto Mustajoki havainnollisti asiaa
eräässä yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen vaikuttavuutta käsitelleessä seminaarissa
(24.5.2005) alla olevalla kuviolla (Kuvio 1). Olen soveltanut ko. kuviota varhaiskasvatuksen
alueelle suuntautuvan tutkimuksen vaikuttavuuden tarkasteluun .
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Tutkija

Opiskelijat
Koulutus sisällöt

Tiede / akateeminen tutkimus
Uuden tiedon tuottaminen
- varhaiskasvatuksen tutkimus

VAIKUTTAVUUDEN ERI TASOJA
Yhteiskunta

Tutkimuksesta tiedottaminen
Osallistuminen yhteiskunnallliseen keskusteluun
Vaikuttaminen päätöksentekoon
Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmien kehittäminen
Ammattikäytännöjen kehittämnen
KUVIO 1. Varhaiskasvatuksen alueelle suuntautuvan tutkimuksen vaikuttavuusväyliä

Ensinäkin tutkija vaikuttaa tieteeseen tuottamalla uutta tieteellistä tietoa ja kehittää
tieteen teoreettista jäsennystä. Edelleen tutkimus vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja koulutukseen. Erityisesti tämä koskee yliopistoissa tapahtuvaa varhaiskasvatuksen koulutusta;
yliopiston perustehtävänä on tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus. Tästä lähtökohdasta
käsin yliopistollisen koulutuksen ensisijaisena periaatteena on tutkimukseen perustuva opetus.
Varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutuksen välityksellä tieteellinen tieto ja tutkimus
siirtyy parhaimmillaan ammattikäytäntöjen kehittämiseen, jota tuetaan myöhemmin elinikäisen oppimisen periaattein täydennyskoulutuksella.
Täydennyskoulutuksen yhteydessä tutkimusperusteisuus on ymmärrettävä laaja-alaisesti
siten, että täydennyskoulutuksessa on kysymys mm. tutkimuspohjaisesta ammattikäytäntöjen
sekä kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittämisestä. Tutkimusperusteisuus on myös nähtävä
pedagogisena lähestymistapana - tapana suhtautua kriittisesti, uusia näkökulmia avaten ja
uusia käytäntöjä kehittäen. Tiivistäen tutkimusperusteisuus tarkoittaa tutkimuksen ja käytäntöjen jatkuvaa vuoropuhelua täydennyskoulutusprosesseissa. (Tuumasta toimeen. Tampereen
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen täydennyskoulutusstrategia 2010.)
Tutkija ja hänen tutkimuksensa voivat vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnan tasolla osallistumalla tiedottamiseen, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Tutkimuksen
avulla voidaan kehittää varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmiä sekä ammattikäytäntöjä
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Ylikoski, M. 2005. Tutkimustiedon hyödyntämisen haasteet. Esitelmä Kestoprojektin
seminaarissa ’Työuran kesto ja kestävä kehitys’ . 19.05.2005.		
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LIITE 1. VARHAISKASVATUKSEN
NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMISPÄÄTÖS
Asettaminen
Valtioneuvosto on tänään asettanut Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan.
STM104:00/2007
Toimikausi
15.2.2008 - 31.12.2010
Tausta
Varhaiskasvatuksen laaja-alaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen linjauksissa
on nähty tärkeäksi eri toimijatahojen yhteistyö. Sosiaali- ja terveysministeriön
asettama laajapohjainen Varhaiskasvatustyöryhmä ehdotti muistiossaan (STM,
Työryhmämuistioita 1999:4) varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan perustamista. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Varhaiskasvatuksen linjauksista
määritellään julkisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen
painopistealueet. (STM, Julkaisuja 2002:9). Varhaiskasvatuksen linjausten yhtenä sosiaali- ja terveysministeriön toimialueeseen kuuluvana keskeisenä jatkotoimenpiteenä oli varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän perustaminen.
Valtioneuvosto asetti helmikuussa 2005 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimikaudelle 18.2.2005 – 31.12.2007. Neuvottelukunnasta säädetään
valtioneuvoston asetuksella (524/2004). Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja
terveysministeriön yhteydessä.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jäsenet edustavat varhaiskasvatuksen
kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa
on edustettuna asetuksen edellyttämällä tavalla hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen, järjestöjen ja kuntien asiantuntemus.
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työ on kohdentunut yhteiskunnan
järjestämiin ja valvomiin varhaiskasvatuspalveluihin. Neuvottelukunta on kokoontunut toimikautensa aikana yhteensä 13 kertaa, vuosina 2005 ja 2007 neljä
kertaa sekä vuonna 2006 viisi kertaa. Neuvottelukunnan alaisena on toiminut
neljä jaostoa ja se on julkaissut toimintansa aikana kuusi raporttia sekä järjestänyt
yhden kansainvälisen seminaarin varhaiskasvatuksen asiantuntijoille ja muille
yhteistyötahoille.
Tavoitteet
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan tavoite ja tehtävät määritellään asetuksessa varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta (524/2007). Varhaiskasvatuksen
neuvottelukunnan tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen laaja-alaista
kehittämistä.
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Tehtävä
Neuvottelukunnalle annettuina tehtävinä on varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2§:n mukaan
- edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien ja muiden tahojen kesken,
- seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä varhaiskasvatuksessa.
- tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi
- toimia varhaiskasvatuksen aseman vahvistajana yhteiskunnassa ja
- suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteiden mukaisesti.
Nyt asetettavan neuvottelukunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on edellisen
varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan (toimikausi 18.2.2005 - 31.12.2007)
toimenpide-ehdotusten toteutumisen edistäminen ja seuraaminen. Neuvottelukunta osallistuu asiantuntijatahona hallitusohjelman mukaisesti tehtävään
päivähoitolainsäädännön uudistamisen valmisteluun sekä varhaiskasvatuksen
hallinnollista asemaa koskevaan selvitykseen.
Organisointi
Puheenjohtaja:
A ino-Inkeri Hansson, osastopäällik kö, ylijohtaja, sosiaali- ja
terveysministeriö
Varapuheenjohtaja:
Tarja Kahiluoto, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet:
Kari Ilmonen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilökohtainen varajäsen Riitta Säntti, neuvotteleva virkamies,
sosiaali- ja terveysministeriö
Veli-Matti Risku, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilökohtainen varajäsen Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, sosiaalija terveysministeriö
Anna-Leena Välimäki, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes
Henkilökohtainen varajäsen Jukka Mäkelä, kehittämispäällikkö, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes
Jari Rajanen, opetusneuvos, opetusministeriö
Henkilökohtainen varajäsen Satu Heikkinen, erityisneuvonantaja,
opetusministeriö
Hely Parkkinen, opetusneuvos, Opetushallitus
Henkilökohtainen varajäsen Hanna-Mari Sarlin, erityisasiantuntija,
opetushallitus
Toivo Haataja, lääninsosiaalitarkastaja, Etelä-Suomen lääninhallitus
Henkilökohtainen varajäsen Maija Pelkonen, lääninsosiaalitarkastaja,
Oulun lääninhallitus
Heljä Petäjä, työalasihteeri, Kirkkohallitus
Henkilökohtainen varajäsen Raija Ojell, työalasihteeri, Kirkkohallitus

