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Tiivistelmä

Suomessa äidit ja isät hoitavat noin 400 000 alle kouluikäistä lastaan. Heistä noin 
200 000 hoidetaan vanhempien ja päivähoidon 50 000 työntekijän yhteistyönä. 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää päiväkodin kasvatusyhteistyön käytän- 
töjä. Tutkimusintressin taustalla on tutkijan päivähoidon johtamista ja sisällön 
kehittämistä koskeva kokemus ja tieto. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 
1999–2005. Keskeisenä tietolähteenä on vuonna 1963 perustettu pääkaupunki-
seudun ensimmäinen lähiöpäiväkoti. Se on antanut rikkaan paikallisen ja samalla 
hyvinvointivaltiollisen tutkimusperspektiivin. 

Tutkimuksessa lapsen kasvu ja kehitys nähdään monisubjektisena ja -ker-
roksisena yhteisöllisenä tuottamisena, johon myös lapsi osallistuu toiminta- ja 
kasvuyhteisöissään. Lasta kasvattavien aikuisten lähityö sekä tämän työn ehtoja 
määrittävien hallinnollisten toimijoiden ratkaisut ilmenevät lapsiyksilön kasvuna 
ja kehityksenä ja samalla ihmisyhteisöjen rakentumisena. Ihmis- ja yhteisötie-
teellisestä näkökulmasta nuorimpien lasten ryhmä asettuu avainpaikalle yhteisö-
jen ytimeen ja sisälle niiden keskeiseksi tekijäksi ja uudistajaksi. 

Tutkimus toteutui monivaiheisena käytäntötutkimuksena ja iteratiivisena 
tiedonmuodostuksena. Se käynnistyi kyselytutkimuksen virittämänä: yhteistyö 
tuottaa lapsille, vanhemmille ja työntekijöille tärkeitä hyötyjä, mutta päiväkodin 
on vaikea toteuttaa sitä ja hyödyntää tuloksia työssään. ”Erittäin tärkeää – mutta 
ei toimi käytännössä” – kyselytutkimuksen tulos vaati tutkimusprosessin syventä-
mistä, tarkastelun ulottamista kasvatusyhteistyön yhteisöllisiin ja yhteiskunnalli-
siin ehtoihin. 

Tutkimus sisältää päiväkodin kasvatusyhteistyön ja sen hyödyn analyyttisen ja 
historiallisen tarkastelun sekä kokeiluja kahdessa päiväkodissa. Tuloksena esite-
tään muun muassa, että lasten hyötymistä määrää päiväkodin yhteisöpoliittinen 
rakenne ja vanhempien voimavaraisuus. 

Tutkimuksessa varhaislapsuuden tuottamista eritellään valtion johtamina 
sukupolvi- ja sukupuolijärjestelmien ristikkäisprosesseina ja yhteiskuntapoliit-
tisina konsepteina sekä tunnistetaan näiden jännitteisiä muotoutumisia. Var-
haiskasvatusjärjestelmä luotiin osana nk. hyvinvointivaltioprojektia vuoden 1973 
päivähoitolailla. Laki turvasi kaikille alle kouluikäisille lapsille subjektiivisen 
varhaiskasvatusoikeuden. Lain käynnistämä muutos määritellään tutkimuksessa 
työvoima- ja sosiaalipoliittiseksi vaiheeksi ja päiväkodin kasvatuksellis-hoidolli-



seksi toimintakonseptiksi. Uusinta, 1990-luvun alussa alkanutta vaihetta kutsu-
taan sosiaalipalvelun markkinoistavaksi, päiväkodin eriyttäväksi ekonomistis-
huollolliseksi toimintakonseptiksi. Tämän vaiheen tuloksena valtio ei enää juuri 
kannattele päiväkotia, laki on purettu ja sen ohjausvoima hävinnyt. Pirstalainen 
ja byrokraattinen sosiaalihuolto- ja päivähoitojärjestelmä eriyttää ja eristää lapsia 
sekä heidän vanhempiaan jättäen jotkut lapsiryhmät ja -perheet yhteisöllisen kas-
vu- ja kehityshyödyn ulkopuolelle. 

Nykypäiväkoti on ristiriitaisten valtiollisten tehtäväksiantojen hybridi: lasten 
hoitoajat ovat pidentyneet ja epäsäännöllistyneet. Lasten ja perheiden monikult-
tuuristuminen vaatii kouluttautumista. Työtä on tehostettu, työvoiman koulu-
tustasoa laskettu ja tuottavuutta nostettu eri keinoin. Hallinnollinen ja erilainen 
tuki- ja verkostotyö sekä jatkuvat muutokset ovat vallanneet aikaa lapsityöltä. 
Työtahti on kiristynyt ja kiireestä on tullut jatkuvaa. Päiväkodin ydintehtävän pit-
käjänteinen suunnittelu ja päivittäinen toteutus horjuvat ja ajoittain työn hallinta 
on vaikeaa. Tämä koettelee sekä työmotivaatiota että työssä jaksamista. Korkea-
laatuisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen koetaan heikentyneen. 

Kasvatusyhteistyön lähikehityksen mahdollisuuksia etsittiin myös kahdessa 
päiväkodissa toteutettujen kokeilujen avulla: kokeilujen analyysi osoitti, että ai-
kuisyhteistyön uudelleenmuotoilun ja rikastamisen avulla lapset, vanhemmat ja 
työntekijät hyötyivät ja päiväkodin yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohentui. 

Tutkimuksen päätulos on varhaisen tuen päiväkodin toimintakonsepti, jonka 
tekijä esittää empiirisesti ja teoreettisesti perusteltuna päiväkodin lähikehityksen 
mahdollisuutena. 

Avainsanat: Päiväkodin kasvatusyhteistyö, varhaislapsuuden yhteisöllinen 
tuottaminen, lapsen toiminta- ja kasvuyhteisöjen lokaalis-globaali malli, moni-
subjektiivinen toimijuus, generatiivinen vuorovaikutustyö, yhteisöllinen luoma. 
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Abstract 

In Finland mothers and fathers look after 400 000 pre-school children. Half of 
these attend day care facilities, in which 50 000 staff are employed. The aim of 
this research is to develop co-operation practices within the day care centre. This 
research refines and expands my own interest in and knowledge of day care ma-
nagement and content development. The basis of the research draws upon ethno-
graphic material covering the period 1999–2005. The day care centre chosen as a 
central informant was the first suburban centre founded in 1963, and it provided 
a rich local and welfare state research perspective. 

It became clear that the day care facility’s co-operation practices formed the 
basis of bringing up children and at the same time produced a new multi-opera-
tional and multi-layered community for child participation. Adult day care centre 
workers bringing up the children as a professional work and solutions defining 
the conditions for the work are expressed in a child’s upbringing. This obviously 
has an impact in where as the development of communities.  From the human and 
community scientific point of view, the group of youngest children will take up a 
future position as key players in communities as essential actors and reformers.

The research was carried out as multiphase and multiscientific practical re-
search and iterative data formation. The results verified that the co-operation 
between parents and day care staff produces important benefits for all the stake-
holders. However, the day care staff has difficulties in implementing the benefits. 
During the research process, it became clear that conceptually day care staff saw 
the practices as ”very important, but not easily realised in practice”. As a result 
this demanded further research to address this issue and to extend this to the 
carefacility’s co-operation practises and their communal and social conditions. 

The research looks at the carefacility’s co-operation with key stakeholders. 
At the same time it undertakes an analytical and historical examination of 
carefacilitys’s with an experimental focus as two day care centres chosen as expe-
rimental objects. The results of the research showed that the benefits gained by 
children were determined by the day care centre’s sociopolitical structure and the 
parent’s resources.  

The research framework categorised early childhood education as generational 
and gender based structures. As part of the research, the strains endemic to these 



formations have been examined. The system for bringing up children was created 
as part of a so called welfare state project by implemented by the Day Care Act in 
year 1973. The law secured the subjective right for every pre-school child to have 
access to day care facilities. The law also introduced a labour and sosiopolitical 
phase and the refinement of the day care facility’s education-care concept.  The la-
test phase that started during the early 1990´s was called the market-based social 
services strategy. As a result of this phase, state support was limited and the scree-
ning function of the law was relaxed. This new strategy resulted in a divisive and 
bureaucratic social welfare system, that individualised and segregated children 
and their parents, leaving some families outside the communal and welfare state 
benefit net. 

The modern day care centre is a hybrid of different aims. Children spend lon-
ger and more irregular time in day care. The families are multicultural and that 
requires more training for the staff. The work in day care has been enhanced, for 
example he level of education for the staff has been lowered and productivity has 
been improved. However, administrative work and different kinds of support and 
net work functions together with the continuous change have taken over from the 
work done face to face with children. Staff experiences more pressure as the ma-
nagement and the work load has increased. Consequently the long-term planning 
and daily implementation of the nuclear task of the day care facility is difficult to 
control. This will have an effect on both motivation and manageability of the work. 
Overall quality of the early childhood upbringing has been weakened.   

The possibilities for the near future were tested in the two day care centres 
chosen as an experiment objects. The analysis of these experiments showed that 
generative interaction work will benefit everyone: children, parents and emplo-
yees. The main results of the research are new concepts of an early support day 
care centre, which can be empirically and theoretically possible for development 
the near future. 

Key words: Day care facility’s co-operation practises, early childhood educa-
tion as generational structure, child’s multi-operational and multi-layered com-
munity, multi-subjective operator, generative interaction work, communal com-
position. 



Esipuhe

Olen ymmärtänyt tutkijan tehtäväkseni tuoda kriittisen ja monipuolisen tarkas-
telun avulla tuottamani kasvatusyhteistyön yhteiskunnallisia käytäntöjä koskevat 
havaintoni esille. Tutkimuksellani haluan antaa panokseni nuorimpien kansa-
laistemme hyvinvointiin, lasten ja vanhempien tukemiseen. Maamme varhais-
kasvatusjärjestelmä, ytimenään ja runkonaan päiväkodit on kypsä perustavalla 
uudistamiselle. On tarpeen siirtyä ekonomistis-huollollisesta nykyorientaatiosta 
aidosti lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen yhteisölliseen kehittämiseen. Avainasi-
oita ovat päiväkotien toiminnan edellytysten turvaaminen ja työntekijöiden kehit-
tämispotentiaalin käyttöön ottaminen.

Sydämelliset kiitokset ohjaajalleni dosentti, VTT Ritva Engeströmille, jonka 
kanssa olen pohtinut ja työstänyt tutkimustani vuodesta 2007 lähtien. Tämä yh-
teistyö ja tuki on auttanut löytämään metodologisesti vaativalle ja poikkeavalle 
tutkimukselleni hyväksyttävän akateemisen ilmaisumuodon. Kiitän valvojaani 
professori Elina Lahelmaa tärkeästä tuesta väitöstutkimukseni haastavimmas-
sa vaiheessa. Lämmin kiitos professori Seppo Kontiaiselle, joka tuki ja rohkaisi 
jatko-opiskeluani sekä auttoi väitöstyössäni. Erityiskiitos työni metodologisen 
suunnan antamisesta kuuluu professori Yrjö Engeströmille. Kiitän professori Rei-
jo Miettistä ja professori Jaakko Virkkusta, jotka antoivat arvokasta tukea työni 
mutkikkaalla taipaleella. Parhaat kiitokseni käsikirjoituksen esitarkastajille pro-
fessori Leena Eräsaarelle ja professori Aili Heleniukselle. Amanuenssi Tuomo 
Aaltoa kiitän käsikirjoituksen kirjaksi saattamisesta. Kiitän Helsingin kaupunkia 
minulle myönnetystä tutkimusapurahasta. 

 väitöstutkimukseni valmistuminen on tullut, sitä enemmän olen antanut ar-
voa päätökselleni toteuttaa tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opintoni vapaa-
ajallani leipätyöni kanssa rinnakkain. Työni Helsingin kaupungin sosiaaliviras-
tossa on tarjonnut harvinaisen näköalapaikan hyvinvointityötä, sen kehitystä, 
ongelmia ja haasteita koskeville keskusteluille. Työssäni minulla on ollut mahdol-
lisuus tutustua päivähoidon lisäksi sosiaalialaan ja sitä koskevaan tutkimukseen 
laajemmin. Työni on antanut mahdollisuuden hyödyntää kaupungin erinomaisia 
tilastoaineistoja sekä toimintaa koskevia selvityksiä ja tutkimuksia. Monipuoli-
set keskusteluyhteydet ovat auttaneet säilyttämään arvioivan ja realistisen suh-
teen tutkimuskohteeseeni. Yliopisto-opiskelu ja leipätyöni ovat tukeneet toisiaan. 
Koen, että sekä-että-ratkaisuni on tuottanut haasteellisen, mutta samalla elävän 
ja rikkaan toiminta- ja tietoympäristön käytäntötutkimukselleni.

Sydämellinen kiitos Teille entiset ja nykyiset Siilitien lastentarhan ja -sei-
men, päiväkodin sekä päiväkoti Rannan työntekijät. Erityisesti haluan kiittää 
päiväkodin johtajia Lea Lavoniusta, Tellervo Suonpäätä, Helena Rajalinnaa (ent. 
Vierimaa) ja Marja Leinoa arvokkaasta tuesta tutkimustyölleni. Lämpimimmät 
kiitokseni yhteistyöstä ja tärkeistä keskusteluista Anne Halme, Riitta Hartonen, 



Eeva-Liisa Kajas, Anne Komulainen, Anne Korhonen, Sari Laurila, Johanna Lei-
ponen, Katja Lindström, Soile Oleander, Pirjo Pekkala, Saila Nevanen, Jouko 
Nieminen, Katariina Miettinen, Raija Paukkonen, Liisa Perilä, Senja Päivinen-
Niiranen, Marja Saloranta, Irma Sihvonen, Heini Turunen, Aila Tyrväinen, Anne 
Viherä-Toivonen, Ritva Wikström, Tuula Vuori-Salo. Kiitän Rosa-Maria Perää, 
Timo Turpeista, Henna Laitiota, Tuomas Karppista, Maarit Kemppaista ja Tuulik-
ki Korhosta tärkeästä työavusta. Kiitän viime vuonna väitellyttä työtoveriani Kim 
Aarvaa empaattisesta tuesta ja neuvoista samoin kuin työtovereitani Jyväskylän 
yliopistossa, Porvoon, Vantaan ja Helsingin kaupungeissa, erityisesti kaakkoisen 
alueen päivähoidon väkeä sekä ystäviäni ja työtovereitani Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston lapsiperheiden vastuualueella. Lämmin kiitos opiskelutovereille, 
ystäville ja naapureille kannustavasta tuesta.

Kiitokset miehelleni Mauri Perälle, joka on horjumatta tukenut, kannustanut 
ja auttanut. Jatko-opiskeluani aloittaessani olin kymmenen vuotta nuorempi, 
enkä vielä mummo. Nyt olen ja onnesta sykkyrällä. Iiris Matildasta 5 v. ja Arttu 
Ilmarista 6 kk kiitos Severi-isälle ja Anna-äidille! 

Puhun tutkimuksessani ikiaikaisesta ihmistyöstä, ja hyödynnän siinä myös 
suomen sekä sen lähi- ja sukulaiskielten etymologiaa, johon olen ihastunut vuo-
sien varrella. Vanha ja omaperäinen työ-käsite on noussut ylitse muiden. Vepsän 
kielessä se tarkoittaa pellavan käsittelyä tai sen loppuun saattamista. Tutkimus-
prosessin loppupäässä peiliin katsoessani tuntuu siltä kuin olisin käynyt läpi itse-
kin pellavan käsittelyn kaikki vaiheet nyhtämisestä ja rohkimisesta, liottamisesta 
ja kuivaamisesta, loukuttamisesta ja lihtaamisesta, häkilöinnistä ja kehräämisestä 
kudontaan saakka.  Tutkimusprosessin kulku työvaiheesta toiseen on ollut vaa-
tiva, mutta antoisa. Vastaan itse kaikista valinnoista, tulkinnoista, teorioista ja 
tuloksista.

Eeva Kaukoluoto
Vantaan Viherkummussa
Sofian päivänä 15.5.2010 
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1 Kasvatusyhteistyön haaste

Tutkimukseni on päiväkotityön kehittämistutkimus. Se kohdistuu lasten vanhem-
pien kanssa tehtävään yhteistyöhön, josta puhun kasvatusyhteistyönä. Ymmärrän 
kasvatusyhteistyön ihmismäistä luovana generatiivisena vuorovaikutustyönä ja 
tärkeänä osana yhteiskunnallista varhaislapsuuden tuottamista ja ihmisyhteisö-
jen rakentamista. Tarkastelen kasvatusyhteistyön kehitysristiriitoja historiallises-
ta ja kontekstuaalisesta perspektiivistä monisubjektisena toimijuutena. 

Etsin päiväkodin kasvatusyhteistyön lähikehityksen mahdollisuuksia moni-
vaiheisen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisprosessin avulla. Tutkimisen kohteek-
si määrittyi päiväkotityön paikallinen kokonaisyksikkö. Tutkimuksessani puhun 
tähän viitaten tutkimuspäiväkodista, kokeilupäiväkodista sekä yleisemmin päi-
väkodin toimintakonseptista. Tutkimuksen käytännölliset kehittämiskokeilut 
toteutettiin kahdessa Helsingin kaakkoisen alueen päiväkodissa. Kokeilut käyn-
nistyivät ryhmätutkimuksesta, johon osallistui molemmista päiväkodeista johtaja 
ja työntekijöitä. Päiväkotityön kehityshistoriaa koskevan aineiston keräsin tutki-
muspäiväkodiksi kutsumastani yksiköstä. Toista päiväkotia kutsun tutkimukses-
sa kokeilupäiväkodiksi. 

Lasten päivähoidon kehittämisessä avainsanoja ovat olleet toiminnan laadun 
parantaminen, organisaation, sisällön, eri toiminta- ja työalojen, lapsen yksilölli-
sen opetuksen ja erityispäivähoidon kehittäminen. Vanhemmuuden tukeminen 
on ollut esillä lähes kaikessa päivähoidon kehittämistoiminnassa. Tutkimusta 
aloittaessani puhuttiin paljon kasvatuskumppanuudesta ja myös valtiovallan yksi 
huolenaiheita oli yhteistyön toteuttaminen käytännössä. Onko siinä enää mitään 
tutkittavaa, ihmetteli alan veteraani esitellessäni hänelle kasvatusyhteistyön ke-
hittämistä koskevaa tutkimusaihettani vuosituhannen vaiheessa. 

 ”Oli vanhemmille iltoja ja oli joulujuhlat ja kevätjuhlat ja sitten kunkin 
ryhmän toiminnan esittelyjä, talon esittelyjä ja päivittäisiä tapaamisia…”1
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Valokuva 1. Pikkujoulujuhla tutkimuspäiväkodissa 1960-luvulla

Valokuva2 on tutkimuspäiväkodin pikkujoulujuhlasta 1960-luvulta. Juhlavieraat, 
lasten vanhemmat ja päiväkodin työntekijät ovat asettuneet tiheästi uuden lasten-
tarhan3 ja -seimen4, nykyisen päiväkodin juhlasaliin5. Kuva ja teksti antavat kuvan 
tuon ajan yhteistyön muodoista ja tiloista ja tekijöistä. 

Päiväkoti aloitti toimintansa 130 hoitopaikan ns. yhdistettynä lastentarha- ja 
-seimilaitoksena vuonna 1963 ja oli maamme ensimmäinen lähiöpäiväkoti6. Lap-
simäärä ja myös kokopäivälasten määrä oli poikkeuksellisen suuri. Laitos palveli 
lähinnä työssä käyviä yksinhuoltajaäitejä uudessa pääkaupungin laidalle metsä-
maastoon rakennetussa lapsirikkaassa 7000 asukkaan lähiössä7.

”Muistan …ensimmäisenä vuonna, kun kaksi äitiä oli ollut oikein käsikäh-
mässä, kun toisen lapsi oli päässyt ja toisen ei. … Se oli aika kovaa…”8.

Näin kuvasi 1.8.2000 haastattelemani tutkimuspäiväkodin ensimmäinen johtaja 
tilannetta syksyllä 1963. Alkusyksystä hoitopaikkapula saattoi ilmetä tarhan pi-
hallakin raastavana. Paikat olivat katkolla vuosittain. Äidit joutuivat kilpailemaan 
niukoista paikoista.

Yhteistyökäytäntöjen kehittämisen historiallisen perspektiivin ja toimijuu-
den näkökulmista on mielenkiintoista, että tutkimuspäiväkoti oli pääkaupungin 
ensimmäisiä yksiköitä, jossa lastentarhan ja -seimen johtaja vapautettiin kokei-
luluonteisesti syys- ja kevätlukukauden ajaksi lapsiryhmätyöstä perustellen sitä 
lastentarhanjohtajan lapsiryhmätyöstä poikkeavalla, laaja-alaisella työllä. Uutta 
toiminnan tapaa lähdettiin toteuttamaan kokeillen. Tutkimuspäiväkodin 1. joh-
tajan mukaan:
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”Niin oli, 130 lasta. Ja se oli tämmöinen kokeilu, että johtaja vapautettiin 
lukukausien ajaksi hoitamaan hallinnollisia töitä ja tuli yksi viransijainen 
siihen johtajan osaston opettajaksi.” 
”-63 oli ensimmäinen tämän tyyppinen kokeilu. Oli Siilitie ja Roihuvuo-
ri.…. Mutta nämä olivat semmoisia kokeilulaitoksia, joihin tuli kaksi 
kokopäiväryhmää ja seimi plus ainakin kaksi puolipäiväryhmää.” 
”Tämä oli tietysti yksi asia, että johtaja ei suuressa laitoksessa voinut pi-
tää omaa lapsiryhmää. Kyllähän siellä seimessä eli siellä pienimpien ryh-
mässäkin tuli usein tilanteita, joissa johtaja joutui ottamaan vastuun ja 
olemaan siellä.” 

Tutkimuspäiväkoti sijaitsee 1950- ja 1960-luvun vaihteessa rakennetulla, nykyään 
noin 3500 asukkaan alueella. Alue on kerrostalovaltainen ja siellä on paljon kau-
pungin vuokra-asuntoja. Matti Kortteisen ja Mari Vaattovaaran (2007, 137–145) 
pääkaupunkiseudun metropolisoitumista9 ja sosioekonomista polarisoitumista 
koskevien tutkimustulosten mukaan alue kuuluu nk. taantuviin 60- ja 70-luvuilla 
rakennettuihin lähiöalueisiin, joille on tyypillistä muun muassa muita alueita kor-
keampi työttömyys, toimeentulotukiriippuvuus ja alempi koulutuksen taso. 

Yhteistyö lasten vanhempien kanssa päiväkotityön kehittämisen kestohaasteena

Kuten sosiaali- ja terveysalalla yleisemminkin, myös lasten päivähoidossa käyn-
nistyi 1980-luvulla suoranainen kehittämismyrsky, joka on jatkunut näihin 
päiviin. Myös tutkimuspäiväkodissa on toteutettu tänä aikana useita kehittä-
miskokeiluja ja -hankkeita10, joissa kaikissa on tavalla tai toisella ollut kysymys 
myös yhteistyön kehittämisestä lasten vanhempien kanssa. Yhteistyö on ollut 
maamme päivähoidon kehittämisen ja tutkimuksen kestoteema. Siihen on kehi-
telty sekä tutkijoiden että hallinnon toimesta erilaisia kirjallisia ohjeita ja työvä-
lineitä. Yksilöllistä yhteistyötä koskevaa tutkimusta ja kehittämistä on motivoitu 
siitä lapselle koituvalla hyödyllä. Käytännössä yhteistyö kuitenkin on riippunut 
paitsi hoitopaikkojen määrästä ja päiväkodin työntekijöiden kyvykkyydestä, 
myös vanhempien halukkuudesta tai mahdollisuuksista. Mikäli työyhteisö ei 
esimerkiksi kykene käymään norminmukaisia lapsikohtaisia keskusteluja tai 
lapsen vanhempi ei tule mukaan yhteistyöhön, jääkö lapsi yhteistyöhyödystä 
paitsi? Mitä se merkitsee? Jos päiväkodissa olevalle lapselle vanhempien kans-
sa tehtävästä hyvästä yhteistyöstä koituu perustelujen mukaan merkittävä hyö-
ty, eikö olisi yhteiskunnallisesti tärkeää saattaa myös päiväkodin ulkopuolella 
olevat lapset tällaisen hyödyn piiriin? Käytännössä on toimittu kuitenkin siten, 
että etenkin ”alle 3-vuotiaita” lapsia on houkuteltu kotiin, pois päiväkodin var-
haiskasvatuksesta. Mistä on kysymys kun päiväkoteja ja lastentarhanopettajia 
houkuteltiin muuttamaan asenteitaan lapsiryhmätyön pedagogisesta ammatilli-
suudesta perhetyön suuntaan? Epäselvyyttä on ollut myös siitä, millaisista sisäl-
löistä yhteistyössä on kysymys ja miten lapsi hyötyy. Myös siitä onko yhteistyös-
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sä ylipäätänsä puutteita, on vallinnut erilaisia ja osin ristikkäisiäkin näkemyksiä 
alan tutkijoiden keskuudessa. 

Perehdyttyäni aihepiiristä tehtyihin tutkimuksiin huomasin, että puhuttiin 
varsin erilaisista asioista ja näkökulmat kodin ja päiväkodin yhteistyöhön olivat 
monet. Monien kyselyjen, kuten Helsingin kaupungin päivähoidon asiakaspalaut-
teiden ja tutkimusten mukaan vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä lastensa päivä-
hoitoon, erityisesti korkeaan ammatillisuuteen ja yhteistyö on koettu sujuvaksi. 
Tyytymättömyyttä ovat herättäneet hoitopaikkojen niukkuus ja vaikutusmahdol-
lisuuksien puute. Eniten vanhemmat ovat 2000-luvulla kritisoineet lapsiryhmien 
kokoa ja he ovat kantaneet huolta päivähoitohenkilöstön työssä jaksamisesta suu-
rissa lapsiryhmissä.

Työntekijöiden kanssa päivähoidon johtajana käymissäni keskusteluissa nousi 
esiin kasvava huoli pienten lasten ja heidän vanhempiensa pahoinvoinnin lisään-
tymisestä vuosituhannen loppua lähestyttäessä. Erityisesti päiväkodinjohtajat ja 
työntekijät viestittivät työn järjestämiseen ja käytännölliseen toteuttamiseen liit-
tyvistä kuormittavista tilanteista ja ongelmista. Työntekijät katsoivat, että he voi-
sivat tukea enemmän sekä lapsia että vanhempia, mikäli heille annettaisiin siihen 
riittävät resurssit. 

Tutkimusta aloittaessani Helsingin kaupungin päivähoidossa oli uusittu hoi-
to- ja kasvatussopimuslomake ohjaamaan lapsikohtaisia keskusteluja ja vahvis-
tamaan kasvatusyhteistyötä lasten vanhempien kanssa11. Yhteistyökeskustelut 
olivat vakiintuneita työmuotoja, mutta niiden toteuttaminen koettiin usein vai-
keaksi työoloihin liittyneiden syiden vuoksi. Mitä hyödytti kehittää hienoja yh-
teistyön välineitä, jos ne eivät toimineet käytännössä, koska työntekijät eivät ky-
enneet käyttämään niitä? 

Lapsia hyödyttävän yhteistyön kehittäminen

Kokemus puhui yhteistyön tärkeydestä mutta kasvavista ongelmista sen toteutta-
misessa entistä vaativamman lapsityön ohella. Tutkimusmatkalle lähtiessäni olin 
toteuttanut useita yhteistyön kehittämishankkeita. Tutkimusprosessia aloittaes-
sani vastasin paraikaa alueen päivähoidossa ja osin sosiaalityössä toteutettavasta 
verrattain laajasta kulttuurikasvatusyhteistyöhankkeesta. Hankkeiden tavoittee-
na oli hyödyttää ja ilahduttaa lapsia, heidän vanhempiaan sekä rikastaa päivähoi-
don työtä. Kaikissa näissä lapset olivat pääosassa. 

Huolimatta siitä, että päivähoidon yhteistyötä on maassamme kehitetty monin 
tavoin, on vaikea nähdä millaisiin kokonaisvaltaisempiin tausta-ajatuksiin ja -ole-
tuksiin esitykset perustuvat ja yleisemmin millaiset ammatilliset ja yhteiskunnal-
liset tekijät vaikuttavat ja muovaavat arkisia käytäntöjä. Tutkimus- kehittämispu-
heessa käytetystä kontekstuaalisesta viitekehyksestä huolimatta yhteistyö lasten 
vanhempien kanssa näyttää ymmärretyn asennetason kysymyksenä. Pitäytymi-
nen tässä orientaatiossa ei näyttänyt riittävältä. Tarvittiin toiminnan kokonaisuu-
teen pureutumista. Päivähoidon johtamis- ja kehittämistyöstä saamani ymmärrys 
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ja kokemus viittasivat yhteistyökysymyksen asennetasoa syvempään moniulottei-
suuteen. Halusin selvittää, oliko yhteistyön ”todellinen” kehittäminen mahdol-
lista ja jos oli, niin miten? Olisiko kasvatusyhteistyö päiväkodin lähikehityksen 
kysymys ja millaiselta se voisi tutkimuksellisen kehittämisen tuloksena näyttää? 

Lähtökohtaisesti ajattelin, että kaiken kehittämisen tuli palvella ensisijaisesti 
lasten tarpeita. Tässä ajattelussani en ollut yksin. Tutkimukseni jo käynnistyttyä 
havaitsin, että muun muassa OECD:n arvio vuonna 2001 maamme varhaiskasva-
tusjärjestelmän haasteista nosti esiin varhaislapsuuden näkökulman: Arvion mu-
kaan myös Suomessa oli tarpeen ”…nähdä päivähoito myös lapselle tärkeänä pal-
veluna”, jolloin ”Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tulee muodostaa saumaton 
kokonaisuus, joka tukee… jokaisen lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä”. Tukeeko 
suomalainen varhaiskasvatuksen järjestämisen malli jokaista lasta tai kaikkia lap-
siryhmiä tasa-arvoistavasti? Onko suomalaisessa järjestelmässä kaikesta kehittä-
misestä huolimatta lapsi jäänyt sivuosaan? Kasvatusyhteistyön tutkimus- ja kehit-
tämishaaste näytti viittaavan yhtäaikaisesti sekä yksilö- että yhteisötasoihin. 

Tarkastelen tutkimustehtävää yhteisöllisenä käytännöllisenä toimintana 
tutkimalla päiväkodin työntekijöiden työtä ja yhteistyötä. Yhteisöt aikuisten toi-
mintana ovat 2000-luvulla olleet kiihtyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
ja keskustelun kohteena. Tästä esimerkkinä on vuonna 2009 julkaistu 17 tutki-
jan teos Yhteisöllisyys liikkeessä. Mikko Saastamoinen toteaa Aikalaiskeskustelua 
yhteisöllisyydestä -artikkelissaan, että 2000-luku on merkinnyt yhteisö-käsitteen 
voimallista paluuta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyteen liittyvää 
keskustelua käydään tällä hetkellä lukuisilla foorumeilla. Syitä tälle on hänen mu-
kaansa etsitty sekä pakottavan individualismin saturaatiopisteestä, että yhteis-
kunnan käsitteen perustavanlaatuisesta kriisiytymisestä. (Saastamoinen, 2009, 
33–34). 

Tutkimukseni yhteisökäsityksessä keskeistä on lapsen kasvun ja kehityksen 
fyysisen ja sosiaalisen paikan määrittely toiminta- ja kasvuyhteisöksi. Suomalai-
sessa yhteiskunnassa näistä tärkein on koti, kodin piiri ja toinen päiväkoti. Lapsi 
kasvaa ja kehittyy oman toimintansa kautta näiden lapsi- ja aikuisyhteisöjen jä-
senenä. Viime aikoina sosiologisissa lapsitutkimuksessa on yhä enemmän haluttu 
kiinnittää huomiota myös lasten yhteisöihin ja lasten keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen ja sosiaalisten suhteiden merkitykseen lapsille itselleen (Strandell, 1995; 
Lehtinen, 2000). 

Tutkimukseni fokus on aikuisten, ei lasten välisissä suhteissa ja ymmärrän 
aikuisten keskinäissuhteet ensisijaisesti lapsia hyödyttävinä, heitä kokonais-
valtaisesti (fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti), konkreettisesti kasvatta-
vina. Lapset, lasten vanhemmat ja päiväkodin työntekijät ovat yhtäaikaisesti, 
kerroksisesti ja sisäkkäisesti monien ihmisyhteisöjen jäseninä. Perheet ja päivä-
kodit ovat ihmisyhteisöjä/yhteiskuntaa muodostavia aktiivisia yhteisöjä. Päiväko-
dissa eläessään ja toimiessaan lapsia ei tutkimukseni yhteisökäsityksen mukaan 
ole eristetty tai institutionalisoitu ”oikean” yhteiskunnan ulkopuolelle (Strandell, 
1995, 8), vaan he elävät päivittäin yhteiskunnan ”sisällä”, sen ytimessä. Lasten 
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vanhemmat, sen enempää kuin lapsetkaan, eivät tutkimukseni ajattelun mukaan 
ole päiväkodin ”asiakkaita” eivätkä päiväkodissa lapsia hoitavat ja kasvattavat 
aikuiset perheiden tai vanhempien ”palvelijoita”. Tutkimuksessani osoitan, että 
asiakas- ja palveluretoriikka on tullut julkiseen varhaiskasvatukseen sosiaali-
huollon ja -hallinnon myötä 1980-luvulta lähtien. Ymmärrän sekä lapsi- että ai-
kuisyksilöt ja -yhteisöt aktiivisina subjekteina ja toiminnallaan omaa elämäänsä 
ja todellisuuttaan tuottavina. Käsitän lapset ja aikuiset ja heidän yhteisönsä toi-
nen toisilleen merkityksellisissä ja uutta luovissa vuorovaikutussuhteissa. Puhun 
generatiivisesta vuorovaikutustyöstä, jolla tarkoitan ihmiseltä – ihmiselle vuo-
rovaikutustyön kautta kehkeytyvää uutta ihmismäistä ja esineellistä, jota nimi-
tän yhteisölliseksi luomaksi. Ihmisyhteisö on aina paikallinen. Tutkimuksessani 
pyrin yksilö- ja yhteisötason sekä yhteisöllisen eri tasojen ylittämiseen käyttöön 
ottamallani emergenssin, kehkeytymisen käsitteellä sekä kasvatusyhteistyön
monisubjektisen toimijuuden mallilla, jossa myös hallinnollinen toimija, kuten 
valtio tai kunta on keskeinen toimija lapsen hyödyttämisessä, lasten vanhempien, 
päiväkodin ja lasten itsensä ohella. 

Tutkimukseni kuluessa yhteisökäsitykseni tarkentuu, jolloin päiväkoti sekä 
sen lapsi- että aikuisyhteisöt näyttäytyvät yhä kiinteämpänä ja dynaamisempa-
na osana yhteiskuntaa, eräänlaisina kerroksellisina, rinnakkaisina ja sisäkkäisinä 
yhteisöjen yhteisöinä. 

Keskustelutan kohdetta aiemman tutkimuksen ja työntekijöiden ”hiljaisen tie-
don” kanssa. Lähestyn kasvatusyhteistyön kehitystä ja kehittämistä moniulottei-
sena ja -toimijaisena ilmiönä pyrkien näin konstruoimaan abstraktilta näyttävää 
kohdetta uudelleen.

Tutkimusmetodologiani edellytti työtoiminnan kehitysvaiheiden ja potenti-
aalisten ristiriitojen analyysiä ja empiiristä tutkimusta toiminnan lähikehityksen 
paikantamiseksi. Tämä tarkoitti kasvatusyhteistyön monikerroksisen historian ja 
nykytilanteen kehitysristiriitojen selvittämistä, lähikehityksen etsimistä käytän-
nön kokeilujen avulla sekä yhteisöllisen kasvatustyön käsitteellistämistä. Moni-
mutkainen tutkimuskohde edellytti kohdetta, yhteisöllistä toimijuutta, tulosta ja 
yhteistyön monikerroksisten ehtojen luonnetta kuvaavien käsitteiden luomista. 
Vastauksen etsiminen monimutkaiseen kysymykseen moniaineksisen prosessin 
avulla merkitsi tutkimuskysymyksen elämistä läpi työn.

Tutkimustehtävä tuntui haastavalta ja se käynnistyi toisaalta päivähoidon joh-
tamiskokemuksestani ja toisaalta yhteiskuntatieteilijän orientaatiostani lähtöisin 
olevan esioletuksen varassa ajatellen, että kasvatusyhteistyö on yhteisen työn 
asia, jolloin se on jotenkin tekijöiden ”keskellä”, eikä kunkin osallisen päässä, ai-
nakaan kokonaan. Tarrauduin pienten lasten kasvatuksen ikiaikaisuuden ja pai-
kallisuuden ideaan ja suomen kielen sanoihin kasvatus, yhteinen, työ ja kehitys. 
Jokaisella näistä sanoista on moniulotteinen merkitys ja syvä historia. Suomen ja 
sen sukulais- ja lähikielten etymologia kertoo niiden ikiaikaisista konkreettiseen, 
erityisesti naisten elämänpiiriin liittyvistä merkityksistä. 
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Elämäni ja työni ovat ristenneet monin tavoin julkisen päivähoidon kenttää. 
Kahden lapsen äitinä yhteistyökokemukseni lasteni päivähoidosta ovat runsaan 
kymmenen vuoden ajalta 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun loppupuolelle ja ne 
sijoittuvat rakennemuutoksen synnyttämiin lähiöpäiväkoteihin. Näitä kokemuk-
siani voin luonnehtia niukahkoiksi, mutta myönteisen sävyisiksi. Poika viihtyi 
päiväkodissa hyvin, vaikka hän aikuisena kuvasi tätä elämänsä vaarallisimmaksi 
vaiheeksi rajuissa takaa-ajo- ja pakoleikeissä päiväkodin ulkovajan katolla. Tyt-
täreni ei viihtynyt päiväkodissaan hyvin, mutta hän koki siellä elämänsä tärkeän 
käännekohdan: ”Senja pyysi minua leikkimään ja minä sanoin etten osaa, mutta 
Senja sanoi, ettei tarvitsekaan, voit vain seisoa siinä…, sitten minä aloin leikkiä.” 

Yhteistyökulttuurien, kohtaamisten, tekijöiden, suhteiden ja paikkojen mo-
ninaisuus sekä aikaperspektiivin vaikutus ovat näkökulmia, jotka tulevat esille 
tutkimuksessani. Koko työurani on liittynyt lapsiin ja lapsiperheisiin. Näyttää sil-
tä, että olen kulkenut varhaislapsuuden ja päivähoidon kanssa käsikynkkää suo-
malaisen hyvinvointivaltiollisen kaaren 1970-luvulta vuosituhannen vaihteen yli. 
Päivähoitojärjestelmä, päiväkodit ja tutkimuspäiväkoti ovat tulleet minulle hyvin 
tutuiksi. Väitöstutkimusta kirjoittaessani myös työroolini muuttui Helsingin kau-
pungin sosiaalivirastossa toteutetun organisaatiouudistuksen myötä 1.1.2005 päi-
vähoitotoimiston toimistopäällikön virkani lakkautuksen yhteydessä, jolloin aloi-
tin asiantuntijana kehittämiskonsultin tehtävässä saman viraston lapsiperheiden 
palvelujen vastuualueella. Tutkimusprosessi kulki leipätyön ohella ja opintova-
paan muodossa, ja tässä ympäristössäni myös varhaisen tuen käsitteen kehittely 
eteni ikään kuin ”kahdella jalalla”. Uusi työalueeni antoi mahdollisuuden tarkas-
tella julkisen varhaiskasvatusjärjestelmän yhteyksiä ja merkitystä lastensuojelun 
ja varhaisen tuen perspektiivistä12. 

Tutkimusta aloittaessani mieltäni oli pitempään askarruttanut johtamis- ja 
kehittämistyössä syntyvän tiedon luonne. Milloin sitä voitaisiin kutsua tieteelli-
sen tutkimuksen kriteerit täyttäväksi? Mitä ja miten kasvatusyhteistyötä voisi ke-
hittää tutkimusperusteisesti? Entä miten yhteistyötä koskeva kehittävä tutkimus 
voisi palvella lasten tarpeita ja etua? 

Tutkimuskohteen vaatima kontekstuaalinen ote ja tutkimusmetodologia syn-
nyttivät moniulotteisen prosessin, joka puolestaan asetti erityiset haasteet tutki-
muksen esitystavalle. Olen ratkaissut ongelmaa jäsentämällä esityksen kolmeen 
osaan: teoreettismetodologiseen orientaatioon, empiiriseen tutkimus- ja kehit-
tämisvaiheeseen sekä tuloksiin ja yleistäviin johtopäätöksiin. Lukujen 1, 2 ja 3 
tehtävänä on luoda käytännöllinen sekä teoreettismetodologinen orientaatio koko 
tutkimukselle. Luvussa 4 tutkin kasvatusyhteistyön nykytilanteen paradokseja. 
Luvussa 5 tutkin yhteistyöprosessia, käsitteellistän päiväkodin asiakkuutta sekä 
visioin käytännön kokeiluja, joita analysoin luvussa 8. Luvussa 6 esitän poikkileik-
kauksen 1960-luvun päiväkotityöstä. Sen pääaineisto on tutkimuspäiväkodista. 
Luvun tarkoituksena on antaa alustava kokonaisvaltainen orientaatio päiväkoti-
työn kehityshistorian ja nykytilan analyysiin sekä päiväkodin uuden toimintakon-
septin hahmottamisen. Luvussa 7 tarkastelen päiväkotityön yhteiskunnallisten 
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ehtojen ristiriitaista kehityshistoriaa. Luvussa 8 analysoin kahdessa päiväkodissa 
toteutettuja yhteistyön kehittämiskokeiluja. Luvussa 9 kuvaan tutkimusprosessin 
tulokset päävaiheittain, esitän varhaisen tuen käsitteen tutkimusprosessiin liit-
tyvän kehityshistorian ja erittelen tutkimusprosessin kulkuun vaikuttaneita teki-
jöitä sekä omaa rooliani prosessin eri vaiheissa. Luvussa 10 esitän tutkimukseni 
yleistävät johtopäätökset, arvioin tutkimuksen tiedonmuodostusprosessia ja esi-
tän tutkimuksen päätuloksen, varhaisen tuen päiväkodin toimintakonseptin.
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2 Tutkimustehtävä, -prosessi ja kasvatus-
yhteistyön teoria

2.1 Tutkimustehtävä 

Kutsun vanhempien ja työntekijöiden lasta hyödyttävää yhteistyötä kasvatusyh-
teistyöksi. Työ tapahtuu sosiaalisesti ja materiaalisesti jaetuissa tiloissa päivä- 
kodin ja kodin erilaisissa kohtaamispinnoissa, välitiloissa tai -maastoissa. Teki-
jöitä yhdistävänä motiivina on lapsen hyötyminen, hoidetuksi tuleminen, kasvu 
ja kehitys.

Tutkin kasvatusyhteistyötä ja sen kehittämistä kontekstuaalisena yhteisöllis-
sosiaalisena generatiivisena vuorovaikutustyönä. Tutkimuksessani kysyn miten 
päiväkodin ja lasten vanhempien yhteistyökäytäntöjä toteutetaan ja niiden ke-
hittämistä tuotetaan 1) kontekstuaalisen monisubjektin arkisena sosiaalismate-
riaalisena vuorovaikutustyönä, 2) eriaikaisena ja -paikkaisena verkostomaisena 
toimintana, sekä 3) yhteisöllisinä luomina (ks. 2.7)? Tutkimustehtävänä on päi-
väkodin kasvatusyhteistyön historiaa ja nykytilannetta analysoimalla yhteistyön 
lähikehityksen mahdollisuuksien tutkimuksellinen kehittäminen. Analysoin päi-
väkodin kasvatusyhteistyön historiallisia kehitysvaiheita sekä nykytoiminnan 
ristiriitoja tutkimuspäiväkodin, pääkaupungin ja valtiollisen tason toimintoina ja 
riippuvuussuhteina. Kohdetta koskevan empiirisen ja teoreettisen tiedon avulla 
abstrahoin etenevässä tutkimusprosessissa tutkimus- ja kehittämiskohdettani 
yhä uudelleen ja pyrin rakentamaan tulkintaa päiväkodin kasvatusyhteistyön käy-
täntöjen lähikehityksen mahdollisuuksista. 

2.2 Tutkimuskysymys, aineistot ja kehittämisareenat 

Tutkimusaineiston keruuta ja monivaiheista tutkimusprosessia ohjaava tutki-
muskysymys on seuraava: Millainen on suomalaisen päiväkodin kasva-
tusyhteistyö lasten vanhempien kanssa ja miten sitä voidaan kehittää? 

Tutkimusprosessin aikana muodostuivat seuraavat tarkentavat osakysymykset:

1. Millainen on päiväkodin kasvatusyhteistyön nykytilanne? 
2. Miten yhteistyökäytännöt lasten vanhempien kanssa ovat kehittyneet? 
3. Voidaanko tunnistaa yhteistyön erillisiä kehitysvaiheita ja mitä ne ovat?
4. Mikä on lähikehityksen mahdollisuus?

Tutkimusprosessi edellytti lisäksi seuraavien kysymysten tarkastelua:

5. Miten tutkimuksen interventiot, ryhmätutkimus ja käytännön kokeilut  
palvelivat päiväkodin kasvatusyhteistyön lähikehityksen vyöhykkeen mää-
rittelyssä?
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6. Mitä teoreettisia ja metodologisia välineitä tutkimusprosessi edellytti?

Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 1999–2005. Aineisto koostuu erityyppi-
sistä kokonaisuuksista, jotka muokkasin neljäksi raaka-aineistoksi, joita täyden-
sin dokumenttiaineistolla. Aineistokokonaisuudet ovat:

1. Päivähoidon henkilöstölle vuonna 1999 tehty kasvatusyhteistyötä, eri-
tyisesti hoito- ja kasvatussopimusta kartoittava kysely ja sen yhteenveto 
vuonna 2002.

2. Muutoslaboratoriomallia13 hyödyntäen keväällä 2000 toteutetut kehittä-
misistunnot, joissa tutkittiin kasvatusyhteistyötä ja valmisteltiin kokeiluja 
sekä näistä tehty yhteenvetoraportti kesällä 2000.

3. Tutkimuspäiväkodin kasvatusyhteistyön historiaa ja nykypäivää koskevat 
henkilökunnan teemahaastattelut ja näistä vuonna 2001 tehty kooste. 

4. Käytännön kokeilujen, näistä tärkeimpänä tutkimuspäiväkodin perhetyön-
tekijäkokeilu vuosina 2001–2004, tuottamat aineistot kahdesta päiväko-
dista. 

5. Tutkimusprosessin aikana kerätyt virallisdokumentit. 

Jäsennän seuraavan kuvion avulla (Kuvio 1) tutkimukseni aineistot ja kehittä-
misareenat. Ne on sijoitettu ajallisesti ja sisällöllisesti prosessin ideaa kuvaavasti. 
Kuvio esittää tutkimuksen toteutuksen prosessuaalisina vertikaalisina ja horison-
taalisina kehityskulkuina. Tutkimusaineistot ja niiden tutkimusprosessin kul-
kuun liittyvät yhteydet kuvataan kuvion alalaidassa vertikaalisena alhaalta ylös 
osoittavien nuolien liikkeenä. 
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Kuvio 1. Kasvatusyhteistyö tutkimus- ja kehittämiskohteena

Vasemmalta oikealle horisontaalisella tasolla kuvataan tutkimusaineiston han-
kinnan ajoittumista sekä tutkimusmetodologiani mukaisesti tutkimusvaiheita, 
jossa tarkastelun kohteina ovat kasvatusyhteistyön kehityshistoria, nykytilanne, 
kehitysristiriidat, -ongelmat ja -haasteet sekä näiden ratkaisemiseksi toteutetut 
käytännölliset kokeilut. Interventiotyyppisiä kehittämisvaiheita oli kaksi, ryhmä-
tutkimus, joka on sijoitettu kuvan keskustaan ja käytännölliset kokeilut, jotka on 
sijoitettu kuvan oikeaan laitaan ja samalla tutkimus- ja kehittämisprosessin tu-
loksiksi.

Kuvan päällekkäisillä kaarilla ja tummentuneilla värialueilla viitataan ”tihen-
tyneeseen” toimintaan, jossa työntekijät ja tutkija tutkivat kasvatusyhteistyötä 
ja sen ongelmia. Toisaalta viitataan tämän prosessin tuottamiin kiteytyneisiin 
ideoihin, joiden viitekehyksessä työntekijät saattoivat lähteä kokeilemaan uusia 
työmalleja käytännössä. Kaarialueiden päällekkäisyydellä ja läpinäkyvyydellä ku-
vataan käytännöllisellä ja käsitteellisellä tasolla mahdollisesti kehkeytyvää kehi-
tyssiirtymää, jota voidaan pitää myös tutkimus- ja kehittämisprosessin tuloksena.

Kuten kuviosta voi havaita, tutkimusaineistoja hyödynnettiin pääkohteen 
lisäksi osin ristiin kohteen hallintaan ottoa tukevalla tavalla. Päiväkodin kas-
vatusyhteistyön yhteiskunnallisten ehtojen kuvaus, aiheen tutkimuksellinen 
kontekstualisointi, tapahtui laajan aineiston, virallisdokumenttien, tilastojen ja 
järjestelmätasoa koskeneen aiemman tutkimuksen avulla. Tätä koskeva tiedon-

1999 2005

Tutkimuspäiväkodin 
teemahaastattelut 2000–2001 
ja toimintadokumentit

Ryhmätutkimus 2000 Tutkimuspäiväkodin ja 
kokeilupäiväkodin 
kokeilut 2000–2005; 
tutkimukset, raportti, 
haastattelut, 
kokeiludokumentitHelsingin kaupungin ja valtakunnallisen tason virallisdokumentit

Hoito- ja kasvatussopimus, kysely henkilökunnalle 1999, raportti 2002

Kasvatusyhteistyön 
historialliset 
kehitysvaiheet

Nykytilanteen
ongelmia

Ratkaisuja 
ja ideoita

’Kehitys’
ristiriidat

Kehittämistä
ja kokeiluja

Uusia 
työmalleja
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hankinta samoin kuin kohteen käsitteellisen haltuunoton prosessi on jatkunut 
tutkimuksen valmistumisvaiheeseen saakka. 

Tutkimuksen eri vaiheet muodostivat jatkotutkimuksen haasteita. Näiden 
pohjalta muotoilin hypoteeseja seuraavia vaiheita varten. Tutkimus kasvoi alun 
perin päiväkodin lapsiyksilöä koskevasta kysymyksestä yleisemmin päiväkodin 
kasvatusyhteistyön toimijoita ja toimintaa sekä eri toimijoiden välisiä suhde-
järjestelmiä koskevaksi analyysiksi14. Kasvatusyhteistyötä ja sen käytännöllistä 
kehittämistä koskevaa käsitteellistä haltuunottoa empiiristeoreettisena tiedon-
muodostuksena voi ajatella kuvion vertikaalisen ja horisontaalisen tason tietyllä 
tavalla tapahtuneena yhdistämisenä. Työ edellytti kahdensuuntaista teoreettista 
kehittelyä. Ne koskivat erityisesti kasvatusyhteistyön kohteen ja toisaalta aiheena 
olevan työtoiminnan kontekstuaalisten ehtojen haltuunottoa aiempien käsitteel-
listysten ja omien empiiristen aineistojen tuottamien tulosten iteroinnin (verran-
naistamisen) avulla.

2.3 Monitieteinen ja -perspektiivinen iteratiivinen 
tiedonmuodostus

Varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen tutkimustoimikunnan (KM 1989:28, 
5–6) mukaan varhaislapsuuden ja -kasvatuksen tutkimuksen tulee olla monitie-
teistä. Kasvatustieteen, psykologian, sosiaalipsykologian ja erityispedagogiikan 
lisäksi tarvitaan tutkimuksessa yhteistyötä mm. lapsen hoitoon erikoistuneiden 
lääketieteen alojen (lapsipsykiatria, lapsineurologia) sekä yhteiskuntatietei-
den (mm. sosiaalipolitiikka, sosiologia) ja humanististen tieteiden kanssa (KM 
1989:28, 5–6). Myös Kinos & Virtanen (2001) katsovat, että varhaiskasvatuksen 
tutkiminen edellyttää monitieteistä otetta (Kinos & Virtanen, 2001, 140). Vaik-
ka monitieteisyys on nykyään tieteellisissä keskusteluissa laajasti käytetty käsite, 
sillä ei kuitenkaan ole vakiintunutta merkitystä ja sitä voidaan tutkimustyössä 
tulkita ja käyttää eri tavoin. Jussi Pakkasvirran mukaan (2006) monitieteinen 
(multidisciplinarity) tutkimus on luonteeltaan kokoavaa. Eri alojen kysymyksen-
asetteluista, menetelmistä ja teoreettisista lähtökohdista tarkastellaan yhteistä 
tutkimusongelmaa tai -aluetta. Monitieteisyys-käsitteen ohella puhutaan tietei-
denvälisyydestä (transdisciplinary). Pirkko-Liisa Rauhalan (2008) mukaan tästä 
orientaatiosta puhutaan MODE2 -tieteenä, jolla tarkoitetaan läntiseen tiedemaa-
ilmaan etabloituneen, rajojaan vartioivan tieteenalarakenteen kyseenalaistamista 
ja uusien käsitteellisteoreettisten mahdollisuuksien etsimistä (Zierhofer & Burger 
2007; Gethmann 2005, Rauhalan 2008, 255–256 mukaan). 

Niin suomalaisen lastentarhapedagogiikan kuin kasvatustieteen juuret ovat 
paljolti velkaa saksalaiselle humanistiselle kasvatustieteelle.  Myös uudempi kas-
vatustiedettä ja sen tehtäviä pohtiva ajattelu näyttää tulevan Saksasta. Jyrki Hil-
pelä on esitellyt saksalaisten kasvatustieteilijöiden näkemyksiä kasvatustieteen 
tehtävistä. Hän toteaa, että esimerkiksi H. Giesecke (Giesecke, 1997) korostaa 
kasvatustieteen käytäntöä palvelevaa luonnetta. Sumeasta ja läpinäkymättömästä 
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käytännöstä tehdään mahdollisimman tietoista ja perusteltua. Tehtävän kannal-
ta on tärkeää historiallisen ulottuvuuden esiintuominen. Pedagogiikan näkökul-
masta kasvu on nimenomaan historiallis-kulttuurisesti määräytyvä ilmiö (Hilpe-
lä, 2002, 41–43; 174–179). Pohtiessaan kasvatuksen olemusta Sirkka Ahonen tuo 
esille tieteen ulkopuolisen yhteiskunnan, kuten tuotannon ja työn rakenteiden 
muutokset ja niiden ilmeiset vaikutukset kasvatukseen ”…oli entistä ilmeisempää, 
että kasvatus oli lasten ohjausta laajempi käsite ja että siihen liittyvät kysymykset 
ovat laaja-alaisia ja monitieteisiä. … Ihmisen toiminnan selittäminen ja tutkimi-
nen on luonteeltaan laaja-alaista ja moniperspektiivistä.” (Ahonen 1998, 32).

Tutkimuksessani monitieteisyys ilmenee kolmen erilaisen tieteellisen perspek-
tiivin käyttönä ja yhdistämisenä. Jäsennän kasvatusyhteistyötä hyödyntämällä

1. kasvatus- ja sosiaalitieteitä
2. suomen ja sen lähikielten etymologiaa
3. kehittävän työntutkimuksen metodologiaa

Humanistisessa liikkeessä ja ajattelussa on erityistä huomiota kiinnitetty ihmisen 
kasvuun ja kasvattamiseen. Humanisteille historia ja kieli olivat tärkeitä. Kieli yh-
täältä erotti ihmisen historiastaan, mutta se oli ainut mahdollinen silta, joka saat-
toi yhdistää ihmisen historiaan, Jumalaan, luontoon ja yhteiskuntaan, ja liittää 
hänet tulevaisuuteensa. Kieli oli tärkein väline itsensä ja maailman hahmottami-
sessa. Humanismissa on ymmärretty, että kielellisillä käsitteillä on eri aikakau-
sina eläneille ihmisille erilaisia merkityksiä. Ottaessaan käyttöön anakronismin 
käsitteen, humanistit halusivat korostaa, ettei kulttuurisia ilmiöitä tai ajatuksia 
tule erottaa niiden kulttuurisista yhteyksistään (Nurminen 2008, 132–133). Ih-
mislasten hoitaminen ja kasvattaminen on kaikkien yhteiskuntien perustavaa laa-
tua oleva, jatkuva ja aina läsnä oleva toisten ihmisten työtehtävä – riippumatta 
siitä millä käsitteillä tehtävää kuvataan. ”Luonnollisen” alle peittyneessä inhimil-
lisessä toiminnassa, etenkin sitä koskevassa kehittämispyrkimyksessä on tärkeää 
tuoda esille tutkimuksen ihmistä ja ihmisen kasvattamista koskevat ontologiset 
ja epistemologiset taustat ja kiinnitykset. Tässä luvussa esitän tämän tutkimuk-
sen kyseiset lähtökohdat ja näiden pohjalta luomani käsitteet ja mallit, joita hyö-
dynnän kasvatusyhteistyötä ja sen kehittämistä koskevassa tulkinnassani lähinnä 
kasvatustieteellisestä perspektiivistä. Pienen lapsen kasvatusyhteistyötä koskevan 
käsitteellisteoreettisen viitekehyksen luomisessa olen hyödyntänyt muun muassa 
aiempaa kasvatusteoreettista keskustelua, suomen ja sen lähikielten etymologiaa, 
emergenssin käsitettä sekä Margaret Archerin ja Lauri Rauhalan esittämiä ihmis-
mäistä olemista ja toimintaa koskevia ontologisia ja epistemologisia näkemyksiä.
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2.4 Ihminen kehollisuutena ja tajunnallisuutena olemisensa 
ehdoissa   

Perustan tutkimuksessani luoman yleisen vuorovaikutustyön mallin (ks. 2.5) 
osaltaan Lauri Rauhalan luomaan holistiseen ihmiskäsitykseen. Rauhala esittää 
ontologisen väittämän ihmisen kolminaisuudesta, johon kuuluvat tajunnallisuus, 
kehollisuus ja situationaalisuus. Nämä kolme ovat erillisiä funktioita, mutta kui-
tenkin tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kaikki kolme osapuolta toimivat tasaveroisina 
tekijöinä, eli mikään ei dominoi toista. Kolme tekijää ovat:

1. Kehollisuus – Olemassaolo orgaanisena tapahtumisena. Elämää toteut-
tavien ja ylläpitävien orgaanisten prosessien kokonaisuus. Kehollisuuden 
problematiikka etsii vastausta siihen miten orgaaninen elämä toteutuu ai-
neellisuudessa. Nämä prosessit ovat mielekkäitä, mutta eivät mielellisiä. 
(Rauhala, L. 1996, 85–88). Ihmiskäsityksen kannalta oleellista on se, että 
aivot fyysisenä elimenä kuuluvat osaksi kehollisuutta. Tajunnan kannalta 
keho aivoineen on oltava, jotta tajunnalla olisi elämyksellisyyden orgaa-
niset perusehdot. (Rauhala, L. 1996, 96.) Toisaalta kehon avulla ihminen 
eksistoituu jossakin paikassa ja ajassa. 

2. Tajunnallisuus – Olemassaolo psyykkishenkisenä kokemuksellisuutena. 
Merkitystasojen kehkeytymisen, olemassaolon ja toimivuuden taso ihmi-
sessä. Tajunnallisuus on ehto sille, että elämäntilanne ja kehollisuus tie-
dostetaan oman persoonan ulottuvuuksiksi, jotta voitaisiin tajunnan rat-
kaisuilla säädellä niiden olemisen tapaa ja laatua (Rauhala, L. 1996, 96). 

3. Situationaalisuus – Olemassaolo suhteutuneisuutena omaan elämän-
tilanteeseen. Situaatio on moniulotteinen ja historiallisesti monikerrok-
sinen. Situaatio tarjoaa olemisehdot ja pelitilan kehollisuudelle ja tajun-
nallisuudelle (Rauhala, L. 1996, 96). Situaation säätöpiirin tarkastelussa 
ihminen on ja elää maailmassa. 

Situaation rakennetekijät tai komponentit määrittävät paljon sitä millaiseksi ih-
minen tulee. Näille kaikille eri komponenttien sisällöille Rauhala antaa yhteisen 
nimen faktisuus (Rauhala, L. 1989, 35). Faktisuuden valikoituminen situaatioon 
on kaiken kokemista koskevan tutkimuksen lähtökohta. Tietynlainen faktisuus 
voidaan ymmärtää myös kehon kannalta esiymmärrykseksi, koska se ei tapahdu 
kehon oman toiminnan kautta eikä sen tuottamana, vaan se on kehon toiminnan 
edellytys.



15

2.5 Ikiaikaisesta sosialisaatiosta varhaiskasvatustyöhön 
”uutuuksien tuottamisena”

Kasvaako lapsi ilman inhimillistä työtä? Työntutkimukselliselta kannalta tarkas-
teltuna keskeisiä puutteita sekä yleisen kasvatustieteen, kasvatussosiologian että 
varhaiskasvatustieteen tiedemäärittelyissä on niiden kyseisen toiminnan tekijöi-
den, subjektien, puuttuminen. Aikamme kenties siteeratuin sosiologi Anthony 
Giddens (1989, 87) määrittelee kasvatuksen sosialisaatioksi: ”Sosialisaatio on se 
prosessi, jossa avuton lapsi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa tulee vä-
hitellen tietoiseksi ja tietäväksi ihmisolennoksi, joka taitaa kulttuurinsa ja ympä-
ristönsä tavat.” Määritelmässä korostetaan postmodernisti tietoisuutta ja tietoa. 
Pienen lapsen kasvattamisessa hänen tietoisuutensa tai tietojensa kasvattaminen 
ei kuitenkaan ole samassa mielessä ensisijaista kuin aikuisihmisten keskinäissuh-
teissa usein ajatellaan olevan. ”Avuton lapsi” ei ole vain ikään kuin automaatti-
sesti ”vuorovaikutuksessa” eikä ”tule” ja ”taida”, vaan hänet täytyy konkreettisesti 
ohjata, muodostaa, muotoilla, rakentaa, tehdä kasvuun kykeneväksi. Joidenkin 
ihmisten on aina tehtävä tämä työ lapsen kanssa, jotta hän kasvaisi. Esimerkiksi 
vastasyntyneen koko kehoa täytyy hoitaa ja huoltaa ihmiskäsin ja kokokehoisesti 
hetkestä toiseen, ympäri vuorokauden ja vuorokaudesta toiseen, viikosta, kuu-
kaudesta ja vuodesta toiseen niin, että hän voisi kasvaa. 

Varhaiskasvatustyö on lapsen sosiaalistamista ja ihmismäisen laajentamista. 
Ari Antikainen on kirjassaan Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta (Antikai-
nen 1998) hahmottanut kasvatussosiologista kokonaisteoriaa sosialisaation ja 
elämänkulun käsitteillä. Sosialisaation hän ymmärtää laajasti monitahoiseksi in-
himilliseksi kasvuksi ja kehitykseksi, aineelliseksi ja sosiaaliseksi vuorovaikutus-
luonteiseksi tapahtumaksi. ”Se perusilmiö ja perustapahtuma, johon kasvatuksen 
tutkimuksen olemassaolo perustuu, on inhimillinen kasvu ja kehitys. Inhimilli-
nen kehitys on sekä aineellinen että henkinen prosessi. Sillä on biologinen, psyyk-
kinen ja sosiaalinen puolensa. Se ei tapahdu tyhjiössä, vaan ihmisyhteisössä ja siis 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. …Kasvun ja kasvatuksen sosiaalinen alkuperä 
voidaan nähdä ihmisen pyrkimyksenä säilyä elossa mukautumalla ympäristöön-
sä ja kehittämällä sen hallintaa. Tästä näkökulmasta avautuu kasvatuksen laa-
jin, antropologinen määritelmä, joka liittää kasvatuksen ihmislajin kehitykseen 
kulttuuriolentona, ’ihmisen ihmistymiseen’.” (Hilpelä 1989, Antikaisen 1998, 12 
mukaan). Määrittelyn ongelmallisuus liittyy nähdäkseni Giddensin tavoin kasva-
tustyön tekijäsubjektin puuttumiseen. Pienen lapsen kasvu tapahtuu eittämättä 
vain yhteisöissä, mutta ei ilman, että jotkut tekevät kasvun vaatiman kasvatus-
työn. Tutkimuksessani määrittelen ihmisen kasvun paitsi osaltaan kulttuuriant-
ropologisesti sopeutumisena – mistä kasvatustieteessä lapsen kasvatusta koskien 
puhutaan sosialisaationa – myös avoimena sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä 
kasvuna emergenttisenä inhimillisyhteisöllisenä itseorganisoitumisena.  Tällöin 
pientä lasta ei nähdä erillisenä oliona, joka on sopeutettava johonkin jo valmiina 
olevaan ”luonnollisen” tilaan, yhteisö- tai yhteiskuntarakenteeseen ja kulttuuriin, 
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vaan hän kasvaessaan – laajentaessaan ajallista ja paikallista olemustaan – sa-
malla kasvattaa, laajentaa ja uudistaa ihmisyhteisöjä universaalisti. 

Lapsen kasvu tapahtuu luonnollisen ja yhteisöllisen välimaastoissa. Tutki-
muskohteen ontologisten ja epistemologisten lähtökohtien paikantamisessa 
hyödynnän Margaret Archerin yhteiskunta- ja sosiaalitieteen piirissä esittämiä 
todellisuutta koskevia näkemyksiä kolmenlaisista toisiinsa vuorovaikutussuh-
teissa olevista järjestyksistä ja niitä koskevista tiedon muodoista Pekka Kuuse-
lan (2004, 134–142) esittämänä. Archerin ajattelussa (Kuvio 2) maailmassa val-
litsee luonnollinen järjestys (natural order), käytännöllinen järjestys (practical 
order) sekä sosiaalinen järjestys (social order). (Archer 2000a; Kuusela 2004, 
162). Nämä järjestykset ovat vuorovaikutuksessa keskenään, vaikka käytännölli-
sellä järjestyksellä eli toiminnalla on keskeinen merkitys sosiaalisten käytäntöjen 
uusintamisessa. Tärkein on käytännöllinen, praktinen järjestys eli toiminta, joka 
ylläpitää muita järjestyksiä.  Erilaiset järjestykset synnyttävät myös erilaiset tie-
don muotonsa eli ruumiillisen tiedon, käytännön tiedon ja diskursiivisen tiedon. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kielen sijasta toiminta ja käytännöt nähdään loogisesti 
ja substantiivisesti ensisijaisena inhimillisessä kehityksessä. Kielellistä toimintaa 
voidaan tarkastella toimintana, eikä niinkään sosiaalista todellisuutta yksistään 
määrittävänä tekijänä, kuten Kuuselan mukaan diskursiivisen psykologian ja so-
siaalisen konstruktionismin suuntauksissa korostetaan. 
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Kuvio 2. Todellisuuden kolme järjestystä ja niitä koskevat tiedon muodot (Archer 2000a, 121)

Oman tutkimukseni kannalta Archerin mallissa avainasioita ovat luonnon ja so-
siaalisen rinnakkainen ja näitä yhdistävän tai generoivan praktisen sekä–että-
järjestyksen ajatus. Riippumatta siitä, millaisia tulkintoja kulttuurisesti on aiem-
min työkäsitteelle annettu, voin nähdä mallin praktisen järjestyksen juuri työ- tai 
työstämis- tai luomistyyppisenä toimintana. Se ilmenee ihmiselle – niin pienelle 
lapselle kuin aikuisellekin periaatteessa samantyyppisenä käytännöllisenä luon-
non ja sosiaalisen välisenä, kumpaan tahansa näistä maailmoista kohdistuvana, 
niitä muokkaavina ja luovina toimintakäytäntöinä. Kysymys on ihmisen kyvystä 
hyödyntää ja uudistaa esineellistä ja sosiaalista maailmaa sen mahdollistamissa 
rajoissa. 

Malli antaa mielestäni hyvän orientaation pieneen lapseen ja myös hänen 
hoito- ja kasvatustyönsä olemukseen. Se ylittää perinteiset yksilöpsykologiset ja 
institutionaaliset rajat, määrittää pienen lapsen hoito- ja kasvatustyötä samanai-
kaisesti yksilö- ja yhteisötasoisena ja ehdottaa varhaiskasvatuksen ja kasvatusyh-
teistyön perusteltua sisällöllistä ja käytännöllisteoreettista mahdollisuutta. Mallin 
esittämänä sen enempää luonto, sosiaalinen, kuin käytännöllinenkään eivät pel-
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kisty esimerkiksi puheeksi tai todellisuutta kuvaaviksi diskursseiksi. Silti malli ei 
kiellä kielellisen kulttuurin merkitystä esimerkiksi sosiaalisen todellisuuden muo-
vaajana ja muuttajana. Mallin luonnolliseen järjestykseen sijoitettu ”ruumiillinen 
tieto” ja ”ruumiillistuneet potentiaalit/alttiudet” voivat viitata sellaiseen luonnon 
”hiljaiseen tietoon”, mitä esimerkiksi pientä lasta fyysisesti hoitavassa työssä tar-
vitaan ja käytetään ja jossa se on todellisesti läsnä, mutta usein ilman sanoja. Esi-
merkiksi lapsen synnyttäminen tai hänen imettämisensä tai vauvan hoitaminen 
toteutuu paljolti äidin ja vauvan välisenä ruumiillisfyysisenä vuorovaikutuksena, 
ei-kielellisenä, ”luonnollisena” toimintana. Lapsen eläminen ja kasvu tapahtuu 
luontoa ja sosiaalismateriaalista ympäristöä ”kuluttamalla” ja sitä samalla luo-
malla ja uudistamalla. Esimerkiksi äidin ja vauvan vuorovaikutussuhteessa vau-
van kasvu ja kehitys on prosessin välitön ja ulkopuolisille helpoimmin havaittava 
tulos. Se toteutuu äidin työtyyppisen toiminnan avulla. Moniulotteisen kasvun 
prosessissaan vastasyntynyt ihmislapsi tarvitsee välttämättä toisten, yleensä ai-
kuisten ihmisten hänelle tarjoamaa inhimillis-yhteisöllistä vuorovaikutustyötä. 

2.6 Emergenssi yksilöllistä ja yhteisöllistä kasvua ja kehitystä 
yhdistävänä käsitteenä   

Emergenssi-käsitettä ja sen hyödyntämistä on pohdittu filosofisteoreettisena ja 
metodologisena käsitteenä sekä luonnontieteissä että sosiaalitieteissä. Emergens-
sin ilmiötä on luonnehdittu kehkeytymisenä ja ”uutuuksien” ilmenemisenä tai 
esiin tulemisena. Latinan sana emergo merkitsee Sami Pihlströmin (2007, 267–
283) mukaan jonkin esiin tulemista tai nousemista. Ehkä luontevin suomenkieli-
nen vastine on ”kehkeytyminen”. Emergenssin käsitteellä on ollut tapana viitata 
ajatukseen, jonka mukaan kokonaisuus voi olla ”enemmän kuin osiensa summa”. 
Kun jotkut elementit liittyvät toisiinsa ja ovat keskenään sopivassa vuorovaiku-
tuksessa, muodostuu monimutkaisempia kokonaisuuksia, holistisia systeemejä, 
joilla on sellaisia ominaisuuksia, joita niiden osilla ei ole. Nuo ”uudet” ominai-
suudet ikään kuin nousevat esiin eli kehkeytyvät siitä perustasta, jonka elementit 
ja niiden vuorovaikutus muodostavat. Ne eivät palaudu perustaansa, vaikka tie-
tenkin edellyttävät sitä voidakseen siitä emergoitua. Yrjö Haila (2009) on tulkin-
nut emergenssin käsitettä luonnontieteellisestä näkökulmasta Terrence Deaconin 
(1997) mukaan. Deaconilla emergentti tarkoittaa, ensiksikin, fysikaalisen todel-
lisuuden universaalia piirrettä, toiseksi, kausaalisuuden topologiaa: emergentit 
ilmiöt syntyvät sen seurauksena, että tilassa jäsentyvät (siis topologiset) kausaali-
set vuorovaikutussuhteet voimistavat rekurssiivisen kehäliikkeen tavoin itseään, 
ikään kuin ”korkoa korolle” -periaatteella. Tällaisen kehämäisen kausaalisuuden 
vaikutuksesta kyseisen prosessin vaikutuspiiri laajenee sekä tilassa että ajassa. 
Kolmanneksi emergenssi jäsentyy hierarkkisiksi tasoiksi, joiden analoginen ver-
taaminen toisiinsa tuottaa kategoriavirheen (Haila 2009, 53). Viimemainitulla 
voidaan ymmärtää tietyn emergoituvan, kehkeytyvän ilmiön tietyssä vaiheessa 
uudenlaiseksi laaduksi muuttumista. Pekka Kuuselan mukaan emergenssi on yksi 
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tapa nähdä maailman rakentuminen ja sosiaalisen todellisuuden luonne (Kuu-
sela 2004, 7). Emergenssi lähtee siitä ajatuksesta, että biologinen, psykologinen 
tai sosiaalinen reduktionismi on ongelmallinen lähestymistapa, eikä mahdollista 
tarkasteltavan asian riittävän eriytynyttä analyysia (Kuusela 2004, 215). Jaak-
ko Kuorikosken ja Petri Ylikosken (2007) mukaan pragmatismin näkökulmasta 
emergenssi voidaan ymmärtää ajallisena prosessina ja todellisuus uutuuksien 
luonnollisen ”kasvun” prosessina. Emergenssiä tutkittaessa keskeisen kysymyk-
sen ei tule olla ”onko se emergentti”, vaan ”millä tavoin se on emergentti”?

Emergenssiä koskevassa keskustelussa viitataan usein myös itseorganisoitu-
misen käsitteeseen. Lapsen kasvussa ja kehityksessä on myös kysymys ihmisten ja 
ihmisyhteisöjen itseorganisoitumisesta, itse itsensä tuottamisesta, muokkaami-
sesta ja kasvattamisesta. Omassa tutkimuksessani voin ymmärtää lapsen kasvun 
ja kehityksen sekä yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ”kehkeytymisenä”15. Lapsen kas-
vu ja kehitys ei kuitenkaan tapahdu itsestään, sillä kasvaakseen lapsi tarvitsee kas-
vattamista, aikuisten työtä. Ymmärrän pienen lapsen hoitamista ja kasvattamista 
koskevan työtoiminnan historiallisena, konkreettisena ja yhteisöllissosiaalisena 
työnä, yleisenä inhimillisenä kykynä muuttaa luontoa, jonka osa hän itsekin on. 
Ihminen on monipuolisissa vuorovaikutuksen ja vaihdon suhteissa sekä inhimil-
lissosiaaliseen että luontoon, sekä sosiaalisyhteisölliseen että esineelliseen.

Käsitän pienen lapsen hoitamis- ja kasvattamistyön sekä yksilöllisenä että yh-
teiskunnalliskulttuurisena ja historiallisena ihmisen ihmistämisenä, laajentami-
sena. Ajattelen pieniä lapsia ja heitä hoitavia vanhempia ja ammattilaisia sekä 
yhteiskunnallisia ja ihmismäisiä resursseja luovina että niitä kuluttavina. Tutki-
muksessa on kysymys lähinnä näiden suhteiden tarkastelusta. Lasten vanhempi-
en ja ammattilaisten työtä voidaan ajatella työvoimana suhteessa pienten lasten 
ryhmiin ja niiden ominaisuuksiin jne. Aikuisten voimavarat ovat keskinäisissä 
vuorovaikutussuhteissa lapsia voimavaraistavia ja päinvastoin. Koko prosessi 
tuottaa, uudistaa ja laajentaa yhteisöjä ja yhteiskuntia. Tutkimuksen esioletuksen 
mukaan pienen lapsen hoitoa ja kasvatusta voidaan käsitellä, tutkia ja kehittää 
perustellusti työtoiminnan tyyppisenä ja konkreettista yhteisöllistä tuottavana ja 
luovana toimintana. Tutkimuksessani käytän yhteisöjen erilaatuisista tuotoksista 
yhteisöllisen luoman käsitettä.

2.7 Suomen kielen etymologia pakenevan tutkimuskohteen 
jäljittämisessä 

Suomen ja sen sukulaiskielten etymologian hyödyntämistä perustelen erityisesti 
pieniä lapsia koskevan ammatillisen ja ”luomumaisen” kasvatusyhteistyön yh-
teisellä juurella. Kaikissa kulttuureissa ja kaikkialla varhaislapsuus on täytynyt 
tuottaa suvun, yhteisön tai yhteiskunnan elämän jatkamiseksi. Kysymyksessä on 
siten paikalliskulttuurisesti vanha, ikiaikainen työ, jolloin voisi olettaa, että myös 
vanha kieli kertoo ilmiöstä jotain tärkeää. Tutkimuksessani hyödynnän suomen 
ja sen lähikielten etymologista sanastoa (Häkkinen 2005) myös metodologisesti: 



20

Arkaaiset suomen ja sen lähi- ja sukulaiskielet auttavat tutkimusta palauttamalla 
ilmiötä ja sitä koskevia avainkäsitteitä ”luonnolliseen” ympäristöönsä pääasial-
lisesti naissukupuolen toteuttamana lastenkasvatustyönä. Etymologisella tar-
kastelulla haluan sanoittaa kasvatusyhteistyötä arkisena, maanläheisenä ja 
käytännöllisenä toimintana ja samalla konkretisoida sitä koskevaa tutkimus- ja 
kehittämistehtävääni.

Tutkimuksessani kasvu ja kehitys ovat keskeisiä. Kaisa Häkkisen mukaan ver-
bistä kasvaa muodostetulla johdoksella kasvo tai kasvu on vastineita kautta itä-
merensuomen. Ne vastaavat lähinnä suomen kasvusanaa. Myös suomen murteis-
sa ja vanhassa kirjakielessä kasvo-sanalla on nykyisestä yleiskielestä poikkeavia 
merkityksiä, mm. ’kasvu, kasvi, hyöty, voitto, korko’ yms. jotka selvästi voidaan 
johtaa verbin vanhasta perusmerkityksestä ’lisääntyä, suurentua, kasvaa’. 

Kasvatusyhteistyöprosessin tuloksena tuleva tai oletettu tulos on aiemmissa 
käsitteellistyksissä määritelty lapsen saamaksi hyödyksi. Se on myös nähty keskei-
seksi yhteistyön motiiviksi ja voidaan ajatella, että juuri yhteistyöllä hyödyn tuot-
taminen lapselle on myös vanhempien ja ammattilaisten yhteistyön kohde. Myös 
lastensuojelulaissa ja kuntien lastensuojelutoiminnassa puhutaan toiminnan tar-
koituksesta, etiikasta ja tuloksesta hyödynkäsitteellä. Hyödyn ja hyödyttämisen 
verrattain epämääräiset käsitteet eivät mielestäni riitä omassa tutkimuksessani, 
vaikka sekä hyödyn että kasvun perusmerkitykset lähenevät toisiaan etymologi-
sessa taustassaan16. Molemmat merkitsevät mm. lisääntymistä ja suurentumista, 
enemmäksi tulemista. Hyöty-sanan etymologia viittaa kuitenkin enemmän luon-
toon ja elottomaan, esineelliseen maailmaan, kun sen sijaan kasvu viittaa elävään, 
luontoon ja inhimilliseen, ihmismäiseen. Kasvo merkitsee Elias Lönnrotin sana-
kirjan mukaan erityisesti ”poskea”, joten monikollisen kasvot-sanan voidaan aja-
tella merkinneen ensin molempia poskia ja sitten edelleen koko pään julkisivua. 
Tämä merkityksen kehitys on tapahtunut vain suomen kielessä (Häkkinen 2005, 
374). Lapsen kasvua ja nuoren ihmisen varttumista myönteisesti kommentoitaes-
sa viitataan vanhemmassa kansan puheessa usein pulskiin poskiin, ruso- tai pu-
naposkiin jne. Kasvu-sanalla näyttää olevan myös tämä merkitysyhteys ihmisen 
kasvuun.

Kehittämistutkimukseni nosti ensimmäisenä esiin kehitys ja kehittäminen sa-
nojen vanhat paikalliskulttuuriset merkitykset. Suomen kirjakielessä kehittää on 
esiintynyt Agricolasta alkaen merkityksessä ’purkaa, päästää, vapauttaa’. Myös 
kehittää verbistä johdettu kehitys on aluksi merkinnyt purkamista, vapauttamis-
ta yms., joskus myös ympäristöä. Murteista tunnetaan mm. merkitykset ’kehotus, 
rohkaisu'. Nykymerkityksessään kehitys-sanaa tiedetään käytetyn ensimmäistä 
kertaa 1860-luvun lopulla. Verbi kehittyä on tullut käyttöön vasta 1880-luvulla. 
Sen rinnalla on esiintynyt kehkeytyä, jonka vartaloa kehke- on arveltu vanhem-
man kehä-vartalon laajennukseksi (Häkkinen 2005, 387). Kehittämisen mene-
telmistä on tutkimusperinteessä käytetty sanaa kokeilu. Myös kokeilu-sanalla on 
suomen kielessä sekä konkreettiseen ja tulokselliseen arkiseen toimintaan viittaa-
va – puhutaan esimerkiksi verkkojen kokemisesta – että abstraktimpi, kuten so-
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siaali-, terveys- ja tai opetusaloilla lainsäädännölliseen tai tutkimukselliseen ke-
hittämistoimintaan viittaava merkitys. Kehittämiskokeiluilla on tärkeä merkitys 
tutkimuksessani. Kehityksen kaksisuuntainen ja moniulotteinen (konkreettinen, 
abstraktinen, käytännöllinen, käsitteellinen) tulkintani perustuu suomen kielen 
etymologiaan, jossa sana kehitys juontaa substantiiviin kehä. Kehittäminen suun-
tautuu tulevaisuuteen. Eteenpäin kulkemista ja liikkumista tiettyyn suuntaan 
ilmaisevasta ikivanhasta tulla-verbin partisiipista tuleva on johdettu mm. sana 
tulevaisuus. Se on Pietari Hannikaisen käyttöönottama uudissana vuodelta 1845 
(Häkkinen 2005, 1349).  

Ymmärrän lapsen kasvun yhteisöllisissä ympäristöissään jatkuvina inhimillis-
aineellisina prosesseina, liikkeenä ja käytännöllisenä toimintana, liikkumisena ja 
kuljettamisena, tuomisena ja antamisena. Liikkumista ja kuljettamista sekä (toi-
selle) antamista merkitsevällä ikivanhalla tuoda-verbillä on etymologisia vasti-
neita kaikissa lähisukukielissä sekä useissa etäsukukielissä ja mordvan, mansin, 
hantin kielen ’antaa, tuoda’ -verbiin (Häkkinen 2005, 1354). Tuottaa on muodos-
tettu ikivanhan johdinsuffiksin avulla tuoda-verbistä. Suomen kielessä tuottaa 
on esiintynyt Agricolasta alkaen, mutta tuotanto on Elias Lönnrotin vuonna 1878 
käyttöön ottama uudissana. Tätä ennen samassa merkityksessä on käytetty mm. 
sanoja tuotto, tuottaminen, valmistus, tekeminen. Tuottamisen tai tuotannon al-
kuperäinen merkitys ei siis ole liittynyt teolliseen tuottamiseen tai tehdasmaiseen 
tuotantoon, vaan arkiseen ihmisten keskinäiseen toimintaan. 

Pienten lasten hoito- ja kasvatustyössä on perustaltaan kysymys kaikkien 
ihmisten kyvystä luoda ja tuottaa itseään yhteisöissään luonnon ja esineellisen 
maailman avulla, ja siis toimia tuottavana sekä suhteessa ihmiseen itseensä, yh-
teisöihin että esineelliseen maailmaan nähden. Mitään esineellistä, tavaraa tai 
rahaa, kulttuuria eikä kieltä olisi ilman kaikkien ihmisten ja yhteisöjen itsensä 
tuottamisen ja uudeksi luomisen kykyä, inhimillistä itseään ja ihmisistä koostu-
vien yhteisöjen itseään tuottavaa toimintaa. Tällaiset ihmisen uudistumista tuot-
tavat yhteisölliset prosessit olen inhimillistä luomiskykyä korostavasti määritellyt 
yhteisöllisiksi luomiksi. Ne eroavat perustavasti tuotteista, vaikka myös tuote-
sana on tuottaa-verbistä muodostettu uudissana vuodelta 1847 (Häkkinen 2005, 
1357–1358). Puhun tutkimuksessani esimerkiksi varhaislapsuuden tuottamisesta. 

Moni-ilmeisen empiirisen olemuksensa vuoksi työ ja toiminta tuntuvat pake-
nevan selkeää teoreettista luonnehdintaa. Ymmärrän työn toiminnan alakatego-
riana painottaen tutkimukseni kuitenkin työhön, sillä suomen kielen etymologi-
assa juuri työ-sana viittaa perustaltaan sellaiseen ihmisten yhteiseen tekemiseen, 
joka tuottaa konkreettista tulosta, kun taas toiminta on epämääräisempi. Työtä 
tekemällä, kohdetta työstämällä, käsittelemällä joitakin sopivia aineksia sopival-
la, usein jo ennakkoon tiedetyllä tai ainakin aavistetulla, luontevalla tai ”luonnol-
lisella” tavalla saadaan aikaan tulos (esim. Häkkinen 2005, 1379 ja 1323)17. On 
jännittävää, että työllä ja sivistämisellä18 on suomen ja sen lähikielten etymologi-
assa yhteinen käytännöllinen pellavan valmistusta ja käsittelyä merkitsevä juuri 
ja molemmat on tulkittu naissukupuolen työksi. Toiminnasta, esimerkiksi lasten 
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kasvatuksesta tai kuntien toiminnan tehostamisesta puhuttaessa tai näitä tutkit-
taessa jätetään usein tulos ja tekijät huomiotta. 

2.8 ”Ihmiseltä – ihmiselle” työn prosessiväline: generatiivinen 
vuorovaikutustyö

Ajattelen varhaiskasvatusta lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatuk-
selliseksi vuorovaikutukseksi, enkä siten vain ns. julkisena varhaiskasvatuksena, 
kuten lasten päivähoidon varhaiskasvatuksena. Tutkimuksessani määrittelen ai-
kuisen lapsiin kohdistaman toiminnan työtoiminnan näkökulmasta yleisemmin 
varhaislapsuuteen kohdistuvaksi, sille sopivaksi ja sovitetuksi vuorovaikutus- ja 
varhaiskasvatustyöksi. Aikuisten, erityisesti julkisen varhaiskasvatuksen ja perin-
teisen lastentarhan opettajien työssä tämä ”sopivaksi sovitus” käsitettiin lasten 
toiminnan järjestämisenä, heitä parhaalla tavalla tämän toiminnan avulla fyysi-
sesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kasvattavana. Kysymys oli syvästi inhimillisen 
ja ihmismäisen työtoiminnan luonteesta, jossa pienen ihmisen ihmistymistä py-
rittiin toteuttamaan tietyllä tavalla järjestetyn toiminnan avulla. Se vaati myös fi-
losofisesti ja teoreettisesti perusteltua ihmiskäsitystä. Käsitän vuorovaikutustyön 
kuten minkä muun tahansa työn periaatteellisesti ihmiseltä ihmiselle tapahtunee-
na vuorovaikutuksena ja ihmismäisenä subjekti-objekti-suhteena. Tämä ei tarkoi-
ta sitä, että lapsi tai lapsuus objektivoitaisiin, vaan hänellä on subjektiasema ja 
autonomia. Laadultaan vuorovaikutteisena kasvatustyö kohdistuu kasvattamise-
na lapseen ja tämän vaikutuksesta lapsi kasvaa ja kehittyy. 

Aikuisten lapsiin suuntaama varhaiskasvatustyö on se voima, jolla liikute-
taan ja muodostetaan pienten lasten elämän kokonaisuutta, heidän hoidetuksi 
tuloaan, kasvatustaan ja oppimistaan. Perustaltaan uutta luovan generatiivisuu-
den idea liittyy tietynlaisen uuden, ihmismäisen toimijuuden ideaan, jonka Yrjö  
Engeström esittää kirjassaan Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työs-
sä (2004) Ciborraa lainaten. Engeströmin mukaan Ciborra (Ciborra 2000) on 
ehdottanut, että ryhdymme hahmottamaan toimijuutta kontrollin asemesta huo-
lenpitona, vieraanvaraisuutena ja jalostamisena. Pienen lapsen kasvattamistyös-
sä on kysymys juuri tästä. Sisällytän kasvatusyhteistyöhön myös tämänkaltaisia 
vapaita, vapauttavia ja voimakkaita antamista ja saamista merkitseviä aineksia. 
Myös Suomen kielen etymologiasta voi etsiä tämän idean kannattimia. Suomen ja 
sen lähikielten etymologiassa antaa-verbi tarkoittaa muun muassa ruokkia, elät-
tää, juottaa (Häkkinen, 2005, 56–57). Työntutkimuksellinen orientaationi tuo 
määritteeseen korostetusti subjektin, varhaislapsuutta muodostavat ja tuottavat 
aikuiset. Myös pienet lapset sekä varhaislapsuus itsessään nähdään subjektiute-
na, itse itsensä tuottajana aikuissukupolviyhteydessään. 

Edellä esitetyn perusteella hahmotan varhaiskasvatustyötä koskevan vuo-
rovaikutteisuuden, ihmisen psykofyysisen ja sosiaalisen perusolemuksen, sen 
muuttumisen ja kehityksen tietynaineksiseksi generatiiviseksi prosessijärjestel-
mäksi. Yleisen vuorovaikutustyön käsitteen muotoilua inhimillisen olemuksesta 
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lähtien puoltaa mielestäni myös uusin sosiaalitieteellinen tutkimus, jossa toimija-
rakenne-problematiikkaa on pyritty ratkaisemaan nimenomaan toimijoiden vuo-
rovaikutuksen käsitteen avulla. Vuorovaikutustyön käsite pitää sisällään toimijan 
ja toiminnan kohteen sekä rakenteen ja kasvun uutta generoivan prosessiaalisuu-
den niin yksilö kuin yhteisösosiaalisessa ja -materiaalisessa tasoissa. Pekka Kuu-
selan mukaan Margaret Archerin inhimillistä toimijuutta koskeva teoria asettaa 
tarkastelun polttopisteeksi sen miten on mahdollista rakentaa uusi toimijakäsitys, 
joka säilyttää toimijuuden, muttei laiminlyö toimijuuden rakenteellisia ehtoja ja 
asettaa keskeiselle sijalla toimijoiden välisen vuorovaikutuksen, joissa rakenteita 
joko uusinnetaan tai muutetaan. Sosiaalinen vuorovaikutus on siis se kohta, joka 
synnyttää rakenteet, pitää niitä yllä tai aiheuttaa muutosta (Kuusela 2004, 177; 
Archer 1995). 

Pienen lapsen kasvattamis- ja hoitamistyön tekijä on yleensä aikuinen ihmi-
nen, työn kohde on lapsi, pieni ihminen, ja työprosessi on hänen kasvattamisen-
sa. Tässä työssä välineenä on ”ihminen itse” vuorovaikutuksellisessa tai vaihdon 
toteuttamisen muodossa. Riippumatta siitä, käyttääkö kasvattaja välitöntä tai vä-
lillistä vuorovaikutuksen tapaa, vuorovaikutuksellisuus työvälineenä heijastaa jo-
tenkin oleellisesti ”ihmismäistä”. Vuorovaikutustyö, määrittyen kohteensa ja teki-
jänsä oleellisesta identtisyydestä, on samanlaatuista, inhimillistä kanssakäymistä 
tai vuorovaikutteisuutta. Kuitenkin niin, että kohde ja ’tekijä välineineen’ joutuvat 
olemaan jatkuvissa haasteellisissa ja jännitteisissä suhteissa toisiinsa. Kohdetta 
liikuttaessaan ”vuorovaikutustyöväline” samalla ikään kuin heijastaa takaisin sitä 
käyttävään tekijään häntä muuttavasti. Kysymyksessä on psykofyysinen ja ma-
teriaalinen monimutkainen ihmisten välinen energian vaihtoprosessi, jossa lapsi 
itse kasvaa sisäisen että ulkoisen vuorovaikutteisuuden monitahoisena moniotte-
lijana. Kasvu on toisaalta luonnonvoimaista, mutta toteutuu vain ihmisyhteisön 
ympäröimänä ja tukemana sen aineellis-sosiaalisissa rakenteissa. 

Hahmotan varhaiskasvatustyötä ja samalla myös varhaista kasvua itseään kos-
kevan vuorovaikutteisuuden ihmisen psykofyysisen ja sosiaalisen perusolemuk-
sen muuttumisen ja kehityksen tietynaineksiseksi ja tietyntyyppisesti prosessijär-
jestelmäksi, jonka mallinnan kuviossa 3. Se vastaa mielestäni jotakuinkin edellä 
esittämääni Rauhalan kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä. Malli ei ole suljettu, vaan 
eräänlainen puoliavoin vuorovaikutteisen vaihdon systeemi, jossa ihminen on 
olemustaan vastaavassa yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan saaden sieltä eri-
laista materiaalia ja informaatiota, tulkiten ja tutkien sekä hyväksikäyttäen sitä, 
mutta myös ulkoistaen käsittelemiään tai valmistamiaan erilaisia ’elementtejä’. 
Tässä mallissa generoiva vuorovaikutustyö voidaan ajatella yleiseksi työn kaltai-
seksi luovuudeksi yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla. 
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Kuvio 3. Generatiivisen vuorovaikutustyön teoreettinen malli

Pidän tärkeänä tarkentaa vuorovaikutuksen ja myös vuorovaikutustyön käsitettä 
nimenomaan varhaislapsuutta ja sitä koskevaa työtä ajatellen, koska tämä työ (ja 
työn kohde) on mielestäni sangen omalaatuinen kantaessaan ja käyttäessään vuo-
rovaikutteisuutta monikerroksisena ja -merkityksellisenä elämisessään. Pienen 
lapsen voi nähdä olevan tuhansin ja taas tuhansin sitein kiinni sekä luonnossa 
että ihmisessä tai yhteiskunnassa. Sidoksisuuden muutossuunta on ikään kuin 
luonnon sidosten vähentymistä ja sosiaalisten eli ihmissidosten lisääntymistä.

Generatiivisen vuorovaikutustyön käsitteen avulla työn ja toiminnan käsitteet 
alkoivat ikään kuin sulaa toisiinsa ja tutkimuksessa ymmärrän työtoiminnan mer-
kityksen yleisemmin kehollisen ihmisen inhimillisenä ympäristöään ja itseään 
esineellisessä ja sosiaalisessa toiminnassa muuttavana. Ajattelen generatiivisen 
vuorovaikutustyön teoreettisen mallin seuraavassa kappaleessa (2.9) esittämäni 
varhaiskasvatustyötä koskevan vastaavan mallin (kuvio 4) pohjaksi.
 

2.9 Varhaiskasvatustyö tutkittavana ja kehitettävänä 
vuorovaikutustyönä 

Pienten lasten kasvatuksesta, etenkään kodin piirissä ja vanhempien toimintana, 
ei mielellään puhuta työnä. Varhaiskasvatustyö julkisen päivähoidon työtoimin-
tana on myös verrattain vähän käytetty käsite. Varhaislapsuuden ja -kasvatuksen 

Psyykkinen
vuorovaikutustyö

Sosiaalinen
vuorovaikutustyö

Fyysismateriaalinen vuorovaikutustyö

psykofyysinensosiomateriaalinen

psykososiaalinen

vuorovaikutustyön
’generoiva ydin’

Sosiaalisen, ihmistä muodostavan, generoivan vuorovaikutustyön 
osa-alueet ja keskinäiset suhteet/Eeva Kaukoluoto 1.11.2004

Sosiaalisen, ihmistä muodostavan, generoivan vuorovaikutustyön 
osa-alueet ja keskinäiset suhteet/Eeva Kaukoluoto 1.11.2004

Sosiaalisen, ihmistä muodostavan, generoivan vuorovaikutustyön
osa-alueet ja keskinäiset suhteet/Eeva Kaukoluoto 1.11.2004
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tutkimustoimikunta vuodelta 1989 (KM 1989:28) piti alan tieteellisen tutkimuk-
sen ulottuvuuksia varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen käsitteitä keskeisinä19. 
Se määritteli varhaislapsuuden lapsen syntymää edeltävästä ajasta kouluikään 
ulottuvaksi ikä- ja kehitysvaiheeksi. ”Myös välittömän kasvuympäristön ulko-
puoliset tekijät määräävät lapsen kasvuoloja ja vaikuttavat lapsen kehitykseen. 
Makroympäristö vaikuttaa lapseen lähiympäristön välityksellä, jolloin varhais-
lapsuuteen kuuluvat ne yhteiskunnalliset tekijät (mm. vanhempien työaika), jotka 
määräävät lapsen konkreetteja kasvuolosuhteita ja vaikuttavat sitä kautta lapsen 
kehitykseen” (KM 1989:28, 4)20. Toimikunta totesi edelleen, että ”Koska lapsen 
kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa lähiympäristön kanssa, lapsuuden käsit-
teeseen on liitettävä myös lapsen välitön kasvuympäristö. Sitä on tarkasteltava 
kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisesta, kulttuurisesta ja aineellisesta. Lapsen 
välitön kasvuympäristö sisältää sosiaalisesta näkökulmasta niiden inhimillisten 
vuorovaikutussuhteiden kokonaisuuden, jonka osapuolena lapsi on, kulttuurises-
ta näkökulmasta lapsen suhteen siihen kulttuuriympäristöön, jossa hän elää ja 
aineellisesta näkökulmasta lapsen suhteen ympäröivään aineelliseen todellisuu-
teen, joka osaltaan määrää sosiaalista vuorovaikutusta ja kulttuurista tarjontaa.” 
(KM 1989:28, 4.)

Varhaislapsuuden, varhaiskasvatuksen ja etenkin varhaiskasvatustyön käsit-
teillä on suomalaisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa lyhyt historia ja ne 
ovat tieteellisessä tutkimuksessa edelleen osin vakiintumattomia. Vuoden 1989 
toimikunnan mukaan: ”Suppeassa merkityksessä varhaiskasvatuskäsitettä on 
käytetty mm. viittaamaan niihin kasvatuskäytäntöihin, joita eri ympäristöissä 
(kotona, päivähoitopaikassa, kerhossa ym.) toteutetaan”. (KM 1989: 28, 4–5.)
Varhaiskasvatustyö mainitaan suomalaista varhaiskasvatustutkimusta koske-
vissa mietinnöissä ensi kertaa vuonna 2007 (KM 2007:6, 23). Vuosien 1979 ja 
1989 vastaavissa asiakirjoissa ei esiintynyt tätä käsitettä. Käsitteellä viitataan 
käytännölliseen toimintaan, niihin työprosesseihin, joilla lapsiin kohdistuvaa 
varhaiskasvatusta toteutetaan esimerkiksi julkisessa päivähoidossa työntekijän 
tai työyhteisön toimintana. Oma käsitykseni on, ettei varhaiskasvatus-käsite riitä 
jäsentämään varhaislapsuutta koskevaa toimintaa, koska siitä puuttuu toiminnan 
luonnetta ja myös toimijuutta koskeva ulottuvuus. Tutkimuksessani laajennan 
kasvatus-käsitettä antamalla sille kohteellista työtoimintaa merkitsevän sisällön: 
puhun lasta kasvattavan subjektin, tekijän varhaiskasvatustyöstä. Tästä näkökul-
masta on tärkeää yrittää jäsentää myös työn sisällöllisiä ja välineellisiä ulottu-
vuuksia. 

Hakkarainen ja Veresov pitävät tärkeänä nostaa kasvatustyön sisältöjen tutki-
misen rinnalle kasvatustyön monitieteisen kulttuuristen ja historiallisten proses-
sien ja organisaation tutkimuksen, jolla on tärkeä yhteys myös toiminnan sisältö-
jen kehittämisedellytyksiin. (Hakkarainen, Veresov 1998, 452–462). Hakkaraisen 
mukaan varhaiskasvatusta käsittelevien tutkimusten varsinaisena mielenkiinnon 
kohteena on paljolti ollut jokin muu seikka kuin eritasoista ja ulottuvuuksista 
koostuva hoito- ja kasvatustyön kokonaisuus. (Hakkarainen, 1999, 115–116). Var-
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haiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen kansainvälinen kehitysjaos vuodelta 
2007 näkee varhaiskasvatustyön sekä tutkittavana että kehitettävänä. Asiakirjas-
sa käytetään mm. käsitettä ”kehittävä varhaiskasvatuksen tutkimus”, jolla tarkoi-
tetaan sellaista tutkimusta, jossa lähdetään työssä tavattavien ongelmien syiden 
selvittämisestä yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Syventymällä ongelmien syihin 
halutaan perusteellisempia muutoksia, jotka nostavat pysyvästi varhaiskasvatuk-
sen laatua. 

Empiiristä, päiväkotien työtoiminnan kokonaisvaltaisempaan hahmotukseen 
pyrkinyttä tutkimusta on maassamme tehty vain vähän. Näistä yksi on Anna-Mai-
ja Puroilan (2002) tutkimus Kohtaamisia päiväkotiarjessa – kehysanalyyttinen 
näkökulma varhaiskasvatustyöhön. Puroilan mukaan hänen tutkimuksensa 
osoitti varhaiskasvattajien tulkitsevan työtään viiden erilaisen ja eri merkityksiä 
sisältäneen kehyksen kautta. Kehykset olivat opetuksellinen kehys, hoivakehys, 
työn hallinnan kehys, käytännöllinen kehys sekä persoonallinen kehys (Puroila, 
2002, tiivistelmä). Opetuksellisen kehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön mer-
kitys määrittyi oppimisen tukemisena ja edistämisenä. Hoivakehyksessä keskeis-
tä oli päiväkodin toimijoiden hyvinvoinnin ja emotionaalisen turvallisuuden yl-
läpitäminen. Tulkitessaan työtään hallinnan kehyksen kautta varhaiskasvattajat 
suuntautuivat kaaoksen karttamiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Käytännöl-
lisen kehyksen puitteissa varhaiskasvatustyön merkitys määrittyi ihmisten, fyysi-
sen ympäristön sekä ajan organisoimisena. Persoonallisen kehyksen kautta var-
haiskasvatustyöhön tuli mukaan työntekijöiden yksityiseen elämänpiiriin liittyviä 
näkökulmia. Esimerkiksi työntekijöiden elämänhistoria, akuutti elämäntilan-
ne tai oma vanhemmuus määrittivät joissakin tilanteissa varhaiskasvatustyötä. 
Näistä kehyksistä sekä kehysten vaihdoksista, päällekkäisyyksistä ja muunnoksis-
ta rakentui päiväkodin arkielämän jäsentyneisyyden ja toisaalta myös sen moni-
muotoisuuden logiikka. Kehysten puitteissa myös päiväkodin toimijoiden roolit ja 
identiteetit rakentuivat monimuotoisiksi.

Puroilan tutkimus rakenteistaa uudella tavalla päiväkotimuotoista varhaiskas-
vatustyötä sekä tuo esille tämän työn sisällöllisen erityisyyden ja moniaineksisuu-
den. Tutkimus osoittaa varhaiskasvatustyön ajallisen ja paikallisen, esineisiin ja 
ihmisiin liittyvän organisatorisen ja prosessuaalisen, monitahoisen ja -tasoisen, 
käytännöllisen ja yhteisöllissosiaalisen luonteen. Ammatillisella varhaiskasvatus-
työllä on myös elimelliset yhteydet päiväkodissa työtään tekevien ihmisten omaan 
historiaan ja arkielämään. Tällainen työn sisällöllinen piirre ei suinkaan ole ylei-
nen kaikissa, esimerkiksi teollisuus-, palvelu- tai hallintoalojen töissä. 

Tutkimuksessani jäsennän varhaiskasvatustyön sen eri aspektien kokonai-
suutena ja kasvun aspektit toinen toisiinsa kiinteässä vuorovaikutussuhteessa 
olevina. Varhaiskasvatustyön teoreettinen kuvaus (Kuvio 4) on rakennettu tekijä-
väline-kohdeprosessikuvaksi tässä luvussa esitettyjä näkökulmia sisällöllisesti ja 
käsitteellisesti yhdistäväksi malliksi. 
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Kuvio 4. Varhaiskasvatustyön teoreettinen malli

Kehittämistutkimukseni näkökulmasta mallin voi hahmottaa työntekijän teoreet-
tiseksi työvälineeksi. Mallin avulla voi tarkastella esimerkiksi sitä, miten päiväko-
din kasvatustyössä eri ulottuvuudet suhteutuvat keskenään tai miten niiden tulisi 
painottua erilaisten lasten tarpeiden näkökulmasta. Käytännöllisestä näkökul-
masta voi ajatella, että tämän kaltaisen työvälineen tarkoituksenmukaisen käyt-
tämisen avulla aikuistyö osaltaan kasvattaa, generoi varhaislapsuuden ja muiden 
kasvu- ja kehitysvaiheiden kautta (lajityypillisesti) aikuismaista ihmisyyttä esiin. 

Varhaiskasvatustyön teoreettisen mallin kolmiulotteisuus pohjautuu gene-
ratiivisen vuorovaikutustyön malliin siten, että toiminnan psykofyysisiä ulottu-
vuuksia vastaavat varhaiskasvatustyön mallissa lapsen opetuksellinen ja hoidol-
linen ulottuvuus ja sosiaalista (yhteistoiminnallista, yhteisöllistä) ulottuvuutta 
kasvatuksellinen ulottuvuus. Varhaiskasvatustyö on varhaisikäisten ihmisten kas-
vamisen tarpeista määrittyvää erityislaatuista ihmistyötä, jossa psykofyysinen ja 
sosiaalinen ulottuvuus ovat erityisen kiinteästi vuorovaikutuksellisissa suhteissa 
toisiinsa nähden ja käytännöllinen työ ilmenee jatkuvasti muuttuvana moniulot-
teisena prosessina, ”kaaosmaisena kokonaisvaltaisuutena”. Mitä nuoremmasta 
lapsesta on kysymys, sitä enemmän hoidolliskasvatuksellinen ulottuvuus koros-
tuu (tai ainakin tulisi korostua). Lapsen kasvaessa kasvatuksellis-opetuksellinen 
funktio korostuu. Aikuisten vuorovaikutuksellisena työtoimintana tämä tarkoit-
taa pienen lapsen kasvun ja kehityksen vaatimuksiin vastaamista mahdollisim-
man sopivalla tavalla. Vaatimus koskee sekä lapsiyksilön että lapsiryhmän kanssa 
toimimista. Toiminta lapsiyksilön kanssa kuitenkin eroaa laadullisesti lapsiryh-
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män kanssa toimimisesta. Lapsiryhmän kanssa toimimisessa korostuu erityisesti 
kasvattajien kyvyt ja taidot järjestää lasten keskinäissuhteita sekä hyödyntää esi-
neellissosiaalista ympäristöä käytännöllisessä työ- ja toimintaprosessissa lapsille 
mahdollisimman korkeatasoista ”kasvu- ja kehitystulosta”, yhteisöllistä luomaa 
(ks. 3.3) tuottavaksi.

Kasvatusyhteistyön kohteena malli pyrkii tuomaan esille sen, että pienen lap-
sen kasvu ja kehitys on monipuolista lapsen omaan kehoon, kehon toimintoihin, 
motoriikkaan, mutta samalla myös lapsen kaikkeen ulkopuoliseen toimintaympä-
ristöön liittyvien fyysis-sosiaalisten ja psykofyysisten suhteiden ymmärtämistä ja 
niiden sopivalla tavalla järjestämistä sekä ohjaamista. 

Rakensin varhaiskasvatustyön teoreettisen mallin tutkimukseni toisessa vai-
heessa ja hyödynsin sitä päivähoidon työntekijöiden kanssa toteuttamani ryh-
mätutkimuksen 13.3.2000 tapahtuneessa ensimmäisessä istunnossa nimellä 
”Varhaiskasvatustyön ammatillinen ydin, osa-alueet ja toiminnan sisällöllisme-
netelmälliset orientaatiopohjat”. Tarkoituksenani oli liittää hoito- ja kasvatusso-
pimustoimintaa koskeva yhteinen kehittelytyömme osaksi varhaiskasvatustyön 
kokonaisuutta siten, ettei ajattelumme olisi kiinnittynyt vain konkreettiseen työ-
välineeseen, lomakkeeseen ja sen paranteluun tai eksynyt tähän tai tuohon ”tyy-
liin” toteuttaa keskusteluja.

Tutkimukseni paikantuu moninäkökulmaisesti yhteiskunta- ja kasvatustietei-
den piiriin, sosiaalitieteelliseksi työtoimintaa ja yhteisöllistä toimijuutta korosta-
vaksi tutkimukseksi, jossa naissukupuoli varhaiskasvatustyön tekijänä painottuu. 
Seuraavassa, tutkimuksen metodologista orientaatiota kuvaavassa luvussa 3 esi-
tän tutkimuksessa käyttämäni monisubjektisen toimijuuden mallin, jota käytän 
kasvatusyhteistyön yhteiskunnallisten ulottuvuuksien jäsentämisessä.
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3 Kontekstuaalinen monisubjektinen 
tiedonmuodostus

Kasvatuksen ja koulutuksen ymmärtää paremmin, jos ajattelee, että ne ovat osa 
kansakunnan rakentamisen ja rakentumisen prosessia, totesi suomalaisen kas-
vatussosiologian merkittävä edustaja professori Annika Takala valtakunnallisilla 
varhaiskasvatustutkimuksen päivillä Jyväskylässä vuonna 1988. Takala korosti 
työn tutkivaa kehittämistä, ”… joka samalla kun kartoittaa työssä vaadittavia tä-
mänhetkisiä valmiuksia myös luo perspektiiviä työn kehittämiseen, johon kuuluu 
myös työn yhteiskunnallisten yhteyksien ymmärtäminen…”. Tutkimukseni kohde, 
päiväkodin kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa osana päiväkodin työtä 
edellyttää kohteen tarkastelua moniulotteisesti yhteiskunnallisissa yhteyksissään. 

Tässä luvussa tarkastelen kasvatusyhteistyötä ja sen tutkimista kokonaisyh-
teiskunnallisesta, makrotason näkökulmasta ja luon tutkimuskohdettani käsit-
tävän monisubjektisen toimijuuden teorian tai mallin sekä esitän tutkimukseni 
kontekstuaalisen teoreettismetodologisen orientaation.

3.1 Lasten päivähoitojärjestelmä kasvatusyhteistyön 
yhteiskunnallisena ympäristönä 

”… Sehän on kehittynyt pikkuhiljaa tämä naisten työssäkäynti. Se on yh-
teydessä tähän sosiaaliseen kuvaan, nythän kaikki äidit käyvät työssä.”21

Suomalaista päivähoitojärjestelmää ja sen syntyä on tutkittu ja selitetty eri näkö-
kulmista. Järjestelmän synty ja kehitys on kytketty teolliseen vallankumoukseen. 
Esimerkiksi Anna-Leena Välimäen mukaan ”Sadan vuoden perspektiivissä lasten 
hoitojärjestelyitä voidaan pitää teollisen vallankumouksen piirissä tapahtuneena 
ideana ja ratkaisuna” (Välimäki 1998). 

Päivähoidon järjestämisen tarve nähdään äitien kodin ulkopuolisessa työssä 
käymisen synnyttämänä ongelmana. Riitta Auvisen mukaan lasten päivähoito-
ongelma syntyi yhteiskunnan teollistuessa ja kaupungistuessa. Lasten päivähoi-
don määrällinen kehitys on liittynyt kiinteästi äitien työssäkäynnin yleistymiseen, 
joka 1900-luvun alusta lähtien on ollut poikkeuksellisen suurta. Vuonna 1900 
naisten osuus kodin ulkopuolisesta työvoimasta oli meillä 35,1 %. Amerikan siir-
tolaisuus, kansalaissota ja pulavuodet nostivat Suomen lukua; vuosisadan alku-
puolella (vuonna 1910 38,9 %, vuonna 1920 41,3 % ja 1940 42,3 %) ja vuosisadan 
lopulla ensimmäinen suuri rakennemuutos 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1970 
naisten osuus kodin ulkopuolisesta työvoimasta oli 44,4 %. (Auvinen 1971, 114; 
1980, 48.) 

1960-luku merkitsi naisten ja äitien entistä yleisempää työelämään siirtymis-
tä. Rauhalan mukaan tuolloin naisten palkkatyöhön osallistumisessa tapahtui sel-
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vä laadullinen murros. Alkutuotannosta palkkatyöhön lähteneiden naisten osuus 
oli Suomessa selvästi miesten osuutta suurempi koko 1960-luvun ajan. Naisten 
työvoimaosuudet kasvoivat 1960- ja 1970-luvuilla erityisesti kaupungeissa, joissa 
vallitsi työvoimapula. Kun naisista tuli palkkatyöläisiä, päivähoito nousi näkyväk-
si ongelmaksi (Rauhala, P.-L. 1996, 113). Kuitenkin Raija Julkusen mukaan naiset 
palkkatyöläistyivät Suomessa jo aiemmin ilman järjestettyjen päivähoitopalvelu-
jen antamaa yllykettä ja turvaa. Naiset ovat saaneet hankkia oman toimeentu-
lonsa, jos ovat samalla pystyneet hoitamaan perheensä. Julkunen kytkee lasten 
päivähoitojärjestelmän synnyn suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan muista 
pohjoismaista poikkeavaan porvarillisagraariseen toimintatapaan. (Julkunen 
1994, 195.) Julkusen mukaan Suomessa 1960-luvulla solmittiin uusi sukupuoli-
sopimus, jonka ytimenä oli palkkatyösopimus. (Julkunen 1994, 195.)