63

Sami Uotinen, lakimies, Suomen Kuntaliitto
Henkilökohtainen varajäsen Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Anna Raija Nummenmaa, professori, Tampereen yliopisto
Henkilökohtainen varajäsen Aili Helenius, professori, Turun yliopisto
Juha Säkkinen, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpää
H e n k i lökoht a i ne n va r ajä s e n Pä iv i M a r ja ne n , le ht or i ,
Laurea-ammattikorkeakoulu
Anne Laine, projektipäällikkö, Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Henkilökohtainen varajäsen Anne Lehosvuo-Halmela, lehtori, Espoon
terveys- ja sosiaalialan oppilaitos Omnia, Omnian aikuisopisto
Tuija Portell, erityissuunnittelija, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
Henkilökohtainen varajäsen Hannakaarina Sarvela, kehittämispäällikkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske
Matti Lahtinen, koulutusasiainpäällikkö, Opetusalan Ammattijärjestö
OAJ
Henkilökohtainen varajäsen Ritva Semi, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (Akava)
Minna Pirttijärvi, sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL ry (SAK)
Henkilökohtainen varajäsen Riitta Vehovaara, koulutustoimitsija, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)
Tarja Honkalampi, johtaja, Tehy ry (STTK)
Henkilökohtainen varajäsen Kristiina Kariniemi-Örmälä, kehittämispäällikkö, Tehy ry (STTK)
Eeva Kuuskoski, pääsihteeri, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys (YTY ry)
Henkilökohtainen varajäsen Pirjo Somerkivi, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ry (YTY ry)
Hannu Seppänen, päiväkodin johtaja, Sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö Talentia ry
Henkilökohtainen varajäsen Marjo Varsa, erityisasiantuntija, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Camilla Nordström, barnträdgårdslärare, Lovisa
Henkilökohtainen varajäsen Ilse Forssell, daghemsföreståndare, Lovisa
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Kustannukset ja rahoitus
Neuvottelukunnan kustannukset maksetaan momentilta 33.01.01.
Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta
matkakustannusten korvaamisesta.
Kokous- ja sihteeripalkkioiden osalta noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön
voimassa olevaa päätöstä maksettavista komiteapalkkioista. Erillistä ansionmenetyskorvausta ei makseta.

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri

Heidi Manns-Haatanen
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Valtiosihteeri Oksala
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Valtiosihteeri Savolainen
Erityisavustaja Tallavaara
Kansliapäällikkö Välimäki
Diakonia ammattikorkeakoulu
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Etelä-Suomen lääninhallitus
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Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes
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Tampereen yliopisto
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Liite 2: Anna-Leena Välimäki & Anna-Maija Puroila
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueelle suuntautuvia
väitöskirjoja 1995-2010
Anna-Maija Puroila
Tutkijatohtori, Oulun yliopisto
anna-maija.puroila@oulu.fi
Anna-Leena Välimäki
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
anna-leena.valimaki@thl.fi

Väitöskirjakoonnin alkuvuosi on sijoitettu ajankohtaan, jolloin
lastentarhanopettajakoulutus siirtyi lastentarhanopettajaopistoista Helsingin,
Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa
suoritettavaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavaksi koulutukseksi.(Laki
lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta 1359/1994, HE196/1994)
Varhaislapsuuteen ja varhaiskasvatukseen liittyvää tutkimusta tehdään monien
tieteiden alueella. Suurin osa tässä luettelossa olevista tutkimuksista on
kasvatustieteellisiä. Joukossa on myös muilta tieteenaloilta sellaisia tutkimuksia, jotka
liittyvät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueille joko sisällön tai rakenteiden
näkökulmasta.
Luettelossa on yhteensä 125 väitöskirjaa ja se on pyritty laatimaan
koontiajankohtansa 1995-2010 osalta kattavaksi, mutta ottaen huomioon
varhaiskasvatuksen tieteellinen monialaisuus sekä tiedon koonnin vaikeus, se tuskin
sitä on.
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1995- 2000 (27 kpl)

Hännikäinen, Maritta. 1995. Nukesta vauvaksi ja lapsesta lääkäriksi: roolileikkiin
siirtymisen tarkastelua piagetilaisesta ja kulttuurihistoriallisen toiminnan
näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto
Niiranen, Pirkko. 1995.Arka lapsi päiväkodin vertaisryhmässä. Joensuun yliopisto
Rusanen, Erja.1995. Ongelmalapset päivähoidossa? Tutkimus kasvatuskäytäntöjen
kehittämisestä päiväkodissa ja perhepäiväkodissa. Helsingin yliopisto
Strandell, Harriet.1995. Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana. Tutkimus päiväkodista
sosiaalisten suhteiden kenttänä. Helsingin yliopisto
Vienola, Vuokko. 1995. Systeemiteoriaan pohjautuva kaksivuotinen
työnohjaajakoulutus - toimintatutkimuksellinen tapaustutkimus. Joensuun yliopisto