3.2 Kokonaisyhteiskunnallisen kontekstin malli 

Varhaislapsuuden tuottaminen on monitasoinen ja -toimijainen kokonaisyh-
teiskunnallinen prosessi. Tutkimuksen kannalta näytti välttämättömältä raken-
taa alustava kuvaus kasvatusyhteistyötä koskevista suhdejärjestelmistä. Kuvaan 
suhdejärjestelmiä seuraavan kolmen kuvion (Kuviot 5, 6 ja 7) avulla. Kuviot voi 
ajatella suomalaisesta varhaiskasvatusjärjestelmästä eri suunnista otetuiksi poik-
kileikkauksiksi. Kuvioiden tarkoitus on osoittaa suhteita ja suhdejärjestelmiä jois-
sa varhaislapsuutta rakennetaan ja tuotetaan eri toimijoiden toimesta. Päädyin 
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määrittelemään varhaislapsuuden perustavat työyhteisöt lapsen toiminta- ja kas-
vuympäristöinä ja -yhteisöinä kuvion 5 esittämällä tavalla.

Kuviossa 5 ydintoimijaksi on asetettu lapsi tai lapsuus konkreettisessa toimin-
ta- ja kasvuyhteisössään. Tutkimukseni perusasetelman mukaisesti perhepiiri ja 
päiväkoti ovat lapsen kaksi keskeistä varhaiskasvatuksen toiminta- ja kasvuyh-
teisöä. Tein tietoisen valinnan, enkä puhu lapsen ”kehitysyhteisöistä” tai kehitys-
ympäristöistä, koska näen lapsen kasvun ja kehityksen tapahtuvan toimintana ja 
toiminnassa. Lapsi elää, kasvaa ja oppii toimiessaan niissä yhteisöissä, joissa hän-
tä aikuisten toimesta hoidetaan. Kuviossa 5 yhteiskunnallisen kehän sisällä ovat 
kaksi keskeistä pienen lapsen toiminta- ja kasvuyhteisöä, ”perhe” ja ”päiväkoti”. 
Lapsi/lapsuus on aktiivinen subjekti ja toimija, samanaikaisesti sekä itsensä, lä-
hiyhteisönsä sekä yhteiskunnan luoja ja rakentaja aikuisten ollessa avainavusta-
jina hoitajina ja kasvattajina. Luonnehdin päiväkodin aikuisten lapselle toteut-
tamaa toimintaa, työntekijöiden työtä, varhaiskasvatuksena ja esiopetuksena ja 
kodissa vanhempien tai muiden aikuisten lapseen kohdistuvaa työtä hoitona, kas-
vatuksena ja huoltona. Nämä kaikki sisältyvät myös vanhempien ja ammattilais-
ten lasta koskevaan yhteistyöhön, jota kuvaa alhaalta tuleva yhteisöjä yhdistävä ja 
samalla vanhempien ja työntekijöiden yhteistyön lähityötä esittävä kuvio. Yhteis-
kunta luo sekä lapsille että vanhemmille lapsen hoito- ja kasvatustyön mahdolli-
suuksia ja ehtoja. Kuvion 5 koti- ja perhepiirillä tarkoitan perinteistä ydinperhettä 
laajempaa lapsen perheympäristöä. Käsite kuvaa paremmin lapsen esimerkiksi 
uusperheilmiön kautta yhteiskunnallisesti laajentunutta asemaa ja erilaistunutta 
aikuisten ja lasten sosiaalisten suhteiden piiriä. Työntutkimuksellisen orientaa-
tioni näkökulmasta pienten lasten hoitaminen kodeissa määrittyy pääsääntöisesti 
äitien hoito- ja kasvatustyöksi. Koti- ja perhepiiriä voidaan ajatella analogisena 
päiväkodin työyhteisölle. 

Seuraava kuvio 6 kuvaa alustavasti kasvatusyhteistyön yhteiskunnallisten eh-
tojen rakennetta ja säätelyjärjestelmää. Kysymys on makrotason kuvauksesta. 
Kuvion keskellä valtakunnallinen ja paikallinen hallinto esitetään yhteiskunnan 
perusrakenteista tulevien vaikutusten tulkitsijaksi tai välittäjäksi, varhaislapsuu-
den tuottamista koskevien ehtojen pääsäätelijäksi.

Keskeisinä vaikuttajina ja ehtojen määrittelijöinä (vasemmalta tuleva nuoli) 
toimii koko yhteiskunta, elinkeinot, työelämän tarpeet, perherakenteet, asumi-
nen, perheiden toimeentulon lähteet ja hankintamahdollisuudet. Yhteiskunta luo 
ne olosuhteet ja vaikuttaa toiminnallaan, esimerkiksi hyvinvointipalveluilla, per-
heiden kykyyn hoitaa ja kasvattaa lapsiaan. Nykyvaltio säätelee merkittävällä ta-
valla varhaisikäisten lasten yhteisöllisiä osuuksia ja elämänehtoja. Paikallistason, 
kuten kuntien voimavarat ja politiikka säätelevät keskeisesti myös päiväkodin toi-
mintaa ja kasvatusyhteistyötä vanhempien kanssa. Yhteistyörakenteisiin ja -kult-
tuureihin vaikuttavat paikallinen hallinto, päiväkotien asiakkaat, vanhemmat ja 
lapset sekä muut paikallistoimijat. 
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Kuvio 6. Kasvatusyhteistyön ehtojen rakenne ja säätely 

Kasvatusyhteistyön hallinnon toiminta ilmenee erilaisissa virallisdokumenteissa. 
Hyödynnän niitä myös omassa tutkimuksessani. Sen sijaan hallinnon toiminnan 
vaikutuksia päiväkoteihin ja lapsiin on vaikea jäljittää. Hallinto ei yleensä ole ha-
lukas tutkimaan omaa toimintaansa, etenkään sen käytännöllisiä vaikutuksia alu-
eensa ihmisten arkeen. Esimerkiksi lasten päivähoidossa hallinnon toteuttamat 
asiakastyytyväisyyskyselyt tyytyvät kartoittamaan paljolti asiakkaan ja lähityön-
tekijän keskinäissuhteiden laatua ja asiakkaan käsityksiä lapsen hoidon laadusta. 
Sen sijaan hallintotoimijan työhön suoraan kohdistuva asiakasarviointi jää usein 
puuttumaan. 

Päiväkodin työ on monin tavoin kytköksissä paitsi lasten vanhempiin, myös 
muun muassa terveydenhuollon, opetustoimen ja muun sosiaalihuollon toimin-
taan. Kuviossa 7 esitetään pelkistetty kuvaus julkisen hyvinvointityön suurimmis-
ta sisartyöalueista22 ja näiden työelämäkytkennöistä. Esitän kuvauksen tutkimus-
kohteeni yhteiskunnallisten ulottuvuuksien hahmottamiseksi. Kuvion tarkoitus 
on ilmentää päivähoidon kasvatusyhteistyön sijoittumista julkisen hyvinvointi-
työn kenttään, näiden työalojen erityistä paikkaa työelämässä sekä toisaalta aloja 
yhdistäviä ja erottavia piirteitä. 

Kuvion nuolten määrä ja paksuudet kuvaavat työ- ja tuotantoelämän hyvin-
vointisektoreihin kohdistamien paineiden ja vaikutussuhteiden voimakkuutta ja 
toisaalta näiden järjestelmien merkitystä työelämälle. Kuvaan vahvoilla nuolilla 
työelämän suoria ja monitahoisia kytkentöjä päivähoitojärjestelmään. Suoma-
laisessa julkisen varhaiskasvatuksen järjestämisen tavassa lasten vanhempien, 
erityisesti äitien, työllisyys ja työttömyys vaikuttavat verrattain suoraan julkisen 
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päivähoidon tarpeeseen ja käyttöön ja siis myös lapsiin itseensä. Lasten vanhem-
pien päivittäisillä, vuorokausittaisilla, kuukausittaisilla ja vuosittaisilla työajoilla 
on suora vaikutus päivähoitoon ja muun muassa sen rakenteisiin. Näin vahvaa, 
koko järjestelmää perustaltaan liikuttamaan pystyvää sukupuoli-, työ- ja tuotan-
toelämäriippuvuutta ei sisartyöaloilla, terveydenhuollolla ja sivistystoimella ole.
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Sosiaali-
huolto

Lasten 
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Työpaikat 
ja -ajat

Pienten lasten 
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Kuvio 7. Päivähoidon ja sen sisaralojen hyvinvointityön erilaiset työelämäyhteydet 

Työelämän paineet ja muutokset vaikuttavat päivähoitotyöhön verrattoman pal-
jon suoremmin ja voimakkaammin kuin muiden hyvinvointisektorin työntekijöi-
den työhön. Kaikkiin näihin järjestelmiin vaikuttavat lukuisat muut yhteiskunnal-
liset tekijät erilaisilla aikajaksoilla. Esiymmärrykseni perusteella, sijoittamalla ja 
suhteuttamalla päivähoitotyö ja kasvatusyhteistyö tällä tavoin yhteiskunnallisiin 
yhteyksiinsä, on ehkä mahdollista päästä käsiksi tällaisten työalojen yhteisten eri-
tyispiirteiden kautta myös joihinkin päivähoitotyön ja kasvatusyhteistyön tärkei-
siin ominaisuuksiin.

3.3 Varhaislapsuus osana suomalaisen hyvinvointivaltion 
sopimuskonseptia 

Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista käytetään myös käsitettä hyvinvointi-
valtiosopimus. Tämän kirjoittamattoman ”sopimuksen” sisällöiksi Jaakko Kian-
der ja Henrik Lönnqvist esittävät aiempiin (2002) tutkimuksiin perustuen neljä 
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kokonaisuutta: solidaarisuus-, työllisyys-, sukupolvi- ja sukupuoli”sopimuksen”23. 
Kianderin ja Lönnqvistin mukaan ”Hyvinvointivaltion laajuudesta päättäminen on 
jatkuvaa rajanvetoa. Jopa useimmat hyvinvointivaltion kriitikot katsovat, että julki-
sen sektorin on huolehdittava peruskoulusta ja perusterveydenhoidosta. Sen sijaan 
esimerkiksi yliopisto-opetuksen ja alle kouluikäisten lasten päivähoidon järjestä-
minen eivät aina itsestään selvästi kuulu julkisen sektorin tehtäviin vaikka tähän 
onkin monissa Länsi-Euroopan maissa totuttu.” (Kiander & Lönnqvist 2002,129).

Sopimuksellisuuden tematiikka on viime vuosina yleistynyt yhteiskunta- ja 
sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Oma tutkimukseni käynnistyi kasvatustie-
teellisestä ja yksilötason hoito- ja kasvatussopimustoiminnasta. Sopimukselli-
suus näyttää nousseen tietyntyyppiseksi organisoivaksi käsitteeksi laajemminkin 
yhteiskunnallisia ja etenkin hyvinvointivaltiota ja -työtä koskevaksi käsitteeksi. 
Palaan käsitteeseen tuonnempana. Voin hyödyntää Kianderin ja Lönnqvistin hy-
vinvointivaltion hahmotusta neljällä ”sopimuksella” omaan tutkimukseeni pyr-
kiessäni hahmottamaan tutkimuskohteeni holistista yhteiskunnallista luonnetta. 
Pienten lasten hoito- ja kasvatusyhteistyö leikkaa oleellisella tavalla kaikkia neljää 
”sopimuskenttää”. Erityisen mielenkiintoiseksi tässä yhteydessä näistä neljästä 
kentästä nousee ”solidaarisuussopimus.” Sekä tutkimukseni historiallisempii-
rinen että varhaiskasvatus- ja yhteistyön nykytilaa ja ongelmia koskeva aineisto 
nostavat solidaarisuussopimuksen keskeisesti esiin. 

Kysymyksen alle kouluikäisten lasten ryhmää koskevasta yhteiskunnallisesta 
solidaarisuudesta voi pelkistää kysymykseksi tämän ryhmän yhdenvertaisista ih-
mis- ja kansalaisoikeuksista. Se, ettei ”päivähoidon järjestämistä”, toisin sanoen 
pienten lasten elämästä ja kasvatuksesta huolehtimista pidetä kirjoittajien mu-
kaan mitenkään itsestään selvänä valtiovallan ja julkisen sektorin tehtäviin kuu-
luvana, on sinällään kirjoittajien mainitsemaa ”jatkuvaa rajanvetoa” siitä ketkä, 
missä ja millä varannoilla hoitavat maamme noin 400 000 lasta hetkestä toiseen 
päivittäin. Kysymys on myös pienten lasten ja heitä pääasiallisesti hoitavien nais-
ten ja äitien aseman, tilan ja varantojen auktorisoitujen määrittelijöiden avulla 
muodostettavista ”ennakkosopimuksista tai -osuuksista” Suomen valtiossa. Kos-
ka kysymys on myös tällä maantieteellisellä alueella asuneiden äitien ja muiden 
naisten ikiaikaisesta työstä ja edelleen heidän ”luonnolliseksi” nähdystä työstään 
yhteisön uusintamiseksi on tärkeää selvittää, mitä sopimuksellisuudella nykyai-
kaista hyvinvointivaltiota ja -työtä koskien voidaan tarkoittaa.  

Tutkimukseni käynnistyi hoito- ja kasvatussopimustoiminnan tutkimisella. 
Käsite sopimus on tutkimukseni kannalta monella tapaa merkityksellinen, jo-
ten tarkastelen sen merkityksiä hieman tarkemmin. Suomen kielessä sopimus- 
sana näyttää johdetun sopia-verbistä, joka on ikivanha johdos sanasta sopa, joka 
on merkinnyt paitaa tai muuta sen tapaista. Verbi sopia on aluksi tarkoittanut 
konkreettisesti vaatteen sopimista kantajansa ylle, myöhemmin se on saanut ylei-
semmän merkityksen (Häkkinen, 2005, 1184). Sopimuksen etymologia kertoo 
mielestäni oivalla tavalla myös pienen lapsen, ihmisen kasvatuksen ja hoidon ruu-
miillisuudesta ja käytännöllisyydestä. Pienen lapsen ensimmäisiä tarpeita suojai-
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sesta kohdusta tulonsa jälkeen on saada sopivaa suojaa, vaatetta tms. kehonsa 
ja ”raa’an” luonnon välille. Tämän suojan järjestäminen tapahtuu kulttuurisen, 
ikiaikaisen sukupolvisopimuksen muodossa edellisen sukupolven, useimmiten 
juuri lapsen synnyttäneen äidin ja hänen yhteisönsä valmistamalla, juuri vauvalle 
sopivalla kehon suojaimella. Vaate peittää tai kattaa kehoa, ruumista. Sen muoto 
vastaa sen kohdetta. Vaate on sekä tarpeellinen että välttämätön (esim. kylmyyttä 
tai kuumuutta vastaan). Vaate on sopiva jollekin, esimerkiksi (juuri tälle) keholle. 
Vaatteilla on ollut ja on edelleen syvällinen kulttuurinen, muun muassa valtaa, 
asemaa ja yleensä yhteiskunnallisia eroja ja asemia merkitsevä tehtävä. Vaate on 
kantajalleen tarpeellinen arvo sinänsä (käyttöarvo), joka myös luo ryhmälle tai 
yksilölle kulttuurista tai muuta arvoa. 

Sopimukset voidaan nähdä yhteisen toiminnan välineinä, joilla voidaan luoda 
erilaisia etuja, osuuksia, arvoja, tuloksia ja merkityksiä sopimusten osapuolten 
kannalta. Sopimukset ovat hyvin erilaisia ja niitä tehdään erilaisissa paikoissa ja 
yhteyksissä, tekijät ja sopimusten kohteet ovat erilaisia. Sopimukset ovat kult-
tuurisia välineitä, jotka voivat kantaa sisällään hyvin erilaisia sisältöjä ja merki-
tyksiä, ne voivat muokata oleellisesti (sopimus)kohdettaan, tekijöitään, olosuh-
teitaan jne. Sopimukset voivat olla aktiivisia kulttuurin- ja elämänmuodostajia 
samoin kuin niiden tuhoajiakin. Sopa-käsitteen lähteminen ikään kuin elämään, 
sen pitkäaikainen historiallis-kulttuurinen konkreettisesta abstraktiksi käsitteek-
si nouseva kehitysprosessi vihjaa käsitteen yleishyödynnettävyydestä ja samalla 
epämääräisyydestä ja siitä, että sillä on käyttäjänsä käsissä usein (yli)valtaa tar-
koittava merkitys. Sopimus-käsite on samalla toimintaa organisoimaan kykenevä, 
kulttuurisesti vahva käsite. 

Kasvatustyön monitieteinen kulttuuristen ja historiallisten prosessien ja or-
ganisaation tutkimus ei oman tutkimukseni aihepiirin näkökulmasta voi rajau-
tua julkisen varhaiskasvatusjärjestelmän sisälle, koska se kohdistuu julkishoidon 
ja kotihoidon yhteistyömaastoihin. Naistutkimus on pyrkinyt käsitteellistämään 
tällaista työtä sosiaalitieteellisenä hoivatutkimuksena. Naistutkimus puhuu myös 
hyvinvointivaltio-keskusteluun ja sen ammatteihin liittyen hyvinvointityöstä. 
Naissukupuolta ja sen asemaa yhteiskunnissa on käsitteellistetty mm. sukupuoli-
sopimuksen ja sukupuolijärjestelmän24 käsitteillä.

Uudempi hyvinvointivaltiotutkimus puhuu sukupolvisopimuksesta yhtenä 
neljästä hyvinvointivaltion keskeisestä ”sopimuksesta.” Sukupolvisopimuksella 
on tarkoitettu sitä, miten yhteiskunnat huolehtivat uusien sukupolvien tuottami-
sesta. Tutkimuksessani ajattelen, että sukupuolijärjestelmiä, erityisesti naissuku-
puolta, koskevat järjestykset ja varhaislapsuutta tuottavat sukupolvijärjestykset 
ovat erityisen kiinteissä, päällekkäisissä ja ristikkäisissä toinen toisiaan tuottavis-
sa ja luovissa materiaalis-sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa toisiinsa, tuottaa-
han naissukupuoli esimerkiksi omassa maassamme varhaislapsuutta sekä koti-
työnä että julkisena palkkatyönä. 

Tutkimuksessani voin ajatella, että sukupuoli- ja sukupolvijärjestelmien ge-
neratiivinen päällekkäisyys ja riippuvuus on yhteisön osuuksien siirtämistä lap-
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sille. Tässä on hyödyllistä palata suomen kielen osa-sanan etymologiaan. Osal-
la on jo vanhastaan ollut useita merkityksiä. Niitä ovat ”osuus, omaisuus, onni, 
kohtalo, menestys” ja myös ”liha(osuus)” saamen lisäksi vatjassa, etelä-virossa ja 
liivissä (Häkkinen 2005, 840). Lapsi ei elä ja kasva teoreettisella ”osallisuudella” 
vaan monipuolisella ja vieläpä hänelle sopivaksi jaetuilla käytännöllisillä, materi-
aalisilla ja kulttuurisilla ”osilla”. Esimerkiksi äidinmaito, äitiyshuolto, lastenneu-
volatoiminta ja julkinen päivähoito-varhaiskasvatus ovat lapselle yhteiskunnan 
antamaa osaa tai osuutta aiempien ja nykyisten sukupolvien tuottamista varan-
noista. Osat ovat konkreettisia välineitä ja arvoja, joilla vastasyntyvä ja -syntynyt 
voi jatkaa elämäänsä, oman osansa edistämistä, menestyksensä ja onnensa etsi-
mistä.

3.4 Kasvatusyhteistyö yhteisöllisenä toimintana

Kasvatustoiminnan, myös varhaiskasvatustoiminnan filosofisteoreettista ja sosio-
logista rakennetta voidaan kuvata ja tällaisia kuvauksia voidaan hyödyntää ja kes-
kusteluttaa keskenään uuden mahdollistamiseksi. Ari Kivelän & Jouni Peltosen & 
Esa Pikkaraisen (1996, 127) mukaan kasvatustoiminnalta kokonaistoimintana on 
puuttunut tyydyttävä määritelmä. He ovat pyrkineet korjaamaan tilannetta peda-
gogisen toiminnan käsitteen avulla. Pedagoginen toiminta voidaan nähdä omana, 
muusta sosiaalisesta toiminnasta suhteellisen eriytyneenä inhimillisen toiminnan 
muotona (1996, 127). Kirjoittajat esittävät pedagogisen toiminnan rakennetta ku-
vaavan teoreettisen mallin, jossa toiminnan neljä toisiinsa viittaavaa perusperiaa-
tetta – sivistyksellisyys, itsenäisen toiminnan vaatimus, kulttuurin presentaatio ja 
kulttuurin representaatio – muodostavat kokonaisuuden. Näen mallin tärkeänä 
tutkimukseni varhaiskasvatustoiminnan paikannuksessa. Ajattelen pedagogisen 
toiminnan käsitteen sijalle vastaavan pieniä lapsia koskevan varhaispedagogi-
sen toiminnan idean tarkoituksenani osoittaa, että myös varhaisikäisen lasten 
kasvatus on läpi- ja kokonaisyhteiskunnallista ja että kasvatusyhteistyötä lasten 
vanhempien kanssa koskevat teoreettiset perusulottuvuudet on tärkeätä rakentaa 
yleisinhimillisistä, ihmismäisiä suhteita koskevista filosofisteoreettisista peruspe-
riaatteista lähtien. Mallin teoreettisena ongelmana on se, että se ei tunnista konk-
reettisia kasvatustyön tekijöitä, toimijoita. 

Miksi ihmislapsen kasvattaminen, ihmiseltä–ihmiselle-työ, ihmismäisen 
konkreettinen luomistyö on vain vähän sanoitettua ja valtadiskurssissa esimer-
kiksi hyvinvointivaltiota koskevaan ekonomistiseen sanoitukseen nähden toissi-
jaista? Miksi tällaisen työn käsitteellinen tarkastelu nimetään, ”institutionalisoi-
daan”, esimerkiksi ”perheeksi”? Erään selityksen voi tarjota em. emergenttisen 
ilmiön laadusta toiseen kehkeytyvä luonne, jossa Deaconin mukaan ”alemman 
tasoiset” prosessit peittyvät (masking) uusien ”ylemmän tasoisten” ilmiöiden alle 
(lainaus: Haila 2009, 54). Onko ihmisten ja ihmisyhteisöjen itsensä kasvattami-
sessa pienimmät ja alimmat peittyneet ylempien ja suurempien alle? Mitä nämä 
”ylemmät” ja ”suuremmat” voivat olla?
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Varhaiskasvatustutkimuksessa on hyödynnetty usein ekologisen teorian tar-
joamaa yhteiskunnan kerroksisuutta, joka määrittelee lapsen kehityksen pääl-
lekkäisinä kehinä tai tasoina. Myös sosiaalitieteissä kerroksisuuden ja niiden 
muodostumisen, jatkuvassa liikkeessä olemisen ajatukset ovat tärkeitä. Pekka 
Kuuselan (2004) mukaan kriittisessä realismissa ja realistisessa yhteiskuntateori-
assa ratkaistaan selittämistä koskeva kysymys näkemällä sosiaalitieteelliset ilmiöt 
mikro-, meso- ja makrotason kysymyksin. Ideana on nähdä tutkittava asia – ol-
koon se sitten sosiaalinen maailma, yhteiskunta tai organisaatio – tietyllä tavalla 
monimutkaisena järjestelmänä, jota selitettäessä tulee huomioida toimijan kyvyt 
ja voimat sekä emergenttien tasojen itsenäiset ominaisuudet. Monitasoisuus tar-
koittaa käytännössä sitä, että yksilön toiminta tapahtuu aina kerrostuneessa sosi-
aalisessa todellisuudessa (Kuusela 2004, 216). Kollektiiviset toimijuudet voidaan 
ymmärtää samanaikaisesti aktiivisina inhimillisinä toimijoina, toimijoiden ryh-
mänä ja yhteiskunnallisina rakenteina. Emergentti ajattelu hyväksyy sosiaalisen 
todellisuuden eri tasojen olemassaolon ja erilaiset toimijat. Olennaista on, että 
emergenttejä tasoja syntyy, niillä on yhteyksiä keskenään, ne toimivat itsenäisesti 
ja niillä on myös vaikutuksia alas- ja ylöspäin. Toimijoilla on voimia ja kykyjä saa-
da aikaan muutoksia (Kuusela, 2004, 10). 

Käytin tutkimukseni 1. vaiheen yleisenä viitekehyksenä ekologista teoriaa 
sekä siihen pohjautuvaa kontekstuaalisen kasvun mallia (Hujala & al. 1998, 15). 
Tutkimusprosessin aikana olen kehitellyt kontekstuaalista otetta realistisen so-
siaalitieteen yhteisöllisen kerroksellisuuden (Kuusela 2004, 216) ja emergenssin 
käsitteiden avulla paremmin tutkimuskohdettani hyödyttäväksi. Realistisen sosi-
aalitutkimuksen orientaatiossa yhdistyy sosiaalinen kerroksellisuus ja keskinäis-
suhteissa oleminen perustaltaan varhaiskasvatustieteessä sovelletun ekologisen 
mallin kanssa. Ekokulttuurinen malli puolestaan korostaa lasten vanhempien ja 
perheiden toimijuutta, kodin piiriä ja oman lapsen kasvatusta myös kansalaisuu-
tena.

Toimijuutta on käsitteellistetty myös verkostoiksi rakentuvana subjektiutena. 
Reijo Miettinen & al. (2006) erittelivät erilaisia verkostokäsitteitä ja muokkasivat 
täydentäen taloudellista verkoston käsitettä oman kohteellisen verkostokäsitteen 
ja määrittelivät sen seuraavasti: ”Ymmärrämme verkoston muodostavat toimijat 
esineellis-sosiaalisiksi toimintajärjestelmiksi. Toimintajärjestelmä on tyypillisesti 
paikallinen työyhteisö, esimerkiksi yritys tai sen yksikkö… Toimintajärjestelmän 
sosiaaliset elementit, kuten työnjako, henkilöstön osaaminen, ja esineelliset ele-
mentit, kohde ja työvälineet ovat toisistaan riippuvaisia ja ymmärrettävissä vain 
toistensa kautta (emt. 2006, 35).” Hyödynnän kohteellisen verkoston käsitettä 
muokkaamalla sitä sosiaalisen verkoston käsitteen (ks. esim. Miettinen 2006, 14) 
avulla. 

Käsitän kohteellisen sosiaalisen verkoston tai verkostojen järjestelmän so-
siologisen tutkimuksen perinteiden mukaisesti yksilöitä toisiinsa ja yhteisöihin 
ja yhteiskuntaan yhdistävinä ensisijaisesti sosiaalisina, mutta myös yhteisöllisiä 
luomia tuottavina vuorovaikutustyön tyyppisinä rakenteina, ”…joita ei voi palaut-
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taa sen enempää taloudelliseen hyötyyn kuin poliittiseen valtaan tai valtiolliseen 
pakkoonkaan (Lainaus: Miettinen 2006, 14; Gronow & al. 1996, 20).” 

Ymmärrän tutkimuksessani sosiaalinen-käsitteellä monimerkityksellisesti
yhteisöllistä ja käytän näitä käsitteitä rinnakkain painottaen kuitenkin yhteisöl-
listä sosiaalisen sijaan. Yhteisö- ja yhteisöllinen -käsitteiden käyttö tässä tutki-
muksessa perustuu suomen kielen etymologiaan, jonka mukaan sosiaalisella 
tarkoitetaan yhteisöllistä tai yhteiskunnallista25 ja yhteisö-käsite juontuu yksi-
sanasta. Sanalla yksi on vastineet kaikissa suomalaisugrilaisissa kielissä ja se on 
perustava johdos, jota on hyödynnetty 1800-luvulla muun muassa yhteisö-sanan 
oppitekoisessa muodostamisessa. Puolestaan kahden tai useamman omistukses-
sa olevaa merkitsevällä yhteinen-sana on esiintynyt vanhassa kirjakielessä Ag-
ricolasta lähtien myös merkityksessä ’yleinen, julkinen’ (Häkkinen 1525–1527). 
Tulkitsen yhteisön ja yhteisöllisen konkreettisiksi tuottaviksi, ”raskaiksi yhtei-
söiksi”, jotka voivat omistaa ja hyödyntää esimerkiksi sitä maa-aluetta, rakenta-
miaan rakennuksia, tuottamaansa ruokaa ja esineitä ym., jolla asuvat. Kysymys 
ei ole esimerkiksi kansalaisyhteiskunnasta aikuisten ihmisen toisilleen mahdol-
listavana vuoropuheluna ja toiminnan kenttinä tai ”kevytyhteisöistä” (Filander & 
Vanhalakka-Ruoho 2009, 9). Palaan valintaani käyttäen käsitettä yhteisöllinen 
sosiaalinen-käsitteen sijasta luvussa 10. 

Sosiaalis-yhteisöllisellä tarkoitan ihmisten keskinäisen kanssakäymisen toi-
minnallisia ja prosessuaalisia suhteita ja muotoja, kuten inhimillistä vuoro-
vaikutustoimintaa, vastavuoroista saamista ja antamista sekä tuottamista ja 
kuluttamista. Käsitteessä sosiaalinen tai yhteisöllinen yhtyvät yksilöllinen ja yh-
teisöllinen toiminnallinen tekeminen ja tuottaminen elämistä, kasvua ja kasvatta-
vaa työtä ja elämäntoimintana. Tutkimuksessani olen päätynyt käyttämään yhtei-
söllisen ihmismäisen tuottamisen tai luomisen tuloksesta käsitettä yhteisöllinen 
luoma -käsitettä erottaakseni tällaisen toiminnan periaatteellisesti kohteeltaan 
esinemäisestä työtoiminnasta. Luoma26-sana pohjautuu rikkaaseen taustaansa 
suomen, sen lähi- ja sukulaiskielten etymologiassa ja se sopii hyvin tutkimukseni 
kasvatusyhteistyön erityislaatuista, ihmismäistä tulosta ilmaisevaksi käsitteeksi. 
Lapsen kasvua tuottava inhimillinen vuorovaikutustoiminta ei ole ensisijaisesti 
merkkien merkitsemää tai välineellistä. Tällaisen toiminnan tulos ilmenee sekä 
konkreettisina että abstrakteina tuloksina, inhimillisyhteisöllisinä luomina, työ-
toiminnan tuloksina. Ne voivat sisältää sekä fyysistä kasvua, henkistä kehitystä ja 
monenlaista oppimista ja erilaisia yhteisöllisiä materiaalis-sosiaalisia luomia, ku-
ten erilaisia lasten ja aikuisten yhdessä ja erikseen tuottamia tuotoksia. Yhteisölli-
set luomat eivät pelkisty vain esineellis-materiaaliseksi, eivät etenkään toiminnan 
tai vaihdon välineiksi. 

3.5 Kehittämistutkimus monisubjektisena tiedonmuodostuksena

Tutkimukseni toteutuu monitieteisellä otteella. Tieteidenvälinen orientaatio oh-
jaa tutkimuksessa kysymyksenasettelua ja tutkimusprosessin organisointia. Zie-
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rhofer & Burger (2007) ovat empiirisesti tutkineet transdisiplinaarisia hankkeita 
ja esittäneet, että niissä kiinnitytään tunnistettaviin elämismaailman kysymyk-
siin. Monitieteisellä tutkimustavalla on yhteys tutkimuksen kohteina oleviin ja/
tai tietoa tarvitseviin henkilöihin tai ryhmiin. Monitieteinen tutkimusote sisältää 
osallistumista, osallistamista, responsiivisuutta ja kokemuksellisen arkitiedon 
analyyttistä huomioimista. Tarkoituksena on suuntautua tavoitteellisesti ja julki 
lausutusti yhdessä hankitun tiedon käyttämiseen, hyödynnettävyyteen ja sovellet-
tavuuteen. Tällaisella MODE 2 -nimellä kutsutulla tutkimuksella voidaan pyrkiä 
myös vuorovaikutteiseen oppimiseen, kaikkien tiedon kokoamisprosessiin osal-
listuvien tiedon lisäämiseen sekä eri lähestymistapojen tuottamien vinoutumien 
minimoimiseen tai ainakin tietoisuuteen eri näkökulmista (Zierhofer & Burger 
2007, Rauhala, P.- L. 2008, 255–256 mukaan). Tutkimuksessani korostui moni-
tieteisyyden piirteet edellä esiin tuodun mukaisesti tutkimuksen prosessuaalisuu-
dessa, työntekijöiden osallisuudessa, arkitiedon analyyttisessä huomioinnissa, 
tiedon yhteisessä hyödynnettävyydessä sekä vuorovaikutteisessa oppimisessa. 

Työelämän kehittämisohjelmissa ja -tutkimuksessa keskeisinä käsitteinä on 
käytetty verkoston, innovaation, sosiaalisen pääoman, luottamuksen, yhteistyön, 
dialogisuuden ja vuorovaikutuksen käsitteitä (Engeström 2004; Miettinen & al. 
2006; Alasoini 2006). Työtä ja työssä tutkivaa ja kehittävää toimintaa käsitteel-
listetään mm. innovaatioverkostoiksi (Alasoini 2006, 36; Miettinen 2006, 5). Ala-
soinin mukaan tärkeintä työelämän kehittämisessä on innovaatioketjun eri osien 
välinen vuorovaikutus, verkostoituminen ja yhteistyö, jolloin innovaatioketjun 
sijasta tulisikin puhua innovaatioverkostoista. Hänen mukaansa vuorovaikut-
teisessa ja rekursiiviseen innovaatiomalliin perustuvassa työelämän kehittämi-
sessä tarvitaan mukaan mekanismeja, joilla voidaan luoda monipuolisemmin ja 
joustavammin areenoita erilaisten toimijoiden ja tiedon kohtaamiselle. Keskei-
senä kehittämisen kohteena ennakoivasti toimivissa yrityksissä ja muissa työor-
ganisaatioissa eivät ole enää niinkään toiminnot, toimintaprosessit tai tuote- ja 
palvelurakenteet vaan kokonaiset toimintakonseptit. Alasoini näkee tavoittelemi-
sen arvoisena monipuolisesti osallistavan työelämän kehittämisen, jossa entistä 
enemmän erilainen tieto ja osaaminen, kuten asiantuntijat ja käytännön toimijat 
toimivat vuorovaikutteisesti (Alasoini 2006, 37–38). Sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa puhutaan verkostokehittämisestä palveluparadigman muutosvoimana (Kar-
jalainen 2006, 251).

Tutkimuksessani pyrin myös laajentamaan kasvatustyötä ja varhaislapsuu-
den tuottamista koskevaa holistista ajattelua tuomalla siihen työtoiminnallisen 
prosessuaalisen ja tuloksia tuottavan näkökulman. Pyrkimykseni on muodostaa 
perusteltu käsitteellinen kokonaisuus kasvatusyhteistyöstä sekä tutkia ja kehittää 
sitä osana varhaiskasvatustyötä, varhaislapsuuden yhteisöllistä tuottamista. Tut-
kimuksen ideana kaiken kaikkiaan on ”toiminnallistaa” yhteisöllisen eli sosiaali-
sen – tässä tapauksessa monisubjektisen toimijan toimesta kasvatusyhteistyössä 
tapahtuva varhaislapsuuden tuottaminen ja sen eri tasoisten yhteisöllisten ehto-
jen rakentaminen. Tutkimuksessani korostuu kaiken kaikkiaan toimijuus.
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Maassamme lasten päivähoito ja varhaiskasvatus on pitkään ollut osa sosiaa-
lisalaa ja -huoltoa. Riitta Seppänen-Järvelän ja Vappu Karjalaisen (2006) toimit-
tamassa kirjassa on pyritty arvioimaan kokonaisvaltaisemmin sosiaali- ja terve-
ysalan kehittämistutkimuksen teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä. Tuomo 
Alasoinin mukaan kehittämistoiminnan vaihtelevan terminologian ohella myös 
itse työelämän tutkimusavusteisen kehittämisen käsite on siinä mielessä vakiin-
tumaton, ettei sille ole mahdollista löytää yhtä ja yleisesti käytettyä määritelmää. 
Alasoini on kuvannut tutkimusavusteista kehittämistä seuraavasti: ”Tutkimus-
avusteisuutta on kehittämistoiminnassa luonnehdittu muun muassa siten, että 
aiemman tutkimuksen avulla luotujen käsitteellisten mallien pohjalta asetetaan 
tutkimusongelmia ja niihin liittyviä hypoteeseja, joita saatetaan kriittiseen tarkas-
teluun (”testataan”) tietyn muutosprosessin yhteydessä, johon vaikutetaan tutki-
jan tekemällä kehittämisinterventiolla. Hypoteesit voivat ”elää” ja tarkentua muu-
tosprosessin ja kehittämisintervention kuluessa. Kriittisen tarkastelun pohjalta 
tehdään johtopäätöksiä, jotka jalostavat edellä mainittuja käsitteellisiä malleja 
tai niitä koskevia perusteluja. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään käsitteellisiä 
malleja, jotka perustuvat aiempaan tutkimus- tai kokemustietoon ja joiden avulla 
kyetään kuvaamaan kehittämisen lähtötilanteen kannalta relevantteja objekteja 
ja niiden välisiä suhteita.” (Alasoini 2006, 35; 2007. ks. myös Seppänen-Järvelä & 
Karjalainen 2006, 35; Ramstad & Alasoini 2007).  

Kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pohjaava kehittävän työntutki-
muksen metodologia voidaan nähdä tutkimusavusteisena käytäntötutkimuksena, 
jossa toiminnan ja toimintajärjestelmien analysointi tapahtuu yhdessä toimijoi-
den kanssa moniulotteisen käsitteellisen viitekehyksen avulla (Seppänen-Järvelä 
& Karjalainen 2006, 22). Tuomo Alasoini on kuvannut osuvasti ja samalla yleistä-
västi kehittävän työntutkimuksen metodologian ja teoreettisten mallien luonnetta 
ja tutkimuksellista kehittämistä koskevaa hyödynnettävyyttä. 

3.5.1 Kehittävän työntutkimuksen metodologia ja toimintajärjestelmän käsite 

Tukeudun kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pohjaavan kehittävän työn-
tutkimuksen tarjoamiin metodologisteoreettisiin lähtökohtiin. Kehittävä työntut-
kimus on toiminnan teorian erityinen muoto ja sovellus työtoimintojen tutkimi-
seen. Se kohdistuu laadullisiin muutoksiin työssä ja organisaatiossa (Engeström 
1995, 7–12). Teorian perusteesi on, ettei ihmistä ja hänen käyttäytymistään voi 
ymmärtää abstraktina, ikuisena yksilönä ja abstrakteina erillisominaisuuksina. 
On tutkittava kulttuurissaan eläviä, kulttuurin välineiden avulla toistensa kanssa 
toimivia ihmisiä, jotka muuttuvat historiallisesti ja lähdettävä toiminnasta (Enge-
ström 2004, 9–10). Työtoiminnan laadullinen kehittyminen eli ristiriitojen ylit-
täminen edellyttää toiminnan kehitysvaiheen erittelyä, ristiriitojen mahdollisen 
ratkaisusuunnan etsimistä, lähikehityksen vyöhykkeen hahmottelua sekä uusien 
arkisten toimintamuotojen ja välineiden kehittämistä ja kokeilemista askelina lä-
hikehityksen vyöhykkeelle (Launis & Engeström 1999, 75). 



41

Toiminnan teoriassa toiminnalla on siten suhteellisen monimutkainen sys-
teeminen rakenne, minkä vuoksi puhutaan nimenomaan toimintajärjestelmästä 
(Engeström 2004, 9–10). Yksittäisiä tekoja laajempi analysoinnin kohde on kehit-
tävässä työntutkimuksessa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä määrittää 
yksilön tekojen ja yhteisöllisen toiminnan suhdetta ja se tarjoaa menetelmällisen 
työvälineen toiminnan sisäisten vaikutusrakenteiden analysointiin. Toiminta-
järjestelmällä tarkoitetaan vakiintunutta organisoituneen yhteisön toimintakäy-
täntöä. Paikallisesti organisoituneen toiminnan vakiintuneisuus näkyy siinä, että 
yhteisöllä on toimintaa varten olemassa erityiset välineet, vakiintuneet säännöt ja 
sisäinen työnjako. Kuvio 8 esittää toimintajärjestelmän mallin.

Kuvio 8. Toimintajärjestelmä (Engeström, 1987, 78)

Toiminnan teoriassa inhimillistä toimintaa ja sen kehitystä määrittävänä kes-
keisintä on toiminnan kohde. Toiminnan kohteellisuus tarkoittaa yhteisöllisesti 
merkitykselliseen tarkoitukseen suuntautuvaa, pitkäjänteistä toimintaa. Toi-
minnan kulttuurinen välittyneisyys tarkoittaa, että toimijat käyttävät kyseiselle 
toiminnalle ominaisia kulttuurissa kehittyneitä välineitä, sekä aineellisia työka-
luja, että käsitteitä ja merkkejä. Lisäksi toimintaa välittävät säännöt, työnjako ja 
yhteisö. Ne muun muassa määrittävät, ketkä voivat olla kyseisessä toiminnassa 
tekijöinä. Toimintajärjestelmän analysoinnin avulla toiminnan sisäiset suhteet 
ja vaikutusrakenteet voidaan tuoda näkyviksi. Toimintajärjestelmän malli auttaa 
hahmottamaan toimintakokonaisuuden. Analyysiyksikkönä toimintajärjestelmä 
on tutkivan kehittämisen väline, jolla voidaan mallintaa ja kuvata konkreetti-
sen työn (työyhteisön työn) historiallisia kehitysvaiheita ristiriitoineen. Kun toi-
mintajärjestelmään tunkeutuu uusia aineksia ja jokin toimintajärjestelmän osa 
muuttuu, syntyy epäsuhtaa eri osatekijöiden välille. Nämä epäsuhdat, toiminnan 
ristiriidat, ilmenevät arkisessa työssä erilaisina ongelmina ja häiriöinä. Sekä itse 
mallia koskevassa teoriassa, että kehittävän työntutkimuksen tradition piirissä 
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tehdyssä työn- ja yhteistyön tutkimuksessa tärkeimpänä on pidetty työn kohteen 
ja sen muutoksen analyysiä (Engeström 1987, 78; 2004, 10). Mallin analyysiväli-
neenä käyttämisen ensimmäinen metodinen ohje, huomion kiinnittäminen (työ)
toiminnan kohteeseen korostuu tutkimuksessani. Mallin ’kuudes jäsen’, kohde ja 
’seitsemäs jäsen’ tulos vaati erityistä huomiota. 

Tutkimuksessani hyödynnän eri tavoin mm. toimintajärjestelmän mallia (En-
geström 1987, 78) ja kehittävän tutkimuksen vaiheittaista mallia (Engeström 
1995, 128) tutkimus- ja kehittämisprosessin kuljettamisessa. Käytän toiminta-
järjestelmän käsitettä työtoiminnan analyysiyksikkönä ja hyödynnän sitä myös 
metateoreettisena työkaluna syventäessäni tutkimuskohdetta koskevaa käsitteel-
listystä. Tutkimukseni on toiminnan teoreettinen varhaislapsuuden tuottamista 
kasvatusyhteistyöllä koskeva tutkimusavusteinen käytäntötutkimus.

3.5.2 Monitasoisen monisubjektisen kasvatusyhteistyön kohteen muodostaminen

Yrjö Engeström kommentoi organisaatiotutkimuksen uusinstitutionalistisen 
suuntauksen tuottamaa ”moniorganisatorisen kentän tai maaston” käsitettä. Kä-
sitteellä tarkoitetaan monen organisaation yhteistä toiminta-aluetta, jossa toimi-
joilla on keskinäistä vuorovaikutusta tai riippuvuutta ja joka on maantieteellisesti 
tai hallinnollisesti rajattu. Moniorganisatorinen kenttä voi olla tietty toimiala tai 
teollisuudenala. Engeströmin mukaan tutkimus- ja kehitystyön haasteeksi muo-
dostuu se mitä tarkoittaa tai voisi tarkoittaa yhteinen. Jotta yhteiskehittely olisi 
mahdollista, tarvitaan jonkinlaista kohteen integrointia. Empiirisen tutkimuksen 
haaste on selvittää millaista ja minkä asteista (Engeström 2004, 82–83).  En-
geströmin ”moniorganisatorisen kentän tai maaston” käsite lähenee Margaret 
Gilbertin kehittelemää monisubjektiteoriaa. Sosiaalisen toiminnan perusteita 
tarkastellut Margaret Gilbert kuvaa erilaisia yhteistoiminnan muotoja monisub-
jektin (plural subject) käsitteellä. Monisubjekti on kahden tai useamman toimi-
jan ryhmä, joka toimii yhteisten sääntöjen tai tiedollisten näkemysten perusteella. 
Monisubjektin tarkastelu koskee erityisesti sosiaalisten ryhmien muodostamista, 
vaikka monisubjektin tapauksessa voidaan puhua myös ryhmää laajemmista il-
miöistä. Monisubjektirakennelmaa voidaan kuvata myös kriittisen realismin ”ra-
kenteilla ja asemoituneilla käytännöillä” (positioned structures). (Kuusela 2005, 
49,66.) 

Perusorientaationi mukaisesti toimijoiden keskinäinen suhde on paitsi toisis-
taan riippuvainen, myös vastavuoroinen ja samalla luova ja tuottava. Tutkimus-
kohteessani nämä tasot näyttävät olevan voimakkaasti riippuvaisia ylimmästä 
makrotasoisesta toimijasta, joksi tässä tutkimuksessa paikantuu kasvatusyhteis-
työn hallintojärjestelmä. Tämä taso näyttää toimivan alempiin tasoihin näihin 
nähden verrattain itsenäisesti. Toimijuuden näkökulmasta hallinto ei ole pelkäs-
tään rakenne tai kehysten luoja, vaan se on myös voimakas tuottaja ja luoja, joka 
tuottaa omilla teoillaan aktiivisesti kasvatusyhteistyön erilaisia ehtoja. Kehittävä 
työntutkimus on korostanut yksittäisen työyhteisön näkökulmaa, mutta myös 
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yhteisöjen ja organisaatioiden rajojen ylityksiä ja organisaatioiden yhteistyötä 
(Engeström & Virkkunen 2007) sekä yhteiskehittelyä27. 

Yhteiskehittelyn käsite kuvaa hyvin myös eri toimijoiden yhdessä toteuttamaa 
kasvatusyhteistyötä. Kasvatusyhteistyössä eivät toimijoina ole vain lapset ja van-
hemmat vaan myös paikallinen ja valtakunnallinen hallinto. Tutkimuksessa tulen 
selvittelemään osapuolten empiiristä rakentumista, muutosta ja kehitystä sekä 
näiden erillistä ja yhteistä ”kohteen rakennusta”. Työtoiminta on tutkimuksessa 
läsnä moniäänisenä ja -kerroksellisena yhteiskunnallisena ilmiönä (Engeström, 
R. 1999). 

3.6 Kasvatusyhteistyön monisubjektinen toimijuus

Kasvatusyhteistyössä kullakin monisubjektin päätoimijalla on omanlaisensa ase-
ma ja erityinen rooli sekä keskinäinen vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden jär-
jestelmä. Toimijoita voidaan ajatella yhteisöllisiä luomia tuottavina konkreettisi-
na toiminta- ja ääniperspektiiveinä. Olen konkretisoinut monisubjektiksi neljä 
päätoimijaa lapset/varhaislapsuus, vanhemmat, päiväkodin kasvatustyöntekijät 
ja hallintotoimijat. Asetan kasvatusyhteistyön yhteiskunnalliset toimijat eli sub-
jektit ikään kuin yhteiseen pöytään, saman kohteen, kasvatusyhteistyön äärelle ja 
samalla sen päätuottajiksi. 

Seuraavassa esitän tutkimuksen kontekstuaalisen orientaation monisubjek-
tiasetelmana kuvion 9 avulla. Kuvaan mallilla alustavasti kasvatusyhteistyön 
toimijoita toiminta- ja ääniperspektiiveinä. Toiminta- ja ääniperspektiivillä tar-
koitan historiallista ja konkreettista, kollektiivista toimivaa subjektia. Kuviossa 
toiminnan näkökulmaa halutaan korostaa kehittävän työntutkimuksen toimin-
tajärjestelmän avulla. Äänikäsitteen nivomisella toiminnan yhteyteen halutaan 
korostaa kunkin toimijan tai toimijaryhmän erityistä yhteisöllistä subjektiutta.  
Toiminta- ja ääniperspektiivin käsitettä käytetään tässä monisubjektin eri toimi-
joiden erilaista konkreettista yhteiskunnallista toimijuutta korostavassa ja samal-
la keskinäisissä vuorovaikutuksellisissa suhteissa olon merkityksessä: esimerkik-
si lasten vanhempien ja päiväkodin henkilöstön yhteistyö tuottaa lasten kasvua 
ja kehitystä. Vuorovaikutusta koskevassa tutkimuksessa kohdennus on usein 
aikuisyksilöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (ks. esim. Juhila 2004.) 
Tutkimuksessani vuorovaikutus ymmärretään monimerkityksellisesti ”ihmisel-
tä–ihmiselle” -työnä, jolla tuotetaan uutta inhimillis-yhteisöllistä. Voidaan puhua 
myös sukupolvityöstä: eduskunta säätäessään lakia varhaiskasvatuksesta toimii 
aktiivisena sukupolvityön toteuttajana.
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Kuvio 9. Kasvatusyhteistyön kohteen toimijat ja kohteen muodostajat 

Kuvion 9 mukaisesti toimijoiden ajatellaan muodostavan yhteistä toiminnan koh-
detta eli tuottavan varhaislapsuutta kasvatusyhteistyöllä lapsen toiminta- ja kas-
vuympäristöjä integroimalla ja niille ehtoja muodostamalla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että eri toimijat voivat olla sekä keskenään että suhteessa yhteiseen kohteeseen 
erilaisissa vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteissa. Nämä suhteet eivät välttämät-
tä ole samanaikaisia eivätkä samanpaikkaisia, mutta toimijoiden välille voi silti 
rakentua tutkimuksellisesti paikannettavia vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. 
Vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteet voivat olla hyvin ”eripainoisia”. Tällöin eri 
toimijoiden muodostamaa ”painoarvojen” kokonaisuutta, historiallista kollek-
tiivista toimijuutta ja näiden kokonaisuutta muodostavaa toimintakonseptia voi 
ajatella eri osapuolten enemmän tai vähemmän kokonaistilanteeseen tapahtuva-
na sopeutumisena tai sovittautumisena, joskaan ei välttämättä sopimisena, auto-
nomisena nähtyjen osapuolten kesken tapahtuvana tietoisena toimintana. Tämän 
mahdollisuuden evää ”pääsopijapuolen” eli varhaislapsuuden itsensä konkreetti-
nen poissaolo, tosiasiallinen estyminen, vanhemman sukupolven muodostamas-
ta kuitenkin juuri lapsia, nuorimpia kansalaisia koskevasta ”sopimisfoorumista”. 
Mallissa olen sijoittanut tarkoituksellisesti lapset vahvimmaksi, yhteistyön poh-
jaksi, perustaksi tai päätoimijaksi. Sijoitus ja muita toimijoita vahvempi nuoli 
pyrkii kuvaamaan lapsen keskeistä, perustavaa roolia ja merkitystä kasvatusyh-
teistyölle: ilman lasta ja lapsen tarpeita ei tarvittaisi mitään vanhempien ja työn-
tekijöiden yhteistyötä, hallinnosta puhumattakaan.

Toisaalta myöskään vanhemman sukupolven edustajien, lasten vanhempien, 
työntekijöiden ja paikallisen ja valtiollisen toimijan keskinäissuhteita ei voida aja-
tella ”täysin vapaiden ja toisiinsa nähden tasa-arvoisten sopijaosapuolten” sopi-
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musfoorumien ja -neuvottelujen osallisina. Eri toimijoiden ”neuvotteluasemat” ja 
se mitä lapset, uusi sukupolvi voivat näiltä saada, ovat historiallisesti ja poliittis-
yhteiskunnallisesti tuotettuja. 

Tutkimuksessani kuvaan kokonaisuutta ja toimijoiden keskinäissuhteita em-
piiristen toiminta- ja ääniaineistojen avulla erilaisina eriaikaisina ja paikallisina 
emergensseinä, rakenteina ja toimintakonsepteina. Toimintakonseptit eivät ole 
tyhjiä vaan aineellis-sosiaalisesti raskaita. Myös tätä kokonaisuutta voidaan aja-
tella tietynlaisena rakenteellisena toimijana.

3.6.1 Monisubjektisen toimijuuden määrittely toiminta- ja ääniperspektiivien 
avulla

Havainnollistaakseni tätä orientaatiota kuvaan seuraavassa eri toimijoiden toi-
minta- ja ääniperspektiivejä ”ääniotteilla”, jotka olen nimennyt seuraavasti: On 
kysymys Pia-tytön koko elämästä, Äidin ääni, Päiväkodin johtajan ja työnteki-
jäyhteisön ääni ja Hallintotoimijan ääni, äänitasot ja aspektit.

On kysymys Pia-tytön koko elämästä
Seuraavassa otteessa lapsen vanhempi ja lastentarhanopettaja keskustelevat 
4-vuotiaasta Piasta. Ote on tutkimukseni 2. vaiheesta ryhmätutkimuksen istun-
nosta 20.3.2000. Otteen tarkoituksena on konkretisoida esimerkinomaisesti ku-
vion 9 esittämiä ideoita lapsen ja varhaislapsuuden näkökulmasta. Pia-tytön äiti 
ja lapsen ryhmän lastentarhanopettaja keskustelevat hoito- ja kasvatussopimus-
neuvottelussa Pian hoidosta ja kasvatuksesta seuraavaan tapaan:

Äiti: terveydenhoitaja sanoi, että keskittyy erittäin hyvin tehtäviin. Tykkää 
hirveästi semmoisista tehtävistä.

Lto:  Sieltä ei tullut mitään erityisterveisiä? … Mitenkäs muuten, meillä oli vii-
me syksynä ..?

Äiti:  Se on itse asiassa ainut – muuten mä olen ollut hirveän tyytyväinen – 
se on ainut semmoinen asia, mikä minua on vähän huolestuttanut. Me 
käytiin lääkärissä. Otettiin verikokeita ja lääkäri tutki ja ei olisi mitään 
vikaa. Nyt me ollaan vielä menossa kahden viikon päästä Lastenklinikan 
sairaalaan. Tutkitaan vielä tarkemmin, onko…. Tämä liittyy ihan selke-
ästi – sun kanssa puhuttiin siitä ja Tiinankin (toinen lto) kanssa, että … 
psykosomaattisiin oireisiin, mutta Pia oireili…hän on hyvin omatoiminen 
ja kiltti lapsi. Kun siellä ryhmässä oli montakin lasta, jotka vaatii  erityis-
huomiota, niin Pia jäi vaille huomiota. Pia tajusi, että kun hänen vatsaan 
koski, niin sinä tai Tiina tulette ja hän saa jakamattoman huomion. Nyt se 
on tasoittunut, mutta siinä oli aikamoinen kuohunta yhdessä vaiheessa. 
Silloin tuli mieleen, miten hirveän tärkeää olisi, että henkilökuntaa olisi 
paljon, että kiltit lapset eivät jäisi sellaisten lasten…, jotka tarttee enempi. 
Ymmärrän niitäkin hyvin, jotka tarttee sitä huomiota enempi, mutta että 
kaikki muutkin saisi.
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Lto:  Onko se siitä ongelmasta, kun ootte menossa…?
Äiti:  Joo, ollaan menossa ensi viikolla. Voihan olla, että siellä on jotakin, mutta 

kyllä se selkeästi tämä on ollut.”28

Otteessa keskustelun osapuolina ovat äiti ja lastentarhanopettaja, mutta sen koh-
teena ja liikkeelle panijana, keskusteluttajana on keskustelun ydinmotiivi, nelivuo-
tias Pia-tyttö. Otteessa näkyy välähdyksenomaisesti Pian koko fyysinen, psyykki-
nen ja sosiaalinen elämä, kasvu muutoksina, ratkaisuina ja ratkaistavina asioina ja 
näiden tekijöinä tai ehtoina. Otteessa näkyy myös, että Pian itsensä ohella hänen 
elämänsä ylläpitämisen ja edistämisen keskeisinä tekijöinä ovat aikuiset.  Elämän 
ylläpitäminen, jatkuva ”vanhan rakentaminen” ja ”uudeksi tekeminen” ovat keskei-
sesti lapsen vanhempien, etenkin äidin ja toisaalta päiväkodin työntekijän/työnte-
kijöiden käytännöllistä, uutta ihmismäistä, sosiaalista luovaa työtä. Tutkimuksen 
eri vaiheissa lapsi ja lapsen toiminta ja ääni välittyvät painotetusti aikuisten puheen 
kautta, lapsikohtaisen yhteistyön ja hallinnon dokumenteissa sekä kokeiluissa las-
ten antamina kokeiludokumentteihin kirjautuneina palautteina.

Äidin ääni
Seuraavassa esittelen erään äidin lapsikohtaista yhteistyötä, erityisesti hoito- ja 
kasvatussopimuskeskusteluja koskevan palautteen, joka on poimittu Helsingin 
kaupungin asiakaskyselyn vastauksista lokakuulta 1999: 

 ”Edellisessä päivähoitopaikassa tehty kirjallinen sopimus on mielestäni 
yhtä tyhjän kanssa. Toiveeni päivittäisestä palautteesta sekä lapsen vas-
taanottamisesta ja hyvästelemisestä eivät toteutuneet sen kummemmin 
myöhemminkään. Olisin halunnut ihan tavallisia asioita – mielestäni – siis 
tietää kuinka lapsen päivä on sujunut + mitä päiväkodissa on tehty ja olisi 
ollut mukava, että tullessa ja lähtiessä lapsi olisi kunnolla vastaanotettu 
/ tervehditty / hyvästelty. Muuten kasvatussopimus tuntuu perin teoreet-
tiselta. En oikein jaksa uskoa, että hoitajat jaksavat pohtia näitä asioita 
oikeasti, siksi se ei motivoinut meitä vanhempiakaan, vaikka täytimmekin 
paperin huolellisesti. (Kasvatuskeskustelu käytiin määräaikaisen hoitajan 
kanssa, joka lähti pian pois). Nykyisessä päivähoitopaikassa… ei ole vie-
lä tehty sopimusta, mutta itse asiat näyttävät toteutuvan (toiveeni) täällä 
muutenkin. Olen ollut mieheni kanssa tyytyväinen ainakin tähän saakka.”29

Yllä olevassa otteessa esiintyy lapsen vanhempi kommentoiden päivähoidon 
työntekijän yhteistyösuhteessa näkyvää työtä. Äidin palaute kuvaa yhteistyön pe-
rustavaa laatua olevaa inhimillistä ja sosiaalista moniulotteisuutta ja -merkityk-
sellisyyttä lapsen vanhemmille, lapselle, työntekijöille ja myös hallinnolle. 

Päiväkodin johtajan ja työntekijäyhteisön ääni
Seuraava ote on päiväkodinjohtajan haastattelusta 4.4.2001:
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 ”Niin, yksi mikä on tietysti paljon teettänyt, on ollut, kun meillä oli se OPS, 
sitten meillä on se ATK ja nyt on vielä tämä laatukäsikirjatyöskentely, 
mikä on kyllä hirveän hyvää ja tarpeellista, mutta kun meillä ei ole mitoi-
tettu työaikaa siihen.”30

Päiväkodin johtajan puheesta voi todeta päivähoidon hallintokehittäjän ja päiväko-
din työn yhdensuuntaisuuden, näkemyksen ja pyrkimyksen toiminnan sisällölliseen 
ja yhteisölliseen kehittämiseen. Ero ilmenee työnteon konkreettisissa käytännöis-
sä: kaikkea hyvää ei ehditä tehdä. Erityisesti aikaresurssi tuntuu olevan esteenä. 

Hallintotoimijan kolme äänitasoa ja -aspektia 
Esitän seuraavassa otteet hallintotoimijan äänestä kolmelta tasolta. Ne ovat pai-
kallinen lasten päivähoidon hallinto, valtakunnallinen ja kansainvälinen taso. 
Nämä äänet voi nähdä kerroksellisina, tietyllä tavalla riippuvuussuhteissa olevina 
ja osin ristiriitaisina. Seuraavat kaksi otetta ovat Helsingin kaupungin sosiaalitoi-
men vuotta 1999 koskevasta toimintakertomuksesta:  

Kaikenkattava kehittämisen haaste
 ”Päivähoidon kehittämistoiminnan painopistealueet olivat laatutyö, esi-

opetuksen kehittäminen, erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten 
päivähoidon kehittäminen, vanhemmuuden tukeminen ja vuoden 2000 
Kulttuurikaupunki- ja Helsingin 450 -vuotisjuhlavuoteen valmistautumi-
nen. Laadun kehittämisen painopiste oli yksikkötasolla. Mm. tulospalk-
kiokokeilu kytkettiin yhä enemmän päivähoidon laadun kehittämiseen. 
Kertomusvuonna jatkettiin päivähoidon yhteisten laatutyökalujen kehit-
tämistä uudistamalla vanhempien kanssa tehtävää hoito- ja kasvatus-
sopimusta siten, että prosessi varmistaa entistä paremmin vanhempien 
ja lasten näkemyksen esille tulon ja sopimuksen toteuttamisen yhteisen 
arvioinnin”31. 

 ”Vuoden 1998 työolobarometrin tulosten mukaan ensimmäisen kerran 
sosiaalivirastossa oli niitä, jotka katsovat työnteon mielekkyyden olevan 
vähentymässä kuin niitä, jotka kokevat sen kehittyvän positiiviseen suun-
taan.”32

Otteessa virallisdokumentista kuvataan pääkaupungin päivähoitojärjestelmää . 
Tekstissä heijastuu tyytymättömyys nykyiseen ja vaatimus muutoksesta. Käyn-
nissä on kaikenkattava kehittäminen. Lainauksessa mainitaan tai viitataan kaik-
kiaan seitsemän kertaa kehittämiseen. Kehitys ja kehittäminen mielletään lähes 
yksisuuntaisesti positiiviseksi. Kuudessa yhteydessä sanalla tai viittauksella on 
muutosta kuvaava positiivinen konnotaatio. Vain yhdessä, työntekijöiden työn 
mielekkyyden muutosta kuvaavassa yhteydessä asiayhteys kertoo kysymyksessä 
olevan negatiiviseksi mielletyn kehityksen. 
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Valtiovallan arviointi ja huoli päivähoidon yhteistyön käytännön 
edellytyksistä 
Valtioneuvoston eduskunnalle vuonna 2002 antaman lasten ja nuorten hyvin-
vointia koskevan selonteon34 mukaan:

 ”Lasten päivähoidon yleistilanne on hyvä. Päivähoitoa järjestetään kat-
tavasti, henkilöstö on koulutettua ja tilat ovat pääsääntöisesti tasokkaita. 
Huolenaiheiksi on noussut päivähoidon käytännön toteuttaminen mm. 
lapsiryhmien suuruus ja henkilökunnan määrän riittävyys suhteessa lap-
simäärään, lasten sairastavuus sekä erityisen tuen tarve ja siihen vastaa-
minen. Huolenaiheena on myös käytännön kasvatusyhteistyön kehittämi-
nen lasten vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.” 

Lasten päivähoito kokonaisuudessaan sekä yhteistyö lasten vanhempien kanssa 
olivat valtakunnallisesti arvioinnin kohteena. Huolen aiheiksi määritellyt päivä-
hoidon käytännön ongelmat näyttivät varsin perustavilta sekä lapsen että, työnte-
kijöiden ja vanhempien kannalta.

OECD: Onko lapsi keskiössä? 
Suomalainen lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmä sekä varhaiskasvatus ovat 
myös kansainvälisen arvion35 mukaan:

 ”…korkeatasoista saatavuutensa, monipuolisuutensa, henkilöstön kou-
lutuksen ja vanhempien valinnan mahdollisuuksien ansiosta. Päivähoi-
dossa ja esiopetuksessa vahvuutena on hoidon, kasvatuksen ja opetuk-
sen toteuttaminen ehyenä kokonaisuutena. Päivähoidossa erityisenä 
haasteena on nähdä päivähoito myös lapselle tärkeänä palveluna, joka 
hyvän perushoidon ohella tarjoaa mahdollisuuden leikkiin ja oppimiseen 
vertaisryhmässä. Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Hoidon, 
kasvatuksen ja opetuksen tulee muodostaa saumaton kokonaisuus, joka 
kasvatuksen ja koulutuksen kaikissa vaiheissa tukee joustavasti jokaisen 
lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä.” 

Toiminta- ja ääniperspektiivit kuvaavat kunkin toimijakollektiivin erityislaa-
tuisuutta, toimijoiden keskinäissuhteita ja saman kohteen äärellä olemista, sen 
muodostamista kunkin toimijan omanlaatuisella toiminnalla. Kullakin toimija-
ryhmällä, ihmisjoukolla on ”vuoria siirtämään” kykenevää voimaa ja he kykenevät 
tuottamaan konkreettisia sosiaalisia ja materiaalissosiaalisia tuloksia. Monisub-
jektisen toimijaryppään yhdistyneessä toiminnassa ja toiminnan tuloksena lapset 
kasvavat ja kehittyvät tuottaen ja uudistaen samalla ihmisyhteisöjä ja yhteiskun-
tia. 
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3.7 Tutkimusprosessin käynnistyminen ja syklinen eteneminen 

Kehittävän työntutkimuksen yleisen vaihemallin (Engeström 1995, 128) mukaan 
tutkimus- ja kehittämisprosessin ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan nykyistä 
toimintatapaa ja kartoitetaan ongelmien etnografia analysoimalla toiminnan ke-
hityshistoria ja nykyiset ristiriidat. Tulokseksi saadaan tutkimusprosessin 1. työ-
hypoteesi toiminnan ristiriidoista, jota testataan nykytoimintaa, sen häiriöitä ja 
innovaatioita koskevalla aineistolla. Tämän vaiheen jälkeen on mahdollista muo-
dostaa 2. työhypoteesi toiminnan lähikehityksestä. Seuraavassa vaiheessa edetään 
uuden toimintamallin suunnitteluun, tukemiseen ja analyysiin, joiden tuloksena 
muodostetaan 3. työhypoteesi ristiriitojen ratkaisusta eli uusi toimintamalli. Seu-
raavassa vaiheessa tuetaan ja analysoidaan uuden toimintamallin käyttöönottoa, 
jolloin saadaan tulokseksi analyysi mallin käyttöönotosta, sen häiriöistä ja inno-
vaatioista. Viimeisessä vaiheessa toteutetaan uuden toimintatavan arviointi. Tu-
loksena on tällöin analyysi uuden toiminnan vaikutuksista ja koko prosessista. 

Kehittävän työn tutkimuksen metodologiassa tärkeää on nykytoiminnan ris-
tiriitojen analyysi. Se toteutetaan hankkimalla käytännön työstä erilaista aineis-
toa, (esim. kuvanauhoitukset, haastattelut, päiväkirjat), jota käsitellään erilaisilla 
kvalitatiivisilla menetelmillä. Tulosten tulkinnassa keskeinen huomio kiinnitetään 
toiminnan moniäänisyyteen, häiriöihin ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Näistä voi-
daan pelkistää työhypoteeseja, käsitteellistyksiä eli välitason analyysivälineitä, 
joiden avulla tutkimusprosessia voidaan viedä eteenpäin. Toiminnan teoreettisen 
mallin ja historiallisten työtyyppien avulla on mahdollista jäsentää ja toteuttaa 
”kyseisen työn historiallinen analyysi” ja rakentaa sen ”historiallinen hypoteesi: 
työn ’kerrostumat’ ja ristiriidat.” Teoreettisten mallien, kuten toimintajärjestel-
män ja empiiristen aineistojen analyysin avulla työtä voidaan tutkia ja kehittää 
yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa samanaikaisesti.

Hyödynsin edellä mainittua kehittävän työntutkimuksen vaiheita koskevaa 
yleistä mallia tutkimuksen etenemisestä kasvatusyhteistyön tutkimus- ja kehittä-
misprosessiin. Työntekijöille toteuttamani kysely palveli nykytilanteen alkutilan 
ja ilmiongelmien kuvauksena ja se tuotti joitakin tuloksia toiminnan kehityshisto-
riasta sekä antoi viitteitä nykyisten ristiriitojen luonteesta. Muun muassa näiden 
tulosten perusteella käynnistin tutkimuksen seuraavan vaiheen, joka tuotti uutta 
tietoa yhteistyösuhteesta sekä impulsoi ja ideoi tutkimuksen seuraavaa kahta vai-
hetta, kokeiluja ja tutkimuspäiväkodin historiaan syvällisempää perehtymistä. 

Tutkimus, analyysi ja toiminnan kehittämisprosessi toteutuivat syklisenä pro-
sessina tutkittavan kohteen empiiristeoreettisen etenemisen, peräkkäisten tutki-
mushypoteesien ja välitason tulosten haltuunottamisena. 

3.7.1 Tutkimusprosessin sykliset kehitysvaiheet  

Esitän tutkimusprosessin kuviossa 10. Kuvion tarkoituksena on antaa tiivistetty 
kuvaus monitahoisen ja -aineksisen tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheittai-
sesta etenemisestä. 
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Kuvio 10. Tutkimusprosessin sykliset kehitysvaiheet

Tutkimuksen 
käytännölliset 
lähtökohdat
1. Helsingin 
päivähoidossa oli 
otettu käyttöön 
syksyllä 1998 
vanhempien kanssa 
käytäviä lapsikoh-
taisia keskusteluja 
varten uusi työväli-
ne, hoito- ja kasva-
tussopimuskaavake
2. Johtamani
alueen päivä-
hoidossa oli toteu-
tettu perhetyön-
tekijäkokeilu 1997–
98, jonka alustavat 
tulokset olivat 
käytettävissä 
(Tutkimussuunni-
telma -99).

1. Tutkimusvaihe
Kysely hoito- ja kasvatustyöntekijöille
Kysymysten (N=42) rakentamisessa 
hyödynsin kehittävän työntutkimuksen 
toimintajärjestelmän mallia
Kevät 1999, N=290, vastausprosentti 
70,4
Tulokset: (Raportti v. 2002) 
Analyysi: tilastolliset tunnusluvut, %-
osuudet, keskiarvot
Avoimet: Teemoitus ja analyysi 
toimintajärjestelmän mallia hyödyntäen.
Tuloksia olivat muun muassa: 
1. Kirjavat ja käsityömäiset käytännöt, 
joissa yhteistyö ei ollut jäsentynyt 
selkeäksi osaksi ammatillisuutta
2. Kolme erilaista yhteistyöprofiilia 
3. Yhteistyö on tärkeä ja kehitettävä 
työn alue
4. Yhteistyössä tarvitaan työvälineitä, 
joita tulisi kehittää 
5. Sekä työvälineessä että yhteistyö-
käytännöissä on ”työn sisälle” ulottuvia 
ongelmia ja ristiriitoja
6. Erilaisia toisiinsa kietoutuneita sekä 
työvälineen, että ”koko työn” 
kehittämistarpeita nousi esiin 

Tutkimus-
kysymykset:
Millaiset ovat 
työntekijöiden lapsi-
ja perhekohtaista 
hoito- ja kasvatus-
sopimustoimintaa ja 
yhteistyötä koskevat 
työkäytännöt sekä 
yhteistyötä ja sen 
muutosta koskevat 
käsitykset? Millaisia 
mahdollisia ongel-
mia ja kehittämis-
tarpeita olisi 
paikannettavissa?

Yksilöllisen hoito- ja 
kasvatussopimusprosessin ongelmakohdat ja 
kehittämistarpeet. Tutkimusasetelman arviointi 
ja tarkennus. 

2. Tutkimusvaihe 
Ryhmätutkimus muutoslaboratoriomallia 
soveltaen prof. Jaakko Virkkusen ohjaamana 
ja tutkijan toteuttamana
Kevät 2000, 5 istuntoa, 12 alueen työntekijää, 
joista 3 tutkimuspäiväkodista
Tutkimus- ja kehittämiskohteena olivat hoito-
ja kasvatussopimustoimintaan liittyvät 
keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet. 
Tutkimus tuotti ongelmien ja niiden 
ratkaisuehdotusten kuvauksia sekä käytännön 
kokeiluideoita
Tuloksina eli ryhmän kehittämistekoina 
kuvaukset
1. Päiväkodin erilaisista asiakkuuksista
2. Kasvatusyhteistyöstä yhteisöllisinä 
suhdejärjestelminä
3. Kasvatusyhteistyön prosesseista
4. Keskusteluista lasta koskevana 
vuorovaikutustyönä 
5. Kasvatusyhteistyön keskeiset ongelmat ja 
kehittämisideat 
6. Ideat yhteistyökokeiluista kahdessa 
päiväkodissa
Aineistot: Tutkijan laatima kirjallinen 
yhteenveto istuntojen tuottaman kirjallisen 
aineiston, videomateriaalin sekä tutkijan omien 
muistiinpanojen pohjalta.

3. Tutkimusvaihe
Tutkimuspäiväkodin historia-analyysi 
yksilöllisen kasvatusyhteistyön 
kehitysvaiheista päiväkodin 
toimintajärjestelmän kehityksen 
valossa 1963–2001
Työntekijöiden (7) teemahaastattelut 
n. 100 konekirjoitustekstiä + 
dokumenttiaineisto syksy 2000 –
kevät 2001 (Raportti)
Kontekstuaalisen asetelman 
vaatimus, eri toimijat ja 
toimijatasot.

4. Tutkimusvaihe
Kokeilut kahdessa päiväkodissa
• uudet yhteistyömallit ja työvälineet 
• uuden päivähoidon 
perhetyöntekijämallin kokeilu (2001–
04) ja analyysi (Raportti 2005)

5. Tutkimusvaihe
Tutkimusprosessin analyysi ja 
kasvatusyhteistyön kohdetta koskeva 
iteratiivinen tiedonmuodostus.
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Eri vaiheiden välitason tulokset toimivat samalla tutkimusprosessin jatkokysy-
myksinä ja prosessia edistäneinä työhypoteeseina. Kuviolla on tarkoitus osoittaa 
samalla tutkimuksen vaiheittainen iteratiivinen tiedonmuodostusprosessi. 

Kuviota luetaan vasemmasta yläreunasta oikealle alas. Kuviossa kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen muotoutumiseen ja osin muuntumi-
seen prosessin aikana. Hoito- ja kasvatussopimuskeskustelujen analyysistä liik-
keelle lähtenyt prosessi ohjautui aste asteelta suomalaisen päiväkodin koko hoi-
to- ja kasvatustyön toimintajärjestelmän, sen kehityksen, sisäisten ristiriitojen ja 
kehittämishaasteiden tutkimiseen. 

Niin kokeilujen pääideoilla kuin niiden käytännön toteutuksilla oli luonnol-
lisesti myös omat tutkimusprosessin ulkopuoliset juurensa organisaation aiem-
massa ja ns. normaalissa toiminnassa. Tutkimus- ja kehittämisprosessissa näitä 
kokemuksia ja käytäntöjä hyödynnettiin, nivottiin yhteen ja rikastettiin. Syklinen 
eteneminen merkitsi myös tutkimuskohteen haltuun oton syventymistä. Esitän 
eri aineistot ja niiden jäsentymisen kronologisesti aineistojen hankkimisjärjestyk-
sessä ja osatutkimusten toteuttamisvaiheina tutkimusprosessin sisäistä logiikkaa 
vastaavalla tavalla. 

3.7.2  Tutkimuksen 1. vaihe: Lapsikohtaista yhteistyötä koskeva kysely

Kuvion 10 vasemmassa ylälaidassa on kerrottu tutkimusprosessin käytännöllinen 
lähtökohta ja tutkimusprosessin ensimmäinen vaihe. Käynnistin tutkimuksen 
keväällä 1999 lomakekyselynä (N=290) päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilös-
tölle. Selvitin sillä yhteistyön käytäntöjä ja yhteistyötä koskevia käsityksiä sekä 
yhteistyössä tapahtuneita muutoksia, koettuja ongelmia ja kehittämistarpeita. 
Fokusoin kyselyn yksilöllisen hoito- ja kasvatussopimuksen, uuden hoito- ja kas-
vatussopimuslomakkeen käyttöön. Tarkastelin kasvatusyhteistyötä työntekijän 
työvälineenä ja päiväkodin työyhteisön työn osana.

Kyselyn tuloksena minulle syntyi käsitys vanhempien kanssa tehtävän lap-
sikohtaisen yhteistyön yleistilanteesta, yhteistyöprofiileista, keskeisistä ongel-
mista sekä kehittämishaasteista. Sain tutkimukselle eräänlaisen maiseman tai 
toiminta-alustan. Tutkimushavainnoista seurasi kahtalainen jatkotutkimuksen 
tarve, ongelmien luonteen tarkentaminen ja tutkimusprosessin suuntaaminen 
yhteistyön kohteeseen ja historiaan. Tutkijan katse kääntyi kasvatusyhteistyön 
kohteeseen ja ehtoihin. Kirjoitin kyselyn tuloksista raportin (Kaukoluoto 2002). 
Käsittelen luvussa 4 tarkemmin kyselytutkimuksen tuloksia ja hallinnollisessa ke-
hittämisessä 1980-luvulta voimistuneita yksilöasiakkuutta korostavia vaiheita ja 
paradokseja. 
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3.7.3  Tutkimuksen 2. vaihe: Ryhmätutkimus 

Alkuperäinen tarkoitukseni oli ollut yhteistyön tutkimisella pyrkiä kehittämään 
sitä. Tämä orientaationi näytti juontuvan verrattain suoraan vuosien varrella 
omaksumastani ajatuksesta, että johtamistyöhön kuuluu johdettavan toiminnan 
kehittäminen, eikä pelkästään sen suunnittelu ja hallinnoiminen. Orientaatiooni 
näytti sisältyneen myös tarve verrattain nopeaan ja välittömään ”kehittämisen” 
operationaalistamiseen, mikä tarkoitti muun muassa sitä, etten alkuvaiheessa 
kyennyt kuvittelemaan esimerkiksi käynnistämäni prosessin vaatimia aika- ym. 
resursseja enkä lainkaan itselleni tulevaa työmäärää. 

Tartuin yhdessä työntekijöiden kanssa työn kehittämisen menetelmään, joka 
oli esitelty kehittävän työntutkimuksen piirissä juuri ilmestyneessä kirjassa Muu-
toslaboratorio. Uusi tapa oppia ja kehittää työtä (Virkkunen ym. 1999). Hankin 
tutkimusprosessin toisen aineiston keväällä 2000. Työmenetelmänä oli muutos-
laboratorio ja käytän tutkimusvaiheesta tässä tutkimuksessa nimitystä ryhmä-
tutkimus. ”Muutoslaboratorio on osallistava kehittämistyön menetelmä, jonka 
avulla työyhteisö voi toteuttaa päiväkohtaisen ongelmanratkaisun sijasta pitkä-
jänteisempää toiminnan kehittämistä. Muutoslaboratorio vastaa erityisesti tar-
peeseen kehittää työyhteisöön historiallisesti muotoutunutta toimintakonseptia, 
eli toimintalogiikkaa, jolla strategiset tavoitteet pyritään toteuttamaan. Menetel-
mällä luodaan visio tulevaisuuden toimintakonseptista sekä tuotetaan nykyisiin 
ongelmiin sellaisia käytännön ratkaisuja, jotka vievät kohti uutta toimintatapaa. 
Muutoslaboratoriossa yhdistetään näin jokapäiväiseen työntekoon ja strategisen 
tason suunnitteluun liittyvät kehittämishankkeet toisiaan tukevaksi kehittämis-
kokonaisuudeksi.” (Virkkunen ym.1999.) 

Ryhmätutkimuksen istunnot olivat noin 1,5 tuntia kestäneitä tiiviitä, struktu-
roituja ja fokusoituja keskusteluja, jotka etenivät teemoittain. Ryhmän kuuden-
nessa istunnossa visioimme käytännön kokeiluja. Dokumentoin ryhmän tutki-
musprosessin ja kaiken sen tuottaman monipuolisen ja laajan aineiston. Tuotin 
yhdessä työntekijöiden kanssa kustakin teemasta keskusteluyhteenvedon, kir-
jallisen tuloksen. Istunnot nauhoitettiin ja purettiin toimistotyönä sanatarkasti 
tekstiksi. Aineiston keruumenetelmistä em. tavalla oli se hyöty, että puhemateri-
aali oli verrattain tiivistä ja fokusoituvaa. Eri aineistot, kuten nauhoitettu puhe ja 
ryhmän kirjalliset tuotokset olivat osin päällekkäisiä, joten ne helpottivat tulkin-
taa. Työntekijöiden puhetta saattoi pitää hyvinkin omaa työtä koskevana asian-
tuntijapuheena. Ryhmätutkimuksen aineistolla ja aineistolta kysyin muun muas-
sa minkälaista toimintaa kasvatusyhteistyön välineeksi määrittelemäni hoito- ja 
kasvatussopimus saa aikaan tai edellyttää? Mitä sisältöjä, millaisia ongelmia ja 
lähikehityksen ituja siinä on nähtävissä ja miten nämä liittyvät päiväkodin hoi-
to- ja kasvatustyön toimintajärjestelmään? Millaisia käytännön kokeiluja uusien 
parempien käytäntöjen luomiseksi tarvittaisiin ja voitaisiin toteuttaa? Käsittelen 
ryhmätutkimusta ja sen tuloksia luvussa 5.
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3.7.4 Tutkimuksen 3. vaihe: Tutkimuspäiväkodin historia-analyysi 

Kolmas vaihe käynnistyi ryhmätutkimuksen sysäämänä ja toisaalta oman kiin-
nostukseni kasvamisena ajatellen historiallisten tapahtumien ja kehitystrendien 
merkitystä nykytilanteen monitahoisuuden ja ongelmien taustana. Ryhmätutki-
mus oli jo tuonut esille lapsikohtaisten keskustelujen historiaa, ongelmia ja ke-
hittämismahdollisuuksia, mutta viittasi samanaikaisesti päiväkodin koko var-
haiskasvatustyön ilmeisen syviin ongelmiin ja ristiriitoihin, jotka määrittävät ja 
ehdollistavat sen toteutumista. Tutkimusprosessi lähti etenemään kahteen suun-
taan. Niistä ensimmäinen oli päiväkodin yhteistyön sekä hoito- ja kasvatustyön 
historia. Toinen suunta oli kokeilujen käynnistäminen kahdessa päiväkodissa. 
Niistä laajin, Kieku-hanke36, käynnistyi vuoden 2001 alusta. 

Tutkimuksen kolmannen vaiheen historia-aineiston hankin syksyllä 2000 ja 
keväällä 2001 päiväkodista, joka oli prosessin kuluessa vakiintunut tutkimuspäi-
väkodiksi. Tutkin päiväkodin työntekijöiden yhteistyön työhistoriaa ja yhteistyötä 
teemahaastatteluilla. Jäsensin kyseisen yksikön historia- ja muutoskuvaa toi-
mintakonsepteiksi. Keräsin, käsittelin aineiston vuonna 2001 alustavasti tutki-
mukseni raakamateriaaliksi ja käsikirjoitukseksi. 

Näiden teemahaastattelujen ja dokumenttiaineiston pohjalta laadin rapor-
tin ”Päiväkoti Siilitien kehitysvaiheet 1963–2001 Helsingin kaupungin lasten 
päivähoidon toimintaympäristössä.” Tutkimuksen kontekstuaalinen suunta ja 
ote alkoivat vahvistua. Päiväkotia ja sen yhteistyötä ei kuitenkaan ollut helppo 
nähdä jäsentyneesti yhteiskunnallisissa yhteyksissään, vaikka yhteydet toisaalta 
näyttivät mitä ilmeisimmiltä. Olen käyttänyt kyseistä raporttia tutkimukseni raa-
kamateriaalina, mutta tutkimusaiheeni perusteltuun ”kontekstualisoimiseen” se 
ei riittänyt. Tällaisen mahdollisuuden antoivat lähinnä työtoimintaan ja sen ke-
hittämiseen liittyvät ajankohtaiset yhteiskunta- ja sosiaalitieteelliset tutkimukset. 

Tutkimusprosessin tämä vaihe nosti voimakkaasti esille päiväkodin, paikalli-
sen ja valtakunnallisen kontekstin eli kasvatusyhteistyön ehtojen ja työn kohteen 
muutoksen merkityksen päiväkodin historian eri vaiheissa. Yhteistyön historiaa 
eivät näyttäneet selittävän vain päiväkodin sisäiset tekijät. Tämä havainto nosti 
esille tarpeen analysoida perusteellisemmin päiväkodin ulkopuolisten tekijöiden 
merkitystä. Analyysi osoitti päiväkodin ulkopuolisten tekijöiden merkityksen si-
sältöjen ja muotojen selittäjänä. Yhteistyön kehitys näytti liittyvän kiinteästi päi-
vähoito- ja päiväkoti-instituution kehityshistoriaan. Tutkimuksellisesti kysymys 
oli selityksen etsimistä sille miten päiväkoti oli kiinnittynyt kehityshistoriassaan 
ulkopuolisiin tekijöihin. Tutkimuksen haasteeksi nousi päiväkodin työtä ja yh-
teistyötä koskevan historiallisen analyysin sijoittaminen kontekstiinsa eli ensi 
vaiheessa Helsingin kaupungin päivähoidon ympäristöön jotenkin mielekkäällä 
tavalla. Kaupungin päivähoidosta ei ollut käytettävissä tällaiseen tarkoitukseen 
sopivaa monipuolista historiatutkimusta. Niinpä jouduin etsimään sitä eri läh-
teistä. Kehittävän työntutkimuksen otteen mukaisesti pyrin etsimään päiväkodin 
ja kaupungin päivähoidon historiasta joitakin kehitysvaiheita tai säännönmukai-
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suuksia, joiden analyysin perusteella yhteistyönäkökulmaan fokusoiden olisin 
voinut löytää selityksiä niille ongelmille, joita tutkimuksen aiemmat vaiheet olivat 
nostaneet esiin ja toisaalta kehittämisituja tai lähikehityksen vyöhykkeitä, joilla 
voitaisiin kokeillen edetä. 

Selviä historiallisia kehitysvaiheita ja niiden paikantamisen perusteella vaa-
tivampien kehittämiskokeilujen perustusten asettamista oli vaikea löytää. Tämä 
merkitsi tutkimusprosessini tietynlaista pysähtymistä tai solmuuntumista. Tämä 
pattitilanne liittyi käsittääkseni tutkimuskysymykseni ”syvään yhteiskunnalli-
seen” luonteeseen, jota en kuitenkaan kyennyt tutkimusprosessin tuossa vai-
heessa tyydyttävästi konstruoimaan. Ongelma ilmeni itselleni jonkinlaisena kon-
tekstualisoimisen umpikujana. Tästä umpikujasta nousi tarve ”palata alkuun” eli 
yleisempään teoreettiseen kysymykseen ihmismäistä tuottavan tai luovan sosiaa-
lisen työn olemukseen. Pyrin ratkaisemaan tätä generatiivisen vuorovaikutustyön 
käsitteen ja monisubjektisen toimijuuden mallien rakentamisen avulla ajatellen 
sen prosessin aiemmassa vaiheessa rakentamani varhaiskasvatustyötä kuvaavaa 
teoreettista mallia perustavammaksi ja sille pohjaa luovaksi. 

3.7.5 Tutkimuksen 4. vaihe: Käytännön kokeilut

Viimeisin empiirisen aineiston hankinta- ja analyysivaihe oli 2001–2005. Toimin 
tuolloin omassa työroolissani kokeiluprosessin johtajana ja tukijana ja läheises-
sä yhteistyössä kokeilupäiväkotien, erityisesti tutkimuspäiväkodin kanssa. Myös 
viimeksi mainitun päiväkodin kokeilu oli käynnistynyt ryhmätutkimusjakson in-
noittamana, mutta sen käytännön toteuttamisessa oli muilla, kuten kokeilupäivä-
kodin työntekijöillä sekä onnellisilla sattumilla, tärkeä merkitys. Ohjasin omal-
ta osaltani tätä kokeiluprosessia kehitykselliseen ja tutkimukselliseen suuntaan 
aiemman kehittäjä- ja tutkijakokemukseni avulla. Kokosin ja kirjoitin raportin 
kokeilusta päiväkodin perhetyöntekijän työstä tutkimuspäiväkodissa vuosina 
2001–2004. Käytännön kokeilujen tulosten kuvaukseen käytin kokeiluista eri ta-
voin tuotettuja aineistoja. 

Väitöskirjatutkimukseni lähestyy lasten vanhempien ja päivähoidon työnteki-
jöiden yhteistyötä ja sen kehittämistä monitieteisesti. Siinä korostuu inhimillinen 
työtoiminta ihmisen itsensä kasvattajana. Sen muutosta ja kehittämistä tutkitaan 
paikallisena ja historiallisena ilmiönä erilaisten empiiristen aineistojen avulla. 
Sumeasta ja läpinäkymättömästä käytännöstä pyritään tekemään mahdollisim-
man tietoista ja perusteltua. Tutkimusprosessin jokaiseen vaiheeseen liittyi erilai-
nen, moniosainen ja -vaiheinen tutkimusapparaatin rakentaminen, kuten tutki-
musryhmän kokoaminen, sen toiminnan suunnittelu ja käytännöllinen toteutus. 
Metodologiani painottaa työn kehittämistä yhdessä työntekijöiden ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Tutkimusta voi pitää kulttuurihistoriallisena toiminnan teoreet-
tisena ja sosiaalitieteellisenä monistrategisena käytäntötutkimuksena. 
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3.8 Yhteenveto tutkimusaineistoista ja käytön tavoista sekä 
tutkimuksen esitystapa

Erilaisten aineistojen ja virallisdokumenttien käsittelyssä ja analyyseissä olen 
hyödyntänyt soveltuvia laadullisia menetelmiä (Eskola & Suoranta 1998; Hirsjärvi 
& Remes & Sajavaara 2005; Kalela, 2000; Ylikangas 2007). Tilastoaineistot olen 
poiminut julkisen hallinnon tuottamista tutkimuksista ja analyyseista. Niiden kä-
sittelyssä olen noudattanut hallinnossa ja yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisissä tut-
kimuksissa vakiintuneita menetelmiä ja esittämisen tapoja. Tutkimusprosessissa 
rakentamillani kuvioilla pyrin konkretisoimaan ja havainnollistamaan sanomaa-
ni. Kuvioiden rooli on tärkeä myös moniulotteisen tutkimuskohteen ja -prosessin, 
kokonaisvaltaisen orientaation ylläpitäjänä. Tutkimuksessa käytettävillä valoku-
villa haluan tuoda esiin varhaiskasvatustyön ja kasvatusyhteistyön käytännöllistä 
olemusta. Liitteessä 8 esitetään yksityiskohtainen koonti tutkimusta varten han-
kituista ja käytetyistä 11 aineistoista, hankintatavasta ja -menetelmistä sekä käsit-
telystä vaiheineen.

Tutkimuskohde, päiväkodin kasvatusyhteistyö on monimutkainen ja -kerrok-
sinen yhteiskunnallinen ilmiö ja tutkimuskohde, joka edellyttää monitieteistä 
otetta samoin kuin kasvatusyhteistyön käytäntöjen tutkimuksellinen kehittämi-
nen kehittävän työntutkimuksen metodologialla ja malleilla. Kehittävän työntut-
kimuksen otteessa on erityistä kohteen lähikehityksen historiallis-konkreettinen 
tarkastelu. Se edellyttää kyseisen toiminnan historia–nykytilanne–tulevaisuus-  
ulottuvuuksien sekä erilaisten toimijuuksien analyysiä. Tutkimus vaati erilai-
sia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia aineistoja, ja prosessin osa-analyysejä. Näin 
tutkimus kehkeytyi sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti monikerroksiseksi. 
Koska haluan korostaa tutkimuksen teoreettista ja metodologista päälinjaa kehit-
tämistutkimuksena, esitän tutkimuksen kannalta tarpeelliset kuusi osa-analyysia 
liitteissä 1–6. Niihin viitataan kyseisissä yhteyksissä erikseen. 
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4 Hallinnollisen ja yksilöistävän kehittämisen 
paradoksit

4.1 Tutkimuksen 1. vaiheen käytännölliset ja tutkimukselliset 
lähtökohdat

Tutkimusprosessi käynnistyi päivähoidon henkilöstölle keväällä 1999 tekemällä-
ni kyselyllä. Sen pääkohteena oli lapsi- ja perhekohtaiset hoito- ja kasvatussopi-
muskeskustelut. Käytännöllisenä taustana oli Helsingin kaupungin päivähoidossa 
syksyllä 1998 käyttöön otettu hoito- ja kasvatussopimuslomake, työntekijöiden 
uusi työväline. Tutkimuksellisena haasteenani oli selvittää tämän yhteistyöväli-
neen käyttöä ja toimivuutta yhteistyösuhteessa lasten vanhempien kanssa. Tässä 
luvussa esitän alustavasti kyselytutkimuksen orientaation kontekstuaalisena työn 
kehittämistutkimuksena. 

Aloitan tämän luvun aihepiiriä koskevan aiemman tutkimuksen osin ristirii-
taisten tulosten tarkastelulla. Tämän jälkeen kerron kyselyn toteuttamisesta (4.2) 
ja keskeisistä tuloksista (4.3). Lopuksi esitän johtopäätökset, jotka johtivat tutki-
muksen seuraavaan vaiheeseen. 

Tutkimukseni käynnistymisen aikoihin Helsingin kaupungin päivähoidossa 
pyrittiin käymään hoito- ja kasvatussopimuskeskusteluja aiempaa tavoitteellisem-
min. Vuoden 1999 tulostavoitteena Helsingin kaupungin päivähoidossa oli, että 
vähintään 90 prosentille lapsista on laadittu kirjallinen hoito- ja kasvatussopimus 
lapsen vanhempien kanssa. Toimin tuolloin Helsingin kaupungin yhden alueen päi-
vähoidosta vastaavana. Hallinnon kyseinen tehtäväksianto koski siis itseänikin. 

Olin kiinnostunut tutkimusprosessin ensi vaiheesta lähtien kasvatusyhteis-
työstä ja sen käytäntöjen kehittämisestä yhteisöllisenä työtoimintana. Yhteistyön 
kehittämistutkimukseni viitekehykseksi valitsin kehittävän työntutkimuksen 
ja ekologisen kasvatusteorian. Tutkimukseni ensimmäistä vaihetta koskevassa 
tutkimusraportissani: Hoito- ja kasvatussopimus lasten päivähoidossa – mer-
kitykset ja mahdollisuudet Helsingin kaakkoisen päivähoidon hoito- ja kas-
vatushenkilökunnan käsitykset, toiminta ja kehittämisideat (2002) totean toi-
minnan teoreettisesta ja työntutkimuksellisesta orientaatiostani seuraavaa: ”…
päivähoidon yhteistyö lasten vanhempien kanssa käsitetään monitahoiseksi ja 
-tasoiseksi vuorovaikutustyöksi, josta käytetään nimitystä kasvatusyhteistyö ja 
jonka toteuttamisesta työntekijät ovat ammatillisesti vastuussa. Lasten vanhem-
pien näkökulmasta tarkastelu kohdistuu ’vanhemmuustyössä’ lähinnä siihen van-
hemmuuden psykososiaaliseen alueeseen, jolla lapsen hoitoa, kasvua ja kehitystä 
tuotetaan ja muokataan yhteistyössä päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstön 
kanssa. Asiaa kuvataan tässä työntekijöiden käsityksinä ja ymmärryksinä. Lasten 
vanhempien ääni ja lasten ääni ei kuulu suoraan vaan työntekijöiden tulkitsema-
na; tutkimusaineistona ovat työntekijöiden kyselyssä esiin tuomat käsitykset ja 
kuvaukset omista käytännöistään (Kaukoluoto, 2002, 2).” 
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Ekologisen kasvatusteorian tarjoama kontekstuaalinen näkökulma jäsentyi 
tutkimusprosessissa vaiheittain kasvatusyhteistyön ja sen yhteisöllisten ja yhteis-
kunnallisten ehtojen eri puolia koskevan empiirisanalyyttisen tarkastelun avulla. 
Tutkimukseni ensimmäinen vaihe ei kyennyt vastaamaan – ilmeisesti näkökul-
man ja empiirisen aineiston kapeuden vuoksi – ekologisen teorian asettamuksiin.  
Ensimmäinen vaihe osoitti päiväkodin kasvatusyhteistyön jatkotutkimuksen 
tarpeet, joita kuvaan raportissani seuraavasti: ”Tämä raportti käsittelee lasten 
vanhempien kanssa tehtävää kasvatusyhteistyötä ja siinä erityisesti perhe- ja lap-
sikohtaista hoito- ja kasvatussopimustoimintaa lasten päivähoidossa. Tavoitteena 
on tutkia sen ulottuvuuksia ja merkityksiä sekä pyrkiä nostamaan esille toimin-
nan kehittämishaasteita ja ideoita. … Tutkimus on osa laajempaa kyseistä proble-
matiikkaa käsittelevää tutkimus- ja kehittämishanketta. … Päivähoidon työnteki-
jöiden kanssa käydyt monet keskustelut ovat tuoneet esille aihepiirin tärkeyden ja 
samalla motivoineet tutkimustyötäni (Kaukoluoto, 2002, 2).” 

Täsmensin tutkimuskohdetta tutkimuksen lähtökohtatilanteen toimintajär-
jestelmän mallin avulla. Tämä oli mahdollista, koska olin perehtynyt työssäni 
suomalaiseen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen järjestelmään ja toimintaan ”si-
sältä käsin”. Esitän kyseisen jäsennyksen yhteenvetoluvussa 9 (Kuvio 15)37, jossa 
kuvaan tutkimukseni iteratiivista tiedonmuodostusprosessia tutkimusmetodolo-
gisesta näkökulmasta. 

4.2 Aiemman tutkimuksen ristiriitaiset tulokset 

Lasten päivähoidossa lapsi- ja perhekohtaisten keskustelujen ottaminen yhteis-
työn tärkeimmäksi muodoksi ja kehittämiskohteeksi tapahtui samoihin aikoihin, 
kun asiakaskyselyjen tai -palautteiden käyttöönotto, 1980-luvun lopulla. Helsin-
gissä kaupungin lasten päivähoidossa ensimmäinen asiakaskysely tehtiin vuonna 
1986 (Paananen 2003). Lasten päivähoidossa asiakasyksilön näkökulma koros-
tui 1990-luvulla osana laadun kehittämistä ja vanhempien roolin vahvistamista 
laadun arvioijana. Yksilöistävän yhteistyön ajatukset olivat osa sosiaalihuollon 
uudistusta, julkisten palveluiden uutta kehittämisaaltoa. Tässä kehitystrendissä 
korostettiin laatua asiakasyksilöiden kokemuksena ja yhteistyön kehittämistä 
asiakaskohtaisina keskusteluina. Yhteistyösuhde nähtiin ennen kaikkea yksilöasi-
akkaan ja -työntekijän välisenä suhteena. Sosiaalihuollon hallinto pyrki hankki-
maan asiakaskyselyillä ja -palautteilla aiempaa enemmän myös toimintayksiköitä 
ja alueita koskevaa vertailevaa tietoa siitä, mitä asiakkaat ajattelivat saamistaan 
palveluista sekä hoidon ja kasvatuksen laadusta.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä korkeatasoiseen toimintaan ja yhteistyöhön 

Asiakaskyselyjen ja muiden aiempien tutkimusten keskeinen tulos on ollut, että 
lasten vanhemmat arvostavat lastentarhan ammattilaisten työtä ja ovat tyytyväi-
siä yhteistyöhön (Huttunen 1989, 95; Välimäki 1993, 158; Hujala-Huttunen 1996, 
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5–6). Myös esimerkiksi Helsingin kaupungin asiakaskyselyissä lasten vanhem-
mat ovat antaneet päivähoidon työntekijöiden ammattitaidosta kysely toisensa 
jälkeen korkeimmat arvosanat. 

Vanhempia huolestuttavat henkilökunnan riittämättömyys ja suuret lapsiryhmät

Lasten vanhempien tyytyväisyyttä oli Helsingin kaupungin päivähoidon vanhem-
mille vuonna 1997 tehdyn kyselyn mukaan lisännyt yksilöllisten hoito- ja kasva-
tussuunnitelmien tekeminen perhekohtaisine keskusteluineen. Tässä kyselyssä 
kuitenkin kaikista Helsingin päivähoidon vanhemmista vain viidesosa eli 22 % 
ilmoitti, että heidän kanssaan oli tehty kirjallinen suunnitelma keskusteluineen 
(Paananen 1997, yhteenveto). Johtopäätöksinä palautteista Paananen toteaa: 
”Tärkeimmäksi toiminnan kehittämistavoitteeksi nousi lapsikohtainen hoidon ja 
kasvatuksen suunnittelu yhdessä perheiden kanssa (Paananen, 1997).” Vuonna 
1999 tehdyn kyselyn mukaan keskeisin vanhempien kritiikki koski heidän puut-
teellisia vaikutusmahdollisuuksiaan lapsensa hoitoon. Kyselyn yhteenvedon mu-
kaan vanhempien vaikutusmahdollisuudet eivät juuri olleet parantuneet sitten 
edellisen vuoden 1997 kyselyn. Vanhemmat kritisoivat myös päiväkotien henki-
lökunnan ja sijaisten riittämättömyyttä. Lapsikohtainen yhteistyö kuitenkin lisäsi 
vanhempien tyytyväisyyttä. 

Hoito- ja kasvatuskeskustelujen käyminen lisäsi vanhempien tyytyväisyyttä

Tutkija Ilkka Paanasen mukaan: ”Onnistuneet kasvatus- ja hoitosopimuskeskus-
telut ovat lisänneet vanhempien tyytyväisyyttä lapsen päivähoitoon. Keskustelu 
on luonteva tapa kuulla vanhempia ja myös keino lisätä heidän vaikutusmahdol-
lisuuksiaan. Keskustelut varmistavat myös sen, että kodin ja päivähoidon kasva-
tustehtävät yhdistyvät lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaksi yhteiseksi 
työksi (Paananen 1999).” Vanhempien kokemalla päivähoidon laadulla ja perhe- 
ja lapsikohtaisella kasvatusyhteistyöllä näytti kyselyn mukaan olevan selvä yhteys. 
”Tilanne oli loogisesti se, että jokseenkin poikkeuksetta ne, jotka ilmoittivat, että 
hoito- ja kasvatussopimus oli laadittu, antoivat korkeampia laatuarvosanoja kuin 
ne, joiden kohdalla sopimusta ei oltu tehty.... Näyttää siltä, että hoidon ja kasva-
tuksen suunnittelulla ja siitä sopimalla yhteisesti henkilökunnan ja vanhempien 
kanssa on merkitystä perheiden muodostaessa näkemystään lapsensa hoidosta 
ja hoitopaikasta. Mitä systemaattisempaa sopiminen päiväkodissa oli, sitä myön-
teisemmän laatupalautteen vanhemmat antoivat38.” Yksilöllisten keskustelukäy-
täntöjen kehittämisen avulla pyrittiin näin vastaamaan vanhempien ilmaisemaan 
vaikutusmahdollisuuksiaan koskevaan tyytymättömyyteen. 
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Lasten päivähoidossa ammattilaislähtöisyydestä perhelähtöisyyteen

Eeva Hujalan ja Anna-Maija Puroilan (1998) mukaan Suomessa perheiden ja 
päivähoidon välinen yhteistyö on ollut puhutuimpia ja tutkituimpia aihepiirejä 
varhaiskasvatuksessa. Eeva Hujala (ent. Huttunen) on ollut väitöskirjatyöstään 
lähtien suomalaisen päivähoidon yhteistyön tutkimuksen ja kehittämisen avain-
henkilö. Tutkimus- ja kehittämistyöllä on pyritty ammatillisen toiminnan laadun 
parantamiseen. Hujalan mukaan yhteistyön merkitys päivähoidon laadun takee-
na on siinä, että se antaa entistä paremman perustan päivähoidon suunnittelulle 
lasten todellisten tarpeiden mukaisesti. (Huttunen 1989, 94–95; Hujala-Huttu-
nen 1996, 5–6.)

Fokus yhteistyön kehittämisessä on ollut lapsiyksilöä koskeva keskustelujen 
muodossa tapahtuva yhteistyö ja usein kehittämiskokeilut ovat koskeneet päi-
väkotien lapsikohtaisia yhteistyökeskusteluja vanhempien kanssa. Näistä esi-
merkkinä on Eeva Huttusen & Veijo Nivalan Paimiossa toteuttama päivähoidon 
kasvatuskäytäntöjen suunnittelu yhdessä vanhempien kanssa lähtien kunkin per-
heen ja lapsen yksilöllisistä tarpeista. Tulosten mukaan kokeilussa lapsikohtainen 
suunnittelu johti aikaisempaa yksilöllisempiin kasvatuskäytäntöihin. Kokeilun ja 
eräiden muiden kokeilujen pohjalta (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 44–54, 53) 
kehitettiin yksilöllisen suunnittelun malli, jossa henkilöstö ja vanhemmat yhdessä 
suunnittelevat lapsen arkipäivän ja kasvatuskäytännöt päivähoidossa. Huttusen 
ja Nivalan mukaan yksilöllisessä mallissa ideana on yhdistää lapsen yksilölliset 
tarpeet, perheen kasvatusnäkemys, teoreettinen näkemys lapsen kasvusta ja kas-
vatuksesta sekä lapsen toiminta vertaisryhmässä.

Yksilöllisen yhteistyön kehittäminen on edellyttänyt perhelähtöisen strategi-
an kehittelyä. Eeva Hujalan mukaan yksilöidyn yhteistyön strategiassa perheiden 
erilaiset elämän realiteetit tulee ottaa huomioon. Päivähoitohenkilöstöllä on kou-
lutuksensa kautta lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntemus. Jotta yhteistyön 
avulla voidaan löytää kullekin lapselle tarkoituksenmukainen, kehityksellisesti 
sopiva ja erityistarpeet huomioiva päivähoito tarvitaan lapsi- ja perhekohtaista 
yhteistyötä. Yhteistyötä toteutetaan kunkin perheen tarpeiden ja reaalisten voi-
mavarojen mukaan. Tarvitaan 1) vanhempainneuvontaa ja tukemista, 2) vanhem-
pien osallistumista ja vaikuttamista ja 3) kasvatuksellista kumppanuutta (Hujala-
Huttunen & Nivala 1996, 36–38). 

Anna-Maija Puroila on tarkentanut perhelähtöisyyden sisältöä seuraavasti: 
”On huomattava, että perhelähtöisyys ei ole sama asia kuin perheen ja päivähoi-
don yhteistyö… Lapsen kasvun tukemisen näkökulmasta perhelähtöisyyden kul-
makivenä ovat henkilökunnan ja perheiden väliset kahdenkeskiset keskustelut, 
joissa sovitaan kunkin lapsen yksilöllisistä hoito- ja kasvatuskäytännöistä (Puroi-
la 1997, 56).” Puroila huomauttaa, että:
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”Perhelähtöisyyden idea on vastuun jakaminen….” Henkilökunta ei voi 
tehdä yhteistyötä yksin, ilman perheiden halukkuutta olla mukana yhtei-
sesti rakentamassa lapselle hyvää päivähoitoa. Tärkeää on myös kysyä 
mikä on lapsen itsensä asema yhteistyössä (Puroila 1997,61).”

Aikuis- vai lapsilähtöistä yhteistyötä?

Mikko Ojala on kyseenalaistanut aiempia tuloksia ja näkökulmia: ”Monien ai-
kaisempien Suomessa suoritettujen tutkimusten perusteella on maassamme 
muodostunut käsitys, jonka mukaan nimenomaan kodin ja päivähoidon välinen 
yhteistyö olisi Suomessa heikkoa.” (Ojala 1993, 178.) Ojalan mukaan kansainvä-
lisessä vertailussa suomalaiset vanhemmat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön hoito-
paikan kanssa ja pitävät sitä tärkeänä. Kodin ja hoitopaikan yhteistyötä pidetään 
meillä Suomessa ja monissa maissa tärkeänä. Ojala esittääkin, että Suomessa yh-
teistyö kodin ja hoitopaikan välillä on kansainvälisesti ottaen toteutettu varsin hy-
vin ja monipuolisesti. Hän jatkaa: ”Sen sijaan kansainvälisessä vertailussa, jossa 
vanhempia pyydettiin kertomaan millä perusteella joku muu kuin he itse hoitavat 
lasta viikon aikana, suomalaiset päivähoitopalveluja käyttävät vanhemmat poik-
kesivat oleellisesti perusteluissaan muiden maiden vanhemmista siinä, että he 
käyttivät aikuiskeskeisiä perusteluja selvästi muita enemmän ja lapsikeskeisiä pe-
rusteluja muita vähemmän argumenteissaan”. (Ojala 1993, 174.) Tutkija ihmette-
lee sitä, että vaikka Suomi ylpeilee kasvatustavoitteillaan ja Suomen päivähoidon 
henkilöstö on kansainvälisessä vertailussa niin määrän kuin laadunkin suhteen 
poikkeuksellisen korkeatasoista, mutta kuitenkaan lasten vanhemmat eivät hah-
mota päivähoitoa lapsen näkökulmasta vaan aikuisnäkökulmasta. 

4.3 Kyselyn toteutus ja päätulokset

Esittelen seuraavassa kyselyn tulokset tiivistettynä sekä sen tuloksiin pohjaavat 
johtopäätökseni kyselyn tuloksista tutkimusprosessin 2. vaiheen käynnistymisen 
lähtökohtina. 

Kyselyn suunnittelu ja toteutus sekä aineisto ja sen käsittely

Laadin kyselylomakkeen yhteistyössä työntekijöiden kanssa ja esittelin heille 
tuloksia. Kyselyn sisällöllinen fokus koski perhe- ja lapsikohtaista hoito- ja kas-
vatussopimustoimintaa ja sen orientaatio oli työntutkimuksellinen. Toteutin ky-
selyn lomakekyselynä. Kysely koostui 42:sta kysymyksestä, joista pääosan muo-
dostivat 1–5-asteikkoiset asenne- ja mielipideväittämät sekä näiden yhteyteen 
liitetyt avoimet kysymykset, joita oli yhteensä 12. Kysely lähetettiin 412 päiväko-
din, perhepäivähoidon ja leikkipuistojen kasvatus- ja hoitotyöntekijälle. Vasta-
uksia sain 290:ltä työntekijältä, jolloin vastausprosentti oli 70,4. Vastanneiden 
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joukko edusti hyvin työntekijöiden perusjoukkoa. Tuloksia voitiin pitää vähintään 
suuntaa-antavina pääkaupungin päivähoidon tilanteeseen nähden. 

Aineistoa kertyi runsaasti. Numeerisia tuloksia tarkastelin lähinnä suorina 
jakaumina, prosentti- ja keskiarvolukuina. Avoimet, sanalliset vastaukset jäsen-
sin lausumiksi ja luokittelin muutamaan keskeisen teeman mukaan. Lausumia 
oli yhteensä 1204 kappaletta. Aineistosta lastentarhanopettajien kommentteja oli 
eniten, 42 %, ja lastenhoitajien 34 %. Ammattiryhmittäin vastanneista useimmat 
olivat päiväkotien lastenhoitajia (40,4 % vastanneista) ja lastentarhanopettajia 
(34,1 % vastanneista). Yhteensä nämä ammattiryhmät olivat saaduista vastauk-
sista 74,5 %, joten tulosten tarkastelussa kiinnitettiin päähuomio näihin ryhmiin. 
Erityisen kiinnostavilta näyttivät kahden suurimman työntekijäryhmän, lasten-
hoitajien ja lastentarhanopettajien, näkemyserot sekä toisaalta eri koulutusam-
mattien, vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden ja eri ikäryhmien näke-
myksissä ilmenevät erot. 

Kiinnitin päähuomion päiväkoteihin. Analysoin tuloksia toimintajärjestelmän 
mallilla jäsentäen sekä erikseen että ristikkäisesti työntekijän, -kohteen, -väli-
neen, -yhteisön, työnjaon- ja sääntöjen näkökulmista. Pyrin paikantamaan erilai-
sia yhteistyöhön liittyviä näkökulmia ja ilmiöitä, etsimään mahdollisia säännön-
mukaisuuksia, kuten vastaajaryhmiä yhteistyön suhteen yhdistäviä ja erottavia 
tekijöitä. Nostin aineistosta esiin yhteistyötä koskevia yleisempiä ja rakenteelli-
sia ominaisuuksia. Näistä keskeisiä olivat kyselyn tuottama havainto yhteistyön 
koetusta tärkeydestä, mutta toisaalta kokemus siitä, että yhteistyön tuloksia on 
vaikea toteuttaa käytännössä. Myös päiväkotien hoito- ja kasvatustyötä tekevän 
työntekijäjoukon muotokuvan ja kolmen erilaisen kasvatusyhteistyön historialli-
sen profiilin paikantaminen oli kehittämistutkimukseni kannalta tärkeä havainto.

Kasvatusyhteistyön rikkaus ja rosoisuus – kolme yhteistyöprofiilia

Tutkimuksen perusteella kasvatusyhteistyön työntekijän muotokuvaa voi luon-
nehtia rikkaaksi, moni-ilmeiseksi ja -ääniseksi, samalla epätasaiseksi taidoiltaan, 
tiedoiltaan ja kokemuksiltaan. Kasvatustyöntekijät muodostivat yhteistyössään 
lasten vanhempien kanssa monimuotoisen, elävän, liikkuvan ja epäyhtenäisen 
ryhmän. 