Härkönen, Ulla. 1996. Naiskasvattajien käsityksiä tyttöjen ja poikien työn
tekemisestä sekä äitien ja isien työkasvatuksesta. Joensuun yliopisto
Korkeamäki, Riitta-Liisa. 1996. How first graders and kindergarten children
constructed literacy knowledge in the context of story reading and meaningful
writing. Oulun yliopisto
Rauhala, Pirkko-Liisa. 1996. Miten sosiaalipalvelut ovat tulleet osaksi suomalaista
sosiaaliturvaa? Tampereen yliopisto
Karila, Kirsti. 1997. Lastentarhanopettajan kehittyvä asiantuntijuus- Lapsirakkaasta
opiskelijasta kasvatuksen asiantuntijaksi. Tampereen yliopisto
Kinos Jarmo. 1997. Päiväkoti ammattikuntien kamppailujen kenttänä. Turun
yliopisto
Mäntynen, Pirkko. 1997. Pikkulasten leikin edellytykset päiväkodissa. Joensuun
yliopisto
Forssén Katja. 1998. Children, families and welfare state. Studies on the outcomes of
the Finnish family policy. Turun yliopisto.
Luotonen, Mirja. 1998. Factors associated with linguistic development and school
performance: The role of early otitis media, gender and day care. Oulun yliopisto
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Mäki-Torkko, Elina. 1998. Childhood hearing impairments and hearing screening.
An epidemiological and clinical study of hearing in children and the implementation
of the present hearing screening programme for pre-school children in Northern
Finland. Oulun yliopisto
Veresov, Nikolai. 1998. Vygotsky before Vygotsky. The path to the culturalhistorical theory of human consciousness (1917-1927). Historical and methodological
analysis. Oulun yliopisto
Välimäki, Anna-Leena. 1998. Päivittäin. Lasten (päivä)hoitojärjestelyn
muotoutuminen varhaiskasvun ympäristönä suomalaisessa yhteiskunnassa
1800- ja 1900-luvulla. Oulun yliopisto
Kalliala, Marjatta.1999. Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä – Leikkikulttuuri ja
yhteiskunnan muutos. Helsingin yliopisto
Nivala, Veijo. 1999. Päivähoidon johtajuus. Lapin yliopisto
Siekkinen, Martti. 1999. Childcare Arrangements and Children's Daily Activities in
Belgium and Finland. Joensuun yliopisto
Havu, Sari. 2000. Changes in children’s conceptions through social
interaction in preschool science education. Joensuun yliopisto
Heinonen, Sirkka-Liisa. 2000. Ilmaisuleikit tarinan talossa: analyysi ja tulkinta
lastentarhanopettajan pedagogisesta toiminnasta varhaiskasvatuksen draaman
opetuksessa. Tampereen yliopisto
Karlsson, Liisa. 2000. Lapsille puheenvuoro – ammattikäytännön perinteet
murroksessa. Helsingin yliopisto
Lehtinen, Anja-Riitta. 2000. Lasten kesken: lapset toimijoina päiväkodissa.
Jyväskylän yliopisto
Seikkula, Tuula. 2000. Alkuopetuksen vanhempaintapaamisten sosiaaliset kielet.
Dialoginen analyysi. Jyväskylän yliopisto
Tauriainen, Leena. 2000. Kohti yhteistä laatua: henkilökunnan, vanhempien ja lasten
laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmässä. Jyväskylän yliopisto
Lepola Janne. 2000. Motivation in Early School Years: Developmental Patterns and
Cognitive Consequences. Turun yliopisto
Värtö, Petteri. 2000. ”Mies vastaa tekosistaan … siinä missä nainenkin”:
maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. Kuopion yliopisto
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2001-2005 (44kpl)
Ritala-Koskinen Aino. 2001. Mikä on lapsen perhe? - Tulkintoja lasten
uusperhesuhteista. Tampereen yliopisto
Vuori Jaana. 2001. Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat
asiantuntijoiden kirjoituksissa. Tampereen yliopisto

Hiilamo, Heikki. 2002: The Rise and Fall of Nordic Family Policy? Historical
Development and Changes During the 1990s in Sweden and Finland. Turun yliopisto
Holopainen, Leena. 2002. Development in reading and reading related skills: a
follow-up study from pre-school to the fourth grade. Jyväskylän yliopisto.
Jakkula, Kaisa. 2002. Esineiden antaminen: kehityksen peili ja kieltä
ennakoiva sosiaalinen merkki 9-34 kuukauden iässä. Oulun yliopisto
Kankaanranta, Marja. 2002. Developing digital portfolios for childhood
education. Jyväskylän yliopisto
Mård, Karita. 2002. Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket:
fallstudier på daghemsnivå. Vaasan yliopisto
Mäkinen, Marita. 2002. Puheen palat ja sanan salat esiopetuksessa.
Fonologisen tietoisuuden yhteys alkavaan lukutaitoon. Tampereen yliopisto
Parrila, Sanna. 2002. Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää:
näkökulmia perhepäivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen. Oulun yliopisto
Puroila, Anna-Maija. 2002. Kohtaamisia päiväkotiarjessa - kehysanalyyttinen
näkökulma varhaiskasvatustyöhön. Oulun yliopisto
Puhakka, Jorma. 2002. Esi- ja alkuopetuksen kehittäminen Suomessa vuosina
1968-2000: aikalaisvaikuttajien selontekoja tapahtumista ja niihin
vaikuttaneista seikoista. Joensuun yliopisto
Rantala, Anja. 2002. Perhekeskeisyys – puhetta vai todellisuutta? Työntekijöiden
käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen kanssa. Jyväskylän
yliopisto
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Silvén Maarit. 2002. "Something from almost nothing." Early Interaction and
Language Acquisition in Finnish Children: Cascading Effects from First Words to
Reading? Turun yliopisto
Södergård, Margareta. 2002. Interaktion på språkbadsdaghem: lärarstrategier ocn
barnens adraspråksproduktion. Vaasan yliopisto
Yliherva, Anneli. 2002. Ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten
puheen- ja kielenkehityksen taso kahdeksan vuoden iässä. Pohjoissuomalainen
syntymäkohortti 1985-86. Oulun yliopisto

Aaltonen, Katri. 2003. Pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhde. Opetustaan
integroivan opettajan tietoperusta lähihoitajakoulutuksessa. Joensuun yliopisto
Lerkkanen, Marja-Kristiina. 2003. Learning to Read. Reciprocal Processes and
Individual Pathways. Jyväskylän yliopisto
Nilsson, Monica. 2003. Transformation through integration: an activity theoretical
analysis of school development as integration of child care institutions and the
elementary school. Helsingin yliopisto
Alasuutari, Maarit. 2003. Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen
kasvatuksen suhde vanhempien puheessa. Tampereen yliopisto
Estola, Eila. 2003. In the language of the mother: re-storing the relational
moral in teachers’ stories. Oulun yliopisto
Haring, Minna. 2003. Esi- ja alkuopettajien pedagogisen ajattelun kohtaaminen.
Joensuun yliopisto
Hirvonen, Airi Hirvonen. 2003. Pikkupianisteista musiikin ammattilaisiksi.
Solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat identiteettinsä rakentajina. Oulun yliopisto
Jansson-Verkasalo, Eira. 2003. Auditory event-related potentials as indices of
language impairment in children born preterm and with Asperger syndrome. Oulun
yliopisto
Peltonen, Taina. 2003. Pienten koulujen esiopetuksen kehittäminen –entisajan
alakoulusta esikouluun. Oulun yliopisto
Pihlaja, Päivi. 2003. Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa: erityisen
tuen tarpeet sosiaalis-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Turun
yliopisto
Poikonen, Pirjo-Liisa. 2003. ”Opetussuunnitelma on sitä elämää”: päiväkotikouluyhteisö opetussuunnitelman kehittäjänä. Jyväsklän yliopisto
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Turunen, P. 2003. Production of Word Structures. A Constraint-based Study of 2;6
Year Old Finnish Children at-risk for Dyslexia and Their Controls. Jyväskylän
yliopisto
Vaalgamaa, Eeva-Sisko. 2003. Lasten ahdistamista vai olennainen osa suomalaista
kasvatusta? Uskonnollisen kasvatuksen hyväksyminen osaksi päiväkotien toimintaa.
Helsingin yliopisto

Dufva, Mia. 2004. Focus on Beginning Foreign Language Learning. On Predicting
and Supporting English Literacy Learning in Finnish Primary School. Turun yliopisto
Auranen, Johanna. 2004. Tervanjuontia ja ruusuilla tanssia: metaforatutkimus
kasvatustyöstä kuntaorganisaation osana. Joensuun yliopisto
Brotherus, Annu. 2004. Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta.
Helsingin yliopisto
Heinämäki, Liisa. 2004. Erityisesti päivähoidossa: kunnallisten toimijoiden ja
päättäjien näkemykset erityispäivähoidon funktiosta palvelujärjestelmässä.
Jyväskylän yliopisto
Kovanen, Päivi. 2004. Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa. Varhaisen
oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa.
Jyväskylän yliopisto
Kronqvist, Eeva-Liisa. 2004. Mitä lapsiryhmässä tapahtuu?: pienten lasten
yhteistoiminta, sen rakentuminen ja kehittyminen spontaaneissa
leikkitilanteissa. Oulun yliopisto