Tutkimus toi esille lähinnä yksilöllisiä ammattikäytäntöjä sekä monenlaista 
kehittämishalua ja -potentiaalia. Toisaalta työntekijöiden yhteistyökäytännöissä 
niin lasten vanhempien samoin kuin työntekijöiden keskinäisissä yhteistyösuh-
teissa esiintyi hahmottumattomuutta ja katkoksellisuutta. Kasvatusyhteistyön 
vahvuuksiksi voitiin nähdä mm. seuraavat tutkimuksen esiin nostamat asiat:

1) Hoito- ja kasvatushenkilöstö näkee yhteistyön merkityksen lähes kauttaal-
taan tärkeäksi.
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2) Valtaosalla työntekijöistä on ollut myös aiempaa kokemusta keskusteluista 
lasten vanhempien kanssa, joten tällä ammatillisuuden alueella on histori-
allista taustaa ja vakiintuneisuutta.

3) Työyhteisöissä yleisesti tiimimäinen työote on melko laajaa. Työntekijät 
ovat selvästi hakemassa yhdessä kehittyneempiä lapsi- ja perhekohtaisia 
kasvatusyhteistyön sisältöjä ja muotoja.

Kiinnostava tulos koskee perinteisten hoidollisten ja toisaalta kasvatuksellisten 
orientaatioiden eroja. Analyysini mukaan lastentarhanopettajien kantama pe-
dagogis-ammatillinen orientaatio painottaa lasta, uskoo kasvatusyhteistyön vai-
kuttavuuteen vanhempiin nähden, mutta näkee keskustelujen ohjaavan lasten-
hoitajia ja perhepäivähoitajia vähäisemmin omaa toimintaansa. Lastenhoitajien 
ja perhepäivähoitajien työ voidaan identifioida hoidolliseen työorientaatioon. Se 
painottaa lapsen fyysistä hoitoa, eikä näe keskusteluilla yhtä suurta vaikuttavuut-
ta vanhemmuuteen ja heidän kasvatustietoisuuteensa niin kuin lastentarhanopet-
tajien ryhmä. 

Tutkimusaineistosta voitiin löytää seuraavat kolme erilaista kasvatusyhteis-
työn osaajien profiilia, jotka nimeän 1) vahvojen yhteistyöosaajien, 2) perinteisten 
yhteistyöosaajien ja 3) kriittisten yhteistyöosaajien ryhmiksi. Kriittisellä viittaan 
järjestelmätasoon ja näen tämän ryhmän haasteellisimmaksi yhteistyökäytäntö-
jen kehittämisen näkökulmasta. 

1) Vahvojen yhteistyöosaajien ryhmän yhteistyöprofiilissa tyypillisiä piirteitä 
ovat: 
a) yhteistyö lasten vanhempien kanssa on pääosin hyvin sisäistynyttä ja he 

kokevat sen tärkeäksi ja he katsovat osaavansa tämän työalueen hyvin ja 
haluavat myös tehdä sitä. 

b) heillä on hyvät yhteisölliset asemat yhteistyön tekemiseen, mutta monet 
heistä kokevat, ettei tähän työhön ole riittävästi aikaa. 

c) he kritisoivat myös työkäytäntöjen kehittymättömyyttä ja -välineiden 
puutteita. 

d) tässä ryhmässä on sekä lastentarhanopettajia että lastenhoitajia ja per-
hepäivähoitajia.

 Ryhmän jäsenet ovat työskennelleet alalla ”keskipitkän” ajan, 11–25 vuotta.

2) Perinteisten yhteistyöosaajien ryhmän yhteistyöprofiilissa tyypillisiä piir-
teitä ovat: 
a) yhteistyö lasten vanhempien kanssa on perinteinen, hieman etäinen ja 

asiantuntijakorosteinen.
b) nämä työntekijät kokevat yhteistyön vaativuuden lisääntymisen voi-

makkaimmin, eikä heillä näytä kaikin osin olevan valmiuksia vastata 
uusiin haasteisiin. 
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c) myös tällä ryhmällä on vahvat yhteisölliset asemat.
 Ryhmän muodostavat alalla pisimpään eli yli 26 vuotta olleet.

3) Kriittisten yhteistyöosaajien ryhmän yhteistyöprofiilissa tyypillisiä piirtei-
tä ovat: 
a) työkokemusta ei ole ehtinyt karttua ja monesti tämän ryhmän työsuh-

teet ovat määräaikaisia. 
b) yhteistyön arvostus tässä ryhmässä on ensimmäistä ryhmää vähäisempi 

eikä yhteisöllisiä asemia ole juuri kertynyt. 
c) heistä erityisesti lastenhoitajilla tuntuu olevan myös lasta koskevan pe-

dagogisen koulutustiedon vaje. 
 Ryhmä muodostuu alalla lyhyen aikaa työskennelleistä.

4.4 Keskustelut lisäävät kasvatustietoisuutta ja tukevat 
vanhempia

Työntekijöiden näkemyksen mukaan hoito- ja kasvatussopimuskeskustelut ovat 
tärkeitä lasten vanhemmille. Vanhemmuuden tukeminen ja kasvatustietoisuuden 
vahvistaminen näyttää vastaajien mukaan toteutuvan monitasoisesti ja ulottavan 
vaikutuksensa myös kotikasvatukseen ja molempiin vanhempiin. Vastausten mu-
kaan hoito- ja kasvatustoiminnalla voidaan lisätä vanhempien kasvatustietoisuut-
ta ja tukea vanhemmuutta merkittävästi. Erityistä merkitystä tällä koetaan olevan 
nuorille ja muuten tukea tarvitseville, esimerkiksi yksinhuoltajavanhemmille. 

Tulosten mukaan keskustelut nähdään työntekijöiden ja vanhempien vuoro-
vaikutteisuutta lisäävänä sekä työntekijän oman kasvatustietoisuuden kohentaja-
na. Näkökulma viittaa mielenkiintoisesti kasvatuksen ammattilaisuuden ja arjen 
vanhemmuuden yhtymäkohtiin. Keskustelujen nähdään myös lisäävän lapsen ja 
vanhemman välistä vuorovaikutusta. Kommentoijista monet pitivät hyvänä sitä, 
että vanhempi täyttäessään kotona kaavaketta käy lapsen kanssa keskustelua. 
Tulos osoittaa, että työntekijän työhön tehdyllä välineellä voi olla käytännössä 
huomattavasti laajempi merkitys kuin alun perin ehkä on tarkoitettukaan. Kasva-
tusyhteistyöllä hyvin toteutettuna voi näin ollen olla myös entistä vahvempi van-
hemmuutta rakentava merkitys. 

Tutkimuksessa päähuomio oli lapsi- ja perhekohtaisessa keskustelussa, mutta 
työntekijät toivat esille myös vanhempien keskinäisen kasvatusvuorovaikutuksen 
tarpeita. Eräs idea on vanhempien parikeskustelut toiminnan yhtenä mahdollisena 
vanhempien yhteisöllisyyttä rakentavana tapana. Erityisesti päiväkotien johtajat ja 
lastentarhanopettajat painottivat tätä puolta neuvottelutoiminnassa. Myös lasten 
vanhempien roolin vahvistaminen itse työvälinekaavakkeessa nähtiin tär-keäksi. 

Hoito- ja kasvatussopimustoiminta nähtiin vanhemmuuteen monitahoisesti 
vaikuttavana ja uutta tietoa ja ymmärrystä luovana. Parhaimmillaan keskustelu-
jen nähtiin mahdollistavan syvemmän vuorovaikutuksen kehittymisen ja niiden 
koettiin suuntaavan yhteistä toimintaa tulevaan. 
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Keskusteluilla voidaan luoda prosessinomaista, tulevaisuuteen tähtäävää, elä-
vää kasvatusyhteistyötä. Työntekijöiden mukaan, vaikka useimmat vanhemmat 
kokevat neuvottelut myönteisinä, eivät kaikki vanhemmat näe niitä tarpeellisina. 
Tämä viittaa vanhempien ryhmän heterogeenisuuteen yhteistyösuhteissaan las-
ten päivähoitoon. Syiden tarkempi tutkiminen olisi tärkeää.

4.5 Yhteistyö rikastuttaa ja hyödyttää kaikkia osallisia – 
perspektiivien erilaisuus 

Halusin selvittää hiukan syvällisemmin työntekijöiden käsityksiä koskien yhteis-
työn merkityksiä lapsen, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmista. Hoito- ja 
kasvatussopimustoiminnan lapseen liittyvät merkitykset koettiin tulosten mu-
kaan yleisesti positiivisina ja neuvottelut vanhempien kanssa nähtiin voittopuoli-
sesti tärkeinä. Lapseen liittyvät merkitykset eivät kuitenkaan olleet selkiintyneitä 
ja eri työntekijäryhmillä ne olivat eri lailla painottuneita. 

Tulosten mukaan keskusteluilla vanhempien kanssa voidaan rikastaa, moni-
puolistaa ja yksilöllistää työntekijän lasta koskevia tietoja ja tätä kautta lisätä lap-
sen ymmärtämistä. Vastaajat arvioivat, että keskusteluilla voidaan saada lapsen 
kasvuympäristöä koskevia tietoja arvelujen sijaan. Näin voidaan vahvistaa omaa 
ammatillista työotetta, ammatillisten painopisteiden selkeytymistä sekä lisätä 
työn mielekkyyttä. Vastaajat olivat sitä miltä, että keskustelujen ja sopimusten 
kirjaaminen auttaa orientoitumaan eteenpäin, tulevaan.

Lapsen läsnäoloa neuvottelutilanteessa koskeva kysymys näytti haastavan 
vastaajat. Keskeisen arviointiperustan näytti muodostavan lapsen ikä; 6-vuotiaat 
sallitaan mukaan keskusteluun. Vastausten kirjo ja perustelujen – myönteisten 
ja kielteisten – moninaisuus osoittavat, ettei kysymystä ole pohdittu riittävästi 
yhdessä. Myös hyvin aikuiskeskeisiä perusteluja, kuten ”pidetään aikuisten asi-
at aikuisten asioina” – tuotiin esille. Lapsen, ainakin 5–6-vuotiaiden mukana 
oloa neuvotteluissa puollettiin kuitenkin laajasti. Erityistä hoitoa ja kasvatusta 
tarvitsevan lapsen läsnäolo tilanteessa jakoi voimakkaasti vastaajat sekä hyvin 
myönteisesti että kielteisesti suhtautuviin. Ehkä erimielisyydessä lasten osallis-
tumisesta keskusteluihin on taustalla kysymys myös vanhemmuuden heikosta tai 
ristiriitaisesta läsnäolosta kasvatusyhteistyössä. Jos näin on, kysymykseksi jää-
kin millaisella ammatillisuudella, moniammatillisuudella ja/tai läheisverkostoilla 
voidaan tässä kohdin huolehtia sekä vanhemmuuden tukemisesta että lapsen ke-
hitystarpeiden tyydyttämisestä nykyistä paremmin.

Vaikka keskustelujen ydinperustelu on hoidossa oleva lapsi, ei lapsen rooli 
konkreettisena läsnä olevana yksilönä tai hänen merkityksensä keskusteluissa 
ylipäätään näytä selkiintyneeltä. Asiaan liittyvät monenlaiset kommentit ja suuri 
kiinnostus kysymyksen ammatilliseen kehittelyyn osoittavat, että keskusteluihin 
halutaan löytää selkeämpiä perusteluja. 
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Keskustelujen kattavuus- ja jatkuvuusongelmat ja arkityöhön hyödyntämisen 
vaikeus

Lapsi- ja perhekohtaisten keskustelujen kattavuutta ja jatkuvuutta koskeva tieto 
on tärkeä yhteistyön kehittämisen kannalta. Tulosten mukaan hoito- ja kasvatus-
sopimusneuvottelut ovat melko yleisesti käytössä, mutta niitä ei toteuteta katta-
vasti, erityisesti seurantaneuvottelut saattavat jäädä toteuttamatta eikä niitä aina 
pidetä tärkeinä. Viimemainittu tutkimustulos osoittanee, ettei toiminta ole välttä-
mättä lapsikohtaisesti tavoitteellista ja systemaattista. Tämä tarkoittaa, ettei hoi-
to- ja kasvatussopimustoiminta useinkaan rakennu prosessiksi, vaan kuihtuu tai 
hajoaa monien eri tekijöiden vaikutuksesta. Kasvatusyhteistyö nähdään kylläkin 
ajassa jatkuvaksi prosessiksi, mutta prosessin jatkuvuutta käytännössä ei oikein 
kyetä turvaamaan. 

Suurimpana estetekijänä prosessien kattavuudelle ja jatkuvuudelle työntekijät 
näkevät ajan puutteen. Mutta myös erilaiset koulutukset, työorientaatiot, ikä ja 
asema organisaatiossa tuntuvat hankaloittavan yhteisen kasvatusyhteistyön nä-
kymän löytämistä. Ongelma näyttää liittyvän etenkin neuvottelutoiminnan, lasta 
koskevan tavoitteellisen yhteistyön merkityksen ja muotojen hahmottumattomuu-
teen. Ongelmat tuntuvat liittyvän eri-ikäisen ja erilaisen lapsen kehityksen ja op-
pimisen tilanteiden tulkintaan ja dokumentointiin sekä neuvottelutavoitteiden ja 
-tulosten muodostamiseen lasten vanhempien kanssa ja jakamiseen työyhteisössä. 
Myös kirjallisten työvälineiden (esim. lomakkeet ja ohjeet) puutteellisuus koettiin 
ongelmana. Joissain tapauksissa syy neuvottelujen käymättömyyteen nähtiin van-
hemmissa. Myös hoitosuhteen pituuden ja lapsen iän sekä yksilöllisten tarpeiden 
nähtiin synnyttävän erilaisia tarpeita tai tarpeettomuutta seurantaneuvotteluun. 

Hoito- ja kasvatussopimustoiminta kasvatusyhteistyön ajallisesti prosessin-
omaisena ja kantavana ytimenä ei näytä kovin vakiintuneelta tai kehittyneeltä. 
Yhteistyökäytäntöjen arviointi ja paikallistaminen työntekijän ja tiimien työssä 
tietoa ja toimintaa rakentavana osana sekä toiminnan kiinnittäminen syvemmin 
työyhteisön työhön näyttää tarpeelliselta. 

Yllättävä, mutta edellä kuvatun tilanteen perusteella looginen tulos on, että 
monista positiivisista merkityksistä ja ulottuvuuksista huolimatta hoito- ja kas-
vatussopimuskeskustelujen ja -sopimusten koettiin ohjaavan vain jonkin verran 
omaa työtä käytännössä. Kommenteissa tuli esille keskustelujen erilainen mer-
kitys eri työntekijäryhmille. Eniten sopimuskeskustelut tuntuivat ohjaavan työn-
tekijöiden oman arvion mukaan lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien työtä. 
Keskustelujen tulokset ohjasivat vähiten isompien lasten parissa työskentelevien 
lastentarhanopettajien työtä. 

Eri ammattiryhmien ammatillisissa käytännöissä lapsikohtaisen yhteistyön 
suhteen onkin erilaisista tekijöistä johtuvia eroja. Selittääkö esimerkiksi työnte-
kijöiden koulutus, lasten ikä tai lapsiryhmien koko erilaisia tuloksia? Onko las-
tenhoitajilla ja perhepäivähoitajalla tai esimerkiksi erityislastentarhanopettajilla 
tässä suhteessa käytössään kokemusta ja menetelmiä, joita pedagogisessa toimin-
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nassa voitaisiin hyödyntää laajemmin? Voidaan myös kysyä, liittyykö ongelma 
ainakin osittain toiminnan yhteisöllisyyteen, kuten sellaisten toimintakäytäntö-
jen kehittymättömyyteen, joilla jaetaan ja muodostetaan lasta koskevaa tietoa 
työtiimeissä. Kysymys voisi olla myös konkreetin ja abstraktimman sopimustie-
don käytäntöön soveltamisen erilaisuudesta. Esimerkiksi ruoka-aineallergian 
huomioiminen voi olla selkeämpää ja helpompaa kuin lapsen kielellisen ja sosiaa-
lisen kehityksen tukeminen käytännössä. 

Merkittävä tulos oli, että kuitenkin vain runsas viidesosa vastaajista koki am-
mattitaitonsa yhteistyössä erittäin hyväksi. Parhaimmiksi sen kokivat päiväko-
dinjohtajat ja lastentarhanopettajat, ja heikoimmiksi nuorimmat ja määräaikaiset 
työntekijät. 

Kasvatusyhteistyön ja sen kehittymisen kannalta lapsen kasvua ja kehitys-
tä koskevaa tietämystä näyttävät kantavan pääosin 36–55-vuotiaat työntekijät. 
Heidän muita ryhmiä enemmän kokemansa yhteistyötä koskeva haasteellisuus, 
aikapula ja henkinen kuormittavuus nousivat tutkimuksessa selvästi esille. On-
gelmana näytti olevan kasvatusyhteistyön katkoja aiheuttava määräaikaisten 
työntekijöiden suuri määrä. Kyselyn toteuttamisvaiheessa määräaikaisten ja pät-
kätyösuhteiden määrät olivat kasvaneet eikä sijaisia ollut käytettävissä toisin kuin 
1980-luvulla. 

4.6 Voimavarat eivät riitä kasvaviin haasteisiin

Tulosten mukaan yhteistyö lasten vanhempien kanssa on muuttunut ja sen määrä, 
muodot sekä haasteellisuus ovat selvästi lisääntyneet. Työn vaatima ammattitaito 
ja asiantuntijuus ovat näin ollen myös tulleet entistä haasteellisempaan tilantee-
seen. Osa työntekijöistä koki yhteistyön henkisesti hyvin kuormittavana. Kaikilla 
työntekijöillä ei tuntunut olevan riittävästi työvälineitä muutoksista selviämiseen. 

Työn henkisen kuormittavuuden kokemuksen eroilla eri työntekijäryhmis-
sä saattaa olla useampia selittäjiä. Päiväkodin johtajat – vaikka kokevat yhteis-
työn määrän, muotojen ja vaativuuden lisääntyneen – kokevat työn kuitenkin 
ryhmänä henkisesti helpommaksi kuin esimerkiksi 3–6-vuotiaiden ryhmien las-
tentarhanopettajat, jotka eivät kokeneet määrän ja vaativuuden samassa määrin 
kasvaneen, mutta kokivat yhteistyön henkisesti raskaammaksi. Tälle erolle voisi 
hakea selityksiä esimerkiksi työn henkisen ja fyysisen hallinnan suunnalta: Ovat-
ko 3–6-vuotiaiden lasten (kokopäivä)ryhmät juuri niitä, joissa muutos on ollut 
suurin, ja työn määräkin keskimääräistä suurempi? Onko lastentarhanopettajien 
koulutus vastannut riittävästi muuttuneen asiakaskunnan tarvitsemaan asiantun-
temukseen? 

Eri työntekijäryhmillä näytti olevan erilainen tiedollinen, taidollinen ja arvos-
tusorientaatio toimintaan nähden. Uusimmat ja nuorimmat työntekijät tuntuivat 
olevan kaikkein suurimmassa pulassa. Tulosta selittänevät sekä yleiset työelämäs-
sä tapahtuneet muutokset, mm. työtahdin kiristyminen yleisesti ja päivähoidossa 
lasten määrän lisääntyminen nimenomaan 3–6-vuotiaiden ryhmissä, hoidon ko-
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kopäiväistyminen sekä ammatillisten koulujärjestelmien muutokset. Myös mää-
räaikaisten työsuhteiden määrä erityisesti isoissa päiväkodeissa saattoi osaltaan 
selittää tulosta. 

Päivähoidon subjektiivisen oikeuden myötä tapahtunut asiakaskirjon muu-
tos, johon sisältyy mm. entistä koulutetumpien, kasvatustietoisten ja vaativien 
vanhempien ryhmän tulo palvelujen käyttäjiksi, näyttää lisänneen yhteistyön 
vaativuutta. Päiväkodin johtajat, erityisesti suurempien päiväkotien ja keskus-
päiväkotien johtajat ovat asiakaspalvelussa kohdanneet ensimmäisenä tämän 
muutoksen. Eräänä selittävänä tekijänä koettuun yhteistyön vaativuuden lisään-
tymiseen voivat olla laman ja työttömyyden aiheuttamat vauriot lapsiperheiden 
sosiaalisessa selviytymisessä sekä yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheiden 
ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrän lisääntyminen. Nämä 
heijastuvat varmasti päivähoidon arkeen. Yhteistyö koetaan toisaalta hyvin pal-
kitsevana, mutta monesti raskaana ja vaativana. Olen analysoinut johtamistyön 
haasteita tutkimukseni ensimmäisten tulosten ja esimiestyön kokemusteni näkö-
kulmasta tarkemmin toisaalla40. Johtajien lisäksi myös työntekijät kokivat ylei-
sesti työn vaativuuden ja raskauden lisääntyneen viime vuosina. Työntekijöiden 
negatiiviset tai nihkeät kommentit seurantaneuvotteluista kiteytyivät kahteen 
pääteemaan: ajan puute ja vanhempien haluttomuus. Nämä kommentit viittaa-
vat toimintajärjestelmän sääntöjen ja toiminnan kohteen sekä toisaalta sääntöjen 
ja välineen välillä oleviin ristiriitoihin. Mikäli hoito- ja kasvatussopimustoiminta 
katsotaan välttämättömäksi työn osaksi, jolla voidaan muodostaa relevanttia lasta 
ja päivähoidon toimintaa koskevaa tietoa, tulisi sen olla reaalisesti mahdollistettu 
myös ajan suhteen.

Tulosten mukaan päivähoidon varhaiskasvatuksen työn onnistunut toteutta-
minen näyttää vaativan hoito- ja kasvatussopimustoiminnan tyyppistä vanhem-
pien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua ja sen kehittämistä. 

Päätelmänä voidaan todeta, että oletukset siitä, että kasvatuksellisen yhteis-
työn ja hoito- ja kasvatussopimustoiminnan laatu olisivat kehittymässä jotenkin 
automaattisesti parempaan suuntaan näyttävät tutkimuksen ja tekijän muotoku-
van valossa ylioptimistisilta. Yhteistyötoiminnan (ja työvoiman) kokonaisuuden 
tasolla tarkasteltuna näyttivät päinvastoin monet toiminnan yleisiin ehtoihin ja 
järjestämiseen liittyvät tekijät säätelevän yhteistyökäytäntöjä, eivät vain työnteki-
jäyksilön tai -ryhmien asenteet tai ammatilliset käytänteet. 

4.7 Kyselyn tulokset vaativat tutkimusprosessin jatkamista

Kyselyn mukaan etenkin päiväkodeissa tehdään paljon ja monimuotoista yhteis-
työtä vanhempien kanssa. Käytössä on sekä lastentarhan perinteisiä että uudem-
pia yhteisöllisiä muotoja ja toisaalta uudempia lapsiyksilöön painottuvia muoto-
ja. Tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia lapsi- ja perhekohtaisten 
keskustelujen ja muun yhteistyön myönteisestä merkityksestä lapselle ja lasten 
vanhemmille. Keskustelut näyttävät vahvistavan samalla työntekijän ammatil-
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lisuutta ja erityisesti lapsen ymmärtämistä ja sitä kautta positiivisen tuen mah-
dollistumista lapselle. Erityisesti koettiin voitavan tukea nuoria ja yksinhuoltaja-
vanhempia. 

Yhteistyö koettiin yleisesti erittäin tärkeäksi ja merkitykselliseksi sekä lapsil-
le, vanhemmille että työntekijän ammatillisuudelle, mutta samalla osin hyvinkin 
haasteelliseksi. Päiväkodeissa yhteisöllinen ymmärrys yhteistyöstä saattoi jäädä 
hauraaksi, vaikka keskusteluja käsiteltiin tiimeissä ja yhteistyötä painotettiin 
myös opetus- ja toimintasuunnitelmissa. Suunnitellut toimintakäytännöt saat-
toivat jäädä toteutumatta tai hajota monesta eri syystä. Yhteistyön yhteisöllinen 
suunnittelu, ylläpito, yhteinen arviointi ja laadun varmistaminen näytti usein yli-
voimaiselta käytännön toimintana. Syitä yhteistyösuhteen syntymättömyyteen, 
ohuuteen tai katkonaisuuteen nousi tulosten mukaan myös lasten ja vanhempien 
suunnasta.

Keskustelujen merkitysten heijastuminen kaikkiin osapuoliin ikään kuin ke-
hämäisenä aaltoliikkeen omaisena ”välineen voimana” alkoi myös askarruttaa 
mieltäni. Luultavasti noihin aikoihin aloin maistella vuorovaikutustyön käsitettä 
ja miettiä generatiivisuuden41 ideaa. 

Toteuttamani kyselytutkimuksen mukaan yhteistyön koettiin etenkin päivä-
kodeissa tulleen monesta syystä aiempaa haasteellisemmaksi. Sillä tuntui olevan 
yhteyksiä myös työntekijän hyvinvointiin työssä. Keskeiset ongelmat näyttivät 
kulminoituvan yhtäältä ammatillisten orientaatioiden eriytymiseen, jopa pirsta-
loitumiseen ja lapsinäkökulman haurastumiseen tämän myötä, monitahoiseen 
jatkuvaan muutokseen, aikapaineisiin ja -vajeeseen työyhteisöissä. Lapsikohtais-
ten keskustelujen osin heikko hyödynnettävyys työryhmien käytännön työhön 
näytti vaikealta selittää.

Valitsemani tutkimusmetodologia edellytti tutkittavan kohteen historiallis-
empiiristä tutkimusta. Tutkimusprosessin ensimmäisessä ja osin toisessa vai-
heessa analyysini kohdistui yhteistyövälineeseen, joten selvitin myös hallinnon 
työntekijöille tuottaman kirjallisen lomakemuodon ja rakenteen kehityshistoriaa. 
Lähtökohtanani oli vuonna 1998 uusitun lapsi- ja perhekohtaisen yhteistyön väli-
ne. Tutkin tämän hoito- ja kasvatussopimuslomakkeen kehityshistoriaa Helsingin 
kaupungin päivähoidossa. Analyysi osoitti, että yksilöistävän yhteistyömuodon 
kehityshistoria kirjallisine sopimuksineen oli lyhyt: päiväkodeissa 1980-luvulla 
käyttöön otettu. Sitä näytti tarjotun ainakin osin korvaamaan lastentarhan aiem-
paa pedagogista lapsiryhmän toiminnan suunnittelua. Yksilöistävän yhteistyön 
kehitystrendi oli sosiaalihuollon hallinnon käynnistämä ja sitä on osaltaan voi-
mistanut päivähoitojärjestelmän pirstaloituminen. Esitän historia-analyysin liit-
teessä 1: osa-analyysi.

Yhteenvedonomaisesti voi todeta, että ensimmäisen tutkimusvaiheen jälkeen 
kasvatusyhteistyötä ja sen kehittämistä koskeva ongelma näytti edelleen moni-
selitteiseltä. Ongelma ilmeni sekä aiempien tutkimustulosten että oman kysely-
tutkimukseni valossa monitasoisesti – sekä työntekijöiden yhteistyökäytännöissä 
lasten vanhempien kanssa että päiväkotiyhteisön sisäisessä työssä ja myös päivä-
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hoitojärjestelmän tasolla ja edelleen käsitteellisteoreettisella tasolla – ristiriitai-
sena ja paradoksaalisena. Kasvatusyhteistyön monisubjektisen toimijuuden (ks. 
kuvio 9) mallin ajatusta soveltaen näytti siltä, ettei ollut yhdessä jaettua näkemys-
tä siitä mistä kasvatusyhteistyössä on kysymys. Tutkimuksellisesti perustellun 
kehittämisen näkökulmasta tilanne näytti umpikujalta. Esitän kyselytutkimuksen 
lopputulokset pelkistettynä toimintajärjestelmän mallilla jatkotutkimushaasteina 
tutkimusprosessin yhteenvetoluvussa 9 (Kuvio 16)42. 

Tutkimusprosessin ensimmäisen vaiheen tulosten analyysi tuotti tutkimus-
maiseman ja jatkotutkimuksen tarpeen. Keväällä 2000 käynnistin yhteistyössä 
päivähoidon työntekijöiden kanssa ryhmätutkimuksen, jota käsittelen seuraavas-
sa luvussa 5.
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5 Kasvatusyhteistyön suhdejärjestelmien 
kehittämistarve

Tässä luvussa esitän tutkimuksen toisen vaiheen eli ensimmäisen kehittämisvai-
heen, ryhmätutkimuksen tuottamat tulokset. Tutkimuksen ensimmäinen vaiheen 
tuloksen mukaan kasvatusyhteistyön kohde ei ollut muodostunut yhdessä ym-
märretyksi kohteeksi. Monisubjektisen toimijuuden (ks. kuvio 9) mallin avulla 
tulkittuna tämä tarkoitti, ettei kasvatusyhteistyöstä ollut perusteltua näkemystä. 
Luvussa 4 käsittelemäni kyselyn tulokset eivät antaneet riittävän luotettavia vih-
jeitä siitä, mihin ja miten yhteistyötä tulisi ja voitaisiin kehittää, mutta sain alus-
tavan kuvan monimutkaisesta tutkimuskohteesta. Jatkotutkimusta varten orga-
nisoin kasvatusyhteistyön kehittämisestä kiinnostuneista päiväkodin kokeneista 
työntekijöistä koostuvan ryhmän ja toteutin keväällä 2000 ryhmätutkimuspro-
sessin. Ryhmätutkimuksen avulla oli tarkoitus perehtyä syvällisemmin kasvatus-
yhteistyöhön mahdollisten kehityssuuntien paikallistamiseksi. 

Aluksi tarkennan ryhmätutkimus-käsitteen merkitystä omassa tutkimukses-
sani tutkimusmetodologisesta näkökulmasta. Ryhmätutkimus on tutkimuksessa 
käyttöönottamani nimitys työntekijöiden kanssa toteuttamastani tutkimuspro-
sessista, jossa sovelsin kehittävän työntutkimuksen piirissä tuotettua muutosla-
boratorion työmallia (Virkkunen et. al. 1999). Nimetessäni 2. vaiheen ryhmätutki-
mukseksi halusin korostaa työntekijäryhmän yhdessä tutkijan kanssa tapahtuvaa 
oman toiminnan tutkimista ja tutkimuksellista kehittämistä. En ollut tutustunut 
oppimista ja opettamista koskevaan ryhmätutkimus (Group Investigation43) -kä-
sitteeseen. Suomalaisessa keskustelussa Group Investigation on käännetty tutki-
vaksi oppimiseksi44. Omassa tutkimuksessani fokus oli käytännöllisen toiminnan 
kriittisessä tutkimisessa ja sen kokeilevassa kehittämisessä. Tutkijan intressinä 
oli saada työntekijäryhmän tuottamaa tietoa heidän omista työkäytännöistään 
ja toisaalta kohdistaa ryhmälle tuoduilla teoreettisilla malleilla sekä kyselytut-
kimuksen antamilla alustavilla tuloksilla ryhmän tiedon hankinta yhteistyökäy-
täntöihin ja niiden kehittämistarpeisiin. Intressi ei ollut ensisijassa pedagoginen, 
vaikka epäilemättä myös oppimista tapahtui. 

Tutkimusryhmän jäseninä oli 12 päivähoidon erilaista asiantuntijaa45. Kaikil-
la osallistujilla oli monipuolinen kokemus päivähoidon työtehtävistä. Heillä oli 
myös kokemusta vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja sen käytäntöjen 
kehittämisestä. Kahdeksan osallistujaa edusti neljää asukaspohjaltaan erilaista 
päiväkotia. Heistä kolme oli päiväkodin johtajia, neljä lastentarhanopettajia ja 
yksi lastenhoitaja. Muina ryhmän jäseninä olivat päivähoidon hallintoa ja kehit-
tämisasiantuntemusta edustava tutkija, päivähoidon sisällöllistä ja työyhteisön 
kehittämistä edustava suunnittelija, yksi leikkipuistotyön ja teatterialan sekä yksi 
lastensuojelun ja päivähoidon perhetyön asiantuntemusta edustava henkilö. Ryh-
mässä vieraili lisäksi yksi päiväkodin johtaja ja lastentarhanopettaja. Ryhmää voi 
luonnehtia moniammatilliseksi tai -asiantuntijaiseksi.
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Ryhmän työn organisoinnin ja etenemisen mallina oli muutoslaboratorio. 
Mallissa prosessin ohjaajan tehtävänä on auttaa osallistujia ”sysäämään” toimin-
tansa kehitystä ekspansiivisella syklillä eteenpäin interventioiden, eli eräänlaisten 
väliintulojen kautta. Metodologisesti tutkijan ja ryhmän dialogissa toteutetaan 
nk. kahden virikkeen menetelmää. Ohjaaja mm. a) kerää ja valikoi työntekijöille 
”peiliksi” konkreettista havaintoaineistoa heidän työstään, siinä esiintyvistä häiri-
öistä ja uutta ennakoivista ratkaisuista, b) asettaa työntekijöille tehtäviä työn (eli 
tuotetun havaintoaineiston) analysoimiseksi sekä uuden toimintamallin muodos-
tamiseksi ja soveltamiseksi ja c) kehittää ja tarjoaa heille käsitteellisiä välineitä 
näiden tehtävien ratkaisemiseksi. (Virkkunen, J., Engeström, Y., Pihlaja, J. & Hel-
le, M., 1999.).

Ryhmän työ koostui kuudesta (13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4. ja 14.6.2000) 
teemoitetusta 2 tunnin istunnosta. Niissä käsiteltiin ryhmän jäsenten eri tavoin 
(mm. videot, haastattelut, kirjallisten dokumenttien arvioinnit, oman työn kuva-
ukset) keräämää yhteistyöhön liittyvää aineistoa. 

Työntekijäryhmä tutki ja arvioi käytäntöjen historiallista kehitystä, yhteistyön 
nykykäytäntöjä, niissä esiintyviä ongelmia ja ristiriitoja sekä ideoi potentiaalisia 
uusia yhteistyön tapoja ja kokeiluja käyttäen erilaisia menetelmiä. Se tuotti kes-
kusteluin, kirjallisesti mm. parihaastattelulla ja ryhmätöillä uusia määrityksiä ja 
mallinnuksia kyseisistä aiheista ja teemoista. Tutkija ja suunnittelija toteuttivat 
parityönä istuntoja tutkijan toimiessa lisäksi käsitteellisten mallien ja teorioiden 
esittäjänä, ryhmän työn edellytysten luojana, analysoijana ja yhteenvetojen teki-
jänä. Kaikki istunnot videoitiin ja puhtaaksikirjoitettiin jatkokehittelyä sekä tut-
kimustyötä varten. 

Toteutin prosessin itsenäisesti professori Jaakko Virkkusen ohjauskonsultaa-
tioiden tuella. Ryhmän työprosessi tuotti tässä luvussa esittelemiäni tuloksia jä-
senten oletetun oman oppimisen lisäksi. Ryhmätutkimuksen tuottamat käsitteet 
koskivat yhteistyösuhteen olemusta ja ulottuvuuksia, olennaisia muutoksia ja on-
gelmia sekä käytännöllisten kehittämiskokeilujen ideoita. Ryhmä tutki myös lap-
sikohtaisen yhteistyön historiaa, määritteli kasvatusyhteistyön asiakkuuden sekä 
täsmensi neljä keskeistä yhteistyön ongelmaa ja niissä uuden käytännön tarvetta 
ja kehittämishaasteita. Tulosten avulla niitä jalostamalla saatoin suunnata tutki-
musprosessia strategisesti hyödyllisellä tavalla ja muotoilla kehittämissuuntia ja 
kokeiluideoita alustavasti. 

Käytännön kokeiluja toteuttamaan lähteneen kahden päiväkodin kokeiluide-
at rakentuivat alustavasti ryhmätutkimuksessa. Ryhmätutkimus tuotti kohdetta 
koskevalle tutkimukselle ja kehittämiselle tarpeellisia mahdollistavia käsitteitä 
(Engeström 2007). Tarkastelen seuraavassa ryhmätutkimuksen toimintaa ja sen 
tuottamia tuloksia. Luvussa 9 esitän ryhmätutkimuksen päätulokset ja arvioin sen 
merkitystä tutkimusprosessin kokonaisuuden kannalta.
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5.1 Ryhmätutkimuksen perusasetelma 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen keskeinen tulos, yhteisen kohteen hahmotto-
muus, tarkoitti muun muassa sitä, että lapsikohtaisia hoito- ja kasvatussopimus-
neuvotteluja ei aina kyetty käymään kattavasti eikä niiden tavoiteltu jatkuvuus 
toteutunut. Yhteistyöprosessi katkesi eri syistä. Lasta koskevia neuvottelutuloksia 
kyettiin hyödyntämään vain vajavaisesti työtiimeissä ja -yhteisöissä. Myös kir-
jallisen työvälineen edelleen kehittely näytti tarpeelliselta. Lähdin siivilöimään 
kehittävän työntekijäryhmän avulla työntekijöiden käytännön työn kokemukses-
ta nousevaa uutta tietoa. Lähestyin ongelmaa edelleen lapsikohtaisena hoito- ja 
kasvatussopimustoimintana – josta seuraavassa käytän lyhennettä HOKA – yk-
silötasoisen problematiikan kautta. Ajatuksenani oli etsiä ja paikantaa ryhmän 
avulla sellaisia kehittyneempien hoito- ja kasvatussopimusten ideoita tai visioita, 
joiden motivoimina ryhmän jäsenet olisivat kiinnostuneita toteuttamaan käy-
tännön kokeiluja omissa työyksiköissään. Tiivistin ja esitin tämän lähtökohdan 
ja tavoitteen ryhmälle käyttäen apunani ja soveltaen kehittävän työntutkimuksen 
asetelmaa: ”Uuden toimintamallin työstäminen kehittävässä työntutkimuksessa” 
(Engeström & Saarelma 1993; Engeström 1995, 125). Asetelma on esitetty kuvios-
sa 11. Siitä ilmenee ryhmälle ehdottamani tutkimuskohde (Päivähoidon hoito- ja 
kasvatussopimusten tutkiminen ja kehittäminen) tutkimus- ja kehittämistehtävä 

Kuvio 11. Hoito- ja kasvatussopimusten tutkimisen perusasetelma ryhmätutkimuksessa

KEHITTÄVÄN TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSASETELMA

Päivähoidon- ja kasvatussopimusten tutkiminen ja kehittäminen

Tavoitteena uudet kehittyneemmät HOKA-käytännöt

Kohteen sisäinen ristiriita
Kohteen ja työvälineen 
välinen ristiriita

Käsityömäiset,
epätasaiset ja verhotut

Työkäytännöt

”Peili”
kyselyt
haastattelut
dokumentit
kuvanauhat

Tutkija Työntekijät

HOKA-prosessit eivät ole tavoitteellisia, eivätkä jatkuvan 
vuoropuhelunnomaisia, katkeilevia, ristiriitoihin törmääviä, eivät 

räätälöityjä, yksilö- ja instituutiotasot eivät kohtaa toisiaan tukevalla tavalla
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(Tavoitteena uudet kehittyneemmät HOKA-käytännöt). Esitän 1. vaiheen hoito- 
ja kasvatussopimustoimintaa koskevat tulokseni yleistämässäni muodossa ns. 
välitason käsitteinä: ”käsityömäiset46, epätasaiset47 ja verhotut48 työkäytännöt”.  
Ongelman selvittelijöinä näkyvät työntekijäryhmä ja tutkija kuvion alalaidassa.

Kuviossa 11 kuvatussa toimintajärjestelmässä olen tunnistanut ”Kohteen si-
säisen ristiriidan” sekä ”Kohteen ja työvälineen välisen ristiriidan”. Jälkimmäistä 
kuvaan salamalla, joka tulee kasvatusyhteistyön kohteesta ja osoittaa yhteistyön 
välineeseen sekä kuvaa erilaisia ongelmakimppuja nykytilan ja tavoitteen välillä 
kuten ”ei-tavoitteellisia, ei-jatkuvan vuoropuhelun omaisia, katkeavia, ristiriitoi-
hin törmääviä, ei räätälöityjä, yksilö/instituutiotasot eivät kohtaa toisiaan tuke-
valla tavalla”. Ne paikantuvat siis sekä toiminnan kohteessa että välineessä. Toi-
minnan kohteessa olevat ristiriidat ja ongelmat ikään kuin heijastuvat toiminnan 
välineeseen. Kaksipäiset nuolet esittävät yhdessä toimimista ja vastavuoroisia 
tiedonhankkimis- ja -muodostustapoja ja -reittejä, joilla ryhmän tutkijat toimivat 
käytännössä. 

Ryhmätutkimus käynnistyi tavoitteenaan työvälineen, paremman HOKA-toi-
minnan, kehittäminen. Ryhmän toiminta ei kuitenkaan rajoittunut tarkasti yk-
silö- ja välinetasoon, vaan lähtiessään metodologiani mukaisesti tarkastelemaan 
sopimustoiminnan kohdetta ja sen muutosta sekä ongelmia ja haasteita myös 
ryhmän oma tutkiva työ laajeni ja syveni. Tarkastelu laajeni hoito- ja kasvatusso-
pimustoiminnan yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Ryhmän oma toiminta toteut-
ti siten kehittävän työntutkimuksen tutkivan kehittämisen logiikkaa (Engeström, 
Y. 1995). Sen mukaan avainasia kehittämishaasteen näkökulmasta on toiminnan 
kohteen ja sen muutoksen tutkiminen. Kohteen muutokset ja ongelmat heijas-
tuvat usein myös toiminnan välineessä. Sillä on taipumus jäädä jälkeen kohteen 
muutoksesta. Rajoittuminen välineen kehittämiseen tai hiomiseen, kehittämistoi-
minnan logiikkaan – jolla myös oman kokemukseni mukaan hallintolähtöinen ke-
hittäminen usein toteutuu – ei jossain vaiheessa enää riitä parantamaan välineen 
kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti. Tällöin tilanne edellyttää koko toiminnan 
tutkimuksellista arviointia.

Ryhmätutkimus loi pohjaa tutkimuksen seuraaville vaiheille: yksilöllisestä ta-
sosta yhteisölliseen tasoon siirtymiselle ja valmensi luvussa 8 esitettäviin käytän-
nön kokeiluihin. 

Esitän seuraavassa ryhmän tutkivan ja kehittävän työn tulokset. Aloitan ryh-
män analyysillä eräästä hoito- ja kasvatussopimusneuvottelusta. Seuraavaksi esi-
tän ryhmän analyysit yhteistyövälineistä prosessina ja lomakemuotoisena. Tämän 
jälkeen esitän ryhmän analyysin lapsen ja vanhempien asiakasominaisuuksista, 
jonka jälkeen siirryn yhteistyön tärkeimpien arvojen puntarointiin. Seuraavaksi 
kuvaan kasvatusyhteistyön jäsentymistä moniulotteisina ja -tasoisina yhteiskun-
nallisina suhdejärjestelminä. Lopuksi esitän ryhmän tuottaman yhteistyön ongel-
mia ja kehittämistarpeita koskevan neljän kohdan pelkistyksen. 
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5.2 Kasvatus ja hoito yhteistyöprosessina

Ensimmäisessä kokoontumisessamme esittelin  kyselytutkimuksen (1999) tulos-
ten perusteella alustavan hahmotelman lapsikohtaisesta kasvatusyhteistyöstä. 
Loin tämän pohjalta ryhmätutkimuksen istunnoille alustavat teemat, jotka mää-
rittelin prosessin ”kriittisiksi pisteiksi”. Nämä olivat: 

1) varsinainen hoito- ja kasvatussopimuskeskustelu sekä arviointikeskus-
telu, 

2) hoitosuhteen aloitusvaiheen yhteistyö, 
3) keskustelun dokumentoiminen ja keskustelujen välillä tapahtuva yhteis-

työ ja lapsen toiminnan dokumentointi sekä 
4) hoito- ja kasvatussopimuskeskustelujen informaation käsittely tiimeissä 

ja koko päiväkodin pedagogisessa prosessissa.  

Ryhmä käytti näitä teemoja, kuten myös ryhmän seuraavassa istunnossa esittä-
määni kriittisten pisteiden ajatukseen pohjautuvaa 9-vaiheista prosessimallia. 

Keskusteluissani työntekijöiden kanssa havaitsin, että hoito- ja kasvatussopi-
muskäytäntöjä ja tapoja tehdä yhteistyötä oli monenlaisia. Organisaation tuotta-
mien välineiden lisäksi oli päiväkotien itse tuottamia erilaisia kirjallisia välineitä 
lasten toiminnan suunnittelua ja dokumentointia varten sekä oman työn seuraa-
miseksi. Ryhmä hyödynsi myös Helsingin, Espoon ja Jyväskylän kaupunkien kas-
vatus- ja hoitosopimuslomakkeita, Eeva Hujalan tuottamaa lapsikohtaisen yhteis-
työn suunnittelun mallia (Hujala, ym. 1998) sekä alueen päivähoidon työryhmän 
vuonna 1997 valmistelemia työpapereita.

Tätä aineistoa kompassina käyttäen pyrittiin seuraavissa kokoontumisissa kä-
sitteellistämään HOKA-prosessin uutta mallia sekä samalla kehittämään uutta 
konkreettista työvälinettä. Kehittely toteutettiin pienryhmätyönä. Kyseisen pien-
ryhmän vetäjä, päiväkodin johtaja, esitteli ryhmän työn ja keskustelusta kirjattiin 
kokousmuistioon seuraavat huomiot ja kysymykset:

– koulutus HOKA-sopimuksen käyttöä ajatellen puutteellista
– mitä dokumentoitua jää vanhemmille/päiväkodille
– mitä asioita paperille kirjataan ja mitä niistä siirtyy käytäntöön
– miten HOKA-sopimuslomake voisi seurata lapsen kehitystä/
 miten sitä voisi kehittää jotta se palvelisi ja voisi olla mukana uusissa
 keskusteluissa

Pienryhmä tuotti nostamiinsa kysymyksiin ratkaisuehdotuksia. Se esitti näiden ja 
edellä mainittujen eri kaupunkien lomakeaineistojen pohjalta seuraavassa 10.4. 
istunnossa hoito- ja kasvatussopimusprosessin kehittämisessä huomioonotetta-
vat näkökulmat. Kirjuri kirjasi keskustelun pohjalta seuraavan yhteenvedon:
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”1. Tekninen toteutus
– riittävästi tilaa/korjattava nykyiseen
– käyttö ATK:lla mahdolliseksi
– esim. puumalli (Espoon lomake) selkeyttämään
– jako eri käyttökertoihin
– kansio
– lapsen näkökulmalle riittävästi tilaa

2. Lakisääteisyys
– oikeudet, velvollisuudet
– päivähoitolain kasvatuspykälä, lakisääteisyys hoitopaikasta
– vanhempien ajatuksia päivähoidosta

3. Toiminnan sisältö ja menetelmät
– keskustelu ankkuroituu lapsen todellisuuteen

4. Ohjeistus henkilökunnalle
– keskustelun tavoitteet & toimintaohjeet
– tilannetaju keskustelussa
– koulutus keskusteluun”

Ryhmä käsitteli pienryhmän esitystä ja yhtyi sen esitykseen. Työvälineeseen ha-
luttiin rakentaa eri osapuolten roolit ja tilat sekä ottaa huomioon yhteistyön pro-
sessimaisuus. Työvälineessä tuli olla riittävästi tilaa lapselle ja lapsen näkökulmil-
le. Välineen sisältöjen, sen käyttämisen sekä keskustelun tuli ankkuroitua lapsen 
todellisuuteen. Vanhempien asemaa haluttiin vahvistaa ja selkeyttää sekä heidän 
ajatuksiaan lapsensa kasvatuksesta sisällyttää työvälineeseen aiempaa enemmän. 
Ohjeistusta ja koulutusta henkilökunnalle kaivattiin lisää. 

Ryhmän kolmannessa istunnossa (27.3.) käsiteltiin kasvatus- ja hoitosopimus-
neuvottelujen antaman tiedon ja ymmärryksen käsittelyä, jakamista ja yhteisöl-
listämistä tukevien ajatusmallien sekä käytäntöjen tutkimus- ja kehittämistyötä. 
Tässä tehtävässä ryhmää konsultoi eräs kokenut päiväkodin lastentarhanopetta-
ja. Hän kertoi omista ja ryhmänsä yhteistyökäytännöistä ja kokemuksista. Kirjuri 
kirjasi esityksen pohjalta käydyn keskustelun keskeiset tulokset muistioon: 

– esiin tulleita ongelmia ja epäkohtia mm.;
– HOKA-kaavakkeen ja koko keskustelun kaavamaisuus, 
– koko tiimin osallistuminen HOKA:n tekemiseen, 
– keskustelujen dokumentointi sekä tiedonkulku ja -välittyminen
 kollegoille, 
– keskustelijoiden lukumäärä sopimusta tehtäessä,
– millaisia asioita kirjoitetaan ylös sopimukseen yhteisinä sopimuksina,
– eri tavat rakentaa käytännössä HOKA-sopimus.
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Kuten yhteenvedosta käy ilmi, yhteisen uuden ymmärryksen muodostaminen ei 
rajoitu työvälineeseen eikä sen oikeaan käyttöön. Muistioon kirjautuneet asiat pa-
lautuvat perustaviin kysymyksiin, kuten millaisia asioita kirjoitetaan muistiin yh-
teisinä sopimuksina. Kysymys on siitä, mitä esimerkiksi yksittäinen työntekijä voi 
”luvata” lapsikohtaisessa keskustelussa vanhemmalle ja mitä toisaalta vanhempi 
voi vaatia sovittavaksi omaa lastaan koskien. Keskustelujen yhteisöllistäminen jo 
päiväkodin sisäisenä toimintana, puhumattakaan päiväkodin ja vanhempien yh-
teisestä toiminnasta on vaativa asiakokonaisuus, eikä siihen ole löydettävissä yhtä 
tapaa tai reittiä. 

Lasta koskevan tiedon ja ymmärryksen muodostuminen työyhteisössä on kai-
ken kaikkiaan erittäin haastava kysymys, joka ulottuu kehitystä koskevista tul-
kinnoista toiminnan sisältöön ja muotoihin sekä eri osallistujien rooliin, edelly-
tyksiin ja mahdollisuuksiin toimia. Ryhmässä vierailleen lastentarhanopettajan 
näkemyksessä korostui se kuinka tärkeää on, että kaikki tiimin työntekijät tunte-
vat lapsen hyvin ja että vuorovaikutussuhteet lasten vanhempien kanssa ovat eri 
tavoin yhteydessä ammatillisuuden eri aspekteihin. Esimerkiksi hyvin lyhytaikai-
silla työntekijöiden keskinäissuhteilla ei ole mahdollista päästä hyvään yhteiseen 
ymmärrykseen lapsista eikä vuorovaikutussuhteeseen lasten vanhempien kanssa. 
Kysymys palautuu syvällisemmin ammatillisuuden ytimiin, työntekijöiden kes-
kinäisiin ammatillisiin keskusteluihin ja yhdensuuntaisiin ymmärtämyksiin ja 
lasten kasvatustyön ”sydämellä näkemiseen”. Lapsen vanhemman kanssa vuo-
rovaikutuksessa keskiössä on lapsi. Ammatillisuus on vuorovaikutuksessa lasten 
kautta vanhemmuuteen ja päinvastoin. Tutkimusprosessin tämä vaihe toi esiin, 
että kirjalliset tai muun tyyppiset dokumentointivälineet ovat tarpeellisia. Ne voi-
vat tukea yhteistyöprosessia, mutta niillä ei sinällään rakenneta pedagogista otet-
ta työhön eikä hyvää vuorovaikutussuhdetta vanhempiin. 

Tuotin ja muokkasin tässä vaiheessa hoito- ja kasvatussopimuskeskustelujen 
yhteisöllistä rakentumista sekä vuorovaikutteisuutta korostavan ideaalimallin. 
Siinä määrittelin lapsen hoito- ja kasvatustoiminnan ”kasvavaksi ja kehittyväksi” 
prosessiksi. Tämä käsitteellistys oli ryhmätutkimuksen tuottamaa kasvatusyh-
teistyö- ja vuorovaikutussuhteita koskevaa ”uutta” ajattelua ja se on nähtävissä 
myöhemmin käynnistyneiden käytännön kokeilujen taustalla. Kaikki käytännön 
kokeiluja toteuttaneet työntekijät olivat mukana ryhmätutkimuksessa. Esitän 
tämän ryhmän istunnossa 20.3.2000 esittämäni ideaalimallin kokeiluja käsitte-
levässä luvussa 8, sillä se toimi osaltaan päiväkodeissa toteutettujen käytännön 
kokeilujen ja kehittelyjen tausta-aineistona. 

5.3 Lapsen kehitys ja kasvu yhteistyön tuloksena

Tutkimuksessani ja ryhmän työssä nousi entistä polttavammin kysymys lasta 
koskevien keskustelujen perimmäisestä tarkoituksesta. Miten lapsi näkyy niissä 
ja ennen kaikkea mitä hän hyötyy niistä. Ryhmä oli määritellyt neljännessä is-
tunnossaan (3.4.2000) uuden yhteistyöhön kehitettävän välineen ”Räätälöidyksi 
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vuoropuheluksi ja jatkuvaksi vuorovaikutukseksi vanhemman kanssa, vuoropu-
heluksi, joka pyrkii lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle.” Tämän välineen avulla 
toteutetaan ”Kasvatusyhteistyötä ja kommunikaatiota vanhempien kanssa toi-
minnan kohdetta yhdessä muodostavalla tavalla”. Tässä määrittelyssä korostui 
yhteistyön kohteena lapsi, lapsen kehitys ja kasvu. Ajatus oli, että keskustelussa 
lasta todella muodostetaan arvioimalla yhdessä hänen kasvunsa ja kehityksensä 
edellytyksiä ja sopimalla toiminnasta hänen tulevaisuuttaan edistävästi. Ryhmä 
saattoi käyttää tätä määrittelyä eräänlaisena ideaalimallina tutkiessaan konkreet-
tisena esimerkkinä yhtä tutkimuspäiväkodin 4-vuotiaan Pia-tytön vanhemman ja 
lastentarhanopettajan käymää hoito- ja kasvatussopimuskeskustelua50.

Esittelin ryhmälle työkaluksi kehittävän työntutkimuksen piirissä rakennetun 
vuorovaikutuksen käsikirjoituksen kulkua ja sitä koskevaa kolmea erilaatuista ta-
soa kuvaavan ajattelumallin (Engeström 1993, 128–130). Tasot ovat koordinaatio, 
kooperaatio ja kommunikaatio. Esitin myös alustavan näkemykseni siitä miten 
näiden tasojen avulla voitaisiin jäsentää hoito- ja kasvatussopimusprosessia ja sen 
kehittämistä lasta koskevana vuorovaikutus- ja tiedonmuodostusvälineenä: Yh-
teistyötä ja siinä tapahtuvaa tiedonmuodostusta voidaan ajatella MITÄ, MITEN ja 
MIKSI -kysymysten avulla. Kun ryhmän tavoitteena oli kehittää yhteistyövälineen 
laatua, ei riittänyt esimerkiksi se, että lueteltiin millaisia erilaisia kirjallisia väli-
neitä tai työmuotoja käytimme ja miten. Avainkysymys oli miksi käytimme tätä 
tai tuota vuorovaikutuksen tapaa tai keskustelumallia? Miten se auttoi työmme 
ydintarkoituksia? Esitän vuorovaikutuksen tasoja koskevan analyysin liitteessä 2.

Analyysin tuloksina voidaan todeta, että työntekijän ja lapsen vanhemman 
keskustelussa vuorovaikutus oli sujuvaa, keskustelijoiden arvot samansuuntaisia 
ja suhde oli tasavertainen sekä arvostava. Vanhemman kertomus lapsesta oli rikas 
ja monipuolinen. Kasvattaja antoi tietoa päiväkodin toiminnasta sekä positiivista 
palautetta lapsesta. Kasvattaja huolehti lähinnä lomakkeen antamalla rakenteel-
la aiheiston kattavuudesta, mikä edesauttoi keskustelun monipuolisuutta. Parin 
eläytyminen vanhemman rooliin jäi melko ohueksi ottaen huomioon vanhemman 
monipuolisen puheen lapsestaan. Herää kysymys kuuleeko ammattilainen van-
hemman puhetta riittävällä herkkyydellä, syvyydellä ja merkityksellisyydellä? 

Vuorovaikutuksessa ei päästy juurikaan kommunikatiiviseen tasoon, jolla olisi 
rakennettu tulevaisuutta lapsen hoidon ja kasvatuksen osalta tai ratkaistu joitakin 
esiinnousseita kysymyksiä tulevalla toiminnalla. Toiminta jäi avoimeksi, vaikka 
vanhemmalla oli useita ”vihjeitä” ja ”syöttejä”, joihin kasvattaja olisi voinut tart-
tua tulevaisuusnäyn rakentamiseksi. Lapsi näkyi kokonaisempana vanhemman 
kuin kasvattajan puheessa. Lapsen mukanaolo keskustelutilanteessa olisi voinut 
viedä keskustelun painopistettä paremmin tulevaisuuden suuntaan. Lopuksi esi-
tän aihepiiristä yhteiskeskustelussa tuotetun yhteenvedon pääkysymyksistä ja 
niihin yhdessä annetut vastaukset:
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”Minkälaisena lapsi näyttäytyi keskustelussa?
– Toiminta, tunteet, käytäntö, lahjakkuus.

Vanhemman rooliin eläytyminen
– Asiantuntijuus, tasavertainen keskustelukumppani.

Vuorovaikutuksen tasot
– Haaste kasvattajalle: Rohkeus tarttua oikeisiin asioihin.

Häiriöt ja väärinkäsitykset keskustelussa
– Ei esiintynyt

Kuinka HOKA-sopimus ohjasi keskustelua?
– Aiheiston kattavuus, keskustelun monipuolisuus

Miten keskustelussa kohdattiin arvojen tasolla?
– Arvot samanlaisia”

5.4 Vaihtuva ja muuttuva päiväkodin asiakkuus 

”Ei ole olemassa yleispätevää asiakassuhteen laajuuden tai syvyyden käsitteistöä, 
vaan se on luotava kussakin yrityksessä itse (Jorma Sipilä, 1998, 37).” Lasten päi-
vähoidossa asiakkuuden tutkiminen on haastavaa, sillä voidaan perustellusti olla 
eri mieltä siitä, onko ”pääasiakas” lapsi vai vanhempi vai kenties nämä yhdessä. 
Entä kuka on asiakas lastensuojelun sijoittaman lapsen kyseessä ollen? Ryhmä-
tutkimus analysoi asiakasta ja asiakkuutta eri näkökulmista. Jotta tapahtuneet ja 
tapahtumassa olevat muutokset tässä voisivat olla perustana kasvatusyhteistyön 
kehittämiselle, oli tarpeellista saada näkyviin paitsi asiakkuusprofiileja, myös sii-
nä tapahtuneita muutoksia. Ryhmä tutki yhteistyön kohdetta päivähoidon asiak-
kuuden kautta seuraavien, ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa esittämieni ky-
symysten avulla: 

1. Millainen on tyypillinen asiakas
2. Vaativa/vaikea asiakas
3. Miltä tulevaisuus näyttää

Esitän seuraavassa ryhmän51 ja tutkijan tuottamat vastaukset em. tutkimuskysy-
myksiin. Nämä syntyivät ryhmän vaiheittaisena erittelynä sekä tutkijan tulkintana 
keskustelujen ja ryhmän tuottaman kirjallisen aineiston pohjalta. Keskustelussa 
puhuttiin päiväkodin tyypillisestä asiakkaasta. Asiakkuutta jäsennettiin erilaisten 
asiakasryhmien nimeämisellä ja toisaalta asiakkuuden aspekteja määrittelemällä.  
Esitän seuraavassa ryhmän työn pohjalta laatimani verrattain yksityiskohtaisen 
ja asteittain pelkistyvän asiakaskuvauksen, sillä erittely on tärkeä myös tutkimus-
prosessini seuraavien vaiheiden kannalta. Se valmistui vastauksena edellä esitet-
tyyn kolmeen tutkimuskysymykseen. 
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Keskustelu nauhoitettiin ja siitä tuotettiin muutoslaboratoriotyyppisesti kirjalli-
set muistiinpanot . Esitin ryhmälle kolmiosaisen tutkimuskysymyksen ja se ryhtyi 
tuottamaan keskustellen ja kirjaten vastausta. Jäsensin ryhmän asiakkuutta kos-
kevan tuotoksen seuraaviin 1–7 ryhmään: 

1. Tavallinen, normaali asiakas, sekä lapsi että perhe: 
”Sanoisin että keskivertoasiakas on se, jolla on keskivertoperhe, tasapai-
noisista elinolosuhteista lähtevä tavallinen suomalainen. Ollaan tyyty-
väisiä siihen hoitoon, mitä saadaan ja vanhemmilla ei ole itsellä suuria 
ongelmia eikä vaikeita elinoloja eikä myöskään lapsella (pkj1).” 

2. Vaikeista elinolosuhteista tuleva vanhempi tai lapsi: 
”Niin. Vaikeista elinolosuhteista tulevat perheet ja lapset (pkj1).”

3. Itseensä kasvattajana luottava, ’terve maalaisjärki’: 
”Hyvä olisi korostaa tyypilliseen asiakkuuteen vielä sellainen vanhanai-
kainen talonpoikaisjärki, että se luontuu se kasvatus. On taju siitä, mikä 
on normaalia sen ikäisen lapsen elämään (pkj1).”

4. Epävarma ja epätietoinen kasvattaja: 
”Niin kuin yksi naapuri sanoi: En olisi tiennyt, että kun olen lapseni kans-
sa kahdestaan uimarannalla, minun pitää valvoa häntä vedessä, jos en 
olisi lukenut kirjasta. Ja äiti on toimittaja ammatiltaan (pkj3)!”

5. Palveluun tyytyväinen monenlainen: ’Hoitopaikkatyytyväinen’, ’toiminnan 
sisällöstä kiinnostunut tyytyväinen’, ’systeemin määräämä tyytyväinen’ 
vanhempi : 
”Eikös se tyypillinen asiakas ole se, joka on tyytyväinen, kun on saanut 
sen päivähoitopaikan (pkj2)? ”
”Mä laitan ne tuohon tyytyväiseen. Sehän on vain positiivinen asia, jos 
osataan vaatia, vanhemmat on kiinnostuneita ja ymmärtää, miten hyvää 
hoitoa vielä saa (pkj1).” 
”Sellainen asiakas toimii aika pitkälle meidän pelisäännöillä, mitä me 
halutaan tarjota, milloin me halutaan, millaisessa aikataulussa. Ei aseta 
meitä päivittäin siihen tilanteeseen, että nuo ei anna mitään (lto2a).”

6. ’Vaikea’ asiakas joko lapsi tai vanhempi: 
”Joo, ja mitä meillä on arkea, veriset avioeroriidat, mihin yritetään vetää 
päivähoidon henkilökuntaa mukaan. Siinä voi olla hyvin paljon kaikkea. 
Ihan tavallisestakin ihmisestä saattaa olosuhteiden kääntyessä tulla hy-
vin hankala asiakas (pkj1).” 
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7. Erityistukea tarvitseva lapsi ja erikoispalvelua vaativa asiakas: 
”Onko se jopa liian tiedostava omista oikeuksistaan (pk1ä1)?” 
”Hyvin perehtynyt, osaa vaatia, saattaa vaatia jotain hyvin erikoista tai 
jotain hyvin yksilöllistä opetusta tietyn asian suhteen omalle lapselleen, ei 
osaa suhteuttaa sitä, että ryhmässä on lain ja asetuksen määräämä mää-
rä lapsia ja henkilökuntaa, ettei voida koko päivää vain hänen lastaan 
huomioida ja kehittää, niin hauskaa ja mukavaa kuin se olisikin (pkj1).” 

Ryhmät muodostivat ääripäitä tai vastinpareja: esimerkiksi 1 ja 2 lapsien ja van-
hemman ”normaaleissa” ja vaikeissa elinolosuhteissa elävät lapset ja vanhemmat, 
3 ja 4 kasvatustietoiset ja epävarmat kasvattajavanhemmat, 5 ja 6 päivähoito-
palvelun kannalta tyytyväiset ja sopeutujat ja toisaalta sen haastajat tai ”vaikeat 
asiakkaat”. 

Vaativuuden ja ajan tarpeen mukaan jaoteltu asiakas voi siis olla työn kannalta 
sekä ”positiivinen” että ”negatiivinen”. Asiaa selvennettiin keskustelussa:
Vaativa tai paljon aikaa vaativa asiakas: 

”Ei, ei, kun mietin sitä jakoa ihan henkilökunnan ajankäytön kannalta. 
Perheet, jotka vaatii meiltä normaalisti aikaa ja perheet, jotka vaatii meil-
tä paljon aikaa. Paljon aikaa vaativat on jo nämä erityistoivomusperheet 
plus…(pkj3).” 
”Niin, jaottelu ajan mukaan, koska… kyllä esimerkiksi minä osaan olla 
hyvin aikaa vaativa henkilö asiakkaana (pkj3).” 
”Aikahan on niin laaja käsite. Ajallisesti saattaa olla hyvin vaativa asia-
kas sellainen, joka antaa hirveästi positiivista palautetta ja haluaa päivit-
täin jutella omasta lapsestaan vähintään sen puoli tuntia, koska nauttii 
keskustella siitä, miten oman lapsen päivä on mennyt (pkj1).” ”Vaativa 
asiakas kattaa sekä positiivisen että negatiivisen (lto1a).”

Keskustelussa nousi esille myös tätä luokittelua koskeva eriävä näkemys: 

”Onko periaatteessa mitään järkeä jakaa tuota vaativaa asiakasta? Toi-
sissa tapauksissa se ongelma on lapsi, voi olla jotain neurologista tai sel-
laista. Toisissa tapauksissa se ongelma on ne vanhemmat, on lastensuoje-
lutapauksia, huumeita ja tällaista (lto1a).”  

Keskusteluprosessissa päivähoidon asiakkuus jäsentyi moni-ilmeiseksi. Jäsennys 
toimi tutkijan jatkotulkinnan pohjana. Edellä esitetyn jäsennyksen lisäksi laadin 
videonauhan tekstiaineiston, tilaisuudesta tekemiensä muistiinpanojen, peiliai-
neiston ja ryhmän jäsenten muistiinpanojen avulla analyysin asiakkuudesta.
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Tyypillinen ja vaativa/vaikea asiakas jäsentyi kolmella tasolla: 

a) Asiakkaat Palvelun käyttäjänä: ”tyytyväinen päivähoitopaikasta” ”luottaa 
päivän sujumiseen”, ”tyytyy päivähoidon toteuttamaan toimintaan”, ”luot-
taa itseensä kasvattajana” ”kaikkea mahdollista erityispalvelua lapselleen 
haluava”. Viimemainittu ryhmä on profiloitunut päivähoidon subjektiivi-
sen oikeuden myötä.

b) Asiakkaat Yhteiskunnallisina ryhminä: ”taloudellisilta ja sosiaalisilta olo-
suhteiltaan tasapainoinen”, ”vaikeiden olosuhteiden asiakas” ja ”kaikkea 
mahdollista erityispalvelua lapselleen haluava asiakas”

c) Asiakkaat Palveluun tarvittavan ajan mukaan määrittyvänä: ”paljon ai-
kaa tarvitseva” ja ”normaalin verran aikaa tarvitseva asiakas” 

”Vaikea asiakas” hahmottui edelleen kolmena ryhmänä: 

a) Vanhemmilla on vaikeuksia, esim. mielenterveys- tai alkoholiongelma
b) Lapsella on vaikeuksia, ”joskus vanhempien vaikea nähdä, että tarvittaisiin 

lisätutkimuksia tai apua lapselle”
c) Perheet, joilla on sekä vanhemmilla että lapsella vaikeuksia

Asiakkuuden moniulotteisuus tuotti ilmiön käsitteellistämiseen erityistä prob-
lemaattisuutta. Vanhempien, lasten ja työntekijöiden yhteisölliset ja yhteiskun-
nalliset asemat, kulttuuriset ja sosiaaliset voimavarat, erilaiset yhteistyö- ja vuo-
rovaikutussuhteet, erityistä huolenpitoa tai huomiota tarvitsevat lapset ja/tai 
vanhemmat sekä eri tavoin työaikaa tarvitsevat vanhemmat tuottivat eri näkökul-
mia asiakkuuden jäsennykseen. 

Tutkijan intressissä oli luonnollisesti saada jäsentyneempi ja kokonaisvaltai-
sempi kuva päiväkodin asiakkuudesta. Analysoin ryhmän esivalmistaman tuo-
toksen ja laadin siitä päivähoidon asiakasta yleisemmin kuvaavan käsitteellisen 
hahmon, olihan asiakkuus ja sen muutos – tutkimusmetodologiani mukaisesti 
työn kohteen ja sen muutoksen analyysi – avainlähtökohtana kasvatusyhteistyön 
kehittämiselle. Asiakkuutta koskevan materiaalin laadullisessa analyysissa otin 
huomioon alustavana johtopäätöksenä ryhmästä tulleen verrattain moniulottei-
sen ja pirstaleisen asiakashahmon, keskustelun, eri jäsenten roolit, erityisen kiin-
nostavat vuoropuheluryppäät sekä niiden siirtymissä tapahtuneet näkökulmien 
käännökset, esitetyt ristiriitaiset mielipiteet ja teemat sekä ideoiden hajottamiset 
ja kombinoimiset. 

Vaikeutta päiväkodin asiakas/asiakkuusmäärittelyssä näytti tuovan varhais-
kasvatustoiminnan ulkopuolelta tulevan asiakas-käsitteen epämääräisyys ja 
vieraus lasten päivähoitotyyppiselle työlle. Lapsen ja vanhemman muodostama 
erityinen ”kaksoisasiakkuus” haastoi itse asiakas-käsitteen, joka esimerkiksi so-
siaalihuollon nykykeskustelussa ymmärretään nimenomaisesti yksilötasoisena. 
Pientä lasta on erityisen vaikea nähdä asiakkaana, varsinkaan päiväkodin yksilö-
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asiakkaana, vaikka lapsi työntekijän työn ja kasvatus- ja yhteistyösuhteen näkö-
kulmasta onkin ikään kuin varsinainen asiakas. Mikäli asiakkaalla tarkoitetaan 
vain lasten vanhempia, voidaan asiakassuhteen laadun määrittelyssä helposti 
jäädä näennäis- tai pintatasolle, jossa lapsi-ihminen häivytetään retorisesti pois 
näkyvistä. Ryhmän keskustelussa tätä erittelyä ja täsmennystä tehtiin samanai-
kaisesti erilaisten asiakasvanhempien ryhmien erittelyn ohella, mikä helpotti ana-
lyysin tekemistä. 

Tutkimuskysymykset ”Millainen on tyypillinen asiakas?” ”Vaativa/vaikea asi-
akas?” ja ”Miltä tulevaisuus näyttää?” näyttivät kysymyksinä erittäin vaativilta ja 
niiden synnyttämä keskusteluprosessi myös kirjallisena materiaalina lähes kaaos-
maiselta. Tutkimuskysymysten pelkästään yksilöasiakastasoon kohdentuminen 
saattoi olla omiaan pirstaloimaan keskustelua. Keskustelussa pääpaino oli lasten 
vanhemmissa. Esimerkiksi erityistukea tarvitsevaa lasta ei juuri tässä yhteydessä 
käsitelty. Keskustelun tämä painopiste voi selittyä juuri yksilötasoon osoittavil-
la ”asiakas”-kysymyksillä. Ryhmän pohdinnan alkuvirittäjinä kysymykset toimi-
vat: ne käynnistivät eräänlaisen keskusteluryöpyn, avasivat ”Pandoran lippaan”, 
jonka runsaan sisällön analysoin ja jäsensin. Keskusteluprosessissa ryhmä puhui 
sekä yksilötasoisesti ”asiakkaasta” että jotkut sen rinnalla myös yleisemmin ”asi-
akkuuksista” eli ryhmätasoisesta ilmiöstä. Asiakkuuksista puhuminen voimistui 
keskustelun edetessä. Tällaisen ilmiön voi ehkä tulkita ryhmäoppimisena, tie-
tyn asteisena ajatusten jalostumisena. Tutkimuksellisesta näkökulmasta tätä voi 
luonnehtia oppimisena, joka raivasi tietä kehitykselle (ks. Engeström 2004, 139), 
tässä tapauksessa tutkimus- ja kehittämisprosessin edistymiselle. 

5.5 Kasvatusyhteistyö monitasoisena yhteisöllisenä 
suhdejärjestelmänä

Yhteistyön tärkeimmiksi määrittyvistä ulottuvuuksista pyrittiin muodostamaan 
yhteinen näkemys. Esitin ryhmälle sen ensimmäisessä (13.3.2000) istunnossa 
tutkimuskysymyksen: ”Mikä sinusta on tärkeintä lapsikohtaisessa yhteistyössä 
vanhempien kanssa?” ja esittelin aiemman kyselytutkimuksen alustavia tuloksia 
ryhmän tiedonmuodostuksen tausta-aineistoksi. Ryhmä tuotti toisiaan haastatel-
len, keskustellen ja kirjaten näkemyksensä tärkeimmistä ulottuvuuksista. Kasva-
tusyhteistyön kehittämisen kannalta on tärkeä jäljittää historialliset kehitystren-
dit ja nykypäivän ongelmat. On tarpeen selvittää myös se, mitä työntekijät pitävät 
tärkeänä tässä yhteistyössä, eli työorientaation arvo- ja arvostuspohja, jotta työtä 
voidaan lähteä kehittämään. Ryhmän yhteistä ymmärrystä yhteistyössä tärkeim-
miksi nähdyistä asioista muodostettiin parihaastatteluilla. Haastattelut purettiin 
yhdessä keskustellen niin, että ryhmän jäsenistä kukin vuorollaan esitteli parinsa 
muistiinpanot. Ryhmän jäsenen pitämään muistioon kirjautui seuraava tiivistys:
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– Yhteistyössä tärkeää:
– Lapsen tuntemus
– Avoin hyvä vuorovaikutus
– Pitkäjänteisen prosessin luominen ja ylläpito
– Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kaiken kaikkiaan tärkeimmäksi yhteistyön ulottuvuudeksi nähtiin 1) lapsen tun-
temus. Käsitteellä ”lapsen tuntemus” voidaan tarkoittaa monia asioita. Voidaan 
tarkoittaa esimerkiksi yleistä lapsen persoonallisuuden kehitystä tai psykososiaa-
lista ja fyysistä kehitystä koskevaa teoreettisluonteista tietoa tai yksittäistä lasta 
koskevaa, esimerkiksi työntekijän työssään päiväkodissa hankkimaa havainnoin-
titietoa tai jopa lapsiryhmän toiminnan organisointia ja sen ohjaamista koskevaa 
teoreettista ja pedagogista kuten myös niin kutsuttua hiljaista tietoa (tacit kno-
wledge). ”Lapsen tuntemus” viittaa tässä myös kontekstuaaliseen tai tarkemmin 
lapsen erilaisia psykofyysisiä ja sosiaalisia suhteita ja suhdeverkostoja koskevaan 
tietoon ja ymmärrykseen ja samalla tarpeeseen lisätä ja parantaa tuota ymmär-
rystä käytännön työtä hyödyttämään. Kysymyksessä olisi näin lasta ja lapsuutta 
muodostavien prosessien, aikuisten keskinäisten sekä lasta ja lapsuutta koskevien 
vuorovaikutustyön generatiivisten prosessien parantaminen. 2) Toisena tärkeänä 
kysymyksenä nähtiin yhteistyön pitkäkestoisuus ja tavoitteellisuus. Tämä teema 
liittyi yhteistyösuhteen laadun näkökulmaan, työn mielekkyyteen ja samalla vai-
kuttavuuteen ja tuloksellisuuteen. Yhteistyösuhde nähtiin aikaan liittyvänä tiedon 
ja keskinäisen ymmärryksen kasvavana prosessina, ei kertatapahtumana, vaikka 
se toteutuukin yksittäisissä tapaamisissa ja kohtaamisissa. 3) Kolmantena tärkeä-
nä asiana nousi esille perheen ja lapsen näkeminen kokonaisuutena. Tällä aspek-
tilla oli yhteys oman työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmaan. 

Lapsen ja perheen kokonaishahmotuksen vaatimusta voi ajatella myös yhteis-
työn potentiaalisen tuloksen näkökulmasta. Tällöin lapsen kasvua ja kehitystä 
muodostettaisiin moniaineksisessa ja monitoimijaisessa suhdeverkostossa ja sen 
avulla. Lapsi ja lapsuus olisivat paitsi tämän suhdeverkoston aktiivinen osallistuja 
myös muiden toimijoiden toiminnan kohde. Tämä ei tarkoita naivissa ja välit-
tömässä mielessä lapsen tai lapsuuden ”kohteellistamista”, vaan pyrkimystä ym-
märtää lapsen kehitys ja lapsuus ihmisen inhimillisestä erityislaadusta lähtien. 
Pyrin ymmärtämään lapsen kehitystä lapsen itsensä ja kasvattajien sekä yhteis-
kunnallisten rakenteiden, ehtojen ja toimijoiden monimutkaisina vuorovaiku-
tussuhteina, joiden prosessinomainen toteutuminen tuottaa sekä subjekteja että 
uusia yhteisöllisiä rakenteita.    

4) Neljäs tärkeä aspekti oli työntekijöiden ja vanhempien keskinäinen avoin 
ja hyvä vuorovaikutus. Tällä viitattiin yhteistyön onnistumisen perusedellytyksiin 
ja avainmerkitykseen oman työn kannalta. Tutkimukseni yleisen, generatiivisen 
vuorovaikutustyön, uutta ihmismäistä muodostavan ja rakentavan ajattelumallin 
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avulla voitaneen yrittää ymmärtää mitä ”avoin” ja ”hyvä” ”vuorovaikutus” voisi 
tässä tapauksessa työntekijän työtoimintana ja spesifimmin myös työvälineenä 
olla. 5) Viidentenä aspektina ammatillisuus nähtiin tärkeänä paitsi päivittäises-
sä yhteistyössä ja lapsikohtaisissa keskusteluissa, erityisesti vaikeiden asioiden ja 
vanhempien kohtaamisessa ja suhteessa oman ammatillisen osaamisen kehittä-
miseen. Tärkeää se oli myös oman työn rajaamisessa sekä suhteissa ja yhteistyö-
pinnoissa muiden ammattilaisten kanssa. 

Ammatillisuudella näyttää olevan yhteistyössä hyvin moniulotteinen ja mo-
nimerkityksellinen ja muuttuva merkitys, osallistuuhan julkisen hyvinvointityön 
eri ammattien ja ammatillisuuden määrittelyyn ”koko yhteiskunta” ja erityises-
ti poliittinen taso ja virkamies- ja hallintotoimija. Asiakkaiden, kuntalaisten ja 
kansalaisten rooli tässä määrittelyssä voi muuntua ja vaihtua esimerkiksi nk. 
poliittisten suhdanteiden vaikutuksesta. Samakin ammattiryhmä voi eri aikoina 
hahmottaa ammatillisuutensa hyvin eri tavoin. Päiväkodeissa kuten muillakin 
hyvinvointityön sektoreilla myös eri työntekijäryhmien koulutustausta vaikuttaa 
merkittävästi siihen miten ammatillisuus mielletään. Pelkästään valtiotoimijan 
koulutusrakenne- ja hallintoratkaisuilla voidaan säädellä merkittävästi eri sek-
toreiden työntekijöiden omaa ammatillisuuden ymmärrystä eri aikoina. Palaan 
tähän aihepiiriin tarkemmin luvussa 7.

Ryhmätutkimuksessa ammatillisuuden kehittämiskysymys määrittyi paitsi 
vaikeiden asioiden ja vaikeiden asiakkaiden kysymyksenä, myös erityisesti ky-
symyksenä ”kuinka vaikeiden” asioiden ja (aikuis)asiakkaiden kohtaamisesta ja 
”hoitamisesta” voi päiväkotityön ammatillisuudessa olla kysymys. Ammatillisuu-
den nähtiin tämän tutkimuksen empiirisen aineiston valossa määrittyvän ytimel-
tään lasten hoitamisena kasvattamisena ja opettamisena. Lasten erilaiset hoidon 
tarpeeseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen 
näyttivät kuuluvan hyvinkin ammatillisuuden ”kovaan ytimeen”. Tähän kuuluivat 
perinteisesti itsestään selvänä ”normaali, hyvä yhteistyö” ja myös vanhempien tu-
keminen, opastaminen ja auttaminen – ainakin avun hakemisen opastaminen – 
myös verraten vaativissa tilanteissa. Sen sijaan lasten vanhempien – lapsiin usein 
hyvinkin voimakkaina heijastuvat – hyvin erilaiset ja hyvin vaativat ongelmat, ku-
ten perheiden taloudellisen pohjan pettäminen, perheiden hajoamisen mukanaan 
tuomat erilaiset ongelmat, mielenterveys- ym. kysymykset ja niissä auttaminen 
tuntuvat haastavan päiväkodin ammatillisuuden rajoja. Vastaukset eivät kohdis-
tuneet voittopuolisesti ammattilaisten asenteelliseen puoleen, vaan osaamisen ja 
ajan riittämättömyyteen sekä päiväkodin tehtävän ja sen työn koko konstellaa-
tioon. Päiväkodeissa ei ole esimerkiksi edellisen kaltaiseen asiakastyöhön sopi-
via fyysisiä tiloja, taloudellisia resursseja, virkoja eikä hallinnollisia rakenteita tai 
päätösvaltaakaan. Osaamisen osalta kysymys liittyy aikuisten ihmisten ongelmal-
listen elämäntilanteiden kohtaamiseen ja selvittämiseen ja näissä työnjakoon ja 
yhteistyöhön erityisammattilaisten, kuten sosiaalityön, lastensuojelun ja perhe-
neuvonnan kanssa. Päiväkodin ammattilaiset kokevat olevansa tässä yhteistyö-
kentässä nimenomaan lapsen ja lapsuuden tarpeiden asiantuntijoita, ammatilli-
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suus jäsentyy lapsuuden perspektiivistä. Esitän luvussa 9 tiivistetyn yhteenvedon 
tästä yhteistyön keskeisiä ulottuvuuksia koskevasta ryhmätutkimuksen päätulok-
sesta. Sen avulla oli mahdollista hahmottaa yhteistyötä ja sitä määrittäviä ja tuot-
tavia eritasoisia suhdejärjestelmiä ammatillisen työn suunnasta uudella tavalla 
samanaikaisesti yksilö- ja yhteisötasoissa. 

5.6 Lapsikohtaisen yhteistyön ongelmat 

Ryhmä paneutui yhteistyön problematiikkaan 13.3.2000 tutkijan esittämällä ky-
symyksellä: Mitä pidät ongelmallisena lapsikohtaisessa yhteistyössä? Ryhmän 
jäsenten käsityksiä kartoitettiin ja muotoiltiin parihaastattelun avulla. Tulokset 
purettiin yhteisessä keskustelussa. Ongelmalliseksi koetuista asioista tuotettiin 
moninkertaisen yksilö- ja ryhmäajattelun, puheen ja tekstin avulla  seuraava yh-
teenveto: 

● Ajan puute
● Työn järjestäminen ja painopisteiden järjestäminen
● Yhteistyön rajaaminen
● Koulutuksen riittämättömyys
● Ammatillisuus, arvot
● Kokonaisuuden hahmottuminen
● Yhteistyövaatimukset

On merkille pantavaa, että vaikka ryhmän tutkimuksen fokus oli edelleen nimen-
omaan lapsikohtaisen yhteistyön kehittämisessä, keskeisiä ongelmia ja kehittä-
mistarpeita ei nähty rajatusti vain tässä, vaan päiväkotityön kokonaisuudessa ja 
sen eri osissa. Kehittämistarve siis viittasi näihin työn järjestämisen, olojen ja 
ehtojen rakenteisiin. Muistion lisäksi tutkija laati yhteenvedon parihaastattelun 
kirjallisista tuotoksista taulukkoon 1.
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Taulukko 1. Lapsikohtaisen yhteistyön ongelmat

Ongelma Lausumien 
lukumäärä

Työtoiminnan ja sen muutoksen aspekti

Työajan 
riittämättömyys

8 Työprosessin aikaresurssi, toimintaa voimakkaasti rajaava ja 
ehdollistava käytännöllinen ja sitova sääntö: ”Näitä kaikkia 
vaatimuksia me ei kerta kaikkiaan pystytä toteuttamaan 
tämän työajan puitteissa.”

Puutteellinen ammatti-
taito vaikeiden asioi-
den ja asiakkaiden 
kohtaamisessa

5 ”Uuden” ammatillisuuden haasteet: ”Kyllä vaikeiden asioiden 
ja asiakkaiden kohtaaminen kuuluu ammatillisuuteen, mutta 
mihin asti? Kuka hoitaa lapset, jos minä hoivaan äitiä?”

Ammatillisen 
itsekritiikin puute

5 ”Vanhan” ammatillisuuden ongelmat: ”Olemmeko haastaneet 
itse itsemme vai joutuneet haastetuiksi?”

Työn rajaamisen 
ja painottamisen 
ongelmat

3 ”Uuden” ja ”vanhan” ammatillisuuden ristipaine: ”Olemmeko 
lasten kasvattajia vai (aikuisten) sosiaalityöntekijöitä?”

Ammatillinen osaami-
nen keskustelujen 
fokusoimiseksi lapseen

1 ”Vanhan” ammatillisuuden uudenlainen tulkinta: ”Miten 
tulkitsemme työmme kohteen? Missä on lapsi?”

Asiantuntemuksen 
riittämättömyys 
pienimpiin lapsiin 
liittyvässä yhteistyössä

1 Uuden (ja vanhan) ammatillisuuden sumein (asiakas)alue, 
nuorimmat lapset ja nuoret vanhemmat? ”Mistä kaikesta 
tässä on kysymys lapsen, vanhemman ja työntekijän 
näkökulmista?”

Koulutuksen yleinen 
riittämättömyys

1 Ammatillisen osaamisen yleinen jälkeenjääneisyys ”Työn 
kokonaisuuden, sisältöjen ja toiminnan kohtuullinen hallinta.”

Yhteistyön kehittämis-
tarve ja siihen liittyvät 
monet ongelmat

3 Koetaan toistuvasti ongelmallisia tilanteita, mutta niistä ei ole 
jäsentyneitä käsityksiä: ”Nyt tässä kyllä joku mättää!”

Työn kohteeseen, 
lapsiin ja perheisiin 
liittyvät huomiot 

5 Työntekijän oma ammatillisuus ja työprosessit eivät tietoisen 
erittelyn kohteena. ”Ne on tulleet niin vaativiksi…”

Kirjallisissa dokumenteissa ryhmä esitti yhteensä 32 lausumaa eli ajatusta tutki-
muskysymystä koskien. Lausumien tarkempi erittely osoitti, että lausuminen ko-
konaismäärästä (32) 27 kohdistui työntekijän omaan työhön. Työn kohteeseen eli 
lapsiin ja perheisiin kohdistui vain viisi lausumaa. Painopiste oli oman työn am-
matillisessa tarkastelussa. Työn kohteen muutoksen ei niinkään koettu tuoneen 
ongelmia omalle työlle. Tulos osoitti mielestäni ryhmän vahvaa subjektiviteettia 
ja aktiivista toimijaorientaatiota. Tämä oli luullakseni positiivinen asia myös po-
tentiaalisten käytännön kokeilujen toteuttamisen näkökulmasta: ryhmän työn-
tekijät eivät näyttäneet olevan ikään kuin valmiiksi alisteisia tai alistuneita mo-
nimutkaiseen ja haastavaan tilanteeseen yhteistyössä. Kääntämällä katse oman 
työn arviointiin osoitettiin myös mahtia sen muuttamisen mahdollisuuteen itse 
toimimalla. 

”Mitä pidät ongelmallisena lapsikohtaisessa yhteistyössä?”
Ryhmätutkimuksen parihaastattelujen 13.3.2000 tulokset
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5.7 Ongelmat lähikehityksen paikantajina

Ryhmä paneutui 10.4.2000 astetta konkreettisemmin ongelmallisiksi koettujen 
nykykäytäntöjen jäsentämiseen ja niiden ratkaisuideoiden tai -visioiden luomi-
seen. Ajatus oli, että nykykäytäntöjä koskevat ja tulevaisuutta ennakoivat, käytän-
nölliselle kehittämiselle hyödylliset ideat kyettäisiin kokeilujen avulla käytännöl-
listämään nykyistä vaikuttavammiksi yhteistyökäytännöiksi. Tutkijan esittämä 
tutkimuskysymys ja -tehtävä ryhmälle: ”Mitkä ovat lapsi- ja perhekohtaisen kas-
vatusyhteistyön keskeiset neljä (4) nykykäytännön ongelmaa/ristiriitaa, jotka 
tulisi ratkaista uudella käytännöllä?  Kirjatkaa sekä nykyongelmat että konk-
reettiset uudet ratkaisuesityksenne alla olevaan.”

Laadin ryhmän keskustelun ja taululle kirjautuneen peiliaineiston pohjalta 
seuraavan yhteenvedon. Tulos oli ryhmän tuottama analyysi nykykäytännöistä ja 
vastaavasti ehdotukset uusiksi käytännöiksi. Esitän tulokset taulukon 2 muodos-
sa. 

Taulukko 2. Yhteistyön keskeiset ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset

Nykykäytäntö Uusi käytäntö

Ongelmatapaukset, perheet esim. 
lastensuojelutapaukset
Nykykäytäntö ei toimi
Jatkuvuuden puute
Yhteistyökumppaneiden vaihtuvuus ja määrä 
päivähoidossa

Selkeä vastuun jakaminen 
Tiedonkulku 
Yhteistyön parantaminen eri instanssien välillä 
Prosessinomaisuus 
Yhteistyösuhteen jatkuvuuden turvaaminen

Ajanpuute/ajanpuutteen tuntu 
”Lapsiaines”, ryhmän koostumus 
Lapsen/perheen näkökulman kapeus 
Kiire päivittäisessä kohtaamisessa

Priorisointi työtehtävissä 
Resursseja lisää 
Lisää konkreettista tilaa yhteistyölle 
Lapsityön erilaiset dokumentointitavat 
Yhteistyölomakkeeseen auttavia kysymyksiä

Päivähoitoon kohdistuva vaatimusten kasvu
Henkilökunnan näkökulman kapeus
Hoito- ja kasvatussopimuksen siirtyminen 
toimintaan

Koulutus ei pysy perässä, lisäkoulutus 
Henkilökohtainen panos itsearviointi ja seuranta 
Työkäytäntöjen kehittäminen

Keskustelu toiminnan tasolla 
Hoitosuhteen aloitukseen panostaminen 
(elo/syyskuun ruuhka/resurssit)

Ankkuroituu lapsen todellisuuteen 
Resursseja elo-syyskuulle

Päiväkodin kasvatusyhteistyön kehittämisvisio edellytti päiväkodin koko toimin-
nan uudelleen arviointia ja kohdensi keskeiset kehittämistarpeet aikuisyhteistyö-
hön, päiväkodin vuorovaikutustyön eri kohtiin ja aspekteihin.

Ryhmätutkimus vahvisti kyselytutkimuksen tulokset päiväkodin toiminnan 
kohteen muutoksesta. Asiakaskunta oli erilaistunut ja päiväkodin työ sekä yh-
teistyö olivat muuttuneet haasteellisimmiksi. Ryhmä paikansi keskeisiä ongelmia 
ja ristiriitoja sekä kehittämissuuntia. Ammatillisuuden uudelleenhahmotus ja 
uusien yhteistyökäytäntöjen tarve oli ilmeinen. Ristiriita muuttuneen kohteen ja 

”Mitkä ovat lapsi-  ja perhekohtaisen kasvatusyhteistyön keskeiset neljä (4) nykykäytännön 
ongelmaa/ristiriitaa, jotka tulisi ratkaista uudella käytännöllä?
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(tekijän) päiväkodin ammattilaisten välillä näytti kärjistyneen monisuuntaisesti. 
Kasvatusyhteistyön kehittämishaaste kohdentui päiväkodin eritasoisiin aikuis-
työn vuorovaikutussuhteisiin, päiväkotiyhteisön lasta hyödyttävään vuorovaiku-
tustyöhön. 

5.8 Yhteiskunnallisesti vaikuttavamman kasvatusyhteistyön 
kehittämishaasteet

Ryhmätutkimuksen pohjalta alustavaksi kehittämisvisioksi kiteytyi vaatimus yh-
teiskunnallisesti vaikuttavammasta kasvatusyhteistyöstä.  Pelkistin tämän kuvi-
on 12 esittämällä tavalla. Kuviossa on hyödynnetty toimintajärjestelmän mallia. 
Mallin eri osioihin on tiivistetty tutkimusprosessin 1 ja 2 vaiheiden tuloksia. ”Te-
kijäksi” kuvion vasemmassa laidassa on merkitty: ”Tekijä, ristiriita ammatillisuu-
dessa”, eikä esimerkiksi yhtä työntekijää, ammattinimikettä tai ammattiryhmää, 
koska päiväkodin työssä ja kasvatusyhteistyössä on lähtökohtaisesti kysymys 
moniammatillisesta työstä sekä päiväkodin sisäisenä, että ulkoisena yhteistyönä 
sekä tähän liittyen kasvatusyhteistyöstä lasten vanhempien kanssa. Pienen lap-
sen hoito ja kasvatus edellyttävät sinällään yhteisöllistä toimijuutta, yhdistynyttä 
subjektia.

Päiväkodin kasvatusyhteistyön kehittämisvisio on esitetty kuvion alalaidas-
sa alhaalta nousevan leveän nuolen muodossa. Kuvaan sillä kehittämishaasteen 
kohdistumista päiväkodin  koko toimintajärjestelmään aikuisten vuorovaikutus-
suhteiden muuttamisena ja laajentamisena systeemisesti. Visiossa muutosvaati-
mus nousee päiväkodin käytännöllisen työn kohteen perustavasta muutoksesta, 
laajentumisesta sekä laadullisesta monimutkaistumisesta. Haaste koskee sekä 
päiväkodin perinteistä lapsityötä työyhteisön toimintana että kasvatusyhteistyötä 
lasten vanhempien kanssa ja lisäksi sosiaali- ja lastensuojelutyötä, yhteistyötä ter-
veydenhuollon ja koulun kanssa sekä muiden päiväkodin ulkopuolisten tahojen 
kanssa.

Luvuissa 6 ja 7 selvitän päiväkodin sisäisten ja ulkoisten lasta koskevien yh-
teistyösuhteiden olemusta käytännön kokeilujen (luku 8) taustaksi. 
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Kuvio 12. Yhteiskunnallisesti vaikuttavamman yhteistyön haaste

Muutos- ja kehittämishaaste kohdistuu voimakkaana päiväkodin kaikkiin toimin-
tajärjestelmän osiin: voimakkaimmin ja ristiriitaisena päiväkodin työntekijöihin 
ryhmätutkimuksen kysymyksenä ”olenko pedagogi vai sosiaalityöntekijä?” Se 
kohdistuu myös sääntöihin ja työnjakoon kysymyksenä ”kuka hoitaa lasta jos 
minä hoidan äitiä? Sääntöjen, työyhteisön sekä työnjaon muutos ja kehittämis-
haasteet liittyvät yhteen. Näiden vasemmalta oikealle kokoava ja tulokseen osoit-
tava nuolimuoto viittaa tämän kokonaisuuden, erityisesti sääntöjen muutoksen, 
strategiseen merkitykseen yhteiskunnallisesti vaikuttavamman kasvatusyhteis-

Tekijä, 
ristiriita ammatillisuudessa:

- pedagogi vai sosiaalityöntekijä,
rajausten tarve ammatillisuuteen
- yhdistyneessä 
ammatillisuudessa toisaalta 
uuden yhteiskunnallisen 
merkityksellisyyden 
mahdollisuus 
- osaamista lisää yhteistyöhön 
vanhempien kanssa
- moniammatillisen yhteistyön 
toimivuuden ongelmat (neuvola, 
lastensuojelu, koulu, 
perheneuvola)

Kohde

- Lapsen hoito, kasvatus 
ja opetus yhteistyössä 
vanhempien kanssa 
kohteen sisäiset 
ristiriidat;:
- vaativat, vaikeat ja 
”tavalliset” asiakkaat tai 
- paljon ja normaalisti 
aikaa tarvitsevat 
asiakkaat, tai 
- yhteiskunnalliselta 
asemaltaan erilaiset 
asiakkaat
Kohteen laajentuminen;
nykyisen ”lapsen” sijasta 
”lapsi ja perhe 
kokonaisuutena” 
asiakkaana

Tulos

”Yhteiskunnalli-
sesti vaikutta-
vampi kasvatus-
yhteistyö” 

Säännöt

Aika- ja osaamis-
resurssien vaje ja 
riittämättömyys

Työyhteisö

Päivähoidon 
työyhteisöt 
yhdessä lasten 
vanhempien 
kanssa

Työnjako

- yksittäisen työntekijän työnä 
- tiimin työnä
- johtajan työnä
- koko yhteisön työnä 
pedagogisen kokonaisprosessin 
toimivuuden näkökulmasta 

Kehittämisvisio: vuorovaikutussuhteiden eli työyhteisön, työnjaon ja sääntöjen muuttamisella 
ja laajentamisella yhteiskunnallisesti vaikuttavampaan yhteistyöhön

Väline

Ristiriidat kohteen ja välineen välillä: 
- nykyinen ajattelumalli välineenä 
riittämätön, (ei-tietoinen, ohut)
- lapsikohtaisen hoito- ja 
kasvatusprosessin  (HOKA), ja myös 
kaavakkeen irrallisuus pedagogisesta 
kokonaisprosessista
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työn ehtona. Säännöillä tässä viitataan voimassaoleviin laki- ym. säädöksiin, jot-
ka esimerkiksi määrittävät työntekijämääriä, työntekijöiden koulutusammatteja 
sekä työaikoja ja lasten määriä ym. päiväkodissa. Päiväkodin säännöt ilmenevät 
vanhentuneina, nykytilanteeseen riittämättöminä sekä ristiriitaisina että ahtai-
na vastaamaan päiväkodin työn kohteen laadullista muutosta: on olemassa sekä 
aika-, että osaamisresurssien riittämättömyys, joka täytyy ratkaista muuttuneen 
kohteen haastamalla tavalla.  Työyhteisössä yhteistyö lasten vanhempien kanssa 
käsitetään kokonaistyön osaksi. 

Työnjaossa työyhteisötasoinen toiminnan parantaminen, uuden yhteisen koh-
teen löytäminen vasta tuottaa kasvatusyhteistyön paremman yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden, lasten elämän potentiaalisen kohentumisen. Kuviossa kehittä-
misvisio esitetään työnjaon kehittämishaasteena ”koko yhteisön työnä pedagogi-
sen kokonaisprosessin toimivuuden näkökulmasta”. Tämä tarkoittaa, että päivä-
kodin työ ja sen osana yhteistyö tulisi kohteenmukaistaa yhdessä ymmärretyksi 
päiväkodin uudeksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi. 

Toimintajärjestelmän mallia soveltaen tämä tarkoittaa, että on kehitettävä sa-
manaikaisesti tekijää, sääntöjä ja työvälineitä. Koko järjestelmä voi ryhtyä elä-
mään uudenlaista mahdollistumista ja vakiintumista etsien. Kehittämisvaatimus 
kohdistuu työvälineisiin siten, että sekä konkreettisia että teoreettisia työvälineitä 
tulee kehittää: päiväkodin uuden toimintakonseptin luomista voi ajatella uuden 
päiväkodin tuottamisen käsitteellisteoreettisena välineenä. 

Analysoin kasvatusyhteistyön kehittämiskokeiluja tarkemmin luvussa 8. Seu-
raavassa luvussa 6 jäljitän päiväkotimuodon alkuperää kiintopisteenäni 1960-lu-
vun alun lastentarha ja -seimi. Luvussa 7 tarkastelen vastaavasti päiväkotia 
yhteiskunnallisissa yhteyksissään, osana nk. hyvinvointivaltion ja -työn kehitys-
historiaa maassamme. Päiväkodin historiallisten kehitysristiriitojen ja käytännöl-
listen kokeilujen kuvaus ja analyysi yhdessä perustelevat metodologiani mukai-
sesti tutkimukseni päätulosta varhaisen tuen päiväkodin toimintakonseptia.
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6 Tutkimuspäiväkodin lastentarhatyö 1960-luvulla

Luvun tarkoituksena on kuvata päiväkodin yhteistyön käytäntöjä ja taustoittaa 
yhteistyön kehittämiskokeiluja, joita analysoin luvussa 8. Kuvaan suomalai-
sen lastentarhan ja lastentarhatyön historiallista kehitystä tutkimuspäiväkodin 
perspektiivistä paikallisessa ja yhteiskunnallisessa ympäristössään. Luvussa 7 
tarkastelen vastaavasti päiväkodin yhteistyön ehtojen rakentumista makrotason 
näkökulmasta, joten luvut toimivat ikään kuin vastinpareina toisilleen valottaen 
ristiin kasvatusyhteistyön historiallisia kehityskulkuja, polkuriippuvuuksia ja eri 
tasojen välisiä vaikutussuhteita ja toimijuuksia. Historiallisessa perspektiivissä 
yhteistyö ilmenee naissukupuolen sisäisenä työnjakona ja yhteistyönä. Päiväko-
din yhteistyön kehittämisperspektiivin kannalta oli tärkeää selvittää myös vanhan 
lastentarhan toimintaa ja yhteistyötä lasten vanhempien kanssa tutkimuspäivä-
kodin oman 1960-luvulta lähteneen kehityshistorian lisäksi, sillä tämä toiminta ja 
yhteistyö äitien kanssa näytti kantavan suomalaiskansallisiin oloihin sovellettua 
alkuperäisen fröbeliläisen (Friedrich Fröbel 1782–1852) lastentarhan ideaa.

Pitkän kehityshistorian tarkastelu vahvisti nykypäiväkodin perustavan moni-
kerroksisen ja -ulotteisen yhteisöllisen luonteen ja alkuperäiseen lastentarhaan 
kytkeytyvän kehittämisperspektiivin mahdollisuuden. Kansanlastentarhan yh-
teistyö muistutti perhesosiaalityötä pedagogisena toimintana, työtä, joka pääkau-
pungissa organisoidaan nykyisin pääasiallisesti lapsiperheiden kotipalvelun ja 
lastensuojelun yhteydessä ilman tuota pedagogista painotusta, joka tähtäsi frö-
beliläisessä ajattelussa ihmisen kasvattamiseen (menschenerziehung). Omassa 
tutkimuksessani tutkimuksellisen tarkastelun kohteena on tällaisen ”suomalaisen 
laajennetun” kasvatusyhteistyön kokeilu tutkimuspäiväkodissa vuosina 2001–
2004. Kokeilun keskeinen muutos oli perhetyöntekijän lisääminen päiväkotiyh-
teisöön Kiekunimisessä hankkeessa. Palaan tähän luvussa 8. Esitän liitteessä 3 
ja 4 tutkimukseni kehittämiskokeilun kannalta tarpeelliset tutkimuspäiväkodin 
historiallisia kehitysvaiheita taustoittavat analyysit. Luvun lopussa esitän yhteen-
vedon tutkimuspäiväkodin alkuvaiheen toiminnasta sekä lähinnä lastentarhan 
toimintaa kuvaavan valokuvakoosteen. 

6.1 Lähiön lastentarha ja -seimi yhteiskunnallisen murroksen 
pyörteissä 

”40-luvulta lähtien, sieltähän se lähtee tämä valtava muutos.”

”…Kyllä aikanaan tämä sodan jälkeinen muuttoliike Helsinkiin toi tavat-
toman suuret paineet. Heti sodan jälkeen oli jo niin paljon näitä yhden 
huoltajan lapsia: isät olivat poissa…isät olivat invalidisoituneet… Kyl-
lähän se muutti yhteiskuntaa hyvin paljon, joka heijastui sitten… Lasten 
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päivähoidon tiimoilta yhteiskunta on muuttunut aivan uskomattoman 
paljon. On aivan vaikea sanoa, miten, koska se on kuitenkin pikkuhiljaa 
kehittynyt.”

Edellä esitetyt otteet ovat tutkimusaineistostani55, jossa tutkimuspäiväkodin en-
simmäinen johtaja kuvaa aikalaiskokemustaan, lastentarhaa ja sen muutosta his-
toriallisessa sekä yhteiskunnallisessa kontekstissa sodan jälkeisenä aikana. Sota 
verotti lasten ja perheiden elämää. Äidit olivat monesti yksin lastensa elättäjinä. 
He tarvitsivat kaiken avun. Tuonnempana Armo-Laina Sirelius kuvaa lastentar-
han tuon aikaista työtä äitien apuna Sörnäisten alueella. 

Suomalaisen yhteiskunnan ”suuri rakennemuutos” maatalousvaltaisesta yh-
teiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi käynnistyi hieman myöhemmin, 
runsas 60 vuotta sitten. Paljon työikäistä väkeä muutti maalta Ruotsin teollisuus-
keskuksiin. Lähiörakentaminen massiivisine kerrostaloalueineen käynnisti myös 
pääkaupungin ja sen lähialueiden urbanisoitumiskehityksen 1950–1960-luvun 
vaihteessa. Helsinki kasvoi tuhansilla muuttajilla vuodessa, kun monet suurper-
heetkin muuttivat sinne eri puolilta Suomea ja maaseutua. Vuoden 1958 lopussa 
Helsingin väkiluku oli jo 450 300. Asunnoista oli valtava pula. Suomen Sosiaa-
lidemokraatti kertoi 22.2.1958, että 1 000 perhettä oli asunnon tarpeessa Hel-
singissä, heistä valtaosa oli häädettyjä. Asuntovaikeuksien vuoksi lastenkodeissa 
asui 279 lasta ja käsittelyä odottivat 35 lapsen paperit. 

Tutkimuspäiväkodin ympäristö, Helsingin kaupungin suuri Siilitien työläis-
kaupunginosan vuokrataloalue rakennettiin vuosina 1956–1960. 

”Sitten oli nämä kaupunginosat, joissa….” ”Siilitiellä oli erikoisen paljon, kun 
ne talot olivat kaikki juuri nousseet ja oli näitä suurperheisten taloja ja muita.”

Oheinen Helsingin kaupunginmuseon valokuva vuodelta 1958 kertoo paljon 
tutkimuspäiväkodin ympäristön, maamme ensimmäisen suuren kaupunkilähiön 
rakentumisesta. Alueelle muuttaneiden asukkaiden oli rakennettava elämänsä, 
perheidensä ja lastensa elämä aivan alusta. 
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Valokuva 2. Rakenteilla olevaa tutkimuspäiväkodin ympäristöä vuonna 1958

Kysymyksessä ei ollut sosiaalisen rakentumisen abstrakti prosessi, vaan konk-
reettinen jokapäiväisen elämän käytännöllinen rakentuminen, joka ei suinkaan 
tarkoittanut mielikuvituksen puutetta tai pelkkää ”harmaata arkea”. Lainaan ai-
kalaispuhetta:

”Tämä kertoja – mummo on muuttanut tänne -58 ihan alkuvuodesta. 
40-luvulla ja aikaisemmin tämä Siilitien alue oli ihan normaalimetsää, 
mäkistä maastoa. Vanhemmat ihmiset … ovat kertoneet käyneensä täällä 
hiihtämässä sunnuntaipäivisin.” (Arpiainen, Kesänen & Takku 1999.)

Vuokrataloalueiden sosiaalinen arvostus ei asukkaiden kokemuksen mukaan kui-
tenkaan ollut kovin korkea.  

”Sinähän asut siellä Siilitiellä”, sanottiin pilkaten. Vuokralaista pidettiin 
huonompana kansalaisena. Käsitys on ja on ehkä vieläkin, että kaupun-
ki kaikki viulut maksaa. Totuus on toinen, me vuokralaiset maksetaan 
kaikki kulut, jokaista penniä myöten vuokrissa. Lainat ja niiden korot…. 
Olemme kaupungin torppareita”. (Aaltonen 2002.)

Valtaosa uuden lähiön asukkaista ryhtyi elämään palkkatulon varassa, hank-
kimaan muonaa ja maksamaan vuokria, veroja ja muita kuluja, hoitamaan ja 
kouluttamaan lapsiaan. Muutaman vuoden sisällä alueelle asettui asumaan tu-
hansittain toisilleen aiemmin vieraita ihmisiä. Syntyi taloudellista ja sosiaalista 
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toimeliaisuutta. Muuttajaperheillä oli paljon lapsia ja usein myös pienten lasten 
äidit kävivät työssä. Äitien oli järjestettävä pienten hoito jotenkin. Hoitopaikkoja 
ei alkuvuosina ollut lainkaan. Tarvittiin mummoja ja pappoja maalta hoitamaan 
lapsia aikalaispuhetta lainaten:

”Lapset olivat pieniä meillä. Kaikilla oli paljon sellaisia alle kouluikäisiä, 
ja sitten vähän tietysti isompiakin…. Täällä me asuttiin ja käytiin työssä.”
 ”Jossain vaiheessa tänne oli myös rakennettu tuo päiväkoti – lastentarha 
– niin kuin sanottiin, mutta siellä oli hyvin rajoitetusti paikkoja, niin kuin 
on tänäkin päivänä.” 

”Isät ja äidit olivat työssä aamusta iltaan, ja hyvin monessa tapauksessa mummot 
ja papat hoitivat lapset. Jos vähänkin oli mummoja tai pappoja tai molempia.” 
(Arpiainen, ym. 1999.) Lastensuojelutyöntekijänä 1960–70-luvuilla alueella työs-
kennelleen Kyllikki Torkkelin mukaan: 

”Siilitien vuokria muistan pidetyn korkeina siihen aikaan. Moni perheen-
äiti lähtikin ansiotyöhön, koska kaikilla oli vahva halu elintason paranta-
miseen. Päivähoitoa ei ollut tarjolla siinä määrin kuin nykyisin. Naisten 
ansiotyö, yksinhuoltajia lukuun ottamatta, mahdollistui vasta lasten tul-
tua kouluikään.” (Torkkel 2002.) 

Uuteen kaupunkilähiöön muutti monia vaikeassa elämäntilanteessa olevia per-
heitä. 

”…eikö juuri silloin Siilitielle muuttanut Kallion kaupunginosasta perhei-
tä, koska siellä oli niin pieniä asuntoja ja oli tosiaan näitä….”56

” …tuli niin paljon vaikeita… että oli semmoisia tapauksia…. He muuttivat 
suurkaupunkiin, jotta heidän kaikkia asioitaan ei tiedettäisi. Tuli niin pal-
jon sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevia perheitä….”57

6.2 Lastentarha- ja -seimipaikkojen kipeä tarve, hidas ja kitsas 
luominen

Pääkaupungin lastentarha- ja seimipaikkojen pula kärjistyi 1960- ja 70-luvuilla 
kovan muuttopaineen kohdistuessa Helsinkiin ja uusien lähiöiden rakentamisen 
ollessa kiivaimmillaan. Helsinkiläisen lastentarhatoiminnan edistäjä sekä alan 
opettajankoulutuksen merkittävä toimija Siiri Valli toteaa, että palvelut olivat 
tuolloin uusia alueita rakennettaessa usein harmillisen myöhässä (Valli 1988, 35). 
Helsingin kaupungissa oli vuoden 1957 lopulla Kansan Uutisissa julkaistujen tie-
tojen mukaan noin 50 000 alle 7-vuotiaasta lapsesta isoäidin kanssa kotona noin 
14 100 lasta, sisaren tai veljen kanssa 3 300 ja yksin kotona äidin ollessa töissä 
noin 1300 lasta (Kansan Uutiset 27.11.1957).
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Lastentarhain lautakunta esitti, että kaupunki rakentaisi Siilitien alueelle kaksi 
lastentarhaa 150 lapselle ja seimen 30 lapselle sekä tarkkailuosaston (8) lasta var-
ten. Paikkoja olisi tullut esityksen mukaan yhteensä 188, mutta sekään ei olisi vas-
tannut kaupungin omia vähimmäisnormeja, vaikka tyydyttäisi kipeintä tarvetta58. 
Esityksessä ”… Siilitien lastentarha – ja seimiolojen järjestämiseksi” lautakunta 
totesi, että ”Siilitien alue tarvitsisi kiireellisesti lastentarhan ja -seimen. Lastentar-
hain lautakunnan investointisuunnitelmassa esitetään huoneistojen rakentamista 
kortteliin n:o 43150 vuonna 1962. Lastentarha on suunniteltu 100 ja lastenseimi 
30 lasta varten, mikä tyydyttäisi kipeimmän tarpeen (17.3.1961 § 66).”59

 Lausunnossaan kaupunginhallitukselle (17.3.1961 § 66) lastentarhain lauta-
kunta mainitsee käsitelleensä asiaa vuosina 1958, 1959 ja 1960 ja toteaa päivä-
hoitopaikoista olevan koko ajan pulaa. Ebeneser-säätiö peruutti hakemuksensa, 
jonka jälkeen lautakunta käsitteli 9.6.1961 § 127 asiaa uudelleen ja nyt kaupun-
ginhallituksen toimeksiannon pohjalta. Toimeksianto oli seuraava: ”Samalla Khs 
päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa, yhteistoiminnassa lastentarhain toi-
miston ja kiinteistöviraston kanssa kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin las-
tentarha- ja -seimirakennuksen suunnittelemiseksi Herttoniemeen korttelin N:o 
43 150 pohjoisosaan 100 lapsen lastentarhaa ja 30 lapsen lastenseimeä varten 
siten, että rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 1962 aikana.”

Kaupunginhallitus hyväksyi Siilitien lastentarha- ja -seimirakennuksen piirus-
tukset (25.10.1962 § 227) ja lastentarhain lautakunta päätti 22.2.1963 laitoksen 
nimeksi Siilitien lastentarha ja -seimi. Päätöksen mukaan: ”Huoneisto on suunni-
teltu 100 lapsen lastentarhaa varten, jossa on vaihtoehtoisesti joko 50 lasta koko-
päiväosastolla ja 50 lasta puolipäiväosastolla tai 25 lasta kokopäiväosastolla ja 75 
lasta puolipäiväosastolla ilmenevän tarpeen mukaan sekä 30 lapsen lastenseimi 
(22.2.1963 § 69).” Siilitien laitoksen käsittely kaupungin elimissä kesti noin viisi 
vuotta. Lopullinen määrä alitti selvästi kaupungin arvioiman oman vähimmäis-
normin60. 