Eskonen Inkeri. 2005.Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat
terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta. Tampereen yliopisto
Hannula, Minna M. 2005: Spontaneous Focusing on Numerosity in the
Development of Early Mathematical Skills. Turun yliopisto
Karvonen, Pirkko. 2005. Päiväkotilasten lukuleikit: lukutaidon ja
lukemistietoisuuden kehittyminen interventiotutkimuksessa. Jyväskylän
yliopisto
Kivijärvi, Marja. 2005 "A Contented Baby has a sensitive Mother". The
Construct and Determinants of Maternal Sensitivity Behaviour, and its
Association with Infant Temperament and Behaviour in Early Interaction.
Turun yliopisto
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Korhonen Riitta. 2005. Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden
esiopetuksessa. Opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja
opetustilanteissa. Turun yliopisto
Lappalainen, Sirpa. 2005. Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä
suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä. Helsingin yliopisto
Makkonen, Heli. 2005. Yhteistoiminnallisuus tavoitteena ja voimavarana:
esiopetusikäisten lasten vertaistyöskentely avoimessa tehtävässä tietokoneella.
Joensuun yliopisto
Ruokonen, Inkeri. 2005. Estonian and Finnish gifted children in their
learning environments. Helsingin yliopisto
Skarp, Eija. 2005. Ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä arki.
Etnografinen tutkimus perheen arjen kokemuksista ja elämänlaadusta. Oulun
yliopisto
Tiilikka, Aila. 2005. Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä
päiväkotikasvatuksesta. Oulun yliopisto.

2006-2010 (54 kpl)

Alijoki Alisa. 2006. Erityistä tukea tarvitsevien lasten polut esiopetuksesta
alkuopetukseen: tukitoimet ja suoriutuminen. Helsingin yliopisto
Aunio, Pirjo. 2006. Number sense in young children: (inter)national group
differencesand an intervention programme for children with low and average
performance. Helsingin yliopisto
Forss-Pennanen, Pirjo. 2006.Uuden oppimista, kokeilua ja pohtimista :
yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppimispolkuja esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä.
Jyväskylän yliopisto
Happo, Iiris. 2006. Varhaiskasvattajan asiantuntijuus: asiantuntijaksi kehittyminen
Lapin läänissä. Lapin yliopisto
Kiili, Johanna. 2006. Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden
osallistumisesta. Jyväskylän yliopisto
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Leppänen, Ulla. 2006. Development of literacy in kindergarten and primary
school. Jyväskylän yliopisto
Mattinen, Aino. 2006. Huomio lukumääriin: tutkimus alle 3-vuotiaiden lasten
matemaattisen taitojen tukemisesta päiväkodissa. Turun yliopisto
Metsomäki, Marjo. 2006. ”Suu on syömistä varten”: lasten ja aikuisten kohtaamisia
ryhmäperhepäiväkodin ruokailutilanteissa. Jyväskylän yliopisto
Nurmilaakso, Marja. 2006. Kasvatustiede: Lukemisen alkeita päiväkodissa.
Lastentarhanopettaja ja alkava kuusivuotias lukija. Helsingin yliopisto
Tonttila, Tuula. 2006. Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä
lähiympäristönja kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsingin yliopisto

Björklud, Camilla. 2007. Hållpunkt för lärande: småbarns möten på
matematik. Åbo Akademi.
Harju-Luukkainen, Heidi. 2007. Kielikylpydidaktiikkaa kehittämässä:3-6vuotiaiden kielikylpylasten kielellinen kehitys ja kielikylpydidaktiikan
kehittäminen päiväkodissa. Åbo Akademi.
Koivisto, Päivi. 2007. "Yksilöllistä huomiota arkisissa tilanteissa" :
päiväkodin toimintakulttuurin kehittäminen lasten itsetuntoa vahvistavaksi.
Jyväskylän yliopisto
Kupila, Päivi. 2007. "Minako asiantuntija?" : varhaiskasvatuksen
asiantuntijan merkitysperspektiivin ja identiteetin rakentuminen. Jyväskylän
yliopisto
Kyrönlampi-Kylmänen, Taina. 2007. Arki lapsen kokemana Eksistentiaalisfenomenologinen haastattelututkimus. Lapin yliopisto
Leppälä, Reetta. 2007. Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun kehittäminen
yhdistetyssä esi-ja alkuopetuksessa. Oulun yliopisto
Lujala, Elise. 2007. Lastentarhatyö – kansanopetuksen osa ja kotikasvatuksen
tuki: toiminnan päämäärät ja toteutuminen Pohjois-Suomessa 1800-luvun
lopulta vuoteen 1938. Oulun yliopisto
Paavola, Heini. 2007. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin
monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Helsingin yliopisto
Rouvinen, Ritva. 2007. ”Tässä työssä yhdistyy kaikki”. Lastentarhanopettajat
toimijoina päiväkodissa. Joensuun yliopisto