Ensimmäiset lapset – 100 lastentarhaan ja 30 seimeen – otettiin sisään 
15.10.1963. Osapäiväryhmät toimivat koulujen vuosirytmissä ja niiden päivittäi-
nen toiminta-aika oli 8.30–12.30. Lastentarhan kokopäiväryhmissä päivittäinen 
toiminta-aika oli 7.00–17.00. Lastenseimen toiminta oli kokovuotista, kuutena 
päivänä viikossa päivittäisen toiminta-ajan ollessa klo 6.30–17.00. Kokopäivälap-
set saivat kolme ateriaa ja osapäivälapset 1–2 ateriaa päivässä. (Päiväkodin tie-
dosto, 3.12.1984.)

6.2.1 ”Lastentarhoilla sosiaalinen tehtävä pedagogisen rinnalla”

Lastentarhatoiminnan 75-vuotisjuhlat järjestettiin Helsingissä Siilitien koululla ja 
juuri valmistuneessa tutkimuspäiväkodissa. Uusi Suomi kertoi 3.12.1963 arvoval-
taisten vieraiden puheista laajasti ja otsikoi uutisen: ”Lastentarhoilla sosiaalinen 
tehtävä pedagogisen rinnalla”. Kysymyksessä oli tuon ajan melkoinen mediatapah-
tuma, sillä kaikki valtakunnan päälehdet uutisoivat siitä näkyvästi. Tämä osoitti 
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pienten lasten kysymyksen akuuttisuutta sekä toisaalta lastentarhan ja lastentar-
hanopettajien ammattikunnan korkeaa statusta koko maassa mutta aivan erityisesti 
Helsingin kaupungissa. Hoitopaikkojen tarve ja puute ja kaupungin toiminta niiden 
luomiseksi tuli ilmi pormestari Teuvo Auran tilaisuuteen tuomassa kaupungin ter-
vehdyksessä. Aura esitteli hoitopaikkojen mittavaa lisäyssuunnitelmaa ja painotus-
ta uusille asuinalueille. Lastentarhojen tehtävän näkeminen ”sosiaalisempana” oli 
ilmeinen muutos pääkaupungin aiempaan pikkulapsipolitiikkaan. Sosiaalisen pai-
nottaminen pedagogiselle lastentarhalle vaihtoehtoisena tarkoitti tässä yhteydessä 
mitä ilmeisimmin myönteistä suhtautumista pienten lasten äitien työssäkäyntiin ja 
tämän edellyttämään kokopäiväisen toiminnan lisäämiseen perinteisen osapäiväi-
sen lastentarhan rinnalla. Nyt perustetun Siilitien lastentarhan tilat oli suunniteltu 
75 osapäivälapselle ja 25 kokopäivälapselle, mutta paikallisen tarpeen sanelemana 
otettiin sisään 50 osapäivälasta ja 50 kokopäivälasta. Tämä ratkaisu kuvastaa pe-
rinteisen osapäiväisen lastentarhan muutosta ja painopisteen kallistumista työläis-
alueen tarpeiden mukaisesti kokopäiväisen toiminnan suuntaan. 

Lastentarhain lautakunta esitti (22.2.1963 § 7161) yhteensä 12 viran perusta-
mista Siilitien lastentarha ja -seimeä varten 1.8.1963 alkaen. Siilitien lastentarhan 
ja -seimen toimintaperiaatteiden, työtehtävien ja työnjaon havainnollistamiseksi 
esitetään seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) yhteenveto lasten määristä (hoito-
paikka) ja iästä osastoittain, ryhmittäin sekä päivittäisen ja vuosittaiset toiminta-
ajat mukaan. Taulukko on on koottu lisäksi vastaava virkarakenne nimikkeineen 
työnjaon ja palkkaluokan mukaan. 

Taulukko 3. Siilitien lastentarhan ja -seimen paikka-, toiminta-aika ja virkarakenne 1.8.1963

Osasto/ryhmä/
vuosirytmi

Lasten ikä/
määrä

Päivittäinen 
toiminta
(6 pv/vko)

Virkanimike Luku-
määrä

Työtehtävä
ja työnjako

Palkka-
luokka

Lastentarha koko- ja 
osavuotinen

100 lastentarhan-
johtaja

1 koko laitos 18

keittäjä 1 koko laitos 5

kokopäivä ja -vuotinen yli 3-v/25 7–17 lastentarhan-
opettaja

2 lastentarha 16

kokopäivä ja -vuotinen yli 3-v/25 7–17 lastentarhan-
opettaja 

2 lastentarha 16

osapäivä/koulujen 
toiminta-vuosi (ei 
kesätoimintaa)

yli 3-v/25 8.30–12.30 lastentarhan-
opettaja 

1 lastentarha 16

osapäivä/koulujen 
toimintavuosi (ei 
kesätoimintaa)

yli 3-v/25 8.30–12.30 lastentarhan-
opettaja 

1 lastentarha 16

lastentarha-
apulainen

1 lastentarha 3

Lastenseimi 
kokovuotinen

6.30–17.00 lastenseimen-
opettaja 

1 lastenseimi 15

kokopäivä ja -vuotinen 2–3-v/12 6.30–17.00 lastenhoitaja 1 lastenseimi 9

kokopäivä ja -vuotinen 2–3-v/12 6.30–17.00 lastenhoitaja 1 lastenseimi 9

kokopäivä ja -vuotinen alle 1-v/6 6.30–17.00 lastenhoitaja 1 lastenseimi 9
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Taulukosta 3 ilmenee laitoksen moniosainen rakenne, toiminta-aikojen vaihte-
lut sekä päivä-, että vuositasolla. Työntekijöiden virkanimikkeistä ja määristä voi 
päätellä perinteisen lastentarhan sekä lastentarhanopettajien ammattikunnan 
vahvan aseman ja myös seimen pedagogisen orientaation 1960-luvun yhdistetyssä 
lastentarha- ja seimilaitoksessa. Laitosta voi pitää ensisijaisesti pedagogis-kasva-
tuksellisten toimintaperiaatteiden mukaan järjestettynä, ei ensisijaisesti hoidolli-
sena tai hoivapainotteisena instituutiona. Pedagogisten toimintaperiaatteiden 
painotus ilmenee myös siinä, että lastentarhan osapäivätoiminnassa noudatettiin 
koulujen päivittäisiä toiminta-aikoja ja vuosirytmiä sekä siinä, että lastentarhan 
kokopäiväosastojen sekä aamu- että iltapäivätoiminnasta vastasi lastentarhan-
opettaja. Lastenseimen opettaja-nimikkeestä voi päätellä, ettei alle 3-vuotiai-
denkaan lasten päivittäisen elämän järjestämistä nähty ensisijaisesti hoidollisena 
toimintana, olihan lastenseimenopettaja koko seimityöstä vastaava ja lastentar-
hanjohtajan välitön yhteistyökumppani seimessä. 

Siilitiellä kaupungin vastaantulo lastentarhan ja -seimen muodossa, vaikkakin 
niukkana, muodosti osan lapsiperheiden ja lasten selviämisverkosta. Toisaalta 
asukkaiden melko homogeeninen sosiaalinen koostumus on voinut osaltaan toi-
mia myös yhteisvastuuta ja sosiaalista voimaa antavana tekijänä. 

6.2.2 Kaupunkilaiset olivat etulyöntiasemassa

Rakennemuutoksesta ja suuresta muuttoliikkeestä johtunutta sosiaalista ongel-
maa ratkaisivat osaltaan tutkimuspäiväkotini kaltaiset lastentarhat ja -seimet lä-
hiöissä. Pääkaupunki ei ottanut tulijoita vastaan avosylin, vaan he joutuivat odot-
tamaan ja jonottamaan. Kaupunki oli määritellyt ja suojannut omille jäsenilleen 
pitkän historiansa aikana tiettyjä oikeuksia ja etuja. Ulkopuolelta tullut joutui 
kulkemaan tämän taloudellissosiaalisen ”siirtolaisportin” rajoitusten ja karsin-
nan kautta päästäkseen niistä osalliseksi. Lastentarhan- ja -seimen ensimmäinen 
johtaja kuvaa tilannetta seuraavissa otteissa62.

”… Täytyy muistaa, että siihen aikaan oli tämä ensimmäinen maalta-
muuttovyöry Helsinkiin… Kyllä ne olivat etulyöntiasemassa, jotka olivat 
helsinkiläisiä. 
”Joo. Ja silloinhan heidän (maalta muuttaneiden /ek) oli pitänyt asua vie-
lä huonommissa oloissa sen aikaa, että heistä oli tullut Helsingin kaupun-
gin veronmaksajia. Siinähän meni melkein vuosi, kun vuoden alussa aina 
tuli henkikirjoitus…”

Lähiöistä tuli suomalaiskulttuurien ”sulatusuuni”.

”…varmasti siellä olikin paljon semmoisia perheitä, jotka ei olleet alun 
perin mitään helsinkiläisperheitä vaikka niistä oli tullut sitten helsinkiläi-
siä... Kyllähän suomalaiset on hyvin erilaisia idässä ja lännessä, etelässä 
ja pohjoisessa.” 
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Jälkikäteen tarkasteltuna huomattiin, että oli tehty myös virheitä. Asuntoaluei-
den sosiaalisesti yksipuolinen koostumus aiheutti ongelmia myös lastentarhan 
toimintaan, etenkin kun paikat olivat alimitoitettuja tarpeeseen nähden.

”Ja kun ne oli kaupungin vuokra-asuntoja kaikki. Sillä laillahan ei enää 
rakenneta. Se huomattiin juuri sosiaalisesti niin vaikeaksi, että rakennet-
tiin näitä kaupunginosia, joissa oli pelkästään näitä sosiaalisilla perus-
teilla asunnon saavia. Sitä varten olisi sosiaalisilla perusteilla kaikkien 
pitänyt päästä meillekin eikä mahtunut. Siitähän tämä hirveän suuri on-
gelma johtui.”

Uudessa lähiössä asumisolosuhteet olivat aiempaa paremmat moderneissa ker-
rostaloasunnoissa. Asuntojen vuokrataso muiden elinkustannusten korkeuden 
lisäksi vaati enenevästi äitien palkkaa, kun isien palkka ei riittänyt perheen elättä-
miseen. Läheskään kaikilla pienillä lapsilla ei ollut huoltajanaan isää, oli vain yksi 
huoltaja, äiti. Haastateltavani tuovat esille, että heidän näkemyksensä mukaan 
sekä vanhemmat että lapset viihtyivät uudella asuinalueella. Oma merkityksensä 
tässä oli alueen kauniilla, metsäisellä ja mäkisellä maastolla, joka tarjosi taakse-
jäänyttä maalaismaisemaa ja lapsille mieluisia leikkipaikkoja niin kesällä kuin tal-
vellakin. Alueelle muutti ja siellä asui paljon lapsia ja heistä oli seuraa toisilleen. 
Pitkäaikaisia ystävyssuhteita syntyi myös päiväkodin henkilöstön ja lasten van-
hempien välille. Päiväkodin ”tädit” olivat osa lasten turvaverkostoa: Haastatel-
tavani mukaan lapset saattoivat kiintyä täteihin niin, että syntyi pientä kilpailua 
siitä, ketkä ja kuinka pitkään kukin voi istua open sylissä. Lastentarha ja -seimi 
kasvoivat osaksi yhteisöä. Tästä eräänä osoituksena on, että laitos tarjosi harjoit-
telu- tai työpaikan joillekin ”tarhankäyneille” nuorille.

Selvittämättä jää, miten paljon aluetta koskevassa myöhemmässä virkamies-
puheessa yleisesti esiintyvää ”ylisukupolvista lastensuojelutarvetta” olisi kyetty 
ennalta ehkäisemään, mikäli hoitopaikkoja olisi alun perin rakennettu tarpeisiin 
nähden edes kohtuullinen määrä.

6.3 Lastentarha kilpailutti äitejä – lastentarhatyö edellytti 
yhteistyötä 

On hämmentävää tarkastella samanaikaisesti yleisemmästä kulttuuri- ja sosiaa-
lihistoriallisesta ja toisaalta paikallishistoriallisesta näkökulmasta 1960-luvun 
lastentarhan kasvatusyhteistyön tekijöitä ryhminä. Silmiinpistävää ovat ryhmi-
en äärimmäisen erilaiset ja epäsymmetriset historiallis-yhteiskunnalliset ja kult-
tuuriset asemat. Pitkästä historiallisesta näkökulmasta näytti kuin nämä ryhmät 
olisivat olleet ”täysin eri maailmasta”. Lastentarhanopettajien ammattikunta oli 
tai ainakin oli ollut vahva, pääkaupunkiyhteisöön vakiintunut, kansainvälisen 
kansansivistysaatteen sisäistänyt ja sen paikallisissa lastentarhoissa aatteensa 
vuosikymmeniä konkretisoinut kasvatusyhteistyön toinen osapuoli. Tutkimus-
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päiväkodissa heidän yhteistyökumppaninaan oli pääasiassa maalta kaupunkiin 
tullut yksinhuoltajatyöläisäitien ryhmä, jolla ei ollut vakiintunutta paikallista, am-
matillista tai muutakaan yhteiskunnallisesti vakiintunutta ja tunnustettua asemaa. 
Heiltä puuttui paikallisyhteisöllinen historia, heillä ei useinkaan ollut ammatillista 
koulutusta, eikä esimerkiksi lastentarhatyyppisiä hoitorakenteita lapsilleen. Mutta 
tärkein, huolen ja työn kohde oli yhteinen: pienet lapset olivat äitien vastuulla. 

Tutkimuspäiväkodin aloitustilanteessa lastentarhanopettajat ja äidit näytti-
vät olevan suhteessa kaupunki- ja valtioyhteisöön yhteiskunnalliselta asemaltaan 
verrattain samankaltaisessa tilanteessa. Kuitenkin lastentarhanopettajien am-
mattikunnalla oli yhteiskunnallinen status, jonka avulla se saattoi olla yhteydessä 
jopa ylimpään valtiovallan piiriin kuuluvien naisten, maan presidentin puolison 
kanssa, kuten haastateltavani tutkimuspäiväkodin johtaja jopa henkilökohtaises-
ti vuoden 1964 konferenssisihteerinä. Tutkimuspäiväkodin yksinhuoltajaäitien 
ryhmällä ei ollut vastaavaa yhteisöllistä statusta tai poliittista valtaa. Yhteistyön 
rakenteellisten edellytysten näkökulmasta tarkasteltuna on tärkeää huomata, että 
sen enempää lastentarhanopettajat kuin lasten vanhemmatkaan eivät voineet 
muodostaa vapaasti omilla ehdoillaan keskinäisiä lapsen hoitoa ja kasvatusta 
koskevia yhteistyösuhteitaan, koska kummankin ryhmän arjen toimintaa ja päi-
vittäistä ajankäyttöä määritteli pakottavasti heidän riippuvuussuhteensa omiin 
työnantajiinsa. 

Lasten äidit olivat päivät työnantajiensa alaisuudessa. Pienten lastensa seimi- 
ja lastentarhahoidon osalta he olivat kaupunkiyhteisön ja valtiovallan suosion 
varassa. Tilanteen ratkaisu oli kaupungin virka- ja luottamuselinten, paikallisen 
kaupunkivallan käsissä. Pienten lasten ja heidän työssäkäyvien vanhempiensa 
tarpeita ei ollut huomioitu alueen rakentamisvaiheessa. Laitoksen perustaminen 
viivästyi yhden varhaislapsuuskauden verran ja ”kipein tarve” konkretisoitui ko-
konaispaikkamääräksi, joka alitti selvästi kaupungin omat kriteerit. Seuraaviksi 
vuosikymmeniksi alueelle vakiintui syvä krooninen hoitopaikkavaje.  Kaikkein 
vaikeinta hoitopaikan saaminen oli kokopäivätyössä käyvillä ja etenkin alle 3-vuo-
tiaiden lasten vanhemmilla. Maaseudulta tulleet perheet joutuivat odottamaan 
kaupunkilaisia pitempään hoitopaikkaa, koska paikan saaminen oli kytketty kau-
pungin asukkaana ja verojenmaksajana olemiseen. Jatkuva hoitopaikkapula toi 
ongelmia lastentarhan työhön. Lainauksista voi havaita pääkaupungin lasten-
tarhan ja -seimen olleen erityisen haasteellisessa tilanteessa samoin kuin sinne 
pyrkivien maaltamuuttajienkin. Lastentarhat ja päiväkodit ja niiden työntekijät 
olivat etulinjassa haasteen kohtaamisessa.

Yhteistyön näkökulmasta tilanne ei ollut kovinkaan otollinen äitien joutuessa 
kilpailemaan keskenään ja lastentarhanjohtajan joutuessa kilpailuttamaan äitejä 
ja lasten paikkoja keskenään. Vuonna 1960 hakijoista hylättiin koko kaupungissa 
23 % ja eräillä kaupunkialueilla lähes 50 % (Lastentarhain lautakunta 9.6.1961 § 
127).

 ”Mulla on yhtä huonosti asiat kuin sillä ja sillä…”63
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Nykytilanteen yksilöllistä paremmuutta, kilpailua ja pärjäämistä koskevan eetok-
sen näkökulmasta on mielenkiintoista, että äidit joutuivat kamppailemaan niu-
koista hoitopaikoista omalla ja lastensa huonommuudella.  

Lastentarhanjohtajalle hoitopaikkojen niukkuus lapsivaltaisella työläisalueel-
la oli vaikea. 

”Se oli tietysti aivan pöyristyttävä tilanne, koska tiesi, että paljon enem-
män pitäisi saada mahtumaan kuin mitä paikkoja oli. Meillä oli Siilitiel-
lä aika paljon puolipäiväryhmissä semmoisia lapsia, jotka olisivat ilman 
muuta kuuluneet kokopäiväisen hoidon piiriin.”

Vanhempien kritiikki koski yleisimmin hoitopaikkavajetta ja se kohdistui johta-
jaan:

”Kyllä se kohdistui….  Kyllähän siinä sai aina tuntea, että on ollut puolu-
eellinen tai tehnyt väärin.”

6.3.1 Lasten valinta kasvatuksellisin ja sosiaalisin perustein 

Työläisvaltaisella ja lapsirikkaalla alueella kokopäiväisen hoidon tarve oli suuri. 
Lastentarhan 100 hoitopaikasta 50 toteutettiin kokopäiväisinä ja 50 puolipäiväi-
sinä. Koko- ja osapäiväosastot oli jaettu kumpikin kahteen 25 lapsen ryhmään. 
Nämä paikat oli tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille. Seimessä oli kolme osastoa, 
joissa hoidettiin alle 1-vuotiaiden osastolla kahdeksaa (8), 1-vuotiaiden osastolla 
kymmentä (10) ja 2–3-vuotiaiden osastolla 12 lasta. Seimessä annettiin pienil-
le lapsille perushoitoa, jossa korostui terveydenhoidollinen puoli. Vauvoille val-
mistettiin tarvittava ruoka ns. seimen omassa maitokeittiössä. Seimen toiminta 
painottui perushoitoon, mutta tärkeitä olivat loruilu ja pienten piirileikit. Näillä 
tuettiin lapsen kielellistä kehitystä perinteisillä tavoilla. Lapset valittiin kasvatuk-
sellisin ja sosiaalisin perustein. Johtaja oli avainroolissa. 

Haastateltavat vastasivat kysymykseeni perheiden tulojen ja tilanteiden huo-
mioon ottamisen perusperiaatteista ja tarveharkinnasta lasten valintaan liittyen 
seuraavasti:

”Kyllä! Lapsen hoidon ja kasvatuksen tarve, se oli se joka ratkaisi. Ja sii-
nä tuli koko kodin tilanne: oliko kaksi huoltajaa, lapsilukumäärä. Siihen 
aikaan oli niin suuria perheitä, että suurperhe alkoi vasta viisilapsisesta 
perheestä, kun nyt eikö se ole kolme vai onko se kaksi?!”
”Mutta muistatko …Oli semmoinen aika tarkka niin sanottu sosiaaliluoki-
tus, kun me joka lapsen kohdalla katsottiin, että mihin sosiaaliryhmään 
tämä lapsi ikään kuin kuuluu. Ja niillä oli numerot 1, 2, 3….”
”Jos nyt ihan selviä lähdetään, niin oli yhden huoltajan lapset, suur- 
perheestä olevat lapset, heikkotuloisista perheistä olevat lapset, erilaisia 
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sosiaalisia syitä: vanhempien sairautta, juoppoutta, epäsosiaalisuutta. 
Kaikki nämä tulivat – jos tulivat – esille niissä hakemuskaavakkeissa.”

Yhteistyön näkökulmasta osapäivä- ja kokopäivähoitoryhmien määrä sekä näis-
sä lasten taustat vaikuttivat lähtökohtaisesti eri tavoin yhteistyöhön. Perinteisen 
lastentarhan kasvatuksellinen ja kouluun valmentava esiopetuksellinen painotus 
näkyi myös lasten valinnassa. 

”Kyllähän lastentarhoissa on aina ollut yksi hyvin painava syy se kasva-
tuksellinen syy. Että ainakin vuodeksi sitten pääsee.”
”Kyllähän me pyrittiin ottamaan ainakin osapäivälle esimerkiksi kouluun 
menijät vaikka ei olisi ollut aina niin kurjuuden keskeltäkään, koska kat-
sottiin se niin tärkeäksi ihan kasvatuksellisista syistä ja kouluun menoa 
varten.”

Monilapsisissa perheissä – maaseudulta tulleet ensimmäisen polven kaupunkilai-
set työläisperheet olivat usein monilapsisia  – kotiäitiys oli nykyistä yleisempää, 
jolloin osalle esiopetusikäisistä lapsista osapäiväpaikka oli riittävä. 

”Sitten kun siellä oli paljon näitä suurperheisiä niin eihän 4–5 lapsen äiti 
enää silloin olisi sitä työtä kerta kaikkiaan pystynyt hoitamaankaan ja 
kaikella lailla kai siihen aikaan oli yleisempää, että äiti oli ainakin alku-
vuodet kotona. Silloin se lastentarhan päivä, 4–5 tuntia, tuntui kuitenkin 
erinomaiselta ratkaisulta lasten kannalta. He saivat siellä tavata kaverei-
ta ja ohjelmaa…”

Vielä 1960-luvulla myös osapäiväinen tarha toi apua äidin tilanteeseen ja antoi 
lapsille kavereita ja seuraa. Helsingin kaupungin lastentarhoilla ja -seimillä on 
ollut pitkä traditio lasten valitsemiseksi sosiaalisin ja kasvatuksellisin perustein. 
Sekä lapsen hoito- ja kasvatustarpeet että vanhempien taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne pyrittiin ottamaan valinnassa huomioon. Yhteistyötä oli selvästi enemmän 
osapäivälasten vanhempien kanssa ja heidän kanssaan se oli tiiviimpää.

”… se täytyy muistaa, että myös silloin jo 60-luvulla ja 70-luvulla … osa-
päiväryhmät olivat erilaisia. …äidit tulivat hakemaan heitä kello yhden 
aikaan kotiin ja se ryhmän kokonaisuus toiminnallisesti ja kaikella tavoin 
oli hyvin erilainen verrattuna kokopäivälapsiin”.

 
Kokopäiväryhmiin valinnassa painoivat enemmän lapsen taustaan liittyvät so-
siaaliset tekijät. 

”Meillä oli Siilitiellä tällaisia ”erityisillä syillä” olevia paljon enemmän 
kuin se kaksi kokopäiväosastoa. Niitä oli paljon siellä puolipäiväryhmis-
säkin näitä, jotka olivat sosiaalisin perustein valittu.”
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6.3.2 Kansanlastentarhan sosiaalinen ja pedagoginen perintö lapsityössä 

Lasten kasvatus nähtiin kokonaisvaltaisena lapsen turvallisuuden tunteen ja ”sy-
vimmästi” ihmisen kasvattamisena.65

”Niin, ja että aikuisen elämään kuuluu pitää huolta siitä kasvavasta ihmi-
sestä, oikein noin syvimmästi ihmisestä. Ei sille saisi vielä panna kaiken-
laisia kammotuksia vastaan.”
”Että he on siellä turvassa tosiaankin.”

Lasta koskevia keskusteluja vanhempien kanssa käytiin tarpeen vaatiessa. Lapsen 
persoonallisuus ja taipumukset nähtiin kokonaisvaltaisesti.

”Että nämä lapsen eri puolet, niin kuin sanoit musikaalisuus ja… eihän 
niistä sitä arvotettu, että miten hänellä on, kun se kuului siihen lapsen 
persoonallisuuteen ja se tuli silloin kun siitä lapsesta vanhempien kanssa 
puhuttiin, niin nämä tuli kaikki siinä.” 

Haastateltavani66 mukaan mitään erityistarkkailua ei ollut, eikä siihen olisi ollut 
mahdollisuuksiakaan suuressa ryhmässä. Haastateltavat korostavat aikuisten 
vastuuta lapsista kasvavina ihmisinä, turvan antamista heille ja lasten kasvua ja 
kehitystä tukevan monipuolisen toiminnan järjestämistä keskeisenä lastentarhan 
toiminnassa. Lastentarhassa aikuiset huolehtivat lasten perustarpeista ja turval-
lisuudesta ja samalla lapsille sopivan kehitystä edistävän ja heitä innostavan toi-
minnan järjestämisestä. Lasten toiminnot, joita opettajat suunnittelivat ja toteut-
tivat sekä sisä- että ulkotiloissa olivat erilaista ryhmätoimintaa, kuten laulu- ja 
musiikkituokioita, yhteisleikkejä ja pelejä.

6.3.3  ”…opettajan työ silloin lastentarhassa oli ryhmäkasvatusta….”67

”Sehän oli semmoinen juhlahetki päivässä, kun kaikki lastentarhan lapset 
tulivat sinne. Salissa oli istumapaikat kaikille ja siellä leikittiin ja laulet-
tiin ja oli hauskat laululeikit, tämmöiset ”Kaksi varsaa harmajaa… Sehän 
oli opettajan velvollisuus katsoa, että jokainen pääsi vuorollansa mukaan. 
Olihan se hirveän haluttua päästä…”68.
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Valokuva 3. Tutkimuspäiväkodin joulujuhla 1960-luvulla 

Kuva tutkimuspäiväkodin joulujuhlasta tallentaa laatukuvan 1960-luvun lasten-
tarhan pedagogiikasta. Tapahtumapaikkana on päiväkodin saliksi tai leikkihal-
liksi kutsuttu noin 60 neliön tila70. Lastentarhanopettaja Elvi Vainionmäki ohjaa 
laululeikkiä ”…mäen rinteen alla talo törröttää…” käsillään lasten leikkiessä ja 
laulaessa mukana. Lastentarhanopettaja Annikki Kärki säestää pianolla ja sen 
edessä kaksi tyttöä soittavat rytmisoittimia. Takana lastentarhanopettaja Sirkka 
Lipasti pitää sylissään yhtä, ilmeisesti hiukan väsynyttä tai kipeää lasta. Leikis-
sä on mukana noin 20 lasta. Tilan muuna esineistönä on koristeltu joulukuusi 
ja -kynttilät pianon päällä sekä viherkasveja. Lastentarhan leikeissä ilmeni vielä 
1960-luvulla vahvasti suomalainen maaseutukulttuuri ja kirkollisiin menoihin, 
kuten joulujuhliin liittyvät traditiot. Vielä 1960-luvulla Suomi oli maatalousval-
tainen maa, teollistuminen edistyi, yhteiskunta alkoi vasta muuttua ”palveluyh-
teiskunnaksi”, kaupungit ”lähiöistyivät” ja urbanisoitumiskehitys käynnistyi. Pää-
kaupunkialueen metropolisoitumisesta on alettu puhua vasta 2000-luvulla. 

6.4 Johtajan rooli sosiaalisen tarveharkinnan toteuttajana ja 
tiukan talouden hoitajana 

”… Ne olivat kanssa näitä johtajan töitä nämä… alentaa maksuja plus 
vapauttaa… Ne viikoittain maksettiin, lapsille lähetettiin semmoinen pik-
kuinen pahvinen kotelo kotiin lauantaina ja sitten he toivat sen… Se oli 
ruokamaksu, se ei ollut mikään hoitomaksu vaan se oli ruuasta. … Sitten 
alettiin maksaa kuukausittain ja jokainen opettaja piti päiväkirjaa ja jo-
kainen opettaja otti vastaan ne maksut.”
”Sillon kun perustettiin, niin joka teelusikasta ja pyyheliinan hengarista… 
johtaja hankki kaiken.” 
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”Toimintavälineet – siis kaikki lasten välineet – nehän olivat siinä vuo-
sibudjetissa ja sen puitteissa niitä sai ostaa. Nehän oli aika pienet, mutta 
silloin oli kaupunki köyhä. 
”… johtaja teki kerran kuussa tilit toimistoon määrärahoista, mitä oli käy-
tetty. Eikä niitä saanut ylittää. Oli eri tilit: askartelutili, ruokatili jne. ja 
niissä oli omat määrärahansa eikä niitä saanut siirtää toisesta.”
”Ne askartelumäärärahat olivat hyvin vaatimattomat, kyllä lastentar-
han opettajat keräsivät… Monet firmat tiesivät, että he keräsivät tilkkua 
ja lankaa ja paperia ja kun niille jäi niitä, ne antoivat ne lastentarhaan. 
Kaikenlaisia rullia ja… Kyllä askarteluvälineet olivat hyvin tämmöistä… 
siis jotain muuhun käytettyä. Tosi vaatimattomat ja opettajien toimeliai-
suuden varassa.” 

Lasten päivittäinen ruoka valmistettiin lastentarhan keittiössä ja seimen ”maito-
keittiössä”.

”…keittäjän kanssa paljon suunniteltiin.” ”Oli hyvinkin niukkaa sekin (las-
ten ruoka/ek) puoli.”
”Tulot vietiin pankkiin ja määrärahat oli ja laskuillahan ne hoidettiin. 
Kaupunki oli tehnyt firmojen kanssa sopimukset71 niin että niistä sai ne 
alennukset, jotka kuuluivat. …tilitys tehtiin kerran kuussa ja silloin piti 
tarkastaa myös nämä opettajien poissaolot ja että nämä stemmasi…”

Otteista käy ilmi vaatimaton välineistö ja tiukka talous sekä johtajan tärkeä rooli 
talouden pidossa. Lastentarhojen ja -seimien toiminnassa näkyy tiukka taloudel-
lishallinnollinen kontrolli, mutta myös se, että toiminnan sisällön osalta luotettiin 
ammattilaisiin. Johtaja vastasi kaikesta yksityiskohtia myöten. Kuvauksissa huo-
miota kiinnittää toiminnan ja sen eri aspektien toimijoiden sekä toimintaympä-
ristön yhteen kietoutuneisuus sekä eri tekijöiden riippuvuussuhteet. Lasten van-
hemmilla oli suhteellisen vähäiset voimavarat tukea päiväkotia.

H: Olivatko vanhemmat hankkimassa lastentarhan välineistöä?

”No kenties joskus joku, jos oli jossakin semmoisessa työpaikassa, josta 
jäi paljon jätepaperia, jota saattoi käyttää piirustukseen ja semmoiseen. 
Kyllähän he sitten ehkä toivat, jos oli niin huomaavaisia vanhempia, että 
tulivat ajatelleeksi.”

6.5 Lastentarhatyö lasten kanssa ja työtiimeissä

Lastentarhanopettajien oma ammatillinen toiminta rakensi yhteistä identiteettiä 
myös myöhemmän suomalaisen lastentarhan sisäisessä toiminnassa. Jo 1960-lu-
vulla tuntui lastentarhanopettajien keskinäinen tiimityö olevan käytäntönä myös 
tutkimuspäiväkodissa. 
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”…Niin silloin meillä oli aika vahva se yhteinen arvomaailma tai kasva-
tusideologia ja sitten – mikä minusta oli siinä niin mahdottoman hyvä 
jonka takia me varmaan ainakin kohtuudella pärjättiin – oli se, että meil-
lä oli mahtava keskinäinen keskustelu eli me annettiin työnohjausta toi-
nen toisillemme ja Lea tietysti oli siinä se tärkein…” 

Tutkimusaineistoni vahvistaa, että lastentarhanopettajien ammattikunnalla oli 
ainakin vielä 1960-luvulla vahva yhteinen arvomaailma ja yhteishenki, joka antoi 
tukea työssä ja myös yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Toimintaa suunni-
teltiin ja toteutettiin yhdessä. Toimintavälineistä oli pulaa, lastentarhanopettajat 
hankkivat ja valmistivat niitä itse. Toiminnan asianmukainen toteuttaminen edel-
lytti myös sen suunnittelua. 

”Siihen aikaanhan oli vielä näitä, jotka koulutuksessa jo tuli. Sitähän 
suunniteltiin kyllä yhteisesti just tämmöisenä pitkänä päivänä.” 
”Sitten täytyy ottaa huomioon, että 60-luvulla koko Suomessa oli vielä 
hirveä pula kaikesta tuommoisesta materiaalista ja lasten saksia oli hir-
veän rajoitetusti kaupoissa. Ei niitä voinut hankkia sataa paria vaikka 
olisi ollut 100 lasta.”
”Sitten oli monia opettajia, joilla oli myöskin esimerkiksi lasten kirjalli-
suutta, ihan yksityisiä kirjoja, joita käytettiin. Silloin vielä 60-luvullakin 
oli niin vähän esimerkiksi lasten kuvakirjoja suomeksi. Meilläkin oli Sii-
litiellä sinun tuomia kirjoja paljon ja siellä oli Beskowitkin på svenska ja 
niitä sitten käännettiin suomen kielelle. Ei ollut olemassa suomalaisia las-
ten kuvakirjoja paljonkaan…”

Lastentarhanopettajien tiimityö oli tarpeen haastavassa työssä suuren lapsiryh-
män kanssa. 

”Kyllähän se arkinen viikko todella tiiviisti sen 25 lapsen kanssa saattoi 
olla niin vaikea, että jos ei siinä olisi ollut tätä työyhteisön vahvaa tukea ja 
neuvoja myös… Siellähän oli ikäjakauma erilainen: A. K. oli minua vähän 
toistakymmentä vuotta vanhempi, E. oli vähän samaa ikäluokkaa kuin 
minä. Sitten oli taas muutama vuosi nuorempi… Se oli loistavan hyvä se 
yhteistyö, jota kyllä yritettiin joka päivä keskusteluilla pitää yllä ja auttaa 
sitä, joka kulloinkin joutui tosi koviinkin paikkoihin. Se muu joukko oli 
tukemassa. Mielestäni tämä oli yksi yhteistyön muoto, joka oli itsestään-
selvyys.”

Toiminnan yhteinen suunnittelu ja mm. tilojen yhteiskäyttö oli välttämätöntä 
pienten ryhmätilojen ja suuren lapsimäärän vuoksi ruokailujen, levon, tilojen siis-
timisen ja tuuletuksen aikana. 
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H: Siellä salissa oli siis 100 lasta?

”Oli. Yksi oli vielä se, että nyt kun tulee helposti noita vanhoja aikoja aja-
tellessa mieleen, kuinka tavallaan manipuloitiin yksittäisiä persoonal-
lisuuksia, että oli pakko aina siirtyä ryhmän mukana paikasta toiseen. 
Tottakai siinä oli sitä, mutta ei esimerkiksi sinne laulusaliin mikään eh-
doton pakko ollut tulla vaan kyllä sinne sai jäädä leikkinurkkaan pienim-
mät lapset leikkimään, jos heistä siltä tuntui tai isommatkin. Tai sitten he 
jäivät ruoka-apulaisiksi ja olivat siellä tai päiväkotiapulaisen kanssa. Ei 
se mitään sellaista ollut, että ”Nyt sä kyllä tulet ja piste! Tässä ei auta ei 
niin mikään.”

 
Perustoimintavälineet hankittiin ja niiden yhteiskäyttöä suosittiin tässä päiväko-
dissa. Myös yhteistilojen käytöstä sovittiin.

”Kyllä me hankittiin taloon tämmöiset perusmusiikki-instrumentit niistä 
vähäisistäkin määrärahoista, koska niitä käytti koko talo lähes joka päi-
vä. Se oli minusta hyvä näiden rahojen käytönkin suhteen… Tiesin päi-
väkoteja, joissa jokaisella opettajalla oli ikään kuin omassa ryhmähuo-
neessaan paljon sitä materiaalia, mutta sitä ei välttämättä saanutkaan 
käyttää se naapurimökin opettaja vaikka sillä olisi ollut lapsia, jotka oli-
sivat ihan yhtä kipeästi halunneet ja mielellään tehneet.” 
”Sittenhän esimerkiksi oli määräpäivät, jolloin kukin puolipäiväryhmä 
sai käyttää koko päivän sitä isoa salia. Siellä oli semmoiset suuret pali-
kat ja sellaiset joita ei voinut olla joka osaston huoneessa, koska siellä oli 
ne pöydät ja tuolit ja muut vaikka sieltä joskus siirrettiin kaikki sivuun. 
Mutta tämä salipäivähän oli ihan lukujärjestyksessä. Silloin saattoi ottaa 
ryhmävoimistelut ja kaikki semmoiset.”
”Mutta nehän oli yhteisiä, että oli jaettu vuorot…”
”Ja eihän silloin ollut tätä automaattista ilmanvaihtoa. Piti saada välil-
lä tuuletettua kunnolla, just ennen ruokailua. Melkein joka paikassa oli 
tällainen yhteinen laulu-leikki –hetki. Kaikki lapset olivat siellä salissa ja 
sillä välillä laitettiin osasto ruokailukuntoon.”
”Ja sitten se oli myöskin melkein käytännössä pakko, koska sitä ryhmä-
huonetta ei ollut mahdollisuus saada ruokailua varten kuntoon. Lapsia oli 
niin paljon, että siksi aikaa oli pakko mennä jonnekin.”

Ryhmäkasvatus oli järjestettyä toimintaa, ja muun muassa toimintavälineitä ja ti-
loja käytettiin vuorotellen. Ei ollut ryhmien tai opettajien ”vain omia” tiloja ja vä-
lineitä, vaikka jokaiselle lapsiryhmälle oli osoitettu pääasiassa sen käyttöön oma 
tila. Haastateltavat eivät pitäneet lastentarhan ryhmäkasvatusta ja -toimintaa lai-
tosmaisena, eikä lapsia pakotettu esimerkiksi liikkumaan ryhmissä, yksilöllisiä toi-
mintoja, esim. ruoka-apulaisena toimimista suosittiin ja lisäksi oli vapaata leikkiä. 
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6.6  Lastentarhoihin oltiin tyytyväisiä ja lasten kotikasvatus oli 
samansuuntaista  

”Yhteistyö koettiin hyväksi. Eivät ne yhteistyösuhteet ainakaan huonot ol-
leet”…”… Tuolloin mm. teititeltiin puolin ja toisin.”
”Olihan suhde vanhempiin etäisempi kuin nykyään, ei ollut mahdollisuuk-
sia niin usein tavata. Kyllä me päivittäin tavattiin varsinkin hakutilan-
teessa ja sitten tämän rahan ottamisen yhteydessä. Mutta ei meillä ollut 
niin paljon mahdollisuuksia olla, kun me oltiin niin sidottuja siihen lapsi-
ryhmään, me ei voitu poistua sieltä.” 

Näin kuvasi haastateltavani72 lastentarhanopettaja työtään ja yhteistyötä van-
hempien kanssa 1960-luvulla. Lastentarhanopettajien vastuu lapsista ja sidoksi-
suus lapsiryhmätyöhön sääteli yhteistyötä.  

”Vanhemmat olivat pääsääntöisesti mahdottoman tyytyväisiä kaikkeen 
ohjelmaan, mitä lastentarha tarjosi. …” 
”... Kyllähän niitten vanhempien kanssa aika hyvin tuli toimeen, joiden 
lapset olivat siellä. He olivat kuitenkin tyytyväisiä, kun olivat päässeet…”

Haastateltavien mukaan lastentarhalla ja kodeilla oli yhteisiä kasvatustapoja, joi-
ta arvostettiin. Yhteistyön perusasetelmaa lastentarhan työntekijät kuvaavat viit-
taamalla kotien ja lastentarhan ”järjestyksen” samankaltaisuuteen ja vanhempien 
ilmaisemaan tyytyväisyyteen hoidon suhteen.

 ”…mielestäni kodeissa oli kotikasvatus – tällä nimelläkin sitä silloin kut-
suttiin. Oli tietyt tavat, joille annettiin arvoa, opetettiin kohteliaisuuteen 
ja ruokailutapoihin ja lastentarha pyrki vahvistamaan sitä. Eli semmoi-
set yleiset perinteiseen suomalaiseen kotiin kuuluneet tavat tavallaan 
kuuluivat siihen päivään.” 

Yhteistyöhön lasten vanhempien kanssa oli käytettävissä kerran viikossa ns. pitkä 
päivä. Silloin johtaja, lastentarhanopettajat ja seimenopettaja olivat tavattavissa. 
Lastentarhanopettajat suunnittelivat yhdessä töitään ns. pitkinä päivinä. 

”Silloinhan oli juuri tämmöinen ns. pitkä päivä, jolloin oli niitä työtunteja 
vielä sen jälkeen, kun lapset olivat lähteneet. Silloin oltiin tavattavissa.” 
”Siinähän oli tietysti tämä, että ne ruokamaksut maksettiin ja silloin tapa-
si aina vanhempia henkilökohtaisesti.” 

Ruokamaksuja kerättäessä saattoi tulla esille myös muita lasta koskevia asioita. 
Kohtaaminen rahojen keruutilanteessa tarhan pihalla oli eräs yhteistyön muoto. 
Tämä on ollut vanha traditio. Lastentarhassa ja -seimessä annettiin lapsille ateria, 
joka oli usein keittoa talouden sallimissa puitteissa. 
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”Kyllä tämä on ollut hyvin vanha traditio, että on ruuasta maksettu. Var-
masti aika lähellä 1900-luvun alkua. Se ruokamaksu, koska se oli toisaal-
ta niin kuin periaate, että eihän silloin ollut sosiaalitointa paljonkaan. 
Vanhemmat kustansivat lastensa ruuan, mutta se maksu oli ihan pieni…”

Lasten vanhempien tilanne ja voimavarat vaikuttivat merkittävästi yhteistyösuh-
teiden rakentumisiin ja laatuun. Erillistä tilaa tai aikaa päivittäiseen yhteistyöhön 
lasten vanhempien kanssa ei ollut osoitettu. Päivittäisen yhteistyön keskeinen 
paikka lasten vanhempien kanssa oli päiväkodin piha. Vanhemmat maksoivat 
ruoasta, ja johtajalla oli oikeus tarvittaessa vapauttaa maksusta.

”Oli mahdollisuus alentaa maksuja ja… en muista oliko vapauttaminen 
maksuista jotenkin… Siinä oli semmoiset kriteerit. Mutta ne ruokamak-
suthan olivat hirveän pienet, se oli nimenomaan niin, että kaikki muu oli 
ilmaista, paitsi ruoka.”
”… Silloin oli usein keittoruokaa…”

Maksujen kerääminen vanhemmilta työn ohessa vaati työntekijöiltä omia järjes-
telyjään, samoin kuin niiden tarkka kirjaaminen päiväkirjoihin jokaisen lapsen 
kohdalle erikseen.

”Muistan aina sen käytännön tasolla, kun meillä oli ne kuittivihkot ja ol-
tiin me kaksi kokopäiväopettajaa esimerkiksi. Ne vanhemmathan tulivat 
suunnilleen neljästä viiteen ja kaikilla oli sitä rahaa. Siinä kirjoitit kuittia 
ja lapsia oli se 25. Aina vuorotellen toinen oli ulkona ja toinen otti raho-
ja ja sitten vaihdettiin: toinen meni ottamaan rahoja.... Meillähän oli ne 
kassalippaat…!”
”Sitten oli johtajan tehtävä laskea kaikki, että ne opettajien päiväkirjat 
stemmasivat.” 

Määrärahat olivat niukat. Päiväkoti toimi osana kaupungin taloutta, myös yhteis-
työhön lasten vanhempien kanssa sisältyi käytännöllinen taloudellinen ja hallin-
nollinen aspekti, joka vaati sekä lastentarhanopettajilta että johtajalta kirjallista 
työtä sekä vanhempien ja lasten että työntekijöiden työn seurantaa ja kontrollia, 
koko toiminnan kirjanpidollista hallintaa ja tarkkuutta. Toiminnan ydinsisältö oli 
kokonaan ammattilaisten tietotaidon varassa. Maksun pienuus viittasi lastentar-
han vanhaan kansansivistykselliseen kansakoululaitoksen juureen. Lastenseimes-
sä maksua oli kannettu myös hoidosta jo aiemmin. Tämä liittyi puolestaan vanhan 
lastensuojelun sosiaalihuollolliseen ja yksinäisiä äitejä holhonneeseen historiaan. 
Pienimpien lasten hoitoa ja kasvatusta ei tässä traditiossa katsottu ensisijaisesti 
sivistykselliseksi, vaan huollolliseksi toiminnaksi, josta oli tarpeen maksaa kun-
nalle selvä rahallinen korvaus. 
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On tärkeää huomata, että yhteistyön edellytyksiin vaikuttaa merkittävästi per-
heiden huoltajien määrä ja voimavarat. 

”Keskeistä oli myös vanhempien kyky olla siinä yhteistyössä muka-
na. Tässä on mm. vuodelta -65 esimerkki eräästä ryhmästä, jossa oli 
3–4-vuotiaita kokopäivälapsia, 23 lasta. Heistä vain kolmella lapsella oli 
molemmat huoltajat eli siis 20 näistä lapsista oli yksinhuoltajien lapsia. 
Tämä lastentarhanopettaja73 kertoi, että äidit olivat todella väsyneitä, 
mutta silti olivat hyvin luottavaisia. Tämä lastentarhanopettaja muistaa, 
että monet puhuivat ihan henkilökohtaisia vaikeuksiaan ja asioitaankin. 
Tämä saattoi kuvata sitä, että tämmöisiä sosiaalisia verkostoja ei kovin 
paljon ollut.” 

Huolimatta suurista lapsiryhmistä kuitenkin kyettiin jonkin verran tukemaan 
myös työstä väsyneistä yksinhuoltajaäitejä. Toisaalta yhteistyötä rajoitti etenkin 
kokopäivälasten osalta lasten suuren määrän lisäksi ajan niukkuus ja hallinnolli-
set velvoitteet, kuten maksujen keruu lasten vanhemmilta.

”Kun oli se 25 lasta. Kun äidit tulivat hakemaan lastansa, niin ei siinä 
paljonkaan opettaja ehtinyt syventyä siihen, mitä äidillä ehkä oli asiaa, 
koska hänellä piti olla silmät ja korvat joka puolelle, kun tavallisestihan 
se oli pihalla.”

Monet lapset tarvitsivat tukea, mutta yksittäisiin lapsiin ja asioihin ei puututtu 
kuin vaativimmissa tapauksissa. 

”…Ei sitä edes erikoisesti sen kummemmin aina noteerattukaan, koska se 
oli niin monen kohdalla näistä monista taustatekijöistä johtuvaa. Siihen 
vain sopeuduttiin, että meillä on ryhmässä aika monella monenlaista ru-
setissa ja sen mukaan on vaan pärjättävä.” 

Lapsen vaikeuksien selvittely oli kuitenkin haastavaa, mutta myös ”vaikean lap-
sen” kasvatustarve saatettiin kokea yhteisenä. 

”Mietin sitä… Sitten suhteessa vanhempiinkin kyllähän sellaista tietysti 
oli, kun oli vaikeita lapsia, niin jouduttiinhan vanhemmille puhumaan sen 
lapsen vaikeuksista ja sehän on aina vaikea tilanne. … Niitä kuitenkin pu-
huttiin ja vanhemmat useimmiten sen myönsivät ja jopa joku ilmoitti, että 
koettakaa te nyt tehdä jotain, kun me ei enää keksitä kotona mitään.”

Lastentarhalla nähtiin olevan osavastuu tukea ja auttaa, muttei kuviteltu voitavan 
tehdä ihmeitä.
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”Lapsi, jolla oli erikoisia ongelmia, niin sitähän yritettiin… ja onhan niistä 
ihmisiä tullut kuulemma, mutta ei ehkä meidän ansiosta vaan ehkä maa-
ilman matkalla!”

Lapsen persoonallisuuden eri puolia ei erikseen arvioitu tai arvotettu. 

”Eihän sitä edellyttänyt, että nämä eri vaiheet, eri asiat, näin yksilöllisesti 
kunkin lapsen kohdalta… Sitten kun oli jotakin, joka oli poikkeavaa, plus-
saa tai miinusta, niin niistä puhuttiin.”74

Haastateltavat kokivat, että lapset eivät olleet niin itsekeskeisiä kuin ehkä nykyään.

”Kyllä siitä (lasten kasvatuksesta/ek) puhuttiin vanhempien kanssa, mut-
ta ei ollut – jos nyt käyttäisi näin radikaalia sanontaa – huonosti käyt-
täytyviä lapsia, ei niitä ollut niin paljon, ei lapset olleet niin… itsekeskeisiä 
sillä lailla kuin nykyään ovat, että se tekee vaikeutta ryhmässä.”

Lapset olivat äidin ja isän lapsia. Yksilöllisiä suunniteltuja hoito- ja kasvatus-
sopimuskeskusteluja ei ollut käytössä, vaikka keskusteluja käytiinkin tarpeen 
vaatiessa. Haastateltavat viittaavat yleiseen aikakauden muutokseen, jonka ko-
konaisilme näyttää muuttuneen koko kulttuurissa yhteisöllisemmästä suunnasta 
yksilökorosteiseen suuntaan. Sen enempää lasta kuin vanhempaakaan ei nähty 
päivähoidon käyttäjänä tai asiakkaana.

6.7 Kodeissa käynnit kansanlastentarhan ohenevaa perinnettä 
1960-luvulla

Kodeissa käynnit olivat eräs vanha yhteistyön muoto lastentarhoilla. Pääkaupun-
gissa ne jatkuivat ainakin osin 1960-luvulle, kuten seuraavasta haastatteluottees-
ta75 käy ilmi:

”Minä muistan aikaisemmilta (ajoilta), esim. silloin kun olin Oulunkyläs-
sä, niin pidettiin hyvin tärkeänä sitä, että kävi henkilökohtaisesti ilmoit-
tamassa jokaiselle lapselle tai vanhemmille, että ”Te saatte nyt paikan.”

H: Siellä kotonako?

 ”Kotona, heidän luonaan, että näki sen lapsen ympäristön.”

H: Oliko siinä lastentarhanopettaja vai johtaja vai molemmat?

”Se osaston opettaja, jonka ryhmään lapsi tuli. Eihän johtaja voinut käy-
dä sadassa kodissa.”
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H: Se oli tämmöinen tutustumistilaisuus?

”Niin.”
”Se oli jo aika paljon vähentynyt kyllä jo silloin 60-luvulla. Kyllä me jon-
kun verran käytiin kotikäyntejä, mutta ei kovin paljon.”
”Vielä 50-luvulla oli tämä, kun olin Oulunkylässä. Siellä ainakin käytiin 
jokaiselle kertomassa, niin paljon kuin oli mahdollista, että saattoi tavoit-
taa vanhemmat.”

Kotikäynneillä näytti tuona aikana olevan sosiaalinen ja pedagoginen merkitys. 
Lapsen kotiympäristöön ja perheeseen tutustuminen on ollut vanhan kansanlas-
tentarhan perinne. 

”… kun ei siihen aikaan ollut näitä erilaisia teknisiä vempaimia, niin meil-
lä opettajilla oli se lista: nämä –lapset tulevat ryhmääsi nyt syksystä. Ku-
kin opettaja veivasi puhelimella ja kutsui nämä lapset sitten syksyllä ja 
oli siinä silloin kyllä yhteydessä jokaisen lapsen vanhempaan. Ja monet 
vanhemmathan kävivät silloin tutustumassakin ja tulivat vähitellen sin-
ne. Kyllä sellaista yhteistyötä oli.”

Kotikäyntejä vähensi osaltaan teknisten yhteydenpitovälineiden lisääntyminen, 
kuten puhelimen saaminen lastentarhaan. Monet vanhemmat kävivät etukäteen 
tutustumassa lastentarhaan. 

6.8 Yhteistyö äitien, lääkärin ja neuvolan kanssa 

Yhteistyötä tehtiin myös lasten lääkärintarkastuksissa.

”Tavallaan yksi yhteistyön muoto oli, muistatko, Siilitielläkin pidettiin 
vielä ainakin sinun aikana lääkärintarkastuksia.”
”…Lastentarhoilla oli oma lääkäri ja hän tarkasti kaikki lapset.”

H: Oliko siinä muuta terveydenhoitohenkilökuntaa kuin lääkäri?

”Ei, aikaisemmin ei ollut. Sittenhän jo Siilitiellä tuli niin, että oli se pai-
kallinen neuvolan terveydenhoitaja. Siinä oli jo paljon enemmän sitä yh-
teistyötä, kun oli neuvolat tulleet. Aikaisemmin siinä oli vain sen oman 
ryhmän opettaja ja lääkäri läsnä.”

H: Kerran vuodessako tämä tehtiin?

”Joo, kerran vuodessa oli.”

Yhteistyötä lasten vanhempien kanssa oli myös lääkärintarkastuksen yhteydessä, 
mutta useimmat äidit eivät päässeet työesteiden takia paikalle.
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6.9 Lastentarhan olemus moniulotteisena kasvatusyhteistyönä

Yhteenvetona tutkimuspäiväkodin lähinnä 1960-luvun työläislähiön lastentar-
hatyötä kuvaavasta aineistosta voidaan todeta, että kasvatusyhteistyö lasten van-
hempien kanssa on ollut perinteisesti merkittävä osa lastentarhatyötä. Yhteistyö 
oli naisten keskistä yhteistyötä, sillä lastentarhanopettajat olivat lähes poikkeuk-
setta naisia ja vanhemmat valtaosaltaan yksinhuoltajaäitejä. Yhteistyötä tehtiin 
päivittäin ja sisällöt ja muodot ovat juontuneet ensisijaisesti lapsen tarpeista. 
Lapseen liittyvään yhteistyöhön on sisältynyt hoidollisia, kasvatuksellisia ja lap-
sen kehityksen tukemista koskevia elementtejä. Pääpaino lastentarhan työssä 
oli pedagogisesti järjestetyssä lapsiryhmätyössä. Seimessä painottui nuorimpi-
en lasten, myös vauvaikäisten lasten fyysishoidollinen puoli. Lapsiryhmät olivat 
etenkin seimessä suuria. Lastentarhan johtajalla ja lastentarhanopettajilla on ol-
lut keskeinen rooli yhteistyössä. Johtaja vastasi sekä tarhan että seimen työstä ja 
auttoi päivittäin seimen työtä. Lastentarhanopettajilla oli kollegiaalinen tuki. He 
suunnittelivat toimintaa yhdessä ja muun muassa valmistivat ja hankkivat toi-
mintavälineitä. 

Yhteistyöhön ei ollut osoitettu erillisiä henkilö-, tila- tms. resursseja. Laitoksen 
käyttövarat olivat kaiken kaikkiaan niukat. Lasten vanhempien, erityisesti äitien 
asema perheissä ja työelämässä määritteli paljolti yhteistyön laajuutta ja laatua. 
Kokopäivätyössä käyvillä äideillä oli kotiäitejä merkittävästi vähäisemmät mah-
dollisuudet tehdä yhteistyötä. Lasten terveydenhoito yhteistyössä lasten vanhem-
pien kanssa ja lastentarhain lääkärin kanssa kuului lastentarhanopettajien työhön. 
Yhteistyöhön osana sosiaalihuoltoa kuului hoidon maksullisuus ja paikan käytön 
kontrolli. Lastentarhanjohtajalla oli oikeus vapauttaa maksusta tai alentaa sitä. 
Paikka lastentarhassa oli vanhempien haluama ja vanhemmat arvostivat lastentar-
han työtä. Hoitopaikkojen niukkuus ja kilpailu niistä eivät olleet omiaan synnyttä-
mään äitien keskistä yhteisöllisyyttä. Jo hoitopaikan saaminen merkitsi perheille, 
äideille ja isille, etenkin yksihuoltajaäideille tärkeää sosiaalista tukea tutkimallani 
alueella. Niukkuus aiheutti paineita ja ongelmia myös työntekijöille.

Hyödynnän lastentarhan lapsityön kokonaisvaltaisuuden ja moniulotteisen 
aikuisyhteistyön ideoita tutkimuksessani uuden päiväkodin toimintakonseptin 
kehittelyssä.
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6.10 Tutkimuspäiväkodin toimintaa, lapsia ja aikuisia 
1960-luvulla

Valokuva 4. Maalaustekniikan opiskelua lastentarhanopettaja Tellervo Suonpään johdolla 

Valokuva 7. Tytöt kotileikeissä
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Valokuva 5. Lapset maalaavat

Valokuva 6. Askartelua ja rakentelua



117

Valokuva 8.
Kotileikki-

nurkkauksessa
nuken hoitoa

Valokuva 9.
Suosittu

rakenteluleikki

Valokuva 10.
Teatterileikkijät

ryhmäkuvassa
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Valokuva 11. 
Seimen lapsia 
hoitajineen 
ryhmäkuvassa

Valokuva 12. 
Joulujuh-
laesitys 1. 
lastentarhan ja 
-seimenjohtaja 
Lea Lavoniuk-
sen johdolla

Valokuva 13. 
Joulujuhlassa 
lastentarhan 
lapset ja henki-
lökuntaa
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7 Monifunktioisuus päiväkodin kasvatustyön 
kriisiyttäjänä

7.1 ”On erittäin tärkeää, mutta ei toimi käytännössä”

Tässä luvussa osoitan suomalaisen päiväkodin yhteiskunnallisen kehityshistorian 
analyysin avulla, että päiväkoti on joutunut syvenevään kriisinomaiseen tilantee-
seen päiväkotimuodon tarpeen ja merkityksen kasvun ja samanaikaisesti tapah-
tuneen toiminnan edellytysten heikentymisen vuoksi. Analyysi osoittaa päiväko-
din perustavan uudistamisen tarpeellisuuden ja myös mahdollisuuden. Luvun 
tarkoitus on osaltaan jäsentää päiväkodin lähikehityksen mahdollisuuksia. 

Tutkimukseni ensimmäinen vaihe oli antanut ristiriitaisen tuloksen, toisaalta 
kasvatusyhteistyön tärkeydestä ja merkityksestä, toisaalta sen hauraista käytän-
nöistä ja osin dramaattisesta estymisestä päiväkodin päivittäisessä työssä. Ryh-
mätutkimus vahvisti ensimmäisen vaiheen tuloksen ja esitti kasvatusyhteistyön 
kehittämistä laaja-alaisesti päiväkodin työ- ja yhteistyökäytäntöihin sekä käytän-
nön toiminnan laadullisiin ja määrällisiin ehtoihin liittyen. Se myös osoitti kasva-
tusyhteistyön kehittämisen akuutin tarpeen ja sen liittymisen päiväkodin toimin-
nan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lasten näkökulmasta tätä voi ajatella 
heidän kasvu- ja kehitysedellytystensä ja elämäntilanteensa kokonaisvaltaisena 
kohentamisena päiväkodin avulla. 

Aiemmat tulokset olivat näin vahvistaneet esioletukseni mukaisesti päiväko-
din kasvatusyhteistyön monitasoisen ja -ulotteisen yhteiskunnallisuuden: Lap-
sikohtaista yhteistyötä määrittivät samanaikaisesti erilaiset yksilö- ja yhteisö-
tason tekijät. Ympäröivä yhteiskunta tuntui ikään kuin kerrostuvan lapsiyksilöä 
koskevaan yhteistyösuhteeseen. Työntekijälle ja työyhteisölle kasvatusyhteistyö 
rakentui jatkuvana sekä asiakasprosesseihin että hallinnon mahdollistamiin eh-
toihin liittyvänä sopimisena ja sovitteluna. Näistä kumpaakaan päiväkoti ei kyen-
nyt itse säätelemään. 

Tässä luvussa kysyn miten yhteistyö ja sen ehdot ovat kokeiluyksikön työkäytän-
nöissä kehittyneet tai muuttuneet sen noin 40-vuotisen historian aikana? Millaisia 
muutos- ja kehitystekijöitä voidaan paikantaa? Millainen päiväkoti on yhteiskun-
nallisena rakenteena, ja onko se kestävä myös lähikehityksen mahdollisuutena? 
Millaiselta päiväkoti näyttää kasvatusyhteistyön kehittämistarpeen näkökulmas-
ta? Empiirinen aineisto koostuu tutkimuspäiväkodin hoito- ja kasvatustyöntekijöi-
den teemahaastatteluista ja päivähoito- ja päiväkotitoimintaa säätelevistä hallinto-
toimijoiden tuottamista dokumenteista sekä tilastollisesta aineistosta. Tarkastelu 
pohjautuu luvussa 3 (Kuvio 6) esittämälleni esioletukselle päiväkodin kasvatus-
yhteistyön yhteiskunnallisista ehdoista monitasoisena ja -mutkaisena säätelyjär-
jestelmänä. Tarvitaan näiden keskinäissuhteiden ja kehityshistoriallisten riippu-
vuussuhteiden analyysiä. Kuvaus- ja tulkintakehikkonani on luvussa 3 esittämäni 
kasvatusyhteistyön monisubjektisen toimijuuden (Kuvio 9) malli.
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Luku jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa, kappaleissa 7.1–7.7, 
kuvaan tutkimuspäiväkodin, paikallisen ja valtiollisen toimijan välisiä suhteita ja 
muutosta päiväkodin toiminta- ja yhteistyökonseptin käsitteellä. Toimintakon-
septin käsite tarkoittaa tässä päiväkodin hoito- ja kasvatustyön sekä siihen sisäl-
tyvän yhteistyön ympärille horisontaaliseen ja vertikaaliseen tasoon jäsentyvän 
toimintajärjestelmän dynaamista sekä historiallisesti muuttuvaa kokonaisuutta. 
Toiminta- ja yhteistyökonseptin sisältö on varhaislapsuuden käytännöllistä tuot-
tamista valtiotoimijan ehdoin. Käytän jatkossa käsitettä päiväkodin toimintakon-
septi. Lasten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sisältyy siihen. Päiväkodin toi-
mintakonsepti luo ehdot vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Lopuksi, kappaleessa 7.8 esitän tiivistetyn yhteenvedon päivähoitojärjestel-
män määrällisistä kehitystrendeistä valtakunnallisella ja Helsingin kaupungin 
sekä tutkimuspäiväkodin tasolla. Kuvaan näitä kehitystrendejä tilastollisten ana-
lyysien avulla, jonka sijoitan tutkimuksen liitteeksi (Liite 7). Tilastolliset analyysit 
kuvaavat suomalaisen päivähoitojärjestelmän kehittämishaasteita ja -mahdolli-
suuksia ja perustelevat osaltaan tutkimukseni päätuloksen varhaisen tuen päivä-
kodin toimintakonseptia käytännön kokeilujen tuottamien tulosten kanssa. Ana-
lyysit koskevat vuosien 1960–200876 välillä tapahtunutta kehitystä ja pyrkivät 
valaisemaan päiväkodin kasvatusyhteistyön nykytilannetta ja samalla lähikehi-
tyksen ehtoja eri näkökulmista. 

Tutkijan pyrkimys on, että toimintakonsepteja koskevat ja tilastolliset analyy-
sit olisivat toinen toisiaan täydentäviä siten, että historialliset toimintakonseptit 
voisi nähdä tutkimuskohteen yhteiskuntapoliittisena laadullisena kuvauksena ja 
tilastolliset analyysit järjestelmän rakenteita koskevana kuvauksena. Molemmis-
sa on kysymys päiväkodin kasvatusyhteistyön yhteiskunnallisista ehdoista tietyn-
tyyppisinä suhdejärjestelminä ja molemmat päätyvät ”nykytilanteen” ristiriitojen 
kuvaukseen lähikehityksen vyöhykkeelle etenemisen lähtökohtina. 

7.2 Suomalaisen päiväkodin historialliset toimintakonseptit 

Jäljitin viisi erilaista suomalaisen päivähoidon historiallista toimintakonseptia. 
Näistä kahta ensimmäistä kuvaan Helsingin kaupungin tasolla pitkällä aikavä-
lillä historiallisesta perspektiivistä ja kolmea seuraavaa kuvaan valtakunnallisen 
tason toimintakonsepteina. 1) Helsinkiläinen lastentarhan ja -seimen pedagogis-
sosiaalinen toimintakonsepti sisältyy lukuun 7.3, 2) Helsingin kaupungin kasva-
tus- ja huoltopoliittinen toimintakonsepti on luvussa 7.4. Valtakunnallisen tason 
konseptimuutoksiksi paikansin vuodet 1973, 1983 ja 1993. Vuodesta 1973 käyn-
nistyneellä päiväkodin toimintakonseptilla on omannäköisensä toimijoiden tai 
subjektien yhdistelmä. Koska kysymys on monitasoisesta yhteiskunnallisesta toi-
mijasta, sijoitan päiväkodin toimintakonseptin kuhunkin yhteiskunnallisen toi-
minnan vaiheeseen. Luonnehdin kokonaiskonseptia tämän yleisemmän vaiheen 
ja päiväkodin oman muodostelman kaksijakoisella määrittelyllä. Valtiotoimijan 
vuoden 1973 päivähoitolailla käynnistämän muutoksen määrittelin työvoima- ja 
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sosiaalipoliittiseksi vaiheeksi ja päiväkodin kasvatuksellis-hoidolliseksi toimin-
takonseptiksi. Esitän sen luvussa 7.5. Valtiotoimijan sosiaalihuoltolailla 710/82, 
lasten päivähoitolain vuosina 1982 ja 1983 toteuttaman riisumisen sekä 2a §:n 
lisäyksellä käynnistämän muutoksen määrittelin eriyttävän lapsi- ja perhepoli-
tiikan vaiheeksi ja päiväkodin hoidollis-huollolliseksi toimintakonseptiksi, joka 
on luvussa 7.6. 

Viimeinen vaihe käynnistyi vuonna 1992 useilla päiväkodin toiminnan ehtoja 
radikaalisti ohentaneilla säädöksillä. Määrittelin kehitysvaiheen niin ikään valtio-
toimijan vuosina 1992 ja 1993 voimakkailla säädösimpulsseilla käynnistämän uu-
delleen muotoilun sosiaalipalvelun markkinoistavaksi vaiheeksi ja päiväkodin 
eriyttäväksi ekonomistis-huollolliseksi toimintakonseptiksi 7.7. Käsittelen näitä 
sekä valtakunnallisen tason, että Helsingin kaupungin päivähoidon ja tutkimus-
päiväkodin tasolla. 

7.2.1 ”Sehän on aina ollut tämmöinen kissanhännänveto…”77

Historiallisten toimintakonseptien kronologisessa tarkastelussa keskeisenä piir-
teenä ilmenee toiminnan yhteiskunnallisen organisoinnin pitkä ja pysyväisluon-
teinen jännite, taistelu pedagogisen ja (köyhäin)hoidollis-huollollisen toiminta-
linjausten kesken. Kamppailu ilmenee toimintapoliittisina erilaisina painotuksina 
ja hallinnollisina ratkaisuina. Siitä kuuluisiko päiväkoti, entinen lastentarha, so-
siaalihuoltoon vai sivistystoimeen on käyty vuosisadan kestävää kamppailua, 
eikä tästä ole poliittista yksimielisyyttä vieläkään. Toimintakonsepteissa ja niiden 
muutoksissa ilmenee eri tavoin lapsi- ja aikuisintressien vastakkain asettelua ja 
painotusten muutoksia. Näyttää siltä, että julkisen varhaiskasvatuksen järjestä-
misessä on aina perimmältään kysymys siitä mitä vallassa olevat aikuissukupolvet 
haluavat antaa uusille sukupolville. 

Seuraavassa esitän toimintakonseptit yksityiskohtaisesti ja niiden keskeiset 
muutostrendit ja vaikutukset tutkimuspäiväkodin toimintaan. Seuraavassa esitän 
toimintakonseptit yksityiskohtaisesti ja niiden keskeiset muutostrendit ja vaiku-
tukset tutkimuspäiväkodin toimintaan.

7.3 Helsinkiläisen lastentarhan ja -seimen pedagogis-sosiaalinen 
toimintakonsepti 

”Sosiaalista työtä tekevien järjestöjen jäsenistö oli useimmissa tapauksis-
sa ylimmistä säätykerroksista ja pääasiassa naisia. Köyhäinhoito alkoi 
maallistua ja työtehtävien erikoistuminen alkoi etenkin 1905 suurlakon 
jälkeen.” (Halila 1977, 21–22.) 

Halilan mukaan virallisen köyhäinhoidon rinnalla yksityisellä hyväntekeväisyydel-
lä oli jatkuvasti sijansa. Esimerkkinä tällaisesta oli Helsingissä eräiden säätyläis-
naisten 1840 perustama pikkulasten seimi. Lähinnä Uppsalan esimerkin mukaan 
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syntyi 1848 Helsingin rouvasväenyhdistys (Helsingfors Fruntimmersförening), 
joka toimi yhteistyössä köyhäinhoitojohtokunnan kanssa etenkin lastenhuollon 
alalla ja joka 1860-luvulla perusti kansanlastentarhan ja lastenkodin (Halila 1977, 
17). Seimiä 3 kk – 3 vuoden ikäisille lapsille alettiin Euroopan muiden maiden 
malliin perustaa pikkulasten kuolleisuuden torjumiseksi. Ensimmäisen perusti 
Helsinkiin Pelastusarmeija. Seimiä avasivat myöhemmin Barnavårdsföreningen 
i Finland, jonka toimesta syntyi mm. Pasilan lastenseimi. Kansanlastentarhat ja 
seimet olivat yksityisiä laitoksia, jotka useimmiten toimivat vaatimattomissa ti-
loissa ja vaikeissa taloudellisissa oloissa (Halila, 1977, 206). Ajalle oli ominaista 
yhteiskunnallinen liikehdintä, tapahtui sosiaalisia uudistuksia ja pääkaupungin 
asukasluku ylitti 60 000. Aimo Halilan mukaan 1880-luvulla, kulttuurielämän 
kuohunnan ja radikaalistumisen vuosikymmenellä, tapahtui filantrooppisen toi-
minnan läpimurto. Köyhäinasianajajan toimi saatiin vuonna 1885. Lastensuoje-
lutyö oli kasvatuslaitoksen toimintaa, joka perustui 1889 rikoslain periaatteisiin 
ja valvonta oli vankeinhoitohallituksella. Yksityinen lastenkoti perustettiin Kalli-
oon vuonna 1885. Säätyläisnaiset ylläpitivät hädänalaisia lapsia varten työtaloa 
1868–1871. Lasten työtalotoiminta alkoi uudestaan 1883, päätehtävänään kerjuun 
vastustaminen (Halila, 1977, 20–21). Vuonna 1914 Helsingissä toimi 11 eri järjes-
töjen perustamaa lastensuojelulaitosta, joissa oli yhteensä 380 hoitopaikkaa, joista 
n. 120 lastenseimipaikkoja. Paikoista ja etenkin seimipaikoista oli pulaa (Halila, 
1977, 155). Vuonna 1912 Helsingissä oli kansanlastentarhoja 14 (Halila 1977, 206). 

Aimo Halila tuo esiin tutkimukseni kannalta kiinnostavaa suomalaisen lasten-
tarhalaitoksen synty- ja kehitysvaiheita osana Helsingin kaupungin sosiaalitoi-
men historiaa. Uudempaa pakallishistoriallista lastentarhatyön muotoutumista 
kuvaavaa tutkimusta on Elise Lujalan väitöstutkimus (Lujala, 2007), jossa hän 
valottaa lastentarhatyötä osana kansansivistystyötä ja kotikasvatuksen tukitoi-
mintaa Pohjois-Suomessa 1800-luvun lopulta vuoteen 1938. 

Lastentarhatyö näyttää kiinnittyneen laaja-alaisesti suomalaiskansalliseen si-
vistys- ja sosiaalipolitiikkaan, vaikka niin lastentarha kuin lastenseimikin tulivat 
Helsinkiin ja muuhun Suomeen kansainvälisinä virtauksina. Fröbeliläisellä las-
tentarhalla oli lapsen tarpeisiin ja kehitystarpeisiin perusteltu ohjelma, koulutetut 
opettajattaret ja rakenne sekä toiminta-ajatus. Paikalliset olot kaupungin työläis-
alueella ja isien puuttuminen sotien, sosiaalisten romahdusten ym. syiden takia 
näyttivät synnyttävän kansanlastentarhoissa verrattain voimakkaan sosiaalisen 
painotuksen ja yhteistyön käytännöt juuri äitien ja lastentarhojen naistyönteki-
jöiden kesken.

Kansanlastentarhan nimellä oli mitä ilmeisimmin yhteys ”koko kansan kas-
vattamisen ja sivistämisen” ideaan ja sen organisointiin kansakoululaitoksena – 
olihan juuri Uno Cygnaeus ollut innokas fröbeliläisen lastentarha-aatteen kannat-
taja. Lastentarhatoiminta välittyi Suomeen alunperin Cygnaeuksen kautta. Myös 
tarkastustoiminnan organisoiminen kansankoululaitoksen mallin mukaisesti pu-
huu alkuperäisen kansanlastentarhatoiminnan kytkeytymisestä kansansivistyk-
selliseen ja kansanterveyden parantamisen juureen lastentarha-aatteen kautta. 
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Professori Aili Heleniuksen (1988) mukaan Cygnaeus nosti maamme eurooppa-
laisen kasvatuksen kehittymisen etulinjaan. Cygnaeuksen kuoltua lastentarhatoi-
minta irtautui koulutoimesta. Merkille pantavaa kuitenkin on, että lastentarhoissa 
työskenteli olosuhteisiin nähden erittäin pitkälle koulutettuja, sivistyneitä naisia. 

Yksityisen hallussa ollut, Helsingin kaupungin taloudellisesti tukema kansan-
lastentarhatyö vakiintui, sillä sen valvontaa varten asetettiin vuonna 1912 johto-
kunta, tarkastajan virka perustettiin ja lastentarhat saivat lääkärinsä. Lastentar-
hat olivat kouluylihallituksen (vuodesta 1918 kouluhallitus) ja sen jakauduttua 
osastoihin lastensuojeluosaston valvonnassa. Sosiaaliministeriön toimiala laaje-
ni, kun äsken mainittu kouluhallituksen lastensuojeluosasto lakkautettiin ja sen 
tehtävät siirrettiin sosiaaliministeriölle vuonna 1924 (Halila, 1977, 24–25). Hel-
singissä kansanlastentarhojen johtokunta toimi vuosina 1912–1930 (Halila 1977, 
206). Vuonna 1913–14 käytiin keskustelua oman johtokunnan lopettamisesta ja 
toiminnan siirtämisestä kasvatuslautakunnalle, koska kansanlastentarhoja pidet-
tiin lastensuojeluun eikä koulutoimeen kuuluvina. Hanke ei onnistunut. Perus-
teluna oli se, että ”kansanlastentarhat vajoaisivat kasvattavaa merkitystä vailla 
oleviksi huoltolaitoksiksi” (Halila 1977, 206). 

Vuonna 1922 perustettiin lastensuojelulautakunta. Lastentarhat jätettiin 
oman johtokuntansa alaiseksi. Lastentarhojen merkitys tajuttiin sodanjälkeisissä 
oloissa entistä selvemmin. Valtio avusti lastentarhatyötä, mutta tärkeä ja työtä 
yhtenäistävä laki annettiin vasta vuonna 1927. Helsingissäkin käytiin keskustelua 
lastentarhojen kunnallistamisesta, mikä toteutettiin vuoden 1931 alusta (Halila, 
1977, 27). Kansa-sanan poistuminen aiemmasta kansanlastentarhan nimityk-
sestä vasta vuonna 1930 osoittaa sen kuuluneen Helsingin kaupungissa pitkään 
ainakin muodollisesti kansakoulun ja kansansivistysajattelun yhteyteen. Sen 
poistuminen kielii ehkä toisaalta ajan yleispoliittisista virtauksista. Joka tapauk-
sessa muutos näytti edistäneen huollollisen funktion korostumista irrottamalla 
lastentarha kansansivistyksellisestä yhteydestään ennen pitkää myös pääkaupun-
gin pikkulapsipolitiikan linjauksissa vastoin lastentarha-aatteen voimakkaiden 
puolestapuhujien toimintaa ja toivomuksia. Elsa Borenius78, joka toimi pitkään 
Helsingin kaupungin lastentarhojen tarkastajana ja oli keskeisesti muotoilemassa 
kaupungin lastentarha- ja -huoltopolitiikkaa kirjoitti vuonna 1948: ”Ei vieläkään 
ymmärretä, mikä lastentarha todella on, vaan tahdotaan väkisinkin vetää etualal-
le sosiaalinen huolto kasvatusperiaatteiden kustannuksella. On pidettävä huolta 
siitä, että alkuperäinen tarkoitus olla kotien apuna lasten kasvatuksessa myöskin 
meidän aikanamme ja meidän jälkeemme säilytetään.” (Borenius, 1948)79

Suomalaisen lastentarhan ja koululaitoksen sekä sosiaalihuollon ja kotikas-
vatuksen tukemisen keskinäissuhteiden jäsentyminen 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä ovat olleet sarja monimutkaisia kehityskulkuja. 
Jorma Virtanen (2009)80 on selvittänyt Alkuopetus-lehdessä vuosina 1920–1922 
käytyä keskustelua lastentarhan ideasta ja kehittämisen suunnasta kahden eri 
suuntia edustaneen kirjoittajan, Elisabet Alanderin (1859–1940) ja Aukusti Salon 
(1887–1951) välillä. Lastentarhan periaatteiden, tarkoituksen ja toimintatapojen 



124

puntarointi tihentyi Alkuopetus-lehdessä vuosina 1920–1922. Tuolloin Hämeen-
linnan alakansakouluseminaarin johtajana toiminut Salo puolusti lastentarhan 
ja alakansakoulun ja lastentarhanopettajien koulutuksen yhdistämistä alakansa-
kouluun ja siihen valmistavaan opettajaseminaariin, kun taas lastentarhanopetta-
jien koulutusta järjestäneen helsinkiläisen Ebeneserkodin johtaja Alander koros-
ti erityisesti sitä, että lastentarhassa kasvatuksen tuli tapahtua enemmän kodin 
kuin koulun lähtökohdista. Samalla hän arvioi myös lastentarhan tulevaisuutta 
ja kysyi, olisiko ihanteellista, että kaikki lapset kävisivät lastentarhaa, kuten he 
käyvät myöhemmin koulua. Alanderin mielestä tämä ei suinkaan ollut ihanne. 
Kotikasvatuksen tukeminen oli lastentarhan tehtävä. Lasten kasvatusta tuli tu-
kea pikemmin kodeissa kuin julkisen lastenhoidon piirissä. Lastentarhasta tehtiin 
tärkeä osa lastensuojelua. 

Jorma Virtasen mukaan Aukusti Salon puoltama koulutusjärjestelmän ehdo-
tettu muuttaminen ei saanut lastentarhatyön vaikutusvaltaisen uranuurtajan kan-
natusta. Keskustelu lastentarhan siirtämisestä koulujärjestelmän piiriin hiipui. 
Lastentarhan ja alakansakoulun yhdistämiseen tähtäävät pyrkimykset raukesivat. 
Lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historiankirjoituksessa on tarkasteltua ta-
pahtumakulkua kutsuttu Aukusti Salon keskustelussa käyttämiä sanoja lainaten 
”etsikkohetkeksi”, joka tuolloin meni ohi: lastentarha ei tullut koulujärjestelmän 
piiriin. Suomalainen lastentarha rakennettiin kodinomaisia kasvatuskäytäntöjä 
painottavan suuntauksen perustalle. Toiminta alkoi lähentyä sosiaalihuoltoa, kun 
lastentarhat siirrettiin vuonna 1924 kokonaisuudessaan pois kouluhallituksesta 
sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston alaisuuteen. 

Vaikka pääkaupungissa kansanlastentarhojen yhteyteen olikin jo varhain lii-
tetty laitoksiksi kutsuttuja lastenseimiä ja koululasten päiväkoteja, joiden juuret 
tulevat varsinaisen köyhäinhoidon ja lastensuojelulaitosten historiasta, oli peda-
gogisesti organisoitu lastentarha kokonaisuuden päänimittäjä Helsingin kaupun-
gissa aina 1970-luvun alkuun asti. 

7.4 Helsingin kaupungin kasvatus- ja huoltopoliittinen 
toimintakonsepti 

Helsingin kaupungissa toimi lastentarhakomitea, joka antoi esityksensä vuonna 
1951. Komitean mukaan ”yleiseltä pedagogiselta kannalta tärkein oli ns. normaa-
li- eli puolipäiväosastot, joissa lapset olivat 4 tuntia saaden lämpimän aterian. 
Ryhmäkoko oli korkeintaan 25. Kokopäiväosastot olivat ennen muuta huoltopo-
liittinen välttämättömyys.”

Tästä lähin Helsingin kaupungin lastentarha- tai päivähoitopolitiikka pohjau-
tui tähän linjaukseen. Kokopäiväpaikkoja, etenkin pienemmille tarkoitettuja, pe-
rustettiin nihkeästi. 

Helsingin kaupungissa myös seimien, alle 3-vuotiaiden toimintaa oli toteutet-
tu ja kehitetty jo pitkään Uno Cygnaeuksen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti ni-
menomaan lastentarhan osana, vaikkakin määrällisesti tämä toiminta oli vähäistä 
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varsinaiseen osapäiväiseen lastentarhaan verrattuna. Niin sanotuissa yhdistetyis-
sä laitoksissa oli kaikenlaisen yhteistyön ja lasten toiminnan kehittäminen luon-
nollisesti huomattavasti helpompaa, kuin maantieteellisesti ja fyysisesti erillään 
olevissa lastentarhoissa ja seimissä. Tällainen tilanne pääosin oli kaupungissa 
vielä 1960-luvulla. Yhdistetyissä laitoksissa tutustuttiin lapseen ja vanhempiin 
paremmin ja pidemmän ajan kuluessa yhteistyön alkaessa usein jo lapsen ollessa 
alle yhden vuoden hänen aloittaessaan seimessä. Yhdistetyissä laitoksissa kyettiin 
turvaamaan paremmin lapsen kasvatuksellinen jatkumo seimestä lastentarhaan 
ja myöhemmin kouluun. Tutkimuspäiväkodin 1. johtajan mukaan: ”Kyllä ne (las-
tentarha ja -seimi) hyvin kauan ovat kuuluneet yhteen. Ne olivat saman johdon 
ja samojen määrärahojen alaisuudessa ja saman keittiön alaisuudessa.” 

Lastenseimien toinen tausta ovat lastensuojelulaitokset. Näiden toiminta-
ideologia oli painotetusti sosiaalihuollollinen, mikä näkyy myös seimenjohtajien 
sosiaalialan koulutuksessa. Lastentarhojen lääkäritoiminnan alettua ja lasten-
neuvolatoiminnan kehityttyä lastentarhojen yhteydessä toimineissa seimissä ko-
rostui pienimpien lasten terveydenhoidollinen puoli. Myös tämä heijastui seimen 
työntekijöiden koulutusvaatimuksiin. Lastentarhanopettajien ja sosiaalikasvatta-
jien keskinäiset ammatilliset kilpailuasemat olivat ilmeiset Helsingissä jo seimi-
toiminnassa. Tätä kilpailuasetelmaa näytti myöhemmin ruokkivan lastentarha- ja 
seimitoiminnan sijoittuminen sosiaalihuollon alaiseksi.

Helsingin kaupungissa 1950-luvun alussa omaksuttu linja näkyi myös kaupun-
gin käytännössä perinteisen osapäiväisen lastentarhan paikkojen enemmyytenä. 
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) kuvataan paikkarakennetta ja henkilökun-
nan määriä vuosina 1955 ja 1970. 

Taulukko 4. Hoitopaikkojen ja henkilökunnan määrät pääkaupungissa vuosina 1955 ja 1970.

1955 1970

osapäiväpaikat 3 455 4 599

kokopäiväpaikat 1 352 2 138

seimet    502 1  134

koululaiset    360    205

henkilöstö    604 1 028

Vuodesta 1955 vuoteen 1970 paikkamäärä oli kasvanut 2 407 paikalla, 42,4 pro-
sentilla. Osapäiväpaikat olivat lisääntyneet eniten ja niiden suhteellinen osuus oli 
vuonna 1970 edelleen suurin, 56,9 % kaikista (vuonna 1955 60,9 %). Vuositasol-
la lisäys oli keskimäärin 160 paikkaa, joista vajaa puolet eli 76 oli osapäiväpaik-
koja. Yli 3-vuotiaiden lasten kokopäiväpaikkojen määrä ja suhteellinen osuus oli 
noussut 26,5 prosenttiin. Alle 3-vuotiaiden seimipaikkoja oli lisätty paljon, mutta 
edelleen näiden osuus oli vain 14 % (vuonna 1955 8,8 %) kokonaisuudesta. Hen-
kilökunnan määrä oli kasvanut 58,7 %. ”Hoitopaikkojen kysyntä oli koko ajan 
suurempi kuin tarjonta, v. 1954 26 % suomenkielisistä hakijoista jäi ulkopuolelle. 
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Mitä pienempi oli lapsi, sitä vaikeampi oli saada hoitopaikkaa.” (Helsingin histo-
ria vuodesta 1945, 298)

Paikkamäärään nähden korkeampi työntekijöiden määrän kasvu selittyy ko-
kopäivähoidon ja erityisesti alle 3-vuotiaiden tarvitseman hoidon osapäivätoi-
mintaan nähden selvästi suuremmalla työvoiman tarpeella. Kustannusten näkö-
kulmasta tarkasteltuna kaupungin toiminta oli perusteltua, sillä mitä pienempi 
lapsi on, sitä suuremman aikuisen työpanoksen hän tarvitsee ja sitä kalliimmaksi 
hän taloudellisesti ajatellen tulee. Alle 1-vuotiaat lapset tarvitsevat 3–4-kertaisen 
työvoimamäärän verrattuna isompiin, kuten 6-vuotiasiin lapsiin. Tämä hoitotyön 
määrällisen tarpeen välttämättömyys on näkynyt eri aikoina hieman eri tavalla 
lastentarhojen ja seimien lapsiryhmien kokoeroina. 

7.4.1 ”Lastentarhoilla sosiaalinen tehtävä pedagogisen rinnalla” 

Helsingin kaupungin linjaukset alkoivat vähitellen 1960-luvulta lähtien painottua 
vuoden 1951 komitean käsittein huoltopoliittiseen, nykykielellä sosiaalisempaan81  
suuntaan. Suuntaus näkyi myös lastentarha- ja seimipaikkojen aiempaa selvästi 
rivakampana lisäyksenä, kuten ilmeni lastentarhatoiminnan 75-vuotisjuhlien uu-
tisoinnissa ja juhlapuheissa82.

Helsingin kaupunki oli aktiivisesti liikkeellä työvoiman hankkimisessa ja myös 
pienten lasten äitien palkkatyön edellytysten järjestämisessä. Edellä esitelty Hel-
singin kaupungin toimintapolitiikka 1960-luvun alkupuolella ja mm. tutkimus-
päiväkodin perustaminen osoittavat jo uuden, enemmän työläisäitien, heidän 
nuorimpien lastensa ja yleisemmin samalla työelämän tarpeita painottavan suun-
nan viriämistä ja vahvistumista. 

H: Mikä se keskimääräinen lapsen päivä oli? Oliko se 8 tuntia? 9 tuntia? 

”Eikö aukioloaika ollut 7–17? Silloin ei ollut niin pitkä aukioloaika.”83

Työelämäpaineet päivähoitojärjestelmän laajentamiseksi olivat luonnollisesti voi-
makkaimmat kaupunkimaisissa yhdyskunnissa, jotka olivat syntyneet ja kehitty-
neet jo aiemmin paljolti juuri teollisten työpaikkojen ympärille. Myös pääkaupun-
gissa lastentarhan ja -seimen työelämä- ja sosiaalipalvelufunktio alkoi vahvistua. 
Tämä näkyi muun muassa laitosten päivittäisen hoitoajan pidentämisessä sekä 
aamusta että illasta. Helsingissä tehtiin päätöksiä hoitoajan pidentämisestä jo en-
nen päivähoitolain voimaantuloa. Lastentarhain lautakunta esitti pidennettäväksi 
osapäiväryhmien toiminta-aikaa 5 tuntiin. Kokopäiväosastot se esitti avattavaksi 
viimeistään klo 7 ja lapset voivat viipyä niissä klo 18.00 asti, erikoistapauksissa 
myöhempäänkin (9.6.70 § 288). 

Oli selvä, että äitien kokopäiväisen palkkatyöläisyyden kasvun oloissa lapset 
tarvitsivat pidempää päivittäistä hoitoa, mutta reagointi oli sittenkin alimitoitet-
tu. Tutkimukseni työntutkimukselliselta kannalta on tärkeää huomioida, että lai-
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tosten ratkaisut työajan lisäämiseksi kasvattivat työntekijöiden työmäärää, koska 
näihin pidennyksiin ei osoitettu lisätyövoimaa.

Vuoden 1972 toimintakertomuksen mukaan kaupungin lastentarhat ja -seimet 
toimivat edelleen sosiaalihallituksen valvonnan alaisena noudattaen lakia valtion 
apua saavista laitoksista. Toiminnan hallinnosta vastasi lastentarhain lautakunta 
ja toimisto sekä laitosten johtajat. Lastentarhoihin otettiin lastentarhain lauta-
kunnan päätöksellä ilmoittautumisia kaksi kertaa vuodessa eli 10.5. ja 22.8.1972. 
Lastenseimiin ilmoittautuminen tapahtui entisen tapaan ympäri vuoden. Koko 
kaupungissa vuoden 1972 aikana laitoksiin pyrki 12 778 lasta, joista sijoittamatta 
jäi vajaa kolmasosa eli 3 747 lasta. Toimintakertomustietojen mukaan kokopäi-
väpaikkojen määrä oli kasvanut osapäiväisiä enemmän vuosikymmenen aikana. 
Paikkojen kokonaismäärä oli kaupungin laitoksissa kasvanut vuoden 1963  6 756 
paikasta vajaaseen 10 000 paikkaan84. Vuosina 1971 ja 1972 hoitopaikkoja oli li-
sätty noin 2000, eli 1000 paikkaa vuodessa, mikä oli ennätystahtinen lisäys. Lai-
toksilla oli edelleen vahva sosiaalinen, lapsia tasa-arvoistamaan pyrkivä luonne, 
sillä lasten valintaperusteet olivat edelleen sosiaalisia ja kasvatuksellisia tarpeita 
ensisijaisesti painottavia. Lähes kaikilla lapsilla oli valintaperusteena erityinen 
syy85. Lastentarhoissa oli vuonna 1972 kokopäiväosastolle sijoitutuista (2 579) 
erityinen syy 2 444 lapsella. 

Yhteistyötä lasten vanhempien kanssa kuvaa vuoden 1972 toimintakertomus seu-
raavasti:

”Yhteistyö lasten vanhempien kanssa: lasten kasvatuksessa on vanhempi-
en ja opettajien yhteistyö välttämätöntä. Tämän edistämiseksi järjestivät 
lastentarhat ja koululaisten päiväkodit ns. vanhempainiltoja, joissa opet-
tajilla ja vanhemmilla oli tilaisuus tutustua lastentarhatoimintaan. Myös 
lastentarha-aikana on ollut tilaisuus seurata toimintaa. Mikäli vanhem-
mat ovat halunneet, ovat he lisäksi voineet tulla keskustelemaan johtajan 
tai opettajan vastaanottoajalla.” (Lphltk 16.8.73 § 449)

 
Yhteistyömallit ja sen toteuttajat näyttävät perinteisiltä. Uutena toimintakerto-
muksessa korostettuna piirteenä on kuitenkin tullut vanhemmille mahdollisuus 
seurata toimintaa ja lastentarhatoimintaan tutustuminen. Yhteenvedossa vuoden 
1972 toiminnasta todetaan, että yhteistyömuotoja olivat vanhempainillat, avoi-
met ovet, juhlat, retket, ja vastaanotot. Lisäksi opettajat olivat suorittaneet koti-
käyntejä vanhempien kutsusta (Lphltk 18.8.73 § 449) ja 1970-luvulla perustettiin 
myös ensimmäisiä vanhempaintoimikuntia.

Toimintakertomuksen mukaan kaupungin lastentarhoissa ja -seimissä oli 
vuonna 1972 johtajia 103, lastentarhanopettajia 407 ja koulutettuja lastenhoitajia 
147. Edellä esitetyn taulukon 4 mukaan laitosten kokonaishenkilöstön määräs-
tä, 1 028 vuonna 1970, oli koulutettuja 64 prosenttia. Henkilöstöstä joka toinen 
oli lastentarhanopettaja ja koulutetuista yli kolme neljäsosaa, 77,6 prosenttia. 
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1970-luvun alussa Helsingin kaupungin lastentarha ja -seimitoiminta, noin 
10 000 lapsen julkinen varhaiskasvatus oli organisoitu ja sitä johdettiin painote-
tusti lastentarhapedagogisen idean mukaisesti. Helsingin kaupunki oli tässä suh-
teessa poikkeus koko maan tilanteeseen nähden. Hieman aiemmin, vuonna 1969 
maan kaikkien lastentarhojen ja seimien henkilökunnasta lastentarhanopettajia 
oli vajaa kolmasosa, 31,3 prosenttia, lastenhoitajia 17,9 prosenttia ja sosiaalikas-
vattajia 2,4 prosenttia86. Kuten luvuista voi todeta, varhaiskasvatustoiminta oli 
organisoitu koko maassa johtavasti pedagogisen, ei huollollisen idean mukaan. 
Tämä on tärkeä havaita kun tarkastellaan vuoden 1973 päivähoitolain henkilöstön 
koulutusvaatimusta. 

Hoitopaikkapula vaivasi edelleen myös tutkimuspäiväkotia ja aluetta. Vuonna 
1972 tutkimuspäiväkodin lastentarhaan haki kokopäiväpaikkaa 58 lasta, joista 49 
sijoitettiin ja 7 jäi odottamaan. Osapäiväpaikoille haki 60 lasta, joista 40 jäi odot-
tamaan. Seimeen odotti paikkaa 1.10.1972 12 lasta. Osapäiväpaikalle hakijoiden 
jonoon jääneiden suhteellisen suurta määrää voi tulkita vanhempien yrityksenä 
saada edes puolipäiväpaikka lapselleen tilanteessa, jossa kokopäiväpaikan saami-
nen saattoi tuntua niin mahdottomalta, ettei sitä edes haettu. 

Yleisen työajan lyhennyksen yhteydessä tutkimuspäiväkoti jäi yhdeksi kau-
pungin lauantaihoitoa antavaksi laitokseksi, joten sen toiminta jatkui 6-päiväi-
senä. Tästä johtuen lastentarhain lautakunta esitti yhden lastenhoitajan ja yhden 
6-tuntisen harjoittelijan palkkaamista seimeen kiireellisesti 1.1.1970 alkaen87. 
Päiväkoti toimi 6-päiväisenä päivystävänä päiväkotina aina vuoteen 1984 saak-
ka88. Päivystysluonteinen lauantaihoitotehtävä merkitsi tutkimuspäiväkodin toi-
minnan osittaista uudelleen profiloitumista alueellista hoitopalvelua antavaksi 
sosiaalipalveluluonteiseksi yksiköksi. Yksikön toimintaprofiilin laajentuminen 
päivystysluontoiseksi toiminnaksi ei merkinnyt vanhempien ja hoitohenkilökun-
nan lasta koskevien yhteistyösuhteiden laajentumista tai kiinteytymistä. Voisi 
ajatella että tapahtuu päinvastoin. Päivystysluonteiset, harvatahtiset ja ehkä sa-
tunnaiset hoitosuhteet eivät välttämättä anna parasta mahdollista pohjaa lasta 
koskevalle kasvatukselliselle yhteistyölle. Onhan eräs keskeinen vaatimus myös 
vuonna 1973 voimaan tulleessa päivähoitolaissa (2 §) yleisemminkin toiminnan 
lapsinäkökulman kannalta hoidon jatkuvuus, jota pidetään tärkeänä. Tutkimus-
päiväkodin paikkojen määrä ja rakenne sekä vakanssien määrä ja nimikkeet olivat 
päivystystehtävästä johtunutta lisäystä lukuun ottamatta samat kuin sen perusta-
misvuonna 1963.
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7.5 Päiväkodin kasvatuksellis-hoidollinen toimintakonsepti 1973–

Seuraavassa tarkastelen vuoden 1973 päivähoitolailla käynnistynyttä kehitysvai-
hetta. Tämä vaihe aloittaa maassamme alle kouluikäisten lasten koko ryhmää kos-
keneen kokonaisvaltaisen valtiollisen säätelyn, varhaiskasvatuspolitiikan. Kaikki 
päivähoitolakiin ja asetukseen sen jälkeen tehdyt muutokset ovat merkinneet asi-
allisesti lain kokonaisvaltaisuuden, ohjaavan voiman ja valtiollisen vastuun vä-
hentymistä, minkä tulen osoittamaan seuraavien toimintakonseptien käsittelyn 
yhteydessä.

Suomalaisen varhaislapsuuden ja julkisen päivähoidon kannalta 1960-luvun 
loppupuoli ja 1970-luvun alkupuoli näyttää äärimmäisen turbulentilta ajalta. Se 
osuu yhteiskunnan voimakkaaseen murros- ja taitekohtaan, jolloin kansakunta 
siirtyi uuteen taloudelliseen ja sosiaalisen järjestykseen. Murros työnsi myös kan-
sakunnan nuorimmat, heidän hoitonsa ja kasvatuksensa järjestämisen poliittisen 
keskustelun ja kamppailun keskiöön. Nimitän tällöin käynnistynyttä uutta vaihet-
ta valtiollisen tason toiminnan perspektiivistä työvoima- ja sosiaalipalvelulliseksi 
toimintakonseptiksi ja päiväkodin tasolla kasvatuksellis-hoidolliseksi toiminta-
konseptiksi. Tutkimuspäiväkodin ensimmäinen johtaja pohti vuoden 1973 päivä-
hoitolain ilmentämää asenteellista muutosta monisäikeisenä yhteiskunnallisena 
kysymyksenä seuraavaan tapaan: ”Kyllä minä luulen, että se, että tultiin tähän, 
että piti käyttää päiväkoti-nimitystä oli yhteiskunnan muuttamisen halua. Tasa-
arvoistaminen, että yhteiskuntaluokat tasa-arvoistuivat niin paljon, ettei ollut 
semmoista luokkaa, joka tarvitsi erikoisesti yhteiskunnan tukea vaan sitä tarvitsi-
vat kaikki lapset. Näin minä sen kuvittelisin…”

Sosiaalihallituksen osastopäällikkö Reino Rissasen (1971) mukaan: ”Tärkeim-
mät siihen (lakiehdotukseen/EK) sisältyvät uudistusehdotukset olivat valtion-
avun ulottaminen myös lastenseimiin, siis kysymys, mikä tällä hetkellä on kai-
kista aktuellein, ja mm. yhdessä hoidettavien lasten hoitoryhmän pienentäminen 
– meillähän ne ovat nykyisin vielä 25 lastentarhassa ja 15 seimessä eli suurimpia 
Euroopassa ja suurimmat pohjoismaissa.” Rissasen mukaan alle kouluikäisten 
lasten elämän edellytysten uudelleenmuotoilu oli noussut valtiollisen toimijan 
agendalle erityisesti alle 3-vuotiaiden hoidon kysymyksenä ja sillä oli myös selvä 
sosiaalinen tilaus, mm. halu esiintyä muihin valtioihin nähden ehkä sivistykselli-
sesti tasaveroisena.

Avainkysymyksenä oli seimi-ikäisten hoidon järjestäminen ja yhteiskunnallinen 
tuki, sillä 1970-luvun alussa Rissasen mukaan ”…ainoastaan lastensuojelulain 7 § 
pyrkii jollain lailla velvoittamaan kuntia perustamaan ja ylläpitämään kotikasva-
tusta palvelevia laitoksia, silloin kun tämä on tarpeen, tai muilla tavoin tukemaan 
tätä samaa tavoitetta, toisin sanoen yksityisiä järjestöjä. Nimenomaan tämä lakikin, 
joka kuten tiedämme tuli voimaan jo v. 1936, on tavallaan edistänyt sitä, että päi-
vähoidon lainsäädännöstä on tullut kovin epäyhtenäinen.” ”… lähimpänä tehtävänä 
tulee olemaan yhtenäistää lainsäädännöllä eri ikäryhmien päivähoitopalvelut kui-
tenkin huomioiden alle 3-vuotiaiden erityispiirteet.” 
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Uudella lailla pyrittiin tämän mukaan kokonaisvaltaiseen ratkaisuun ja koh-
tuullistamaan maamme pienten lasten tilanne muiden maiden lapsiin nähden. 
Uuden normin hakemisessa ei ollut esillä toiminnan sisältö, hoitotyö, sen tekijät 
tai työn laatu. 

Etenkään teollistuneimmilla paikkakunnilla, suurimmissa kaupungeissa van-
ha lastentarha, seimi- ja päiväkotilaitos, lastensuojelulain perusteella järjestetty 
perhepäivähoito sekä laadultaan säätelemätön yksityinen perhepäivähoito eivät 
kyenneet antamaan vastausta nopeasti kärjistyneeseen yhteiskunnalliseen kysy-
mykseen. 

Julkisessa keskustelussa ja kunnissa herättivät arvostelua riittämätön paik-
kojen määrä ja lapsiryhmien suuruus etenkin alle 3-vuotiailla. Työn perustasolla 
lastentarhan ja -seimen toimijoilla ei ollut näihin määräysvaltaa. Pääongelmat 
nousivat laitoksen ulkopuolelta. Keskeistä näytti olevan toiminnan määrällisen 
jälkeenjääneisyyden koko toimintaa kohtaan synnyttämät voimakkaat ja pitkään 
jatkuneet paineet, joita edellä on kuvattu ja joita poliittinen järjestelmä sekä sosi-
aalihuollon keskushallinto lähti ratkaisemaan verrattain omaehtoisesti. Sosiaali-
hallituksen osastopäällikkö Reino Rissasen (1971) mukaan ”päivähoitokysymyk-
sen lainsäädännöllinen järjestäminen tai pyrkimykset siihen alkoivat toden teolla 
vuonna 1966, jolloin sosiaaliministeriö asetti toimikunnan selvittämään lasten 
päivähoitolaitosten ja lastentarhanopettajaseminaarien tarvetta ja tekemään eh-
dotuksia tarpeellisiksi katsomistaan uudistuksista.”  

Kysymystä oli siis käsitelty jo pidempään nimenomaan lasten päivähoidon 
kysymyksenä. Tämä ja seimi-ikäisten lasten hoidon julkinen tukeminen lasten-
suojelullisista tarpeista lähtien paljastaa että kysymykseen suhtauduttiin so-
siaalipoliittisena reformina. Katsottiin tarvittavan lasten päivittäisen hoidon 
kokonaisvaltaisempaa organisointia, ei niinkään lasten tarpeista lähtevää kasva-
tuksellis-pedagogista ratkaisua. Lastentarhaopettajien edustajia ei otettu mukaan 
vuoden 1973 lain valmisteluun. Aloite lastentarhan ja lastenseimen muuttamisek-
si päiväkodiksi tuli ylhäältä, sosiaalihallinnon tasolta, se ei ollut lähtöisin kunnis-
ta, kentän työntekijöiltä, esimerkiksi lastentarhanopettajilta eikä lasten vanhem-
milta. Haastateltavani tutkimuspäiväkodin johtaja totesi muutokseen liittyen: 
”Sehän tuli tavallaan hallinnolliselta tasolta. ”Myös lastentarha ja -seimi muuttui 
päiväkodiksi. …mehän oltiin lastentarha… Muistan, kun panin … ikkunaan lapun 
’Tästä päivästä lähtien tämä on …päiväkoti’, kun joku vastaa puhelimeen.” 

Uudistus nähtiin valtiollispoliittisen ”viisaiden” ratkaistavana taloudellisena 
ja kansainvälisnormatiivisena kysymyksenä. Kehitys eteni (nais)työntekijöistä 
riippumattomasti. Esim. osastopäällikkö Reino Rissanen päinvastoin varoitti em. 
alustuksessaan 1971 työntekijöiden näkökulmasta ylipäätään. Hän totesi mm.: 
”Tulevaisuudessa päivähoitojärjestelmää ei saa kehittää sellaiseksi, että se olisi 
itsetarkoitus enempää opettajien, hoitajien kuin kunnan tai muun kannalta. Tässä 
suhteessa vaara on paljon pienempi, kun on kysymys seimi-ikäisistä kuin muista 
alle kouluikäisistä.” On vaikea olla huomaamatta kannanottoon sisältyvää valtiol-
lisen avaintoimijan negatiivissävyistä viestiä pedagogis-kasvatuksellista ajattelua 
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ja lastentarhanopettajien ammattityötä kohtaan. Piiloviestissään osastopäällikkö 
näytti samalla puhuvan työntekijöiden vähemmän koulutuksen tai jopa koulut-
tamattomuuden puolesta rakentamalla (perustelematta) uhkakuvaa ”muita alle 
kouluikäisiä” uhkaavasta itsetarkoituksellisen toiminnan – siis mitä ilmeisimmin 
lastentarhatoiminnan – vaarasta.

Lastentarhan ja -seimen nimen muuttamisella aiemman huoltopoliittisen 
toiminnan piiriin kuuluvaksi päiväkodiksi ei ollut vain muodollista merkitystä. 
Taustalla oli ilmeisesti syvällisempi yhteiskuntapoliittinen ajattelu. Ainakin se 
voimisti julkisen päivähoidon työvoima- ja sosiaalipalvelulliseksi määrittyvää 
funktiota. Päiväkodin hoidollis-kasvatuksellinen toimintakonsepti käynnistyi 
näin vuoden 1973 päivähoitolain myötä. Lailla yhdistettiin pedagogis-kasvatuk-
selliset lastentarhat ja lastensuojelutoiminnan lastenseimet päiväkodeiksi89. Las-
tensuojelutoimen alaisuudessa aiemmin toiminut kunnallinen perhepäivähoito 
siirrettiin lasten päivähoitojärjestelmän osaksi ja myös sitä ryhdyttiin laajenta-
maan voimakkaasti. 

Päiväkoti-nimityksen käyttöönoton perusteluja ja lastentarha-nimityksen hyl-
käämistä on ollut vaikea jäljittää. Muutoksen valmistelu oli pidempiaikainen pro-
sessi. Eeva-Leena Onnismaa (2002) selvitti lisensiaatintutkimuksessaan lapsuut-
ta ja varhaiskasvatusta koskevia käsityksiä eduskunnan keskusteluissa syksyllä 
1972, kun käsiteltiin esitystä laiksi lasten päivähoidosta. Onnismaa toteaa mm., 
että ”Valmistelevaa työtä oli tehty ja keskusteluja käyty jo vuosikymmeniä tätä 
ennen. Useat puhujat tutkimuksen aineistossa viittaavat erityisesti Lasten päivä-
hoitokomitean mietintöön (KM 1971: A 20), joka pohjusti lain syntyä.” Ruotsissa 
toimintamuotoa oli jo aikaisemmin kutsuttu nimellä daghem, sanan ottaminen 
käännöksenä suomalaiseen käyttöön sopi ajan henkeen. 

7.5.1 Päivähoitolaki antoi lapsille kansalaisoikeudet ja valtiollisen suojelun

Laki lasten päivähoidosta kokosi yhteen entiset lastentarhat ja -seimet, lasten päi-
väkodit ja leikkitoiminnan. Perhepäivähoito määriteltiin laissa yhdeksi julkisen 
päivähoidon muodoksi ja erityispäivähoito90 otettiin lain piiriin. Kaiken kaikkiaan 
laissa heijastuvat erilaiset, osin ristiriitaiset yhteiskunnalliset intressit, joita so-
vitettiin samaan lakiin. Kysymys oli sekä varhaislapsuuden, työvoimatarpeiden 
että nousevaan suomalaisen hyvinvointiin liittyvien palvelumallien funktioiden 
yhteensovittamisesta. Laki oli kuitenkin aikaansa edellä määritellessään ensi ker-
taa maassamme alle kouluikäiset lapset omana kansalais- ja valtio-oikeudellisena 
ihmisryhmänään. Laki määritteli maamme kaikkien pienten lasten subjektiivisen 
oikeuden tulla hoidetuksi ja kasvatetuksi valtion suojeluksessa ja kuntayhteisöjen 
luottamuselinten, sosiaalilautakunnan ja valtuuston toimeenpanemana toiminta-
na. Lain 12–13 pykälien mukaan: ”Kunnan on vuosittain laadittava lasten päi-
vähoitoa varten viideksi seuraavaksi kalenterivuodeksi päivähoitosuunnitelma, 
jonka tulee soveltua 9 §:ssä tarkoitettuun valtakunnalliseen suunnitelmaan. Päi-
vähoitosuunnitelman hyväksyy kunnallisvaltuusto ja vahvistaa sosiaalihallitus, 
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jolle suunnitelma on alistettava sen määräämässä ajassa.” Lain 14 §:n mukaan 
valtuuston tuli hyväksyä myös päivähoidon hallinnon järjestämistä koskeva päi-
vähoito-ohjesääntö, jonka sosiaalihallitus vahvisti. 

Päivähoitolain 2 § sisälsi monifunktioisen määrityksen julkisen päivähoidon 
tehtävästä. Sen mukaan: ”Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät 
ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoi-
toa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Lasten päivähoito 
on pyrittävä järjestämään siten, että se edistää lapsen kehitystä ja oppimahdol-
lisuuksia sekä tarjoaa jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvi-
taan.” Lain 11 §:n mukaan: ”Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoi-
toa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin 
toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnalle tämän lain 
mukaan kuuluvista tehtävistä huolehtii sosiaalilautakunta.” 

Asetuksen 1 §:n mukaan: ”Päivähoitopalvelut on kunnassa järjestettävä niin, 
että lasten hoidon ja kasvatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja 
paikallisten olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi.” Laki kantoi osiltaan van-
han kansanlastentarhan perusrakennetta lasten kasvatuksellisista ja hoidollisista 
tarpeista lähtevänä yhteisöllisenä toimintana sekä sen edellyttäminä materiaalisi-
na ja sosiaalisina rakenteina. Lain 4 §:n mukaan: ”Päiväkodissa tulee olla lapsen 
hoidolle ja kasvatukselle sopivat toimitilat ja toimintavälineet sekä tehtävään so-
veltuva ja riittävä henkilökunta.” Lasten hoito- ja kasvatustarpeiden nähtiin par-
haiten toteutuvan lasten iän mukaan järjestetyissä ryhmissä. Lain 6 §:n mukaan: 
”Päiväkodissa hoidettavat lapset on tarpeen mukaan jaettava ryhmiin lasten iän 
sekä hoidollisten ja kasvatuksellisten näkökohtien perusteella. Yhdessä ryhmäs-
sä hoidettavia lapsia saa olla, milloin lapset ovat: 1) yli 3-vuotiaita enintään 20; 
2) 1–2-vuotiaita enintään 12; ja 3) alle 1-vuotiaita enintään 6. Ryhmässä, jossa 
hoidetaan ainoastaan erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, saa 
ryhmän suuruus olla enintään puolet 2 momentissa säädetyistä määristä. Ryh-
mässä, jossa yli 3-vuotiaiden lasten yhtäjaksoinen hoitoaika on vain neljä tuntia 
kestävä, saa ryhmän suuruus olla enintään 25. Milloin yhdessä hoidettavien las-
ten ryhmä muodostetaan 2–4 momentin säännöksistä poiketen, vahvistaa ryh-
män enimmäissuuruuden lääninhallitus päiväkodin ylläpitäjän hakemuksesta.” 
Ei siis ajateltu resursseja ja rakenteita eikä toiminnan toteutusta erillisinä, vaan 
kokonaisuus määriteltiin lasten päivittäisen elämän arvotuksen ja käytännöllisen 
järjestämisen näkökulmasta. 

Erityisen suuri myönteinen merkitys lasten ja tutkimani yhteistyön kannalta 
oli seimen ja lastentarhan kokopäiväryhmien lapsimäärän pienentämisellä ja eri-
tyistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten resurssien kehittämisellä. Yli 3-vuo-
tiaiden kokopäivähoidossa olevien lapsiryhmien pienentäminen 25:stä 20:een 
sekä alle 3-vuotiaiden lasten määrän pienentäminen 15 lapsesta 12 lapseen olivat 
luonnollisesti niin lasten, kuin työntekijöiden ja vanhempien kannalta ehkä mer-
kittävin myönteinen lain tuottama uudistus sen ohella, että ryhdyttiin rakenta-
maan varhaisikäisten lasten tarpeita palvelevaa yhteiskunnallista infrastruktuu-
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ria. Tutkimuspäiväkodin seimen ryhmäkoot vastasivat uuden lain ryhmäkokoja 
jo perustamisvaiheessa, mutta laki lisäsi työvoiman määrää ja paransi koulutuk-
sellista91 tasoa merkittävästi. 