74

Rusanen, Sinikka. 2007. Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen : kuvataiteen
opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien koulutuksessa. Taideteollinen
korkeakoulu
Rutanen, Nina. 2007. Water in action: encounters among 2- to 3-years old children,
adults, and water in day care. Helsingin yliopisto
Tikka, Tiina. 2007. Taitavaksi hoitajaksi, arvostetuksi kasvattajaksi:ammatillinen
sosialisaatio perhepäivähoitajan työssä. Joensuun yliopisto
Venninen, Tuulikki. 2007. "Olen enemmän alkanut pohtimaan ja sanomaan
ääneen mitä ajattelen": ammatillinen kehittyminen ja yhteisöllinen palaute
päiväkodin työtiimeissä. Helsingin yliopisto
Walamies, Molla. 2007. Eettinen kasvu ja dialogisuus draaman näyttämöllä:
valokiilassa päiväkodin draamaprosessi. Åbo Akadmi

Berg, Kristiina. 2008. Äitiys kulttuurisina odotuksina. Turun yliopisto
Iivonen, Susanna. 2008. Early Steps –liikuntaohjelman yhteydet 4-5vuotiaiden päiväkotilastenmotoristen perustaitojen kehitykseen. Jyväskylän
yliopisto
Karikoski, Hannele. 2008. Lapsen koulunaloittaminen ekologisena siirtymänä:
vanhemmat informantteina lapsen siirtymisessä esiopetuksen kasvuympäristöstä
perusopetuksen kasvuympäristöön. Oulun yliopisto
Korhonen Piia. 2008. Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja
pelonhallinta. Tampereen yliopisto
Muuri, Anu. 2008. Sosiaalipalveluja kaikille kaiken ikää? Tutkimus suomalaisten
mielipiteistä ja kokemuksista sosiaalipalveluista sekä niiden suhteesta legitimiteettiin.
Helsingin yliopisto
Raittila, Raija. 2008. Retkellä. Lasten ja kaupunkiympäristön kohtaaminen.
Jyväskylän yliopisto
Rannikko Ulla. 2008.Yhteinen ja erillinen lapsuus. Sisarusten sosiaalistava merkitys.
Tampereen yliopisto
Rantala, Krister. 2008. Ammatillinen varhaiskasvatus ja näyttötutkintojärjestelmä:
tutkintotilaisuuksien kautta varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi. Turun yliopisto
Turunen, Tuija. 2008. Mistä on esiopetussuunnitelmat tehty? Esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 1996 ja 2000 diskurssianalyyttinen tutkimus. Lapin
yliopisto
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Halttunen, Leena. 2009. Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa.
Jyväskylän yliopisto
Holkeri-Rinkinen, Liisa. 2009. Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa.
Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta. Tampereen yliopisto
Kaksonen Henriikka. 2009. PBL-tutoriaali ja kollaboratiivinen tiedon tuottaminen.
Tampereen yliopisto
Kivimäki Riikka. 2009.Vanhemmuus työpaikoilla. Tampereen yliopisto
Krok Suvi. 2009. Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa.
Tampereen yliopisto
Lammi-Taskula Johanna. 2009. Parental leave for fathers? Gendered conceptions
and practices in families with young children in Finland. Tampereen yliopisto
Lundan, Arja. 2009. Kutsu dialogisuuteen. Diskurssianalyyttinen
tapaustutkimus kasvattajan ja lapsen vuorovaikutuksesta päiväkodissa.
Tampereen yliopisto
Repo Katja. 2009. Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito.
Tampereen yliopisto
Suhonen, Eira. 2009. Erityistä tukea tarvitsevan taaperon päiväkotiryhmään
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Kehittämisyksikön johtaja
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Kinos

Hallitussihteeri

Jarmo

Tampere

ma.Professori

Kittilä

Riitta

Helsinki

Tampereen yliopisto
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yhteistyöyhdistys YTY ry

Kivistö

Merja

Hyvinkää

Varhaiskasvatuskeskus

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

Koivula

Merja

Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

KT

Korhonen

Eva

Loviisa

Koskenkylän päiväkoti

Hallinnollinen päiväkotijohtaja

Korhonen

Merja

Helsinki

Suomen Vanhempainliitto

Suunnittelija

Koskela

Pauliina

Helsinki

Päiväkoti Puimuri

Lastentarhanopettaja

Koski

Raili

Turku

varhaiskasvatus

tulosaluejohtaja

Kosonen

Maini

Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos

Kupila

Päivi

Tampere

Tampereen yliopisto

Yliassistentti

Kuusisto

Helena

Kouvola

Kouvolan kaupunki

varhaiskasvatuspäällikkö

Kylmälä

Merja

Hollola

sivistystoimiala/vkpalvelut.

varhaiskasvatuspäällikkö

Laine

Anne

Harjavalta

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Rehtori

Laine

Tuija

helsinki

helsingin kaupunki,sosiaalivirasto

lastenhoitaja, plm

Laitinen

Kristiina

Helsinki

Opetushallitus

Opetusneuvos

Launiainen
LehosvuoHalmela

Pirjo

Helsinki

Finnish Consulting Group Oy

koulutuspäällikkö

Anne

Espoo

Omnian aikuisopisto

kouluttaja

Lehti

Leena-Kaisa

Hollola

Hiekkalinnan vuoropäiväkoti

päiväkodin vastaava

Leppäkorpi

Minna
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Kuopio
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Outi

Helsinki
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Nyström
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Nyström
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Helsinki
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Varhaiskasvatussihteeri

Parkkinen

Hely

Helsinki
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Anita
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Helsinki

THL
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Petäjä

Heljä

Helsinki
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työalasihteeri
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Turku
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Erityissuunnittelija
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Professori
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Rinkinen
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Opetushallitus

opetusneuvos

Rinne

Leena

Espoo

Omnian aikuisopisto
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Rouvinen

Ritva

Joensuu

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonlehtori

Rusanen

Sinikka

Helsinki

HY, OKL
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Saarinen

Seija

Helsinki
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Helsinki

Helsingin yliopisto
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Pirjo

Espoo
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Helsinki
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Riitta

Helsinki
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kehittämispäällikkö

Viitasaari

Leena

Tampere

Tampereen kaupunki

Päivähoidon johtaja

Viljamaa

Elina

Oulu

Oulun Yliopisto

Tohtorikoulutettava

Virkki

Päivi

Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki

Varhaiskasvatusjohtaja

Vuorelma

Päivi

Helsinki

Helsingin seurakuntayhtymä

Varhaiskasvatussihteeri

Vuori

Anne

Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriö

Osastosihteeri

Välimäki

Anna-Leena

Helsinki
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Kehittämispäällikkö

Väärälä

Reijo

Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriö

Apulaisosastopäällikkö

Ylitapio-Mäntylä

Outi
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Tutkijatohtori
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Tuula
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Opiskelija
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Oulun yliopisto/Kajaani
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Oulun yliopisto
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Varhaiskasvatuksen
johtaja

Koivu
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Koski
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Minna
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Oulun yliopisto/Kajaani

Männikkö

Tuula
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Anu
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Naumanen
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Parrila

Sanna

Ediva Oy

Pelkonen

Maija

Kehitysjohtaja
Sosiaalihuollon
ylitarkastaja

Puroila

Anna-Maija
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Oulun yliopisto

Pylväs

Mari

Oulun yliopisto

Rissanen

Ulla

Opiskelija
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Rousu

Tiia

Opiskelija

Oulun yliopisto
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Johanna

Opiskelija
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Sanaksenaho

Maiju
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Sarjosalo

Niina-Kaisa
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Oulun yliopisto

Sarkkinen

Sari-Maaria

Tiilikka
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Yliopistolehtori

Oulun yliopisto

Tuhkala

Saana

Opiskelija
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Turpela

Maria

Opiskelija
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Minna
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Sanna

Opiskelija
vs päivähoitopalvelujen
esimies

Viklund

Marja

Viljamaa
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Kempeleen kunta

Kuusamon kaupunki
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