Myös sosiaalipoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna laki pohjasi lastentar-
han ja -seimen vanhaan käytäntöön. Sillä oli samalla laajempi yhteys ajan sosi-
aalisen emansipaation ja sivistysajattelun genreen, jossa pidettiin tärkeänä lasten 
sosiaalisista taustoista juontuvan epätasa-arvon vähentämistä sosiaali- ja sivis-
tysjärjestelmäpoliittisin keinoin. Päivähoitoasetuksen 2 §:n mukaan ”lapsia päi-
vähoitoon otettaessa on etusija annettava sosiaalisista ja kasvatuksellisista syis-
tä päivähoitoa tarvitseville lapsille.” Lain sosiaalipoliittisen funktion voi tulkita 
lapsia tasa-arvoistamaan pyrkiväksi ja ongelmia ennalta ehkäiseväksi sekä lasten 
vanhempien toimintakykyä tukevaksi. Päiväkoti nähtiin lain ja asetuksen mukaan 
lapsille myönteisenä elämän ja toiminnanpiirinä kodin ohella. Sillä katsottiin ole-
van nimenomaan lapselle itselleen positiivinen, hänen kasvuaan ja kehitystään 
sekä myös vanhempia tukeva merkitys.

Asetus määritteli myös päivähoidon ja -kodin henkilöstön kelpoisuusehdot92. 
Perinteisen lastentarhan ja Helsingin kaupungin vakiintuneen käytännön vas-
taisesti laissa nostettiin päiväkodin johtajan ja lastentarhanopettajan rinnalle 
sekä varhaiskasvatuksellisesta toiminnasta vaihtoehtoisesti vastuulliseksi myös 
sosiaalikasvattajan tutkinnon suorittaneet93. Muutoksen tavoitteena oli vähen-
tää pedagogisen henkilökunnan määrää päiväkodeissa ja lisätä vastaavasti so-
siaalialan koulutuksen saaneiden osuutta. Sosiaalihallitus edisti aktiivisesti tätä 
muutosta. Ensimmäisen kuntien päivähoitosuunnitelmia koskevan sosiaali-
hallituksen ohjeen mukaan ”3–6-vuotiaiden kokopäiväryhmässä on oltava yksi 
lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja, jonka rinnalla kokopäiväistä hoitoa 
saavien ryhmissä työskentelee lastenhoitaja, jolloin lastentarhanopettajan, sosi-
aalikasvattajan ja lastenhoitajan työpanos voidaan käyttää aikaisempaa tarkoi-
tuksenmukaisemmin.”94 Ohje oli sekä henkilöstön määrän että laadun suhteen 
ristiriidassa Helsingin kaupungissa yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmiin jo vakiin-
tuneen henkilöstörakenteen kanssa. Näissä, kuten tutkimuspäiväkodissa oli kaksi 
lastentarhanopettajaa kokopäiväryhmissä, ja heidän apunaan päiväkotiapulaisen 
puolipäiväinen työpanos. Helsingin kaupungissa tätä mitoitusta oli perusteltu ni-
menomaan lapsityön laadulla; myös kokopäivähoidossa olevalle lapselle kuului 
korkeatasoinen, pedagogisesti ohjattu iltapäivätoiminta. Lapsen terveydestä huo-
lehtiminen oli kuulunut perinteisesti lastentarhanopettajan työhön yhteistyössä 
lasten vanhempien ja lastentarhojen lääkärin sekä myöhemmin lastenneuvolan 
kanssa. Helsingin kaupungin lastentarhoissa ei työskennellyt lastentarhanopetta-
jien tehtävissä sosiaalikasvattajia. Lastenhoitajat toimivat vain alle 3-vuotiaiden 
ryhmissä seimissä. Pääkaupungin päiväkodeissa linjaus synnytti ongelmallisen ti-
lanteen: se oli alku monivaiheiselle ja vaivalloiselle henkilöstörakenteen muutok-
selle. Helsingissä kuitenkin kahden lastentarhanopettajan malli 3–6-vuotiaiden 
kokopäiväryhmissä säilyi 1990-luvulle saakka.



134

7.5.2 Esiopetuksen kehittäminen – tutkimuspäiväkoti oli mukana kokeilussa

Päivähoitolain valmistelu ja käytäntöön pano käynnistivät myös toiminnan si-
sällöllisen kehittämisen sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Sosiaa-
lihallitus ohjasi toiminnan kehittämistä. Paikallisella tasolla, kuntien valtuustoil-
la ja sosiaalilautakunnilla oli tärkeä merkitys. Kehittämistoimintaan osoitettiin 
erillistä valtionrahoitusta. Laki toi päivähoidon kehittämistoiminnalle puitteita, 
sillä siinä oli säädetty kokeilutoimintaan valtionosuuden lisäksi 10 prosenttiyksi-
kön lisätuki95. Sisällöllistä kehittämistoimintaa toteutettiin esiopetuksessa ja alle 
3-vuotiaiden pedagogiikassa myös Helsingin kaupungin päivähoidossa ja tutki-
muspäiväkodissa. Kuvaan näitä seuraavassa virallisdokumenttien ja haastattelu-
aineistojeni avulla.

Sosiaalihallituksen hyväksymä esikoulukokeilu aloitettiin Helsingissä luku-
vuonna 1972–73. Sitä toteutettiin lasten päivähoitolautakunnan ohjauksessa kuu-
dessa suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä päiväkodissa sekä koululais-
ten päiväkotien kahdessa ”ei-koulukypsien” lasten ryhmässä. Kokeilun piirissä 
oli yhteensä 266 lasta, joista kokopäivähoidossa 71 lasta. Kokeilu ei aiheuttanut 
muutoksia päiväkotiin ottamisen valintaperusteissa. Tavoitteina oli selvittää esi-
koulutoiminnan tavoitteita, erilaisten toimintaohjelmien ja työmenetelmien käyt-
tökelpoisuutta sekä oppimismateriaalin valintaa. 

 Luettuani yhä uudelleen tutkimuspäiväkodin työntekijöiltä keräämääni run-
sasta haastatteluaineistoa ja teemoitettuani sitä eri näkökulmista huomasin, että 
työntekijät puhuivat oman työnsä kehittämisestä eri aikoina yllättävän paljon ja 
innostuneesti. Kehittäminen näytti kuuluneen heidän työhönsä ja sillä oli yhteys 
lasten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Se oli osa heidän työhistori-
aansa. Tutkimukseni edistymisen myötä aloin näin kiinnittää enenevästi huomiota 
tutkimusyksikköni lastentarhan ja -seimen, myöhemmin päiväkodin, työn kehittä-
misen historiaan, josta 1960- ja 1970-luvuilla puhuttiin kokeilukäsitteellä.  

Tutkimuspäiväkoti pääsi mukaan Sosiaalihallituksen johtamaan esikouluko-
keiluun vuonna 1972.  Lastentarhan ”soveltavaan kokeiluun” osallistui sadasta 
3–6-vuotiaasta lapsesta 44 lähinnä 6-vuotiasta lasta. Näistä 12 lasta oli kokopäivä-
hoidossa. Kokeilussa oli kaksi ryhmää. Kokeilussa noudatettiin kouluhallituksen 
kokeilua varten lukuvuodeksi 1972–73 antamia ohjeita ja toiminta-aihe-ehdotuk-
sia viikoittain laadittavaa ohjelmaa varten. Toiminnasta pidettiin toimintapäivä-
kirjaa ja ryhmiä vetäneille lastentarhanopettajille järjestettiin täydennyskoulu-
tusta. Kokeilu toimi lastentarhanopettajia innostavana sen traditioon sopivana ja 
sitä modernisoivana toimintakokemuksena. Esiopetuskokeilu, johon myös tutki-
muspäiväkoti osallistui, oli oman työn kehittämisen ensimmäisiä vaiheita Hel-
singin kaupungissa. Kokeilutoiminataan osallistunut lastentarhanopettaja koki 
kokeiluohjelman syventäneen sekä omaa opettajien että opettajayhteisöjen työn 
hallintaa: ”Itse muistan siinä kokeilussa mukana olleena, että ikään kuin sellainen 
oma kasvatuksellinen aineisto tai reservi… ikään kuin järjestyi uudelleen siellä 
koulutuksessa…”. 
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Kokeilussa pedagogisen toiminnan kehittäminen aktivoi myös yhteistyötä lasten 
vanhempien kanssa, mikä tulee esille haastateltavan puheessa tuonnempana.

H: Oliko toimintaa 4 tuntia arkipäivisin?

”Oli. Ja toiminta oli ehkä… oli varsinkin kokeilun alkuvaiheessa liian tiivis 
ja siinä oli melkein viikko per aihe. Siihen myöhemmin kritiikissä kiinni-
tettiinkin huomiota. Mutta siihenkin sanoisin, että kyllähän normaalisti 
lastentarhanopettajat käyttivät tervejärkisyyttä ja katsoivat, mitä ryhmä 
pystyi ottamaan vastaan ja mitä mahdollisesti ei. Ei sitä orjallisesti tar-
vinnut noudattaa…” 

Kokeiluideassa oli selvästi tuotu esille sosiaalipedagoginen ja -poliittinen lähtö-
kohta, jonka mukaan myös kokopäivähoidossa olevien lasten tuli päästä kokei-
luryhmiin ja saada tätä kautta mahdollisesti tarvitsemaansa kehityksellistä tasoi-
tusta koulun aloitusta varten: ”No se oli minusta hyvä ajatellen… päiväkotia, että 
sosiaalihallituksen alainen kokeilu edellytti, että kokopäivälapset – mahdollisesti 
jo 5–6-vuotiaat, mutta lähinnä 6-vuotiaat – pääsivät kokeilun piiriin ja tottakai 
ne lapset, jotka olivat osapäiväryhmissä, olivat siinä automaattisesti. Meillä oli 2 
kokeiluryhmää.”

Kokeilussa korostettiin lapsia yhdistäviä pedagogisia lähtökohtia, ei lapsen taus-
toja tai puutteita:

”…ainakin se (kokeilu/ek) toi kiinnostuksen pedagogiseen puoleen enem-
män, että ei korostunut se, millaisista oloista lapset olivat. He olivat siinä 
ryhmässä ja siellä oli lapsia, joiden äidit olivat kotona ja sitten oli näitä 
lapsia, jotka olivat koko päivän päiväkodissa. Ei se mitenkään siellä nä-
kynyt eikä sitä tuotu koskaan esiin…” 

Lasten päivää pyrittiin monipuolistamaan ja mahdollistamaan uusia toverisuhtei-
ta koulunaloitukseen:

”Toisaalta tämä järjestely talon sisällä, jolloin lapset… saivat … yhden 
opettajan lisää…. Hehän olivat normaalisti kokopäivälapsia ja tulivat 
päiväksi sinne osapäiväryhmään.” 
”Ja uusia lapsia, kavereita, joista sitten tuli ekaluokalla heille koulutove-
reita. Se oli minusta myös yksi plus-puoli, että tutustuminen tapahtui siel-
lä päivähoidon puolella, lastentarhassa.” 
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Opettajan mukaan kokeilussa oman työn kehittämisinnostus siirtyi myös lapsiin: 

”Minulle jäi sellainen mielikuva, että paitsi että me opettajat oltiin mah-
dottoman innostuneita ja kiinnostuneita ja hyvin motivoituneita, niin 
lapset olivat minusta erittäin innostuneesti mukana… Esimerkiksi muis-
tan ne kokopäivälapset, jotka olivat monta kertaa aika väsyneitä siihen 
isossa ryhmässä elämiseen ja olemiseen oltuaan vuosikausia päiväkodis-
sa. Tämä esikoulukokeilu toi ikään kuin uudenlaisen päiväjärjestyksen ja 
päivän kokonaisuuden heille ja ehkä se oli juuri se…” 

H: Tuliko siinä esikoulukokeilussa enemmän esittelyä vanhemmille siitä toimin-
nan sisällöstä kuin jos vertaat 60-lukuun?

”Tottakai. Meillä oli sellaiset esikoulukirjatkin tavallaan ja muistaakse-
ni vanhemmat osallistuivat siihen hankintaankin. Sitten kaikki mitä me 
tehtiin, niin osa liitettiin semmoiseen kansioon, joka sitten keväällä luo-
vutettiin lapsille.” 

H: Tuliko siinä esikoulukokeilussa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö eri ta-
valla esille?

”Luultavasti sillä tavalla, että myös vanhemmat olivat kiinnostuneita täs-
tä kokeilusta ja tottakai me innostuneina siitä kerrottiin… Minusta oli il-
man muuta selvää, että vanhempien täytyi asiasta tietää.” 

Yhteistyö aktivoitui lasten vanhempien kanssa lapsen esikoulutuotosten välityk-
sellä: ”Siihen (kansioon/ek) laitettiin piirustuksia, sitten jos oli joku taittelu, se 
voi olla joku leikkitavara, se voi olla jopa ompelutyö, koska katsottiin, että silmän-
käden-koordinaatio ja tällainen… Ne laitettiin siihen esikoulukansioon. Sitten oli 
erilaisia luovuuden kukkasia, joita he olivat itse tehneet. Sitten keväällä se kansio 
annettiin heille kotiin (lasten itse tuomana/ek).”  

Kokeiluohjelmassa nähtiin, että kehittäminen vaatii erityisjärjestelyjä ja re-
sursointia. Kokeilussa lapsiryhmiä pienennettiin kolmella lapsella, joten heitä oli 
22 normaalin 25 lapsen sijasta. Kokeilulastentarhoilla oli kokeilubudjetti ja kou-
lutustuki. Ryhmiä pienentämällä pienennettiin paitsi opettajan työmäärää, myös 
lisättiin lasten mahdollisuuksia saada normaalia enemmän huomiota. Haastat-
telussa tuli ilmi, että lastentarhan puolella koettiin myös ongelmia yhteistyössä 
koulujen kanssa: ”Eräitä periaatteita oli ainakin se, että lapset eivät saaneet oppia 
lukemaan ja kevätpuolella olikin melkeinpä vaikeuksia estää sitä.” 

H: Miksi?

”…opettajat kokivat sen liian hankalaksi, että oli paljon lapsia, jotka esi-
merkiksi osasivat jo valmiiksi lukea ja oppivat samoja lauluja ja näin…” 
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Haastatteluaineiston perusteella esikoulukokeilua voitaneen pitää sekä lasten 
että lasten vanhempien näkökulmasta perinteisen lastentarhan pedagogis-sosiaa-
lisena kehittämisenä. Kehittämiselle oli määritelty yleisemmät yhteiskunnalliset 
periaatteet ja tavoitteet. Se määrittyi lapsilähtöisesti lasten tasa-arvoistamisen ja 
varhaisen tuen näkökulmasta. Kehittäminen kosketti haastateltavieni mukaan 
sekä lasten että lasten ja opettajien keskinäissuhteita ja myös lasten vanhempien 
ja opettajien keskinäissuhteita myönteisellä tavalla sekä kehitti opettajien amma-
tillisuutta. Lapsiryhmätyöhön liittynyt pedagoginen ja sosiaalinen näkökulma ei-
vät ilmenneet kokeilussa vastakkaisina. Vähimmälle huomiolle näyttivät jääneen 
eri ammattiryhmien, lastentarhan ja -seimen keskiset ja toisaalta lastentarhan ja 
koulun väliset suhteet. Tutkimuspäiväkodin asiakkaat ja ympäröivä yhteisö, ku-
ten yhteistyö lasten vanhempien kanssa vaikuttivat omanlaisellaan tavalla kokei-
lutoimintaan. 

Jälkikäteen arvioiden lastentarhan työyhteisön (työyhteisöjen) sisäinen on-
gelma oli se, että kehittäminen jäi lastentarhanopettajien ammattikunnan sisälle, 
koko työyhteisö ei ollut siinä mukana: 

”Muistan sen esiopetuksen silloin 70-luvulla, jossa olin itse mukana muu-
alla. Sen huomasi, että jos ei koko henkilökunta… Silloin ei otettu mukaan, 
vain opettajat, jotka kävivät tämän koulutuksen. Ja koska ei ollut kaikki 
mukana, se ei saavuttanut semmoista kokonaisuutta.”96

Lastentarhain lautakunta arvioi (26.6.1973 § 408) kokeilun merkitykselliseksi kau-
pungin päiväkotien kehittämiselle97. Puolitoista vuotta myöhemmin (10.10.1974 
§ 629) lautakunta päätti ettei esikoulukokeilua laajenneta, mutta olemassa ole-
vaa kokeilua jatketaan vuosina 1974–1975. Helsingissä oli suunnitelma siitä, että 
koko esikoulutoiminta tulisi koulutoimen alaiseksi niin, että kaikilla 6-vuotiailla 
vuoteen 1980 mennessä olisi esiopetusmahdollisuus. Tämä suunnitelma toteutui 
vasta kaksikymmentä vuotta myöhemmin.

Pääkaupungissa vuodesta 1984 kaikki kuusivuotiaat saivat ainakin osapäivä-
paikan98. Niinpä ei olekaan ihme, että 6-vuotiaiden esiopetusoikeuden astuessa 
voimaan 1.8.2000 alkaen ei Helsingin kaupungin päivähoidolla ollut erityisiä vai-
keuksia toteuttaa lakia, koska käytännössä lähes kaikki 6-vuotiaat oli jo pitkään 
osoitettu päiväkotien 3–6-vuotiaiden ryhmiin, joissa 6-vuotiaiden toimintaan oli 
kiinnitetty myös eniten opettajavoimia. 

7.5.3 Helsinki rakensi varhaiskasvatuksen infrastruktuurin 1970–1980-luvuilla  

Valtio kannusti kuntia laatimalla selkeän päivähoitopaikkojen valtakunnalli-
sen ohjelman ja suunnittelu-, päätöksenteko- ja valvontajärjestelmän99. Siinä 
määriteltiin kuntien vastuu100, valtuuston rooli ylimpänä toimintaa ohjaavana 
ja kehittävänä elimenä kunnassa101 sekä valtionosuudet päivähoitojärjestelmän 
rakentamisessa ja toiminnan rahoituksessa102. Toiminnan valtiollisen tason
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resursoinnissa otettiin käyttöön selkeä kuntien kantokykyluokitukseen perustuva 
valtionosuusjärjestelmä ja pitkän tähtäimen viisivuotissuunnitelmat. On ilmeistä, 
että juuri tämän, myöhemmin usein raskaaksi moititun järjestelmän avulla maa-
hamme kyettiin luomaan suhteellisen lyhyessä ajassa kattava julkisen varhaiskas-
vatuksen infrastruktuuri. 

Kunnat joutuivat nopeassa tahdissa rakentamaan päiväkoteja, vaikka myös 
perhepäivähoito tyydytti hoitotarpeita etenkin maaseutupaikkakunnilla. Päiväko-
tien rakentaminen oli Helsingin kaupungille suuri haaste. Huolimatta siitä, että 
lastentarhojen toimistolla, kuten muillakin hallintokunnilla oli kokemusta lapsil-
le sopivien toimitilojen rakentamisesta, tuli kaupungille tästä 1970–80-luvuilla 
valtava työurakka. Sen toteuttaminen vaati tehokasta ja hyvin järjestettyä hallin-
toa. Kaupungin päivähoitotoiminta oli järjestetty selkeäksi keskitetysti johdetuksi 
virasto-organisaatioksi. Valta- ja vastuusuhteet oli määritelty tarkasti ja toimintaa 
johdettiin keskitetysti ja suunnitelmallisesti. Toiminnan toteuttamisessa avain-
asemassa olivat päivähoidon esimiehet ja työntekijät. 

Vuonna 1914 Helsingin kaupungissa oli 14 päiväkotia103 ja vuonna 1975 niitä oli 
139. Vuonna 1982 luku oli noussut 240:een104. Päiväkotien lisäys oli kiivaimmil-
laan 1980-luvun lopulla, jolloin uusia päiväkoteja valmistui keskimäärin 14 vuo-
dessa105. Vuonna 1990, jolloin määrä oli suurimmillaan, kunnallisia päiväkoteja 
oli 332.

On ilmeistä, että näin suuren urakan läpivienti ilman vankkaa valtakunnal-
lista ja paikallista suunnitelmallisuutta, valtion tukea ja monitahoista yhteistyö-
tä ei olisi onnistunut. Paikkojen määrän nopeasta lisäämisestä huolimatta jonot 
olivat silti pitkiä ja kasvoivat. Lastentarhojen, seimien ja koululaisten paikkapu-
lan vuoksi myös Helsingissä oli syntynyt ennen päivähoitolain säätämistä laaja 
yksityinen perhepäivähoito. Yksityisiä perhepäivähoitopaikkoja oli vuonna 1975 
noin 3 800 ja kunnallisia paikkoja noin 800. Vuonna 1985 kunnallisia perhepäi-
vähoitopaikkoja oli enimmillään lähes 4 000. Tämän jälkeen niiden määrä on 
laskenut siten, että vuonna 1999 oli 2 600 hoitopaikkaa106. 2000-luvulla määrä 
väheni edelleen, vuonna 2005 perhepäivähoitopaikkoja oli 1775107. Helsingin kau-
pungissa päiväkotipaikkojen suhteellinen osuus kunnallisesta päivähoidosta on 
kasvanut 1980-luvulta lähtien.

7.5.4 Pidempään päivittäiseen aukioloon ja aluepalveluun – hoitoryhmien 
pienennys viivästyi 

Vaikka laissa oli lasten, vanhempien ja työntekijöiden kannalta monia myönteisiä 
merkityksiä, oli sillä piirteitä, jotka käynnistivät suomalaisen päiväkodin erityisen 
työelämäalisteisen vaiheen. Ei ole vaikea nähdä, että lain 2. pykälän viimeinen 
lause ”…sekä tarjoaa jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvi-
taan” oli vanhan kansanlastentarhan ideaan nähden uusi, mutta huollollisen päi-
väkodin ja lastensuojelulaitosten lastenseimen vanhan tradition mukainen, uu-
teen järjestelmään sisään rakennettu lastensuojelullinen ja sosiaalihuollollinen 
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periaate. Se tarjosi mahdollisuuden ”venyttää” perinteinen osa- ja kokopäiväinen 
lastentarha esimerkiksi ympärivuorokautiseksi hoito- ja huoltotoiminnaksi työ-
elämän, vanhempien työhön osallistumisen ja perheiden toimeentulon hankin-
nan tarpeiden ja edellytysten mukaisesti joustaen. Huomionarvoista on, että al-
kuperäisen 239/73 päivähoitoasetuksen 1. ja 5. pykälä määrittelivät päiväkodin 
varhaiskasvatuksen päivähoitopalveluksi108, jota täytyi olla saatavilla paikallisen 
tarpeen mukaisesti vuositasolla ja myös kaikkina aikoina vuorokaudessa109 ja 
että vain nämä pykälät ovat säilyneet sellaisenaan ajantasaisessa asetuksessa. 
Vuorohoidon tarpeen jatkuva kasvu viime vuosina kertoo osaltaan suomalaisen 
varhaiskasvatusjärjestelmän, lasten, lasten vanhempien ja päiväkodin työnteki-
jöiden työelämäalisteisuudesta tutkimukseni esioletuksen mukaisesti.

Päivähoidon suuntaaminen sosiaalipalveluksi perheille työelämätarpeiden 
mukaan käynnistyi myös Helsingissä. Tämä näkyy mielestäni kiteytyneenä seu-
raavassa lauantaitoimintaa koskevassa hallintodokumentissa vuodelta 1973 sekä 
lastentarhainlautakunnan päätöksessä vuodelta 1975 päiväkotien päivittäisten 
toiminta-aikojen pidentämisestä. ”Lastentarhojen ja seimien muututtua päiväko-
diksi voidaan lauantaitoiminta järjestää joustavammin saman laitoksen eri osas-
toilla. Lasten vähäisen läsnäolon vuoksi voitaneen lauantaina auki olevien osasto-
jen määrää jonkin verran supistaa, ja ohjata lapset samassa kaupunginosassa tai 
lähiseudulla hyvien kulkuyhteyksien varrella oleviin päiväkoteihin.” 

”Vanhemmat voivat viedä lapsensa työmatkaansa nähden edullisimpaan 
päiväkotiin.” (Lphltk 16.8.73 § 463) ”…lasten vuorokautinen hoitoaika 
on kokopäiväryhmissä yleensä enintään 10 tuntia ja puolipäiväryhmis-
sä hoitoaika on 4 tuntia kuitenkin siten, että yksittäisen lapsen kohdal-
la voi hoitoajan pituus puolipäiväryhmässä olla tarvittaessa enintään 5 
tuntia. Lasten päivittäiset toiminta-ajat ovat kokopäiväryhmissä kello 
6.15–17.30, paitsi niissä päiväkodeissa, joissa on ns. pidennetty toiminta-
aika ja puolipäiväryhmissä aamupäivällä kello 8–9 lähtien 4 tuntia ja 
ilta-päivällä kelo 12–13 lähtien 4 tuntia.” (Lphltk 7.8.1975 § 418)

Laki määräsi myös lasten määrää pienennettäväksi päiväkodin kokopäiväryhmis-
sä, mikä mahdollisti lasten aiempaa yksilöllisemmän huomioinnin. Toisaalta se 
antoi lapselle paremman mahdollisuuden saada opettajan tai hoitajan aikaa ja 
huomiota itselleen. On selvää, että pienempi lapsimäärä sinällään tuotti reaalisia 
mahdollisuuksia osoittaa aikaa myös vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle, 
samoin kuin toiminnan yhteiselle kehittämiselle. Tutkimuspäiväkodin ryhmien 
pienentäminen kuitenkin viivästyi paikkavajeen vuoksi, kuten selvisi myös haas-
tatteluista.

Lasten määrän vähennys tapahtui tuolloisen johtajan mukaan asteittain 
1970-luvun kuluessa. Vuonna 1980 kokeilupäiväkodin hoitopaikkamäärä oli 120110, 
jolloin kahden yli 3-vuotiaiden ryhmän kokoa oli vähennetty 25 lapsesta 20:een. 
On sinällään mielenkiintoista, että huolimatta päivähoitolain tarkoista ryhmäko-
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ko- ja muista määräyksistä kunnat saattoivat käytännössä kiertää niitä hyvinkin 
pitkillä viiveillä. Oman tutkimukseni piirissä en ole kyennyt selvittämään sitä oliko 
lain ”venyttäminen” eri kaupungeissa ja kunnissa tai kaupungin eri asuinalueilla 
eriasteista. Tutkimuspäiväkotini lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta voi aja-
tella, että lain voimaanpanon pitkittyminen oli osaltaan seu-rausta jo alun perin 
alimitoitetuista paikkamääristä. Siten 1970-luvun tilannetta voi ajatella paikallis-
ajallisena emergenttinä riippuvuuspolkuna, kehityskulkuna, joka tässä tapauk-
sessa ilmeni lasten ja lapsiperheiden kannalta sekä samalla kasvatusyhteistyötä 
rajoittavana esteenä ja siten ongelmallisena yhteisöllisenä luomana.

7.5.5 Lastentarhanopettajien ammattikunnan kaltoin kohtelu

Monilla yhteiskuntaelämän aloilla 1970-luku toi tullessaan uudistuksia, joita edel-
lisellä vuosikymmenillä oli aloiteltu. Vuonna 1973 voimaan tulleen päivähoitolain 
lisäksi toinen myös pienten lasten kannalta tärkeä uudistus oli vuonna 1972 voi-
maan astunut kansanterveyslaki. Monien valmisteluiden ja komiteamietintöjen 
jälkeen laki lasten päivähoidosta (36/1973) ja sitä täydentävä asetus (239/1973) 
tulivat voimaan 1.4. alkaen. Nopean yhteiskunnallisen muutoksen synnyttämässä 
tilanteessa perinteinen osapäiväinen lastentarhamuoto ja sen mukana koko las-
tentarhanopettajien ammattikunta näytti joutuneen myrskyn silmään ja eräänlai-
seksi syntipukiksi. Lastentarhanopettajaliiton historiikissa (1999) todetaan, että 
1960-luvun loppu ja 70-luvun alku merkitsivät tapahtumien vyöryä, jolloin ”vii-
dessä vuodessa tapahtui enemmän kuin liiton koko olemassaolon aikana. Päivä-
hoitolainsäädäntö, virkaehtolainsäädäntö ja keskiasteen koulutusuudistus olivat 
taustavaikuttajia, kun lastentarhanopettajat joutuivat yllättäen taistoon koko ole-
massaolostaan.” (emt. s. 67). Uudistuksessa lastentarhanopettajien ammattikun-
ta joutui valtiojohtoisen monimuotoisen niin kutsutun sosiaalisen dumppauksen 
kohteeksi, jossa sen asemaa ja muun muassa palkkausta111 heikennettiin merkittä-
västi. Haastateltavani, tutkimuspäiväkodin johtajan mukaan: ”Niin, mutta silloin 
se taso oli suunnilleen niin kuin alakansakoulun opettajan palkkatasoon verrat-
tavissa. Ainakin 60-luvulla, kun minä aloitin. Ja meillähän oli vielä lomatkin niin 
kuin opettajilla. Sen jälkeen me enemmän – ehkä yhteiskunnan muutosten myötä 
– jouduttiin tai se työn laatu muuttui tavallaan sosiaalisemmaksi luonteeltaan, 
kun aikaisemmin ehkä korostettiin sitä opettajakeskeisyyttä.”

Työajan yleisellä lyhennyksellä 1.1.1970 oli silloiselle lastentarhalle ja seimel-
le sekä tutkimusyksikölle erilaiset, osin ristiriitaiset ja myös kasvatusyhteistyötä 
ehdollistavat merkitykset. Tutkimuspäiväkodin työviikko oli 31.12.1969 saakka 
6-päiväinen, lauantai lyhyempi, 5-tuntinen. Yksikön työntekijöiden viikkotyöaika 
oli 45 tuntia, paitsi lastentarhanopettajien, joilla se oli 35 tuntia. Tämän lisäksi 
lastentarhanopettajan työhön kuuluivat kotikäynnit ja vanhempainjuhlat112. Työ-
ajan yleinen lyhennys tarkoitti, että tutkimuspäiväkodin muiden työntekijöiden 
viikkotyöaika lyheni 45 tunnista 40 tuntiin, mutta lastentarhanopettajien piteni 
35 tunnista 36 tuntiin. Helsingin kaupungissa lastentarhanopettajat kokivat asi-
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an luonnollisesti ammattiryhmäänsä sortavana ja epäoikeudenmukaisena113 ja 
yrittivät vastustaa muutosta, joka kuitenkin jäi voimaan. Lastentarhanopettajat 
menettivät pitkälti myös aiemmat alakansakoulun opettajiin verrattavat palk-
kaukselliset ja lomaedut. Status muuhun opettajakuntaan nähden putosi. Vanhan 
kansanlastentarhan perinteen pesänjaon aika näytti koittaneen jälleen. Työvoi-
mapoliittinen ja siihen liittynyt sosiaalipalvelullinen funktio varhaislapsuuden ja 
sen järjestämisen prinsiippinä korvasi vanhan lastentarhan alkuperäisen pedago-
gisen ja sosiaalisen näkökulman. Mitä tämä kehitystrendi saattoi jatkossa merkitä 
päiväkodin kasvatusyhteistyössä lasten vanhempien kanssa? 

Päivähoitolaki synnytti koulutetun lisätyövoiman tarpeen. Valtakunnallisella 
tasolla ennakoitiin työvoimapulaa jo ennen päivähoitolain voimaanastumista ja 
asiaa käsiteltiin muun muassa Valtioneuvoston 1972 nimittämässä varhaiskasva-
tuksen henkilökunnan koulutuskomiteassa. Sosiaalihallinnon tavoitteena oli jo 
tuolloin poistaa koko lastentarhanopettajakoulutus ja saada tilalle uusi päivähoi-
tohenkilöstön koulutus ja sille uusi varhaiskasvattajan virkanimike. (KM 1974:15, 
53–57; Åsvik 1999, 99–103). Vuonna 1972 lastentarhanseminaarit siirtyivät so-
siaalihallituksen alaisuudesta kouluhallituksen opettajanvalmistustoimiston 
alaisuuteen, mutta koulutusratkaisut laahasivat perässä. Vaikka uusia koulutus-
yksikköjä perustettiin114, eivät nämä riittäneet tuottamaan riittävästi opettajia. 
Helsingin kaupungin päivähoidossa syntyi ensimmäinen ankara työvoimapula 
ja työntekijöiden vaihtuvuus. Työvoimapula koski Helsingin päivähoidossa en-
nen kaikkea lastentarhanopettajatutkinnon suorittaneita työntekijöitä. On myös 
muistettava Helsingin kaupungin päiväkotien perinteinen henkilöstörakenne, 
jossa lastentarhanopettajien, eli pedagogisen koulutuksen saaneiden määrä oli 
sosiaalihallituksen suositusta suurempi. Ainakin osin koulutusratkaisujen vii-
västyminen näytti olevan seurausta valtakunnan tason toimijoiden hitaudesta 
ja linjaerimielisyyksistä. Helsingin päivähoidon työvoimapulan laajuutta kuvaa 
tilanne vuodelta 1973. Lautakunnan julistettua hakuun 35 lastentarhanopettajan 
vakinaista virkaa, hakijoita oli vain 19, joista kaksi vielä peruutti hakemuksen-
sa (Lphltk 16.8.1973 § 447). Päiväkotien toiminta-aikoja jouduttiin supistamaan 
ja osastojakin tilapäisesti lopettamaan. Lautakunta muun muassa päätti laatia 
kirjelmän niiden päiväkotien vanhemmille, joiden toiminta on jouduttu henkilö-
kuntapulan vuoksi toistaiseksi lopettamaan (Lphltk 10.10.1974 § 641). On selvää, 
että tilanne vaikeutti päiväkotien koko toimintaa ja siinä ohella myös yhteistyötä 
lasten vanhempien kanssa. Tutkimuspäiväkodissa pulan pahimmassa vaiheessa 
saattoi päiväkodin kuudesta lastentarhanopettajasta vain kaksi koulutettua olla 
käytettävissä. Tutkimuspäiväkodin tuolloisen johtajan mukaan oli: ”…hirveän 
kova työvoimapula, jolloin Siilitiellä oli vain 2 opettajaa ja johtaja”115.

Työvoimapula toi ongelmia työhön lasten kanssa. Pedagogiikan taso laski. 
Työvoimapula ja työntekijöiden vaihtuvuus heikensi myös vanhempien kanssa 
tehtävää yhteistyötä. Tilanne vaati koko talon yhteistyötä. Lastentarhanopettaja-
pula edisti lastenhoitajien kiertoa myös lastentarhan puolella lastentarhanopetta-
jien tehtävissä. 
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7.5.1 Alle 3-vuotiaiden pedagogiikan kehittäminen   

Päivähoitotoiminnan saattaminen lailla valtakunnallisesti yhtenäisen säännöstön 
ja ohjauksen piiriin näyttää voimistaneen merkittävästi myös alle 3-vuotiaiden toi-
minnan sisällön kehittymistä ja pedagogista ajattelua. Laki kiinnitti aivan erityis-
tä huomiota nuorimpiin lapsiin. Näiden lasten ryhmäkoko pieneni suhteellisesti 
eniten. Laki lisäsi henkilökuntaa ja vaati myös pienten ryhmien henkilökunnan 
koulutustason nostamista. Laki mahdollisti pedagogisen koulutuksen saaneiden 
lastentarhanopettajien palkkaamisen vaihtoehtoisesti sosiaalikasvattajien kans-
sa. Myös nuorimmille lapsille koulutettujen lastenhoitajien määrä lisääntyi. Lain 
säätämisen jälkeen huomion lisääminen pienimpiin lapsiin ilmeni muun muassa 
ensimmäisenä alle 3-vuotiaiden päiväkotikasvatuksen tutkimuksellisen kehittä-
misen aaltona (ks. esim. Munter, Kuvaja & Viitanen 1977). 

Tutkimusprosessini alkuvaiheessa alle 3-vuotiaiden kehittämisen ”kulta-aika” 
oli mielikuvissani sijoittunut 1990-luvun alkuun ilmeisesti ns. subjektiivisesta päi-
vähoito-oikeudesta käydyn keskustelun juuri alle 3-vuotiaita koskeneen ”hyvä”-
puheen tuottamana. Tutkimusprosessin kuluessa huomasin kuitenkin, että sekä 
valtakunnallisella tasolla että Helsingin kaupungissa ja tutkimuspäiväkodissa alle 
3-vuotiaiden pedagoginen kehittämistyö oli ollut aktiivista erityisesti 1970-luvun 
lopulla ja 1980-luvun alussa. Helsingin kaupungin päivähoidon dokumenteista, 
muun muassa 0–3-vuotiaiden toiminnan kehittämisraportista117 ilmenee, että 
1970-luvun toisella puoliskolla alettiin kiinnittää kasvavaa huomiota alle kolme-
vuotiaiden hoitoon ja kasvatukseen päiväkodeissa. Raportin mukaan ensimmäis-
ten ikävuosien tärkeys oli heijastunut myös päivähoidon laadulliseen kehittämi-
seen. Valtakunnallisessa päivähoitosuunnitelmassa oli usean vuoden aikana ollut 
maininta alle kolmevuotiaiden toiminnan kehittämisestä. Myös Helsingin kau-
pungin lasten päivähoitosuunnitelmaan sisältyi alle kolmevuotiaiden toiminnan 
kehittäminen. Työryhmä esitti perustellut näkemyksensä 0–3-vuotiaan lapsen 
kehityksen, terveyden ja perushoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, lapsen fyysi-
seen, motoriseen, kognitiiviseen, sosiaalisemotionaaliseen kehitykseen, päivähoi-
totoiminnan rakenteeseen, sisältöön, menetelmiin sekä toimintamateriaaleihin. 
Työryhmä korosti perushoidon merkitystä myös kasvatuksellisena tapahtumana, 
sen hyväksikäyttöä perusturvallisuuden luomisessa, kielen kehittämisessä sekä 
omatoimisuuden lisäämisessä. Alle kolmevuotiaiden toiminnan sisällön kehittä-
minen nähtiin siis painotetusti pedagogisesta näkökulmasta. Raportissa korostet-
tiin läpäisyperiaatteena yhteistyötä lasten vanhempien kanssa ja todettiin muun 
muassa, että ”yhteistyö vanhempien kanssa lapsen perushoitoon liittyvissä asi-
oissa on lapsen terveyden, kasvun ja kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeä.” 
Jokaisen lapsen kohdalla tuli pyrkiä ns. pehmeään laskuun hänen aloittaessaan 
päivähoidon. Tutustumisvaiheen piti olla riittävän pitkä, jotta lapsen erityispiir-
teet opittiin tuntemaan. Todettiin että lapsi tarvitsee aikaa tutustuakseen uuteen 
hoitajaansa ja uuteen ympäristöönsä mukanaan turvallisiksi koetut vanhemmat. 
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”Muistatko… silloin, kun oli ihan selvästi erillisenä lasten seimi – alle 
3-vuotiaat – ja lastentarha?” 

Tutkimuspäiväkodissa yhteistyön lisääminen ja kehittäminen lastentarhan ja 
-seimen välillä käynnistyi 1970-luvulla. Aiemmin toimintaa yhdisti lähinnä las-
tentarhanjohtaja, joka samalla oli seimen johtaja. Kysymykseeni siitä, suunnitte-
livatko seimen työntekijät toimintaa yhdessä, päiväkodin 1. johtaja vastasi: ”Ei, ei. 
Seimen lapsethan olivat kaikki aamusta iltaan sen pitkän päivän riippuen, miten 
vanhemmat tulivat töistä. Ne ihmisethän olivat kiinni ihan koko ajan siinä ryh-
mässään…” 

Suuresta lapsi- ja työmäärästä aiheutunut ajanpuute, mutta myös lastentar-
han ja seimen erillisistä historiallisista juurista kummunneet erilaiset työkulttuu-
rit saattoivat olla omiaan ylläpitämään toiminnan erillisyyttä: ”Niin, ja tavallaan 
sellaisen erilaisen kasvatuskulttuurin sulauttaminen, että siinä löydettäisiin näi-
tä yhteisiä näkökohtia ja asenteita, miten se sama lapsi elää sitä päiväänsä siellä 
pienten puolella aamusta iltaan ja taas isojen puolella. Että pystyttäisiin jotenkin 
yhdessä näkemään, että siinä on myös hoito, mutta erittäin tärkeänä jo pienillä 
lapsilla se toinen puoli.” 

Haastatteluaineistoista nousi vahvasti esille alle 3-vuotiaiden toiminnan ke-
hittäminen sekä aikuisten välisen yhteistyön edistämisenä että lapsitoiminnan 
laadun parantamisena. Kehittämiseen haluttiin panostaa muun muassa seimen-
opettajan nimikkeen poistamisella. Seuraava haastatteluote kuvaa tutkimuspäi-
väkodin tuolloisen johtajan ja alle 3-vuotiaiden osastolla ensimmäisenä lasten-
tarhanopettajana työskennelleen työntekijän kokemuksia pedagogisen toiminnan 
sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä. 

”Kun minä aloitin… sitten 1978 – niin minun suurin huolenaiheeni oli 
pienten puolen pedagoginen taso ja toiminnan laatu, jota olin tietysti seu-
rannut koko ajan. ... Se asenteiden muuttaminen ei ollut todellakaan help-
poa. Asenne oli sikäli erilainen kuin lastentarhanopettajilla, että monilla 
lastenhoitajilla oli niin sairaalakeskeinen peruskoulutus: terveys, kaikin-
puolinen ulkonainen hoito, päiväunet ja…”

Tutkimuspäiväkodissa pienten puolen toiminnan pedagogisen otteen kehittämi-
nen sinne tulleen lastentarhanopettajan toimesta ei sujunut vaikeuksitta. 

”Muistan aina sieltä pienten puolelta ja kuinka paljon kävimme keskus-
teluja, koska hänellä (ensimmäinen lastentarhanopettaja) oli siellä niin 
vaikeata.” 
”Paikan hakeminen lastentarhanopettajana vuonna 1981 seimen puolella 
ei ollut aivan helppoa. Tavallaan ajateltiin, että se oli kuin joku peikko, 
kun lastentarhanopettaja tuli seimeen.”  
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”Lastenhoitajien koulutuksissa ei ollut pedagogista koulutusta. Oli sellai-
nen ajattelumalli, että askartelut sun muut sellainen toiminta aloitetaan 
sitten kun lapsi menee tarhaan.” 

H: Miksi sitä toimintaa piti kehittää? 

”Pikkulapsen tällainen henkinen kehitys tai asenne, miten häntä ohjataan 
käyttämään esimerkiksi herkkyyskausiaan hyväksi ja miten hänelle pu-
hutaan. Perushoito korostui ehkä liikaa. En tarkoita, että heitä hoidet-
tiin huonosti, päinvastoin, varmaan ihan erinomaisen hyvin, mutta ehkä 
semmoinen leikkiin johdattelu oli vieraampaa heille tai toiminnan suun-
nittelu tämmöisille pienille lapsille saattoi olla vierasta.”  

H: Miten halusit kehittää toimintaa pedagogisemmaksi?  

”Pienten lasten pitää saada liikkua, eikä vain odottaa. Ja kotileikkien jär-
jestäminen ja esimerkiksi maalausten laittaminen kuivumaan, mitä ei 
oltu mietitty. Piti järjestellä uudella tavalla. Loruja oli kyllä ollut paljon, 
piirileikkiä oli ja kielellistä kehittymistä loruilla. Käden taitoja ja lasten 
liikuntaa ei niinkään ollut. Minun mielestäni kaikki piti lähteä sylistä ja 
aina pitää lähteä sylin kautta. Sain paljon tarhan puolelta ideoita luovan 
toiminnan kehittämiseen pienten kanssa.” 

H: Oliko muutoksen toteuttamisessa ongelmia? 

”Kun oli ainoana lastentarhanopettajana eikä lastenhoitajat aina hyväk-
syneetkään lastentarhanopettajaa, niin ettei heiltä välttämättä saanut 
tukea, mutta johtaja tuki. Johtaja kävi kerran viikossa pitämässä talon 
kokousta, jossa käytiin läpi asioita.” 

H: Entä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö? 

”Tarhan puolella oli esimerkiksi viikko-ohjelma ovessa ja minäkin har-
rastin sitä pienten puolella ja vauvalan ovessa oli päivärytmistä tiedote. 
Juhlista kerrottiin vanhemmille ja lapset tekivät kutsukortteja. Joulujuh-
lat ym. oli pidetty kyllä seimessä jo ennenkin. Vanhempain iltoja ei ollut 
seimen puolella.”  

H: Oliko kahdenkeskisiä keskusteluja? 

”Ei paperille. Esimerkiksi kun vauva tuli, lastentarhanopettaja keskusteli 
äidin kanssa. Oli hyvin perushoidollinen. Mulla oli tapana kysyä vanhem-
milta, että jos teillä on jotain askarruttavaa, niin voi kyllä kysyä…” 



145

Siiri Vallin mukaan 1980-lukua on luonnehdittu alle 3-vuotiaiden vuosikymmenek-
si (Valli, 1988). Tutkimusprosessini kuluessa olen havainnut kuitenkin, että aina-
kin Helsingin päivähoidossa alle 3-vuotiaiden päiväkotipedagogiikan kehittäminen 
käynnistyi jo varhemmin 1970-luvulla. Sen impulssina näyttää olleen vuoden 1973 
päivähoitolaki Helsingin päivähoidon oman aktiivisen kehittämisotteen ohella. 
On mielenkiintoista, että yllättävän tuoreelta ja modernilta vaikuttava nuorimpi-
en lasten päiväkotipedagogiikan kehittäminen näyttäisi saaneen valtakunnallisella 
tasolla jatkoa vasta aivan viime aikoina 2000-luvulla (esim. Helenius, Karila, Mun-
ter, Mäntynen & Siren-Tiusanen 2001, Suhonen 2009, Kalliala 2009). Viimeistään 
1980-luvulta lähtien näihin päiviin asti oli jatkunut pysähdys ja selvä katkos. Pysäh-
tymisvaihetta voisi ehkä verrata esiopetuksen sisällöllisen kehittämistyön pysähty-
miseen 1970-luvun alun voimakkaan etenemisen jälkeen. Esiopetus palasi 1990-lu-
vun lopulla valtakunnalliseksi uudelleenorganisointi- ja kehittämiskysymykseksi. 

7.6 Päiväkodin hoidollis-huollollinen toimintakonsepti 1982– 

Varhaiskasvatusta koskeva konseptimuutos toteutettiin sekä lastentarhan peda-
gogisen idean juurimisella päiväkodista, julkisen varhaiskasvatuksen funktion 
muuttamisella kotikasvatusta tukevaksi että päiväkodin rakenteellisella muunta-
misella sosiaalihuoltoa antavaksi laitokseksi. Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 17. 
syyskuuta 1982. Laissa lasten päiväkodit ja niissä toteutettava toiminta määri-
teltiin laitoshuolloksi118. Samana päivänä 17.9.1982 tuli voimaan päivähoitolain 
muutos, jolla kumottiin päivähoidon, erityisesti päiväkotien kannalta ja toimin-
nan kehittämisen kannalta oleellinen suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmä, 
toiminnan valtiollinen ohjaus ja kontrolli sekä valtion osallistuminen toiminnan 
kustannuksiin119. Päivähoitolain talouden ja hallinnon ohjaamisessa oleellista 
oli sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettu laki 
(677/82), johon vielä vuosien 1985–1989 päivähoitopaikkojen lisäyssuunnitel-
mat kunnissa perustuivat120. Sosiaalihuollon kokonaisuudistuksella lasten päi-
vähoito muunnettiin sosiaalihuolloksi. Eduskunta kumosi 17.6. hyväksymällään 
lailla (550/1983) päivähoitoasetuksen kunnan päivähoitosuunnitelman sisältöä 
ja kunnan päivähoito-ohjesäännön sisältöä koskevat pykälät 9–10121. Myös tämä 
muutos tuli voimaan 1.1.1984. Päiväkodin muuntamisessa sosiaalihuolloksi olivat 
tärkeitä sosiaalihuoltolain (710/1982) ohella niin ikään vuoden 1984 alusta voi-
maan tulleet säädökset: laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 
ja lastensuojelulaki (683/1983) sekä lisäksi erityisesti 2. päivänä joulukuuta 1983 
annettu asetus (888/83) sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-
ehdoista. Eduskunta poisti päivähoitoasetuksesta henkilöstön kelpoisuusehdot 
määrittävän 7 §:n 17.6.1982 hyväksymällään lailla 550/83. Tämä poisto merkitsi 
sitä, että myös päiväkodin pedagogisen henkilöstön kelpoisuusehdot määritet-
tiin tästä lähin sosiaalihuollon osana. Muutokset ovat merkinneet pedagogisen 
orientaation ohentumista ja pedagogisesti koulutetun henkilökunnan, erityises-
ti lastentarhanopettajien aseman murentumista päiväkodeissa. Päivähoitolaista 
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poistettiin henkilökunnan koulutusta ja pätevyyttä koskeva pykälä joka asiana 
siirrettiin sosiaalihuollon henkilöstön ammatillisesta kelpoisuudesta 2.12.1983 
voimaan tulleeseen asetukseen. Asetusta on muutettu useita kertoja sen jälkeen. 
Muutoksen suuntana on ollut vähentää pedagogisen koulutuksen saanutta hen-
kilöstöä päiväkodeissa ja korvata se alemmalla sosiaalihuollon koulutuksella122. 

Kasvatusyhteistyön näkökulmasta huomionarvoista on myös lasten vanhem-
pien oikeuksien rajoittaminen vuonna 1983 (550/83) asetuksen 3 pykälään teh-
dyllä lisäyksellä, jolla kiellettiin muutoksen hakeminen lapsen päivähoitoon otta-
mista koskevaan sosiaalilautakunnan päätökseen. Alkuperäisessä asetuksessa ei 
kieltoa ollut.

Sosiaalihuollollisten linjausten painotusten rinnalla eteni ainakin retorisella 
tasolla kasvatuksellis-pedagoginen orientaatio ja kehittely komiteamietintöineen, 
toiminnan tavoite- ja sisältömäärittelyineen ja erilaisine kehittämistoimineen. On 
mielenkiintoista, että samaan aikaan, kun päivähoitolakia ja käytännössä päivä-
kotien toimintaedellytyksiä riisuttiin voimakkaalla kädellä, lisättiin päivähoitola-
kiin kuitenkin kuin vastapainoksi pedagogista ainesta (2 a§) samalla kun päivä-
hoidon funktio määriteltiin ensisijassa ”kotikasvatusta tukevaksi”.

7.6.1 Kotikasvatuksen tukemisen ristiriitainen käänne

Haastateltavani päiväkodinjohtaja vastasi kysymykseeni hänen käsityksestään 
siitä, miksi päiväkoti-nimitys otettiin käyttöön, seuraavasti: ”Minun piti vain to-
deta, että siinä vaiheessa, kun tuli tämä ’päiväkoti’, niin oisiko siihen vaikuttanut 
myöskin se, että kokopäiväryhmien määrä lisääntyi ja sitten annettiin ikään kuin 
– ei nyt kovin rinnalle, mutta enemmän korostettiin – päiväkoti, ’koti’. Aikaisem-
min lastentarha oli lyhyt hetki päivästä, jonka lapsi vietti… En tiedä, se nyt vaan 
tuli näin ja se rinnastettiin niin kuin…” 

Päivähoitolain säätämisen jälkeen seuraava valtionhallinnon tasolta lasten 
päivähoitoa ja varhaiskasvatusta muotoillut merkittävä impulssi oli parlamentaa-
risen kasvatustavoitekomitean (KM 1980:31) mietintö ja sen esityksen pohjalta 
tehty päivähoitolain 2 §:n muutos, jossa julkisen päivähoidon funktio määriteltiin 
kotikasvatusta tukevaksi. Päivähoitolakiin lisättiin komiteamietinnön pohjalta 
1.4.1983 ns. kasvatustavoitepykälä, 2a§123, jossa päivähoidon ensisijaiseksi tehtä-
väksi määriteltiin kotikasvatuksen tukeminen. Kasvatusyhteistyötä ja sen kehit-
tämistä lasten vanhempien kanssa onkin perusteltu paljolti juuri tästä funktiosta 
käsin. Vuoden 1973 lailla oli sekä varhaiskasvatuksellinen124 että sosiaalipalvelul-
linen funktio. Nyt siihen lisättiin kolmas funktio. 

Huolimatta siitä, että kasvatustavoitepykälässä tuotiin samalla ikään kuin tar-
kennetusti esiin varhaiskasvatustoiminnan sisältöalueet tavoiteajatteluineen, oli 
sosiaalihuollollinen aikuistyöhön painottava funktion muutos selvä. Se edellyt-
ti erityisesti päiväkodin johtajilta ja lastentarhanopettajilta työpanoksen entistä 
suurempaa kohdistamista aikuisyhteistyöhön sekä lasten vanhempien että mui-
den sosiaalihuollon toimijoiden, lastenneuvoloiden ja koulujen kanssa. Päivähoi-
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dolle annettiin nyt lasten ja perheiden tukemisen sosiaalihuollollinen tehtävä. 
Tämän funktion lisääminen ei ollut vain retorinen tai ideologinen. Kysymys oli 
päiväkodin toiminnan funktion muuttamisesta aiemmasta varhaiskasvatukselli-
sesta lapsityöstä sosiaalihuollollisen aikuistyön ja aikuisyhteistyön suuntaan. Sa-
maan aikaan kun valtakunnallisella tasolla sosiaalihuollolliset linjaukset etenivät, 
rakennettiin pääkaupungissa kovalla vauhdilla päiväkoteja, lasten määrä ja päi-
vittäisen hoidon tarve kasvoivat, kärsittiin työvoimapulasta, mutta myös muun 
muassa erityispäivähoitoa kehitettiin määrällisesti ja laadullisesti. Julkista päi-
väkotimuotoista varhaiskasvatusjärjestelmää oltiin kyseenalaistamassa ja koko 
järjestelmää haaroittamassa koko 1980-luvun ajan. Nämä trendit kulminoituivat 
myöhemmin 1990-luvun alun muutoksessa.

7.6.2 Miten päiväkodille asetettua kotikasvatuksen tukemista voisi tulkita? 

Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen toteutettiin 1980-luvun alkupuolel-
la. Tällä uudistuksella otettiin muun muassa asiakas-käsite käyttöön ja tätä kaut-
ta se tuli myös lasten päivähoitoon. Tämä merkitsi yksilöistävän työorientaation 
painottamista myös varhaiskasvatuksessa, vaikka tässä ympäristössä puhuttiin 
yksilöllistämisestä. Trendillä oli positiivinen lataus. 

Mielenkiintoinen historiallinen yhtymäkohta päivähoidon kotikasvatusfunkti-
on määritykseen tulee lastenseimien ja koululasten päiväkotien päivähoitojuures-
ta. Anoivathan kunnat ja kaupungit ennen päivähoitolakia valtioavustusta sosiaa-
liministeriön lastensuojeluosastolta ja valtion budjetin menoarvion momentilta 
nimeltään ”Kotikasvatuksen tukemistyö”. Sekä lastenseimillä että koululasten 
päiväkodilla ja niistä varsinaisten lastentarhojen yhteyteen kehittyneillä kokopäi-
väosastoilla oli sosiaalihuollollinen, aiemmin köyhäinhoidollinen tehtävä. Esimer-
kiksi Helsingin kaupungin järjestämä kokopäivätoiminta nähtiin huoltopoliittise-
na välttämättömyytenä125. Sosiaalihuollon uudistuksen sisään leivottu päiväkoti 
ja funktionmuutoksen vahvistanut kotikasvatuksen käänne lainsäädännössä pa-
lautti perinteisen sosiaalihuollollisen asetelman lasten vanhempien ja päiväko-
tisosiaalihuoltolaitoksen välille. Urpo Kangas on todennut, että päivähoitolain 
kotikasvatusta tukeva näkökulma tuo esille arvolähtökohdan, jonka mukaan ”ai-
noastaan vahvempi voi tukea heikompaa” (Kangas, U. 30.11.1989). Päivähoitolain 
kotikasvatuksen tukeminen merkitsisi tämän mukaan sitä, että päivähoito (kuten 
sosiaalihuolto yleensäkin) vahvempana määrittyisi tukemaan heikompaa, eli lap-
sen vanhempaa tai perhettä. Päivähoitolain 2 a -pykälän lisääminen 1.4.1983 ja 
kotikasvatuksen tukemisen määrittäminen päiväkodin ensisijaiseksi tehtäväksi 
oli yhdensuuntainen sosiaalihuollon uudistuslinjan kanssa. Mielenkiintoista ja 
uuden funktion suhteen ristiriitaista on, että uuden asiakas–vanhemmuus-suh-
teeseen kohdistuvan yhteistyön kehittämisen perusteluissa päivähoito kuitenkin 
pyritään näkemään lasten vanhemmille alisteisena. Tässä kehittämisajattelussa 
päiväkodin tehtävänä on vastata vanhempien kysyntään, tuottaa palveluja lasten 
vanhemmille asiakasvanhemman ollessa tilaaja ja päiväkodin tuottaja. 
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Kun sosiaalihuollon asiakas on perinteisesti käsitetty yksilöksi tai perheeksi, 
jolla on ongelmia ja jota yhteiskunnan on autettava tai ohjattava yleisesti hyväk-
sytyn normin mukaiseen käyttäytymiseen, ei päivähoidon varhaiskasvatuksen 
kytkeminen sosiaalihuollon viitekehykseen ja toimintaorientaatioon ole ollut 
helppoa. Tulkintani mukaan Helsingin kaupungin päivähoidossa kasvatustavoi-
tekomitean esitykset toteutettiin lähinnä perinteisestä pedagogisesta viitekehyk-
sestä käsin kasvatussisältöinä ja niitä ohjaavina tavoitteina. Toisin sanoen lakiin 
1.4.1983 lisätyn 2 a -pykälän pedagoginen sisältöosuus saattoi kantaa perinteistä 
Helsingin lastentarhapedagogiikkaa ehkä muita kaupunkeja ja maata pidemmäl-
le, aina 1990-luvun alkupuolelle saakka. On kuitenkin ilmeistä, että sosiaalihal-
litus tuotti erittäin merkittäviä vaikutuksia koulutus- ja henkilöstörakenne-rat-
kaisuillaan Helsingin kaupungin päivähoitoon ja samalla tutkimuspäiväkotiin. 
Kuitenkin Helsingin kaupungin päivähoito näyttää olleen verraten omaehtoinen 
varhaiskasvatuksen kehittäjä ja osin edelläkävijäkin. 

Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että paikallisen tason oli osin vaikea 
käytännöllistää valtakunnallisesti käynnistettyjä suuria muutos- ja kehittämis-
aloitteita, jotka eivät edenneet käytäntöön kovinkaan mutkattomasti. Käsittelen 
seuraavassa keskeisimpiä näistä painevaikutuksista. Sosiaalipolitiikan tasolla 
yleisemmin pikkulapsi- ja perhepolitiikan suuntaamisessa päivähoitolain toisen 
pykälän merkitys on yhdensuuntainen 1980-luvulla käynnistyneen kotikasvatus-
politiikan painottamisen kanssa julkisen päiväkotikasvatuksen kustannuksella 
niin, että voidaan ehkä puhua pyrkimyksestä suunnata äitien lastenhoito- ja kas-
vatustyötä palkattomaan kotityöhön yleisemminkin. 

7.6.3 Kasvatustavoitekomitea tavoite- ja sisältösuunnittelun vahvistajana 
Helsingissä

Kasvatustavoitekomitean mietintöä (1980:31, Helsinki 1980) voitaneen pitää 
merkittävänä eksplisiittisen tavoite- ja suunnitteluajattelun juurruttajana julki-
seen varhaiskasvatukseen, erityisesti päiväkotikasvatukseen. Komitea itse näytti 
poimineen oman orientaationsa tuolloisesta yleisestä valtiollisesta suunnittelu- ja 
suunnitelma-ajattelusta ja saaneen virikettä myös peruskoulu-uudistuksen kas-
vatustavoiteajattelusta. Komitea määritteli yleistehtävän lisäksi varhaiskasvatuk-
sen sisältöalueet, tavoitteet ja menetelmät ikätasoittain. Komitea ja sen paikalliset 
sovellukset antoivat pontta kasvatustoiminnan kokonaisvaltaiselle sisällölliselle 
tavoitesuunnittelulle ja myös tämän toiminnan hallinnolliselle ohjaukselle. Kas-
vatustavoiteajattelulla oli ilmeisesti verrattain tuntuva vaikutus 1980-luvulla 
Helsingin kaupungin päivähoitoon. Tavoiteajattelu oli yleisemminkin tuttua van-
hasta lastentarhapedagogiikasta ja luonteva orientaatio suuressa ja tehokkaasti 
järjestetyssä uusia palveluja tuottavassa organisaatiossa. Helsingin kaupungin 
päivähoidon hallinnossa korostui 1980-luvulla kaiken toiminnan ja järjestelmän 
tavoitteellinen suunnitteleminen ja toimeenpano. 
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Valtakunnallisen tason toiminnan keskeinen ohjeistaja oli Sosiaalihallitus. So-
siaalihallitus ja Helsingin kaupungin päivähoitovirasto tekivät yhteistyötä, mutta 
kaupungilla näyttää olleen tarve tuottaa myös itsenäisesti omaan toimintaansa 
ohjaavaa materiaalia. Helsingissä lasten päivähoitolautakunta käsitteli asetta-
mansa valmistelevan jaoston esityksen pohjalta asiakirjaa Kasvatustavoitteet ja 
Helsinki ja hyväksyi em. komiteamietinnön pohjalta tiivistelmän päivähoidon 
kasvatustavoitteiksi Helsingin päivähoitoon. 

Asiakirja määritteli päivähoidon yleistavoitteeksi kotien kasvatuksen tukemi-
sen; päivähoito kasvattaa lasta yhdessä kotien kanssa. Päivähoidon tulee antaa 
yhdenvertaiset kehitysmahdollisuudet erilaisista kasvuoloista tuleville lapsille. 
Asiakirjassa korostetaan päiväkotien yleistä sosiaalipoliittista tehtävää. Muutoin 
melko laajassa, kaikkien toimipisteiden käyttöön tarkoitetussa asiakirjassa tode-
taan lasten vanhempiin ja koteihin liittyen niukasti seuraavaa: ”Lapsen tervey-
destä huolehditaan yhteistyössä vanhempien kanssa.” (Lphlk 15.12.1982 § 441). 
Yhteistyön muotoja ei määritelty tarkemmin.

Vuoden 1980 Päivähoidon kasvatustavoitteet -vihkonen uusittiin lähes sana-
tarkasti vuonna 1989. Molemmat vihkoset perustuvat vuoden 1980 päivähoidon 
kasvatustavoitekomiteaan, ja ilmentävät sen keskeistä sisältöä. Näissä ohjausma-
teriaaleissa ei korostettu erityisen voimakkaasti yhteistyötä vanhempien tai per-
heiden kanssa.

7.6.4 Kasvatustavoitteiden heijastuminen hoito- ja kasvatussuunnitelman 
aiheistoon

Helsingin päivähoidossa korostui myös kasvatustoiminnassa organisaatioläh-
töinen suunnittelu ja kehittäminen pohjautuen keskeisesti vuoden 1980 kasva-
tustavoitekomiteamietintöön ja vuoden 1983 lakiin lisättyyn kasvatustavoitepy-
kälään (2 a §) sisältöalueineen. Perusperiaatteina korostettiin lapsikeskeisyyttä, 
yhteistyön ja vuorovaikutuksen rikkautta, kasvattajayhteisöä ja arviointia. Yh-
teistyö vanhempien kanssa, muun muassa kahdenkeskiset keskustelut syyskau-
den alussa mainittiin, mutta niiden merkitystä tai niiden antamaa informaatiota 
toiminnan lapsikohtaisessa työssä ei lainkaan konkretisoitu. Runkosuunnitte-
lua toteutettiinkin paljolti hallinnollisena toimintana muuan muassa siten, että 
päiväkotien tuli tehdä toimintasuunnitelmat ja lähettää ne päivähoitovirastoon. 
Helsingin kaupungin sosiaalitoimen vuoden 1984 toimintakertomuksen mu-
kaan päivähoidon pedagoginen toiminta oli ”keskitetysti ohjattua”. Yksilöllisen 
yhteistyön ja keskustelujen avuksi valmistettu ensimmäinen virastomuotoi-
nen lomake sisälsi myös pedagogista toimintaa koskevat kohdat perushoidosta 
musiikkikasvatukseen. Myös näistä ohjattiin käymään keskustelua lasten van-
hempien kanssa. 

Sosiaalihuollon uudistus nosti myös päivähoidossa esille yksilöasiakkaan, joka 
näyttää olleen eräs keskeinen kehitystrendi yleisemminkin yhteiskunnassa. Siten 
1980-luku nosti esiin asiakasperheen ja -vanhemmat lastensa päivähoidon valitsi-
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joina ja määrittäjinä, kun vuonna 1985 säädettiin laki alle 3-vuotiaiden lasten hoi-
tovaihtoehtojen valinnan mahdollisuudesta ja tätä tarkoittava ns. subjektiivinen 
oikeus päivähoitopaikkaan astui voimaan vuoden 1990 alusta. Tätä subjektiivista 
oikeutta on tulkittu nimenomaan lasten vanhempien valintaoikeutena sosiaali-
palveluun tai rahalliseen korvaukseen päivähoitopaikan käyttämättä jättämisestä. 

Valtakunnallisten impulssien antajana oli 1980-luvulla Sosiaalihallitus, joka 
pyrki kehittämään päiväkotien pedagogista toimintaa ja yhteistyötä ohjeillaan, 
suosituksillaan ja kehittämishankkeillaan. Sosiaalihallituksella oli vahva rooli 
päivähoitoa ohjaavana ja valvovana viranomaisena nimenomaan päiväkotien ra-
kenteen ja henkilökunnan koulutuksen määrän ja laadun suuntaajana. Sillä oli 
myös vahva miehitys parlamentaarisissa komiteoissa, joissa ratkottiin muun mu-
assa koulutusmääriä.

Sosiaalihallitus tuotti myös joitakin toiminnan sisältöihin liittyviä materiaa-
leja. Erityisesti se kuitenkin panosti vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ke-
hittämiseen. Sosiaalihallitus antoi asiaa koskevia ohjeita ja suosituksia yleiskir-
jeissään mm. B 23/1978, A 3/1978, A 9/1980 ja A 10/1983. Yhteistyötä käsiteltiin 
myös komiteamietinnöissä 1976:42, 1980:23 ja 1980:31. Komiteamietinnöistä 
kasvatustavoite-komiteamietintö (KM 1980:31) oli epäilemättä tärkein koko päi-
vähoitoa ohjaava asiakirja sitten päivähoitolain. Helsingin päivähoidossa yhteis-
työ lasten vanhempien kanssa näyttää tulkitun paljolti osaksi pedagogista työtä 
eikä kovin voimakkaasti vanhempiin ja perheisiin suuntautuvaksi sosiaalityötyyp-
piseksi orientaatioksi. 

Päiväkotitoiminnan kirjallinen suunnittelu toteutettiin 1980-luvulla päivähoi-
toviraston johdolla osana suuren viraston hallintotyötä. Pedagogisen toiminnan 
suunnittelua valvottiin keskitetysti. Kasvatustoiminta ja sen suunnittelu pyrittiin 
perustamaan valtakunnallisiin sekä paikallisiin linjauksiin ja ohjeistuksiin.

7.6.5 Aikuisyhteistyön lisääntyminen tutkimuspäiväkodin haasteena

Lasten vanhempien näkökulmasta yhteistyön ja sen kehittämisen haasteet nou-
sivat edelleen hoitopaikkavajeesta ja paikkojen vuosittaisesta katkolla olosta. 
Sosiaalisin perustein paikan saaneiden lasten vuosittainen hoitosuhteen katkea-
minen vaikutti vanhempien suhtautumiseen passivoivasti. Tutkimuspäiväkodissa 
aiemmin työskennelleen haastateltavan sanoin: ”Ja sitten se jännitys, kun paikka 
annettiin vain vuodeksi kerrallaan, niin kyllä se varmaan vaikutti, että vanhem-
mat ajattelivat, että tavallaan, että ollaanko kunnolla, että saadaan seuraavana-
kin vuonna hoitopaikka. Mutta oli myös vanhempia seimen puolella aiemmas-
sa työpaikassani, jotka kyselivät hyvin tarkkaan päivän ohjelmaa ja miten päivä 
oli mennyt ja mitä lapsi oli tehnyt. Olivat hyvin kiinnostuneita.” Kehittämisessä 
painopiste oli alle 3-vuotiaiden ryhmissä ja rakenteiden, aikuisyhteistyön osalta 
lastentarhan ja seimen yhteistyön parantamisessa. Lastentarhojen puolella ryh-
dyttiin käymään lapsikohtaisia keskusteluja vanhempien kanssa.
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H: Kun osastot lähtivät kehittymään yhteen miten se tapahtui? 

Haastateltavani mukaan kehitys eteni edelleen suunnittelun kautta: ”Tehtiin 
muun muassa toimintasuunnitelmia, joita ei aikaisemmin oltu tehty. Suunnitel-
tiin hirveän tarkkaan mitä tehtiin. Jos oli tarve muuttaa, niin kyllä muutettiinkin 
suunnitelmia, ei ne niin jäykkiä olleet. Perushoito pienillä oli tärkeä ja hyvin pit-
källe vietyä seimessä. Lastentarhanopettajan tultua alkoi pedagoginen puoli tulla 
esille enemmän. Vei pitkään viedä läpi pedagogista ajattelua. Lastentarhan tradi-
tion puolelta tuotiin.”

1980-luvulla vain lastentarhanopettajat kävivät lapsikohtaisia hoito- ja kas-
vatuskeskusteluja vanhempien kanssa. Tutkimuspäiväkodissa lapsi- ja perhekes-
kusteluja käytiin ristipaineissa. Ongelmaksi koettiin aikuisyhteistyön osaaminen 
ja yhteistyötaidot. Työntekijöiden erilaiset taidot ja osaamisen puutteet korostui-
vat työvoimapulatilanteessa: ”…Taitoa, osaamista… jopa lastentarhanopettajien 
koulutus koettiin usein tässä kohtaa puutteelliseksi. Meillä ei ollut riittäviä val-
miuksia tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa, ikään kuin peruskoulutusta. Ja 
myöskin opettajat ovat erilaisia. Joillekin on helpompaa yhteistyö ylimalkaan, 
jotkut ovat ujompia. He varmasti näkevät asioita yhtä hienosti ja osaavat hoitaa, 
mutta vaativat kenties toisella tavalla aikaa ja rauhaa siihen.” 

Yhdeltä lastentarhanopettajalta kului lähes koko syksy ryhmänsä vanhempien 
kanssa keskustelujen käymiseen. Tämä oli uuvuttavaa, koska työaikaa erillisten 
keskustelujen käymiseen ei ollut osoitettu. Lapsikohtaisten keskustelujen aloit-
taminen 1980-luvulla oli lastentarhanopettajien lähes yksin tekemää työmuodon 
kehittelyä. Omasta lapsesta puhuminen oli vanhemmille mieluisaa, mutta vaati 
työyksiköltä työaikaa. Johtajan näkökulmasta kysymys oli myös koko työyksikön 
työn kokonaisuuden sujuvuudesta.

7.6.6 Erityispäivähoidon laajentuminen 

Erityispäivähoidoksi nimetty lakisääteinen erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevi-
en lasten hoito ja kasvatus päiväkodeissa sai alkunsa päivähoitolain alkuperäises-
tä lakitekstistä, jonka 3 §:n mukaan: ”päiväkoti tai sen osa voidaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön suostumuksella järjestää lasten erityisen hoidon tai kasvatuksen 
tarpeen perusteella erityispäiväkodiksi.” Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevi-
en lasten määrän lisääntyminen lisäsi tarvetta päivähoidon, muun sosiaalitoimen 
ja terveydenhuollon alue- ja asiantuntijayhteistyöhön126. 

Erityisryhmien lisäksi tukea tarvitsevia lapsia integroitiin peruspäivähoitoon 
aiempaa enemmän. Näiden lasten tarvitseman lisäresurssin huomioon ottaminen 
tuli mahdolliseksi osaltaan lain mahdollistamalla hoitoryhmän pienennyksellä. 
Tämä merkitsi räätälöidyn, lapsikohtaisen yhteistyön ja resursoinnin vaiheen 
vahvistumista ilmeisesti myös Helsingin kaupungin lasten päivähoidossa.

Helsingissä erityispäivähoidon toiminta oli alkanut laajentua 1950-luvulta 
lähtien. Lasten erityistarpeita oli ryhdytty ottamaan Helsingissä aiempaa laajem-
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min huomioon 1960-luvulla perustamalla puheopettajien virkoja ja eritysryhmiä. 
Erityisryhmiä toimi tuolloin tunne-elämältään poikkeaville, kuulovammaisille, 
puhehäiriöisille ja ei-koulukypsille lapsille. Vuoden 1975 lopussa erityistoimintaa 
oli 11 päiväkodissa ja erityispaikkoja 162.127 Vuoden 1984 päivähoidon toiminta-
kertomuksen mukaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrä oli 
lisääntynyt merkittävästi edellisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 1984 heitä 
oli yhteensä 424. Näistä 259 oli erityisryhmissä. Kasvatusneuvolat antoivat tukea 
erityisryhmille. Myös päivähoidon omien erityisasiantuntijoiden määrä oli kasva-
nut: puheterapeutteja oli 11 ja kiertäviä erityislastentarhanopettajia 6. Perinteisen 
yhteistyön jatkumiseen terveydenhuollon kanssa viittaa se, että päivähoidon ja 
terveydenhoidon vuonna 1979 perustettu yhteistyöryhmä toimi vuonna 1984. 

Tutkimuspäiväkotia koskevia lukuja ei ole käytettävissä, mutta päiväkodilla oli 
edelleenkin kiinteä yhteistyösuhde terveydenhoitoon ja tämä suhde toimi kon-
taktipintana perhe- ja lapsikohtaisessa yhteistyössä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta 
tarvitsevien lasten tarpeiden huomioon ottaminen ja näiden lasten määrän kasvu 
päivähoidon piirissä merkitsi työntekijöiden työn kohteen ensimmäisen vaiheen 
laajentumista ja monimutkaistumista. Erityistuen tarpeen yksilöllisyys ja moni-
muotoisuus vaati välttämättä yksilöllisempää suuntautumista myös kasvatusyh-
teistyöhön vanhempien kanssa.

7.6.7 Keskistetyn johdon purku ja päivähoidon integroiminen seitsemään 
sosiaalikeskukseen 

Sosiaalihuollon uudistus johti uusiin hallinnollisiin ratkaisuihin myös Helsingin 
kaupungin sosiaalitoimessa. 1.1.1985 alkaen päivähoidon keskitetty johtamisjär-
jestelmä ja siihen liittyneet laajahkot henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon tuki-
toiminnat Kallion virastotalossa purettiin ja toiminta organisoitiin muun sosi-
aalihuollon yhteyteen seitsemään alueelliseen sosiaalikeskukseen. Helsingissä 
sosiaalitoimen alueellistaminen liittyi valtakunnan tasolla virinneeseen ajatuk-
seen kehittää sosiaalihuoltoa uudistetun lainsäädännön pohjalta aiempaa alue- ja 
asiakaslähtöisemmäksi. Tätä ajatusta haluttiin tukea myös perustamalla sosiaa-
li- ja terveyslautakuntien alaisuuteen alueille sosiaali- ja terveystoimen yhteiset 
luottamusmieselimet, alueelliset jaostot. 

Lasten päivähoidon rooli nähtiin aiempaa laajemmin sosiaalisen toiminnan ja 
vaikuttamisen sekä alueellisen vastuun näkökulmasta: lasten päivähoitotoimen 
toimintakertomuksessa vuodelta 1984 todetaan, että ”lasten päivähoitotoimen 
tarkoituksena on tukea perheitä ja kotikasvatusta tarjoamalla lasten kehitystä 
edistäviä hoito- ja kasvatuspalveluja sekä vaikuttaa lasten ja perheiden olosuhtei-
ta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.”128 Määrittelyssä näkyy sosiaali-
huollon uudistusajattelu ja päivähoitolain 2 a §:n tuoma funktionmuutos lasten 
päivähoidolle. 

Alue- ja asukasnäkökulma eivät olleet päivähoidossa uutta, olivathan sekä päi-
väkodit, perhepäivähoidon organisointipisteet ja leikkipuistot sijainneet alueilla 
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ja asutusten keskellä alun perinkin. Lasten päivähoito oli sosiaaliviraston suurin 
osasto 1980-luvun alussa. Päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja leikkipuistoista 
oli jo 1980-luvun puoliväliin tultaessa muodostunut koko kaupungin kattava mo-
nisatainen toimipiste- ja palveluverkosto. Lasten vanhemmat toivat hoitopaikka-
hakemuksensa päiväkotien johtajille ja perhepäivähoidon ohjaajille. Hakemuksia 
tuli paljon, eivätkä hoitopaikat riittäneet. Vaikka uusia päiväkoteja rakennettiin ja 
perhepäivähoitajia rekrytoitiin, vaje oli polttava. Hoitopaikkojen oikeudenmukai-
nen ja tasapuolinen jakaminen vaativat välttämättä myös alueellista koordinaa-
tiota. Yksikköjen esimiehet olivat jo 1970-luvulla rakentaneet apulaistarkastajien 
johdolla yhteistoiminta-alueita129, joilla keskuspäiväkotien johtajat ja perhepäivä-
hoidon ohjaajat tekivät jatkuvaa yhteistyötä hoitopaikkojen jakamisessa ja hank-
kimisessa. 

Alueellistaminen merkitsi päivähoidon hallinnollista integrointia ja osin su-
lauttamista aiempaa tiiviimmin muuhun sosiaalihuoltoon. Myös päivähoidon 
työntekijät osallistuivat alueille tässä vaiheessa perustettujen virkamiestyöryh-
mien työhön. Toiminnan keskitetyn suunnittelun siirtyminen alueellisiin sosiaa-
likeskuksiin merkitsi myös päivähoidon toimintalinjojen osittaista eriytymistä, 
mikä näkyi esimerkiksi päiväkotirakentamisessa; toisissa saatettiin suosia 1–2 
ryhmän pienpäiväkoteja ja toisissa 3–5 ryhmän päiväkoteja. Sosiaalikeskuksissa 
syntyi omia, erilaisia toiminnan kehittämisideoita, -hankkeita ja -virtauksia, joi-
den yhteinen hyödyntäminen saattoi jäädä vähäiseksi. 

Päiväkotien kasvatustoiminnan runkosuunnittelua toteutettiin 1980-luvul-
la, Kasvatustavoitekomitean impulsoiman kasvatustavoite- ja sisältöajattelun ja 
Kasvatustavoitteet ja Helsinki -ohjeistusvihkon hengessä hallinnon valvonnassa. 
Myös omissa haastatteluaineistoissani toiminnan suunnittelemisen tärkeys tuli 
esille korostetusti 1980-luvun ilmiönä. Tutkimuspäiväkodissa työskennelleen las-
tentarhaopettajan mukaan ”toimintasuunnitelma oli hirveän virallista tekemistä 
1970–1980-luvuilla. Päivän tapahtumista pidettiin päiväkirjaa ja siihen löytyi sil-
loin aikaa lastentarhanopettajalla.” Vuosikymmenen loppupuolella ja ilmeisesti 
alueellistamisen vaikutuksesta ja uusien haasteiden myötä tämä kontrollimuoto 
hävisi.

7.6.8 Päiväkodin johtajan monet tehtävät 

Päiväkotien johtajat ovat olleet pääkaupungissa sekä toiminnan ohjauksen ja ke-
hittämisen että asiakaspalvelun avainhenkilöitä. Heidän työnkuvansa on ollut 
perinteisesti hyvin laaja-alainen, kuten tutkimuspäiväkotini johtajien haastat-
teluista käy ilmi. Johtajaa tuli perehdyttää mm. seuraaviin erityiskysymyksiin: 
henkilöstöasiain hoitaja, talouspäällikkö, ruokahuollon tarkastaja ja siivoustyön 
ohjaaja. Yhteistyökumppaneita olivat lisäksi terveysvirastosta päiväkotien lää-
käri, terveydenhoitaja sekä alueen lastenneuvolan terveydenhoitaja sekä toimin-
nallinen suunnittelija. Johtajan esimiehenä toimi apulaistarkastaja. Päiväkodin 
johtajalla ei perinteisesti ole ollut lainkaan toimistotyön päivittäisapua työssään. 
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Hänen on täytynyt selvitä laajasta työnkuvastaan omassa työyksikössään asuin-
alueella lähes yksin. Tilanne on johtanut usein siihen, että johtajalla on ollut rajal-
liset mahdollisuudet kehittää yksikkönsä pedagogista työtä. Johtajien rekrytointi 
”hyvien lastentarhanopettajien” piiristä ja päiväkodin johtamistyön koulutuksen 
vähäisyys ovat osaltaan ylläpitäneet tilannetta. 

Työvoimapula näytti tulleen Helsingissä päiväkotien pysyväisluonteiseksi tai 
ainakin toistuvaksi ilmiöksi, myös 1980-luvulla pula toi ongelmia. Johtajat joutui-
vat työroolissaan vastaamaan yksikköjensä henkilöstöstä, työvoimapulan aikana 
paineet ja ongelmat olivat suuria. 

Myös tutkimuspäiväkoti kamppaili ahdistavan työvoimapulan puristuksessa. 
Tutkimuspäiväkodin johtaja kertoo: ”Tänään viimeksi kysyin K:lta, että muistaa-
ko hän tarkasti sen, kuinka se oli meille ahdistavaa. Me oltiin siis aivan työn uu-
vuttamia loppujen lopuksi, koska kaikki juhlat, kaikki ohjelmat, se suunnittelu, 
laulut, laululeikit, kaikki sellainen, joka antaa jäntevyyden siihen toimintaan… 
Jos ei siellä ole opettajia, niin on hirveän vaikea hoitaa sitä. Tottakai he sitten 
oppivat vähitellen, mutta kuitenkaan se peruslähtökohta ei antanut siihen mah-
dollisuuksia. Sitten oli toinen yhtä vaikea työvoimatilanne A:n aikana. Kun minä 
olin johtajana, niin A oli ainoa opettaja. Se täytyi olla jotain…(1980-luvun lopulla/
EK).”

Haastateltavani puhuu kahdesta työvoimapulan ajasta. Toinen niistä oli, kuten 
aiemmin esitin 1970-luvulla ja toinen 1980-luvulla. Uusien päiväkotien rakenta-
minen tiuhaan tahtiin vaikutti siihen Helsingissä, että varsinkin nuoret, vastaval-
mistuneet lastentarhanopettajat vaihtuivat usein. Oli mahdollisuus valita useiden 
paikkojen välillä. Työntekijöiden jatkuva vaihtuminen toi lisäongelmia, mutta 
päiväkodissa vaikutti vielä työn suhteellinen raskaus.

Ennen pitkää oli välttämätöntä ryhtyä kiinnittämään huomiota systemaat-
tisemmin tähän organisaation elinhermoon ja sen johtamiseen. Helsingin kau-
pungissa oli 1970-luvulta lähtien toiminnan laajentuessa painotettu enemmän 
johtamista. Päivähoitovirastossa omaksuttiin vuodesta 1978 lähtien tavoitejoh-
tamisen strategia130 ja 1970-luvulla oli siirrytty tietoisempaan henkilöstöpolitiik-
kaan. Vuonna 1976 tehtiin ensimmäinen henkilöstötutkimus. Päivähoitovirastos-
sa oli toteutettu ensimmäisen tutkimuksen jälkeen mm. henkilöstökoulutuksen, 
työsuojelun, sisäisen tiedotuksen ja henkilöstön perehdytyksen kehittämistä 
sekä laadittu yhtenäinen henkilöstöpolitiikka. Elina Mikkonen kirjoitti Päivä-
hoitoviraston sisäisessä Pikku-päiväri-tiedotuslehdessä 3/84 saman vuoden 
henkilöstötutkimuksen tuloksista ja vertasi niitä vuoden 1976 tuloksiin. Kirjoi-
tuksessaan hän toteaa muun muassa, että organisaatioilmapiiri Helsingin kau-
pungilla todettiin varsin hyväksi. Lasten päivähoitovirastossa työnsä tärkeäksi 
ja innostavaksi kokevia oli eniten, toiminta koettiin muita virastoja ja sektoreita 
suunnitelmallisempana, mutta vähiten jäykkänä ja vastuunjaot muita selkeim-
pinä. Työtehtävien innostavuus oli suurinta lasten päivähoidossa. Myös näiden 
tulosten osalta Helsingin päivähoito näyttää kulkeneen kuntien hyvinvointipal-
velujen kärkenä. 
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Vaikka työ koettiin hyvin mielekkäänä, hyvin johdettuna ja koettiin että sii-
hen oli voitu aiempaa enemmän vaikuttaa, se tuntui kuitenkin sekä fyysisesti että 
henkisesti raskaalta. Yhteistyön kehittämisen kannalta tilanne oli haastava, sillä 
hyvän työmotivaation lisäksi vaadittiin henkilökohtaisten voimavarojen panosta-
mista vuorovaikutussuhteeseen. Fyysisesti ja henkisesti väsyneellä ihmisellä täl-
laiset voimavarat ovat vähäiset. 

7.6.9  Sisäisen yhteistyön hidas lisääntyminen tutkimuspäiväkodissa

”Siellä (pienten puolella/ek) nimittäin se vanhempien kanssa tehtävä yh-
teistyö nousee arvoon arvaamattomaan. Kävin kokemassa siellä. Siinä on 
mahdollisuus. Ennaltaehkäisevä työ”.

Näin kuvaili tutkimuspäiväkodin pitkäaikainen lastentarhanopettaja kokemus-
taan nuorimpien lasten kanssa työskentelystä. Yhteistyö lasten vanhempien kans-
sa on sitä tärkeämpää mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys. Tärkeää nuorimpi-
en kannalta on myös päiväkodin aikuisten sisäinen yhteistyö: esimerkiksi lapsen 
siirtymisen päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen tulisi olla luontevaa ja turvallista 
aikuisen ja toisten lasten seurassa liikkumista. Usein kuitenkin eri osastojen ja 
ammattikuntien välillä on erilaisia luontevaa yhteistyötä ehkäiseviä esteitä. 

Seuraavassa tarkastelen tutkimuspäiväkodin ”pienten puolella” lastentarhan-
opettajana toimineen työntekijän kokemusta 1980-luvun alusta ja otteita päivä-
kodin johtajan haastattelusta, jossa hän kuvaa seimen ja tarhan työorientaatioi-
den erilaisuutta ja haastavaa yhdentymisprosessia oman työnsä kannalta: ”Jako 
seimen ja tarhan välillä 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa oli hyvin selvä. 
Seimen toiminta oli ollut ja oli hyvin itsenäistä. Ihmiset eivät halunneet siirtyä 
tarhan puolelle, ei sinne ainakaan…” Eräs tapa sisäisen yhteistyön kehittämiseen 
oli lapsen mukana tapahtuva ryhmästä toiseen siirtyminen: ”Ryhdyin sitten jär-
jestämään sitä, että henkilöiden pitää siirtyä ryhmästä toiseen. Se oli myöskin 
tämmöinen tietyllä lailla ammatillisesti hirveästi vastustusta herättävä, mutta se 
oli toisaalta myöskin haasteellinen.” 

Työyhteisössä työntekijöiden kiertäminen ryhmästä toiseen isompien lasten 
ryhmiin siirtymisen mukaan aloitettiin: ”Tai he alkoivat kiertää ensin edes siellä 
omien kolmen ryhmän… koska minullakin yksi lastenhoitaja sanoi, että hän on jo 
edellisen johtajan kanssa sopinut, että hän on eläkkeelle saakka vauvalassa. Minä 
sanoin: ”Ei muuten käy! Nyt se loppui, kuule.”

Päiväkodissa työvoimapula oli jo aiemmin pakottanut työntekijöitä siirtymään 
työtehtävästä, ryhmästä ja osastolta toiselle, mutta koko yksikön yhteisöllistymi-
nen oli hidasta. Oli vaikeaa saada lastenhoitajat mukaan yksilölliseen yhteistyö-
hön, joka edellytti myös paperityötä lasten vanhempien kanssa: ”…muutosvasta-
rinta ja uudelleenoppimisen prosessi oli aika vaikea monissa taloissa. Ja jos oli 
pitkään työssä olleita lastenhoitajia, niin ei se noin vaan keikauksessa muutu…”
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Tämä moniaineksinen kehitys vaikutti lastentarhan ja seimen työyhteisöjen 
raja-aidan vähittäiseen hälvenemiseen sekä samalla hoidollisten ja kasvatuksel-
listen ammatillisten traditioiden ylittymiseen ja vuoropuhelun lisääntymiseen, 
vaikkakin hitaasti. ”… Se oli ollut … yksi niitä aika vaikeita asioita.… Mutta kyllä 
niille sitten hurraata huudettiin, kun he ikään kuin pääsivät sen kynnyksen yli ja 
totesivat, kuinka hyvä se kokemus oli.”

7.6.10 Yhteistyön moninaisuus, määrällinen lisääntyminen ja haasteet

Lastentarhanopettajan työhön sisältyneestä suunnitteluajasta tuli päivähoidon 
monitahoisen tehtäväksiannon suorittamisessa vuosikymmeniä kestänyt kamp-
pailu, jossa lastentarhanopettajat näyttävät joutuneen luovuttamaan tämän 
lapsiryhmätoiminnan suunnitteluun perinteisesti ohjautuneen työajan paljolti 
erilaiseen aikuisyhteistyöhön ja muuhun toiminnan rakenteiden ylläpito- ja huol-
totyöhön.

Sosiaalihuollollinen yksilöasiakasajattelu ja päivähoitolain 2 a §:n motivoi-
ma perhe- ja lapsikohtainen kasvatustoiminnan suunnittelu yhdessä lasten van-
hempien kanssa otti 1980-luvulla ensiaskeleitaan muutosten ristiaallokossa. Sen 
enempää lastentarhanopettajien kuin lastenhoitajienkaan koulutukseen ei ollut 
kuulunut laajemmin aikuisyhteistyö. 1980-luku nosti esiin aikuisyhteistyön osaa-
misalueen kysymykset sekä päiväkotien sisällä että yhteistyössä lasten vanhempi-
en ja erilaisten erityisammattilaisten kanssa. Päiväkodin kasvatusyhteistyö ja sen 
ehdot näyttäytyivät 1970- ja 80-luvuilla kaikilla tasoilla varsin moni-ilmeisinä. 
Yhteistyötä ja sen tärkeyttä korostettiin eri tavoin. 

Päiväkodin yhteistyön ehdot eivät juuri parantuneet. Lapsityön ”päälle” ladat-
tu aikuisyhteistyön lisäämisen haaste toi ongelmia. Toimeksianto oli ulkopuolelta 
säädelty, eikä ottanut huomioon päiväkodin ydintyön tarvitsemia voimavaroja. 
Henkilöstöpulatilanteet sotkivat kaiken toiminnan. Hoitopaikkavaje oli omiaan 
hiljentämään lasten vanhempia. 

Sekä myönteisten että kielteisten yhteistyösuhteiden ja -prosessien takana 
saattoivat olla mitkä tahansa toimintayksikön, työntekijän, lapsen vanhempien 
tai lasten ongelmalliset kysymykset. Hallinto puolestaan saattoi olla suhteiden 
sekä positiivinen että negatiivinen ruokkija. Kaiken kaikkiaan vanhempien ja päi-
vähoidon yhteistyösuhteet olivat epäsymmetriset. Jatkuvuutta, perusvaatimusta 
hyvän yhteistyösuhteen syntymiselle saattoivat estää ja katkoa monet tekijät, eikä 
vähiten hoitosuhteen vuosittainen katkeaminen. Sen enempää hedelmällistä kuin 
päinvastaistakaan lasta hyödyttävää yhteistyösuhdetta ei syntynyt niissä tilanteis-
sa, joissa vanhemman, yleensä äidin, kiihkeistäkään toiveista huolimatta hoito-
paikkaa lapselle ei järjestynyt lainkaan.
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7.7 Päiväkodin eriyttävä ekonomistis-huollollinen 
toimintakonsepti 1992–

Määrittelin 1990-luvun alusta käynnistyneen uuden varhaislapsuutta muodosta-
van toiminnan vaiheen naistyön hintakilpailutuksen vaiheeksi. Nimeän päiväko-
din viimeisen, niin ikään 1990-luvun alkupuolelta käynnistyneen kehitysvaiheen 
ja toimintakonseptin päiväkodin eriyttäväksi ekonomistis-huollolliseksi toimin-
takonseptiksi. Tämä vaihe merkitsi vielä uuden vaiheen käynnistymistä ja uuden-
laista tehtäväksiantoa lasten päivähoidolle, nimenomaisesti päiväkodeille: vuo-
sikymmen nosti rahassa mitatun taloudellisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden 
päiväkotitoimintaa hyvin voimakkaasti määritteleväksi tekijäksi. Trendiin liittyi 
lasten vanhempien valintavaihtoehtoja ja vaikuttamista korostanut keskustelu ja 
lainsäädännölliset kotihoitoa sekä yksityistä hoitoa preferoivat poliittiset ratkai-
sut. Vuosituhannen vaihteessa tuloksellisuus pelkistyi paljolti taloudellisen te-
hokkuuden tavoitteluksi.

1990-lukua voidaan pitää suomalaisen varhaislapsuuden ja julkisen päivä-
hoidon kehityksen kannalta vähintään yhtä haastavana ja ristiriitaisena kuin 
edellistäkin vuosikymmentä. Edellisillä vuosikymmeniltä lähteneet muutossyklit 
jatkuivat ja osin voimistuivatkin. Tämä synnytti myös Helsingin kaupungin päi-
vähoidossa erittäin haastavan ja ristiriitaisen tilanteen. Se johti uuteen strategi-
aan, päiväkotien koko työtoiminnan fordistamiseen ja standardisoimiseen, sekä 
ohjelmalliseen varhaispedagogisen asiantuntemuksen vähentämiseen päiväko-
deissa. 

Kuvaan seuraavassa tämän kehitysvaiheen päälinjoja ja avainratkaisuja pyr-
kimättä lopulliseen kuvaan, sillä nähdäkseni viimeisen 30–40 vuoden aikana 
käynnistyneet muutossyklit valtakunnallisten tehtäväksiantojen ja Helsingin 
omien valintojen myötä ovat edelleen pääosin ”voimassa”. Useita kuntien päi-
väkotihoitoa järisyttäviä lakeja astui voimaan 1990–1992, siis hiukan ennen ns. 
talouslamaa. Laeista ja asetuksista keskeisimpiä oli 1.1.1990 voimaan tullut laki 
(24/85) alle kolmivuotiaiden lasten vanhempien tai huoltajien oikeudesta saada 
kotihoidon tukea vastineena ja vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoitopai-
kalle. Esitän sen pääpiirteet seuraavassa, sillä tämä kärjistymä kuvaa mielestäni 
hyvin tutkimukseni kasvatusyhteistyön ehtojen muodostumista tietyssä tilantees-
sa emergenttinä, sosiaalisena kohoumana tai kärjistymänä. Tällä tilanteella ja sen 
ratkaisulla on ollut erittäin suuri merkitys myös tutkimuspäiväkotini toiminnan 
muotoutumiselle ja erityisesti kasvatusyhteistyön ehtojen rakentumiselle.  

Helsingin päivähoidossa laki- ja asetusmuutokset vaikuttivat osin välittömästi 
ja osin muutaman vuoden viiveellä. Tilanteen monitahoista ristiriitaisuutta kuvaa-
vat Helsingin päättävien elinten eräät asiakirjat. Sosiaalilautakunnan mukaan alle 
3-vuotiaiden lasten lakisääteinen päivähoito-oikeuden toteutuminen 3–6-vuotiai-
den päivähoitoa vaarantamatta riippuu myös siitä, jatketaanko lakisääteistä van-
hempainrahakautta sekä lisäksi sitä saadaanko päiväkoteihin normaali SVOL:n 
mukainen valtionosuus? Saadaanko kunnallinen kotihoidon tuki niin ikään SVOL:n 
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piiriin? Ja johtavatko henkilöstön palkkauksen kehittämistoimet tarkoitettuun tu-
lokseen? Sosiaalilautakunta esittikin, että lain voimaan tuloa tulisi lykätä ainakin 
kolmella vuodella. Myös perhepäivähoidon ohjaajat ja päivähoitoalan ammatti-
järjestöjen paikallisyhdistykset vaativat päivähoitolain voimaantulon lykkäämistä 
kunnes Helsingissä on riittävä määrä päivähoitopaikkoja ja henkilökuntaa. Samalla 
sosiaalilautakunta halusi lisätä perhepäivähoitopaikkoja, mitä kuitenkin vaikeutti 
vuosia jatkunut henkilöstöpula (Sltk 28.2.1989 § 105).

Lautakunnan käsityksistä ja henkilökunnan aktiivisuudesta voi nähdä päivä-
hoidon riippuvuuden valtiovallan liikkeistä ja toisaalta paikallisen tason omista 
erityisistä ongelmista kuten hoitopaikka- ja työvoimapulasta. Erityisen kiihkeä 
ja monimutkainen tilanne syntyi sosiaalilautakunnan päivähoitojaoston yrityk-
sestä ratkaista ennakkoon tilannetta, joka käytännössä tarkoitti siis sitä, että lain 
mukaan kaikille alle 3-vuotiaille lapsille tulisi löytyä hoitopaikka 1.1.1990 alkaen. 
Tämän toteuttaminen näytti vaikealta. Vaikeutta lisäsi epävarmuus monien teki-
jöiden vaikutuksesta kokonaisuuteen.

Ennakoidessaan lain voimaantuloa siten, että alle 3-vuotiaille olisi tarvittaessa 
lain mukainen hoitopaikka, sosiaalilautakunnan päivähoitojaosto teki 22.12.1988 
pysyväispaikkakäytännöstä luopumista koskevan päätöksen. Tämä merkitsi sitä, 
että mahdollisesti jo päivähoidossa oleva yli 3-vuotias lapsi olisi joutunut lain 
voimaan astuessa luovuttamaan paikkansa alle 3-vuotiaalle. 1980-luvulla Hel-
singissä oli pyritty ottamaan huomioon paremmin lapsen hoidon jatkuvuus. Hoi-
topaikkatilanteen asteittain parantuessa, hoitopaikan saanut lapsi saattoi jatkaa 
hoidossa siihen asti, kun tarvitsi paikkaa, eikä näitä paikkoja enää pantu 1980-lu-
vun lopulla vuosittain hakuun.  Tämä käytäntö tuli kuitenkin uhanalaiseksi vuosi-
kymmenen lopulla, kun jaosto päätti, että ns. subjektiivisen päivähoito-oikeuden 
turvaaminen alle kolmevuotiaille tulisi toteuttaa luopumalla yli 3-vuotiaiden hoi-
tojatkuvuudesta. Sekä lasten vanhemmat, työntekijät, että eräät valtuustoryhmät 
vaativat jaoston päätöksen peruttamista. Päätös johti mm. useisiin kanteluihin 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaalilautakunta käsitteli 28.3.1989 päätöstä 
koskenutta kuutta eri kantelua.

Vanhemmat lähestyivät sosiaalilautakuntaa myös kirjelmin. Päiväkotien joh-
tajat esittivät kirjelmässään lautakunnalle, etteivät he voi toimia tehtävässään, 
mikäli yli 3-vuotiaiden pysyväispaikkakäytännöstä luovutaan. Sosiaalilautakunta 
käsitteli jaostonsa päätöstä ja totesi, että alle 3-vuotiaiden hoitopaikkaoikeus tu-
lisi toteuttaa vuoden 1990 alusta puuttumatta yli 3-vuotiaiden hoitopaikkoihin. 
Sosiaalilautakunta totesi, että lasten hoidon jatkuvuutta pidetään erittäin tär-
keänä ja päätti, että se tulee arvioimaan uudelleen keväällä suoritettavan kysely-
tutkimuksen jälkeen lasten päivähoitojaoston 22.12.1988 pysyväispaikkakäytän-
nöstä luopumista koskevan päätöksen (Sltk 28.2.1989 § 105). Helsingin tilanteen 
teki vieläkin monimutkaisemmaksi kiristynyt henkilöstöpula. Lautakunta pyrki 
ratkaisemaan tilannetta ja päätti esittää nostettavaksi päivähoidon henkilöstön 
palkkausta kahdella palkkaluokalla (Sltk 28.2.1989 § 108). Tilanteen laukaisi so-
siaalilautakunnan yksimielinen päätös 25.4.89 § 230 vastoin esittelijän esitystä: 
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”Lasten valinta suoritetaan aikaisempien ohjeiden mukaan huomioiden sosiaali-
set ja kasvatukselliset näkökohdat ja siten, että alle 3-vuotiaita ei pääsääntöisesti 
valita yli 3-vuotiaiden paikoille.” 

Lasten vanhempien ja työntekijöiden yhtäaikaisesta kamppailusta pysyväis-
paikkaoikeuden puolesta tuli ensimmäinen päivähoitoa käyttävien vanhempien 
julkinen, voimakas ja voittoisa esiintyminen Helsingissä. Yli kolmivuotiaiden hoi-
topaikkaoikeuden vakiintuminen oli siten eräs kasvatusyhteistyön ehtoja oleel-
lisesti rakentava tekijä. Edellä kuvaamassani prosessissa näyttäytyi mielenkiin-
toisella tavalla tutkimukseni monisubjekti tai -toimijakokonaisuus. Näytti siltä, 
että kriisitilanne aktivoi sen monipuolisesti. Kasvatusyhteistyön keskeiset ehdot 
näyttäisivät täten olevan hyvin moniaineksisia ja niiden tuottaminen sekä säätely 
ainakin tässä esiin tulleiden toimijoiden yhteistä työtä.  

7.7.1 Strateginen muutos Helsingin päivähoidossa

Helsingissä sosiaalilautakunnan perustama Lasten päivähoito 1990 -jaosto (Sltk 
25.4.89 § 229) ryhtyi selvittämään lasten päivähoidon kokonaistilannetta. Jaos-
to teki selvityksen Selvitys lasten päivähoidon kokonaistilanteesta vuoden 1990 
alussa, jonka sosiaalilautakunta hyväksyi kokouksessaan 8.8.1989. Jaosto arvioi 
tilannetta ja väitän, että selvityksen pohjalta Helsingin päivähoidossa käynnistyi 
strateginen muutos. Erilaisten laskelmien ja arvioiden pohjalta Helsingissä pää-
dyttiin osana 1.1.1990 voimaantullutta lainmuutosta vähentämään alle 3-vuotiai-
den osuutta päivähoidossa panostamalla muun muassa kaupungin maksaman ko-
tihoidon lisätukeen. Lisäksi jaoston esityksen mukaan päivähoitotilanne edellytti 
henkilöstöpolitiikan perusteellista uudelleenarvioimista ja uudistamista. Yksiköi-
den tulosvastuullisuutta tuli lisätä mm. antamalla lisää päätösvaltaa talousasiois-
sa.  Sosiaalitoimen toimintakertomuksessa vuodelta 1989 todetaan: ”Lasten päi-
vähoidossa toteutettiin olennainen strateginen muutos verrattuna suunnitelmaan 
nostamalla lasten kotihoidon tukea tuntuvasti jolloin kotihoidon tuen piirissä  
olevien alle kolmevuotiaiden määrä nousi 60 %:iin vuoden lopussa 47 %:sta.”  
Helsingissä päivähoidon jono lyhenikin vuoden 1989 tilanteesta, jolloin jonossa 
oli 3 491 lasta vuoden 1990 tilanteeseen nähden merkittävästi, jolloin jonoon kir-
jautui enää 232 lasta131. Kaupungin eri alueilla tilanne kuitenkin vaihteli. 1.1.1990 
alkaen alle 3-vuotiaiden osalta jonot hävisivät vähitellen, niin että viime vuosina 
ne ovat olleet joitakin satoja132. Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa varsinaisista 
jonoista oli päästy. 

Kunnallisissa päiväkodeissa lasten määrä oli vuoden 2005 lopussa  16 651 las-
ta, merkittävästi pienempi kuin 1980-luvun lopulla, ja päiväkoteja oli useita kym-
meniä vähemmän. Vastaavasti kunnallisessa päivähoidossa ja päiväkotihoidossa 
olevien lasten suhteellinen osuus lukuun ottamatta nuorimpia lapsia oli koko 
ajan kasvanut. Tutkimukseni kasvatusyhteistyön näkökulmasta hoitopaikkojen 
lisäämisellä oli oleellisen tärkeä merkitys vanhempien ja päiväkodin lasta hyö-
dyttävien yhteistyömahdollisuuksien ja -piirin laajentamisessa sekä samalla lasta 
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koskevan hoito- ja kasvatusvastuun yhteisöllisessä jakamisessa. 1990-luvulla teh-
dyt strategiset ratkaisut ja kilpailevien järjestelmien luominen eivät kuitenkaan 
välttämättä tukeneet tätä kehitystä eriyttäessään lapsiperheitä, erityisesti äitejä ja 
toisaalta pienten lasten ryhmää. Palaan tähän tuonnempana tarkastellessani kun-
nallisen päivähoidon valtakunnallisen ja paikallisen tason yhteistä sekä erityistä 
kehitystä, trendejä ja riippuvuuksia.

7.7.2 Yksilöllisyyden, yhteisöllisyyden ja tuottavuuden vaikea yhdistelmä 

Lasten päivähoito 1990 -jaosto päätti tarpeesta päivähoidon uudelleenarvioimi-
seksi. Se esitti myös henkilöstöpolitiikan perusteellista uudelleenarvioimista. Yk-
siköiden tulosvastuullisuutta tuli lisätä mm. antamalla lisää päätösvaltaa talous-
asioissa. Helsingin kaupungin päiväkotihoidossa oli korostettu ja kehitetty (työ-)
yhteisöllisyyttä viimeistään 1980-luvulta ja samoihin aikoihin siinä oli nostettu 
sosiaalihuollon uudistamisen myötä esille yksilö ja yksilöllisyys, päivähoidon 
asiakasvanhempi sekä asiakaslapsi. Nämä saattoivat olla hyvinkin jännitteisis-
sä suhteissa toisiinsa ja aiheuttaa esim. työntekijöiden työmotivaation ja -viih-
tyvyyden heikentymistä. Kriisiytyneessä tilanteessa poliittisesti vastuullinen elin 
päivähoitojaosto halusi ratkaista tilannetta henkilöstön aseman ja vaikutusvallan 
parantamisella, muun muassa päätösvallan siirtämisellä aiempaa enemmän työ-
yhteisö- ja yksikkötasolle. Tämän yhteyteen liitettiin niin ikään paljolti ulkoapäin 
tulleet tulos- ja tulosyksikkökäsitteet. Niiden tulkinta ja käyttöönotto ei kuiten-
kaan ollut mitenkään suoraviivaista.

Tarkastelen seuraavassa yhteisöllisyys-, yksilö- ja yksikkötematiikkaa sekä 
tulosajattelun ensimmäiseksi ja toiseksi vaiheeksi mieltämääni kehityskulkua 
Helsingin kaupungin päivähoidossa. Materiaalinani käytän kahta laaja-alaista 
kehittämishanketta, vaikuttavuus- ja tulosyksikköprojektia koskevia asiakirjoja 
ja raportteja. Vaikuttavuusprojektissa pyrittiin kehittämään päiväkotien peda-
gogista toimintaa yksilöllisestä näkökulmasta. Tulosyksikköprojektin tavoitteena 
oli päiväkotien työyhteisöjen kehittäminen tulosyksikköinä. Tulosajattelun toista 
vaihetta kuvaan valtakunnallisen ja paikallisen ns. virallisaineiston avulla. Tutki-
musaiheeni kannalta tämä ajallinen vaihe on tärkeä, eräänlainen hybridisaatio, 
joka näytti toisaalta luovan paljon edellytyksiä päiväkodin työn ja siinä vanhem-
pien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiselle, mutta toisaalta estävän niiden to-
teutumista käytännössä. 

Tarkastelu osoittaa koko päivähoitojärjestelmän ja tutkimuspäiväkotini päi-
vittäisen työn erittäin monitahoisen ja monimutkaisen kietoutuneisuuden pai-
kallisiin sekä yleisempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, poliittisiin valintoihin ja 
valtasuhteisiin.

Päivähoidon, etenkin päiväkotien sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisäämi-
nen on ollut Helsingin päivähoitotoiminnan kehittämisessä painotetusti esillä 
1980-luvulta lähtien. Sitä oli edistetty useilla hankkeilla. Päivähoidon työntekijöi-
den toimenkuvat uusinut henkilöstörakennetyöryhmä toteaa raporttinsa johto-
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päätöksissä: ”Työryhmä korostaa, että päiväkotien sisäisellä yhteistyöllä on olen-
nainen merkitys. Toimenkuvien suhteen tulee olla joustava ja tehtäviä tulee jakaa 
tarkoituksenmukaisesti” (Työryhmäraportti 31.5.1988). Päiväkodin 3–5-vuotiai-
den toiminnan vuosisuunnitelmarungon laatinut työryhmä totesi puolestaan, että 
kasvatustoiminnan suunnitteluun kuuluu kolme osa-aluetta, joista yksi on kas-
vatustoimintaan osallistuvien aikuisten toiminnan suunnittelu: yhteistyömuodot 
henkilökunnan ja lasten vanhempien kesken, yhteistyö päiväkodin sisällä (koko 
henkilökunta, ryhmäkohtainen tiimityö) (Työryhmäraportti 29.1.1987). 

Muutos 1980-luvun lopulta 1990-luvun alkuun oli huomattava verrattaessa 
yhteistyön painotusta vuoden 1980 kasvatustavoitekomitean mietintöön tai Hel-
singin kaupungin 0–3-vuotiaiden kehittämistyöryhmän raporttiin vuodelta 1979. 
Niissä osoitetaan korostetusti asiantuntemuksen tarve, lasten kehitystasoon pe-
rustuvan toiminnan suunnittelu, kasvattajapersoonat ja kasvattajayhteisö. Työyh-
teisön tai kasvattajayhteisön työn suunnittelusta ei varsinaisesti puhuta. Helsin-
gin päivähoidossa yhteisöllisyyden ja tuloksellisuuden ohella pyrittiin toiminnan 
yksilölliseen lapsikohtaiseen kasvatukseen ja yhteistyöhön lasten vanhempien 
kanssa. Vuonna 1986 käynnistyneet päivähoidon asiakaskyselyt sekä esimerkiksi 
vaikuttavuusprojekti olivat korostetusti lapsi- ja vanhempiyksilön näkökulmasta 
toimintaa kehittämään pyrkiviä. Niissä avainroolissa olivat asiakas – vanhempi ja 
lapsiyksilö, joiden suhteen työntekijöiden ja työyhteisöjen tuli orientoitua ”uudel-
leen” ja kehittää työtään. 

Vuosina 1989–90 toteutetun vaikuttavuusprojektin133 tavoitteena oli kehittää 
lasten kasvatusta ja hoitoa yhdessä lasten vanhempien kanssa. Projektissa lapsen 
kasvun ja kehityksen arviointiin osallistuivat vanhemmat ja työntekijät. Raportin 
mukaan vanhempien kanssa sovittujen lasten kasvu- ja kehitystavoitteiden saa-
vuttamisen arvioinnissa arviointialueet olivat sosiaaliset taidot ja tunne-elämä, 
motoriset taidot, kielelliset taidot, hahmotus ja jäsentämien sekä fyysinen kehitys 
ja terveys. Henkilökunta arvioi asetettujen lapsen kehityksen tavoitteiden toteu-
tumista. 

Arviointitulosten mukaan arvioitujen lasten enemmistöllä (76 %) tulos oli ase-
tetun tavoitteen mukainen tai sitä parempi. Arviointiasteikolla 1–5 tavoitteiden 
saavuttamisen keskiarvo kaikilla em. osa-alueilla oli 3,09 päiväkodeissa (n = 741) 
ja perhepäivähoidossa 3,10 (n = 74). ”Parhaiten tulokset saavutettiin fyysisen ja 
motorisen kasvatuksen alueella. Vaikeimmaksi tavoitteiden savuttaminen sen si-
jaan osoittautui sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän, hahmotuksen ja jäsentämi-
sen sekä kielellisten taitojen osa-alueilla” (emt., 7 ). Päivähoidon tulosyksikköko-
keilu käynnistettiin vuonna 1990. Se oli yksi osa kehittämistoimenpiteistä, joilla 
tähdättiin päivähoidon henkilöstön saatavuuteen ja työssä pysymisen turvaami-
seen. Kokeilusta laadittiin raportti134. 

Kehittämishankkeen toisena tavoitteena oli yksikön tarpeista lähtevän ja yksi-
kössä tapahtuvan toiminnan suunnittelun ja ohjauksen lisääminen: ”Tämä mer-
kitsee hallinnollisen vallan ja vastuun lisäämistä, byrokratian ja turhan hallinnol-
lisen työn purkamista sekä henkilökunnan osallistumisen ja joustavan yhteistyön 
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lisäämistä… Yksikön koko henkilökunta on mukana tavoitteiden asettamisesta 
tuottavuuden ja vaikuttavuuden seurantaan asti. Yksikkökohtaisiksi vuoden 1990 
tulostavoitteiksi ovat nousseet muun muassa lapsen yksilöllisyyden huomioimi-
nen, joustavuuden lisääminen toiminnassa, yhteistyön tiivistäminen vanhempien 
kanssa, yhteisen näkemyksen luominen kasvatustavoitteista, työaikajärjestelyt 
toimintaa ja tarvetta vastaaviksi, avoimen vuorovaikutuksen lisääminen sekä in-
formaation parantaminen.” 

Molemmat tavoiteasettelut vaikuttavat erittäin laaja-alaisilta päiväkotien 
omaa toimintaa monipuolisesti ja yhteistyössä lasten vanhempien kanssa kehit-
tämään pyrkivältä. Raportin mukaan myös tulosyksikön henkilöstö oli kokenut 
kokeilun erittäin positiivisena. Raportin mukaan koko päiväkodin henkilökunnan 
yhteistyö oli lisääntynyt, samoin eri ammattiryhmien välinen yhteistyö. Tiedon-
kulku oli parantunut ja tieto koettiin entistä tärkeämmäksi. Tiedon laajentumisen 
myötä toimintaa pystyttiin arvioimaan laajemmin ja tulosyksikössä oltiin entistä 
innokkaampia oman työn kehittämiseen. Henkilökunta koki myös erittäin myön-
teisenä, että päiväkodin johtaja voi päättää vuosi- ym. lomista. Tämä oli nopeutta-
nut huomattavasti päätöksentekoprosessia. Kokeilun myötä myös yhteistyö van-
hempien kanssa oli lisääntynyt ja henkilökunta saanut vanhemmilta myönteistä 
palautetta niin kokeilusta kuin omasta toiminnastaan. Kokeilun aikana kehitettiin 
erilaisia toiminnan seurannan mittareita, joihin sisältyivät mm. päivähoitojono, 
kyselyt lasten vanhemmille, tuloskeskustelut, päiväkodin täyttö- ja käyttöaste, 
lähtöhaastattelut ja tavoitebudjetin toteutuminen.  

Helsingin kaupungin päivähoidossa tulosajattelussa näyttää olleen kaksi vai-
hetta. Ensimmäisessä vaiheessa tuloksellisuus tulkittiin moniulotteisesti työyh-
teisöjen toimintamahdollisuuksia laajentavina, toiminnan laadun ja muun muas-
sa vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisenä. Tulosajattelu kytkeytyi 
toiminnan kokonaisuuden moniulotteisuuden hahmottamiseen, mikä mielestäni 
ei merkinnyt tuloksen käsittämistä ensisijaisesti rahataloudellisena, jollainen pai-
notus toimintaan tai paremminkin sen hallinnolliseen ohjaukseen tuli ulkoapäin 
julkisen sektorin valtiollisen ja kunnallisen toimintapolitiikan muutoksen seu-
rauksena. Siinä avainasemaan nousivat hyvinvointipalvelujen säästöt ja leikkauk-
set yleisemminkin. Ensimmäisen vaiheen tulosajattelun moniulotteisuutta lasten 
päivähoidossa vahvistaa myös seuraava tutkimuspäiväkodin alueen päivähoidon 
hallintodokumentti135 vuodelta 1991. Dokumentin mukaan vuoden 1991 avaintu-
losalueet olivat mm. työntekijän tulosvastuu, jolla tarkoitettiin perehdyttämisoh-
jelman toteuttamista ja työyhteisön kehittämisohjelman laatimista tai tarkistusta 
toimipisteissä. Toisena avaintuloksena oli lapsikeskeinen opetus- ja tulosyksikkö-
kokeilu hallinnollisen integroinnin muodossa yhdellä alueella. 

Dokumentit osoittavat paitsi lasten päivähoitojärjestelmän monifunktioisuut-
ta, myös hallinnollista joustokykyä, jossa näyttää olleen vahva ulkoapäin tullei-
den haasteiden, kuten tulosajattelun, käytännöllistämisen taju. On nähdäkseni 
perusteetonta olettaa, että tällaisen hallinnallistamisen muodon taustalla olisi 
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piillyt etukäteen tiedostettu tarkoitus muuttaa päivähoidon ohjausperiaatetta niin 
keskeisesti rahataloudellisista lähtökohdista määräytyväksi, kuin jatkossa näyttää 
käyneen. 

Toisessa vaiheessa talous- ja tuottavuusmittareiden käyttöönoton myötä orien-
taatio näyttää kaventuneen rahataloudellisen tuottavuuden merkityksen nopeaan 
ja monitahoiseen voimistumiseen. Toimintaa ryhdyttiin mittaamaan, johtamaan 
ja arvioimaan käyttö- ja täyttöastejärjestelmän lisäksi aiempaa enemmän myös 
hoitopäivän hintojen avulla. Näiden mittarien luonnetta ja soveltuvuutta nopeasti 
muuttuneeseen toimintaympäristöön, esimerkiksi kaupungin talouslinjauksiin ei 
ilmeisesti kyetty arvioimaan.

7.7.3 Ekonomismi Helsingin päivähoidon tulosohjausperiaatteeksi 

Tarkastelen seuraavassa Helsingin kaupungin päivähoidon rahataloudellisen 
prinsiipin mukaan määrittyneen tulosohjauksen prosessoitumista ja vakiintumis-
ta lainsäädännön määrittämänä. Tähän vaiheeseen liittyy valtakunnallisen kes-
kusviraston lakkauttaminen ja kuntien päätöksenteon itsenäisyyttä korostamaan 
pyrkinyt politiikan muutos. Kunnat eivät itse keksineet päivähoidon funktion 
muutosta, vuoden 1973 päivähoitolain merkityksen kuihtumista ja päivähoidon, 
erityisesti päiväkotimuodon säätelyä sitä korvaavilla taloudellisen tuloksen prin-
siipin ensisijaistaneilla uusilla laeilla. Helsingin kaupungin päivähoidon uusi stra-
teginen suunta pohjautuu keskeisiltä osiltaan uudislakeihin vuodelta 1992.

Keskeisiä päiväkotijärjestelmään syvällisesti vaikuttaneista säädöksistä olivat 
laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/92) 
sekä samana vuonna, 21.8.1992 annetut päiväkodin henkilöstön kelpoisuutta väl-
jentänyt (804/92136) ja työntekijäkohtaista lasten määrää yli kolmivuotiailla nos-
tanut päivähoitoasetuksen muutos (806/92137). Asetusten muutoksilla (804/92 ja 
806/92) oli käänteentekevä merkitys siirryttäessä päiväkodin varhaiskasvatuk-
sellisesta ideasta päiväkotien pedagogista asiantuntemusta vähentäneeseen ja 
1990-luvulla voimistuneeseen tulosajatteluun. Suhdelukuajattelu otettiin asetuk-
senmuutoksella käyttöön ensimmäisen kerran vapaakuntakokeilua (718/88) var-
ten 28.6.1991 tehdyllä päivähoitoasetuksen väliaikaisella muutoksella 1.8.1991. 
Helsingin kaupungin päivähoito samoin kuin mikään muukaan suurista kaupun-
geista ei ollut mukana tässä kokeilussa.

Uudet säädökset merkitsivät päivähoitolain määräysten liudentamista yhdessä 
hoidettavien lasten ja henkilöstön määrän sekä koulutetun henkilöstön koulutuk-
sen suhteen. Valtio muun muassa lakkasi kontrolloimasta ryhmäkokoja ja ohjasi 
päiväkotien lasten hoitamiseen sekä kasvattamiseen aiempaa vähemmän tähän 
työhön koulutusta saaneita. Valtio antoi kunnille lainmuutoksilla laajan oikeuden 
tulkita päiväkotitoiminnan keskeisiä rakenteita ja ehtoja. Kunnat ovat käyttäneet 
1990-luvulla väljennystä siten, että ryhmäkokoja on suurennettu, koulutustasosta 
on tingitty yleisesti – pedagogisesta koulutuksesta erityisesti – ja työvoimaa on 
supistettu.
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Avainkäsitteeksi 806/92 -asetuksen johdattamana myös Helsingin päivähoi-
don hallinnollis-taloudellisessa ajattelussa nousi suhdeluku; päiväkodin lapsi-
työn perusrakenne määriteltiin työvoima- ja lapsimäärän keskinäissuhteiden 
avulla eikä laadullisena kokonaisrakenteena, kuten alkuperäisessä laissa lasten 
päivähoidosta. Tämä merkitsi lähtökohtaisesti luopumista kasvatuksellisesti ja 
hoidollisesti perustellusta lapsiryhmäajattelusta. Käytännön toiminnassa tästä ei 
kuitenkaan ole voitu luopua pelkästään lapsimäärän vuoksi. 

Uusi määrittely nosti käyttöön erittäin voimakkaan työvoiman käytön ja seu-
rannan (raha)taloudellisen ohjausinstrumentin, jonka keskeinen merkitys on ol-
lut nähdäkseni päiväkodin työntekijöiden työn tehostaminen työn intensiteettiä 
nostamalla138. Seuraavassa esitän joitakin keskeisiä tätä tehostamista koskevia 
päätöksiä, jotka ovat koskeneet myös tutkimuspäiväkotiani ja joilla on kasvatus-
yhteistyön käytäntöjä sekä ehtoja muodostava merkitys.

1. Yleinen työajan lyhennys 1988–90. Vuosina 1988–90 toteutettiin yleinen 
työajan lyhennys139. Tekemäänsä kartoitukseen vuonna 1988 perustuen 
sosiaaliviraston henkilöstörakennetyöryhmä140 totesi: ”Työajan lyhennys-
tä varten ei missään vaiheessa päivähoito-osastolla ole ollut käytettävis-
sään lisätyövoimaa. Työajan lyhennys päiväkodeissa on toteutettu sisäisin 
järjestelyin. Aika on otettu siten, että siivous- ja taloustehtäviä on tällöin 
kevennetty, ja hoito- ja kasvatushenkilöstön osalta aika on pois suunnitte-
lusta sekä yhteistyöstä lasten vanhempien kanssa”. Ja edelleen arvioitiin:   
”… mikäli työajan lyhennystä varten ei saada lisätyövoimaa, joudutaan päi-
väkodeissa tiettyinä päivän aikoina laskemaan jopa lasten perushoidon ja 
kasvatuksen tasoa.”

Työryhmän laskelman ja esityksen mukaan viikoittaisen työajan lyhennyksen 
kattamiseksi olisi tarvittu 1 työntekijä 20–25 työntekijää kohden, mikä koko 
kaupungissa olisi merkinnyt 90 lisätyöntekijän palkkaamista. Työryhmän mu-
kaan ”työajan lyhennys voidaan toteuttaa keskuspäiväkotipiireittäin samalla ta-
valla kuin nykyään hoidetaan sairaus- ja vuosilomapoissaolot eli varahenkilös- 
töllä.”141 Tutkimuspäiväkodissa työajan lyhennys toteutettiin ilman lisätyövoi-
maa.

2. Lapsimäärän nostaminen yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Lasten päivähoidon 
uudelleenarviointityöryhmän mukaan: ”Sosiaalilautakunta on päättänyt 
10.12.1991 päättäessään toimintalinjoista toiminnan sopeuttamiselle vuo-
den1992 talousarvion määrärahoihin, että 1.8.1992 lukien 3–6-vuotiaiden 
kokopäiväryhmässä lasten määrä on 21 (täyttöaste 105 %) ja 3–10-vuo-
tiaiden osapäiväryhmässä lasten määrä on 26 lasta (täyttöaste on 104 %). 
1.1.1993 täyttöastetavoite on 100 %.” Mainittu lasten määrää yli 3-vuoti-
aiden osalta nostanut lainmuutos (806/92) astui voimaan 1.1.1993, mutta 
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tätä ennen kunnat voivat ryhtyä toimenpiteisiin säädöksen toimeenpane-
miseksi. Asetuksenmuutokset nostivat työntekijöiden työmäärää ja pie-
nensivät luonnollisesti yksittäisen lapsen ja perheen saaman ajan ja huo-
mion määrää,142 koska työvoimaa ei lisätty vastaavasti. 

3. Käyttöasteprosentti ja tuottavuuden nostaminen. 1980-luvun lopulla nousi 
esille myös sosiaalitoimen ja päivähoidon tuottavuuden143 mittaaminen144 ja 
sen nostaminen. Lasten päivähoidon uudelleenarviointityöryhmän mukaan 
tarkastelukaudella 1987–92 päivähoidon tuottavuus oli laskenut145. Tuotta-
vuutta katsottiin voitavan nostaa päiväkotien täyttö- ja käyttöastetta nos-
tamalla. Päivähoidon sopeuttamista kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen 
ryhdyttiin toteuttamaan tilanteessa, jolloin tuottavuutta, täyttöastetta ja 
käyttöastetta oli jo seurattu, mutta käyttöastetavoitetta ei ollut määritelty. 
Käyttöasteella mitataan lasten läsnäolopäivien ja hoito- ja kasvatushenki-
löstön toteutuneiden työpäivien välisen suhdeluvun toteutumista146. Työ-
ryhmä esitti käyttöastetavoitteen ottamista hoidon tehokkuuden seuranta-
mittariksi ja esitti samalla päiväkotien käyttöastetavoitteeksi 90 % (Lasten 
päivähoidon uudelleenarviointi Sltk 25.5.1993 § 157). Sosiaalilautakunta 
päätti asettaa käyttöastetavoitteeksi 85 %147. Vuoden 1996 alusta, jolloin yli 
3-vuotiaat tulivat ns. subjektiivisen hoitopaikkaoikeuden piiriin päiväkotien 
käyttöastetavoite148 nostettiin 90 %:iin149. Toteutuneella käyttöasteella on 
ollut taipumus nousta yli 90 prosentin. Vuonna 1999 Helsingin kaupungin 
kunnallisten päiväkotien käyttöasteprosentti oli 92,5150. 

4. Koulutus- ja palkkatason laskeminen. Päiväkotien henkilöstörakenteen 
muuttuminen vähemmän koulutetuksi ja samalla pienempipalkkaiseksi 
on ollut vuosikymmeniä valtakunnallisella päivähoidon hallinnon ja oh-
jauksen tasolla näkyvä trendi. Helsingin päivähoidossa tätä ei ole toteutet-
tu kaikkein nopeimmassa tahdissa. Sosiaaliviraston johtoryhmän 1.9.1992 
tekemän päätöksen mukaisesti lasten päivähoidon uudelleenarviointiryh-
mä esitti sosiaalilautakunnalle, että Helsingin päivähoidossa luovutaan 
perinteisestä kahden lastentarhanopettajan ja yhden lastenhoitajan ra-
kenteesta yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmissä ja yhden lastentarhanopet-
tajan sekä kahden lastenhoitajan rakenteesta alle 3-vuotiaiden ryhmissä 
asteittain. Esityksessä oli monipuoliset perustelut151. Jatkossa tavoitteena 
oli, että vain joka kolmannella hoito- ja kasvatustyötä tekevällä olisi las-
tentarhanopettajan tai vastaavantasoinen koulutus. Lastentarhanopetta-
jat kokivat muutoksen suuntautuvan toiminnan laatua ja heidän ammat-
tikuntaansa sekä asiantuntemustaan vastaan152. Kaupunginhallitus päätti, 
että vanhoissa päiväkodeissa muutetaan henkilöstömitoitus asetuksen153 
mukaiseksi toiminnan muutosten yhteydessä sekä sitä mukaa kun las-
tentarhanopettajien vakansseja vapautuu. Helsingin kaupungin päiväko-
deissa ryhdyttiin vähentämään korkeamman ja pedagogisen koulutuksen 
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saaneen henkilöstön, lähinnä lastentarhanopettajien määrää. Päätöstä 
perusteltiin eri tavoin ja myös säästösyillä. Muutos palautui kaikkiaan 
valtakunnan tason lainsäädännön muutoksiin, eli päivähoidon uudelleen 
linjaukseen rahataloudellisista lähtökohdista käsin. 

Lasten päivähoitoa sopeutettiin sekä tuottavuutta nostettiin Helsingissä myös 
päivähoitopaikkojen ja kesätoiminnan supistamisella, uusien hankkeiden käyt-
töönoton lykkäyksillä, vara- ja sijaishenkilökunnan vähentämisellä ja vuonna 
1994 aloitetuilla lomarahojen vaihtamisella lomaksi. Määräaikaisten työntekijöi-
den työsuhteiden katkaiseminen kesän ajalta tuli niin ikään käytäntöön. 

Vanhempien kanssa tehtävään kasvatusyhteistyöhön säästöillä ja lamatalkoil-
la ei liene ollut piristävää vaikutusta, sillä henkilökunnan energiaa veivät huoli 
omasta työpaikasta ja tarve säästää työvoimassa. Toisaalta vanhemmat joutui-
vat kohtaamaan toiminnan supistuksia sekä toimimista vajaalla henkilökunnal-
la. Säästö- ja tuottavuuden lisäysstrategian merkityksestä eri näkökulmista on 
tehty vain vähän tutkimusta. Tuula Joronen tutki kesän 1993 päivähoitotoimin-
nan merkityksiä lasten vanhempien näkökulmasta. Toiminnan kesäsupistamiset 
muun muassa vuonna 1993 merkitsivät monille helsinkiläislapsiperheille ongel-
mia arjen sujumisessa, eivätkä perheet olleet suopeita tämäntyyppisille päivähoi-
don säästöille (Joronen 1994, 127–136). 

7.8 Hoitopaikan käytön intensiteetin kasvu pääkaupungissa 
1980–2002 

Tarkastelin Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessa 5.4.2004 
Helsingin kaupungin lasten päivähoidon tuottavuutta ja tehokkuutta hoitopai-
kan käytön intensiteetin muutoksina154. Tähän antoi mahdollisuuden kaupungin 
päivähoidon erinomainen tilastointijärjestelmä, jossa muun muassa lasten läs-
näolopäivät on vuosikymmeniä tilastoitu tarkasti. Lasten hoitopäivät on laskettu 
kuukausittain ja käytettävissä on myös jokaisen vuoden aikana toteutunut hoi-
topäivien määrä. Samana päivänä hoidossa olleiden lasten määrä on niin ikään 
rekisteröity. Intensiteetin sain jakamalla kertyneiden hoitopäivien määrän 31.12. 
hoidossa olleiden lasten määrällä vuodesta 1980 vuoteen 2002. Vuonna 1980 yksi 
lapsi oli käyttänyt päiväkotia 168 päivänä. Vastaava käytön intensiteettiä kuvaava 
luku oli 2002 vuoden lopussa 186; keskiarvoluku oli noussut 18 yksiköllä. Tällöin 
yhden hoitopaikan käyttöintensiteetti oli kasvanut eli tilan ja työvoiman käyttö on 
tehostunut 22 vuoden aikana 10,7 %. 

Korkeimmillaan käytön intensiteetti oli vuonna 2000, jolloin se oli 189. Vuo-
desta 1980 vuoteen 2000 intensiteetti oli tehostunut 12,5 %. Vuosina 2000–2002 
se laski jonkin verran. 

Osapäiväpaikkoja on ollut merkittävästi enemmän 1980-luvulla kuin 1990- ja 
2000-luvuilla. Lisäksi erityistä hoitoa tarvitsevien lasten, samoin kuin vuorohoi-
toa saavien lasten määrä on kasvanut. Näitä hoitopaikan intensiteettiä nostavia 
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tekijöitä ei tässä laskelmassa ole otettu huomioon. Tämä merkitsee, että todelli-
suudessa intensiteetti on kasvanut vuosina 1980–2002 huomattavasti enemmän 
kuin mainitut 10,7 %.

Päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilökunnan työmäärän lisäys, työtahdin ki-
ristäminen ja koulutustason laskeminen alkoi ennen lamaa, sai yllykettä siitä ja 
jatkui edelleen myös vuosituhannen vaihteen jälkeen. Näin ei ole liioiteltua puhua 
tähän toimintaan erityisellä tavalla valtiovallan ja hallinnon taholta suunnatusta 
rahataloudellisesti merkityksellisestä tuottavuus- ja tuloshakuisuudesta.

7.9 Tutkimuspäiväkodin kehityshistoria ja tilanne vuosituhannen 
vaihteessa 

Päätän luvun yhteenvetoon tutkimuspäiväkodin ja sen yhteistyön ehtojen histo-
riallisesta kehityksestä ja tilanteesta vuosituhannen vaihteessa. Päiväkodin kes-
keisien kehityshaasteiden kuvaukseen käytän yhteenvedossa toisiaan täydentä-
västi tutkimuspäiväkodin työntekijöiden omaa kuvausta tilanteesta ja tilasto- ja 
dokumenttiaineistojen avulla itse tekemiäni yhteenvetoja ja analyyseja. Tarken-
nan tätä kuvausta edelleen seuraavassa luvussa. Yhteenvedosta käy ilmi, että vuo-
situhannen vaihteessa päiväkodin työ ja yhteistyö lasten vanhempien kanssa oli 
kehittynyt erittäin haasteelliseksi ja vaati uudenlaisia ratkaisuja. Tutkimuspäivä-
kodissa toteutetussa Kieku-kokeilussa pyrittiin joidenkin ongelmien käytännölli-
seen ratkaisemiseen. 

7.10 Valtion ja kuntapolitiikan taivuttelema tutkimuspäiväkoti

Tutkimuspäiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1963 130-paikkaisena laitoksena. 
Myöhemmin paikkoja lisättiin 42, joten yksinkertaisen laskutavan mukaan päi-
väkodissa olisi pitänyt tutkimusajankohtana, vuonna 2001, olla 172 hoitopaik-
kaa, mutta niitä olikin kuukausittain vaihdellen ”vain” noin 135155. Hoitopaikka-
rakenteessa tapahtui kolmenlainen, päiväkodin kaikkeen toimintaan, erityisesti 
kasvatusyhteistyön ehtoihin ulottunut muutos vuodesta 1973156 vuoteen 2000. 
Vuoden 1973 päivähoitolailla pienennettiin tutkimuspäiväkodin kokopäivähoi-
dossa olevien yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoa 25 lapsesta 20 lapseen. Päiväkodin 
paikkamäärä pieneni kymmenellä. Se, että ryhmien pienennys tapahtui käytän-
nössä vasta 1980-luvulla, johtui hoitopaikkavajeesta. Päiväkodin alle 3-vuotiai-
den määrä oli puolittunut alkuperäisestä 30 lapsesta. Tämä johtui 6-paikkaisen 
vauvalan lakkauttamisesta vuonna 1991. Päätös157 vähensi nämä paikat 24:ään 
ja myöhempi 1990-luvun kehitys vähensi niitä edelleen kymmenellä (10). Toi-
nen outoa matemaattista ristiriitaa selittävä tekijä on ollut erityisesti yli 3-vuo-
tiaiden kokopäivähoidon lisääntyminen. Kokopäiväistä hoitoa tarvitsevien yli 
3-vuotiaiden lasten määrä kasvoi 1990-luvun alusta 125 % samaan aikaan kun 
osapäivähoito väheni 50:stä 8 lapseen. Tutkimuspäiväkodissa olivat vuonna 
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2001 kaikki 127 lasta kahdeksaa (8) osapäivälasta lukuun ottamatta kokopäivä-
hoidossa. Alkuperäinen 50 osapäiväpaikkaa oli muuntunut laskennallisesti noin 
21 kokopäiväpaikaksi (42 kp- + 8 op-paikkaa/lasta). 

7.11 Irti hoitopaikkavajeesta – tutkimuspäiväkodin 37-vuotinen 
pitkä marssi

Perustamisvaiheesta lähtien vallinnut alueen hoitopaikkapula kroonistui ja tilan-
ne heijastui koko ajan ulkoisena paineena päiväkotiin, erityisesti johtajaan. Ti-
lannetta helpotti alueen kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito. Kunnallisia 
perhepäivähoitajia oli 1970-luvun lopulla kymmenkunta, 1990-luvun alussa 7–8 
ja vuonna 2001 enää viisi. Vuonna 1996 perustettiin ryhmäperhepäiväkoti, jossa 
hoitopaikka tarjoutui yhdeksälle lapselle158. Tutkimuspäiväkodin peruskorjauksen 
hankesuunnitelman (1994) mukaan vuodelle 2000 alueen hoitopaikkavajeeksi ar-
vioitiin159 79 paikkaa160. Vajeen poistamiseksi päiväkodin yhteyteen rakennettiin 
lisätila, joka avattiin elokuussa 1998. Varsinaista paikkapulaa ei enää 1990-luvun 
loppupuolella ollut, vaikka jotkut asiakkaat joutuivat odottamaan ajoittain paik-
kaa161. Kysynnän ja tarjonnan tasapainon ratkaisi kysynnän laskeminen ja uusien 
paikkojen perustaminen. Kysyntä laski kotihoidon tuen käyttöönoton ja ilmeises-
ti myös työttömyyden lisääntymisen seurauksena 1990-luvulla. Näihin tekijöihin 
viittaa erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten määrän vähentyminen ja toisaalta alu-
een lastensuojelun tarpeen pysyminen pitkään korkeana ja sen kasvu samaan ai-
kaan. Näihin kysymyksiin palaan seuraavassa luvussa perhetyöntekijäkokeiluun 
liittyen. 

Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa tutkimuspäiväkodin haasteet näyttivät 
nousseen lasten ja vanhempien tarpeiden lisääntymisestä ja moninaistumisesta 
sekä toisaalta työelämäehtojen muutoksista sekä hallintotoimijan toteuttamista 
päivähoitojärjestelmää ja työntekijöiden työn tehostumista koskeneista säänte-
lyistä. Näistä osa tuntui kohdistavan työntekijän työtä byrokraattis-hallinnolli-
seen suuntaan, jolloin perustyöhön lasten parissa tuntui jäävän vähemmän aikaa 
ja voimavaroja. Sekä asiakaskunnan haasteellistuminen että valtakunnalliset ja 
paikalliset päivähoito- ja perhepoliittiset järjestelmäratkaisut ovat vaikuttaneet 
merkittävästi myös päiväkodin yhteistyöhön. Vanhempien ja päiväkodin työn-
tekijöiden kohtaamat työelämähaasteet ovat osaltaan vaikeuttaneet sekä päivä-
kodin lapsityön että vanhempien kanssa tehtävän kasvatusyhteistyön käytännön 
toteutusta.
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7.12 Tutkimuspäiväkodin 6,4 miljoonaa hoitotyötuntia, tuotannon 
kasvu ja tehostuminen

Laskelma tutkimuspäiväkodin työn tehostumisesta
vuodesta 1972 vuoteen 2000

Selvitin tutkimuspäiväkodin työn tehostumista laskemalla hoitopäivätuotannon 
kasvun vuodesta 1972 vuoteen 2000 muuntaen osapäivähoidon päivät kokopäi-
väisiksi ja kertoen ne kaupungin suunnittelussa yleisesti käytetyn laskentatavan 
mukaisesti kahdella. Esitän päiväkodin hoitotyön tehostumista ja intensiteetin 
kasvua osoittavan laskelman liitteessä 7 (Taulukko 17). Vuonna 1972 päiväko-
ti tuotti 17 559 kokopäiväistä hoitopäivää ja vuonna 2000 vastaavasti 25 034 
päivää162. Päiväkodin tuotanto oli siis tuona aikana kasvanut merkittävästi. Tä-
män olivat mahdollistaneet päiväkodin 1990-luvun lopulla peruskorjatut tilat 
sekä 42-paikkainen lisärakennus, mutta nämä tekijät selittivät kuitenkin vain 
osan hoitotyön tuotannon määrän kasvusta. Keskeisimmät selittäjät olivat 1) yli 
3-vuotiaiden suhdelukumäärittelyyn perustunut lasten määrän lisäys, 2) hoidon 
kokopäiväistyminen sekä 3) käyttöastetavoitteen käyttöönotto ja nostot 1990- 
luvulla.

Kaikilla kolmella muutoksella oli välitön yhteys valtakunnallisen toimijan 
ratkaisuihin vuodesta 1973 alkaen. Suurimmat muutokset liittyvät päivähoito-
poliittisiin valtakunnallisiin linjauksiin, toimintakonseptien muutoksiin. Koti-
hoidontuen tultua kunnallisen hoitopaikan vaihtoehdoksi 1.1.1990 ja eräiden 
perhepoliittisten uudistusten jälkeen alle 1-vuotiaiden lasten määrä laski myös 
tutkimuspäiväkodissa. Toiminnan kokopäiväistymisen kehityskulku liittyi van-
hempien työelämävaatimusten ohella vuonna 1992 tapahtuneeseen lapsiryhmän 
koon säätelystä luopumiseen ja ns. suhdelukuperiaatteen käyttöönottoon päivä-
kodeissa.

Esitän seuraavassa luvussa 8 tutkimuspäiväkodissa vuoden 2001 alusta käyn-
nistyneen Kieku-kokeilun taustaksi tarkemman analyysin päiväkodin tilanteesta 
kasvatusyhteistyön haasteiden näkökulmasta.

Tutkimuspäiväkoti tuotti vuosittain keskimäärin 20 000 hoitotyöpäivää. Ot-
taen huomioon päiväkodin noin 120 lapsen määrä, voidaan laskea päiväkodin 
tuottaneen noin 4 800 hoitotyövuotta ja 6,4 miljoonaa hoitotyötuntia 40-vuoti-
sen toimintahistoriansa aikana. Päiväkodin toimintakonseptit olivat muuttuneet 
ja päiväkodin tuotanto kasvanut ja tehostunut vuosikymmenten aikana. Histori-
alliset toimintakonseptit ja niiden muutokset, erilaiset riippuvuuspolut osoittivat 
päiväkodin kasvatusyhteistyön vankkaa kiinnittymistä koko yksikön työhön, pai-
kalliseen yhteisöön ja asiakaskuntaan sekä valtakunnalliseen ja paikalliseen hal-
lintotoimijaan. Päiväkodin kasvatusyhteistyö muuntui, kehittyi ja kasvoi, sujui tai 
surkastui päiväkodin koko työn osana. Samalla se ikään kuin keikkui paikallisessa 
yhteisössä ja asiakaspinnassa, toisaalta paikallisen ja valtiollisen toimijan käsissä. 
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Esitän luvussa 9 yhteenvedon päiväkodin toimintakonsepteista valtiollisen 
toimijan säätelytoimintana vuosilta 1973–1992. Luvussa 10 vedän yhteen suo-
malaisen päiväkodin historiallisia kehitystrendejä sekä nykytilanteen analyysia 
koskevat tulokset, jotka samalla perustelevat päivähoitojärjestelmän ja erityisesti 
päiväkodin uudistamisen tarvetta.



171

8 Tutkimus- ja kokeilupäiväkoti aikuisyhteistyön 
kehittäjinä

Tässä luvussa esitän tutkimuspäiväkodiksi ja kokeilupäiväkodiksi nimeämäni 
kahden päiväkodin yhteistyötä ja kehittämishaasteita koskevat kuvaukset sekä 
syksyllä 2000 käynnistyneiden yhteistyön kehittämiskokeilujen kuvaukset ja 
niiden analyysit. Toisena kokonaisuutena esitän tutkimuspäiväkodissa keväällä 
2001 käynnistyneen laajan Kieku-kokeilun taustat, prosessin ja tulokset. 

Aluksi, kappaleissa 8.1 ja 8.2 esitän kokeilujen kiinnittymisen tutkimusproses-
siin. Tämän jälkeen (8.3) esitän kokeilupäiväkodin toimintaa ja yhteistyösuhteita 
sekä niiden kehittämishaasteita kehittäjäkokeilijan silmin kuvaavan otteen haas-
tatteluaineistostani. Tutkimukseni kannalta kehittäjäkokeilijan kuvaus on tärkeä, 
sillä se antaa tutkimuspäiväkodin tilanteen ja kokeilujen analyysin rinnalla katta-
vamman kuvan nykypäiväkodin arkityöstä sekä yhteistyön kehittämishaasteista. 
Kappaleessa 8.4 esitän kyseisen kokeilupäiväkodin syksyllä 2000 käynnistyneet 
kokeilut. 

Tutkimuspäiväkodissa syksyllä 2000 käynnistyneitä kokeiluja kuvaan ja ana-
lysoin kappaleessa 8.5. 

Kappaleessa 8.6 kuvaan tutkimuspäiväkodin ja sen lähiympäristön muu-
toshistoriaa sekä lasten ja vanhempien kasvanutta tuen tarvetta päiväkodissa 
keväällä 2001 käynnistynyttä perhetyöntekijäkokeilua taustoittavasti. Kappalees-
sa 8.7 analysoin tutkimuspäiväkodin tilannetta haastatteluaineistojeni pohjalta 
paikallistaen tutkimuspäiväkodin työn häiriöitymistä ja ajoittaista kriisiytymistä 
sekä uusien ratkaisujen tarvetta. Tarvittiin lisätyövoimaa ja päiväkodin työn uu-
delleen organisointia. Tärkein oli lasten vanhempien ja työyhteisön tueksi saatu 
perhetyöntekijä (kappale 8.8). Kappaleissa 8.9–8.12 kuvaan ja analysoin tämän 
Kieku-kokeiluksi nimetyn kehittämishankkeen taustaa, kokeiluasetelmaa ja tu-
loksia. Näistä kaksi osa-analyysiä esitän liitteissä 5 ja 6. 

8.1 Ryhmätutkimuksen käynnistämät kokeilut  
 

Ryhmätutkimus, jota kuvasin ja analysoin luvussa 5, rakensi tärkeän pohjan ja 
ideatason lähtökohtia tutkimukseni 4. vaiheelle, jonka muodostivat kahden päi-
väkodin toteuttamat kokeilut. Ryhmätutkimus antoi viitteitä siihen, että kokeilut 
tuli kohdistaa päiväkodin aikuisyhteistyön kehittämiseen. Kokeilujen alustava 
ideointi ”otti paikkansa”163 ryhmätutkimuksen istunnossa 13.3.2000. Keskustelu 
koski päivähoidon asiakkuuden muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. Olen poi-
minut seuraavan otteen tästä keskustelusta.
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Tutkimuspäiväkodin johtaja: 

”Minusta tässä ei vielä tullut selville, mikä on se tulevaisuus (pkj1a)?
Mikä on se suunta?”  

Istunnon vetäjä vastaa tarkistaen taululta: 

”Yksi tulevaisuuden suunta oli tämä ’vanhemmat tasaveroisiksi yhteistyö-
kumppaneiksi’.” 

Tutkimuspäiväkodin johtaja vastaa: 

”Sehän on nykyaikaa, se ei ole tulevaisuutta.”  

… ja tarkentaa pienen tauon jälkeen:  

”Sehän pitäisi olla nykyaikaa…(pkj1a)”.  

Tutkimuspäiväkodin johtaja jatkaa: 

”Mulla on siitä tulevaisuudesta sellainen visio, että nythän me ei voida 
kiistää sitä faktaa, missä me eletään: lehtien otsikoita. Laman jäljet on 
meillä tässä sylissä ja käsissä, ne näkyy nyt päivähoidossa olevissa lapsis-
sa. Ihmisten elinolojen vaikeus, työttömyys ja kaikki on aika paljon näh-
tävissä. … mä näen tulevaisuuden vision hyvin voimakkaasti sellaisena, 
että meidän pitäisi esimerkiksi työaikaa suunnitellessa voida huomioida 
se, että me voitaisiin paremmin vielä käyttää hyväksi tätä ammattitai-
toa ihan tällaisena ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä. Me nähdään 
ne asiakkaat päivittäin, nähdään ne ongelmat. Me voitais satsata niihin 
enemmän, heti pienten puolelta ruveta tukemaan sitä vanhempaa, joka 
sitä tukea tarvitsee.” 

Keskustelusta voi poimia tulevien kokeilusuuntausten viitesanat. Toinen näistä 
oli ryhmän aiemmassa keskustelussa tuottama ja istunnon vetäjän taululta ot-
tama tulevaisuuden visio vanhemmat tasaveroisiksi yhteistyökumppaneiksi ja 
toinen pkj1:n viimeisestä puheenvuorossaan esittämä kehittämisvisio ennaltaeh-
käisevä lastensuojelutyö.  

Kokeilujen ideointi ja käytännön valmistelu jäsentyi kahtena aihepiirinä ja ke-
hittelyille muodostui näin kaksi suuntaa. Ensimmäinen suunta oli lapsikohtai-
sen yhteistyön prosessimalli ja siinä erilaiset yhteistyö- ja vuorovaikutussuh-
teet. Ryhmätutkimus oli jäsennellyt lapsikohtaisen yhteistyön prosessikaaviota. 
Lapsikohtainen yhteistyö nähtiin myös ajallisesti etenevänä prosessina. Lapsen 
hoidon alkaminen nähtiin tärkeäksi yhteistyön käynnistämisvaiheeksi. Prosessin 
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vaiheita ja nivelkohtia oli tarpeen syventää käsitteellisesti sekä kokeilla ja muoka-
ta työkäytännöissä. Luonnehdin näitä kokeiluja ja niiden tuloksia pedagogisista 
näkökulmista kumpuaviksi yksilöllisen yhteistyön vuorovaikutusprosesseja ke-
hittäviksi kokeiluiksi.  

Toinen suunta oli ammatillisuus ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä. Se 
konkretisoitui 4-vuotisena lasten ja lapsiperheiden syrjäytymistä ehkäisemään 
pyrkivänä hankkeena, joka sai nimekseen Kieku. Kieku-kokeilu oli sekä asetta-
muksiltaan, kestoltaan että muiltakin ulottuvuuksiltaan tutkimukseen sisälty-
neistä kokeiluista laajin. Sen käytännöllisenä lähtökohtana olivat alueen sosiaa-
likeskuksen työntekijöiden havainnot lasten ja lapsiperheiden kasvaneista tuen 
tarpeista. Luonnehdin tätä kokeilua varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän toimin-
nan kehittämistä koskevaksi kokeiluksi.  

8.2 Vuorovaikutusprosessien kehittelyt tutkimus- ja 
kokeilupäiväkodissa  
 

Kokeiluideoita käsiteltiin etukäteen sovitussa ja tutkijan kutsumassa ryhmätutki-
muksen päätöstilaisuudessa 14.6.2000, johon osallistuivat ryhmätutkimuksessa 
mukana olleen kahden päiväkodin edustajat. Tilaisuudessa keskusteltiin kokei-
lukysymyksistä164 ja jatkotyöstä. Tarkoitus oli, että kokeilujen arviointiin käytet-
täisiin ryhmätutkimustyyppistä työmallia. Tähän ei kuitenkaan ollut mahdolli-
suuksia. 

Käytännön kokeiluja ja kehittelyjä lähti toteuttamaan kaksi hyvin erilaista päi-
väkotia. Toinen päiväkoti, jota tässä tutkimuksessa kutsun kokeilupäiväkodiksi, 
oli melko uusi yhteisö kaupungin uudella asuinalueella. Sen johtaja oli kokenut 
päiväkodin johtaja ja panostanut vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittä-
miseen muun muassa vanhempien kanssa käymiensä lapsen hoitoa ja kasvatusta 
koskevien aloituskeskustelujen muodossa. Toisella päiväkodilla, jota olen kutsu-
nut tutkimuspäiväkodiksi, oli pitkä historiallinen tausta maamme ensimmäisen 
lähiön päiväkotina. Tämän päiväkodin johtajan työhön sisältyi keskimääräistä 
enemmän vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa elävien lasten sekä heidän 
vanhempiensa tukemista ja yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tahojen 
kanssa. Tähän päiväkotiin sijoittui myös kokeiluista laajin Kieku-hanke, mistä 
seurasi, että siitä muodostui tämän kehittämistutkimuksen päiväkotityön tutki-
misen paikallinen kokonaisyksikkö. Päiväkoti vakiintui tutkimuspäiväkodiksi, 
josta kokosin kokeiluaineistojen lisäksi historiallisen ja tilastollisen aineiston.

Molemmissa päiväkodeissa syksyllä 2000 alkaneita kokeiluja toteuttavat 
työntekijät toimivat johtajiensa tuella tehden osin parityötä. He toteuttivat ko-
keilut oman työnsä ohessa ilman lisäresursseja. Päiväkodit toteuttivat kokeiluja 
itsenäisesti dokumentoiden niitä sovitusti. Keräsin kokeiludokumentit ja toteutin 
työntekijöiden haastattelut alkuvuodesta 2001. Kaikilla kokeilujen toteuttajilla 
oli käytössään laatimani lapsi- ja perhekohtaiseen, 9-vaiheiseen yhteistyösuhteen 
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aloitukseen ja jatkumiseen liittyvä käytännölliseen toimintaan ohjaava prosessi-
malli (ks. tarkemmin 5.2). Ryhmätutkimuksessa malli nimettiin HOKA-prosessi-
malliksi. Kokeilupäiväkodit päättivät valita tästä prosessista tiettyjä heitä kiinnos-
tavia kohtia ja kokeilla niihin liittyen uusia työmenetelmiä ja -välineitä kohdistaen 
kehittelynsä sekä aikuisten että lasten ja aikuisten välisiin vuorovaikutussuhtei-
siin. Kokeilijoilla oli käytössään myös ryhmätutkimuksesta laatimani analyysi 
sekä yhteenvetoaineisto165, samoin kuin tutkimukseni viitekehyksestä lapseen 
liittyvän työtoiminnan näkökulmasta laatimani vuorovaikutustyön alustava kä-
sitteellistys, jonka esitin ryhmätutkimuksen toisessa istunnossa 20.3.2000. Se on 
seuraavanlainen:

HOKA-prosessin käsitteellinen määrittely 

 1. Tilannekohtaisena laadullisena (koor./ko-oper./kom.) toimintana 
 2. Tilanteesta (vaiheesta) toiseen laadullisena ja ajallisena siirtymänä
 3. Lapsen kasvu ja kehitys laadullisena ja ajallisena
 4. Pedagoginen toiminta lapsikohtaisena laadullisena ja ajallisena
 5. Ryhmäkohtaisena laadullisena ja ajallisena
 6. Vanhempien keskinäinen tuntemus ja (toiminta) laadullisena ja ajallisena
 7. Vanhempien ryhmän ja kasvattajien ryhmän yhteinen toiminta laadullise-

na ja ajallisena
 8. Päämäärätavoitteisten yhteistyömuotojen prosessi laadullisena ja
 ajallisena
 9. Yhteistyön välineiden sisältö laadullisena ja ajallisena
10. Yhteistyön välineiden muoto laadullisena ja ajallisena

Lapsikohtaisen kasvatusyhteistyön prosessin määrittely edellä kuvatulla tavalla 
ja sen peilaus ryhmätutkimuksessa oli auttanut ymmärtämään kasvatusyhteis-
työtä moniulotteisena ja -merkityksellisenä työtoimintana. Määrittely toimi myös 
oman tutkimusprosessini apuna kehitellessäni generatiivisen vuorovaikutustyön 
ajatusta.

8.3 Kokeilupäiväkodin arjen yhteistyö, ongelmat ja haasteet 
kehittäjäkokeilijan silmin

Seuraavassa esitän kokeilupäiväkodin kokeilijatyöntekijän kuvauksen kyseisen 
päiväkodin toimintastruktuurista ja yhteistyön kehittämishaasteista. Tarkoituk-
seni on tällä esityksellä monipuolistaa ja tarkentaa kaupunkimaisen päiväkodin 
tilannetta, yhteistyötä ja sen ehtoja koskevaa kuvausta käytännön kokeilujen poh-
jaksi. Kontekstualisoin kokeilupäiväkodin yhteistyötä koskevia kehittelyjä myös 
ryhmätutkimukseen osallistuneen lastentarhanopettajan teemahaastatteluaineis-
ton166 avulla. Olen arvioinut tämän puheenvuoron tutkimukseni monipuolisim-
maksi kehittämisorientoituneen päiväkodin työkäytäntöjä ja kokeiluja kuvaavaksi 
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asiantuntijapuheeksi ja siten tärkeäksi kehittämistutkimukseni kannalta. Kuvaus 
kertoo nykypäiväkodin vaativista, päivittäin ja nopeasti muuttuvista tilanteista ja 
pyrkimyksestä tehdä suunnitelmallista ja korkeatasoista varhaiskasvatus- ja vuo-
rovaikutustyötä. Olen poiminut laajahkosta kuvauksesta yhteistyön kehittämisen 
kannalta tärkeäksi arvioimani kohdat otsikoiden ne.

Kokeilupäiväkodin toiminta perustuu yhteisölliseen suunnitteluun ja toteu-
tukseen, mutta sen johdonmukainen toteutus on haastavaa:   

”… Normaalitilanne on se, että maanantaina on talon palaveri, jossa kai-
kista näistä – meillä on nyt siis näitä tiimejä 3 – niistä kaikista on yksi, 
mahdollisuuksien mukaan 2 edustajaa ja päiväkodin johtaja ja keittiö- ja 
päiväkotiapulaisista joku. Sitten meillä on tiistaina, keskiviikkona ja tors-
taina näiden kolmen tiimin tiimipalaverit. On selkeästi päivällä puolitois-
ta tuntia aikaa joka viikko.…Toiset hoitaa. Sitten perjantaina meillä on 
pedagoginen palaveri, joka on opettajien ja johtajan yhteistä pohdiskelua 
… Joskus hyvin käytännön asioita, mutta toisaalta koko ajan sitä isom-
paa linjaa, että mihin nyt ollaan menossa. Käytännössä – kaikki tietävät 
päiväkodin arjen – aina on joku pois, on palaveria, on… mutta me ollaan 
yritetty lähteä siitä, että esimerkiksi pedagogiset palaverit pidetään vaik-
ka sitten olisi kaksi opettajaa paikalla.”

Työryhmien toimintaa toteutetaan lastentarhanopettajan pedagogisen johtajuu-
den luotsaamana kotipesä-toimintana. Pohditaan, mitä lastentarhanopettajien 
pedagoginen johtajuus on ja miten se toteutuu käytännössä: 

”…tämä kotipesä-ajattelu ja hyvin pitkälle kaikilla opettajilla on tämmöi-
nen pedagoginen johtajuus, niin en voi sanoa tällä hetkellä, että tekisin 
töitä yli tai alle 3-vuotiaiden kanssa vaan vastaan kolmen lastenhoitajan 
kanssa yhden tiimin… 22 lapsen elosta tässä päiväkodissa. On vastuukas-
vattaja. Mutta näissä tiimeissä, kun on nämä kotipesät, niin siellä on 4 
kasvattajaa – 3 lastenhoitajaa ja 1 opettaja. Tiimissä opettaja on peri-
aatteessa ja myöskin käytännössä vastuussa sitten… … Me (lastentarhan-
opettajat/ek) aina välillä pohditaan, ollaanko me työnohjaajia vai mitä 
me ollaan. …Opettajalla on selkeä vastuu vaikkakin päällisin puolin kaik-
ki teemme ihan samaa työtä.” 

Lastentarhanopettajat vastaavat myös yhteistyöstä lasten vanhempien kanssa, 
joka on paljolti keskustelua lapsen kasvatuksesta. Keskustelujen sisällössä on ta-
pahtunut muutos: 

”Ja sitten tässä työnjaossa kuitenkin on niin, että vanhempien kanssa 
tehtävä yhteistyö on kokonaisuudessaan kuitenkin… opettaja ottaa osaa 
kaikkiin keskusteluihin. Lastenhoitajat eivät pääsääntöisesti käy niitä yk-
sin vaan tässä 4 kasvattajan tiimissä, kun meillä on vielä jaettu vastuu 
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niistä 20 perheestä niin että yhdellä aikuisella on 4–5, niin opettaja on 
mukana näissä kaikissa keskusteluissa.
On ollut hyvin pitkälle semmoista yleistäkin vanhemmuuden tukemista, 
sitä että missä nyt mennään ja mikä nyt olisi järkevää. …vanhemmilla on 
kyllä tänä päivänä semmoinen tarvekin, että saa rauhassa tulla juttele-
maan, semmoinen ilmiselvä tuen ja vähän opastuksenkin tarve on.” 

Päiväkodilla on kasvatusyhteistyön ja yhteisesti ymmärretyn ammatillisuuden ke-
hittämisen akuutti haaste, joka liittyy eri tavoin juuri lasten vanhempien kanssa 
tehtävään yhteistyöhön: 

”…joku tietty pitäisi olla, joka olisi kaikille tuttu, kaikki tietäisivät, mistä 
puhutaan, kun puhutaan toimintatavoista. Se on kyllä vähän se päivähoi-
don ongelma, ainakin minä koen sillä tavalla… …Eli kun tämä ammatti-
kuntien – lähihoitajien, opettajien ja sosionomien – kirjo on niin valtava 
ja kuitenkin pitäisi mielestäni olla joku tietty… normisto, joka olisi kaikille 
tuttu, kaikki tietäisivät, mistä puhutaan, kun puhutaan toimintatavois-
ta… Ja se näkyy mielestäni ihan valtavasti myös tässä vanhempien kans-
sa tehtävässä yhteistyössä.” 

Mikä olisi tärkeää yhteistyön kehittämisessä ja mitä painottaa yhteistyön ja sen 
kehittämisen arvioinnissa ja onko työntekijöillä siihen osaamista ja aikaa: 

”Siihen (dokumentointiin/ek) me ollaan kokeiltu hyvin erilaisia tapoja… 
kuinka sitä harmaata tietoa tehdään näkyväksi. Tämän (kehittämis-/ek) 
prosessin aikana on todettu, että se on hyvin mielenkiintoinen osa meidän 
työtä ja vie hyvin paljon meidän aikaa. Se on ollut hyvin harmaa sillä 
tavalla, että kun kukaan meistä ei ole siihen koulutettu… nimenomaan 
siihen prosessiin… Että kaikki oivaltavat, että nämä keskustelut eivät ole 
niitä, joissa kirjataan lapsen allergiat tai…” 

Entä löytyykö yhdensuuntaisia näkemyksiä kehittämisen suunnasta. Niitä kuiten-
kin tarvittaisiin: 

”Mikä sitten on oikeaa arviointia? …mikä tässä kaiken kaikkiaan on sem-
moinen hyvä asia, on tavallaan sen jo voimassaolevan vallitsevan tosi-
asian luvalliseksi tekeminen. …Mutta siitä seuraa ongelma …Me ei voida 
elää sen varassa, että jokainen löytää sen persoonallisen tavan. Esim. me 
ollaan pohdittu just tätä arviointia, suunnittelu meillä elää nyt aika hyvin 
jo kaikilla ja dokumentointiakin on, mutta mikä sitten on oikeaa arvioin-
tia?”
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Päiväkodin lasta hyödyttävä kasvatusyhteistyön kehittäminen ei rajaudu päivä-
kodin sisälle eikä yhteistyösuhteisiin lasten vanhempien kanssa, vaan edellyttää 
yhteistyösuhteiden kehittämistä päiväkotien kesken ja koko varhaiskasvatusjär-
jestelmän tasolla sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon, koulujen ja muiden 
oppilaitosten ja kanssa:

”…Semmoinen, mikä itseäni nyt tällä hetkellä keväällä mietityttää, on 
sen eteneminen… kun lapsi vaihtaa päiväkotia. Niitä on tapahtunut tänä 
keväänä pari. Olen miettinyt… mikä on tämän alueen linja siihen, että 
tapaavatko opettaja ja lastentarhanopettaja vai annetaanko perheelle 
tämä pumaska, mikä on aika hienoa tietoa? …mutta sillä tavalla, että se 
esiopettaja, se lasten opettaja voisikin nyt vanhempien kanssa paneutua 
siihen ja ottaa ihan oikeasti käyttöön...”

Erityisvarhaiskasvatuksen, erityisasiantuntijoiden ja hallinnon keskinäissuhteis-
sa näyttää olevan sekä ammattikuntien hierarkioita että hallinnon tuottamaa by-
rokratiatyötä, joka imee päiväkodin työresursseja, jotka on mitoitettu lapsiryh-
män päivittäistä hoitoa ja kasvatusta varten:

”Sitten se, mikä tässä on kehiteltävää, pohdittavaa, ovat erityislapset, 
kuntoutussuunnitelmien nivouttaminen… Kun katsoo sivusta sitä työtä, 
mitä esimerkiksi meidän eltot tekevät, niin joskus tuntuu, että …he kir-
jaavat vaikka itse asiassa he tekevät sen työn hyvin pitkälle. Heillä olisi 
varmasti aika paljon enemmän annettavaa siihen kuntoutusprosessiin ja 
kaikkeen, jos sitä muutettaisiin…  olen pohtinut sitä, mikä on se päivähoi-
don rooli oikeasti erityishoitoa ja tukea tarvitsevan lapsen prosesseissa. 
Kun on tässä maistellut ja lukenut sitä kuntoutussuunnitelmakaavaketta, 
niin kyllä se on muuttunut hävyttömän vähän siitä… yhä edelleenkin päi-
vähoidon rooli on kirjata kaikkien muiden lausuntoja. …Meidän eltotkin 
sanovat, että aikaa menee niin paljon siihen, että kerää eri lausunnoista 
sen, mitä eri tahot sanovat päivähoidolle. ... Mutta mikä on sitten se päi-
vähoidon ihan oma rooli?”

Päiväkodin sisäisen kasvatusyhteistyön kehittäminen edellyttää päiväkodin työn 
kokonaisuuden selkiyttämistä, sisäisen yhteistyön uudistamista ja yhteiskunnalli-
sen muutoksen huomioon ottamista siinä:

”Tosiasia on se, että en ihan hevillä usko, että opettajakuntaakaan… tai 
sanotaan niin, että pedagogisen koulutuksen saavia tänne lisätään äkki-
päätään. … Minua itseäni kiehtoo suunnattomasti ajatus siitä, että olisi 
tämmöinen sosionomi-lastentarhanopettaja-yhdistelmä. Se on jotenkin 
semmoinen malli, joka jotenkin just näitä perheitä, oli ne sitten – oma työ-
kokemus lähivuosilta – hyvin paljon lastensuojelua tai hyvin semmoista 
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perusasioiden tiimoilla pyörimistä tai sitten… tällä alueella, missä nyt 
teen töitä, jossa ongelmat ovat ehkä eri paketissa, niin samoista asioista 
just puhutaan, vanhemmuudesta, niin se että olisi toisaalta hyvin vankka 
varhaiskasvatuksen pedagogia, toisaalta hyvin vankka yhteiskunnalli-
nen, sosiaalinen näkemys ja toisaalta… Myöskin se, mikä mielestäni li-
sääntyy, on se, että täytyy olla tietoinen tämän yhteiskunnan antamista, 
tarjoamista palveluista.” 

Kokeilupäiväkodin lastentarhanopettajan kuvaus osoittaa kasvatusyhteistyön 
eräänlaiseksi moniulotteiseksi, välttämättömäksi rajamaastotyöksi, jonka ke-
hittämisellä voitaisiin hyödyttää nykyistä enemmän lasta. Vaikka päiväkodin 
sisäinen yhteistyö on organisoitu sekä pedagogisesti lapsilähtöiseksi että yhtei-
sölliseksi aikuisyhteistyön prosesseiksi, näyttää käytännön jokapäiväinen tilanne 
monasti ehkäisevän mielekkäiden tavoitteiden toteuttamisen ja näin ollen kiis-
tävän ainakin osin sen potentiaalisen hyödyn, joka tällaisesta päiväkodin työn 
organisoinnista olisi mahdollista saada. Ongelma näyttäytyy voimavaravajeena 
ja myös ”vääränlaisina” tehtäväksiantoina päiväkodin ulkopuolisilta asiantunti-
jatahoilta ja hallinnolta. Päiväkoti tuntuu painivan monien ja eri tahoilta tulevien 
haasteiden kanssa, jolloin perustehtävästä, lasten hyvästä hoidosta ja kasvatuk-
sesta huolehtiminen voi kärsiä ja lapsen ja vanhempien saama kehitystuki ja -hyö-
ty ohentua ja kutistua.

8.4  Kokeilupäiväkodin yhteistyökehittelyt ja kokeilut lasten 
vanhempien kanssa 

Kokeilupäiväkodin kokeilijaryhmä oli kehitellyt hoito- ja kasvatuskeskustelujen 
kehittämistä koskevan alustavan jäsennyksen ryhmätutkimuksen aikana. Päi-
väkoti syvensi kasvatusyhteistyötä koskevaa pedagogista toiminta-ajatusta tai 
-ideologiaa painottaen lapsen, vanhempien ja päiväkodin yhteistyösuhteen aloi-
tusvaihetta sekä lapsi- ja perhekohtaisen yhteistyön kytkemistä päiväkodin pe-
dagogiseen toimintaan eri tasoilla. Tutkittiin myös vanhempien kanssa käytävän 
keskustelun sisältöä ja sen parempaa hyödyntämistä yhteistyösuhteessa ja toteu-
tettiin välittömiä yhteistyökäytäntöjen parannuksia. Näitä arvioitiin ja valmistel-
tiin vanhempaintoimikunnan kanssa. 

Esitän kehittelyistä ja kokeiluista tärkeiksi katsomiani esimerkkejä sekä ar-
vioin niitä kokeilijoille etukäteen toimittamieni kysymysten ja haastattelujeni 
sekä kokeilijoiden luovuttamien dokumenttien pohjalta. Koska päiväkodin kokei-
lijoiden tuottamat kehittelydokumentit – jotka he luovuttivat tutkijan käyttöön 
– olivat arvioni mukaan osin varsin innovatiivisia ja ammattilaisten oman jatko-
kehittelyn kohteena, esitän niistä tässä vain lyhyen yleiskuvauksen ja muutamia 
otteita otsikoiden ne itse. 
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Päiväkodin kehittelyehdotus hoito- ja kasvatussopimuskeskustelun aihealueiksi
Ryhmätutkimuksessa kysyttiin jatkokysymys: ”Mitä HOKA-keskustelun tulisi si-
sältää?” 

Kokeilupäiväkodin työntekijät valmistelivat vastausta kysymykseen jäsentä-
mällä keskustelujen sisältöjä, aihealueita lapsen hyötymistä ja dialogista vuoro-
vaikutuksellisuutta lapsen vanhempien kanssa painottaen167. Tähän kehittelyyn 
liittyen päiväkodin kehittäjäkokeilijat valmistivat yhteistyökeskusteluja varten 
alle ja yli 3-vuotiaille erilaiset teemoitetut keskusteluaiheet lomakemuotoon: pe-
rustiedot lapsesta päivähoitoa varten 1–2-vuotiaille ja 3–5-vuotiaille sekä van-
hemmille mukaan annettavasta lapsen osuuden kaavakkeesta168. 

Pedagogis-ideologiset painotukset yhteistyön aloitusvaiheessa 
Päiväkodin kehittely koski lapsen ja vanhempien yksilöllisen vastaanoton struk-
turoimista ja työvälineen kehittelyä hoidon aloitusvaihetta varten. Lapsen vas-
taanottoon ja yhteistyön aloitukseen on kiinnitetty huomiota sekä alan koulu-
tuksessa että päiväkotitoiminnan normiohjauksessa. Toimintakulttuurit voivat 
kuitenkin olla hyvin erilaisia, joten myös hoidon ja yhteistyön aloituskäytännöt 
voivat vaihdella paljon. Kokeilupäiväkodissa näihin käytäntöihin oli jo aiemmin 
kiinnitetty huomiota, mutta jatkokehittelyt tuntuivat tarpeellisilta erityisesti nuo-
rimpien lasten aloittaessa. Laajahko kehittelymateriaali sisälsi lapsen ja vanhem-
pien perehdytysvaiheen kuvauksen: lasten yksilöllinen vastaanotto päiväkodissa, 
vanhempien perehdytys, arvostus ja rohkaisu, lapsen kohtaaminen, lämpimän ja 
luottavaisen suhteen luominen, lapsen turvallisuutta luova vastaanotto. Lisäksi 
kuvaus tehtiin aloittavan lapsen ruokailuun ja päiväuniin liittyen. Kokeilijat ideoi-
vat ja kuvasivat lisäksi lapsen hoidon aloitustilanteen ”Lapsi tulee päiväkotiin tu-
tustumaan, tilanne rauhoitetaan, sovitaan pehmeästä laskusta” ja aloitusvaiheen 
”Pehmeä lasku alkaa.”  

Tervetuloa päiväkotiin – yhteistyövälineiden kehittely vanhempaintoimikun-
nan kanssa
Yhteistyön kokeilut kohdistettiin päiväkodissa aloittaviin uusiin lapsiin ja näi-
den vanhempiin. Kehittämistarpeita ajateltiin sekä lasten vanhempien että lasten 
kannalta. Aluksi ajateltiin lähettää vanhemmille vanhempien omia kasvatusnäke-
myksiä ja niin sanottuja perustietoja koskeva kysely15 lapsen hoitopaikan saamis-
ta koskevan päätöksen mukana. Päiväkodissa oli toiminnassa vanhempaintoimi-
kunta ja työntekijät päättivät testauttaa prosessi-ideaa tällä ennen kuin lähtivät 
eteenpäin. Vanhempaintilaisuuden jälkeen kokeilijat päätyivät erilaiseen, kevy-
empään ratkaisuun eli lähettämään tervetuliaiskirjeen vanhemmille ja lapsille 
ja jättämään sisällölliset teemat vanhempien perehdytystilaisuuteen. Tämä olisi 
suunnitelman mukaan käytännön prosessin seuraava ajallinen vaihe uusien per-
heiden ja lasten osalta. Tässä keskustelussa lapsi ei vielä olisi mukana. Tilaisuu-
den kestoksi ajateltiin 1–2 tuntia. Vanhempien lisäksi siinä olisi mukana johtaja 
ja lapsen tuleva niin sanottu vastuukasvattaja. Päiväkoti laati uusille vanhemmille 
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tervetulokirjeet ja kutsun henkilökohtaiseen tapaamiseen, jotka lähetettiin hoi-
topaikkapäätöksen yhteydessä169. Kirjeessä oli myös esitietolomake, johon van-
hemmat voivat kirjata omia kasvatusnäkemyksiään ja tarpeelliseksi katsomiaan 
asioista lapsesta. Myös jokaiselle lapselle lähetettiin henkilökohtainen kutsu17. 
Suunnitelman mukaan tämä kutsu voisi olla myös kortti tai kirje, jonka sen ryh-
män lapset, johon lapsi olisi tulossa, olisivat tehneet. Näillä uusilla yhteistyön 
lähtötilanteen toimintamuodoilla toivottiin voitavan luoda alusta lähtien monita-
hoisesti hyvä vuorovaikutusilmapiiri. Päiväkoti otti ideat käyttöön uusien lasten 
ja vanhempien kanssa. Kokemukset tervetulotoivotuksista ja kutsuista sekä van-
hemmilta että vanhempien kertomana lapselta olivat hyvin myönteisiä. 

Tutkimukselliset keskustelut
Päiväkodin kokeilijat toteuttivat alkusyksystä 2000 näitä ”tutkimuksellisia kes-
kusteluja” joidenkin uusien vanhempien kanssa sopien. Kokeilijoiden ideoiman 
”tutkimuksellisen keskustelun” tarkoituksena oli varsinaisten hoito- ja kasvatus-
sopimuskeskustelujen informaation aiempaa parempi talteen ottaminen, yhtei-
nen oppiminen ja opitun käytäntöön hyödyntäminen sekä lapsen vanhempien 
tuoman informaation tarkempi kuuleminen ja lapsen ymmärtäminen. 

Keskusteluissa oli läsnä kaksi työntekijää tiimistä ja vanhemmat tai vanhempi. 
Työparityöskentelyn ideana oli varmistaa keskustelujen monipuolisuus. Keskus-
telut nauhoitettiin sekä purettiin teksteiksi ja tekstit annettiin vanhempien tar-
kistettaviksi ja kommentoitavaksi. Ne annettiin lasten vanhempien suostumuk-
sella myös tiimin työntekijöiden tueksi. Sekä lasten vanhemmat että työntekijät 
kokivat työmallin hyödylliseksi, lasten ja perheiden tuntemusta päiväkodissa pa-
rantaviksi. Mallin suurena ongelmana oli yhteisen ajan riittämättömyys kahden 
työntekijän ollessa mukana keskusteluissa. Erityisesti keskustelujen purkaminen 
nauhalta teksteiksi oli aikaa vievää. Näitä kokeiluja tehnyt lastentarhanopettaja 
päätyikin tutkimaan omassa jatko-opiskelussaan ja omalla ajallaan yhteistyöky-
symystä. 

Yhteenveto
Yhteenvetona päiväkodin kehittelyistä voi todeta kasvatusyhteistyön monet ja 
osallisille erilaiset merkitykselliset ulottuvuudet ja elementit sekä sen, että lasta 
hyödyttäviä vuorovaikutusprosesseja voidaan kehittää järjestämällä vuorovaiku-
tustyö toisiaan ruokkivina generatiivisina prosesseina. Näiden tuloksina lapset 
ja lasten vanhemmat hyötyvät enemmän ja myös kasvattajat voivat hyötyä ker-
ryttämällä omaa yhteisöllistä osaamistaan ja osallisuuttaan. Kehittelyt osoittivat, 
että on tärkeää kehittää sekä työyhteisöjen sisäisiä, lasten ja aikuisten keskinäi-
siä, lasten keskinäisiä, työntekijöiden ja vanhempien yksilötason että yhteisöta-
sojen vuorovaikutusprosesseja. Systemaattisella kehittämisellä voidaan rakentaa 
toimivaa ja rikastuvaa pedagogista toimintastruktuuria. Yhteistyön nivelkohtia, 
kuten lapsen hoidon aloitusvaihetta voidaan kehitellä tietoisesti ja pedagogisoida 
eri osapuolten yhteistyöllä merkittävästi. Kokeilut osoittivat toisaalta myös, ettei 
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päiväkodin työssä ole sellaista huokoisuutta, joka mahdollistaisi laajan käytän-
tötutkimustyyppisen vuoropuhelu- ja -vaikutussuhteiden toteuttamisen arkityön 
yhteydessä.

8.5 Tutkimuspäiväkodin vuorovaikutus- ja yhteistyökokeilut 
syksyllä 2000 

Tutkimuspäiväkodin kokeilut toteutuivat ajallisesti kahdessa osassa, syksyllä 
2000 ja keväällä 2001, jolloin käynnistyi Kieku-kokeilu. Käsittelen seuraavassa 
syksyllä 2000 käynnistyneet kokeilut. Tutkimuspäiväkodin kaksi ryhmätutki-
mukseen osallistunutta lastentarhanopettajaa ja johtaja ryhtyivät suunnittele-
maan käytännön kokeiluja omassa päiväkodissaan. Kokeilujen avulla kehitettä-
viksi asioiksi he näkivät 1) lapsen tuntemuksen lisäämisen, 2) vanhempien kanssa 
tapahtuvan keskustelun hyödyntämisen tiimin kasvatustyössä ja 3) tiimiyhteis-
työn kehittämisen siten, että lapseen liittyvä vanhempien tuoma informaatio vä-
littyisi kaikille tiimin jäsenille. Kokeilut käynnistyivät alkusyksystä 2000. 

Tuin omasta kehittäjä-/esimiesroolistani kokeiluja lähinnä johtajan kanssa 
käymieni keskustelujen muodossa. Keräsin kokeilujen kokemuksista aineiston 
kirjallisilla kysymyksillä sekä haastatellen kokeilujen toteuttajia. Esitykseni pe-
rustuu näiden aineistojen valikoivaan, laadulliseen ja kriittiseen arviointiin kehit-
tämistutkimukseni viitekehyksessä. 

Konkreettisiksi työkaluiksi aiheeseen 1 liittyen kokeilijat ideoivat lapsihaastat-
telulomakkeen. He kokeilivat ja kehittelivät sitä työmuodoksi. Aiheeseen 2 liit-
tyen kokeilijoilla oli idea, että vanhempien kanssa sopien tallennettaisiin viikon 
tai kahden ajan joidenkin vanhempien kanssa lapsen tuomis- ja hakutilanteissa 
käydyt keskustelut. Tarkoituksena oli, että työtiimeissä käsiteltäisiin ja analysoi-
taisiin niiden tuottama informaatio. Ajatuksena oli selvittää millaiset asiat näissä 
tilanteissa tulevat esille ja miten ne välittyvät kasvattajatiimille. Aiheen 3 ajatuk-
sena oli ”tiimin vihko -käytännön” luominen. Ideana oli luoda tiimityön raken-
ne ja välineet, joilla varmistetaan vanhempien kanssa esille nousseiden tärkeäksi 
koettujen kysymysten huomioonottaminen lapsen/lasten päivittäisessä hoito- ja 
kasvatustyössä. Toteuttamiskelpoisiksi kokeiluiksi tulivat lapsihaastattelut ja sii-
hen liittyvän lomakkeen kehittäminen sekä reissuvihkokäytännön luominen.  

Lapsihaastattelu-kokeilu 
Kahdeksan lastentarhanopettajaa ja lastenhoitajaa eri lapsiryhmistä ryhtyivät 
kokeilemaan lapsihaastattelu-välinettä. Kokeilun etenemisestä ja arvioinnista 
vastasivat johtaja ja kyseiset lastentarhanopettajat. Haastattelumenetelmä ja sii-
nä käytettävä lomake – Lapsen itsetuntoa, kasvua, ja kehitystä tukeva luotta-
muksellinen keskustelumateriaali – kehiteltiin syksyn 2000 ja alkukevään 2001 
aikana. Työvälineen perusidea oli olla lapsilähtöinen ja lapsen kehitystä koko-
naisvaltaisesti tukemaan pyrkivä. Toimintamallissa ryhmän kasvattaja haastatteli 
jokaista lasta yksilöllisesti rauhallisessa tilassa. Haastattelija kirjasi tärkeimmät 
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asiat kaavakkeeseen jota käytettiin keskustelupohjana lapsen vanhemman ja 
lapsen (useimmiten) kanssa yhdessä toteutetussa keskustelutilanteessa tarpeen 
mukaan soveltaen. Ennen tätä keskustelua lapsen kanssa käydyn keskustelun kes-
keiset tulokset käsiteltiin kasvattajatiimissä, jossa myös mietittiin mitä mahdol-
lisia muita asioita tulevassa tilaisuudessa lapsen vanhempien ja lapsen kanssa oli 
tarpeen ottaa esille. 

Reissuvihkokokeilu 
Päivähoidossa yleinen reissuvihkon idea oli työntekijän ja lapsen vanhempien 
keskinäisen lasta koskevan vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittäminen. Jokai-
selle lapselle tehtiin reissuvihko ja vanhemmat saattoivat ottaa sen vaivattomasti 
esimerkiksi lasta hakiessaan mukaansa ja kirjoittaa viestejä tai välittää muuta tär-
keäksi katsomaansa viestiä suoraan lapsensa hoitajalle. Reissuvihkossa tiedotet-
tiin vanhemmille tärkeistä yhteistyöasioista. Myös lapset voivat välittää itse vih-
koon vanhemmille ja kotiin haluamiaan viestejä, esimerkiksi tekemiään piirroksia 
ja kuvia.  

Lastentarhanopettajan arvio kokeiluista  
Pyysin kahdelta ryhmätutkimukseen osallistuneelta ja päiväkodin nimeämäl-
tä kokeilujen toteuttajalta kirjallista arviota170 lapsihaastattelun ja reissuvihko-
käytännön kehittelystä. Seuraava yhteenvetoni perustuu toisen lastentarhanopet-
tajan vastauksiin171. Ideana oli keskustella lasten kanssa ennen vanhempien ja 
lasten kanssa käytäviä yhteiskeskusteluja. Lasten kanssa käydyistä keskusteluista 
työntekijä toteaa, että ”lapset olivat kovin otettuja haastattelutilanteissa, usein 
kahden kesken kävimme paljon lapsen mielessä liikkuvia asioita läpi.” Vanhem-
pien palaute keskusteluista oli useimmiten myönteistä ja kiinnostunutta. Niissä 
tilanteissa, joissa lapsi oli mukana vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa, 
vanhempien avoimuus vuorovaikutuksessa tuntui lisääntyneen. Lapsen läsnäolo 
tuntui painottavan keskustelua enemmän lapseen ja kasvatuskysymyksiin. Las-
tentarhanopettaja koki keskustelut lasten ja heidän vanhempiensa kanssa tär-
keiksi ja ne olivat auttaneet keskustelujen syvenemisessä muun muassa kasvatta-
jan tehtävistä, rajoista, tunteista, vanhempien vastuusta jne.

Kokeilun vaikutuksia omiin työkäytäntöihinsä haastateltavani arvioi seuraa-
vasti: ”Uskon, että kokeilusta on saanut valmiuksia HOKA-keskusteluihin, esim. 
nähdä ja ’kuulla’ rivien välistä, mitkä aiheet perheelle ovat sillä hetkellä ajan-
kohtaisia.” Lapsihaastattelun kehittelyssä opettaja oli kokenut ongelmiksi löytää 
olennaisia kysymyksiä, eikä työtilanne ollut antanut mahdollisuutta pohtia toi-
sen kokeiluun lähteneen lastentarhanopettajan kanssa asiaa. Haastattelukeskus-
telujen venyminen jopa kaksi tuntia kestäviksi saattoi osaltaan johtua siitä, että 
joissain tilanteissa oli ollut vaikea päästä olennaiseen. Lastentarhanopettajan mu-
kaan työyhteisössä oli ollut kiinnostusta kehittelyyn. Hän oli saanut rakentavaa 
palautetta kollegoiltaan ja parannusehdotuksia kaavakkeeseen. 
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Työyhteisön ja päiväkodin johtajan arvio kokeiluista 
Kokeiluja toteutettiin päiväkodin johtajan johdolla ja arvioitiin koko yhteisön 
suunnittelupäivässä 22.3.2001. Päiväkodin johtaja kokosi työyhteisön arvioinnit, 
jotka esitän seuraavassa172. Päiväkodin johtajan mukaan lapsihaastattelu oli käyty 
noin viidenkymmenen (50) 4–6-vuotiaan lapsen kanssa. Lapset olivat johtajan 
mukaan kokeneet noin tunnin kestäneet haastattelut tärkeiksi ja itseään arvos-
taviksi tilanteiksi. Haastattelujen koettiin johtajan mukaan samalla ohjanneen ja 
tukeneen kasvattajien omaa työtä. Työntekijät arvioivat kyseisen toimintamallin 
tukeneen myös vanhemmuutta. Jotkut työntekijät tiedottivat esimerkiksi reissu-
vihkon kautta työmallin kokeilusta vanhemmille etukäteen, mutta tätä kaavaketta 
ei esitetty vanhemmille täytettäväksi, koska se lähti keskeisesti lapsesta. Se antoi 
tietoa kasvattajille ja vanhemmille lapsesta ja auttoi näkemään tärkeitä asioita. 

Johtajan arvion mukaan kaikki työntekijät olivat kokeneet lapsihaastattelun 
erittäin hyväksi, koska kehitelty kaavake oli selkeä ja lapsille esitettävät kysymyk-
set kussakin kohdassa kielimalliltaan ratkaisuihin suuntautuvia. Helsingin kau-
pungin päivähoidossa käytössä ollut kaavake hajotti helposti asiat, eikä ohjannut 
oleelliseen. Erityisesti vähäresurssisimmat vanhemmat eivät hallinneet sitä. Päi-
väkodissa kehitelty malli sen sijaan asiakohtineen, menettelyineen ja kysymyk-
sineen oli mietitty ja testattu käytännön tilanteessa. Kuitenkin lomakkeessa ja 
siihen liittyvissä käytännöissä oli edelleen kehitettävää, joten kyseisessä suunnit-
telupäivässä muotoiltiin paria kysymystä edelleen.

Reissuvihkokokeilusta päiväkodin johtaja kertoi, että vihko oli otettu kaikis-
sa ryhmissä ainakin osittain käyttöön syksystä 2000 alkaen ja sen käytöstä oli 
laadittu toimintaohje. Haastattelemani lastentarhanopettajan 13 lapsen ryhmäs-
sä seitsemän–kahdeksan vanhempaa käytti reissuvihkoa aktiivisesti. Vihkot oli 
koettu vanhempien ja työntekijöiden kannalta hyviksi informaatiovälineiksi. Van-
hempien viestit tulivat vihkojen välityksellä helpommin koko työtiimin käyttöön, 
kun työntekijä voi oman työtilanteeseensa salliessa tutkia vihkoja. Lasta koskevan 
viestin kulku vihkon välityksellä työtiimiltä lapsen vanhemmille ja takaisin var-
mistui. Osalle vanhemmista ja myös lapsille vihko tuntui olevan tärkeä. Johtajan 
mukaan reissuvihko oli toiminut osin korvaavana sille, ettei tiimin työntekijöiden 
kesken useinkaan löytynyt aikaa välittää173 yhdelle työntekijälle tullutta lasta kos-
kevaa tietoa, joka oli hyvä olla koko tiimin tiedossa. 

Yhteenveto
Yhteenvetona näistä tutkimuspäiväkodin kokeiluista voi todeta, että päiväkodin 
työntekijät ja -yhteisö halusivat parantaa yhteistyötä lasten vanhempien kanssa 
erilaisin menetelmin ja myös uusia ideoita, kuten lapsihaastattelu haluttiin ke-
hittää ja kokeilla. Uudet käytännöt tuntuivat hyödyttävän paitsi lapsia ja lasten 
vanhempia myös työntekijöiden oman työn kehittymistä. Tämä havainto oli yh-
densuuntainen tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulosten kanssa. Lapsen hyö-
dyksi tehtävä yhteistyö hyödytti myös sitä tekeviä aikuisia. Lapsen tarpeista ja 
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lasta hyödyttämään suunnattu aikuisten ja lasten keskinäinen työ- ja vuorovaiku-
tussuhteiden luonne tuntui hyvin toimiessaan generoivan ikään kuin ”yli tarpeen” 
uutta myös aikuisissa, lapsen vanhemmissa ja päiväkodin työntekijöissä. Myös 
työyhteisön sisäinen yhteistyö tuotti uutta ja kantoi eteenpäin. Käytännön työ-
prosessit karsivat kuitenkin vaativat kokeiluideat. Aikaa kokeilujen toteutukseen 
muun työn lomassa ei ollut riittävästi.

Hoito- ja kasvatussopimustoimintaa koskevat kokeilut osoittivat, että yh-
teistyökäytäntöjen kehittäminen vaatii päiväkodin koko työn kehittämistä. Sen 
enempää keskustelukaavakkeiden uusiminen kuin vuorovaikutustaitojen hio-
minenkaan evät riitä. Osan päiväkodin ongelmista tuottivat järjestelmätason 
kehitysristiriidat ja vinoumat. Osa ongelmista ja kehittämishaasteista näyttää 
syntyneen paikallisyhteisöjen tarpeista ja osa päiväkotiyksiköiden erilaisista toi-
mintastruktuureista ja -kulttuureista. Täysin erilaisia eivät suomalaiset nykypäi-
väkodit kuitenkaan ole. Tutkimukseni kokeilupäiväkoteja yhdistää saman kau-
pungin hallinto ja ohjauskulttuuri ja verrattain läheinen maantieteellinen sijainti.

8.6 ”Rakkautta janoavat lapset” – 1990-luvun alun lama lisäsi 
vanhempien tuen tarvetta    

Tutkimuspäiväkodissa on ollut perinteisesti keskimääräistä enemmän tukea tar-
vitsevia lapsia ja perheitä, ja yhteistyötä muun muassa perheneuvolan sekä las-
tensuojelun kanssa on tehty jatkuvasti. Lasten vanhempien kanssa tehdään mo-
nenlaista yhteistyötä. Haastatteluaineistojen mukaan yhteistyö nähtiin erityisen 
tärkeäksi ja arvokkaaksi kaikkein nuorimpien lasten vanhempien kanssa. Haas-
tatteluaineistoista ja tutkimuspäiväkodin toiminnan kuvauksesta tuli ilmi eri ai-
neistojen antamia yhdensuuntaisia ja toisiaan vahvistavia näkemyksiä päiväkodin 
lasten ja perheiden elämän ja tilanteiden problematisoitumisesta vuosituhannen 
vaihteeseen tultaessa. Tämä heijastui päiväkodin koko työhön. Kysymys ei ole 
päiväkodin kaikkien perheiden tai lasten elämästä, vaan siitä, että osalla lapsia ja 
perheitä oli aiempaa vaikeampia elämäntilanteita. Päiväkodin lasten ja perheiden 
tuen tarve oli lisääntynyt etenkin laman jälkeisinä vuosina. Vuosituhannen vaih-
teessa päiväkoti teki useita perheitä koskevaa yhteistyötä lastensuojelun kanssa. 

Tutkimuspäiväkodin ympäristöalueella asukkaita oli vuosituhannen vaiheessa 
noin 3 500, väestö oli huomattavasti aikaisempaa iäkkäämpää ja perheiden lapsi-
luku oli pienentynyt sitten 1960-luvun alun174. Vuosituhannen vaihteen tienoilla 
tutkimuspäiväkotia ympäröivän alueen asutus oli melko vakiintunutta. Päiväko-
dissa hoidettiin jo toisen ja kolmannen polven lapsia. Päiväkodissa oli 1.1.2001 
137 hoito(tila)paikkaa ja lasten määrä 4.4.2001 oli 118. Näistä 114 oli kokopäi-
välapsia ja 4 osapäivälapsia. Alle 3-vuotiaita oli 14. Toimintaryhmiä oli yhteensä 
kahdeksan, joista 6-v. esiopetusryhmiä kolme, 3–5-vuotiaiden ryhmiä neljä ja alle 
3-vuotiaiden ryhmiä yksi. Toimintakaudelle 2001–2002 on kuitenkin hakemuk-
set jätetty 23:lle alle 3-vuotiaalle lapselle, joten tilanne näytti muuttuvan seu-raa-
vana toimintavuonna jonkin verran. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lap-
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sia175 oli maaliskuussa 2001  17 ja näistä kolmella oli avustaja. Lasten diagnoosit 
olivat: sosiaalis-emotionaaliset häiriöt (7), neurologisperäiset tarkkaavaisuuteen 
ja keskittymiskykyyn liittyvät ongelmat (4), koululykkäys (2), puheen ja kielenke-
hityksen vaikeudet (2), ja krooninen sairaus (2). 

Tutkimuspäiväkodissa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien osuus on ol-
lut perinteisesti keskimääräistä suurempi. Näiden lasten osuus oli kaikista päi-
väkodin lapsista 14,6 %, joka oli koko kaupungin vastaavan ajankohdan 5,7 pro-
senttiin verrattuna tuntuvasti korkeampi luku. Näiden lisäksi ovat seurannassa 
olevat lapset, joiden tutkimukset ovat käynnistyneet tai olivat käynnistymässä. 
Joillakin lapsilla oli erityitä raskautta elinolosuhteissa; lapsi asui joka toinen viik-
ko eri osoitteessa, uusi poikaystävä pahoinpiteli lapsen äitiä tai perheeseen kuului 
väkivaltainen isoisä. Verrattuna 1960- tai 70- luvun tilanteeseen paljon tukea tar-
vitsevia ja sairaita sekä vammaisia lapsia hoidettiin päiväkodissa vuosituhannen 
vaihteessa selvästi enemmän.

Tutkimuspäiväkodin asiakaskunnassa aivan uusi piirre sitten 1960-luvun on 
sen monikulttuuristuminen, joka voimistui 1990-luvulla. Päiväkodissa 9.2.2001 
tehdyn kartoituksen mukaan monikulttuurisia, vuosien 1994–98 välillä syn-
tyneitä lapsia oli 18 eli 15 % päiväkodin lapsista. Heidän kotikielenään oli suo-
men (7) lisäksi venäjä (6 lasta), englanti (4) ja bosnia (1). Lasten kulttuuritaustaa 
kuvaavat vanhempien (isän tai äidin) kieli- ja uskontotausta. Jommankumman 
vanhemman oma kieli oli venäjä, englanti, kiina, bulgaria, bosnia, puola, kreikka. 
Uskontotaustoja olivat evankelis-luterilainen, Jehovan todistajat, islamilainen, 
katolinen ja ortodoksinen. Lapsista seitsemän tarvitsi henkilökunnan mukaan 
tukea kielellisellä alueella. Päiväkodissa oli muuta kuin suomea tai ruotsia äidin-
kielenään puhuvia lapsia helmikuussa 2001 yksitoista eli 9,3 %. Työntekijät eivät 
kuitenkaan nähneet tilannetta omalta kannaltaan erityisen haastavana, vaikka 
lisäasiantuntemuksen tarve tunnettiin. Päiväkodin monikulttuuristuminen on 
samansuuntainen kuin koko kaupungin päivähoidon kehitys, mutta alue ei ole 
kaikkein monikulttuurisinta. Myös hyvin yksilölliset kasvatusvaatimukset ovat li-
sääntyneet. Lasten vanhempien erilaiset yksilölliset vaatimukset ovat lisääntyneet 
ja niiden yhteensovittaminen koetaan ongelmalliseksi. 

”…nämä ilmassa olevat kasvatusperiaatteet muuttuivat niin erilaisiksi, 
että siellä ryhmässä ei enää tiedä, kuinka menetellä, kun yksi perhe vaatii 
suunnilleen rajatonta vapautta ja toinen katsoo, että kyllä se joku raja 
pitää olla siinä tai tässä. Yksi sanoo, että uskonnosta ei sanaakaan ja toi-
nen, että on vääränlaisia lauluja ja…”

Tutkimuspäiväkodin alkuvaiheen yksinhuoltajatyöläisäidit pääasiallisena asia-
kasryhmänä on muuttunut vuosikymmenten saatossa niin, että päiväkodin ny-
kyiset perheet näyttävät edustavan laajemmin erilaisia ammatteja ja sosiaalisia 
ryhmiä. Päiväkodin johtajan176 mukaan he ovat tavallisia ihmisiä, joiden kanssa 
on helppo puhua ja sopia. 
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Yksinhuoltajaäidit ovat edelleen päiväkodin suuri asiakasryhmä. Lasten van-
hempien tuen tarve on tutkimuspäiväkodissa ollut sen alkuajoista lähtien kes-
kimääräistä suurempi, jota on osaltaan korostanut hoitopaikkojen vähäisyys ja 
lasten valinta sosiaalisin ja kasvatuksellisin perustein. Yksinhuoltajaäitien määrä 
on päiväkodissa ollut aina verraten korkea. Keväällä 1999 päiväkodin eräiden ryh-
mien 70 lapsen vanhemmista oli 44 yksinhuoltajia177. 

Lasten ja vanhempien tuen tarve on kasvanut 
Työntekijöillä on myös näkemyksiä laajemmin työn kohteensa, kuten perheiden 
kasvatuskulttuurin muutoksesta, joiden trendejä he erittelevät asiantuntijatyyp-
pisesti, mutta omalla työllään he eivät näytä voivan paljoakaan vaikuttaa niihin. 
Tutkimuspäiväkodin työntekijät toivat melko voimakkaasti esille, että kasvatus-
kulttuurissa olisi tapahtunut vanhemmuuden ohentumista ja yleensäkin pienten 
lasten kasvatuksessa epätietoisuus olisi lisääntynyt ja vanhempien auktoriteetti 
vähentynyt, karrikoiden lapset määräävät ja aikuiset tottelevat.

”Pienten puolella on muutamana vuonna ollut semmoista, että jotenkin 
joillakin vanhemmilla on jotenkin ollut hukassa tämä kasvatus, ne on 
kyselleet paljon enemmän kasvatusohjeita, mm. uhmaikään ja kaikkeen 
tällaiseen liittyvää. Siinä mielessä heillä on ollut vaikeuksia, eivät oikein 
tiedä, mitenkä he niitä asettaisi, rajoja ja kaikkea. Semmoista on ollut 
muutaman vuoden aikana.”

H: Se on niin kuin lisääntynyt?

”Silloin kun olin nuori opettaja, niin vaikka olin nuori opettaja, lapset 
katsoi, että aikuinen on auktoriteetti. Tervehdittiin kauniisti, hyvästeltiin 
kauniisti, lapset ei koskaan käyttäneet ns. rumaa kieltä ja jos käytti, sen 
tiesi kaikki ja sitä katsottiin pitkään. Sitä ei niin kuin sallittu, ei vanhem-
mat sallineet eikä henkilökunta sallinut. Auktoriteettimuutos on tapahtu-
nut: vanhempi ei ole auktoriteetti nykyään samalla tavalla kuin se oli. Ja 
’kuka määrää, lapsi vai aikuinen?’ on nykyajan kysymys. Useimmiten se 
on se lapsi, joka määrää kaikesta. Se on selkeä muutos.”

H: Siis pieni lapsi määrää? Ihan pienikin?

”Sitten on myöskin se toinen puoli, että ne hyvinkin pienet joutuu taval-
laan jotenkin ottamaan vastuun aikuisista.”

H: Mikä siinä on pielessä jos se menee tämmöiseksi, että 3-vuotias määrää van-
hempaansa?

”Se ei ole oikea dialogi.”



187

”Vanhemmat tuntee vääränlaista syyllisyyttä siitä, että he antavat nor-
maaleja rajoja. Ne pelkää tekevänsä sille lapselle väkivaltaa sillä, että 
määräävät lasta tiettyihin uomiin, mutta eivät taas näe sitä, mitä siitä 
seuraa, elleivät he niin tee.”

Lama toi hiljaisen hädän ja uusperheisyys lapsille monikotisuuden.

”Mutta kyllä sielläkin alkaa enempi huomaamaan ihan pienemmissäkin – 
jo 2-vuotiaissa ja alle 3-vuotiaissa – sellaista käyttäytymistä, että vähän 
tarkkailee, onko jotain erityistä. Mutta enempi sellaista levottomuutta ja 
keskittymisvaikeuksia ja sellaisia on tullut kyllä enempi nyt ihan muuta-
man vuoden aikana jo niillä pienilläkin…”

Asiakaskunnan aiempaa haasteellisemmaksi koetussa muutoksessa osa oli sellais-
ta, mihin työntekijät eivät arvionsa mukaan kyenneet vastaamaan tyydyttävästi. 

”Olen kirjoittanut tänne… Mietin lapsia 80-luvulla ja kirjoitin kaikki, 
mitä tuli mieleen: oli muutamia väkivaltaisia, oli puukkojunkkarit, joilla 
oli puukot mukana, juoksi pitkin kattoja, uhkaili puukolla. Ja kuitenkin 
nämä olivat hirveän rakkaudennälkäisiä, tykkäsivät sylissä istumisesta. 
Ja siihen aikaan lapset leikkivät vielä kotileikkejä – jos ei ollut isää niin oli 
ainakin koira. Lapset tiesivät, mikä oli heidän oma kotinsa. Mutta sitten 
kun tullaan 90-luvun puolelle tai laman jälkeiseen aikaan, niin oli jollain 
tapaa tiettyjä säälittäviä rakkautta janoavia, aikuista hakevia, unohdet-
tuja lapsia. Sitten on uusperheet. Lapset ei nykyään oikein osaa leikkiä 
kotileikkejä ehkä näiden uusperheiden takia. Kun on 3 isää ja 4 äitiä ja 8 
isoäitiä ja isoisää, niin lapsi ei tiedä, mikä on minun kotini. ’Isän kotona’ 
ja ’äidin kotona’, ne käyttää tällaisia nimityksiä. ’Mulla on isän kotona 
sitä’ ja ’mulla on äidin kotona tätä’”.

8.7 Tutkimuspäiväkodin työn häiriöityminen, korjausyritykset ja 
kriisiytyminen

Seuraavassa kuvaan tutkimuspäiväkodin työntekijöiden näkemystä työtilan-
teestaan ryhmähaastattelussa 23.3.2001. Työntekijät kokivat hämmennystä ja 
riittämättömyyttä ja etsivät keinoja parantaa työn sujuvuutta monin tavoin. Seu-
raavassa tämä ilmenee usein ongelma- ja ratkaisuyritys-kombinaationa. Ratkai-
suyritykset voi tulkita työn kehittämisituina, jotka eivät kuitenkaan näytä pääs-
seen kasvamaan työn kokonaiskonteksteissa, joka vaikuttaa liian ahtaalta.

Esitän tämän tutkimuspäiväkodin työntekijöiden puheen suhteellisen laaja-
na, koska se tallentui nauhalle pääviestinä ja kuin hätähuutona tilanteesta – ti-
lanteesta, jota vuoden 2001 alusta käynnistyneellä kokeilulla osaltaan pyrittiin 
ratkaisemaan. Päiväkodin kasvatusyhteistyön tilanne osana koko työtä näkyy 



188

otteessa hyvin. Koostan esitykseni ryhmähaastattelusta pääosin suorista laina-
uksista työntekijöiden puheesta jäsentääkseni ja tiivistääkseni häiriöitymisen 
kokonaiskuvaa ja pienentääkseni omaa rooliani työntekijöiden omasta kokemuk-
sesta kumpuavan kriisipuheen tulkkina. Tutkijana sen enempää kuin päiväkodin 
hallinnon toimijanakaan minulla ei ole perusteita olettaa, etteikö puhe vastaisi 
nykypäiväkodin työn todellisuutta ainakin suuntaa-antavasti myös tutkimuspäi-
väkotia laajemmin.  

”Siinä ei ehtinyt kyllä paljon mitään muuta tekemään kuin sen perushoi-
don ja pukemaan ja sisään ja ulos ja syömiset. Aika hurjaa oli välillä, kun 
tuossa pienten ryhmässä oli 16 lasta… Vaikka oli 4 aikuista, mutta eihän 
me kaikki kuitenkaan yhtä aikaa olla paikalla. Joskus saattoi olla, että 2 
aamulla ja 2 illalla ja jos joku oli poissa, niin ei ollut sitäkään.”

”Siinä koki, että ei tämä ole mitään muuta kuin tämmöistä huisketta ja 
menoa.”  

Henkilökunnan vähyys ja pula heikentää perustyötä. Työvoiman määrä suhteessa 
käytännön tarpeisiin ei näytä riittävältä. Sitä on koko ajan liian vähän. On jatkuva 
kiire. 

”…Koskaan ei päästä yhtä aikaa mihinkään palaveriin, ei koskaan, ei ole 
mahdollista.”  

Työn suunnittelun ja kehittämisen edellyttämiä koko tiimin tai työyhteisön ko-
koontumisia ei kyetä järjestämään.

”Saattaa olla, että yhden aikuisen työpäivä on sellainen, että hän on koko 
ajan lapsiryhmässä… että on vaikea järjestää niitä yhteisiä aikoja, jolloin 
puhutaan…”  

Työvoimavaje voi vaatia työntekijän jatkuvaa läsnäoloa lapsiryhmässä, jolloin yh-
teisiä työn koordinoinnin tai kehittämisen taukopaikkoja ei ole.

”…joku meistä (työryhmästä/ek) tulee… kokoukseen ja kertoo sitten, mitä 
täällä on ja sitten meillä on oma palaveri, jos ehtii. Ei se omakaan palave-
ri aina kyllä onnistu.”

”Jotenkin ihmiset sitten… sitten kun joku on poissa, niin se nyrjähtää 
aina.”

 
Toiminta nyrjähtää jatkuvasti.  
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”… viime keväänä, kun me suunniteltiin tiimien toimintaa, niin suunnitel-
tiin palaverit, minä päivänä on kenelläkin. Just esimerkiksi aamu-ulkoi-
lun aikaan, että naapuriryhmä hoitaa sen ulkoilun ja sitten tiimillä olisi se 
tunti–puolitoista aikaa pitää palaveri kerran viikossa.”  

Suunnitelmista huolimatta yhteinen työsuunnittelu ei aina onnistu. 

”Koko juttua riittää heiluttamaan se, että yksi on pois ja paikalla sijainen, 
joka ei pysty hallitsemaan lasten ohjelmistoa.” 

Liian tiukka työvoimamitoitus aiheuttaa nopeita työprosessien alaslaskuja. 

”Monta kertaa oli just sitä, että niitä tehtyjä suunnitelmia ei pystynyt te-
kemään käytännössä.”  

Toistuvat suunnitellut ja yhdessä päätetyt talon sisäiset yhteistyörakenteet eivät 
toimi.

”On menty siihen, että se tulee kirjallisena, koska ei ehdi puhumaan.”  

Työtä pyritään koordinoimaan kirjallisin viestein, koska puhumaan ei ehditä. Tä-
mäkään ei aina toimi. Seuraa tietokatkoksia ja -katveita.

”Siitä kirjallisesta tekstistä aina saattaa jäädä jotain oleellista pois, jolloin 
huomaa ’Ai jaa, tätä tietoa en ole saanutkaan!’” 

Työntekijät kokevat tiedon kuljettamisen muuttuneen juoksuksi.  

”Aina korostetaan kuitenkin tiedonkulun tärkeyttä. Se on tärkeää, mutta 
kun se tapahtuu juosten! Niin sanotusti heitetään juosten toiselle kapu-
la…”   

”Jos on niin sanottu talon palaveri, joka on kerran viikossa, siitä pitäisi 
sitten tieto liikkua sille omalle tiimille mahdollisimman nopeasti, mutta 
missä välissä?”

”… vaikka sitä yrittäisi kuinka järkevästi ajatella ja me on todella yri- 
tetty.”  

On tehty erilaisia ratkaisuyrityksiä tiedonkulun parantamiseksi, mutta epäonnis-
tuttu. 

”Ja se mikä paljon teettää, on se verkostoituminen. Se on tärkeää työ-
tä, mutta se vie ajallisesti…. On hirveän tärkeää, että se verkosto ehtii 
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tutustua toistensa töihin, oppii tuntemaan toistensa työnkuvat, ja löytää 
ne yhteiset tavoitteet ja sen jälkeen tavat päästä niihin yhteisiin tavoittei-
siin, tavallaan sopia tästä työnjaosta. Se vie aikaa.”  

Aikapulaa pahentavat tärkeäksi koettu verkostotyö ja projektit.

”Niin, koska on neuvottelut kaikkien eri tahojen kanssa ja vanhempien 
kanssa ja ne täytyy saada mahtumaan johonkin kohtaan.” 

Työ on muuttunut neuvotteluiksi eri tahojen kanssa. Neuvottelut vievät paljon 
aikaa perustyöstä. 
 

”… tiimin keskustelu käydään, jolloin puhutaan, vaihdetaan tietoa, 
mitä on vanhempien kanssa keskusteltu ja mitä toiveita kodilla on ollut.  
Niitä on hirveän hankala, näitä keskusteluja (välittää työntekijältä toi-
selle/ek).”

Vanhempien kanssa keskustelujen hyödyntäminen työhön ei aina onnistu. 

”Kyllä siinä varmasti tulee tehneeksi jotain väärin.”  

”Ei se onnistu. On monenlaisia asioita, joissa täytyy ottaa huomioon sen 
perheen kasvatuskulttuuri, uskonnollinen tausta… esimerkiksi just nämä 
muualta muuttaneet: pitäisi tietää enemmän siitä kulttuurista. ” 

Kun lapsen tai vanhempien tilannetta ja esimerkiksi kulttuuria ei tunneta tar-
peeksi, voidaan toimia väärin. Myös perustava lapsen tuntemus voi jäädä puut-
teelliseksi.

”Olen kuullut itseni sanovan nuoremmille kollegoille, jotka ovat aivan 
puhki… ’No laske vähän tasoa! Nyt on pakko. Nyt ei voi mitään.’”

On laskettava työn tasoa.

”… Vaatimukset tulee liian koviksi, sitten täytyy vähän itsekin mennä it-
seensä ja laskea niitä vaatimuksia…”   

Työ halutaan kuitenkin tehdä hyvin, riittämättömyyden tunteet vaivaavat.

”Olen miettinyt sitä itsekseni… että olenko nyt oikein ymmärtänyt tämän 
ja mitenkä olen jakanut tämän työtehtäväni” 

”…mitenkähän tässä nyt näin tapahtuukaan, onko se pelkästään itsestä 
johtuvaa…”
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”Siinä mielessä… miettii ensin tosiaan, mitä itse tekee päin mäntyä, miksi 
ei pysty näitä aivan selkeitä ja fiksuja ohjeita noudattamaan.”

”Se on sellainen… henkilökunta kokee sellaista riittämättömyyden tunnet-
ta. He haluaisivat tehdä kaiken työn hyvin, mutta heille ei ole mitoitettu 
siihen aikaa.” 

Liiat vaatimukset tuovat riittämättömyyden tunnetta, ja työn laadusta tinkiminen 
ajan puutteen vuoksi turhauttaa. Keskeisenä haasteena työntekijät toivat esille 
työajan riittämättömyyden. Johtaja tiivisti näkemyksen seuraavalla tavalla: 

”Ihan sitä konkreettia aikaa pitäisi olla enempi. Tässä ei ole niin kuin sem-
moista klappia. Tietystihän tämän kokoisessa talossa todella, kun vuosi-
lomiakin oli se yli 200 viikkoa ja vaan vajaa 50 viikkoa on sitten sijainen 
tai henkilö varattu, niin kaikki muu aika on sitten sitä, milloin rämmitään 
vajaalla.” 

Päiväkotityöyhteisön rooli oli jatkuvaa päivittäistä ja hetkittäistä sopeutumista 
muuttuviin ehtoihin ja asiakaskunnan muutoksiin. Päiväkodin työn pääsääteli-
jänä ja -muotoilijana oli työyhteisön ulkopuolinen hallintotoimija – ei työyhteisö 
itse. Toimintajärjestelmän verkon käsitteellä ilmaistuna päiväkodin kasvatus- ja 
yhteistyö määrittyivät enenevästi ulkopuolelta, toisaalta työn kohteesta ja toisaal-
ta hallintotoimijan muotoilemista säännöistä työntekijää ja hänen toteuttamiaan 
työprosesseja ahdistavasti. Tämä merkitsi työntekijän työprosessien sujuvuuden, 
toteutuksen ja valvonnan vaatiman autonomian supistumista ja koko työproses-
sin horjahtelua. 

Vuosituhannen loppuun tultaessa päiväkodin työhön ja sen yhteistyökäytän-
töihin näytti kasaantuneen haastavalta tuntuvia ongelmia: haluttiin kaikin tavoin 
tehdä hyvää ja vaikuttavampaa työtä ja yhteistyötä, mutta tuntui, ettei siihen 
usein kyetty ja että tärkeimmän, lapsi(ryhmä)työn halutun korkeatasoisuuden ja 
sujuvuuden sijaan olikin tullut sujumattomuus, työprosessien alituinen katkeilu. 
Tilannetta yritettiin korjata yhdessä ja mm. työyhteisön sisäistä toimivuutta, työn 
suunnittelua, työjärjestelyjä ja tiedotusta logistisoimalla. Pakottavissa tilanteissa 
oli jouduttu alentamaan lapsityön laadun tasoa. Koettiin, ettei työaika riittänyt 
tavoitteiden ja kasvaneiden ulkoisten vaatimusten toteuttamiseen, muun muas-
sa lisääntyneisiin lapsi- ja perhekohtaisiin asiantuntijaneuvotteluihin sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityisammattilaisten kanssa. Kehityksen syitä ja taustoja oli 
vaikea nähdä. Etenkin pitkään työtä tehneiden työntekijöiden kritiikki ja epäilyk-
set omaa ammattitaitoa tai työkykyä kohtaan tuntuivat lisääntyneen.  
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8.8 ”Ihan sitä konkreettista aikaa pitäisi olla enempi” – uusia 
ratkaisuja vaatinut tilanne

Päiväkodissa on ollut vuosien mittaan erilaisia pedagogisia kokeilu- ja kehittä-
mishankkeita ja kaikissa niissä näyttää olleen lasten vanhempien kanssa tehtävä 
yhteistyö eri tavoin mukana. Päiväkodissa Kieku-hankkeen käynnistymiseen oli 
olemassa valmiudet. Kokeilun käynnistyessä päiväkoti toimi alueen keskuspäivä-
kotina, jolloin johtajan tehtävänä oli päättää alueen lasten päivähoitoon ottami-
sesta. Keväällä 2001 tutkimuspäiväkodissa työskenteli yhteensä 31 työntekijää, 
joista varsinaisissa hoito- ja kasvatustehtävissä 22 lastentarhanopettajaa ja las-
tenhoitajaa, kaksi erityislastentarhanopettajaa, jotka toimivat päiväkodin reltoi-
na178, ja kolme erityisavustajaa. Muut työntekijät toimivat keittiö- ja siivoustehtä-
vissä. Johtajan työhön ei kuulunut lapsiryhmätyö, vaikka hän tarvittaessa tekikin 
sitä. Päiväkodin henkilökunta oli vaihtunut vuosien varrella ja siellä, kuten päivä-
hoidossa muutoinkin, oli jatkuvasti 10–20 % työvoimasta sijaisia.

Historiallisen ja aktuaaliempiirisen analyysini tulosten mukaan tutkimuspäi-
väkodin toimintajärjestelmässä pääristiriita kulki vuosituhannen vaihteessa toi-
minnan kohteen ja sääntöjen välillä. Ristiriita ilmeni päiväkodin työtoiminnan 
ehtojen kiristymisenä, kuten hoitotyön määrän ja laadullisen laajuuden työnte-
kijäkohtaisena lisääntymisenä ja asiakaskunnan niin ikään työntekijäkohtaisen 
henkisen vaativuuden kasvuna ja edellisten toinen toisiaan ruokkivina negatii-
vissävyisinä kehitystrendeinä. Pääristiriita heijastui eri tavoin toimintajärjestel-
män kaikkiin osiin: työntekijään, työprosesseihin ja välineisiin. Generatiivisen179  

vuorovaikutustyön mallilla (ks. kuviot 3 ja 17) ilmaistuna kysymys oli toiminnan 
”huonojen” tai ”destruktiivisten kehien” lisääntymisestä työssä: vaikka kuinka 
yritettiin, ei voitu mitään sille, että prosessi katkeili, horjui ja kaatuili, jolloin työn 
taso laski. Työntekijälle tämä tuntui juoksemisena palaverista toiseen, aikapulana 
– ”pitäisi ehtiä niin moneen” – ja toisaalta työajan käytön ja työn kohdennuksen 
ongelmina. Ongelmat ilmenivät koko työn sujuvuuden häiriöitymisenä. Tarvittiin 
ja haettiin uusia ratkaisuja.  

8.9 Perhetyöntekijä päiväkotiin – hallinnon mahdollistama ja 
tukema Kieku-kokeilu 

Esitän seuraavassa Kieku-kokeilun180 käytännölliset lähtökohdat, pääideat, ko-
keiluasetelman päätulokset. Länsi-Herttoniemi valikoitui vuoden 2001 alussa 
yhdeksi niistä Helsingin kaupungin alueista, jotka saivat kaupunginvaltuuston 
valtuustokaudeksi 2001–2004 myöntämää positiivisen diskriminaation (PD)181 
periaatteilla jaettua erillismäärärahaa epäsuotuisan alueellisen ja sosiaalisen 
eriytymisen, syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi ja estämiseksi sekä aluei-
den tasapainoisen kehityksen edistämiseksi. Määrärahan jakamisen kriteereiksi 
sosiaalivirastossa otettiin tutkija Markku Lankisen (Lankinen 2001, 25–27) las-
kentamallin tuottamat positiivista diskriminaatio toimintaa eniten tarvitsevat 
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kymmenen (10) aluetta, arkikielellä köyhyysloukkua. Laskentamallissa käytettiin 
seitsemää tilastollista lapsiperheiden taloudellissosiaalista asemaa ja tilannetta 
vuonna 1998–2000 kuvaavaa muuttujaa182. Laskennalla saatiin esiin lapsiperhei-
den ja lasten kannalta heikoimmat taloudellis-sosiaaliset edellytykset täyttävät 
ja kääntäen eniten positiivista diskriminaatiota, erilaista tukea eniten tarvitse-
vat alueet. Sosiaaliviraston johto päätti kohdentaa määrärahan lapsiperheille ja 
lapsille sekä jakaa sen laskentamallin valikoimille alueille eri sosiaalikeskusten 
käyttöön. Edellä mainituista periaatteista lähtien sosiaalikeskusten183 tuli myön-
netyn lisämäärärahan184  turvin suunnitella ja toteuttaa lapsille ja lapsiperheille 
merkityksellistä, heidän elämäänsä ja elämäntilannettaan kohentavaa toimintaa.

Mitään erityistä kehittämismallia ei annettu eikä edellytetty, eikä kohteiksi 
määritelty suoraan laskentamallista nousevia kohteita, kuten esimerkiksi lap-
siperheiden asumisen tai toimeentulon parantamista. Hankkeiden tarkempi 
alueellinen, toimija- ja työyhteisökohtainen rajaaminen, ideointi ja organisoin-
ti tapahtuivat sosiaalikeskuksissa27. Kaakkoisen sosiaalikeskuksen johtoryhmä 
päätti 29.11.2000, että määräraha kohdistetaan Siilitien alueen lapsiperheille, alle 
kouluikäisille lapsille ja koululaisille.

Hankkeen toimintayhteisöinä olivat Länsi-Herttoniemen 1950- ja 60-luvulla 
rakennetulla asuinalueella sijaitsevat päiväkoti Siilitie ja leikkipuisto Hilleri. Per-
hetyöntekijän sijoittamista leikkipuistoon perusteltiin mm. sillä, että ”Puistossa 
oleva perhetyöntekijä olisi mahdollisimman matala kynnys ottaa vastaan ammat-
tiapua. Perhetyöntekijä pystyisi ohjaamaan apua tarvitsevia perheitä oikeisiin 
osoitteisiin jo alkuvaiheessa. Perhetyöntekijä pystyisi tukemaan myös henkilö-
kuntaa sekä päiväkodissa että puistossa”185. 

Väliraportissa186 kokeilun aloittamisen perusteluina tuotiin esille seuraavaa: 
”Siilitien alueella asukkaiden taloudellinen ja sosiaalinen asema ovat selvitysten 
mukaan kaupungin keskiarvoa heikommat. Tämä oli lähtökohtana kaupungin ja-
kaman ns. positiivisen diskriminaation määrärahojen mahdollistaman toiminnan 
kohdistamiseen kaakkoisen suurpiirissä Siilitien alueelle. Alue on Herttoniemen 
vanhaa osaa ja siellä on paljon kaupungin vuokrataloja. Vuoden 2001 alusta al-
kaneen hankkeen kohderyhmäksi valittiin Siilitien alueen lapsiperheet ja lapset, 
sillä alueella asuu keskimääräistä enemmän myös syrjäytymisuhan alla olevia lap-
siperheitä ja lapsia.” Perusteluina esitettiin lisäksi, että ”Päiväkoti Siilitiellä on 
100–110 hoitopaikkaa ja leikkipuiston keskimääräinen päivittäinen kävijämäärä 
on viime vuosina ollut noin 250. Koska toimipisteet ovat suuria, oletettiin että 
projektin kautta pystyttäisiin tavoittamaan valtaosa alueen alle kouluikäisistä lap-
sista: päiväkodin kautta kaikki päivähoidossa olevat lapset perheineen ja leikki-
puiston kautta kotona olevat perheet lapsineen sekä koululaiset.”

Kieku-kokeilun käynnistymisen perustava ehto oli varsin proosallisesti Hel-
singin kaupunginvaltuuston myöntämä 250 000 markan (n. 46 000 euron) eril- 
lismääräraha, joka oli osa sosiaalitoimen vuosittain saamasta ns. positiivisen 
diskriminaation 5 milj. markan – myöhemmin euromääräisestä rahasta. Määrära-
hasta maksettiin perhetyöntekijän palkka ja henkilösivukustannukset, hankittiin 



194

erilaisia toiminta- ja harrastepaketteja lapsille ja vanhemmille sekä henkilökun-
nalle koulutusta ja työnohjausta. Kaupunginvaltuuston myöntämä erillismäärä-
raha alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseen perustui yhteisöllisen päättäjän 
arvioon tilanteesta ja tarpeista. Sitä eivät olleet edeltäneet varsinaiset tieteelliset 
analyysit, eikä valtuusto myöskään edellyttänyt rahojen käytön ”tieteellistä” pe-
rustelua tai arviointia, mutta seurantaa ja raportointia kylläkin. Määrärahan jaka-
minen tiettyjen tilastollisten kriteerien pohjalta eniten tukea tarvitseville alueille 
oli organisaation sisäiseen harkintaan perustuva päätös, samoin sen kohdistami-
nen lapsiperheille ja lopulta paikalliselle päiväkodille ja leikkipuistolle. Kieku-
kokeilua perusteltiin siis lähtökohtaisesti poliittisten arviointien, tilastollisten 
tunnuslukujen ja niiden tulkinnan sekä ammattilaisten käytännön kokemuksen 
sanallistamisen, yleistävän ja arvioivan vuoropuhelun avulla hallinto- ja asian-
tuntijatyönä. Hankkeen toteuttaja ja emo-organisaatio oli Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston kaakkoinen sosiaalikeskus187. 

8.10 Kieku-kokeilun pääideat ja asetelma 

Myös tutkimuspäiväkodissa 1990-luvulta käynnistynyt eriyttävä ekonomistis-
huollollinen toimintakonsepti ja sen mukana kasvatusyhteistyö lasten vanhem-
pien kanssa näytti joutuneen ongelmiin, joiden ratkaiseminen koettiin tärkeäksi. 
Päiväkodin toiminnan ja yhteistyön kehittämistarve tuli esille sekä päiväkodissa 
pitkän että lyhyemmän aikaa työskennelleiden työntekijöiden ja johtajan haastat-
teluissa. Päiväkodissa nähtiin tarpeelliseksi monipuolisempi yhteistyö kaikkien 
vanhempien kanssa. Kehittämishaaste tuntui vaativan koko työyhteisön työn. Se 
vaati työntekijöiden taitojen lisäämistä ja asenteiden muokkaamista sekä yhteis-
työhön kohdistettavien aika- ja työvoimaresurssien lisäämistä.  

”…sitä aikaa hoito- ja kasvatuskeskusteluihin ja ihan tuommoiseen päivit-
täiseen konsultaatioon vanhempien kanssa…”

Kehittämisen tarvetta painotettiin erityisesti nuorimpien lasten vanhempien 
kanssa ja uuden lapsen aloittaessa päivähoidon sekä eri kulttuuristen vanhem-
pien kanssa. Heidän osuutensa päiväkodin asiakaskunnassa oli kasvanut. Ajatus 
päiväkodin perhetyöntekijästä nousi juuri tästä päiväkodin ennaltaehkäisevän 
lastensuojelutyön tehostamisen tarpeesta. Keskusteluissa kehkeytyi idea kokei-
luun palkattavan perhetyöntekijän eräänlaisesta kolmoisroolista: a) apua tarvit-
sevien vanhempien välittömänä tukena, b) kiinteästi päiväkotiyhteisön jäsenenä, 
sekä c) yhteistyöntekijänä eri alojen erityisasiantuntijoiden kuten terveydenhoi-
don, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, poliisin, oikeuslaitoksen ym. kanssa. 
Perhetyöntekijä ajateltiin osaksi päiväkodin (ja leikkipuiston) koko työn yhtei-
söllistä pedagogista ja kulttuurista kehittämistä. 
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Tekijä 
Monitoimijainen ammatillisuus 
Päiväkodin uusi toimijuus: 
uudella tavalla rakentunut 
sisäinen ja ulkoinen vuoro-
vaikutus- ja yhteistyökulttuuri 
sekä yhdistetty varhais-
kasvatustyö ja sosiaalityö. 

Kohde
Päiväkodin, lasten 
vanhempien ja asian-
tuntijoiden aikuis-
yhteistyön verkosto 

Säännöt
Yhteiskunnallisten 
ja kunnallisten  
resurssien sekä 
aika- ja osaamis-
resurssien 
vajeiden korjaa-
minen ja 
täydentä-minen

Työyhteisö
Käytännön kokeilun 
ehtojen 
monisubjektinen 
jatkuva luominen.
Tutkimuspäiväkodin 
ja päivähoidon 
perhetyöntekijä 
muodostama uusi 
yhteisö

Työnjako:
Käytännön lapsityön 
parantaminen aikuistyön 
rikastamisena 
- yksittäisen työntekijän 
työnä
- tiimin työnä
- johtajan työnä
- koko yhteisön työnä peda-
gogisen kokonaisprosessin 
toimivuuden näkökulmasta 

Kieku-kokeiluasetelma: 
Lapsen kasvun ja kehityksen yhteisöllisen tuottamisen uusi konsepti 
päiväkodissa 

Väline
Kieku-kokeiluhanke
Päivähoidon perhetyöntekijä 
päiväkodin työyhteisön jäsenenä

Tulos

Päiväkodin 
kehittämisvisio:
”Lapsen hyvä olo 
päiväkodissa”
”Yhteiskunnalli-
sesti vaikutta-
vampi kasvatus-
yhteistyö” 
- Päiväkodin 
uuden toiminta-
konseptin kehittely 
käytännön kokei-
lussa 

Tavoitteena lasta hyödyttävä päiväkodin uusi yhteistyökonsepti
Muunsin ja tarkensin päiväkodin aktuaaliempiirisen analyysin tulosten ja ryhmä-
tutkimuksen tulosten pohjalta pelkistämääni yhteistyön kehittämisvisiota (ks. s. 
90: Kuvio 12. Yhteiskunnallisesti vaikuttavamman yhteistyön haaste) tutkimus-
päiväkodin Kieku-kokeiluasetelmaksi, jonka esitän seuraavassa kuviossa 13. 
 

Kuvio 13. Kieku-kokeiluasetelma: Lasta hyödyttävä päiväkodin uusi toimintakonsepti

Hyödynnän kuviossa toimintajärjestelmän rakennemallia. Kehittämisen kohtee-
na on päiväkodin, lasten vanhempien ja asiantuntijoiden aikuisyhteistyön ver-
kosto. Tämän toiminnan tuloksena tavoitellaan ”lapsen hyvää oloa päiväkodissa”, 
joka tutkimuksessa tarkoittaa uutta ”päiväkodin uutta toimintakonseptia”. Ku-
vion keskellä oleva kehä kuvaa kokeilun ajateltuja muutosvaikutuksia päiväkodin 
koko toimintajärjestelmään. Kokeilun päätehtävä on esitetty kuvion alalaidassa. 
Kokeilun avulla on tarkoitus tuottaa ”lapsen kasvun ja kehityksen yhteisöllisen 
tuottamisen uusi toimintakonsepti päiväkodissa.” 

Kuviossa keskellä ylinnä oleva ohut punainen nuolisalama viittaa ryhmätut-
kimuksen jäsennykseen, jossa pääristiriita nähtiin työn kohteen ja työntekijän 
välillä. Tutkimuspäiväkodin edelleen tarkennettu analyysi tuotti tuloksen, jonka 
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mukaan pääristiriita nähtiin toiminnan kohteen ja sääntöjen välillä. Tämä pääris-
tiriita on merkitty kuviossa punaisella nuolisalamalla. Käytännöllisen kokeilun, 
kehittämistehtävän tavoitteena oli pyrkiä ratkaisemaan tätä pääongelmaa.

Kuviossa uuden yhteistyökäytännön pyrkimys on merkitty vihreällä nuolisala-
malla punaisen katkoviivoin merkityn nuolisalaman päälle päiväkodin nykyisen 
toiminnan ylittäväksi uuden toiminnan mahdollisuudeksi. Kokeilun ”tekijänä” on 
monitoimijainen ammatillisuus ja ”välineenä” Kieku-hanke. Päiväkodin aika- ja 
osaamisvajeita pyritään korjaamaan ja säätämään työyhteisön toimintaa ja työn-
jakoa sekä eriyttämällä että yhdistämällä perustavoitteen mukaisesti. Kysymys on 
perustellusta ehdotuksesta käytännön kokeiluksi ja samalla sen tutkimusasetel-
maksi.

8.11 Hankeprosessi, arviointi ja keskeiset tulokset

Esitän Kieku-hankkeen kokeilutoiminnan prosessuaalisen rakentumisen liittees-
sä 5 sekä liitteessä 6 Kieku-kokeilusta tehtyjen erillisten arviointitutkimusten tu-
lokset. Tässä yhteydessä kuvaan lyhyesti Kieku-kokeilun keskeiset tulokset. 

Päiväkotiin soveltuva varhaisen tuen malli
Kaikki asiakas-, työntekijä- ja lapsihaastattelut ja niiden analyysit antoivat yhden-
suuntaisen tuloksen toimintamallin myönteisistä vaikutuksista. Toiminnalla oli 
kaikkien osallisten elämää, hyvinvointia ja työtä positiivisella tavalla edesauttava 
ja ruokkiva merkitys kaikkien osallisten itse esiintuomana. Myös ohjaus- ja tuki-
ryhmän ja alueen luottamusmieselimen arvion mukaan oli onnistuttu luomaan 
varhaispedagogisen ja aikuissosiaalityön ammatillisuuden mielekäs yhteistyö-
malli.

Kokeilun keskeinen tulos oli, että hankkeessa kehitelty työmalli sopii hyvin 
päiväkotiin. Päivähoidon perhetyöntekijä – varhaisen tuen ja matalan kynnyk-
sen189 ja nopean reagoinnin työmallilla voitiin perinteisiä ammatillisia työkäy-
täntöjä olennaisesti vaikuttavammalla tavalla auttaa pienten lasten vanhempia 
ja heidän lapsiaan selviytymään ongelmallisissa elämäntilanteissa tukemalla ja 
rikastamalla generatiivisen vuorovaikutustyön avulla osallisten kehityksen posi-
tiivisia kehiä tai spiraaleja niin yksilö- kuin yhteisötasoillakin. Myös tulokset oli-
vat monentasoisia. Niissä voi erottaa: työyhteisön ja aluetason, vanhempien ja 
henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen, vanhempien ja lasten, lasten ja työnte-
kijöiden välisen vuorovaikutuksen näkökulmat ja -tasot. Tuloksia voi tarkastella 
myös alueen lapsiperheiden, työyhteisön, alueen ja talouden sekä vuorovaikutuk-
sen laadun näkökulmasta.

Päiväkodin vuorovaikutussuhteiden rikastaminen  
Lapsityöntekijöiden työtä ja yhteistyötä perhetyöntekijän kanssa motivoi per-
hetyöntekijän työn näkyminen lapsissa lasten hyvinvoinnin paranemisena. Tut-
kimuksen mukaan henkilökunta koki yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisensa 
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erityisesti vaikeiden asioiden käsittelyssä parantuneen ja he kokivat saaneensa 
projektissa tukea työhönsä. Lisäksi he kokivat oppineensa uusia työtapoja. Hen-
kilökunta pyrki toimimaan pulmatilanteissa ratkaisukeskeisesti vanhempien voi-
mavarojen selvittämiseksi ja lisäämiseksi. Päiväkodin henkilökunta koki olevan-
sa varmempaa vanhempien kohtaamisessa. He kokivat saaneensa uusia tapoja 
ottaa vaikeat asiat puheeksi ja rohkeutta tuoda ne lastensuojelun tietoon. Vai-
keiden tilanteiden käsittelyn päiväkodissa koettiin helpottuneen. Henkilökunta 
koki saaneensa apua käytännön tilanteisiin. Oman työn tavoitteet olivat heidän 
mielestään selkiintyneet ja he kokivat oman ammattitaitonsa syventyneen. Hen-
kilökunnan koulutushalukkuus oli lisääntynyt ja he kokivat keskinäisen vuoro-
vaikutuksensa parantuneen projektin aikana. Yhdessä tekeminen ja vaikeiden 
asioiden olemassaolon myöntäminen olivat lisänneet avoimuutta. Päiväkodissa 
oli tehty selkeitä toimintasuunnitelmia hankalia tilanteita varten ja korostettu 
keskinäistä tukea. 

Vanhempien luottamus henkilökuntaan oli lisääntynyt ja heidän oli helpompi 
kertoa asioistaan ja pyytää apua. Aino Ovaskaisen (2002) tutkimuksen mukaan 
lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus parani projektin myötä ja henkilö-
kunta arvioi, että vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus oli muuttunut lä-
heisemmäksi ja lämpöisemmäksi. Vanhempien yhdessä olo lapsensa kanssa oli 
muuttunut helpommaksi. Tutkimuksessa todettiin, että projektin myötä vanhem-
muuden tiedostaminen oli lisääntynyt ja vanhemmat ovat saaneet tukea vanhem-
muuteensa sekä muilta vanhemmilta että päivähoidon henkilökunnalta.

Vanhemmat olivat oppineet käyttämään tätä matalan kynnyksen palvelua, ei-
vätkä työntekijät enää voineet ajatella toimivansa ilman tällaista työpanosta ja 
osaamista, sillä se oli mahdollistanut heidän oman työnsä painopisteen vahvis-
tumisen omaan vaativaan lapsityöhön. Hyvin selkeä tulos hankkeessa oli tukea 
tarvinneiden vanhempien aktiivisuuden, lastensa kasvatuskyvyn ja voimavarojen 
kasvu sekä tulevaisuuden perspektiivin avautuminen ja vahvistuminen.

Projektissa otettiin asiakastarpeisesti käyttöön erilaisia pari190- ja ryhmätyö-
muotoja sekä työyhteisöjen sisällä että asiantuntijaverkostoissa. Päiväkodissa 
käytettiin uusia asiakaslähtöisiä, lasten ja perheiden elämäntilannetta monipuoli-
sesti kuvaavia ja huomioonottavia sekä heitä uusin tavoin osallistavia työmenetel-
miä. Perhetyöntekijän työllä oli vuorovaikutusprosessissa, vuorovaikutusketjujen 
tukijana ja käynnistäjänä erittäin suuri merkitys lapsiin, pääasiakkaisiin sekä hei-
dän vanhempiensa voimaantumisen että henkilökunnan tietotaidon, työnhallin-
nan ja lapsiin sekä asiakkaisiin kohdistuvan positiivisen ymmärryksen ja tunne-
latauksen lisääjänä.

Perhetyöntekijän päivittäinen asiakaskohtainen työ suuntautui myös lapsen 
vanhemman ympärillä olevien muiden tukiverkostojen suuntaan, joten työroo-
lissa olivat tärkeitä sekä työyhteisöjen sisällä, pinnalla ja niiden ulkopuolella toi-
miminen. Työprosessia nopeutettiin ja operationaalistettiin esimerkiksi niin, että 
ongelmissa olevat vanhemmat, joista valtaosa oli äitejä, voivat saada välittömäs-
ti kahden vuorokauden sisällä ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti apua 
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tilanteeseensa. Heidän ei tarvinnut hakeutua perinteisen sosiaalipsykologisen 
erityisasiantuntija-avun ajanvaraus- ja jonotussysteemiin näissä tilanteissa. Per-
hetyöntekijä auttoi asiakasta tarpeen mukaisesti hakemaan lisäapua muun muas-
sa sosiaali- ja terveyspalveluista. Usein esimerkiksi lääkäriaika tilattiin yhdessä. 
Perhetyöntekijä toimi tällä tavoin myös asiakaskohtaisen verkoston kutojana.

Henkilökunnalle päivähoidon arjen tunteva perhetyöntekijä oli luonteva ja 
käytetty yhteistyökumppani. Perhetyöntekijä toimi perheiden kohtaamistilanteis-
sa päiväkodin johtajan, relton, lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien sekä leik-
kipuiston työntekijöiden työparina tarvittaessa. Hän toimi myös eräänlaisena pei-
linä ja keskustelukumppanina työntekijän asiakasperheiden herättämien huolten 
jäsentämisessä. Perhetyöntekijän rooli korostui myös työyhteisön oppimisproses-
sin haastajana ja aktivoijana. Työprosessien merkityksen tai vaikutusten välitöntä 
omaa arviointia helpotti oleellisesti se, että perhetyöntekijä sai koko ajan välitöntä 
palautetta sekä työyhteisön lapsityötä tekeviltä työntekijöiltä, lasten vanhemmilta 
että lapsilta itseltään. Työotteita ja menetelmiä voitiin tämän palautteen avulla 
myös muuttaa tai korjata tarpeenmukaisesti heti. 

Oleellinen merkitys oli myös henkilökunnan koulutuksella, joka oli ehtona sil-
le, että vuorovaikutuksen, toiminnallisten menetelmien ja perhetyöntekijän tär- 
keys ymmärrettiin ja niitä osattiin hyödyntää. Monipuolinen ja -tahoinen vuoro-
vaikutustoiminta sekä hankkeeseen liitetyt koulutukset ja arviointi- ja tutkimus-
tieto tuottivat työyhteisöille heijastuspintoja, joiden avulla työntekijät muodosti-
vat uutta tietoa etenkin lapsen kotikasvun ympäristöstä, perheiden ja vanhempien 
tilanteesta ja sellaisista tuen tarpeista, joiden ratkaisemisella juuri näissä tilan-
teissa oli oleellinen vaikutus lapsen hyvinvointiin.  

8.12 Lastensuojelun kasvun pysähtyminen, säästöt ja vaikutusten 
kumuloituminen
 

Lastensuojelun tarve on kasvanut 1990-luvulta lähtien ja 2000-luvulla koko 
maassa ja etenkin kaupungeissa. Nopein nousu on ollut pääkaupungissa. Helsin-
gin kaupungin kaakkoisen suurpiirin alueella lastensuojelun asiakkaiden määrä 
nousi vuosina 1999–2003 kolmellakymmenellä kuudella (36) lapsella eli 8,1 pro-
senttia 0–17-ikäisten lasten määrän lisäyksen ollessa vastaavana aikana 137 lasta 
eli 1,4 prosenttia.

Länsi-Herttoniemen alueella lastensuojeluasiakkaiden määrä oli 90 lasta 
vuonna 1999. Tästä lähtien määrä oli laskenut vuosittain ollen vuoden 2003 lo-
pussa 83 lasta, jolloin määrä oli seitsemän lasta eli 7,7 prosenttia pienempi kuin 
vuonna 1999. Muutosta selitti vain osin alueen 0–17-vuotiaiden määrän vähenty-
minen samana ajanjaksona 2,9 prosentilla. Tutkimuspäiväkodista ei otettu lapsia 
yhtään huostaan vuosina 2001–2003. Tämä oli poikkeuksellista useisiin edelli-
siin vuosiin verrattuna. Näiden tietojen valossa voi ounastella Kieku-hankkeella 
olleen myös merkitystä ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna. Myös hankkeen 
taloudellisia vaikutuksia voitiin arvioida suuntaa-antavasti. Kieku-toiminnan 
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taloudellinen erittely vuoden 2001 määrärahan käytöstä191 osoittaa sen käytön. 
Käyttö oli samankaltaista projektin kaikkina toimintavuosina. Mikäli perhetyön-
tekijän työpanoksella yhdessä vuodessa kyettiin estämään yhden lapsen pysyvä 
sijoitus kodin ulkopuolella, esimerkiksi lastenkotiin, merkitsi tämä, että päivä-
hoidon perhetyöntekijä oli säästänyt kaupungin taloudellisia voimavaroja run-
saasti enemmän kuin hänen oma vuosipalkkansa sivukustannuksineen oli. (ks. 
esimerkiksi Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston toiminnallinen tilinpäätös 
vuodelta 2004).

Käytännön toiminnan muodot alkoivat vakiintua 2002 vuoden lopulla ja toi-
minta oli vakiintunutta vuosina 2003 ja 2004. Toiminnan volyymi perhetyönte-
kijän asiakas- ja käyntimäärinä192 oli myös vakiintunut. Tämä oli ymmärrettävää, 
koska toimintaan käytettävissä olevat resurssit – kuten henkilöstö ja osaaminen, 
tilat, määrärahat, toimintavälineet sekä toisaalta päiväkodin ja leikkipuiston asia-
kasryhmät eivät olleet muuttuneet merkittävästi tänä aikana. Toiminnan vaikut-
tavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta on kuitenkin huomattava, ettei työ-
muotojen vakiintuminen tällaisessa työssä vakiinnuta tuloksellisuutta jollekin 
standarditasolle, kuten missä tahansa esineitä valmistavassa tuotannossa on laita. 
Päinvastoin näytti siltä, että Kieku-toiminnan varsinaiset vaikutukset olisivat voi-
mistuneet ja pyrkineet kumuloitumaan projektin ehtiessä pidemmälle.

Yhteenveto Kieku-kokeilusta
Käytännön kokeilulla on kokonaan toisenlainen toiminnan logiikka kuin esimer-
kiksi ryhmätutkimuksen kehittelyssä. Se on tätä paljon sidotumpi ja ennalta mää-
rittyneempi. On selvää, että myös kokeilunaikainen ”uusi toiminta” on lasten hoi-
don ja kasvatuksen tehtävän ensisijaisuuden tiukkojen ehtojen rajaamaa: ei voida 
kokeilla mitä tahansa ja kokeilun on säilyttävä ja edettävä reaalisissa puitteissa. 
Kieku-kokeilutoiminnalla ei ollut mahdollisuutta irrota (ainakaan kovin paljon) 
käytännöllisistä ehdoistaan senkään vuoksi, että perhetyöntekijän työpanos lisä-
resurssina toiminnan uudistamiseen oli toimijoiden kokonaistyövoimaan nähden 
suhteellisen pieni. Uuden käytännön mahdollisuus kuitenkin syntyi tästä työyh-
teisön ”noin 5 %:n siirtymästä” tai ”interventiosta”, joka mahdollisti eri toimijoi-
den ja toimintavälineiden keskinäissuhteissa ja vuorovaikutuksessa uudenlaisen 
generatiivisten kehkeytymien mahdollisuuden. 

Tutkimuksessa tuli selvästi ilmi myönteinen tulos päivähoidon perhetyön tar-
peellisuudesta ja hyödyllisyydestä sekä lapsille, lasten vanhemmille että työyhtei-
söille. Päivähoidon perhetyö auttoi pikkulapsiperheitä siellä missä heidän arkensa 
on: kotona, päiväkodissa ja leikkipuistossa. Perhetyöntekijän kanssa asiointi kävi 
vaivattomasti vanhempien hakiessa tai viedessä lasta päivähoitoon. Perhetyönte-
kijän kanssa oli myös mahdollista keskustella ilman ajanvarausta kun näki häntä 
päiväkodin tai leikkipuiston ympäristössä. Matalan kynnyksen perhetyöntekijän 
toiminta koettiin positiivisena ja tarpeellisena palveluna. 

Kieku-kokeilun loppuraportin mukaan ”hankkeen tavoitteena oli parantaa 
pienten lasten toiminta- ja kasvuympäristöjä päivähoidossa ja kodin piirissä. 
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Päähuomio kiinnitettiin lapsen hyvinvointia edistävään aikuistyöhön. Päivähoi-
don perhetyöntekijän lasten vanhemmille ja työntekijöille mahdollistama yksilöl-
linen ja yhteisöllinen tuki oli avainasemassa.” (Kaukoluoto, 2005). 
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9 Tutkimusprosessi iteratiivisena 
tiedonmuodostuksena 

Monivaiheista tutkimusprosessia ohjaava kysymykseni, jonka esitin luvussa 2, oli 
seuraava: 

Millainen on suomalaisen päiväkodin kasvatusyhteistyö lasten van-
hempien kanssa ja miten sitä voidaan kehittää?

Tutkimusprosessin aikana muodostuivat seuraavat tarkentavat osakysymykset:
1. Millainen on päiväkodin kasvatusyhteistyön nykytilanne? 
2. Miten yhteistyökäytännöt lasten vanhempien kanssa ovat kehittyneet? 
3. Voidaanko tunnistaa yhteistyön erillisiä kehitysvaiheita ja mitä ne ovat?
4. Mikä on lähikehityksen mahdollisuus?

Tutkimusprosessi edellytti lisäksi seuraavien kysymysten tarkastelua:
5. Miten tutkimuksen interventiot, ryhmätutkimus ja käytännön kokeilut, 

palvelivat päiväkodin kasvatusyhteistyön lähikehityksen vyöhykkeen mää-
rittelyssä?

6. Mitä teoreettisia ja metodologisia välineitä tutkimusprosessi edellytti?

Esitin tutkimukseni empiiristen tiedostojen analyysin luvuissa 4–8 jäsentäen ja 
tulkiten niitä luvuissa 2 ja 3 rakentamani teoreettismetodologisen viitekehyksen 
avulla.  Vastaukset tutkimuskysymyksiini jäsentyivät prosessin eri vaiheissa väli-
tulosten kautta asteittain. Kokonaisuus jäsentyi ajallisesti ja sisällöllisesti peräk-
käisten vaiheiden nostamien uusien tutkimuskysymysten ja niiden ratkaisujen 
kautta eräänlaiseksi kumulatiiviseksi emergentiksi muodostumaksi tai tutkimus- 
ja kehittämisprosessin tuottamaksi yhteisölliseksi luomaksi. Kehittämistutkimus 
sekä edellytti että tuotti uudenlaisia sosiaalisen tai yhteisöllisen toimijuuden 
struktuurikäsitteitä. 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa tietoa lapsen kasvua ja kehitystä edis-
tävistä päiväkodin kasvatusyhteistyön käytännöistä. Tutkimuksen esioletuksena 
oli, ettei päivähoidon johtamis- ja kehittämistyössä havaitsemaani hämmentävää 
ristiriitaa – lasta koskevan yhteistyön tärkeyttä ja sen käytännöissä ilmeneviä on-
gelmia – voitu selittää pitäytymällä aiemman tutkimuksen tavoin työntekijän tai-
doissa ja tahdossa tehdä tätä työtä tai yrittämällä kohentaa tilannetta tarjoamalla 
työntekijöille työvälineitä, joita he eivät kyenneet hyödyntämään muuttuneissa 
olosuhteissa täysimääräisesti. Oli suuntauduttava syvällisemmin yhteistyökäy-
täntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen. 

Tässä luvussa esitän tutkimuksen iteratiivisen tiedonmuodostuksen eri vaihei-
den tulokset tutkimusprosessin ja -metodologian tiivistetysti arvioiden samalla 
myös tulosten luotettavuutta. Tämä tarkoittaa tutkimusprosessin kriittistä pur-
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kamista, prosessin ikään kuin takaisinpäin tapahtuvaa avaamista. Kiinnitän eri-
tyisen huomion käytäntötutkimuksen vaatimaan tiedontuottamisen prosessiin ja 
toimijuuteen. 

9.1 Kasvatusyhteistyön työntutkimuksellinen maisema 

Tutkimus käynnistyi lasten päivähoidon johtamis- ja kehittämistyön tarpeista. Olin 
tutustunut kehittävän työntutkimuksen ajatteluun ja toimintajärjestelmän malliin 
ennen jatko-opintojani. Ymmärsin kasvatusyhteistyön tutkimuskohteen ensimmäi-
sessä vaiheessa lähinnä yksilöllisenä asiakas-asiantuntijasuhteena, yhteistyökäsi-
tyksinä ja -käytäntöinä sekä esimerkiksi hoito- ja kasvatussopimusneuvotteluissa 
käytettävinä kirjallisina työvälineinä. Tuossa vaiheessa katsoin kasvatusyhteistyö-
tä ilmeisen väline- ja organisaatiolähtöisesti ja -sisäisesti193. Toimintajärjestelmän 
teoreettinen malli kuitenkin antoi mahdollisuuden jäsentää tulevaa tutkimustyöni 
kohdetta. Jäsennys on toiminut koko tutkimustyön ajan tutkimuskohteen perusjä-
sennyksenä, jota olen muuntanut tutkimusprosessin edetessä. 

Tein keväällä 1999 päivähoidon henkilöstölle kyselyn, joka painottui lapsikoh-
taisen yhteistyön käytäntöihin ja tätä koskeviin käsityksiin. Esitän tämän ensim-
mäisen empiirisen aineistoni tulokset luvussa 4. Tulokset kertovat kasvatusyh-
teistyöstä ”rosoisena rikkautena”. Oman työn osana se koettiin lähes kauttaaltaan 
hyvin merkityksellisenä sekä lapsille, vanhemmille että työntekijöille itselleen, 
mutta sen käytännön toteutuksessa onnistuttiin vain osittain. Kaikenlainen yh-
teistyö lasten vanhempien kanssa oli työntekijöiden mukaan kasvanut määräl-
lisesti ja se oli tullut selvästi haasteellisemmaksi. Yhteistyön tarve oli kasvanut 
samalla kun sen tekemisen mahdollisuudet, etenkin suurimmissa päiväkotiryh-
missä, koettiin eri syistä aiempaa vaikeammaksi. Työyhteisöissä tiimimäinen 
työote oli melko laajaa ja työntekijät olivat yhdessä hakemassa kehittyneempiä 
yhteistyön sisältöjä ja muotoja. Kasvatusyhteistyö ei kuitenkaan ollut muodostu-
nut työyhteisöissä yhteisesti ymmärretyksi käytännöiksi. Vaikka työyhteisöissä oli 
pyritty yhteiseen ymmärrykseen asiasta, ei sitä kyetty suunnitellusti ja sovitusti 
toteuttamaan. 

Keskeisin kehitettävä kysymys tulosten perusteella oli neuvottelutoiminnan 
syvällisempi liittyminen toiminnan kokonaisuuteen. Työntekijät halusivat kaiken 
kaikkiaan vastauksia ja syvempää ymmärrystä työalueeseensa, kuten sen selvittä-
mistä, mihin keskusteluilla pyritään ja mitkä ovat vanhemman ja työntekijän roolit 
ja esimerkiksi keskustelujen merkitys sopimuksena tai kenties sovitteluna. Ongel-
mat keskustelujen toteuttamisessa ja niiden tulosten jakamisessa ja integroinnissa 
työyhteisöissä näyttivät viittaavan monimutkaistuneeseen työn kohteeseen ja päi-
väkodin varsinaisen työn eli lapsityön organisointiin ja tekemisen ehtoihin. 

Kasvatusyhteistyön kehittäminen näytti ongelmavyyhdiltä, jonka selvittämi-
nen ei tuntunut onnistuvan työntekijöiden lisäkoulutuksella tai uusien työvälinei-
den tarjoamisella. Tutkimukseni keskiöön nousi lasta koskeva tieto ja lapsiryhmä-
työhön liittyvä tiedonmuodostus sekä sen käyttö, jakaminen ja vakiinnuttaminen 
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mahdollisiksi uusiksi työkäytännöiksi. Työntutkimuksellisen ke-hittämisen näkö-
kulmasta kyselyn antamat tulokset eivät riittäneet. Oli päästävä syvemmälle päi-
väkotityön kokonaisuuteen.

Tutkimusprosessin edetessä totesin, että yhteistyön kohde ei kuitenkaan ol-
lut aikuisten välinen kommunikaatio, vaan lapsen hoidetuksi tuleminen, kasvu 
ja kehitys. Edellinen on enemmänkin väline suhteessa jälkimmäiseen. Vuorovai-
kutussuhde aikuisen ja pienen lapsen kesken on laadullisesti hyvin erilainen kuin 
aikuisten välinen, tässä tapauksessa siis keskustelut, ja lähinnä kielellinen kom-
munikaatio. 

Pienen lapsen ja häntä hoitavan ja kasvattavan aikuisen vuorovaikutus- ja 
vaihtosuhde pitää sisällään painotetusti hyvin paljon muuta kuin kielellisen kom-
munikaation. Jotta yhteistyön varsinaiseen kohteeseen olisi päästy tutkimukselli-
sesti käsiksi, jouduttiin tutkimusprosessia kääntämään aikuisnäkökulmasta, kie-
lellisestä ja välineellisestä perspektiivistä työntutkimukselliseen suuntaan. 

Seuraavassa kuvaan toimintajärjestelmän avulla (Kuvio 15) tutkimuksen en-
simmäisen vaiheen, kyselytutkimuksen, esille nostamia keskeisiä kasvatusyhteis-
työn ja keskustelutoiminnan ongelmia ja kehittämisen kohteita. 

Kuvio 15. Tutkimuksen 1. vaiheen tulokset kasvatusyhteistyön kehittämishaasteina

Säännöt
Aikabudjetin selkeytys 
Lasta koskevan kontekstuaalisen 
tiedon hankinnan normatiivinen 
vahvistaminen (esimerkiksi 
lapsen kotona tapahtuvat 
neuvottelut)

Tekijä
Erilaiset (hoidollinen ja kasva-
tuksellinen) yhteistyöorientaatiot
Erilaiset historialliset orientaatiot 
vanhempiin
Yksilölliset orientaatiot vahvoilla, 
vaikka myös tiimimäistä otetta 
esiintyy
Nuorimpien ja määräaikaisten 
työntekijöiden dilemma

Väline
Hoito- ja kasvatusneuvottelutoiminta lasta ja hänen 
kasvuympäristöään koskevan erisuuntaisen 
informaation tuottajana ja muokkaajana
Merkitys päivähoidon kasvatustoimintaan (OPS) ja 
kotikasvatukseen
Lasta koskeviin ydinasioihin ja erilaisiin kehityksen 
vaiheisiin ulottuvaksi 
Tavoitteellisen työn ja dialogisen 
tiedonmuodostuksen mahdollistavaksi 
Lapsi ja vanhempi vahvemmin esiin
Työntekijä vastuullinen, tietoinen ja ”tehokas”
välineen kantaja, tiimissä jakaja ja kehittäjä

Työyhteisö
Yhteisöllinen käsittely ja 
määritykset. 
Ei työntekijöiden yksilöllisten 
ratkaisujen tai halujen varaan 
rakentuva.
Periaatteessa kaikkien hoito- ja 
kasvatushenkilöiden osallistuminen, 
kuitenkin niin, että tavoiteltu 
keskustelujen laatu voidaan taata.
Vastuu yksikön johtajalla

Työnjako
Yhteisöllinen käsittely ja määri-
tykset. Ei työntekijöiden yksilöl-
listen ratkaisujen tai halujen 
varaan rakentuva.
Periaatteessa kaikkien hoito- ja 
kasvatushenkilöiden osallistumi-
nen, kuitenkin niin, että tavoiteltu 
keskustelujen laatu voidaan 
taata.
Vastuu yksikön johtajalla

Kohde
Lapsi yksilöllisenä ja konteks-
tuaalisena tiedollisena haasteena 
neuvottelutoiminnalle 
Vanhempien antaman tiedon ja 
ymmärryksen voimistaminen ja 
samalla vanhemmuuden 
vahvistaminen
Vanhemmat myös laajemmin 
kasvattajatietäjiksi
Työntekijän uuden, laajemman 
työotteen rakentaminen
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Tekstit on kirjoitettu kyselyn antaman tiedon pohjalta toimintajärjestelmän osioi-
hin eräänlaisina tulevaisuusvisioina, työn potentiaalisia kehityssuuntia ennakoi-
vina arvauksina, mahdollisuusperspektiiveinä. Kuviossa voimakkaimmat kolme 
ristiriitaa ja samalla kehittämishaastetta on merkitty väkänuolilla.

Keskeiset ristiriidat näyttivät nousevan toiminnan kohteen muutoksen suun-
nasta. Ne heijastuivat sekä välineisiin, tekijään että sääntöihin. Yhtenäisempien 
ja perusteltujen yhteistyökäytäntöjen kehittämisen kannalta yhteistyön edellytyk-
set sekä työvoiman määrälliset ja laadulliset ominaisuudet ja aikaresurssit näytti-
vät nousseen pääongelmaksi. Ongelma näytti juontavan toiminnan ulkopuolelta 
määrittyviin sääntöihin sekä työn organisoinnin ja ehtojen jälkeenjääneisyyteen 
työn kohteessa tapahtuneeseen muutokseen nähden. Lisäksi jokaisen osion sisäl-
lä näytti olevan omat ongelmansa ja ristiriitansa kuvion esittämällä tavalla.

Tulokset viittasivat myös mielenkiintoisesti kasvatuksen ammattilaisuuden 
ja arjen vanhemmuuden yhtymäkohtiin. Ihmetystäni oli jo pitkään herättänyt se 
junnaava julkinen ja muu keskustelu, jossa kotiäidit ja uraäidit näyttivät asettu-
van usein melko aggressiivisesti toisiaan vastaan pienten lastensa hoidon ja kas-
vatuksen suhteen. Oliko tässä ylittämätön kuilu, jolloin myös pienten lasten eri 
ryhmien väliset edut olisivat keskenään ristiriitaisia, jopa vastakkaisia? Mieltäni 
alkoi askarruttaa kysymys mahdollisesta vanhempien ja työntekijöiden aidosti 
perusteltavissa olevasta ”lasta koskevasta yhteisestä työstä” ja sitä kautta kasva-
tusyhteistyön ”todellisesta olemuksesta” erilaisten mielipiteiden, väittelyjen ja 
normatiivisten määrittelyjen sijaan. Kävin selvittämään näitä ryhmätutkimuksel-
la, päiväkodin yhteistyön historiasukelluksella sekä kokeiluilla, jotka käynnistet-
tiin alueen kahdessa päiväkodissa 2000–2001 mielestäni verrattain onnellisten 
tähtien alla.

9.2 Kasvatusyhteistyö monitasoisena yhteiskunnallisena 
suhdejärjestelmänä

Luvussa 5 käsittelemäni ryhmätutkimus, tutkimusprosessin 2. vaihe, paikansi 
päiväkodin kasvatusyhteistyön moniulotteisena yhteisöllisenä suhdejärjestelmä-
nä. Tulokset osoittivat, että päiväkodin työn kohteen muutos oli ollut erityisesti 
1990-luvulla monenlainen, monensuuntainen ja nopea. Johtopäätökseni oli, että 
sekä työn kohteen muutos että päiväkodin yhteistyö lasten vanhempien kanssa 
tulisi jäsentää paremmin. Yleisimpänä ja ehkä kokonaisuudessaan haasteelli-
simpana kysymyksenä ryhmätutkimuksessa nousi yhteistyön tärkeys ja merki-
tys yhteiskunnallisena vaikuttavuutena. Tässä yhteydessä viitattiin mm. siihen 
keskeiseen rooliin, joka päivähoidolla on lasten hoitamisessa ja kasvattamisessa, 
ja samalla vanhempien päivittäisessä kohtaamisessa. Tiivistin tutkimusprosesissa 
seuraavaan kuvioon (Kuvio 16) vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuudet kysely- ja ryhmätutkimuksen an-
tamien tulosten ja ymmärryksen pohjalta. Kuviossa on avainroolissa lapsen tun-
temus, johon koko toiminta pohjautuu. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lapsen ja vanhempien 
näkeminen kokonaisuutena

Lapsen tuntemus

Ammatillisuus
Avoin ja hyvä 
vuorovaikutus

Kuvio 16. Kasvatusyhteistyön ulottuvuudet 

Keskeistä on avoin ja hyvä vuorovaikutus, lapsen ja vanhempien näkeminen ko-
konaisuutena. Päiväkodin työntekijän työ on monitasoista yhteisöllistä vuorovai-
kutustyötä, joka tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta, uutta arvoa. Parhaim-
millaan puheena olevat aspektit yhdistyneenä saavat myönteisen generatiivisen 
luonteen, synnyttävät hyviä toiminnan ja oppimisen yhteisöllisiä kehiä kaikille 
osallisille. On huomattava, että näiden aspektien ”huono”, yksipuolinen, epäsopi-
va toteutuminen voi aiheuttaa myös negatiivistyyppisen generoivuuden: esimer-
kiksi lapsiryhmätyön heikko taso voi synnyttää huonoja, jopa destruktiivisia ke-
hiä sekä lapsiyksilön, lapsiryhmän, päiväkodin työryhmän, jopa koko yhteisön ja 
yksittäisen vanhemman tai vanhempien ryhmään. Negatiivinen generoivuus voi 
siten ilmetä myös järjestelmätasolla, esimerkiksi nuorimpien lasten ryhmän sisäi-
senä eriarvoistuvana osallisuutena yhteisöjen varantoihin.

Tutkijan näkökulmasta ryhmätutkimusta voi ajatella myös yhteisöllisenä 
oppimisena, analyysi- ja tutkimusfoorumina sekä yhteistyötä ja sen käytäntöä 
koskevan uuden tiedon muodostajana. Nimitin ryhmätutkimuksen tuottamia 
kasvatusyhteistyötä koskevia uuden tiedon rakenteita – kasvatusyhteistyön käsit-
teellistyksiä – sosiaalisiksi, yhteisöllisiksi luomiksi. Ajattelen yhteisölliset luomat 
teoreettisen viitekehykseni mukaisesti emergenttien muodostumien kaltaisiksi. 
Ryhmätutkimusprosessin itsessään voi nähdä emergenttinä muodostumana, joka 
tuotti monisubjektisesti generatiivisen, uutta luovan vuorovaikutustyön avulla 
erilaisia yhteisöllisiä luomia. Ryhmätutkimus toimi sekä työntekijöiden että tut-
kijan oppimisen ja käytännön työn analyysin ja työvälineiden kehittelyn fooru-
mina sekä ekspansiivisena oppimisfoorumina että emansipatorisena, yhteistyön 
työkäytäntöjä kehittävänä, työntekijöitä, lapsia ja lasten vanhempia valtauttavana 
kehittämisen, tutkimuksen ja käytännöllisen toiminnan monifunktioisena pro-
sessivälineenä. 

Ryhmätutkimuksen tuloksina, yhteisöllisinä luomina saatiin aikaan yhteistyö-
tä koskevia arviointeja, käsitteellistyksiä ja malleja, joiden avulla moniulotteista 
kohdetta voitiin saada paremmin näkyville ja hyödyntää sekä tulevissa käytännön 
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kokeiluissa että koko tutkimusprosessin tasolla. Näin ryhmätutkimus toimi toi-
saalta käytännön kokeiluja hyödyttävänä, kyselytutkimuksesta käytännön kokei-
luihin kuljettajana ja tutkimusprosessin teoreettismetodologisena edistäjänä. On 
ilmeistä, että ryhmän työtä jäsentäneet ja ohjanneet kehittävän työntutkimuksen 
mallit ja työtavat toimivat sekä ryhmän että tutkijan ajattelun tasolla eräänlaisina 
generatiivisina välineinä monimutkaisen ja pakenevan kohteen esille saamisessa 
ja edelleen kehittelyssä. Ryhmätutkimus toimi tutkijan kohdetta koskevana op-
pimispaikkana kahdella tavalla: työntekijöiden käytännön tiedon välittäjänä ja 
sitä koskevien yleistysten mahdollistajana (moniäänisyys) ja toisaalta käytetyn 
metodologian ja mallien sysäämänä pyrkimyksenä tutkimuskohteen syvällisempi 
hahmottaminen. Mallit alkoivat generoida uusia malleja. 

9.3 Päiväkodin uuden konseptin kehittely käytännön kokeiluissa 

Ryhmätutkimus vahvisti 1. vaiheen tuloksen työntekijöiden ja vanhempien las-
ta koskevan yhteistyön tärkeydestä. Tutkijalla ei ollut tutkimuksen ensimmäisen 
ja toisen vaiheen jälkeen riittävää, tutkimustietoon perustuvaa ymmärrystä sii-
tä mitkä tekijät olivat synnyttäneet omituiselta näyttävän, ”on erittäin tärkeää, 
mutta ei toimi käytännössä” -tilanteen päiväkodin kasvatusyhteistyössä. Tutki-
muksellisesti perusteltujen kokeilujen avulla käytännöllisten ratkaisujen muotoi-
lemiseen ei riittänyt oma aiempi kehittämistyön kokemukseni, eikä se, että kaksi 
päiväkotia oli ilmoittanut halukkuutensa kokeiluihin ja että olin ideoimassa niitä 
yhdessä työntekijöiden kanssa. 

Kasvatusyhteistyön kehittäminen saattoi olla päiväkotitoiminnan lähikehityk-
sen194 kysymys. Miten tällaista paljolti päiväkodin ulkopuolelta määrittyvää on-
gelmaa voisi lähestyä, ja kuinka muotoilla ja kohdistaa kehittämistyö strategisesti 
oikein? Metodologiani mukaan ristiriitojen jäljittäminen vasta antaisi mahdolli-
suudet tieteellisesti perustella kehittämisen suuntia tai vaihtoehtoja. Tilanne joh-
ti tutkimusprosessin seuraavaan, kolmanteen, empiirisen tiedonhankinnan vai-
heeseen. Tutkimusprosessi laajeni kasvatusyhteistyön yhteiskunnallisten ehtojen 
paikallistamiseen ja saatoin perustella pitävästi etenemistä kokeiluin päiväkodin 
kasvatusyhteistyön lähikehityksen vyöhykkeelle. Tilanne edellytti päiväkodin yh-
teiskunnallisten yhteyksien ja kehityshistorian jäljittämistä. Tähän vaatimukseen 
vastasin analysoimalla suomalaisen päiväkodin kehityshistorian pääpiirteitä (Lu-
vut 6 ja 7). Päiväkodin lähikehityksen vyöhykkeen ja suunnan määrittämiselle 
tarpeelliset (suomalaisen) päiväkodin historialliset toimintakonseptit eivät olleet 
käytettävissäni käytännön kokeilujen käynnistyessä syksyllä 2000 ja alkuvuodes-
ta 2001. Ne valmistuivat vasta ratkaistuani kontekstualisoinnissa syntyneen um-
pikujan monisubjektisen toimijuuden mallin avulla. Palaan kontekstualisoinnin 
ongelmaksi nimeämääni tutkimuksen haasteeseen tuonnempana.

Esitin ryhmätutkimusta käsittelevässä luvussa 5 tutkimuksen käytännön kokei-
lujen perusasetelman (Kuvio 12), jossa asetin kokeilujen tavoitteeksi kasvatusyh-
teistyön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamisen eli lasta hyödyttävien 
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Kuvio 17. Kieku-kokeilussa tuotettu päiväkodin uusi toimintakonsepti

Lapsen 
koti- ja 

perhepiiri

Perhetyöntekijän 
lisätyöpanos

• Matalan kynnyksen 
keskusteluapu

• Käytännöllinen tuki 
• Erityispalveluihin ohjaus 
• Yhteistyö henkilökunnan 

kanssa 
• Tukeminen ja koulutus 

Pääasiakasryhmä olivat 
yksihuoltajaäidit 
2002–2004 päiväkodin ja 
leikkipuiston lasten vanhempia 
vuonna 2002 (74), 2003 (86) 
ja vuonna 2004 (76). 

Projektin työmuodot 
Toiminnat suunnattiin erillisesti ja 
yhdessä lapsille ja vanhemmille 
sekä työyhteisölle. Näitä olivat:

• Vanhempainryhmä 
• Käsikynkkäkerho
• Monikulttuuritapahtuma 
• Isänpäivärata
• Lapsihierontailta
• Taideryhmät ”Savi & Suti”   
• Nassikkapainikoulutus  
• Jalkapallo- ja liikuntakoulu
• Työyhteisöjen koulutukset 

ja opiskelu
• Hankekoulutukset ja 

konsultaatiot
• Palautteet ja arvioinnit
• Toiminnan suunnittelu ja 

tiedottaminen 

Varhais-
pedagogisen 
ja sosiaalityön 
asiantunte-

muksen 
yhdistäminen 
monisubjekti-

sella 
vuorovaikutus

työllä

Lapsen 
päivähoito
varhais-
kasvatus
esiopetus

Yhteiskunta ja kulttuuri
Lapsen toiminta- ja kasvuympäristöt ja 

niiden yhteisöllistäminen

aikuisyhteistyön vuorovaikutussuhteiden kehittämisen. Pyrkiessään vastaamaan 
yhteiskunnan sille asettamiin erilaisiin vaatimuksiin päiväkodin ammattilaiset 
joutuvat kohtaamaan päivittäin ja olemaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa moni-
tahoisesti ”koko yhteiskunnan” kanssa tuottaessaan osaltaan varhaislapsuutta ja 
sen kasvun ehtoja lapsille ja perheille. Ryhmätutkimuksen tuottamassa kehittä-
misvisiossa päiväkodin varhaiskasvatustyö ja sen ammatillisuuden kehittämisen 
tarve nousi keskeiseksi. Päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta kehittämishaas-
te kiteytyi kysymyksiin Olenko pedagogi vai sosiaalityöntekijä? ja Kuka hoitaa 
lasta jos minä hoidan äitiä? 

Kokeilut käynnistyivät kahdessa päiväkodissa syksyllä 2000 lukuun ottamat-
ta tutkimuksen laajinta Kieku-kokeilua, joka käynnistyi keväällä 2001. Raportoin 
kokeilut luvussa 8. Tässä esitän yhteenvetona kokeiluissa tuotetun ymmärryksen 
päiväkodin perusrakenteesta yhteiskunnallisena kuvion (Kuvio 17) avulla. Kuvi-
ossa päiväkoti on kontekstuaalinen monitasoinen lapsen toiminta- ja kasvuym-
päristö ja -yhteisö. 
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Uuden päiväkodin mahdollisuutta etsitään, jäsennetään ja pyritään järjestämään 
uudenlaisilla sisällöillä ja rakenteilla Kieku-kokeilun avulla. Kokeilussa rikasta-
minen tarkoitti uusien elementtien ja mahdollisuuksien konkreettista luomista ja 
tuomista lasten ja heidän vanhempiensa ulottuville monisubjektisen uutta luovan 
generatiivisen vuorovaikutustyön avulla. Tämä merkitsi päiväkodin varhaiskas-
vatustyön käytännön ehtojen ja toimintamahdollisuuksien parantamista, lasten 
kasvun, kehityksen ja oppimisen uudenlaista mahdollistumista. 

9.4 Kieku-kokeilu käännekohtana 

Kuvaan kokeilun käytännöllistä ja sisällöllistä kiinnittymistä, eräänlaista tela-
koitumista tutkimusprosessiini seuraavalla tutkimuksen perusorientaatioon jä-
sentyvällä kuviolla (Kuvio 18). Kieku-kokeiluhanke näkyy kuviossa vasemmalta 
tulevana nuolena interventiotyyppisenä käytännöllisenä rakenteena, päiväkodin 
perhetyöntekijän työn 15.8.2001 alkaneena työnä päiväkodissa ja leikkipuistossa. 

Kuvio 18. Kieku-kokeilun käytännöllinen kytkeytyminen tutkimusprosessiin

Hankkeen toteuttaja ja emo-organisaatio oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
kaakkoinen sosiaalikeskus195. Kokeilua ohjasi ja arvioi paikallinen ohjaus- ja tuki-
ryhmä, jossa oli kokeilua toteuttaneiden yksiköiden, päivähoitotoimiston johdon, 
lastensuojelun, perheneuvolan ja lastenneuvolan edustajat. Ohjausryhmä ei tyy-
tynyt taustarakenteeksi196, vaan otti aktiivisen roolin hankkeen kokonaisuudesta, 

Lapsen koti-
ja perhepiiri

Lapsen 
päivähoito
varhais-
kasvatus
esiopetus

Yhteiskunta ja kulttuuri
Lapsen toiminta- ja kasvuympäristöt ja 

niiden integrointi

Lapsen psykososiaalisten ja 
materiaalis-kulttuuristen
ympäristöjen integroiminen 
lasten vanhempien ja 
ammattilaisten yhteistyöllä.
Vastuu on ammattilaisilla.

Perhetyöntekijä 15.8.2001 
alkaen.
Työhuone päiväkotiin. 
Vanhempien tukitoiminnan ja 
yhteisöllisen kehittämistyön 
käynnistyminen päiväkodissa 
ja leikkipuistossa. 
Ohjaus- ja tukiryhmän työn 
konkretisoituminen.
Uuden toiminnan haltuunotto 
ja jäsentyminen päiväkoti-
yhteisön ja sen johtamistyön 
osana.
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myös tutkimuksellisesta arvioinnista. Ohjaus- ja tukiryhmä laati hankkeelle pro-
jekti- ja arviointisuunnitelman ja muun muassa toteutti kolme erillistä arviointi-
tutkimusta. (Ovaskainen 2002; Rantala & Viander 2003.) 

Hankkeen käytännön toteuttajat, tutkimuspäiväkodin johtaja ja projekti-
työntekijänä toiminut sosiaaliohjaaja, esittelivät ja käsittelivät hanketoimintaa 
aktiivisesti sekä työyksiköissä että muissa foorumeissa. Ohjausryhmän jäsene-
nä huolehdin hanketyön kokonaisuudesta, voimavaroista, osallistujaverkostos-
ta, kohdentumisesta, dokumentoinnista ja tutkimuksellisesta arvioinnista sekä 
hankkeen luottamuselinkäsittelystä. 

Arvioin kyseistä kokeilua väliraportissa 2003 (Kaukoluoto 2003) ja laadin sii-
tä loppuraportin vuonna 2005 (Kaukoluoto 2005). Hankekokonaisuudesta val-
mistui erillinen loppuraportti vuonna 2005 (Tapola-Tuohikumpu 2005). Kuvaan 
seuraavassa (Kuvio 19) omaa osallisuuttani johtajana, kehittäjänä ja tutkijana 
hankkeen monitoimijaisessa kokoonpanossa. 

Kuvio 19. Tutkijan kehittämis- ja tutkimusfoorumit Kieku-kokeilussa

Kokeilutoiminnan kohteen vähittäinen jäsentyminen ja syventyminen tapahtui 
kahdella tasolla. Nämä olivat ohjausryhmän ja työyhteisöjen käytännön työn ta-
sot. Näissä toimijoina olivat osin eri toimijat. Yhdistävänä tekijänä näissä tasoissa 
oli työyhteisöjen johto ja muu edustus sekä oma roolini esimies-kehittäjänä sekä 
arviointi- ja tutkimustyön tekijänä. Vasta tutkimusprosessin loppuvaiheissa ky-
kenin tarkastelemaan käytännön kokeilujen koko merkitystä päiväkodin uuden 
toimintakonseptin rakentumisen kannalta.

9.5 Kontekstualisoinnin haaste 

Tutkimusmetodologiani mukaisesti ensimmäisen vaiheen analyysin olisi pitänyt 
tuoda keskeiset perustelut siitä suunnasta, johon käytännön kokeilut, yhteistyön 
laadullinen kehittäminen olisi voinut perustua. Tulos ei kuitenkaan ollut riittä-
vä selittämään päiväkodin työn historiallista muutosta, enkä pystynyt hahmot-
tamaan päiväkodin kasvatusyhteistyön lähikehityksen vyöhykettä. Olin ottanut 

Kiekun ohjaus- ja tukiryhmä 
Projektitoiminnan arvioinnin kohdistaminen

- perhetyöntekijän työhön, 
- työyhteisön ja verkoston työhön  
- lapsiin

Tutkija-kehittäjän omat vuorovaikutustyöt ja näkökulmat: johtaja/kehittäjä/tutkija: hallintotyö, 
kokeilujen arviointi, seuranta ja dokumentointi, kasvatusyhteistyön tutkimusprosessin 
edistäminen, opiskelu, aineistojen käsittely, kirjoittaminen. Hankekokemusten ja 
kokonaisuuden väliarviointi 2003, Kiekun loppuraportin valmistaminen vuonna 2005. 
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käyttöön toimintajärjestelmien verkon idean. Esitän seuraavassa kasvatusyhteis-
työtä kuvaavan, vuonna 2001 rakentamani kuvion (Kuvio 20), jossa esitän tutki-
muspäiväkodin toimintajärjestelmien verkossa keskustoimintana. Kuviossa nuo-
lien suunta ja paksuus kuvaavat keskeisiä painevaikutuksia. Kuviosta voi havaita, 
että keskustoiminta on pikemminkin ympäristötoimintojen toiminnan kohteena 
kuin vuorovaikutuksen tai vaihdon tilassa.

Kuvio 20. Päiväkoti toimintajärjestelmien verkostossa 

Ajatus horisontaalisessa tasossa sisartoiminnoiksi jäsentyvästä yhteisöjen verkos-
tosta ei näyttänyt pätevän tutkimuspäiväkotiin. Toimintajärjestelmien verkossa 
näytti painottuvan pikemminkin hierarkkisuus ja päiväkotiin kohdistuvat paine-
vaikutukset kuin tasavertainen rinnakkaisuus. Kuviota voidaan ajatella tutkimus-
prosessin tuottamana välivaiheena tai käsitteenä, puolivalmisteena, jonka avulla 
saattoi yrittää eteenpäin. Kuviossa näkyy hyvin tuonhetkinen, mielestäni ”litteä” 
ajatteluni. Tulos synnytti tutkimukseen kontekstualisoimisen haasteen, ja oman 
tutkimusprosessini tasolla tapahtui pysähdys samaan aikaan kun tutkimuspäivä-
kodin kokeilukonstellaatio rakentui ”kokemuksenvaraisena käsityönä”.

Miten jäsentää toimintajärjestelmien verkon mallilla tutkimuskysymystä niin, 
että siinä säilyisi avoin tutkimuksellinen ote? Ongelma ei ollut vähämerkityksinen 
etenkään, kun teemahaastatteluaineisto näytti, että yhteistyön ehdoissa olisi ta-
pahtunut paitsi myönteiseksi tulkittavaa kehitystä myös yhteistyötä rajoittavia tai 
sitä heikentäviä kehitystrendejä. Tutkimuspäiväkodin yhteistyön kehityshistorian 
analyysiä tehdessäni kävi selväksi, ettei kasvatusyhteistyö rakentunut vain päivä-
kodin sisäisenä prosessina, eikä vain (aiempaa haasteellisemman) asiakaskunnan 
tuomana. Päiväkotiin on kohdistunut samanaikaisesti erilaisten hallinnollisten 

Valtakunnallinen 
sääntöjä tuottava 
toiminta, mm.
lapsiryhmäkokojen 
suurentaminen
pedagogisen koulu-
tustasovaatimuksen 
alentaminen

Helsingin kaupungin
päivähoito sääntöjen
tuottajana, mm. täyttö- ja 
käyttöasteet, pedagogi-
sesti koulutetun henki-
löstön vähentäminen

Helsingin kaupungin 
toiminnan kohdetta 
tuottava ja normittava 
toiminta: mm. laajeneva
palvelupaletti,korkea 
laatuvaatimus jatkuva, 
luottamuksellinen
yhteistyö vanhempien 
kanssa erityisesti tuet-
tavat lapset ja perheet

Valtakunnallinen 
toiminnan kohdetta 
määrittävä toiminta:
mm. subjektiivinen
päivähoito-oikeus 
jakotien ja vanhem-
muuden tukeminen

Tutkimus-
päiväkoti 
keskus-

toimintana
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ratkaisujen seurauksena erilaisia muutospaineita muun muassa henkilöstön mää-
rään ja laatuun liittyen. Kysymyksessä näytti olevan päiväkodin näkökulmasta 
yhdensuuntainen kaksoistendenssi, joista molemmat tendenssit näyttivät kaven-
tavan kasvatusyhteistyön toimintaedellytyksiä.

Pohdin kontekstualisoinnin ongelman ratkaisua verkostokäsitteen avulla ar-
vioiden sitä, miten verkoston malli toimisi tutkimuksellisena välineenä? Millai-
siksi keskustoiminnan ja ympärystoiminnan keskinäissuhteet voidaan ymmär-
tää? Ovatko suhteet päiväkotiin dialogisesti vastavuoroisia ja tasavertaisia vai 
mahdollisesti yksisuuntaisia, hierarkkisia painevaikutus- tai riippuvuussuhteita? 
Ongelmaksi tuli miten tulkita näitä yleisempiä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ra-
kenteita niiden dynamiikka huomioiden ja siten, etteivät ”rakenteet” jäisi tutkitta-
vaan ilmiöön nähden erillisiksi ja staattisiksi tai tulisi käsitellyksi jotenkin päälle 
liimaavalla tavalla. 

Tässä vaiheessa kypsyi hitaasti ajatus toiminnanteoreettisen ja sosiaalitie-
teellisen otteen yhtäaikaisesta käytöstä. Tutkimus laajeni yhteiskunnalliseen 
ja siten yhteisö-/yhteiskuntatieteiden suuntaan. Tutkimusta kuljetti eteenpäin 
myös syväsukellus suomen sekä sen sukulaiskielten ”yhteisö-”, ”työ-”, ”kasvu-”, 
”kehitys-”, ”hoito-” jne. käsitteiden etymologiaan: näiden ”ikivanhojen ja oma-
peräisten” käsitteiden – konkreetti ja abstrakti – kaksiulotteisuus alkoi ruokkia 
tutkimusta. Tässä viitekehyksessä palasin historiaan.

Esitin luvussa 7 tutkimuspäiväkodin kasvatusyhteistyön kehitysvaiheet osana 
päiväkodin toiminnan yhteiskunnallista kehittymistä 1960-luvulta alkaen. His-
toriallinen analyysi rakentui kahdessa osassa. Tutkimusmetodologiani mukaan 
jokainen yksittäinen toimintajärjestelmä, yhteisö (keskustoiminta), on aina sol-
mu, joka kiinnittyy ympärillä olevien toimintajärjestelmien verkkoon tuottaen 
tai rakentaen toiminnan kohteita ja välineitä, sääntöjä, toimijoita jne. sekä saa-
den toisilta järjestelmiltä vastaavia impulsseja. Sovelsin toimintajärjestelmien 
verkoston ideaa ajatellen tutkimuspäiväkotia keskustoimintana. Tutkin päi-
väkodin historia-aineiston ja pääkaupungin päivähoidon hallinnon tuottaman 
dokumenttiaineiston avulla näiden toimintaa ja keskinäissuhteita sekä niiden 
muutoksia. Totesin, että maassamme päiväkotien koko toimintajärjestelmä on 
hyvin pitkälle ulkoisesti säädeltyä. Päivittäisen työn sääntelyä toteuttavat kun-
ta- tai kaupunkitason sekä valtion hallinto- ja päätöksentekojärjestelmät. Lait 
ja asetukset säätelevät toiminnan tarkoitusta, sisältöä, resursseja ja rakenteita, 
kuten henkilökunnan määrää ja koulutusta. Kun kasvatusyhteistyötä tarkastel-
laan yhteiskunnallisen työnjaon näkökulmasta, voidaan päiväkodille sääntöjä 
tuottavina toimintajärjestelminä nähdä myös työ-, sosiaali- ja perhepoliittinen 
lainsäädäntö ja ohjeistus. 

Havaitsin, että kasvatusyhteistyön ehdot rakentuivat yleisemmässä yhteiskun-
tapolitiikassa ja ne muuttuivat noin kymmenen vuoden välein. Jäljitin muutos- 
trendien rakentumista ja nimesin ne toimintakonsepteiksi, joilla kytkin päivä-
kodin yleisempään yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikkaan. Historialliset, osin pääl-
lekkäiset toimintakonseptit näyttivät kumuloituvan ristiriitaiselta näyttäväksi 
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”tehtäväröykkiöksi” päiväkodille ja päällekkäiset ja ristiriitaiset tehtäväksiannot 
näyttäytyivät päiväkodin kriisiyttäjänä.

Avaan seuraavassa (Kuvio 21) tutkimuspäiväkodin teemahaastattelujen ja hal-
linnollisten dokumenttien avulla rakentamani päiväkodin toimintakonseptit ja 
hallintotoimijan päiväkodille antamat tehtäväksiannot vuosina 1973, 1982–1983 
ja 1992. 
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Kuviossa toimintakonseptit ja niiden muutokset esitetään valtiollisena säätelynä: 
vuoden 1973 päivähoitolain säätämisenä sekä sen purkamisena ja hajottamisena 
lähinnä vuodesta 1982 alkaen. Päivähoitolain purkamisella ja hajottamisella tar-
koitan sen sisällöllistä häivyttämistä: päivähoitolaki oli kattava määritellessään 
sekä päiväkodin kriteerit että sen, kunnan ja valtion keskinäiset vastuu- ja valta-
suhteet, resursoinnin sekä laadunvalvonnan. 

Kuvion alla oleva aikajana vuodesta 1963 vuoteen 2001 kuvaa tutkimuspäi-
väkodin ja päiväkodin sijoittumisen valtakunnalliseen toimintakonseptien muu-
toskuvaan, ja osoittaa keskinäisriippuvuuden. Valtiollisen toimijan voimarooli on 
selvästi havaittavissa.

Kuvio ei silti väitä, että valtiollinen toimija olisi toiminut sanelijana kunta-
tasoon nähden. Lakien paikalliset tulkinnat ovat olleet hieman viiveisiä. Mitään 
merkittävää ristiriitaa ei kuitenkaan näytä olleen. Päiväkodilla sen enempää kuin 
lasten vanhemmillakaan ei ole ollut puheenvuoroa päiväkodin muotoilussa. 

Suoritin yhteistyösuhteen historiallista analyysiä koko tutkimusprosessin ajan 
jäljittämällä päiväkodin historiallisia emergenttejä muodostumia, käytännön yh-
teistyötä sekä siinä kehittyviksi tai kehitettäviksi paikannettavia kohtia. Histo- 
riallinen aineisto paljasti, ettei tilanne ollut päiväkodin kaikkina aikoina ollut yhtä 
haasteellinen kuin vuosituhannen vaihteessa. Toisaalta työvoimapulan aikoina 
1970- ja 1980-luvuilla yhteistyö jäi vähäisemmäksi. Tämäntyyppisten tekijöiden 
edessä niin päiväkodin työntekijät kuin vanhemmatkin olivat voimattomia. 

Vasta historiallisen analyysin toisessa vaiheessa kykenin tuottamaan ainekset 
varhaiskasvatus- ja kasvatusyhteistyön lähikehitykselle. Tämä edellytti tutkimus-
päiväkodin ja ”yleisen päiväkodin” yhteiskunnallisten kehitysvaiheiden ja nykyti-
lanteen tarkastelua. Oli kyettävä paikallistamaan joitakin säännönmukaisuuksia 
näissä kasvatusyhteistyön yleisimmissä, ja samalla lähityötä usein myös välittö-
mästi säätelevissä tekijöissä.

9.6 Paikallisesta ”kehityskehdosta” päivähoitoon hyvin sopiva 
työmalli 

Arvioin hankekokonaisuutta koskevassa väliraportissa vuodelta 2003 lasten päi-
vähoidon johtamis- ja kehittämisroolistani käsin Kieku-hanketta paikallisena 
kehittämisenä ja asettamalla kokeilun myös osaksi yleisempää sosiaalialan ke-
hittämistyötä. Puolustan myös hankkeessa kehitetyn mallin levittämistä ja vaki-
naistamista, jota kuitenkaan ei tapahtunut.

”Perhetyö ja -työntekijä Siilitien päiväkodissa ja leikkipuisto Hillerissä – 
alustavaa arviointia

Monenlaista vaikuttavuutta 
Mallissa ilmenee alueellinen lasten ja perheiden erilaiseen elämäntilan-
teeseen ja tarpeisiin perustuva palvelujen räätälöinti ja porrastus sekä 
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palveluketjuajattelu eli ns. elämänkaariajattelu monitahoiseksi ja -tasoi-
seksi ymmärrettynä. Mallissa yhtyy erilaisia perheitä yhdistävä, omaan 
toimintaan aktivoiva, kulttuurinen ja rohkea yhteisöllinen lähestymista-
pa, eri osapuolten keskinäinen vuoropuhelu ja yhteinen tekeminen, ma-
talan kynnyksen palvelu, ennaltaehkäisevyys, varhainen tuki ja puut-
tuminen. Työssä on painottunut ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja 
vanhemmuuden kokonaisuuden ja arkipäivän tukeminen päiväkodin ja 
leikkipuiston ydintehtävien siitä kuitenkaan kärsimättä. Näkökulmat ja 
työt ovat täydentäneet toisiaan. 

Pedagogisen ja sosiaalisen työn yhteenliittymiä
Näyttää siltä, että työmallissa on löydetty tai ollaan löytämässä lapsiin 
ja heidän perheisiinsä liittyvän pedagogisen ja sosiaalisen työalueen he-
delmällisiä yhteenliittymiä. Päiväkodin ja leikkipuiston työntekijöiden 
kannalta katsottuna hanke on ollut hyvin vaativa, eikä vähiten siksi, että 
yksiköissä, kuten koko kaupunginkin päivähoidossa kamppaillaan perus-
työn työvoiman vaihtuvuuden ja ajoittaisen riittämättömyyden kanssa. 
Samalla projekti on kuitenkin koettu myönteisenä, työtä rikastuttavana 
ja selkeyttävänäkin. Perhetyöntekijän työlle on suuri, sisällöltään ja mää-
rältään laaja kysyntä, joten tehokkuudesta ja toisaalta perhetyöntekijän 
jaksamisesta voitaisiin huolehtia jatkossa parityön avulla. 

Kantavia voimia ja eri osapuolten uutta yhteistyötä
On selvää, että koko työyhteisön, erityisesti päiväkodin johtajan ja per-
hetyöntekijän osaaminen ja panostus ovat olleet äärimmäisen merkit-
täviä tulosten saavuttamisessa. Tuloksia ei olisi saavutettu ilman hyvää 
yhteistyötä mm. lastensuojelun, lastenneuvolan, perheneuvolan, eräiden 
opiskelijoiden ja oppilaitosten sekä muiden kannustavien tahojen kanssa. 
Viranomais- ja asiantuntijayhteistyösuhteiden laatuun ja pysyvyyteen 
tulee panostaa edelleen. Erityisen myönteistä on, että hankkeeseen on 
saatu kytkettyä useampia opiskelijoiden tutkielmia ja että Kieku on saa-
nut toimintaansa ja sen arviointiin koulutus- ja tutkimusasiantuntemusta 
Waris-instituutilta, erityisesti tutkija Sirpa Tapola-Tuohikummulta sekä 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta.” (E. Kaukoluoto, 2003, 31–32) 

9.7 Miksi ”hyvä” ei juurtunut, vaikka lasten ja vanhempien tuen 
tarve ei poistunut? 

Tutkimusmetodologiani mukaisesti vahvastikaan perustellut kehittämistulok-
set eivät välttämättä tuota toimintakäytäntöjen uudistumista. Kieku-hankkeen 
ohjausryhmä ryhtyi suunnittelemaan vuoden 2003 lopulla kokeiluvaiheen 
(31.12.2004) jälkeistä aikaa, sillä yhteisen arvion mukaan runsaan kahden vuoden 
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toimintakokemus oli osoittanut, että työmuoto oli toimiva ja se tulisi vakiinnuttaa. 
Työmuodon vaikuttavuutta haluttiin vielä parantaa muodostamalla päiväkotiin 
avoin perheryhmä, jossa tukea tarvitseville lasten vanhemmille ja heidän lapsil-
leen olisi strukturoidumpaa toimintaa. Perheryhmää vetäisivät perhetyöntekijä ja 
lastentarhanopettaja kuitenkin niin, että perhetyöntekijän suorat asiakaspalvelut 
lasten vanhemmille olisivat edelleen käytettävissä. Moniammatillinen työryhmä197 
valmisteli esityksen perheryhmän perustamisesta tutkimuspäiväkotiin perheiden 
palvelujen vastuualuetta valmistelevan ryhmän puheenjohtajalle ja päivähoidon 
vastuualueen johtajalle. Kaakkoinen sosiaali- ja terveysjaosto käsitteli ehdotusta 
loppuvuodesta 2003 ja puolsi toiminnan vakinaistamista ja muuttamista perhe-
ryhmämuotoiseksi toiminnaksi. 

Kehittämistyön kytkeminen normaalitoiminnan osaksi näytti riippuvan mo-
nista muista tekijöistä kuin ”kehitteen” laadusta. Yhteistyön yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta vanhan kaupunkilähiön alueella parantamaan pyrkinyt Kieku-ko-
keilu jatkokehittely-yrityksineen törmäsi stabilisoituneisiin rakenne- ja valtaeh-
toihin. Perhetyöntekijän työ päiväkodissa ja leikkipuistossa jatkui vuoden 2005 
loppuun saakka päättyen sosiaaliviraston organisaatiouudistuksen ja alueellisen 
perhetyön uudelleen organisoinnin myötä.

Mallin ydinajatuksen kannalta on kuitenkin huomionarvoista, että Helsingin 
kaupungissa palattiin päivähoidon perhetyöhön, kun kehittely aloitettiin uudel-
leen osana lapsiperheiden palveluja 1.8.2008 alkaen niin ikään kokeiluluontei-
sesti. Sosiaaliviraston lasten päivähoitoa koskevan vuoden 2008 toimintakerto-
musosion mukaan ”yhteistyössä lapsiperheiden palvelujen kanssa käynnistettiin 
perhetyöntekijätyömalli päivähoidossa”198. Päivähoidon perhetyötä on tässä yhtey-
dessä toteutettu päiväkodin ulkopuolelta sosiaalityön viitekehyksessä ja ohjauk-
sessa alueellisena sosiaaliohjauksena. Se on kohdistunut sekä päiväkodin työnte-
kijöihin ja lasten vanhempiin, työntekijä ei tietojeni mukaan ole tehnyt välitöntä 
yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. Nähdäkseni tällainen työnjohtomalli on 
omiaan siirtämään päiväkotien varhaiskasvatuksen painopistettä perinteisen so-
siaalihuollon suuntaan, jota esimerkiksi Marjatta Kalliala (2008) kritisoi voimak-
kaasti. Kyseinen kehittely poikkeaa perustavasti Kieku-perhetyöntekijä päiväko-
dissa -mallista. Siinä perhetyöntekijä toimii päiväkodin työyhteisössä sen johtajan 
alaisuudessa antaen välitöntä apua lasten vanhemmille sekä aktivoiden tarpeen 
mukaan muita asiantuntija- ja läheisverkostoja vanhempien tueksi. Mallissa lap-
sityön tekijät voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä, varhaiskasvatukseen. On 
selvä, että työntekijän työrooli pitää olla määritelty niin, että myös hänen amma-
tillinen autonomiansa mahdollistuu. Synergiaedut tulevat juuri näiden erilaisten 
työtehtävien asianmukaisesta yhteisöllisestä yhdistämisestä. Moniin työyhteisö-
jen toimintaa koskeviin tutkimuksiin ja myös omaan kokemukseeni ja tutkimuk-
seen perustuva käsitykseni on, ettei työyhteisöjä voida tehokkaasti johtaa sivusta. 
Tämä pätee myös päiväkoteihin. 

On tärkeää huomata, että vaikka hyväksi todettu työmalli ei saanut jatkoa 
tutkimuspäiväkodissa, on kokeilusta juurtunut joitakin käytäntöjä arkeen, kuten 
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sadonkorjuujuhla ja reissuvihkot. Toisaalta on tärkeää huomata, ettei myöskään 
tällaisen työntekijän tarve ole poistunut.

Sadonkorjuuta tutkimuspäiväkodissa
Vieraillessani 17.9.2008 tutkimuspäiväkodissa totesin yhteisöllisten yhteistyö-
muotojen toimivan edelleen päiväkodin arjessa. Kyseisenä päivänä vanhemmille 
oli järjestetty Sadonkorjuujuhla, jonka mainos oli päiväkodin pääsisäänkäynnin 
eteishallin seinällä (Valokuva 14).

Valokuva 14. Kutsu sadonkorjuujuhlaan vanhemmille

Kieku-kokeilussa aktiivisesti työskennellyt lastentarhanopettaja kertoi, että tä-
mäntyyppinen työmuoto oli hänen mielestään saanut impulsseja juuri päiväko-
din po. kokeilusta. Hänen mukaansa tällainen yhteistyö oli kuitenkin jonkin ver-
ran vähentynyt vuosien myötä. Kysymykseeni siitä, miten päiväkodissa oli koettu 
oman perhetyön poistuminen, lastentarhanopettaja vastasi, että perhetyöntekijän 
läsnäolo ja toiminta päiväkodissa oli helpottanut muiden työntekijöiden omaan 
työhön keskittymistä vähentämällä heidän joistakin lapsista kokemaa huoltaan. 
Perhetyöntekijän poistuminen vastaavasti toi huolen takaisin. Päiväkodin oma 
perhetyöntekijä olisi tarpeellinen edelleenkin. 

9.8 Varhainen tuki mahdollistavana ja metodisena käsitteenä 

Tutkimuksessani varhaisen tuen käsitteellä on kaksinainen juuri. Se juontaa toi-
saalta lasten päivähoidon käytännölliseen johtamis- ja kehittämistyöhön ja toi- 
saalta tutkimusprosessiini. Esitin ja perustelin varhaisen tuen käsitettä ”varhaisen 
puuttumisen” käsitteelle vastakkaisena ja rinnakkaisena sekä modernimpana so-
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siaalisen rakentamisen tai parantamisen ilmaisuna varhaisen puuttumisen me-
netelmiä käsitelleessä työseminaarissa sekä positiivisen diskriminaation hank-
keiden seminaarissa syksyllä 2001, sekä Helsingin kaupungin lasten päivähoidon 
henkilökunnalle järjestetyssä seminaarissa, jossa esiteltiin STAKESin piirissä 
kehiteltyä varhaisen puuttumisen ajatteluun perustuvaa huolen vyöhykkeet -työ-
välinettä199. Työvälineen käyttö ja myös väärinkäyttö on synnyttänyt keskustelua, 
jossa on arvioitu laajemmin sekä varhaisen puuttumisen yhteiskuntapoliittisia 
yhteyksiä ja mm. sosiaalityöhön liittyviä kytkentöjä200. 

Näkemykseni mukaan varhaisen tuen käsite on varhaisen puuttumisen käsi-
tettä asiakaslähtöisempi ja avoimempi. Sillä voidaan kuvata esimerkiksi lapsen 
”normaalia” kasvua ja kehitystä sekä erityistarpeita yleistävästi ja yhdistäväs-
ti. Puuttuminen on sen sijaan painotetusti hallinto- ja asiantuntijalähtöinen ja 
-korosteinen. Sosiaalihuollon kontekstissa kansalaisten ja ihmisten elämään 
”puuttuminen” kumpuaa tämän toiminnan traditionaalisesta, usein itse itsensä 
oikeuttaneesta hallinnollisesta ja marginalistisesta vallankäytöstä ja viranomais-
ajattelusta. 

Mieltäni askarrutti kysymys siitä, miten varhaisen tuen ja puuttumisen eri-
laisia ja osin vastakkaisiakin näkökulmia voisi hahmottaa eri työorientaatioita 
ja perspektiivejä aidosti yhdistävällä tavalla ilman tällaisessa yrityksessä usein 
vaanivaa näennäiskehittelyn tai eklektismin vaaraa. Olisiko varhaisen tuen käsit-
teellä tällaista varhaispedagogisen ja sosiaalityön ammattiorientaatiota ja -aloja 
ylittämään kykenevää voimaa? 

Esitän seuraavassa tähän liittyvät hahmotusyritykseni vuodelta 2005. Näissä 
esityksissä tavoitteenani oli kehittää varhaisen tuen käsitettä laaja-alaisena, mo-
nitasoisena ja -näkökulmaisena ja eräänlaisena metodisena käsitteenä ilman, että 
sitä stabiloitaisiin johonkin tiettyyn muottiin. Otteet ovat seminaariesityksistä-
ni201 keväältä ja syksyltä 2005, jona vuonna laadin myös ensimmäisen analyysini 
Kieku-kokeilusta. Esitän nämä otteet alkuperäisversiossaan. 

Esityksistä ilmenee tutkimusprosessini osin vaivalloiset käytännöllisen työn 
polut ja päiväkodin uuden toimintakonseptin malliin johtavat kehittelyt ja luon-
nostelut.

”VARTU”-ohjausryhmä 

23.5.2005

Eeva Kaukoluoto

Varhaisen tuen käsitteestä

Taustahuomioita

v Varhaisen tuen käsite on otettu eräänlaiseksi yleiskäsitteeksi Hgin sosiaalitoi-

men positiivisen diskriminaation vuonna 2001 käynnistyneissä hankkeissa. 

v Käsite nousi sosiaaliviraston koulutus- ja kehittämisyksikön järjestämässä 

”Varhaisen puuttumisen” seminaarissa syksyllä 2001 tälle käsitteelle vaihto-

ehtoiseksi, asiakasystävällisemmäksi käsitteeksi.202
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v Käsitteen synty liittyi päivähoidossa käynnistyneeseen ”Varhaisen vuorovaiku-

tuksen” koulutus- ja kehittämishankkeeseen. Tällä hankkeella on puolestaan taus-

tansa terveydenhuollossa pienten lasten ja heidän vanhempien vuorovaikutuson-

gelmiin liittyvissä kysymyksissä203.

v Sosiaalialan kehittämishankkeissa (esim. STAKES) on käytetty ja käytetään edel-

leen varhaisen tuen käsitteen aihepiiriin tai näkökulmaan liittyvästi enemmän 

”ennaltaehkäisevä työ” ja ”varhainen puuttuminen” -käsitteitä. Varhaisen tuen 

käsite ei ole vakiintunut valtakunnallisena sosiaalialan käsitteenä. (ks. esim. Kar-

jalainen & Sarvimäki 2005.)

v Sirpa Tapola-Tuohikumpu jäljittää käsitteen synnyn 2002 syksyllä pidettyyn po-

sitiivisen diskriminaation hankkeiden seminaariin204

v Sirpa Tapola-Tuohikumpu toteaa käsitteen luonteesta ja käyttöyhteyksistä 2001–

2004 pd-hankkeiden loppuraportissaan että ”hankkeiden varhaisen tuen toi-

mintatapojen kehittämisessä on noussut esiin kolme keskeistä piirrettä: mata-

la kynnys, mahdollistaminen ja välittäminen. Nämä teemat liittyvät erityisesti  

asiakkaiden ja palvelujärjestelmän suhteisiin.” Hän liittää käsitteen myös paljon 

käytettyyn ”sosiaalinen pääoma” -käsitteeseen.

Mitä varhainen tuki käsitteenä voisi merkitä ja mitä näkökulmia siihen si-

sältyy? 

v Varhaisen tuen käsitteen määrittelyä tulisi jatkaa ja syventää, sillä se saattaa 

avata uusia mahdollisuuksia sosiaalialan työymmärrykseen yleisemminkin. Se 

saattaa olla eräänlainen yhdistävä, siltaava käsite näissä töissä.  

v Koska kysymys on työstä, tulisi määrittelyssä nojautua jonkinlaiseen ”työteo-

riaan”. 

v Koska kysymys on työstä, jota tehdään ”ihmisille” ja ”ihmisten kanssa”, tulisi käsi-

temäärittelyssä ottaa huomioon tämä. Alustavasti voitaisiin puhua ”ihmistyöstä”, 

jonka nimenomainen kohde on ihminen, inhimillinen. Tätä määrittelyä varten 

tarvittaisiin myös jonkinlainen ”teoria ihmisestä”. 

v Koska työ, jota tehdään ”ihmiseltä ihmiselle” on leimallisesti vuorovaikutuksellis-

ta ja vastavuoroista, tulisi tämän vuorovaikutuksellisuuden oleelliset ja erityiset 

piirteet tai ulottuvuudet niin ikään jotenkin hahmottaa ja määrittää. 

v Erilaisia työn ja ihmiseen kohdistuvan ihmistoiminnan teoreettisia ”työkaluja”, 

joita tässä voitaisiin käyttää, ovat tuntemamme BSC-mallin lisäksi Y. Engeströ-

min toimintajärjestelmän käsite ja Bronfenbrennerin kasvatuksen eri (mikro-, 

meso-, ekso- ja makro-)tasoja kuvaava malli.

v Varhainen tuki on:

v Inhimillistä työtä, johon sisältyy voimakas eettisyys, ihmisen ymmärtäminen, 

halu auttaa ja tukea tuettavan ihmisen ehdoilla hänen subjektiuttaan kunnioit-

taen ja arvostaen

v On sekä ammatillista että luomua ja kulkee näiden rajapinnoilla ja leikkauspis-

teissä
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v Ihmiseltä ihmiselle -työ on tasa-arvoista, tasa-arvoistavaa, voimaannuttavaa.

v Vuorovaikutuksellista, monipuolisesti fyysis-psyykkistä ja toiminnallista.

v Toteutuu paikallisesti, on kontekstuaalista, ottaa konkreettiset ihmisasiakkaan 

elämänolosuhteet ja tilanteet monipuolisesti huomioon yksilöntason lisäksi myös 

taloudellis-sosiaaliset tekijät kontekstissaan.

v Ajallista, prosessimaista, kysymys on ajassa tapahtuvasta monimutkaisesta pro-

sessista, jossa työntekijä voi olla apuna ja tukena.

v On ”varhaista” ihmisen elämän kaaressa, eli voi kohdistua pieneen lapseen tai esi-

merkiksi odottavaan äitiin (vrt. päihdeongelmaisten äitien hoito).

v On ”varhaista” elämäntilanteittaisesti tarkasteluna, jossain vaiheessa ”normaa-

li” ja ”hyvinvoiva” ihminen saattaa tarvita apua (esim. lapsen syntymä, avioero, 

äkillinen sairastuminen jne). Hänellä on oikeus ja reaalinen mahdollisuus saada 

apua.

v On erityisiä ”varhaisen tuen menetelmiä”, keskeisin näistä on ”herkkä ja monikor-

vainen” kuuntelu.

Varhaisen tuen ohjausryhmän seminaari 25.8.2005/EK

”VARHAINEN TUKI LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA

Käsitteistä ja rakenteista, taustaa:

Positiivinen diskriminaatio, syrjäytymisen ehkäisy, ennaltaehkäisevä työ

Kysymyksiä:

1. Voiko käsite ”varhainen tuki” olla asiakkaan elämään liittyvää erilaisten töiden tai 

työperspektiivien – kuten esim. varhaiskasvatus ja sosiaalityö – välillä olevia ja näitä 

yleisessä merkityksessä yhdistävä tai siltaava käsite?

2. Millaisia yleisiä ja erityisiä merkityksiä ja näkökulmia käsitteellä varhainen tuki voi 

nähdä olevan?

Varhainen tuki / varhainen puuttuminen

• Varhainen tuki korostaa asiakasnäkökulmaa

• mahdollistaminen 

• matala kynnys

• tasa-arvoisuus ja osallisuus prosessissa, subjektiuden laajentaminen

Varhainen puuttuminen: asiantuntijan työkalu 

Monimerkityksellinen ja -näkökulmainen varhainen tuki.

Kuvasin samassa seminaarissa varhaisen tuen ulottuvuuksia lasten ja lapsiperhei-
den palvelujen näkökulmasta seuraavalla kuviolla (Kuvio 22205). 
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Kuvio 22. Varhaisen tuen yhteistyösuhteet

Kuviossa vihreä väri symboloi ”normaalia” toimintaa ja punainen sellaista toimin-
taa, jossa asiakas, lapsi tai vanhemmat, tarvitsevat enemmän tukea, myös ns. kor-
jaavaa ja kuntouttavaa työtä. Kuvion ajatus varhaisesta tuesta työtoimintana on 
siis tietyllä tavalla ”liukuva”. Palvelutoimintaa koskevasta näkökulmasta kuvion 
avulla voi kysyä, mitä toimintoja jatkossa pitäisi painottaa, jotta vihreän alue laa-
jenisi ja korjaavaa työtä tarvittaisiin siten vähemmän? Toiseksi voi kysyä, miten 
eri toiminnoissa enemmän tukea tarvitsevat, mutta ei vielä korjaavaa työtä tarvit-
sevat lapset ja vanhemmat voisivat itse helpoimmin päästä ja osallistua matalan 
kynnyksen kevyempiin palveluihin vahvistuakseen ja voimavaraistuakseen?

Olen tutkinut myös päätyössäni varhaisen tuen toimintaa ja näkökulmia sekä 
varhaisen tuen strategian muodostamisen mahdollisuutta kysymällä, onko käsit-
teestä ns. organisoivaksi käsitteeksi lasten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämi-
sen näkökulmasta206. Varhaisen tuen käsite ei ole toistaiseksi vakiintunut sosiaa-
lialan käsitteenä ja näyttää siltä, että varhaisen puuttumisen käsite on saamassa 
sosiaalialan kehittämistoiminnassa kasvavan tilan. Mielestäni varhaisen tuen kä-
site puoltaa hyvin paikkaansa uuden päiväkodin hahmottamisen teoreettisstrate-
gisena välineenä.
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9.9 Tutkimusmetodologian käytön arviointi 

Kehittävän työntutkimuksen metodologia hyödytti tutkimusta monin tavoin. Se 
ohjasi kokonaisvaltaiseen orientaatioon, lastentarhan ja päiväkodin toiminnan ja 
yhteistyön arkisiin käytäntöihin ja toimijoihin sekä yksilö- että kollektiivitasolla. 
Historiallis-empiirisen sekä tutkimusprosessin kehittämis- ja kokeiluvaiheiden 
analyysin tuloksena huomasin lastentarhanopettajien tärkeän roolin yhteistyö-
toimijana lasten vanhempien kanssa sekä erityisesti lastentarhan- ja päiväkodin-
johtajien paikallisyhteisöllisen toimija-kehittäjäroolin. Johtajilla näyttää olleen 
jo vanhan kansanlastentarhan ajoista lähtien merkittävä pienten lasten äitejä ja 
tätä kautta lasten koteja ja paikallisyhteisöjä tukeva rooli. Johtajat olivat avain-
asemassa sekä pedagogis-hoidollisen lapsityön että lastentarhan ja päiväkodin 
sisäisen yhteistyön organisoijina ja kehittäjinä. 

Tulkitsin kehittävän työn tutkimuksen viitekehyksestä päiväkodin työtä ja sen 
osana kasvatusyhteistyötä lasten vanhempien kanssa historiallisesti kehittyvänä, 
ristiriitaisena ja dynaamisena (Engeström, 1995, 11) korostaen sen toimijoiden ak-
tiivista roolia kasvatusyhteistyön toteuttamisessa, mutta myös käytäntöjen muut-
tamisessa. Metodologian korostaman tiedon sosiaalista rakentamista ja tuottamis-
ta koskevien ajatusten kanssa identtisesti tutkimushankkeessa tuotettiin paljon 
uutta tietoa keräämällä ja analysoimalla sitä tutkijan, kokeneiden työntekijöiden207 
ja muiden toimijoiden yhteisillä foorumeilla ja eri toimijoiden toimesta. 

Kasvatusyhteistyön kokonaisyhteiskunnallisen olemuksen tutkimiseksi loin 
käsitejärjestelmän208, jolla saatoin lähestyä monitahoista ja -tasoista kasvatusyh-
teistyön kohdetta. Tuotin sekä kasvatusyhteistyön ihmismäistä kohdetta että ih-
miseltä ihmiselle yhteisöllistä vuorovaikutustyön prosessia ja rakenteita koskevia 
teoreettisia malleja ja käsitteitä. Kohteen ontologisessa haltuunotossa hyödynsin 
Margaret Archerin (M. Archer 1995; 2000a) inhimillisen toiminnan käytännöl-
listä järjestystä (practical order) koskevaa sekä Lauri Rauhalan (1996) ihmisen 
kolmiulotteisuutta koskevaa ontologiaa ja suomen ja sen lähikielten etymologi-
aa (Häkkinen, 2005). Näin tapahtuneet ontologinen ja etymologinen tarkastelu 
osoittivat pienten lasten kasvatuksen ja sitä koskevien käsitteiden syvän paikal-
lisen historiallisuuden ja käytäntölähtöisyyden, yhteisösidonnaisuuden, naissu-
kupuoleen kytkeytyneisyyden ja generatiivisen luovuuden (uuden ihmismäisen ja 
yhteisöllisen tuottamisen merkityksessä). Näiden pienten lasten kasvatustyöstä ja 
yhteistyön käytäntöjä ja niiden kehittämistä koskeneiden tutkimustulosten avulla 
muodostin kasvatusyhteistyötä inhimillisenä työtoimintana kuvaavan ontologi-
sen ”ihmistyötä” myös ”työvälineenä” koskevan generatiivisen vuorovaikutustyön 
käsitteen tai mallin (Kuvio 3) sekä yhteisöllisen luoman käsitteen. 

Tutkimuskohteen kontekstualisoimisessa hyödynsin realistisen sosiaalitieteen 
sosiaalisen maailman monikerroksisuutta, mekanismeja ja polkuriippuvuuksia 
koskevaa ajattelua (esim. Kuusela 2004), lapsen kehitystä koskevaa ekologista 
teoriaa (Bronfenbrenner 1979, 1989) sekä metodologista emergenssiä, sosiaali-
sen kasvua ja kehkeytymistä koskevaa ajattelua (J. Kuorikoski, P. Ylikoski 2007). 
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Näiden pohjalta loin monisubjektisen toimijuuden mallin (Kuvio 9) sekä lapsen 
toiminta- ja kasvuyhteisöjen (Kuvio 5) moniulotteista kerroksellisuutta että kas-
vun prosessuaalisuutta kuvaavan lokaalisglobaalin teoriamallin (Kuvio 25).

Kohdetta ja sen tutkimusta kuvaavien teoreettisen käsitteiden ja mallien ke-
hittelyn avulla olen pyrkinyt eroon käyttäytymistieteiden tutkimusta, erityisesti 
sosiaali- ja terveysalan kehittämistutkimusta yleisesti vaivaamasta empirismistä 
ja teoriattomasta, usein tutkimustekniikoita korostavasta valtasuuntauksesta. 
Varhaiskasvatustyön ihmiseltä ihmiselle -työtoiminnan kaltaisen, kuten päiväko-
tiyhteisön työn kohde ja tulos eroavat laadullisesti jyrkästi sellaisesta työstä, jossa 
työn kohteena ja tuloksena ovat esinemäinen tai palvelutoiminnan kaltainen työ. 
Tutkimuskohteeni, päiväkodin kasvatusyhteistyö osoittautui yhteisöllisen toimi-
juuden monisubjektisten historiallisten toimintakonseptien monitoimijaisen toi-
mintajärjestelmän tuottamaksi ja muotoilemaksi yhteisölliseksi luomaksi. 

Mieltäni oli pitempään myös askarruttanut projektityyppisessä kehittämisessä 
syntyvän ja luotavan tiedon luonne: millä perusteilla sitä voitaisiin kutsua tieteel-
lisen tutkimuksen kriteerit täyttäväksi? Miten kasvatusyhteistyötä voisi kehittää 
tutkimusperusteisesti? Millaiselta kasvatusyhteistyön lähikehitys voisi tutkimuk-
sellisen kehittämisen tuloksena näyttää? Tutkimusprosessia vuosituhannen vaih-
teessa aloittaessani minulla ei ollut selkeää käsitystä tällaisen toiminnan kritee-
reistä. Aiempaan kehittämis- ja tutkimuskokemukseeni perustuen suhtauduin 
verrattain kriittisesti projektikehittämisessä tuotetun tiedon luonteeseen ja pro-
jektien tuottamien tulosten hyötyyn tai hyödynnettävyyteen. 

Tutkimusprosessin aikana opin, että tutkimus edellytti työ- ja toimintakäsit-
teiden taustojen ja lähtökohtien selvittämistä. Oli mm. irtauduttava perinteisestä 
palkkatyön ja kotityön käsitekategorioista sekä työ- ja perhe-elämän yhteenso-
vittamispuheesta. Kasvatusyhteistyön kehittämisen näkökulmasta ne vaikuttivat 
riittämättömiltä, ja ne voi nähdä pikemminkin stabiloivina kuin uutta mahdol-
listavina käsitteinä (Engeström, 2007). Suuntauduin tutkimukseen selvittämällä 
inhimillistä työtoimintaa koskevia filosofisteoreettisia periaatteita ja lähtökohtia. 

Tutkimuksessa ei riittänyt sosiaalisen ja esineellisen toiminnan ikään kuin yh-
teen sulautunut tarkastelu, vaan sosiaalinen, yhteisöllinen jouduttiin eristämään 
esineellisestä suhteellisen itsenäiseksi omanlaiseksi toiminnan kohteekseen209. 
Eriyttämisestä seurasi, että oli tutkittava kasvatusyhteistyön historiallisuutta ja 
kulttuurista välittyneisyyttä yhteisöllisenä ihmisyhteisön rakentamisen ja uu-
distamisen kaltaisena työtoimintana. Jouduin esimerkiksi kysymään, millaisia 
työnjaon ja yhteistyön muotoja, muodostelmia kasvatusyhteistyössä oli ollut ja 
miten ne olivat kehittyneet? Metodologisesti tärkeä huomioni oli, että ryhdyin 
tutkimaan työ-käsitettä naissukupuoleen liittyen, koska pienten lasten hoita-
minen ja kasvattaminen on kautta ihmiskunnan historian kuulunut ja kuuluu 
edelleenkin tälle ihmisryhmälle. Työ-käsitteen alkuperäisen merkityksen löyty-
minen naisten tekemästä pellavankäsittelytyöstä ilahdutti perustavasti, koska 
tällöin ei ollut enää tarvetta jatkaa käsitteen alkuperäisen merkityksen etsimistä 
esimerkiksi latinasta tai turvautua vain Leontjevin metsästäjien yhteistoimintaa 
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koskevaan esimerkkiin210 (joka vaikutti vieraalta tutkimuskohteeseeni liittyen). 
Saatoin kuitenkin hyödyntää Leontjevin ideaa lähestyä yhteisöllisen työn koh-
teen muodostusta työnjaon, ts. naissukupuolen sisäisen työnjaon kautta. Tämä 
havainto auttoi myös oman empiirisen aineiston syvemmässä tulkinnassa: kyke-
nin kiinnittämään huomioni myös siinä naissukupuolen sisäiseen työnjakoon ja 
sen historialliseen kehitykseen. Tämä tarkoitti sitä, että pienen lapsen kasvatus 
ja hoito olivat perustaltaan yhteisöllisyyttä, yhteistä työtoimintaa vaativaa, ja sa-
malla yhteisöllisen työn kohde. Tämä havainto johti pohtimaan kysymystä siitä, 
miksi ja miten ihminen motivoi ihmismäiseen (itsensä kaltaiseen) kohdistuvaa 
toimintaansa. Tämänkin kysymyksen ratkaisu oli monipolvinen. 

Tutkimusta perustavasti hyödyttävä avainhavaintoni oli inhimillisen työtoi-
minnan käsitteellistäminen kohteeltaan toisaalta esineelliseksi ja toisaalta sosiaa-
liseksi. Ajatukseni pyrkiä näkemään inhimillisen toiminnan kohde perustaltaan 
sekä esineellisenä että sosiaalisena perustui kulttuurihistoriallisen toiminnan teo-
rian ajatukseen, jonka mukaan toiminnan kohteellisuus on toimintaa organisoiva 
periaate. (Miettinen, 1998, 32–33.) Loogisesti, jos inhimillisen toiminnan laatua 
on periaatteessa kahdenlaista, esineellistä ja sosiaalista, on myös kohteeltaan 
kahdenlaista, esineellistä ja sosiaalista toimintaa. Havainnollistan tätä ajatusta 
seuraavalla kuviolla (Kuvio 23), jossa vertaan kohteeltaan esineellistä ja sosiaalis-
ta työtoimintaa, rakennuksen rakentamista ja lasten kasvatusta. 

Kuvio 23. Esineellisten ja yhteisöllisten kohteiden erilaatuiset tulokset (E. Kaukoluoto 2009)

Kuvio kertoo, että vaikka rakennustyö ja päiväkodin työ kumpikin voidaan näh-
dä inhimillis-yhteisöllisinä uutta luovana toimintana, eroavat ne juuri kohteensa 
laadullisen erilaisuuden vuoksi perustavalla tavalla toisistaan. Kuvio kertoo mi-
ten työn kohde eriyttää ja organisoi koko toiminnan. Rakentajien työn tuloksena 

Tulos:
Talo

Työn kohde on 
esineellinen

Rakennus-
työläisten 

talonrakennustyö

Työn kohde on 
sosiaalis-

yhteisöllinen

Päiväkodin 
työyhteisön tai 
esim. äidin/isän 
lastenhoitotyö

Tulos: lasten kasvu 
ja kehitys sekä 

yhteisöjen kasvu ja 
uudistuminen
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syntyy rakennus ja päiväkotiyhteisön työn tuloksena lapset kasvavat ja kehittyvät. 
Päiväkotiyhteisön työn kohde on yhteisöllisesti monikerroksista ja työvälineenä 
on suurelta osin ihmisten keskinäinen kanssakäyminen, yhteisöllinen vuorovai-
kutustyö. 

Tutkimusprosessin edetessä esioletukseni sai vahvistusta: kasvatusyhteis-
työ – samoin kuin päiväkodin työntekijöiden päivittäistyö kokonaisuudessaan 
– ovat yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen monisubjektisen toimijan generatiivisen 
vuorovaikutustyön avulla toteutuvaa yhteisöllistä luomista. Generatiivisen vuo-
rovaikutustyön käsite mahdollisti tulkinnan lasten vanhempien ja päiväkodin 
työntekijöiden lasta koskevan yhteistyön perusolemuksen samanlaatuisuudesta. 
Tulkitsin kasvatusyhteistyön toimintajärjestelmän monikerroksisena paikallis-
historiallisena ja konkreettisena yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Pe-
rustaltaan ihmisten keskinäissuhteissa tapahtuva vuorovaikutustyö voi generoida 
paitsi ihmisen optimaalista kasvua ja kehitystä, myös destruktiivisia tai neutraa-
leja tuloksia, erilaisia yhteisöllisiä luomia. Vuorovaikutuksessa tuntui siten olevan 
samanaikaisesti lajityypillisesti ja kulttuurisesti jotain ”hyvin syvästi” ja ”raskaas-
ti” inhimillistä. Koska suhde näytti molemmin puolin tyydyttävältä, niin aikuiselle 
kuin lapsellekin syvää iloa ja tyydytystä tuottavalta, ajattelin, että vuorovaikutus-
suhteessa täytyi olla molemmille osapuolille jotain samankaltaista ja vielä niin, 
– toimintajärjestelmän ideaa hyödyntäen – että tämän ”samankaltaisen vuoro-
vaikutustoiminnan” voi ajatella ”työvälineeksi”. Tästä seurasi, että ihmismäistä it-
seään muokkaavan toiminnan työn tai ”työvälineen” täytyi heijastaa sekä tekijää, 
subjektia, hoitajaa että kohdettaan, hoidettavaa.

Lopuksi hahmotan kasvatusyhteistyön kaltaisen työtoiminnan luonnetta his-
toriallisena ja yhteisökehityksellisenä ilmiönä sekä sosiaalisyhteisöllisen työn 
yleistä historiallista kehitystä kuvion 24 esittämän nelikentän avulla.

3. Työn kohde on ihminen. 
Väline on inhimillinen artefakti.
TYÖ = kiteytynyttä sosiaalista 
ja välineellistä, välillisesti tai 
välineellisesti ihmiseltä 
ihmiselle tehtävää tai tekevää, 
esim. radion kuuntelu tai 
lukeminen, opettaminen, 
oppiminen.

4. Työn kohde on ihminen. 
’Väline’ on toinen ihminen. 
TYÖ = paljon sosiaalista, 
välitöntä ihmistyötä, ihmiseltä 
välittömästi (fyysisesti, psyyk-
kisesti tai sosiaalisesti) 
toiselle annettua tai tehtyä 
esim. lapsen imetys tai 
sairaan kylvetys tai ruoan 
antaminen.

2. Työn kohde on 
esineellinen. 
Työväline on esine. 
TYÖ = Paljon kulttuuris-
esineellistä, esimerkiksi 
maaperän kaivaminen 
kaivinkoneella tai kemiallisen 
kokeen tekeminen. 

1. Työn kohde on 
esineellinen. 
Työväline on ’luonnon’ esine. 
TYÖ =Vähän sosiaalista ja 
vähän kulttuurisesineellistä, 
esimerkiksi omenan poimimi-
nen puusta ja syöminen käsin.

Sosiaalis-
yhteisöllinen työ/
Tekijä

Esineellinen työ/VälineVähän

Vähän

Paljon

Paljon

Kuvio 24. Sosiaalisen ja esineellisen kietoutuva historiallinen kehitys 
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Hyödynsin toimintajärjestelmän käsitettä ikään kuin ristiintaulukoimalla toimin-
nan kohdetta ja välinettä niiden erilaisten sosiaalisten ja esineellisten ”pitoisuuk-
sien” mukaan. Periaate on yksinkertainen. Nelikenttä väittää, että on olemassa 
karkeasti ottaen neljänlaista esineellisen ja sosiaalisen työn yhdistelmää, riippuen 
siitä, kuinka vähän tai paljon kussakin erilaisessa työn kohteessa ja välineessä on 
”yhteensä” joko sosiaalisyhteisöllistä tai esineellistä. Nelikentän esimerkit on va-
littu mielivaltaisesti kyseisen alueen työn laadun ääripäitä edustaviksi. Kuviossa 
sosiaalis-yhteisöllisen työtoiminnan historiallisia kehitysvaiheita kuvaa ruudusta 
yksi (1) lähtevä ja ruutuun neljä (4) päätyvä pyörönuoli. Ruutu neljä esittää ny-
kymuotoista hyvinvointiyhteiskuntaa: historiallista sosiaalisyhteisöllisen työtoi-
minnan tuottamaa ja ylläpitämää uudenlaatuista emergenssiä, jota voidaan histo-
riallisen kehityksen näkökulmasta verrata ruudun yksi esittämän ”alkukantaisen 
luonnonyhteisön” tilaan. Ruudut kolme (3) ja kaksi (2) kertovat historiallisen yh-
teisökehityksen kulttuurista ja välineellisteknisistä vaiheista ja puolista.

Ajatukseni on esittää yhteisöllisen työn historiallista kehittymistä yhteisöllisi-
nä kumulatiivisina luomina. Vaikka esimerkiksi pienen lapsen imettäminen sekä 
muu hoitamis- ja kasvattamistyö näyttävät pysyneen ikiaikaisesti samanlaisena 
käsityönomaisena toimintana, ei todellisuudessa näin ole. Nykytyönä lapsen hoi-
taminen ja kasvattaminen on muuttunut merkittävästi laadullisesti juuri ihmisen 
itsensä yhteisöllistymisen myötä. Kuvion pystysuora nuoli esittää sosiaalista teki-
jää, ihmistä ikään kuin vakiona, jota hän ei tosiasiallisesti ole, koska pitkän histo-
riansa aikana, hän on laadullisesti muuttunut dramaattisesti juuri monitahoisen 
yhteisöllistymisensä kautta. 

9.10 Tutkimuksen tuottama yhteisöllisen kasvun ja kehityksen 
malli

Ekologisen teorian lupauksesta huolimatta lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikut-
tavien eri tasojen merkityksiä ja keskinäisyhteyksiä tai -riippuvuuksia koskeva 
empiirinen tutkimus näyttää jääneen katvealueeksi myös suomalaisen varhaiskas-
vatustieteen piirissä. Huolimatta pyrkimyksestään kokonaisyhteiskunnalliseen ot-
teeseen näyttää suomalaista varhaiskasvatus- ja yhteistyön tutkimusta leimanneen 
yksilöpsykologinen orientaatio sekä aikuis- ja instituutiolähtöisyys. Esitän tutki-
mukseni keskeisenä tuloksena kasvtusyhteistyön yhteisöllisiä luomia tuottavan 
monisubjektisen toimijamallin. Pyrin muodostamaan toimijoille ja toimijuuksille 
yhteisen kohteen, joka kiinnittää huomiota monisubjektisen toimijuuden eri osal-
lisiin, tasoihin ja perspektiiveihin. Kaikki toimijuudet tuntuivat eri tavoin erittäin 
”vahvoilta toimijoilta”. Omaksi tutkimukselliseksi tarkastelunäkökulmakseni va-
litsin varhaislapsuuden, koska juuri sen oli määrä olla yhteistyön päähyödyn saa-
ja. Asetuin näin tietoisesti ”varhaislapsuuden puolelle”. Tästä seurasi varhaislap- 
suuden näkökulman ”raivaaminen” koko tutkimuksellisen prosessin läpi. Toi-
minnan kohteen sekä monisubjektisen toimijan ja eri toimijoiden yhteisen koh-
teen käsitteellinen jäsentäminen auttoi tutkimusmetodologiani ohella pitämään 
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tutkimusprosessia linjassa. Monisubjektisen toimijuuden malli hyödytti tutkimus-
tani monella tavalla. Keskeinen hyöty oli sen avulla tapahtunut kasvatusyhteistyön 
kontekstualisoiminen, yhteistyön eritasoisten ehtojen ja polkuriippuvuuksien pai-
kallistaminen ja suomalaisen päiväkodin historiallisten toimintakonseptien jäljit-
täminen. 

Lapsen kasvun ja kehityksen teoriaa on kuvattu usein Urie Bronfenbrennerin 
alun perin esittämien ajatusten avulla. Claire Sime (2005) kuvaa Bronfenbrenne-
rin (1917–2005) vuoden 1992 tekemää kehittelyä ekologiseksi otteeksi. Bronfen-
brennerin (1992) ehdotus on kehityksen ekologinen teoria (ecological theory of 
developmet). Bronfenbrenner korostaa Vygotskyn tavoin kulttuurin vaikutusta 
kehitykseen. Simen mukaan hänen teoriaansa voi pitää kehityksellisenä konteks-
tualismina (developmental contextualism). Ekologisen teorian tutkimuksellinen 
hyödyntäminen ei ole ollut helppoa. Arvioidessaan vuonna 1992 malliaan Bron-
fenbrenner pitää kiinni perusmäärittelyistä, eli yksilön kasvuympäristöjä koko-
naisvaltaisesti ja vuorovaikutteisesti hahmottavasta mallistaan todeten kuitenkin 
mallinsa periaatteiden soveltamisessa heikkouden, kontekstin ilman kehitystä 
(1992, 222). Mallin soveltamisessa on hänen mukaansa ollut kahtalaista epätasa-
painoa: on tutkittu yksilön kehitystä kontekstittomasti tai päinvastoin, kun mallin 
perimmäinen tieteellinen tavoite oli ihmisen kehityksen prosessien ja tulosten jär-
jestelmällinen ymmärtäminen henkilön ja ympäristön yhteisenä yhtälönä. Hän 
valittaa, että tarkasteltaessa yksilöön liittyviä tieteellisiä käsitteitä ekologisesta 
näkökulmasta kohdataan kummallinen tosiseikka: käsitteiden valtaenemmistö on 
kontekstista riippumattomia, eli henkilön ominaisuudet määritellään sekä käsit-
teellisesti että operationaalisesti viittaamatta lainkaan ympäristöön, ja käsitteillä 
oletetaan olevan sama merkitys riippumatta kulttuurista, luokasta tai ympäristös-
tä, jossa niitä havainnoidaan tai jossa henkilö elää (Bronfenbrenner 1992, 237).211

Suomalaisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa ekologinen teoria tai viiteke-
hys on ollut hyvin suosittu ja sitä on hyödynnetty eri tavoin. Ulla Härkönen (2007) 
on artikkelissaan Teorian ja tutkimuskohteen vuorovaikutus – Bronfenbrennerin 
ekologinen systeemiteoria ihmisen kehittymisestä tuonut esille tärkeitä näkökul-
mia mallin luonteesta, mallintamisesta, soveltamisesta ja sovellettavuudesta.

Tutkimuksessani toiminnan teoreettisen ja kontekstuaalisen otteen yhdistä-
miseen liittyen esitin luvussa 2, että ideana kaiken kaikkiaan on ”toiminnallistaa” 
yhteisöllinen – tässä tapauksessa varhaislapsuuden ja sen ehtojen – tuottaminen. 
Perusratkaisu oli yrittää ymmärtää lapsi, varhaisikäisten ryhmä ja heitä hoitavat 
ja kasvattavat aikuiset yhteisöllisinä (itse itseään tuottavina ja rakentavina), sa-
manaikaisesti sekä paikallisina että globaaleina toimijoina. Yhteisöt eivät jäsenny 
nykylapsuudessa suljettuina esimerkiksi koti- ja päiväkotijärjestelminä. Varhais-
lapsuuden yhteiskunnallistuminen tarkoittaa ”kaikkien tasojen” samanaikaista 
läsnäoloa lapsen maailmassa. 

Erityinen ongelma oman tutkimukseni kannalta pyrkiessäni ”toiminnallista-
maan” ekologista teoriaa nousi mallin historiattomuudesta sekä yksilö- ja yhteisö- 
tasojen keskinäissuhteiden vaikeatulkintaisuudesta. Lisähaasteen tutkimuk-
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selleni tuotti kasvatus- ja sosiaalitieteissä yleisemminkin vallitseva puuttuvien 
subjektien ongelma. Kun käsitteellisinä pitkospuina ovat abstraktit, sukupuoli-
neutraalit toimijat, kuten ”perhe”, ”vanhemmat” tai institutionaaliset möhkäleet, 
kuten ”päivähoito” ja ”koti”, on vaikea edetä. Aiemman kasvatuksen kehittämistä 
koskeneen tutkimuksen teoreettisen hahmotusten keskeisinä ongelmina näyttää 
olleen sekä sukupuolineutraalius että instituutiolähtöisyys. Tästä on seurannut, 
että käytännöllinen toimijuus, naissukupuolen toiminta yhteisöjä luovana ja tuot-
tavana työnä on jäänyt katveeseen ja toisaalta lasten elämä on voitu koteloida 
instituutiotyyppisten rakenteiden sisälle. 

Esitän Urie Bronfenbrennerin (1979, 1989) ekologisen teorian pohjalta tutki-
muksessani kehitellyn mallin ja sovelluksen kuviossa (Kuvio 25). Perusero Urie 
Bronfenbrennerin esittämään kontekstuaalisen kehityksen teoriaan on kuviossa 
25 esittämäni mallin sisältämä kysymys yhteisöllisten varantojen jakamisesta uu-
sille sukupolville monisubjektisena työnä.

Mallini ei lähde perheen, vanhempien tai äidin ensisijaisesta ja usein ainoaksi 
nähdystä vastuusta pienen lapsen kasvattamisessa, vaan esittää lapsen konkreet-
tisten tarpeiden ja yhteisöllisten tarveavaruuksien kaikki tasot samanaikaisesti 
välttämättöminä huomioon otettavaksi. Tällöin myöskään poliittista taistelua ei 
käydä aikuistaisteluina perheiden, vanhempien, tai käytännössä äitien paikasta tai 
arvosta lapsille, vaan yhteisöjen kaikkien varantojen, aineellisten, kulttuuristen ja 
sosiaalisten kulloinkin uudelle sukupolvelle luovuttamien varantojen määrästä ja 
laadusta sekä tätä luovuttavan inhimillisen työtoiminnan toiminta- ja työolosuh-
teista kaiken kaikkiaan, tapahtuipa se lasten kodeissa, päivä- tai lastenkodissa. 

Kuvio 25. Lapsen toiminta- ja kasvuyhteisöjen lokaalis-globaali malli (E. Kaukoluoto 2009212) 

Malli ehdottaa varhaislapsuuden yhteiskunnallisen tuottamisen sekä horisontaa-
lista että vertikaalista avoimuutta, eikä sulje lasta perheen sisälle, vaan mahdol-

Pienet lapset ja varhaiskasvatustyö lasten 
toiminta- ja kasvuyhteisöissä, perhepiireissä 
sekä näiden ja päiväkoti-sekä mm. lastenkotien 
yhteisöissä

Pienet lapset ja paikallinen varhais-
kasvatustyö lähiyhteisöjen, kuntien ja 
kaupunkien voimavarojen uudisluojina

Pienet lapset ja kansallinen 
varhaiskasvatustyö kansallisyhteisöjen
yhteisöjen uudisluojina 

Pienet lapset varhaislapsuuden tuottajina 
sekä globaalin ihmisyhteisön luojina

Varhaislapsuu-
den toiminnan 
ja kasvun
sekä varhais-
kasvatustyön
historiallis-
yhteisöllisten 
ehtojen 
laajenemis-
tendenssi 

Ihmisyhteisöjen 
historiallisesti kehitty-
neet aineelliset ja 
kulttuuriset varannot

Ihmisyhteisöjen lapsille ja uusille sukupolville jaettavat aineelliset ja kulttuurissosiaaliset 
varannot ja yhteisölliset luomat ja kehkeymät 
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listaa lapsen kasvun sekä perheen sisällä että paikallisyhteisöjen, valtioyhteisön 
ja globaalin ihmisyhteiskunnan jäsenenä. Varhaislapsuus nähdään sekä paikal-
lisena että globaalina ihmisyhteisöjä rakentavana toimijana. Sisäkkäiset ympyrät 
kuvaavat varhaislapsuuden yhteisöllisiä tuottamisen tasoja ja niiden keskinäis-
suhteista, uloimmat kehät ovat sisempiä tietyissä suhteissa ehdollistavia. Tasot 
ovat laadullisesti erilaisia: uloin taso voidaan nähdä kaikille ihmisille yhteisten 
elämän edellytysten järjestämisen kysymyksinä ja samalla historiallisesti kerty-
neinä aineellisina ja sosiaalis-kulttuurisina varantoina, kuten vaikkapa puhtaana 
luontona, riittävänä ravintona, rikkaina ja moninaisena kulttuurin ja taiteen aar-
teina, tieteiden antina jne. 

Lapsen kasvu ja kehitys voidaan kuvata toisaalta historiallisesti kehittyneenä 
(kehäkuvion alapuolen sektori) ja toisaalta aikuisten ja lasten toiminnan avulla 
kasvavana ja uudistuvana ja siten tulevaisuuteen orientoituvana (kehäkuvion ylä-
osan sektori). Kahden ristikkäisen nuoliviivan kehän sisimmät sektorit kuvion ala-
laidassa kuvaavat varhaislapsuuden tuottamista paikallisesti lähinnä perhepiirissä 
äitien, muiden naisten sekä toisten lasten toimesta. Tämä tarkoittaa, että lasten 
elämänehdot rakentuivat suhteellisen pienissä paikallisissa yhteisöissä. Kuvion 
yläosassa nuolien väliset sektorit kuvaavat nykytilanneetta ja tulevaisuuden haas-
tetta. Parin vuosisadan aikana kehittynyt ja viime vuosikymmeninä tapahtunut 
nopea esineellisen ja sosiaalisen globaalistuminen on merkinnyt sitä, että myös 
pienten lasten elämän, toiminnan ja kasvun ehdot ovat nopeasti laajentuneet. 

Varhaiskasvatustyölle on muodostunut aivan uudet ehdot, haasteet ja myös 
edellytykset. Varhaislapsuus voidaan ajatella ihmisyhteiskunnan uudistuvaksi 
luonnonvaraksi. Sen ehtoja ei voida kuitenkaan mielin määrin kuluttaa, kuten ei 
luonnonvaroja yleensäkään ilman vakavia seurauksia koko ihmisyhteisölle. Ym-
päristön ja luonnon tasapainon järkkyminen tuottaa nopeimmin negatiiviset vai-
kutuksensa juuri vastustuskyvyttömimpiin ihmisiin, joita pienet lapset suuresta 
kasvun potentiaalisista voimavaroistaan huolimatta ovat. Ehkä yllättävänkin no-
peasti muuttuvassa globaalissa maailmassa polttavan tärkeää olisi havaita ja en-
nakoida varhaislapsuuden ja sitä muodostavan työn uusi lokaalisglobaali luonne 
ja muutoksesta nousevat haasteet valtioille ja kansainvälisille yhteisöille. 

Kuviolla otan kantaa sekä ekologiseen teoriaan että ekokulttuuriseen lasten 
perheiden toimijuutta korostavaan teoriaan. Näiden teorioiden yksilö- tai per-
hetoimijuuksien tasoihin pidättyvät orientaatiot eivät ole riittäviä. Valtiollis-
byrokraattinen orientaatio ja sosiaalitekninen ”uudistaminen” eivät riitä. Var-
haislapsuuden kysymystä on tarkasteltavana aikamme kenties tärkeimpänä ja 
haastavimpana ihmisyhteisöjä koskevana käytännöllisenä ja filosofisteoreettise-
na, yhteiskunta- ja kasvatustieteellisenä kysymyksenä. Tarvitaan perustavaa ja sy-
vällistä monitieteistä tutkimusta ja kehittämistyötä. Kehittämisen kysymys ei voi 
jäädä ”vanhempien vastuu” -mantraksi, normatiivis-moralististen kannanottojen 
tai yhteisöjen varantojen omistus- ja valtapoliittisten tai poliittistaktisten etupyr-
kimysten alle. Pienten lasten elämän ehdot ovat ehkä jo kauan sitten ohittaneet 
vastuullisimmankin vanhemman kyvyt ja rajat.  
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10 Päiväkodin yhteisöllinen uudistaminen on 
mahdollista

Tutkimukseni päätösluvussa keskustelen tutkimukseni pohjalta suomalaisen päi-
vähoitojärjestelmän ja lasten päivähoidon näköaloista ja uudistamisen mahdolli-
suuksista.  

10.1 Varhaiskasvatuspolitiikasta perhe- ja rahapolitiikkaan

Tutkimuksessani osoitan, että vuoden 1973 päivähoitolain määrittelemän lapsen 
subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden asteittainen ohentaminen ja järjestel-
män murtaminen käynnistyi 1980-luvun alkupuolella. Muutosprosessia toteutet-
tiin lainsäädännön tasolla ja kunnalliselle päiväkotijärjestelmälle taloudellisesti 
edullisempia ratkaisuja etsien. Lainsäädännön tasolla päiväkodin kasvatuksellis-
hoidollisen toimintakonseptin muutosprosessi hoidollis-huollolliseksi toiminta-
konseptiksi käynnistyi sosiaalihuoltolain sysäämänä vuodesta 1983 lähtien. Muu-
toksen tavoitteena oli ”lasten päivähoidon erityisaseman” poistaminen. Tämä 
ilmeni eri tavoin lastentarhapedagogiikan valtiollisena uudelleentulkintana so- 
siaalihuollollisesta perspektiivistä ja muun muassa lastentarhanopettajien am-
mattikunnan toissijaistamisena myös päiväkotien toiminnan kehittämisessä. 
Kuvaava esimerkki siitä, että kysymyksessä oli myös ammattikuntien välinen 
taistelu, oli ministeri Tarja Halosen puheenvuorossaan varhaiskasvatusalan kon-
gressissa Jyväskylässä vuonna 1988 esittämät perustelut päivähoidon kokeilu- ja 
kehittämistoimintaan osoitettujen valtionosuuksien poistamiseksi: ”…vuoden 
1984 sosiaalihuollon suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksella pois-
tettiin lasten päivähoidon erityisasema, muun muassa 10 prosentin korotettu 
valtionosuus kokeilu- ja kehittämistoimintaan ja lasten päivähoidosta tuli en-
tistä kiinteämpi osa sosiaalihuollon kokonaisuutta. Tässä suhteessa päivähoito 
on ollut edullisemmassa asemassa muuhun perinteiseen sosiaalihuoltoon, jossa 
vasta vuonna 1984 sosiaalihuoltolain myötä painotettiin velvollisuutta tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan.” 

1980-luvun käänne merkitsi myös julkisen varhaiskasvatusjärjestelmän tut-
kimuksellisen kehittämisen heikentymistä samalla kun käynnissä oli suuri infra-
struktuurin rakennustyö, joka vei voimia sekä kunnallisilta päättäjiltä että kentän 
työntekijöiltä. Varhaiskasvatusjärjestelmästä tuli hoitopaikkapolitiikkaa ja -toi-
mintaa, jolloin rakenteet nousivat etualalle ja sisällön kehittäminen näytti jää-
neen toissijaiseksi. 

Kunnallisia päiväkoteja halvempien ratkaisujen etsimisen perusasettamukse-
na oli työelämän tarpeiden ja päivähoitojärjestelmän yhteensovittaminen. Siinä 
päivähoitojärjestelmä nähtiin toissijaisena työelämän tarpeisiin nähden. Valaise-
vana esimerkkinä näistä työnantaja- ja työelämälähtöisistä linjauksista on Teol-
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lisuustyönantajaliiton edustajan, konsuli Timo Fredriksonin valtakunnallisessa 
varhaiskasvatustutkimuksen kongressissa vuonna 1988 pitämä puheenvuoro 
Päivähoito yhteiskunnan ja työelämän muutoksessa. Puheenvuorossaan Fred-
rikson alleviivasi päivähoitojärjestelmän muotoilua ennen kaikkea teollisuus-
työnantajien tarvitseman työvoiman turvaamisen näkökulmasta. Fredrikson 
esitti myös teollisuustyönantajien näkemykset järjestelmän keskeisistä muutos-
tarpeista. Hänen mukaansa kunnallisten päivähoitopaikkojen tarvetta ei pitänyt 
liioitella eikä perustaa päivähoitoa yksinomaan yhteiskunnan ylläpitämän, kus-
tannuksiltaan kalliin päivähoitolaitoksen varaan. Kunnallisessa päivähoidossa 
oli hänen mukaansa lisättävä taloudellisesti edullisempien perhepäivähoitopaik-
kojen osuutta. Päivähoidon järjestämisessä tulisi ennakkoluulottomasti tutkia eri 
keinojen käyttökelpoisuutta (esim. kunnallinen kotihoidon tuki, verojärjestelyt 
ym.) ja päiväkotien aukioloaikojen tulisi mahdollistaa vanhempien vaihtelevam-
mat työajat. 

Varhaiskasvatuspolitiikan merkittävä siirtyminen yhteiskunta- ja yhteisöpoli-
tiikasta rahapolitiikan suuntaan tapahtui kotihoidontuen käyttöönotolla 1.1.1990. 
Tämän muutosaskelen häviäjä oli lapsi, koska häneltä vietiin vuoden 1973 päi-
vähoitolain takaama oikeus julkiseen varhaiskasvatukseen. Vastikkeeksi lapsen 
kotihoidosta lapsi menetti oikeuden julkiseen varhaiskasvatukseen ja se korvau-
tui vanhemmille maksettavalla pienehköllä rahasummalla: Näin ”koti” saatiin 
huomattavasti kunnallista ”kallista päiväkotipaikkaa” halvemmaksi. Tätä askelta 
perusteltiin vanhempien valinnanvapaudella. Päiväkotien pedagogisessa kehit-
tämisessä tämä ilmeni yksilöistävän toiminta- ja kehittämisorientaation, ennen 
muuta yksilöllisten hoito- ja kasvatussuunnitelmien kehittelynä. 

Sosiaalihuollossa niin kutsutut asiakassuunnitelmat ammattilaisten työ-
välineinä (lomakkeina) ovat olleet 1990-luvulta lähtien kiihkeän kehittelyn ja 
muotoilun kohteena. Päivähoidon, kuten monien muidenkin julkisen sektorin 
ammattilaisten päivittäisen työskentelyn siirtyminen sähköiseen muotoon on an-
tanut erityistä pontta näille kehittelyille, koska niiden on edellytetty hyödyttävän 
myös hallinnon tarpeita. Päivähoitojärjestelmän pirstaloimisen ja yksityistämisen 
myötä näiden välineiden kehittely korostuu seurannan ja hallinnan sekä jatkuvan 
kustannusten minimoimisen vaatimusten sanelemana. Välineiden taustalla ole-
via syvempiä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ulottuvuuksia ei juuri tarkastella. Viime 
mainittuun liittyen tutkijat puhuvat myös hoidon ja kasvatuksen standardisoin-
nista (Alasuutari, M & Karila, K. 2009). 

Tutkimuksessani osoitan päiväkodin eriyttävän ekonomistishuollollisen toi-
mintakonseptin käynnistymisen vuosina 1992–1993. Tuolloin käynnistyivät var-
haiskasvatusjärjestelmää eriyttävät ja rapauttavat sekä rahasuhteita suosivat, 
nuorimpien lasten ryhmää eriarvoistavat trendit. Nämä trendit ovat voimistu-
neet edelleen 2000-luvulla ja saaneet yhä selkeämmin uusliberalistisiksi kehitys-
kuluiksi tunnistettavia muotoja, joissa julkisyhteisöllinen pyritään korvaamaan 
yritysmuotoisuudella. Tämä ilmenee myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. 
Päivähoitoa koskevassa 2000-luvun tutkimuksessa sekä valtion ja kuntahallin-
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non poliittisissa puheenvuoroissa julkinen varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjes-
telmä nähdään ensisijaisesti taloudellisteknisestä perspektiivistä, jolloin myös 
julkinen varhaiskasvatus, samoin kuin terveydenhoito tai koulutus nähdään en-
nen kaikkea julkistalouden kulueränä ja rasitteena: ihmiselämän sijaan huomio 
kiinnitetään teknisrationaalisiin seikkoihin, kuten rakenteiden jatkuvaan muut-
tamiseen ja toiminnan ekonomistisen tehokkuuden tavoitteluun. Valtion ja kun-
tien päivähoitoa koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä tämä orientaatio on 
painottunut edelleen 2000-luvulla. Eräs esimerkki tästä on valtion taloudellisen 
tutkimuslaitoksen (VATT) vertaileva selvitys vuodelta 2006 kunnallisen päivä-
hoidon yksikkökustannuksista213, jossa pyrittiin selvittämään erityisesti toimin-
nan tehottomuutta. Päätuloksen mukaan päivähoitotoiminnan tehottomuus oli 
keskimäärin noin 17 %, minkä poistuminen tarkoittaisi tutkijoiden mukaan koko 
maan tasolla noin 260 miljoonan euron alenemista kuntien päivähoitomenois-
sa. Tutkimuksen mukaan toiminnallinen tehottomuus oli suurempaa kunnissa, 
joissa on suotuisammat olosuhteet. Toiminnallisen tehottomuusarvion syiden 
tarkka selvitys jäi lisätutkimuksen tehtäväksi, mutta niitä olivat tutkijoiden mu-
kaan muun muassa johtamis- ja organisointiratkaisut sekä muutamat tilasto-
puutteiden vuoksi mittaamatta jäävät tekijät, kuten kuntien väliset erot hoidon 
laadussa, erityishoitoa tarvitsevien lasten ja vuorohoidon määrässä. Keskeisenä 
tuloksena kuntien välisistä suurista eroista oli tutkimuksen havainto, että Pudas-
järven kunta järjesti päivähoidon tehokkaimmin. (Aaltonen, J. & Kangasharju, 
A. 2006.) 

Tilastokeskus puolestaan selvitti päivähoidon tuottavuuden kehitystä hoito-
päivien ja reaalikustannusten välisenä suhteena. Näin määritelty tuottavuus laski 
tutkimuksen mukaan vuosina 1999–2003 reilut 11 %. Kuusikko-kunnat (Helsin-
ki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) ovat tehneet vertailuja sosiaali- ja ter-
veystoimen eri osa-alueista214 kymmenen vuoden ajan. Kaupunkien välisen kus-
tannusvertailun tarkoituksena on ollut palvelujärjestelmää ja sen osia koskevan 
tietojärjestelmän standardisoiminen sekä ennen kaikkea kustannustehokkuuden 
lisääminen. Pääkaupungin näkökulmasta tavoitteena on ollut Helsingin kaupun-
gin yksikkökustannusten saaminen kuntien keskiarvoon. 

Poikkeuksen päivähoitojärjestelmän valtiollisen tason tutkimuksen usein 
hyvin kapeasta teknisekonomistisesta päälinjasta on esittänyt Jouko Kajanoja 
(1999) väitöstutkimuksessaan: lasten päivähoito voidaan hänen mukaansa nähdä 
sosiaalisena investointina ja on kansantaloudellisesti kannattavaa. Julkisen päi-
vähoidon kotihoitoa korkeampi tuottavuus syntyy lasten hoitamisesta ja kasvat-
tamisesta ryhmissä.

On hämmentävää, miten suoraviivaisesti valtiollinen varhaiskasvatuspolitiik-
ka on toteuttanut teollisuustyönantajien vaatimusta ”päivähoidon ja työllisyyden 
yhteensovittamisesta”. Tämä yhteensovittaminen on merkinnyt valtiollisen var-
haiskasvatuspolitiikan alistamista työnantajaintresseille. Kuten konsuli Fred-
riksonin edustuspuheenvuorosta käy hyvin ilmi, on työnanatajatahon intressinä 
ollut julkisen varhaiskasvatusjärjestelmän, ”kalliin” päiväkotimuodon toissijais-
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taminen ja sen korvaaminen mahdollisimman halvalla naistyöllä perhepäivähoi-
dossa ja kodeissa. 

Juha Siltala väitti vieraskynäartikkelissaan (HS, 31.12.2001) yhteiskuntapoli-
tiikan muuttuneen rahapolitiikaksi. Hän epäili, että kansallisvaltiosta olisi tulossa 
pelkkä valtio, väkivaltamonopoli vailla moraalisen samaistumisen antamaa voi-
maa. Suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehityshistorian analyysi näyttää 
kulkeneen samaa rahatalouden määrittämää valtiollista sosiaalipolitiikka-reittiä 
myöten: Varhaiskasvatuksesta on viimeisen 40 vuoden aikana ideologispoliitti-
sen kehityskaaren kautta tullut perhepolitiikan alla rahapolitiikkaa. Prosessissa 
on sovellettu uusliberalistista talous- ja sosiaalioppia hämmästyttävän johdon-
mukaisesti. 

Lasten päivähoitojärjestelmän pirstaloiminen alkoi yhtä aikaan julkisen sek-
torin ja hyvinvointivaltion laaja-alaisen uudelleenjärjestämisen käynnistämisestä 
1980-luvulla, jolloin Holkerin hallitus kehitti niin sanotun hallitun rakennemuu-
toksen konseptin. Leena Eräsaaren (2009) mukaan se perustui Yhdysvalloista ja 
Englannista maahamme rantautuneisiin uusliberalismin oppeihin. Tämän ajat-
telun ja politiikan ytimenä on ajatus julkisesta sektorista nk. hyvinvointivaltiosta 
taloudellisen kasvun ja kilpailun haittana. Uudistamisen välineeksi omaksuttiin 
myös Suomessa New Puplic Management, uusliberalismin hallinnollinen pik-
kuveli. Eräsaaren mukaan uusi julkisjohtaminen NPM tarkoittaa kokonaisuu-
dessaan sellaista ideologista käännettä, jossa julkisen sektorin toimintatapoja ei 
arvosteta ja jossa niiden sijaan halutaan ottaa käyttöön yritysten toimintatavat. 
Eräsaaren mukaan NPM:ssa on ollut kaksi eri tendenssiä: toinen on yksityistä-
minen ja toinen on toimiminen ”ikään kuin” yksityisenä yrityksenä. Eräsaaren 
mukaan Suomessa uudistus eteni aluksi hitaasti, mutta nykyisin uudistuksia ei 
julkiselta sektorilta puutu. Olemme tehostaneet, tuotteistaneet, tiivistäneet, suu-
rentaneet, kilpailuttaneet, pirstoneet, karsineet, keventäneet, muuttaneet, muut-
taneet ja muuttaneet (Eräsaari, 2009, 77). 

Oman tulkintani mukaan alle kouluikäisten lasten uuden yhteiskunnallisen 
paikan työnantajajohtoiset ratkaisumallit käynnistyivät jo ennen 1980-lukua 
ensimmäisessä suuressa rakennemuutoksessa, suomalaisten joukkomittaisessa 
maaltapaossa ja lähiöiden rakentamisvaiheessa, sillä uuden päivähoitolain sisään 
oli rakennettu pedagogista varhaiskasvatusjärjestelmää ikään kuin sisältä päin 
kilpailuttavia elementtejä. Näistä tärkein oli aiemmin lastensuojelun osana toimi-
nut perhepäivähoito. Jo tuolloin alle kouluikäisten yhteiskunnallisesta paikasta 
saavutettiin kansallinen konsensus, joka ilmeni myös johtavien poliitikkojen var-
haiskasvatuspolitiikkaa muotoilevissa linjauksissa. Eräs esimerkki tästä oli kes-
keisen kansallisen vaikuttajan, pormestari Teuvo Auran puheessaan lastentarhan 
75-vuotisjuhlassa 1963 nostama ”sosiaalinen” ”pedagogisen” ohi. ”Sosiaalinen” 
näytti siis tarvitsevan etuaseman ”pedagogiseen” nähden. Työelämä, työllisyys, 
valtion ja kuntien kukkaro ja aikuisintressit kaiken kaikkiaan näyttivät saavan 
etusijan: vuoden 1973 lailla siirryttiin päivähoitojärjestelmään pois aiemmasta 
pedagogisesta lastentarhalaitoksesta ja ”halpa” perhepäivähoito ja -hoitaja tuotiin 
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”kalliin” lastentarhan ja -opettajien hintakilpailijaksi. Myös päivähoitolain pitki-
tetty käytäntöön pano kuvastaa valtiollisen toimijan ensisijaisesti ekonomistisista 
lähtökohdista perusteltua priorisointia, tarveharkintaa ja lakien ”venyttämistä”. 

10.2 Asiakirjasta tuli asiakas, laitoksesta ruma ja palvelusta 
kaunis

Kehittämistutkimuksessa on erityisen tärkeää tutkittavan ja kehitettävän kohteen 
mahdollisimman selkeärajainen hahmottaminen ja käsitteellisten lähtökohtien 
julkituominen. Tämä korostuu ihmistä ja yhteiskuntaa koskevassa tutkimuspe-
rusteisessa kehittämisessä. Edellä olen tuonut esille maamme varhaiskasvatusjär-
jestelmän asteittaisen pirstaloimisen ja julkishallinnon tässä muutosprojektissa 
käyttöön ottamat uuden julkisjohtamisen (NPM) käsitteet: Tämän käsitteistön 
ydinajatus Leena Eräsaarta (2009, 77) mukaillen on toimimista ”ikään kuin” yk-
sityisenä yrityksenä. Myös päivähoitojärjestelmän uusliberalistista muuntamis-
prosessia on edistetty yritysmaailmasta otetuilla asiakas- ja palvelu-käsitteillä. 

Asiakas on juurtunut syvälle sosiaalihuollon hallinnon teksteihin, asiakas-
työhön sekä tutkimus- ja kehittämispuheeseen. Käsitettä ei pidetä enää outona 
tai sopimattomana esimerkiksi sosiaalityön ammatillisessa puheessakaan. Päi-
väkodin vanhempia ja lapsia ei kuitenkaan, ainakaan välittömässä yhteistyökos-
ketuksessa, puhutella asiakkaiksi ja ammatillisessa keskustelussakin puhutaan 
vanhemmista. Sosiaalialalle asiakas ilmaantui vasta vuonna 1982 sosiaalihuol-
tolain myötä. Luvun 4 39. pykälässä todetaan: ”Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 
erityistä huomiota kiinnitettävä sosiaalihuollon asiakkaan omiin toivomuksiin ja 
mahdollisuuksiin osallistua häntä koskevan huollon suunnitteluun. Asiakasta on 
palveltava ja palveluja järjestettävä myös asiakkaan äidinkieli huomioon ottaen.” 
Vuoden 1898 holhouslaissa, josta osaltaan sosiaalihuollon lainsäädäntö on peräi-
sin, puhutaan holhoteista, ei asiakkaista. Holhotteihin liittyvistä päätöksistä kun-
nan piti pitää asiakirjoja215. Vuoden 1973 päivähoitolaissa puhuttiin vain lapsista, 
ei asiakkaista, eikä vanhemmista. Päivähoitolain mukaan ”lasten päivähoitoa voi-
vat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset 
olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä van-
hemmat lapset.” 

Uudelleen muotoiluun on tarvittu paitsi uudenlaisia käsitteitä myös käsitteitä, 
joille on annettu ikään kuin uusi kuosi. Laitos- ja palvelu-käsitteillä näyttää olleen 
suuri merkitys myös varhaiskasvatusjärjestelmän ideologispoliittisessa uudelleen 
muotoilussa. Aivan samoin kuin yksilöllinen, yksityinen, yksityinen yrittäjyys 
jne. on saanut viime vuosikymmeninä kannustavat ja korkealle kantavat siivet ja 
julkinen, yhteinen ja yhteiskunnallinen joutunut väistymään taka-alalle, on pal-
velu saanut suopean, jopa ylistävän vastaanoton, samalla kun laitoksesta on tul-
lut etenkin sosiaalihuollossa huonoa tai rumaa merkitsevä. Uudistusmylläkässä 
koko sosiaalihuoltojärjestelmä näyttää pyrkineen pois laitoksista palvelujen pii-
riin. Kuitenkin laitos-sanalla näytti olleen vielä 1960-luvulle saakka myönteinen 
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merkitys. Sitä käytettiin yleisesti muun muassa julkisia instituutioita koskevissa 
lakiteksteissä, kuten myös lastentarha- ja seimilaitosta koskevissa asiakirjoissa. 
Julkisessa puheessa ja julkisen toiminnan uudistamiskeskusteluissa viime vuo-
sikymmeninä laitos on tullut merkitsemään negatiivista, hyljättävää ja rumaa 
samalla kun sen positiiviset yhteisöllisen toiminnan ja järjestämisen merkitykset 
ovat jääneet taka-alalle. 

Suomessa julkisten instituutioiden, koulujen, päiväkotien, sairaaloiden, ter-
veyskeskusten jne. laitostamisen kritiikki näyttää olleen kantava ideologis-poliit-
tinen menetelmä, jolla julkisyhteisöllisen, erityisesti valtion ja kuntien toiminnan 
purkaminen, yhtiöittäminen, yksityistäminen on oikeutettu. Myös päivähoito-
järjestelmän pirstaloimisena ja päiväkodin toiminnan tehostamisena ilmennyt 
kehittäminen on saanut pontta lasten laitostamisen vastustamisesta. Laitoksen 
vastakkaisia, sekä myönteistä että kielteistä inhimillistä toimintaa ilmaiseva kak-
soismerkitys216 – järjestää ja moittia – näyttää tuoneen käsitteelle yhteiskun-
nallista toimintaa ohjaamaan ja organisoimaan kykenevää ”joustavaa voimaa”. 
Kuitenkin edelleen on sosiaalihuollon ”kovassa ytimessä” lastensuojelulaitokset 
samanaikaisesti kun kunnat ovat siirtyneet 1990-luvulta lähtien laajasti myös las-
tensuojelupalvelujen kilpailuttamiseen ja hankkimiseen yksityisiltä tuottajilta.

Varhaiskasvatusjärjestelmään liittyen palvelu-käsite on erityisen hämmentä-
vä, eikä sillä tunnu olevan mitään sisällöllistä yhteyttä lapsen hoitoon ja kasvatuk-
seen. Suomen ja sen lähi- ja sukulaiskielten etymologia antaa mielestäni yllättä-
vän merkitysselityksen palvelulle. Kaisa Häkkisen mukaan ”frekventatiivinen eli 
toistuvaa tekemistä ilmaiseva palvella on johdos sanavartalosta palva, josta on 
johdettu myös verbi palvoa. Johdoksella palvella on vastineita muutamissa lähi-
sukukielissä, esim. karjalan palvella ’palvoa (Jumalaa) ym.’ ja viron murteellinen 
palveleda ’pyytää, rukoilla, palvoa’… Sanavartalon alkuperä on epäselvä. Mahdol-
lisena on pidetty sitä, että verbi palvata ’savustaa, kypsyttää’ olisi samaa juurta, 
mutta myös tämän historiallinen tausta on selvittämättä… Yhden selityksen mu-
kaan alkumuodoksi saattaisi sopia germaaninen balwo-, jonka myöhempi edusta-
ja on esim. muinaisislannin bolva ’kirota’… Merkitysopillisesti rinnakkaistapauk-
seksi sopisi muinaisislannin blota, jolla on merkitykset ’uhrata; palvoa; kirota’.” 
(Häkkinen, 2005, 867–868).

Jo vuoden 1973 päivähoitolaki sisälsi päivähoitopalvelu-käsitteen. Käsitteen 
ottaminen pienten lasten hoitoa ja kasvatusta koskevaan lakiin merkitsi ja en-
nakoi osaltaan varhaiskasvatuksen työ- ja tuotantoelämälähtöisyyden ja -ehtoi-
suuden sisäänajoa suomalaiseen varhaiskasvatusmalliin. Palvelukäsite näyttää 
omaksutun verrattain kritiikittömästi myös yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
käsitteeksi. Pertti Honkasen väitöstutkimuksen (2006) mukaan palveluilla tar-
koitetaan yleisissä tilastoissa hyvin monenlaisia toimintoja. Tilastoissa ”palvelut” 
on monasti jäännöskäsite, jolla kuvataan kaikkea sitä mikä ei ole alkutuotantoa, 
teollisuutta tai rakennustoimintaa (Honkanen 2007, 140). Palvelu-käsitteen avul-
la on vaikea, ellei mahdotonta yrittää määritellä erilaista ihmis(t)en hoitamiseen, 
opettamiseen ja kasvattamiseen liittyvää toimintaa. Anneli Anttonen ja Jorma 
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Sipilä (2000) esimerkiksi toteavat, että sosiaalipalvelujen käsite on kansainvälises-
ti vakiintumatonta ja rajalinjat kasvatukseen ja terveydenhuoltoon vaihtelevat217.  
Heidän mukaansa vaikka hoivapalvelut muodostavat valtaosan sosiaalipalvelujen 
kokonaisuudesta, esimerkiksi lasten päivähoito ja vanhainkotihoito ovat sekä sosi-
aalipalvelua että hoivapalvelua. Suomessa ne kuuluvat hallinnollisesti sosiaalihuol-
toon ja niistä laajimmat ovat lasten päivähoito sekä vanhojen ihmisten hoivaan ja 
asumiseen liittyvät palvelut. Toisaalta hoivapalvelua tuotetaan muuallakin kuin so-
siaalipalveluna. Esimerkiksi perushoitajan työ terveydenhuollossa tuntuu selvim-
min hoivatyöltä kuin vaikkapa meillä sosiaalipalveluksi luettu lastentarhanopetta-
jan työ (Anttonen & Sipilä 2000, 103–104).

On outoa, että esimerkiksi työvoimaltaan ja luonnollisesti samalla tuotoksil-
taan suuri julkisen sektorin toiminta ja siinä niin kutsuttu hyvinvointityö, jota 
lähinnä kunnat toteuttavat, luokitellaan epämääräisesti palveluiksi. Palvelu-kä-
sitteen laaja ja melko erittelemätön käyttö osoittaa mielestäni myös yhteiskunta-
tieteellisen tutkimuksen keskeneräisyyttä218. 

On vaikea nähdä miten pienten lasten päivittäinen elämä, heidän hoitonsa ja 
kasvatuksena yhteiskunnallisena toimintana voi olla tai muuntua palveluksi jol-
lekin, muutoin kuin että se todella onkin ehdollinen ja alisteinen ja hyödyttää en-
sisijaisesti jotakin muuta kuin lasta itseään. Varhaislapsuudella, pienten lasten 
ryhmällä ei tämän ajattelun mukaan ole omaa erityistä yhteiskunnallista paik-
kaa tai asemaa. Tätä ongelmaa ei mielestäni voi ratkaista esimerkiksi laittamalla 
palvelu-sanan eteen sosiaali-määrite, sillä sosiaali- ja sosiaalinen sanoilla voidaan 
tarkoittaa hyvin erilaisia asioita riippuen esimerkiksi siitä, millaisista toimijapers-
pektiiveistä tai yhteiskunnallisten organisaatioiden muodoista tai tasoista asiaa 
tarkastellaan. Näitä sanoja käytetään usein myös viittaamaan ihmisten välisiin 
erilaisiin kanssakäymisen suhteisiin, usein positiivisilla konnotaatioilla varustet-
tuna. Nämä ovat eräitä syitä, joiden vuoksi päädyin tutkimuksessani puhumaan 
konkreettisesti määritellyistä yhteisöistä ja yhteisöllisestä. Korvasin kanssakäy-
misen suhteisiin viittaavan sosiaalinen-sanan sanalla vuorovaikutus. En käyttä-
nyt näistä syistä johtuen myöskään esimerkiksi sosiaalisen pääoman käsitettä, 
vaan rakensin suomen kielen etymologiaa hyödyntäen yhteisöllisen toiminnan 
tulosta tarkoittavan yhteisöllisen luoman käsitteen. Syy tällaiseen, tutkimukses-
sani mielestäni perusteltuun sosiaaliseen suomentamiseen, oli juuri sosiaalinen- 
käsitteen epämääräisyys ja moniselitteisyys. Sosiaalisen suomentaminen lienee 
yleisemminkin esille nouseva asia, onhan myös kotimaisten kielten tutkimus- 
keskus (Kotus) suositellut (10/2009) sosiaalisen tilalle yhteisöllinen-käsitettä219. 

10.3 Julkisen varhaiskasvatuksen uusi kyseenalaistamisen aalto? 

Pirkko Niiranen ja Jarmo Kinos (2001, 75) ovat esittäneet ongelmaksi 1990-lu-
vun loppupuolen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kokeilu- ja kehittämistyössä 
pedagogisen toiminnan teoriaperustan heiveröisyyden. Tässä he viittaavat muun 
muassa käsitteiden aikuiskeskeisyys ja lapsikeskeisyys ongelmallisuuteen kehi-
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tystoiminnassa. Kasvatusyhteistyön tutkimisen ja kehittämisen näkökulmasta 
analogisesti heiveröisiltä näyttävät myös yhteistyötutkimuksessa laajasti käytetty 
perhe- ja perhelähtöisyyden käsite. 

Varhaiskasvatustieteen käsitteenmuodostus näyttää kehittyneen asteittain 
päivähoitojärjestelmän luomisen myötä. Varhaiskasvatus on alkanut viime vuo-
sikymmeninä ammatillisessa ja yleisessä kielenkäytössä tarkoittaa päiväkodeissa 
toteutettua pedagogisesti suunnitellun toiminnan sisältöä lapsille. On merkille- 
pantavaa, että vaikka varhaiskasvatus on yleistynyt sekä ammatillisissa että arki-
kielessä, ei sitä ole vielä auktorisoitu päiväkotien toimintaa koskevassa lainsää-
dännössä220. Lakiteksteihin käsite on tullut vasta 1990-luvun alusta musiikkialan 
korkeakoulututkinnoista annetussa asetuksessa 1111/1991, kasvatustieteellisen 
alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetussa asetuksessa (576/1995) 
sekä perusopetuslaissa 628/1998, jossa säädettiin esiopetusoikeudesta221. Sosiaa-
lialan säädösteksteihin varhaiskasvatus-käsite on tullut vuonna 2003. Käsite on 
mainittu valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 
voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta koskevassa 
asetuksessa 976/2003, jossa se mainitaan erityisen sosiaalialan kehittämishank-
keen mukaisten hankkeiden eräänä sisältönä: ”2) lasten ja lapsiperheiden ongel-
mien ehkäisy varhaisella puuttumisella, vanhempien osallisuuden vahvistamisel-
la varhaiskasvatuksessa ja verkostoimalla perheiden palveluja perhekeskuksiin.” 

Tutkimukseni näkökulmasta on huomionarvoista, että sosiaalialan säädös-
tekstissä varhaiskasvatusta ei määritellä päiväkotien toimintana, mutta kuiten-
kin ensimmäistä kertaa lasten vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tässä 
varhaiskasvatus on kytketty vahvasti sosiaalihuollon käsitteistöön, työorientaa-
tioon ja organisatoriseen viitekehykseen. Tämä ilmenee ongelmien ehkäisynä ja 
varhaisena puuttumisena, perhekeskeisenä työotteena ja vanhempien valintava-
likkona sekä ikään kuin jo päätettyinä hallinnollisina ”perhekeskus”-rakenteina. 
Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelmassa (STM 2003:20) 
varhaiskasvatuksen kehittäminen linjataan varhaisen puuttumisen näkökulmas-
ta222. Onko varhaiskasvatus näin ehdollistumassa ja kutistumassa kapearajai-
seksi, aikuis- ja hallintolähtöiseksi varhaiskasvatus-käsitteellä modernisoiduksi 
sosiaalihuollon konseptioksi? Uhkaako kaikille lapsille mahdollista, avointa ja 
korkeatasoista varhaiskasvatusjärjestelmää maassamme supistaminen sosiaali-
huollon kapenevaksi lohkoksi, erääksi osaksi laajenevaa varhaisen puuttumisen 
ja lastensuojelun toimintakenttää? 

Lasten tulevaisuuden kannalta edellä kuvaamani ongelman voi helposti ha-
vaita vertaamalla tilannetta esimerkiksi peruskoulun kehittämislinjauksissa siten, 
että koko olemassa oleva koulujärjestelmä olisi pudonnut pois ja opetusta ryhdyt-
täisiin organisoimaan kokonaan uusilla periaatteilla esimerkiksi perhekeskisistä 
lähtökohdista ja varhaisen puuttumisen menetelmillä. Täysin ei voi yhtyä Anna-
Leena Välimäen ja Päivi Lindbergin (2007, 42) näkemykseen, että varhaiskasva-
tus olisi 2000-luvulla Suomessa jäsentynyt ja legitimoitunut sekä käsitteellisesti 
että toiminnallisesti. Oma käsitykseni on, että varhaiskasvatus on niin järjestel-
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mänä, alle kouluikäisten lasten oikeutena ja myös käsitteenä edelleen vakiintu-
maton ja taipuisa erilaisiin, myös lasten ryhmän etujen vastaisiin, ensisijaisesti 
aikuislähtöisiin tarpeisiin. 

Työn kohteen näkökulmasta tarkasteltuna päiväkodin työntekijöillä on oma-
leimainen työkenttä yhteisen hyvinvointityön kentässä, joka kohdistuu yhteiskun-
tamme herkimpään ja kokonaisuudessaan merkittävimpään osaan, nuorimpiin 
lapsiin. Lapsissa, heidän kasvussaan ja kehityksessään sekä tätä kasvua ja kehi-
tystä tuottavassa ”ihmisen itsensä luomistyössä” ilmenee inhimillisen olemuksen 
ja toiminnan kolmiulotteisuus, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen puolen toisiinsa 
yhdistyminen ja alati sen muuttuva kokonaisuus, kasvun ja muutoksen prosessi, 
jota luomani generatiivisen vuorovaikutustyön kolmiulotteisuutta kuvaava käsi-
te pyrkii esittämään. Tutkimuksessani havaitsin myös, että vanhan kansanlas-
tentarhan ja osin myös nykypäiväkodin sisällä ja yhteistyöpinnoilla osapuolina 
ovat olleet (kansan)terveydenhuolto ja (kansa)koulu. Lasten monitarpeisuus oli 
otettu huomioon myös vanhassa Helsingin kaupungin kansanlastentarhan hal-
lintoelimen kokoonpanossa, jossa edellytettiin sekä pedagogis-sivistyksellistä että 
sosiaalihuollollista ja terveydenhoidollista sekä myös lasten ruokinnan asiantun-
temusta. Eri maissa lasten päivähoidon sijoittaminen joko opetus-, sosiaali- tai 
terveydenhuoltoon kertoo nähdäkseni sekä pienten lasten ryhmän epäitsenäises-
tä ja alisteisesta asemasta että elämän edellytysten järjestämisestä hallinnon nä-
kökulmasta ja ehdoilla. 

Vuonna 2002 lasten vanhemmille ja päivähoitohenkilöstölle 22 paikkakunnalla 
tehdyn kyselyn mukaan vanhemmat olivat tyytyväisiä lastensa päivähoitoon. Peräti 
95 % vanhemmista kuvasi päivähoitoa positiivisilla sanoilla. Sekä vanhemmat että 
henkilöstö kokivat yhteistyön sujuvan hyvin ja lähes 90 % vastaajista oli tyytyväisiä 
tai jokseenkin tyytyväisiä yhteistyöhön. (Hujala, Junkkari, Mattila, 2006.) Stake-
sin vuonna 2007 toteuttaman nettikyselyn (Kekkonen, 2009) mukaan vanhemmat 
(3 564) olivat tyytyväisimpiä henkilökunnan ammattitaitoon (91 %), tiedon saan-
tiin lapsen päivähoitopalveluista (87 %) sekä hoitoaikojen joustavuuteen (86 %). 
Lastentarhanopettajaliiton syksyllä 2009 lasten asemaa ja oikeuksia sekä kunnan 
päiväkodon tilaa koskevassa tutkimuksessa223 vanhemmat olivat eniten tyytyväisiä 
juuri yhteistyöhön lasten vanhempien ja päiväkotien henkilökunnan välillä.

Hujalan, Junkkarin ja Mattilan tutkimuksen (2006) mukaan suurimmat van-
hempien tyytymättömyyden aiheet olivat päivähoitomaksu ja lähes viidennes oli 
tyytymätön lapsiryhmien kokoon. Taustalla näkyi myös vanhempien huoli päivä-
hoitohenkilöstön työssä jaksamisesta suurissa lapsiryhmissä. Tyytymättömämpiä 
vanhemmat olivat tiedonsaantiin kunnan ajankohtaisista varhaiskasvatusasioista 
(44 %) ja henkilöstön riittävyyteen (52 %). Avovastauksissa vanhemmat pitivät 
lapsiryhmien kokoa säännönmukaisesti liian suurena ja hoitajien määrää liian 
pienenä (Kekkonen, 2009, 167–168). 

Julkisen varhaiskasvatuksen jatkuvaa kehittämistä puoltavat mielestäni päi-
väkotimuodon kestävyys, erityinen soveltuvuus kaupunkimaiseen yhteisöön, var-
haiskasvatuksen jatkuvasti kasvava tarve sekä päiväkotien korkea tuottavuus.
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Alle kouluikäisistä muulle väestölle tuleva huoltorasite on pienentynyt merkit-
tävästi lasten määrän pienentymisen vuoksi: vuonna 1963 lapsia oli 580 000 ja 
vuonna 2003 heitä oli vajaat 400 000. Myös 0–6-vuotiaiden suhteellinen osuus 
väestöstä on laskenut merkittävästi: kun vuonna 1963 prosenttiosuus väestöstä 
oli 12,8, oli se vuonna 2003 enää 7,6. Pääkaupungissa tämän ikäisten lasten mää-
rä on pienentynyt yli viidenneksen, ja määrä on laskenut 48 000 lapsesta 38 000 
lapseen. Kuitenkin pääkaupungissa heidän osuutensa koko maan 0–6-vuotiais-
ta on kasvanut 1963–2003 välisenä aikana 8,2 prosentista 9,6 prosenttiin ja alle 
kouluikäisistä on tullut maamme urbaaneinta väkeä. 

Tekemäni laskelmat sekä tutkimuspäiväkodin että Helsingin kaupungin tasol-
la osoittivat, että päiväkotityö on tehostunut ja tuottavuus hoitopäivinä työnte-
kijää kohden sekä hoitopaikan käytön intensiteetin lisääntymisenä on kasvanut 
merkittävästi viimeisen 20–30 vuoden aikana. Päiväkotien, sen enempää kuin 
koko järjestelmänkään pitkän aikavälin tehokkuutta eikä tuottavuutta ole maas-
samme tutkittu lainkaan, joten asiasta ei ole vertailukelpoista tietoa. 

10.4 Järjestelmätason ongelmat ja lasten hyvinvoinnin uhat 

Kiteytän järjestelmän ongelmat ja lasten hyvinvoinnin uhat seuraavasti: 
1) Järjestelmä on eriytynyt vanhempien taloudellissosiaalisen aseman 

mukaan lapsia eriarvoistavasti niin, että heikommista taloudellissosiaa-
lisista perheistä olevilla lapsilla on muita ryhmiä vähäisemmät mahdol-
lisuudet päästä yhteisöllisen varhaiskasvatushyödyn piiriin. 

2) Ongelman ovat tuottaneet ensisijaisesti työelämän tarpeista ja aikuissu-
kupolven näkökulmasta perustellut ja toteutetut järjestelmätason rat-
kaisut. Kaikille lapsille mahdollisen varhaiskasvatusjärjestelmän sijalle 
on muotoutunut monihaarainen ja laadullisesti eriytynyt työelämä- ja 
aikuispalveluna toteutuva sosiaalihuoltojärjestelmä. 

3) Varhaisikäisten lasten ryhmän heikko tai huolimaton hoito ja kasvatus 
– aivan samoin kuin kehno kansanterveys- tai -sivistysjärjestelmä – kas-
vattavat yhteisöjen sakkautuvan taantuman eli ”pahojen kehien” riskiä. 
Käytännössä tämä voi tarkoittaa lapsiperheiden ja lasten köyhtymistä 
ja syrjäytymistä, vanhempien kasvatusvoimavarojen ehtymistä, lasten 
ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymistä sekä lisääntyvää lastensuojelun 
tarvetta. 

Voidaan kysyä, onko ekonomistishuollollinen järjestelmä toiminut lastansuoje-
lutarpeen kasvualustana? Ministeri Halonen korosti vuoden 1988 varhaiskas-
vatuspäivillä päivähoidon merkitystä todeten: ”Lasten päivähoitojärjestelmä 
on suorittanut lastensuojelullisia tehtäviä ehkä enemmän kuin mitä on ääneen 
lausuttu.” Tästä ei maassamme ole tehty systemaattista tutkimusta myöskään 
1980- ja 1990-luvun konseptimuutosten jälkeen. Asia näyttää jääneen sekä 
yhteiskuntapoliittisen keskustelun että tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi 
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Helsingin kaupungissa lastensuojelua tarvitsevien alle kouluikäisten lasten määrä 
on lisääntynyt 472 lapsella eli 31,6 % vuodesta 1993 vuoteen 2008. Suhteellinen 
osuus ikäryhmästä on noussut vastaavana aikana 3,8 prosentista 5,3 prosenttiin. 
Vaikka 0–6-vuotiaiden kokonaismäärä on pienentynyt yhteensä 2 354 lapsella, 
eli kuudella prosentilla, lastensuojelua tarvitsevien lasten määrä on kasvanut tänä 
aikana sekä absoluuttisesti että suhteellisesti.

Lastensuojelutarpeen taustalla on usein vanhempien köyhyys, sairaus, työttö-
myys ja yksinhuoltajuus. Lapsiköyhyys on eri tutkimusten mukaan kasvanut Suo-
messa ja myös pääkaupungissa. Suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä ei näytä 
kyenneen patoamaan tätä kehityskulkua, vaikka julkisen päivähoitojärjestelmän 
piirissä on aiempaa enemmän lapsia. Onko kunnallisesta päivähoitojärjestelmäs-
tä tullut lapsia ja vanhempia tulojen ja sosiaalisen aseman mukaan erotteleva jär-
jestelmä? Eräs viite tästä on Pentti Takalan tutkimus, jonka mukaan kotihoidossa 
olevien lasten äidit olivat systemaattisesti vähemmän koulutettuja kuin kunnal-
lisen päivähoidon lasten äidit (Takala, 2000). Päivähoitojärjestelmän ongelmia 
ehkäisevä ja korjaava sekä lapsia tukeva merkitys on todettu monissa yhteyksissä. 
Se, ettei tästä ole maassamme toistaiseksi vedetty varhaiskasvatusjärjestelmän 
uudistamista koskevia poliittisia johtopäätöksiä, tuntuu oudolta. 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan päivähoito parantaa etenkin kotitaustal-
taan heikommista lähtökohdista tulevien lasten luku- ja matematiikan taitoja (Loeb 
2005, Magnuson ym. 2004, Cayghy ym. 1994). Suomessa vastaavia tutkimuksia ei 
ole tehty, mutta voidaan aiheellisesti kysyä, olisiko maamme perusopetuksen esi-
merkiksi PISA-vertailuissa saadut korkeat sijat mahdollisia ilman julkisen varhais-
kasvatusjärjestelmän, päiväkotien työtä ja 6-vuotiaiden esiopetusta.  Varhaiskas-
vatustutkimus vahvistaa, että lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta ja myös lasten 
vanhempien osallisuus hyödyttää lasten kasvua ja kehitystä. Mikko Ojalan (2009) 
mukaan eniten kotikasvatukseen verrattuna lapsia hyödyttää henkilöstön korkea 
ammatillinen osaaminen, opetussuunnitelmien sisäistynyt hallinta hyvin johde-
tuissa päiväkodeissa ja esikouluissa sekä yhteistyö lasten vanhempien kanssa, joten 
kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa on lasta hyödyttävän julkisen varhais-
kasvatuksen yksi keskeinen ulottuvuus. Sen rinnalla ja merkittävimpinä tekijöinä 
ovat henkilöstön ammatillinen osaaminen ja yhteisön johtaminen. 

Maassamme päivähoitojärjestelmän pirstaloimista on perusteltu vanhempien 
valinnan vapaudella ja vanhemman subjektiivisella oikeudella valita lapselleen 
parhaiten sopiva hoitomuoto. Tutkimuksessani osoitin tämän orientaation lapsia 
eriarvoistavaksi. Tuoreessa (2009) EU:n komission 30 maata koskevassa vertai-
levassa selvityksessä224 otetaan kantaa ”kattavien ja hyvien lastenhoitopalvelui-
den” puolesta perustellen niitä muun muassa perhe-elämän yhteensovittamista, 
työhön osallistumista, sukupuolten tasa-arvoa, syntyvyyttä, lasten kehitystä ja so-
sioekonomista integraatiota parantavina tekijöinä. Komissio katsoo lisäksi, että 
”vanhempien valinnan mahdollisuus voi olla ongelmallinen”, koska sen ”tulokse-
na voi olla sekoitus ristiriitoja työaikamallien, taloudellisten etuuksien ja palvelu-
jen kesken.”225
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10.5 Päiväkodin uudistamisen perusteet ja mahdollisuudet sekä 
kehittämishaasteet

Tutkimuksen tuloksena kiteytin päiväkodin kehittämisperusteet ja -mahdollisuu-
det seuraavasti:

1) päiväkodin yhteisöllinen tehokkuus ja korkea tuottavuus; monikerrok-
sinen yhteisömuoto kykenee kasvattamaan samanaikaisesti sekä yksi-
löitä että yhteisöjä ”hyvillä kehillä” ”korkoa korolle -periaatteella”

2) pitkän historiallisen muotoutumisen päiväkodille tuottama joustavuus 
ja kestävyys 

3) päiväkodin yhteisömuodon erityinen soveltuvuus ja kehitettävyys ur-
baanistuvassa yhteiskunnassa

4) julkiseen varhaiskasvatukseen osallistumisasteen jatkuva ja merkittävä 
kasvutrendi

5) perhepäivähoidon hiipuminen etenkin kaupunkimaisissa ympäristöissä
6) yksityisesti järjestetyn hoidon heikko kilpailukyky 
7) lasten vanhempien ja julkisen varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden yh-

densuuntaiset arviot päiväkotien tilasta ja kehittämiskohteista
8) alan ammattilaisten kehittämishalukkuus ja -kykyisyys 
9) alle kouluikäisten lasten määrän ja suhteellisen osuuden pienentyminen 

väestöstä, joka merkitsee tämän ryhmän julkistaloudelle tuottaman ns. 
huoltorasitteen merkittävää pienentymistä

Päivähoitojärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet ovat: 
1) nykyisen järjestelmän tutkiminen ja arviointi ja uudelleenmuotoilu pyr-

kimyksenä lasten tasa-arvoistaminen julkisen varhaiskasvatuksen lasta 
hyödyttävän osallisuuden näkökulmasta 

2) kunnallista päivähoito- ja päiväkotimuotoa toissijaistavan lainsäädän-
nön uudelleenarviointi nuorimpien lasten tarpeiden näkökulmasta

3) nykypäiväkodin ja sille ladattujen liiallisten ja osin ristiriitaisten teh-
täväksi antojen purkaminen ja päiväkodin yhteiskunnallisen tehtävän 
selkeyttäminen varhaislapsuuden tarpeista lähtien

4) päivähoitojärjestelmän työelämä- ja aikuislähtöisyyden kriittinen tarkas-
telu ja purkaminen, koska järjestelmän muutos on ollut sopeutumista 
ulkopuolisten paineiden edessä eikä näiden kehityskulkujen merkitystä 
varhaisikäisten lasten koko ryhmän kannalta ole toistaiseksi arvioitu

5)  kunnallisen päiväkodin uudistaminen korkealaatuisena pedagogisyh-
teisöllisenä ja hoidollisena lasten toiminta- ja kasvuympäristönä 

6) päiväkotien työyhteisöjen laadullinen kehittäminen sekä muun muassa 
tilojen rakentaminen niin, että päiväkodit voivat korkealaatuisen lap-
sitoiminnan siitä kärsimättä lisätä lasten vanhempien osallisuutta toi-
minnassa ja tukea tehokkaasti kriisitilanteissa olevia tai muuten tukea 
tarvitsevia vanhempia. Eräs tällainen malli on päiväkodin perhetyönte-
kijä, jota kokeiltiin tutkimuspäiväkodissa vuosina 2001–2004. 
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10.6 Lopuksi 

Liisa Rantalaiho katsoo (2004, 240–242), että hyvinvointityön ammattien maail- 
man muuttuessa suhde työn kohteisiin – asiakkaisiin ja potilaisiin – nousee 
ajankohtaiseksi ja tärkeäksi myös tutkimukselle. Rantalaiho kiinnittää huomio-
ta ammattilaisten ja kansalaisten demokraattisen yhteistyön mahdollisuuksiin. 
”Kansalaisina olemme myös samalla lähtöviivalla ammattilaisten kanssa. Ehkä 
ammattien muutoksen, professionaalisuuden ja ammattietiikan uudet mahdolli-
suudet löytyisivät parhaiten (lähi)demokratian käytännöistä, joissa ammattilaiset 
ja asiakkaat toimisivat yhdessä kansalaisina?” (Rantalaiho 2004, 240–242). 

Tutkimukseni on monitieteinen käytäntötutkimus, joka toivoakseni näyttää 
yhden tavan lisätä hyvinvointityön kansalaisten, käytännön ammattilaisten ja am-
mattimaisen tutkimuksen välistä kohtaamista ja vuoropuhelua. Varhaisen tuen 
päiväkodin toimintakonseptin idealla on nähdäkseni mahdollista yrittää ylittää 
alle kouluikäisten lasten ja valtion välillä revennyttä kohtaamattomuuden kuilua. 

Keräsin tutkimusaineistoni vuosituhannen lopulla ja alkuvuosina. Nopeiden 
muutosten aikana katsoin tärkeäksi tarkistaa tutkimustulosteni pitävyyttä tarkas-
telemalla jonkin verran myös kuluvan vuosikymmenen loppupuolen kehitystren-
dejä ja aihepiiriin liittyvien uudempien tutkimusten tuloksia. Nämä vahvistivat 
paikallistamieni kehitystrendien jatkuneen ja syventyneen. Kuitenkin esimerkiksi 
lastensuojelun tarpeen kasvun ja päivähoitojärjestelmän pirstaloitumisen mah-
dollisesti toisiaan ruokkivia lasten kannalta negatiivisia kehityskulkuja koskevaa 
tutkimusta tulisi syventää, jotta tilanteesta saataisiin tarkempi kuva. Jatkotutki-
muksen aiheena tämän kokonaisproblematiikan tutkiminen olisikin nähdäkseni 
tärkeää. 

Tutkimuksessani pyrin kokonaisvaltaiseen (Bardy 2009, 240) otteeseen ha-
luamatta pitäytyä välineellis-normatiiviseen tasoon, johon helposti jäädään kä-
sitteiden ja menetelmällisten rajoitteiden vuoksi. Kasvatusyhteistyötä koskevassa 
tutkimuksessa käytetyt tutkimusotteet ja -menetelmät näyttävät usein estävän 
yleistyksiin ja laadullisesti uudenlaisiin kehittämismahdollisuuksiin etenemisen. 
Uuden varhaiskasvatusajattelun, -strategian ja -politiikan luominen puuttuvan 
lapsuuspolitiikan (ks. myös Taipale & Hämäläinen, 2003) sijalle vaatii kollektii-
vista moniulotteista tunnetason työstöä tieteellisen tutkimustiedon soveltamisen 
ja poliittisen vakuuttamisen lisäksi (Bardy, 2009). 

Nuorimpien lasten keskeisestä yhteiskunnallisesta merkityksestä tämän ase-
man uudelleenjärjestelyissä seuraa, että on välttämätöntä uudistaa myös työelä-
mää, parantaa lasten vanhempien, erityisesti äitien ja yksinhuoltajien asemaa 
heidän lastenkasvatuksen voimavarojaan lisäävällä tavalla. Suomalaisessa var-
haiskasvatusmallissa ovat juurtuneet syvään ajatukset varhaiskasvatuksesta päi-
vähoitopalveluna, lasten vanhempien työelämään osallistumisen turvaamisena, 
kotiäitien ja uraäitien vastakkainasetteluna, työn ja perheen yhteensovittamispu-
heena sekä vanhempien valinnan oikeutena. Sukupolvi- ja sukupuolijärjestelmien 
uudelleen muotoilussa on kysymys myös kansakuntamme herkimmistä tunteista. 
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Hyvinvointi- ja varhaiskasvatuspolitiikan strateginen käännös ja sitoutuminen 
nuorimpien lasten koko ryhmän näkökulmaan ei siksi ole helppoa. 

Tutkimukseni kohteena oli ”ihmisen rakentaminen”, jolloin tällaista työtä 
koskeva syvempi käsitteellistys oli mielestäni välttämätöntä. Tutkimusprosessi 
kulki monivaiheisesti (Toikko & Rantanen 2009, 69) spiraalimaisesti kiertyen ja 
täydentyen. Spiraalimaisen napakkuuden tuotti tutkimuksen kytkeytyminen käy-
tännöllisen työn ongelmiin, kohdetta koskeva monipuolinen empiirinen aineisto, 
teorian rakentaminen sekä kehittävän työntutkimuksen metodologia. 

Tutkimusprosessin aikana ja tuloksena tapahtui myös muita generatiivisiksi 
vuorovaikutusilmiöiksi nimettävissä olevia käsitteiden generoitumisia – joita voi 
ajatella myös tutkijan oppimiseksi. Tällaisia ovat mm. lapsen toiminta- ja kasvu-
yhteisön malli (Kuvio 5) ja kasvatusyhteistyön monisubjektisen toimijuuden malli 
(Kuvio 9). 

Tavoitteenani oli kehittää lasta paremmin hyödyttäviä yhteistyön käytäntö-
jä. Osoittautui, että päiväkodin kasvatusyhteistyöllä lasten vanhempien kanssa 
oli paikallistettavissa tietyntyyppinen kehityskaari, jolla oli selkeitä yhteyksiä 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja -työn järjestämisen, ohjauksen ja hal-
linnoinnin muutosten osin kriittisesti muuttuneisiin käytäntöihin. Historiallisen 
analyysin pohjalta oli osoitettavissa, että uudella tavalla järjestetyillä kanssakäy-
misen suhteilla on mahdollista luoda sekä lasta, lasten vanhempia että työyh-
teisöä hyödyttäviä toimijarakenteita. Tällainen kehittäminen edellyttäisi tutki-
mus- ja kehittämistyön sekä toiminnan hallinnoinnissa tapahtuvaa perusteellista 
paradigmanmuutosta, käännöstä yksilöasiantuntija-, -asiakas- ja hallintovallasta 
yhteisölliseen moniääniseen ja -toimijaiseen toiminnan, tutkimisen ja kehittä-
misen käytäntöihin ja teorioihin. 

Tutkimukseni tuloksena esitän varhaisen tuen päiväkodin toimintakonsep-
tin. Ymmärrän varhaisen tuen käsitteen avoimena varhaislapsuuden tuottamista 
uudelleen organisoimaan kykenevänä strategisena käsitteenä. Viittaan sillä sekä 
lapsiyksilön, että -yhteisön tasoihin, ja samalla yhteiskuntapoliittiseen varhais-
lapsuuden yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen aseman uudelleen järjestämisen 
strategiaan. Lasten näkökulmasta varhaisen tuen toimintakonseptilla tarkoite-
taan varhaisikäisten lasten – maassamme noin 400 000:nnen – lapsen-, ihmis- ja 
kansalaisoikeuksien täysimääräistä toteuttamista. Tämä tehtävä on aikuissuku-
polven vastuulla. Kansallisvaltioiksi rakentuneissa valtiossa päävastuu uuden su-
kupolven kasvun ja kehityksen edellytysten toteuttamisesta on valtiolla. 

Yhteiskuntapoliittisella tasolla ymmärrän varhaisen tuen strategian suku-
polvi- ja sukupuolisuhteiden uuden, näitä suhteita demokratisoivan järjestämi-
sen tarpeena. Tästä näkökulmasta varhaisen tuen konseptia voi luonnehtia de-
mokraattisen yhteiskuntapolitiikan ja positiivisen diskriminaation yhdistävän 
”uuden lastentarhan” kehittämisen tarpeena. Kysymys ei ole sosiaalihuoltopo-
liittisesta strategiasta, jolla yhteiskunnan katsotaan olevan velvollinen tukemaan 
”ainakin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä”, vaan koko 
varhaisikäisten lasten ryhmä päivittäisen elämän yhteisöllisestä uudelleen järjes-
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tämisestä kaikkia lapsia, heidän vanhempiaan ja perheitään sekä samalla koko 
yhteiskuntaa maksimaalisesti hyödyttävällä tavalla. Maassamme tämä tarkoittaa 
pirstaleisen, lapsia eriarvoisiin yhteisöllisiin asemiin johtavan nykyjärjestelmän 
korvaamista pedagogisesti järjestetyllä korkeatasoisella varhaiskasvatusjärjestel-
mällä. Varhaisen tuen strategian mukaisessa varhaiskasvatuspolitiikassa ja uuden 
varhaisen tuen päiväkodin luomisessa on keskeistä sitoutua aidosti varhaisikäis-
ten lasten näkökulmaan ja nähdä työelämän ja aikuisten tarpeet omina erillisinä, 
joskin toisiinsa kytkeytyvinä kysymyksinä. 

Varhaiskasvatuspolitiikka on yhteiskuntapolitiikan ytimessä. Sen säätelyllä 
on koko yhteiskuntaa liikuttavat tärkeät, välittömät ja välilliset sekä kauaskan-
toiset niin myönteiset kuin kielteisetkin seuraamukset, riippuen siitä miten mo-
nimutkainen yhtälö ratkaistaan. Vaikka tutkimustehtäväni näytti äärimmäisen 
haastavalta – kutsuin sitä vuosia pirunnyrkiksi – uskoin kuitenkin, että jollain 
tavalla ongelma oli ratkaistavissa. Monivaiheisen ja ajallisestikin pitkän prosessin 
loppuun saatettuani havaitsen muodostaneeni aiempaa kokonaisvaltaisemman ja 
monipuolisemman kuvan päiväkodin kasvatusyhteistyöstä ja sen lähikehityksen 
mahdollisuuksista. Urbanisoituvassa ja monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa 
päiväkoti on avainasemassa. Päiväkoti on käynyt läpi 150-vuotisen yhteiskunta-
kokeen ja sen yhteisöperustainen idea on osoittautunut kestäväksi. Nykypäiväkoti 
on eräänlainen yhteisöjen yhteisö. Se voidaan uudistaa nykyistä syvällisemmin 
lasta hyödyttäväksi monitahoisen aikuisyhteistyön ja yhteisöllisen toiminnan 
avulla. Tämä uudistaminen voi toimia koko yhteiskunnan uudistamisen ajurina 
ja nk. hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen avaimena. Tarjoan tutkimukseni 
tuottamaa varhaisen tuen päiväkodin toimintakonseptia yhdeksi tavaksi ratkaista 
varhaislapsuuden kysymystä maassamme.
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Loppuviitteet 

1 Tutkimuspäiväkodin 3. johtajan Tellervo Suonpään (TS) 2. haastattelu 31.1.2001
2 Sain lehtileikkeen tutkimuspäiväkodin ensimmäiseltä johtajalta, avarakatseiselta pedagogilta Lea 
Lavoniukselta (LL) haastatellessani häntä ja päiväkodin pitkäaikaista johtajaa Tellervo Suonpäätä tut-
kimustani varten elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2000 Lea Lavoniuksen kotona Helsingin 
Töölössä.
3 Lastentarha on käännös Kindergarten (lasten puutarha) nimityksestä. Online Etymology Dictionary 
-sanakrjan mukaan vuodelta: 1852, from Ger., lit. ”children’s garden,” from Kinder ”children” (pl. of 
Kind ”child”) + Garten ”garden” …Coined 1840 by Friedrich Fröbel (1782–1852) in ref. to his method 
of developing intelligence in young children,…
4 Etenkin hevosen ruokintatelinettä tai -astiaa tarkoittava seimi- tai soimi- sanan vastineita on useissa 
suomen lähi- ja sukulaiskielissä. Sana on selitetty vanhaksi johdokseksi verbivartalosta *sewe-, jota 
nykysuomessa edustaa sana syödä. Suomen kirjakielessä seimi on esiintynyt Agricolasta lähtien ja 
on epäilemättä sama seimi, jota mainitaan Jeesus-lapsen tilapäisenä vuoteena jouluevankeliumissa. 
Tältä pohjalta seimi-sanaa on 1800-luvun jälkipuoliskolla alettu ruotsin mallin mukaan käyttää myös 
aivan pienille lapsilla tarkoitetun hoitolaitoksen tai turvakodin nimityksenä (Häkkinen, 2005, 1135).
5 Päiväkodin sali on noin 60 neliön tila.  
6 Alue oli ensimmäinen varsinainen kaupunkilähiö Suomessa. Sitä rakennettiin samaan aikaan, kuin 
Munkkivuoren aluetta. Molemmat ovat kerrostalovaltaisia alueita. Munkkivuoren päiväkoti oli raken-
teeltaan samanlainen kuin tutkimuspäiväkoti ja se aloitti toimintansa vuonna 1965. Munkkivuoren 
ja Siilitien alueen asukasyhteisöt eroavat sosioekonomiselta rakenteeltaan siten, että Munkkivuoren 
alueella on perinteisesti asunut voimavaraisempaa väestöä. Lähteet: Helsingin kaupungin tutkija 
Lankinen Markku. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston arkistotiedot ja päivähoitoalueen päällikkö 
Hanna Linna.
7 Katso myös esim. Riitta Astikainen, Riitta Heiskanen & Raija Kaikkonen (1997). Elämää lähiössä. 
HELSINGIN SANOMAT. Sosiaaliviraston arkistotietojen mukaan tutkimuspäiväkoti (lastentarha ja 
-seimi vv.1963–1973) oli ensimmäinen tämäntyyppisen alueen päiväkoti. Päiväkoti-nimitys tuli käyt-
töön 1.4.1973 päivähoitolain (36/73) myötä.
8 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
9 ”Metropoli on rakennekokonaisuus, jolla on oma kehitystapansa ja dynamiikkansa…. Metropoli-
alueelle rakentuvat yhtenäiset työ-, yritys- ja asuntomarkkinat. Yksittäisen kunnan on entistä vaike-
ampaa hallita omalla alueellaan tapahtuvaa kehitystä. (Kortteinen, Matti & Vaattovaara Mari 2007, 
144).”
10 Kyseisessä Helsinki Kulttuurikaupunki 2000 – hankekokonaisuudessa oli kuusi erillistä taidekas-
vatushanketta. Näissä oli mukana noin 1500 lasta, satoja lasten vanhempia ja alueen asukkaita, noin 
400 päivähoidon ammattilaista ja yli 20 eri taidealojen ammattilaista. Hanke koettiin hyvin positii-
visena ja merkittävänä sekä lasten, ammattilaisten, lasten vanhempien että taidealan ammattilaisten 
keskuudessa. Kysymys oli monipuolisesta inhimillistä kasvun iloa ja yhteistyötä luovasta yhteisöllises-
tä toiminnasta. Projektin vastaavana totean ”Juuriksi ja siiviksi” – hankeraportin esipuheessa muun 
muassa, että hanke kannusti ”…panostamaan ”kulttuuriseen kasvatus- ja sosiaalityöhön.” Toimintaa 
ja yhteistyötä taidealan ammattilaisten kanssa ei kuitenkaan kyetty jatkamaan rahoituksen loppumi-
sen vuoksi. (Mesikämmen ja kultasiipi historiaa & taidetta, 2001.)
11 Lapsen hoito- ja kasvatussopimusta vastaa nykyisin Helsingin kaupungin lasten päivähoidossa Lap-
sen varhaiskasvatussuunnitelma ja Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Helsingin kaupungin 
päivähoidon sähköinen tiedote 12.8.2009.
12 Toimin myös 1.1.2005 alussa alkaneen, varhaisen tuen uuden hankekokonaisuuden ohjauksesta 
vastanneen ohjausryhmän sihteerinä ja asiantuntijana sekä selvitin koululaisten aamu- ja iltapäivä-
toimintaa pääkaupungin leikkipuistoissa (Eeva Kaukoluoto: Selvitys koululaisten iltapäivätoiminasta 
Helsingin kaupungin leikkipuistoissa. Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto. Selvityksiä 2006:6).
13 Muutoslaboratorio on Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen piirissä kehitelty toiminta-
malli (Virkkunen, Engeström, Pihlaja & Helle 1999).
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14 Tärkeä yhteistyön käytäntö- ja kehittämisorientoitunut lähtökohta ja impulssi oli alueen päivähoi-
dossa perheneuvolan kanssa toteuttamani päivähoidon perhetyöntekijäkokeilu 1997–98. Sen alus-
tavat tulokset olivat käytettävissä tutkimukseni käynnistyessä ja saatoimme hyödyntää niitä Kieku- 
hankkeessa.
15 Kaisa Häkkisen (2005, 387) mukaan kehkeytyä-sanaa on käytetty 1880-luvulla käyttöön otetun 
kehittyä-sanan rinnalla. Sanan vartalon kehke- on arveltu vanhemman kehä-sanan laajennukseksi.  
16 Taloustieteessä hyöty on esitetty yksilöllisen valinnan pohjalta tapahtuvaksi taloudellisen hyödyn 
rationaaliseksi kalkyloinniksi. Kuitenkaan taloustieteissäkään ei hyödyn lopullisesta sisällöstä ole sen 
parempaa tietoa (Ks. esim. Kuusela 2004, 155).  Suomen ja sen lähisukukielten etymologian mukaan 
”Etua, ansiota, voittoa yms. merkitsevä hyöty on johdos samasta vartalosta, joka esiintyy myös sanois-
sa hyötyä, hyötää, hyödyllinen ym.. Vastaavanlaisia johdoksia on myös itäisissä lähisukukielissä, esim.
karjalan hyötyö ’vaurastua, rikastua’ (Häkkinen, 2005, 234).
17 Työ-sanalla on varma etymologinen vastine kaikissa lähisukukielissä sekä mordvassa…vepsän t’ö 
tarkoittaa pellavaa muokkausvaiheessaan tai valmiiksi muokattuna, vepsän työntää t’önttä ’lähettää’ 
viittaa myös pellavan käsittelyyn. Kaisa Häkkisen mukaan levikkinsä suppeudesta huolimatta työ on 
yleensä katsottu vanhaksi ja omaperäiseksi sanaksi. Suomen kirjakielessä työ on esiintynyt Agricolas-
ta ja samanaikaisista käsikirjoituksista alkaen. Agricolalla oli myös yhdyssanat työjuhta ja työmies. 
Toimi-sana, jonka johdoksia ovat myös toimittaa, toimittaja ja toimitus sekä epäilemättä myös toimin-
ta viittaavat useissa lähikielissä, kuten vepsässä, lyydissä, vatjassa, virossa ja liivissä ymmärtämiseen, 
mutta useiden tutkijoiden mukaan termi olisi alun perin viitannut loimi-sanan avulla kudontaan, jol-
loin vanhin rekonstruoitu merkitys voisi olla ’kudontaa varten asetettu tai järjestetty loimisto’ Loimi 
sana taas on aikaisemmin selitetty luoda-verbistä muodostetuksi. 
18 Sivistää on merkinnyt eri murteissa mm. siivoamista, raivaamista, koristamista tai pellavien har-
jaamista. Sivistää tulee sanasta ’siveä’,  jolla puolestaan on ollut eri kielissä erilaisia merkityksiä mm.  
liukas, sileä, solakka, kaunis, siisti (Häkkinen, 2005, 1167–1168). 
19 Sosiaali- ja terveysministeriön varhaislapsuuden ja -kasvatuksen tutkimustoimintaa käsitelleet 
asiantuntijaryhmät (1979, 1989, 2007; KM 1989:28; KM 2007:6) ovat koonneet ja arvioineet maas-
samme tehtyä varhaiskasvatustutkimusta sekä esittäneet tutkimustarpeiden jäsennyksiä ja tehneet 
niiden toteuttamiseksi esityksiä. Näistä, mielestäni suomalaista varhaiskasvatusta hyvin edustavista 
asiakirjoista voi lukea varhaisikäisiä lapsia koskevan alan tutkimuksen peruskäsitteistön etsimistä ja 
kehittymistä. 
20 Toimikunta piti tärkeänä varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen käsitteitä ja toisaalta niiden erot-
tamista toisistaan.  ”Varhaislapsuuden ja -kasvatuksen määritelmät liittyvät läheisesti toisiinsa. Ne 
liittyvät porrasteisesti yhteen eivätkä sulje toisiaan pois. Toimikunta piti varhaislapsuuden käsitet-
tä nähdäkseni hyvin perustavana ja keskeisenä ja tarkoitti varhaislapsuuden ymmärtämistä laajasti 
yhteiskunnallisena ilmiönä ja siihen perustuen myös sen tutkimuksen monitieteisyyttä tarpeellisena. 
Vuoden 1989 toimikuntaa yhdeksän vuotta aiemmin työskennellyt vuoden 1980 kasvatustavoiteko-
mitea (KM 1980:31) käytti johdantotekstissään käsitettä varhaiskasvatus tarkoittamaan kaikkea alle 
kouluikäisten lasten kasvatusta. Päivähoitoinstituution antamaa varhaiskasvatusta se piti tämän ko-
konaisuuden osana. Tällä komitealla ei ollut pienten lasten ryhmää osoittavaa ja sitä yhteiskuntatie-
teellisesti kategorisoivaa varhaislapsuuden käsitettä. Vertailtaessa vuoden 1980 kasvatustavoiteko-
mitean ja vuoden 1989 toimikunnan varhaiskasvatus-käsitteen merkitystä ja alaa, voidaan todeta, että 
käsite oli selvästi laajentunut. Vuoden 1980 kasvatustavoitekomitea viittasi lähinnä lapsiin ikäryh-
mänä. Vuoden 1989 toimikunta puhuu mm. lapsen kasvuolosuhteisiin vaikuttamisesta ja tällä lapsen 
suotuisan kehityksen edistämisestä sekä kasvatuskäytännöistä eri ympäristöissä. 
21 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
22 Käytän tarkoituksellisesti käsitettä sisartyöalue, sillä näiden alojen työ kohdistuu eri puolilta ja eri 
tavoin ihmiseen ja henkilöstömäärältään alat ovat lähes yhtä suuria. Yhteistä ja toisaalta erityislaatuis-
ta näille aloille on myös se, että niiden työntekijöistä valtaosa on naisia, työtä määrittävät kuntalaisten 
tarpeet, kuntalaiset itse kustantavat pääosin alojen työvoimamenot ja ne toimivat valtiollispoliittisen 
säätelyn alaisuudessa. Tästä seuraa, että myös poliittiset suhdanteet vaikuttavat merkittävästi kaikki-
en kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja verrattain suoraan näillä aloilla työskentelevien työnteki-
jöiden ja heidän perheidensä elämään. 
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23 Hyvinvointivaltion kirjoittamattomat sopimukset. Sosiaalipoliittisessa kirjallisuudessa laajan, poh-
joismaisen hyvinvointivaltion katsotaan usein rakentuvan neljän ’sopimuksen’ pohjalle. Kyse on pit-
kän ajan kuluessa syntyneistä, usein monenkeskisistä järjestelyistä, jotka voivat sisältää lainsäädän-
töä, työmarkkinaosapuolten välisiä sopimuksia sekä kirjoittamattomia institutionaalisia käytäntöjä. 
Kyse ei ole varsinaisista sopimuksista, ”…, vaan enemmänkin monimutkaisten poliittisten kamppai-
lujen kautta saavutetusta suhteellisesta tasapainotilasta ja kompromisseista.” Tärkeää on, että ihmi-
set laajalti luottavat näihin kirjoittamattomiin sopimuksiin, hyväksyvät niiden mukaisen toiminnan 
ja pitävät niitä legitiimeinä ja oikeudenmukaisina. Hyvinvointivaltion neljä implisiittistä sopimusta 
muodostuvat yhteisistä tai ainakin laajalti hyväksytyistä käsityksistä (i) solidaarisuudesta, (ii) työlli-
syydestä, (iii) sukupolvien välisestä tulonjaosta ja (iv) sukupuolten välisestä tasa-arvosta. (Kiander & 
Lönnqvist 2002.)
24 Sukupuolijärjestelmä kuvaa eri sukupuolet hierarkkisena valta- ja arvojärjestelmänä, jossa järjes-
telmän kokonaishierarkiassa erojen ylläpitäminen ja uusintaminen tuottaa naisen toiseuden ja alistei-
suuden niin, että naisten työt ja toiminta-areenat ovat vähemmän arvostettuja kuin miesten (Rantalai-
ho, 1994, 11 – 12). Käsitettä on käytetty sekä teoriakritiikin välineenä että lähinnä pohjoismaissa myös 
instituutioanalyysin ja yhteiskunnallisten käytäntöjen käsittelyn ja kritiikin yhteydessä (Rantalaiho 
1994, 13). Sukupuolijärjestelmän tuottamat em. sukupuolten erot tai erottelut toteutuvat eri aikoina ja 
yhteiskunnissa eri tavalla. Niitä ikään kuin ”neuvotellaan”, jolloin suhteellisen pysyvää tilaa voidaan 
kuvata käsitteellä sukupuolisopimus. 
25 Yhteisöllistä tai yhteiskunnallista merkitsevä sosiaalinen on johdos ruotsalaisperäisestä lainavar-
talosta sosiaali-, jota käytetään sekä yhdyssanojen osana että johdosten kantasanana. Ruotsin social 
juontuu välillisesti latinan sanasta socialis, joka on johdos yhteistä tai kumppania merkitsevästä sa-
nasta socius ja merkitsee yleisesti yhteiskunta- tai seuraelämään liittyvää. Suomen kirjakielessä sosi-
aalinen on ensi kertaa esiintynyt Kaarlo Bergbomin kirjoituksessa 1866 asussa sociallinen, mutta var-
sinaiseen käyttöön sen on otettu vasta 1800-luvun lopulla, ensin johtimettomassa muodossa sosia(a)
li. 1900-luvun alkukymmenillä johtimella varustettu sosiaalinen on alkanut päästä voitolle itsenäisenä 
adjektiivina (Häkkinen 1188–1189).
26 Luoma-substantiivilla on sekä konkreettisen että ideaalisen merkitys. Suomen, sen lähi- ja suku-
laiskielten etymologiassa luoma-sanan juuri ihmisten välistä, sosiaalista kanssakäymistä ja työtoi-
mintaa kuvaavat merkitykset ovat erittäin monipuoliset ja rikkaat, kuten 1) mm. paikkaa ja liikettä 
kuvaavat sanat luona, luokse, luota, luola; 2) ihotäplää merkitsevä luomi tai luoma-substantiivi, 3) 
mm. synnyttämistä, heittämistä, kankaan luontia, nostamista, ravistamista, lumen luontia ja abst-
raktimpaa ’aikaan saamista’ ilmaiseva luoda-verbi; 4) tulvaa merkitsevä luode-substantiivi; 5) sekä 
ihmisen luonnetta että myöhemmin ulkopuolista maailmaa merkitsemään 1700-luvulla otettu luonto-
substantiivi; 6) nojaamista, turvautumista, uskomista yms. merkitsevän ja läheisyyttä merkitsevän 
luo-vartalon johdos, luottaa-verbi. (ks. esim. Häkkinen 2005, 638–643). Luottaa-verbistä johdettu 
substantiivi luottamus ja luottamuksellisuus ovat oman tutkimukseni tärkeitä käsitteitä. Vanhempi-
en kanssa tehtävän yhteistyön normistossa päivähoidossa avainmäärittelynä on käytetty ”luottamuk-
sellinen yhteistyö” -käsitettä. Luottamus ja luottamuksellisuus ovat myös mm. sosiaalisen pääoman 
keskeisiksi katsottuja ominaisuuksia. Uudempaa luomus-substantiivia on käytetty esim. taiteellisen 
luomistyön tuloksena syntyneestä tuotteesta ja luomuksen tekijästä, subjektista voidaan puhua teok-
sen, esimerkiksi sävellyksen luojana. Käyttöön ottamani kasvatusyhteistyön ja yleisemmin ihmisten 
välisen sosiaalisen kanssakäymisen, vuorovaikutustyön tulosta tarkoittava yhteisöllisen luoman käsi-
te ei kuvaa vain abstrakteja tuloksia, kuten käsitteitä, ideaalisia malleja, oppimista, diskursseja tms., 
vaan myös ihmisen tai ihmisryhmien sosiaalismateriaalisen muutoksen, kehityksen, kasvun jne.. tuot-
tamia tuloksia.
27 Työtoiminnan yleisten historiallisten vaiheiden määrittelyssä kasvatusyhteistyö voidaan identifioi-
da uusimman kehitysvaiheen ns. yhteiskehittelyn kategoriaan (Engeström 2004, 80). 
28 Ryhmätutkimusistunto 20.3.2000.
29 Lapsen äidin vastaus Helsingin kaupungin asiakaskyselyn avoimeen kohtaan lokakuussa 1999. Jul-
kaisematon moniste. 
30 Päiväkodinjohtajan haastattelu 4.4.2001.
31 Helsingin kaupungin sosiaalitoimen toimintakertomus 1999, 12.
32 Helsingin kaupungin sosiaalitoimen toimintakertomus 1999, 50.



248

33 Helsingin kaupungin järjestelmässä hoidetaan (arki)päivittäin noin 20 000 lähinnä alle koulu-
ikäistä lasta ja heitä hoitaa runsas 5000 työntekijää riippuen siitä, miten ryhmät otetaan laskennassa 
mukaan. Ryhmä on suurin Helsingin kaupungin sosiaalitoimen työntekijäryhmistä. Lasten määrä on 
noin 10 % koko maan kunnallisen päivähoidon piirissä hoidettavien lasten määrästä. Koko maassa las-
ten päivähoidossa tekee palkkatyötään runsas 10 % maamme kuntatyöntekijöiden kokonaismäärästä.
34 Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle lasten ja nuorten hyvinvoinnista. STM Julkaisuja 2002:12.
35 OECD Country Note Early Childhood Education and Care Policy in Finland. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö. Monisteita 2001:10
36 Kieku-nimitys oli tutkimuspäiväkodin johtajan ja työyhteisön perhetyöntekijäkokeilulle antama 
nimitys. Sillä haluttiin korostaa sekä lapsille että lasten vanhemmille ja henkilökunnalle ratkaisukes-
keistä, osallisia voimavaraistavan yhteistyön uutta mahdollisuutta päiväkodin toiminnassa. Kokeilun 
mahdollistanut ”lasten ja lapsiperheiden syrjäytymistä ehkäisemään tarkoitettu positiivisen diskri-
minaation määräraha” – käsitteistö täytyi kääntää kokeilun ydinideaa paremmin kuvaavaksi ja yh-
teistyöhön kutsuvaksi kielikuvaksi: Kieku vastinparinaan Kaiku tunnetun sarjakuvan nimen pohjalta 
tuntui sopivan tähän.   
37 Kaukoluoto, E. (2002) Hoito- ja kasvatussopimus lasten päivähoidossa – merkitykset ja mahdol-
lisuudet Helsingin kaakkoisen päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilökunnan käsitykset, toiminta ja 
kehittämisideat (2002, 5).
38 Tutkija Ilkka Paanasen mukaan: ”Onnistuneet kasvatus- ja hoitosopimuskeskustelut ovat lisänneet 
vanhempien tyytyväisyyttä lapsen päivähoitoon. Keskustelu on luonteva tapa kuulla vanhempia ja 
myös keino lisätä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Keskustelut varmistavat myös sen, että kodin 
ja päivähoidon kasvatustehtävät yhdistyvät lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaksi yhteiseksi 
työksi (Paananen 1999).” Vanhempien kokemalla päivähoidon laadulla ja perhe- ja lapsikohtaisella 
kasvatusyhteistyöllä näytti kyselyn mukaan olevan selvä yhteys. ”Tilanne oli loogisesti se, että jok-
seenkin poikkeuksetta ne, jotka ilmoittivat, että hoito- ja kasvatussopimus oli laadittu, antoivat kor-
keampia laatuarvosanoja kuin ne, joiden kohdalla sopimusta ei oltu tehty…. Näyttää siltä, että hoidon 
ja kasvatuksen suunnittelulla ja siitä sopimalla yhteisesti henkilökunnan ja vanhempien kanssa on 
merkitystä perheiden muodostaessa näkemystään lapsensa hoidosta ja hoitopaikasta. Mitä systemaat-
tisempaa sopiminen päiväkodissa oli, sitä myönteisemmän laatupalautteen vanhemmat antoivat.”
39 Eeva Hujalan mukaan ”Perhe ja päivähoito kasvuympäristönä … pyrki olemaan päivähoidon käyt-
täjätutkimus… Tutkimuksessa selvitettiin sitä missä määrin perhe ja päivähoito kasvuympäristöinä 
muodostavat lapsen elämässä luonnollisen kokonaisuuden. Vanhempien ja päivähoidon henkilöstön 
näkemyksiä päivähoidosta ja sen toimivuudesta verrattiin toisiinsa. Tutkimuksessa pyrittiin ennen 
kaikkea kuulemaan vanhempien ääntä päivähoidon asiakkaiden eli lasten asiantuntijoina. Tutkimuk-
sessa kartoitettiin myös lapsen omia mielipiteitä elämästään päivähoidossa. …Perhe ja päivähoito 
kasvuympäristönä -tutkimuksen… perspektiivinä oli päivähoidon laadun parantaminen.” (Huttunen 
1989, 94).  
40 Kaukoluoto, E.: Julkisen varhaiskasvatuksen johtamistyön haasteet. Lastentarha 2002:2 (38–41). 
41 Voi olla aivan epäasiallista paljastaa, että konkreettinen mielikuvani ”generatiivisuudesta” ei alun 
perin ollut lainkaan lähtöisin generaattori-nimisestä sähkönvalmistuslaitteesta, jota tuskin tunnistai-
sin nytkään, vaan aivan päinvastaiselta tuntuvasta laitteesta, nimittäin separaattorista. Tein joskus 
lapsena separaattorilla kermaa ja maitoa. Sitä pyörittäessä tuntui huikea mielihyvän ja hallinnan tun-
ne. Laite, etenkin sen sisällä oleva litteä, kevyt metallilevy, joka kovassa vauhdissa pyöriessään erottaa 
kerman maidosta, on minusta siitä lähtien tuntunut ihmeelliseltä ”litteältä pallukalta”. 
42 Kaukoluoto, E. (2002): Hoito- ja kasvatussopimus lasten päivähoidossa – merkitykset ja mahdol-
lisuudet Helsingin kaakkoisen päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilökunnan käsitykset, toiminta ja 
kehittämisideat (2002, 66).
43 Käsitteen alkuperää koskevassa keskustelussa viitataan usein Sharan, S & Sharan, Y. teokseen Ex-
panding Co-operative Learning Group vuodelta 1992.
44 Tutkivan oppimisen käsitettä perustellaan suomalaisessa keskustelussa mm. seuraavasti: Tel Avi-
vin yliopiston professorit Sharan & Sharan ovat kehitelleet tutkivan oppimisen tapoja. He kutsuvat 
menetelmäänsä neljän I:n tavaksi (Investigation, Interaction, Interpretation ja Intrinsic motivation). 
Internet 27.8.2009.
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45 Toimin itse ryhmän vetäjänä apunani päivähoidon suunnittelija Saila Nevanen. Ryhmän muut jä-
senet olivat päiväkoti Rannan lastenhoitaja Sari Laurila, johtaja Marja Leino sekä lastentarhanopet-
tajat Liisa Perilä ja Katariina Miettinen. Päiväkoti Siilitieltä ryhmään kuuluivat lastentarhanopettajat 
Riitta Hartonen ja Jouko Nieminen sekä johtaja Helena Vierimaa. Päiväkoti Sarvastosta ryhmään 
osallistui johtaja Merja Kari. Muina jäseninä olivat projektityöntekijä Anne Korhonen lapsen vanhem-
man roolissa, Senja Päivinen-Niiranen, päivähoidon perhetyöntekijä ja Saila Nevanen päivähoidon 
suunnittelija. Ryhmässä vierailivat kutsuttuna päiväkoti Herttoniemen johtaja Heini Turunen ja las-
tentarhanopettaja Raija Paukkonen. 
46 Käsityömäisyys viittaa mm. Yrjö Engeströmin (1999) esittämään työtoiminnan historiallisten ke-
hitysvaiheiden nimityksiin, jossa käsityömäistä ajatellaan historiallisesti kehittyneen työtoiminnan 
ensimmäisenä kehitysvaiheena. 
47 Epätasainen nousi lapsikohtaista yhteistyötä koskevan kyselytutkimuksen tuloksista.
48 Verhottu viittaa omaan kokemusmaailmaani ja ymmärrykseeni. Sen mukaan tutkimuskohtee-
ni näytti moniulotteisuudessaan jotenkin hämärältä, vähintään verhotulta. Tutkimuspäiväkirjani ja 
muistikuvani kertovat, että pohdin tuolloin pitkään, mikä tällaiselle tutkimuskohteen laadulle näyttäi-
si osuvimmalta nimitykseltä. Verho tuntui sopivan. Mielikuvani verhosta tässä yhteydessä oli pellava-
verkkotyyppinen verho, jonka muistan selkeästi omasta lapsuudenkodistani 1950-luvulta. Verhon läpi 
siis voi nähdä kohteen hahmon, se ei ollut sitä kokonaan peittävä.
49 8.2.2000 Helsingin kaupungin kaakkoisen alueen päiväkotien johtajien seminaarissa, jossa heille 
tarjottiin mahdollisuutta osallistua ryhmätutkimukseen. 
50 Demonstraatio kesti vajaat 20 minuuttia, joten se oli lyhyempi, kuin normaali keskustelutilanne, 
joka on yleensä 1–1,5 tuntia, mikä oli kyselytutkimukseni mukaan yleisimmin käytetty aika näihin 
keskusteluihin vuonna 1999.
51 Päiväkodin asiakkaan määrittelytehtävässä oli mukana tutkijan lisäksi kaksitoista (12) työntekijää. 
Osallistujia merkitään keskusteluotteissa koodinimillä pkj1, lto1a, lto1b, pkj2, lto2a, lto2b, lh2, pkj3 ja 
pkj4. Keskustelun johdattelijana toimi päivähoidon hallinnon edustaja. 
52 Dialogien rivimäärä 71 riviä. Niistä suuri osa oli myöhemmin tutkimus- ja kokeilupäiväkodiksi va-
kiintuneen päiväkodin työntekijöiden puhetta. Muiden osallistujien puheenvuoroja oli 28, yhteensä  

43 riviä. Puheenvuorot sisälsivät pkj:n verrattain laajat dialogit sekä lto:n lyhyet tarkennukset ja ra-
jaukset.
53 Haastattelijat kirjasivat parinsa näkemykset paperille. Kokosin ja analysoin ne.
54 Ryhmätutkimus rajautui tutkimuksen ensimmäistä vaihetta selkeämmin päiväkotimuotoon ja tutki 
sen vuorovaikutussuhteita kasvatusyhteistyön näkökulmasta.
55 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
56 Teemahaastattelu (TS) 1.8.2000. 
57 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
58 Huomiota kiinnittää lisäksi lautakunnan päätöksen ja lausunnon tekstin keskinäinen ristiriita. Lau-
takunnan investointisuunnitelmassa esitetään yhden päiväkodin rakentamista, päätöksessä kahden. 
Lautakunta ei siis muuttanut omaa investointisuunnitelmaansa kahden päiväkodin esittämiseksi, 
vaan jätti ilmeisesti virkamiesten toisaalla tekemän yhden päiväkodin investointisuunnitelman voi-
maan.
59 Huomiota kiinnittävät lisäksi hallinnolliset käytännöt ja Ebeneser-säätiön rooli tässä: Lautakunnan 
esitys hoitopaikkojen määräksi vastaa tekstin mukaan juuri Ebeneser-säätiön suunnittelemia paikka-
määriä. Lausunnossa kuitenkin uumoillaan, ettei säätiö mahdollisten rahavaikeuksien vuoksi olisi-
kaan rakentamassa alueelle mitään laitosta. 
60 Lastentarhainlautakunnan lausunnon mukaan kaupunki oli määritellyt hoitopaikkojen määrälli-
seen asukaslukuun suhteutetun tavoitetason 3 prosentiksi. Tämä ilmenee lautakunnan seuraavasta 
lausunnosta kaupunginhallitukselle: ”Ebeneser-säätiö suunnittelee sinne 150 lapsen lastentarhaa, 30 
lapsen lastenseimeä ja 50 koululasten päiväkotia, jotka palvelevat tätä lapsirikasta aluetta tietysti 
paremmin, joskaan 3 %:n tavoitetta tälläkään ei saavuteta. Lisäksi on tarkoitus säätiöllä perustaa 
uusi pieni tarkkailuosasto lastentarhan yhteyteen…. Suunnitelma ei saisi viivästyä Ebeneser-sää-
tiön mahdollisten esimerkiksi rahoitusvaikeuksien vuoksi.”
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61 Lastentarhain lautakunta päätti kokouksessaan 22.2.1963 (§ 71), ”että perustettaisiin 1.8.63 alkaen 
Siilitien lastentarha ja -seimi sekä niitä varten lastentarhanjohtajan 18. palkkaluokan virka, 5 lasten-
tarhanopettajan 16. palkkaluokan virkaa, yksi lastenseimenopettajan 15. palkkaluokan virka, kolme 
lastenhoitajan 9. palkkaluokan virkaa, yksi keittäjän 5. palkkaluokan virka ja yksi lastentarha-apulai-
sen 3. palkkaluokan virka ja että toimintaa varten myönnettäisiin määrärahaa liitteen N:o 5 mukaan 
120.482,- mk sekä merkittäisiin tuloja 30.000,-mk.”
62 Teemahaastattelu (LL ,TS) 1.8.2000.
63 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
64 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000. Lasten lukumäärän pienentyminen perheissä on ollut osa suurta 
yhteiskunnallista murrosta.
65 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
66 Teemahaastattelu (TS) 31.1.2001
67 Ote on tutkimuspäiväkodissa vuosina 1963–1997 lastentarhanopettajana ja johtajana toimineen 
johtajan (TS) haastattelusta 1.8.2000.
68 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000. 
69 Kuva on tutkimuspäiväkodin erään lapsiryhmän joulujuhlaan liittyvästä tilaisuudesta. Tutkimuk-
seen haastateltu päiväkodinjohtaja, tuolloin lastentarhanopettaja ohjaa taustalla lasten leikkituokiota. 
70 Päiväkoti Siilitie. Inventointi: heinäkuu 1980, HKR/TSO
71 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000: ”Ja oli määräpaikat, mistä tilattiin raaka-aineet. Tämähän oli iso 
laitos, silloin ne tuli tukkuportaasta. Mutta sitten kun oli pieniä päiväkoteja, pelkkiä lastentarhoja, niin 
ottivathan ne lähikaupasta ne ruoka-aineet. Silloin vielä 40–50-luvuilla.”
72 Teemahaastattelu (TS) 1.8.2000.
73 Lastentarhanopettaja, joka toimi po. ryhmässä ja jota puhuja oli haastatellut. Tutkijan huom.
74 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
75 Teemahaastattelu (LL, TS) 1.8.2000.
76 Tutkimuksen viimeistelyvaiheessa olen ottanut mukaan tarkasteluun myös 2000-luvun ensimmäi-
sen vuosikymmenen viimeisiä vuosia varmistaakseni tutkimukseni aiempia vuosikymmeniä koskevien 
kehitystrendien ja johtopäätösten pitävyyden.
77 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
78 Elsa Borenius oli suomalaisen lastentarhatoiminnan keskeinen vaikuttaja. Hän toimi Lastentar-
hanopettajaliitossa sen perustamisesta lähtien 26 vuotta, Sosiaaliministeriössä lastentarhojen tarkas-
tuksen avustajana vuosina 1929–1933 sekä Helsingin lastentarhojen tarkastajana vuosia 1936 -1949. 
(Åsvik 1999, 16).   
79 Elsa Borenius: Lastentarha 6/1948. 
80 Jorma Virtanen 2009: Elisabeth Alander, Aukusti Salo ja suomalaisen lastentarhan idea. Artikkeli 
Kasvatus & Aika. Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu 3/2009.
81 Uusi Suomi uutisoi 3.12.1963 juhlaa näyttävästi: ”Lastentarhoilla sosiaalinen tehtävä pedagogisen 
rinnalla”
82 Vuonna 1963 Helsingissä Siilitien koululla pormestari Teuvo Aura totesi Helsingin Sanomien mu-
kaan muun muassa: ”…ensi vuoden alussa lisääntyy lastentarhapaikkojen luku 400:lla ja lastensei-
mipaikkojen 120:llä. Ensi vuonna aloitettaneen myös Munkkivuoren ja Pajamäen lastentarhojen 
ja -seimen rakentaminen minkä lisäksi parhaillaan on suunnitteilla tarha- ja seimirakennuksia Puo-
tila 1:n, Pihlajamäen, Myllypuron ja Leppäsuon alueille.” (HS 3.12.1963).
83 Teemahaastattelu (LL) 1.8.2000.
84 Helsingin lasten päivähoitojaoston selvitys 1990.
85 Erityiset syyt jakautuivat seuraavasti: (vain yksi huoltaja, 1 642, kaksi huoltajaa, mutta perhe vaike-
uksissa, 1 419, lapsi tarvitsee kasvatuksellista ja hoidollista tukea, 393 ja sosiaali- ja terveydenhoitovi-
ranomaisen suositus 182 ). Vain 135:llä ei ollut erityistä syytä. Puolipäiväosastojen 4 890 lapsesta noin 
50 %:lla oli erityinen syy. Seimien 1 451 sijoitetusta lapsesta vain 22:lla ei ollut eritystä syytä. Koko-
päiväosastojen lasten äideistä 97,5 % oli työssä ja osapäivälasten 68,8 %. Suomenkielisten päiväkotien 
lapsista (6 649) 4 244 kuului 3. tai 4. sosiaaliluokkaan ja osapäivälapsista (4 256) vastaavasti 2 277. 
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86 KM 1971 A:20, 21.
87 Lastentarhain lautakunta 22.12.69 § 426.
88 Lasten päivähoitoviraston Päiväkodin tiedosto 3.12.1984. 
89 Lain 34 §:n mukaan: ”Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1973, ja sillä kumotaan lasten-
tarhain valtionavusta 11 päivänä marraskuuta 1927 annettu laki (296/27) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen sekä 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun lastensuojelulain (52/36) ne säännökset, 
jotka ovat tämän lain kanssa ristiriidassa. Tässä laissa tarkoitetuiksi päiväkodeiksi katsotaan lain voi-
maan tullessa toiminnassa olevat lastentarhat, lastenseimet ja lasten päiväkodit, jotka ovat saaneet 
aikaisempien säännösten tai määräysten mukaan valtionapua.”
90 Liisa Heinimäki toteaa erityispäivähoito käsitteestä seuraavaa: ”Erityispäivähoito on määritelmä, 
jota ei sinänsä esiinny päivähoidon lainsäädännössä. Muun päivähoidon toimintaan kytkeytyvä ja si-
sältyvä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen päivähoito on kuitenkin käytännössä vakiin-
tunut kunnallisen päivähoidon toimintamuodoksi nimeltä erityispäivähoito.” (Heinimäki, 2004,15).
91 Jokaisessa 2-5 momentissa tarkoitetussa lapsiryhmissä tulee lasten hoidosta ja kasvatuksesta vas-
taavana olla vähintään yksi 7 §:n 2 kohdassa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilö. 
92 7§ Kelpoisuusehtona päivähoidon tehtävissä toimivilta vaaditaan:

1) päiväkodin johtajalta ja perhepäivähoidon ohjaajalta lastentarhanopettajan, sosiaalikasvatta-
jan tai muu tehtävään soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto sekä käytännön koke-
musta lasten hoidossa ja kasvatuksessa;

2) päiväkodin muissa lasten hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalta henkilöltä 1 kohdassa tarkoi-
tettu tutkinto tai sellainen lastenhoitajan tutkinto, jonka suorittaminen on edellytyksen hen-
kilön merkitsemiselle lastenhoitajana lääkintöhallituksen sairaanhoitotoimen harjoittajista 
pitämään luetteloon, tahi muu tehtävän soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto; 
sekä 3) päivähoidon erityistyöntekijältä ja muulta lasten hoitoon ja kasvatukseen osallistuvalta 
henkilöltä tehtävän soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto tai muu koulutus. 

93 7§ Kelpoisuusehtona päivähoidon tehtävissä toimivilta vaaditaan:
1) päiväkodin johtajalta ja perhepäivähoidon ohjaajalta lastentarhanopettajan, sosiaalikasvatta-

jan tai muu tehtävään soveltuva, sosiaalihallituksen hyväksymä tutkinto sekä käytännön koke-
musta lasten hoidossa ja kasvatuksessa;

94 Kunnan päivähoitosuunnitelman laatimisohjeet Lphltk 16.8.73 § 473. 
95 Lain 18 §:n mukaan ”Milloin päiväkoti tai sen osa on hyväksytty perustettavaksi 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuksi erityispäiväkodiksi, suoritetaan valtionosuus sen käyttökustannuksiin 10 prosenttiyksi-
köllä korotettuna. Samoin perustein myönnetään valtionosuutta myös 2 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun kokeilutoimintaan.”
96 Teemahaastattelu (2 lto, 1 lh) 23.3.2001.
97 Lphltk esitti kaupunginhallitukselle kokeiluun osallistumisen jatkamista lukuvuonna 1973–74
samoissa päiväkodeissa ja näille määrärahaa kokeilun toteuttamista varten. Lautakunnan mukaan 
”Esikoulukokeilulla tulee täten olemaan merkitystä kaupungin päiväkotien kehittämiseen kokonai-
suudessaan (Lphltk 26.6.73 § 408).”
98 Helsingin historia vuodesta 1945.
99 8§ Lasten päivähoidon yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaalihallitukselle. 9§ Sosiaalihal-
lituksen tulee vuosittain laatia valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä viittä 
seuraavaa kalenterivuotta varten. Suunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on alistettava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi. 10§ Läänin alueella lasten päivähoitoa ohjaa ja valvoo sosiaalihal-
lituksen alaisena lääninhallitus. 
100 12§ Kunnan on vuosittain laadittava lasten päivähoitoa varten viideksi seuraavaksi kalenterivuo-
deksi päivähoitosuunnitelma, jonka tulee soveltua 9 §:ssä tarkoitettuun valtakunnalliseen suunnitel-
maan. Tarkemmat määräykset päivähoitosuunnitelmasta annetaan asetuksella. 
101 13§ Päivähoitosuunnitelman hyväksyy kunnallisvaltuusto ja vahvistaa sosiaalihallitus, jolle suunni
             telma on alistettava sen määräämässä ajassa…. 

14§ Kunnalla tulee olla päivähoito-ohjesääntö, jossa on tarkemmin määrättävä lasten päivähoidon 
hallinnon järjestämisestä kunnassa.
Päivähoito-ohjesäännön ja siihen tehtävän muutoksen hyväksyy kunnallisvaltuusto ja vahvis-
taa lääninhallitus.
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102 15§Valtionosuutena suoritetaan kunnalle päiväkodin käyttökustannuksiin kuntien kantokyky-
luokituksen mukaan seuraavasti: kantokykyluokka 1 = 80 % ….kantokykyluokka 10 = 35 %.
103 Helsingin historia vuodesta 1945-teos (s.84) toteaa päiväkotien määrällisestä kehityksestä 
seuraavaa:Vuonna 1914 oli 14 päiväkotia ja niiden määrä kasvoi tasaisesti 1970-luvulle. Vuonna 1975 
Helsingissä oli 139 päiväkotia ja vuonna 1990 niitä oli 332. Lasten päivähoitojaosto 1990 selvityksen 
mukaan päiväkotien lukumäärä nousi vuosina 1973–1988 120:sta 320:neen päiväkotiin ja hoitopai-
kat vajaasta 10 000:sta 23 700:aan (Sltk 28.2.1989 § 105). Seitsemän vuoden sisällä, vuodesta 1975 
vuoteen 1982 päiväkotien määrä lisääntyi 14 päiväkodin vuositahdilla.1980-luvun alun rakentamis-
vauhtia kuvaa tieto, että vuonna 1982 Helsingissä oli kunnallisia päiväkoteja 240 ja kuusi vuotta myö-
hemmin 320. 
104 Päivähoitoviraston sisäinen Pikku-päiväri tiedotuslehti 3/84.
105 Oltuani itse vastuussa vuodesta 1989 alkaen 14 vuoden ajan kymmenien päiväkotien rakennutta-
misesta ja tilojen peruskorjaamisesta uusille ja vanhoille kaupunkimaisille alueille, totesin suunnit-
telu- ja toteutusprosessien monimutkaisuuden, työläyden ja yllättävien käänteiden suuren todennä-
köisyyden: suotuisissa prosesseissa pysyvien päiväkotien saaminen lasten käyttöön kesti keskimäärin 
5–6 vuotta. Monet suunnitellut hankkeet pysähtyivät tai viivästyivät vuosia eri tahojen tai päätöksen-
tekotasojen vastustukseen, määrärahojen riittämättömyyteen, eri alueiden priorisointien yht’äkkiseen 
muuttumiseen, epäonnistuneisiin lapsimääräennusteisiin tai lapsiperheiden ennakolta arvaamatto-
miin poismuuttoihin alueelta jne.. Pienempiä ns. tilapäistiloja, toiminnallisesti usein ongelmallisia, 
saattoi saada onnellisten yhteensattumien kautta käyttöön joskus jopa vuodessa – parissa. Vanhojen 
päiväkotien välttämättömät remontit viivästyivät säännöllisesti ja remontinaikaisten korvaavien tilo-
jen saaminen 80–100 lapsen päiväkodeille oli usein silkkaa sattuman kauppaa.
106 Helsingin historia vuodesta 1945, 88.
107 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toimintakertomus 2005
108 Lain 1 §:n mukaan ”Päivähoitopalvelut kunnassa on järjestettävä niin, että lasten hoidon ja kas-
vatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla turva-
tuksi.”
109 Lain 5 §:n mukaan ”Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on 
järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.”
110 Helsingin kaupungin päiväkotirakennukset, Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Talosuunnit-
teluosasto. 
111 Minulla ei ole käytettävissäni tästä tarkkaa, esimerkiksi euromääräistä tietoa, mutta eri yhteyksissä 
keskusteluissa ammattikunnan edustajien kanssa he ovat tuoneet esille, että kysymys on merkittäväs-
tä muutoksesta.
112 Ks. esim. Sosiaaliministeriön ohje 22.11.1954.
113 Lastentarhain lautakunnan pöytäkirjat.
114 Vuonna 1973 Jyväskylän yliopistolle ja Joensuun korkeakoululle myönnettiin ensimmäisinä val-
tion budjetissa määräraha uusimuotoisen lastentarhanopettajakoulutuksen (ULO) järjestämiseksi. Se 
oli suoraan opetusministeriön alaista, koulutusta annettiin väliaikaisena vuodesta 1973 vuoteen 1995, 
jolloin koko lastentarhanopettajakoulutus siirtyi yliopistoihin muun opettajankoulutuksen yhteyteen. 
(Hänninen & Valli 1986, 237; Åsvik 1999, 99 -100). Vuonna 1974 lastentarhanopettajaksi saattoi opis-
kella viidessä lastentarhaseminaarissa, viidessä yliopistossa ja lisäksi viidessä poikkeuskoulutuspis-
teessä, joissa esimerkiksi lastenhoitajan tai muun soveltuvan pohjakoulutuksen saaneista koulutettiin 
lastentarhanopettajia. (Åsvik 1999, 103). 
115 Teemahaastattelu (TS) 1.8.2000.
116 Esimerkiksi Helsingin kaupungin seimien työvoimanormin mukaan myös tutkimuspäiväkodissani 
palkattiin seimeen vuonna 1963 yhteensä neljä työntekijää, yksi seimenopettaja ja kolme lasten hoi-
tajaa 30 lasta, 24:ää 1–3-vuotiasta ja kuutta alle 1-vuotiasta lasta varten. Jokaisella työntekijällä oli 
tällöin hoidettavanaan keskimäärin 7,5 lasta. Uusi laki edellytti yhtä työntekijää kohden korkeintaan 
neljä (4) lasta. Työvoiman lisäys oli siis lähes kaksinkertainen, kun vastaava yli 3-vuotiaiden koko-
päiväryhmän pienentäminen lailla 25:sta lapsesta 20 lapseen merkitsi 20 prosentin työvoimalisäystä 
näissä ryhmissä. 
117 0–3-vuotiaiden kehittämistyöryhmän raportti. Lasten päivähoitovirasto. 1979. 
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118 Lain 24§:n mukaan: ”Laitoshuollolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan 
järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä”. Lain 26§:n mukaan: ”Lai-
toshuoltoa ja perhehoitoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota 
ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita 
hyväksi käyttäen”.
119 Syyskuun 17. päivän 698/82 lain mukaan: ”Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan lasten 
päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 2 §:n 3 momentti, 8–10 §, 13 §, 3 
luvun otsikko, 15–24 §, 26, 31 ja 32 §, …sekä muutetaan 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 12 §.”
120 ”Kunnan on vuosina 1985–1989 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain (677/82) 7 §:n nojalla laadittaviin toteuttamissuunnitelmiin on sisällytettävä saman lain 
8 §:n edellyttämät toimenpiteet tässä laissa tarkoitettujen hoitopaikkojen järjestämiseksi.”
121 9§ Lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun päivähoitosuunnitelman tulee sisältää 
selvitys:

1) kunnan asukkaiden lukumäärästä ja ikärakenteesta sekä väestön jakautumisesta kunnan alueel-
la samoin kuin niissä tapahtuviksi arvioiduista muutoksista; 2) päivähoitotilanteesta kunnassa 
ja perusteltu arvio päivähoidon tarpeesta huomioon ottaen myös lasten päivähoidosta annetun 
lain 18 §:ssä tarkoitettu päivähoito sekä toimenpiteistä kunnassa tarvittavan päivähoidon tur-
vaamiseksi; 3) päivähoidon kehittämissuunnitelmista; 4) päivähoidon henkilökunnan määrästä 
ja sen arvioiduista muutoksista; 5) päiväkotien toimitilojen hankinta- ja muutossuunnitelmista; 
6) päivähoidon arvioiduista kustannuksista päivähoitosuunnitelmassa tarkoitettuna ajanjakso-
na kalenterivuosittain eriteltynä; 7) sairastuneen lapsen tarvitseman päivähoidon järjestämi-
sestä; 8) päivähoitotoiminnan valvonnasta kunnassa; sekä 9) muista tarpeellisista seikoista. 

10§ Kunnan päivähoito-ohjesäännössä tulee olla määräykset: 1) päivähoidon hallinnon järjestämi-
sestä kunnassa; 2) päivähoidossa olevien lasten terveydenhoidon järjestämisestä ja päivähoi-
toon käytettävien tilojen ja alueiden terveydellisten olojen valvonnasta yhteistyössä terveyden-
huoltoviranomaisten kanssa; 3) lasten hoitoon ja kasvatukseen osallistuvasta henkilökunnasta 
ja sen tehtävistä sekä 4) muista tarpeelliseksi katsottavista seikoista. Yksityisen päiväkodin oh-
jesäännön tulee soveltuvin osin sisältää 1 momentin 2–4 kohdissa mainitut määräykset sekä 
määräykset päiväkodin johtokunnan kokoonpanosta, asettamistavasta.

122 Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987 Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9 ja 12§:n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön 
toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (888/83) 
9§:n 2 ja 3 kohta sekä 12§ näin kuuluviksi: 9 § Kelpoisuutena lasten päivähoidosta annetussa laissa 
(36/73) tarkoitetun lasten päivähoidon virkoihin vaaditaan: 2) päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävissä 
toimivalta henkilöltä lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto taikka päivähoitajan tai 
lastenhoitajan koulutus tai muu vastaava sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä koulutus; sekä 3) 
päiväkodin oppivelvollisuusikäisille tarkoitetun lapsiryhmän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalta 
henkilöltä sekä leikkitoiminnan ohjaajalta 2 kohdassa tarkoitettu kelpoisuus tai muu tehtävään sovel-
tuva sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä koulutus.
123 Kasvatustavoitekomitean mietinnön esitykset kirjattiin 1.4.1983 päivähoitolakiin ns. kasvatusta-
voitepykälänä (2a §). ”Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden 
kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. 
Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen 
kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvu-
ympäristö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne 
huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteet-
tistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioi-
tettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee 
tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen.”
 Edellistä pykälää täydennettiin vuonna 1994 (1 a § (22.12.1994/1336) seuraavasti. ”Lasten päivä-
hoidosta annetun lain 2 a §:ssä tarkoitettuihin kasvatustavoitteisiin kuuluu myös suomen- tai ruot-
sinkielisen, saamelaisen, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin 
tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.”
124 Vuoden 1973 laki määritteli 2 §:n 2 momentissa varhaiskasvatuksellisen funktion seuraavasti: Las-
ten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se edistää lapsen kehitystä ja oppimahdollisuuk-
sia.” Siinä ei siis ollut kotikasvatuksen tukemisen tehtävä ensisijaisena, vaan siinä painottui perintei-
sen lastentarhan idea varhaislapsuudesta omine tarpeineen.
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125 Kuten edellä olen kertonut, oli Helsingin kaupungin lastentarhojen kokopäiväosastoissa kaksi las-
tentarhanopettajaa. Toiminnan määrittely hallinnon toimesta huoltopoliittiseksi kuvastaa mielestäni 
myös lastentarhanopettajien ammattikunnan vaikutusvaltaista asemaa Helsingin kaupungin järjes-
telmässä.
126 Herttoniemen ja Kulosaaren peruspiirien terveydenhuollon ja päivähoidon neuvottelutilaisuus: 

Pöytäkirja 13.10.1988. Erityispäivähoidon raporttia esitteli Sinikka Harjula, joka totesi mm.
– peruspäivähoidon tulisi olla ennaltaehkäisevää lapsen kehityksen kannalta; päivähoidon laa-
tuun kiinnitettävä huomiota
– erityispäivähoidon järjestämisessä noudatetaan ensisijaisesti normaaliusperiaatetta
– eritysryhmiä kutsutaan tästä lähtien pienryhmiksi; ryhmien muodostamisessa painotetaan oi-
reiden mukaista hoidon ja kuntoutuksen tarvetta; aikaisempi käytäntö oli diagnoosiperusteinen  
ryhmänmuodostus
– v. 1990 alle kouluikäisten kehitysvammaisten lasten päivähoito järjestetään lasten päivähoidon 
toimesta
– erityispäivähoidossa tärkeää yhteistyö vanhempien kanssa; hoito- ja kasvatussuunnitelma laa-
ditaan vanhempien ja henkilökunnan kesken.”
Edelleen: ”Erityisavustajia tarvitaan vammaisten ja muuten toimintakyvyltään rajoittuneiden las-
ten hoitamiseksi päivähoidossa.
Päivähoidossa toivotaan terveydenhoitajan käyntejä. Terveydenhuollon ja päivähoidon yhteisiä 
alueellisia tapaamisia jatketaan. Seuraava vuoden päästä ja silloin kokoonkutsujana on terveyden-
huolto.”

127 Erityispäivähoidon työryhmän raportti 23.5.1988. Helsingin kaupungin päivähoitovirasto.
128 Lphltk 4.6.1985, asia n:ro 5.
129 Helsingin kaupunki, Lasten päivähoitovirasto, päivähoito-osasto/A.R. 29.6.1979, julkaisematon 
moniste.
130 Eeva-Maija Haijanen Helsingin kaupungin päivähoitoviraston sisäisessä Pikku - päiväri tiedotus-
lehdessä 3/84.
131 Lasten päivähoidon tilastotietoja vuodelta 1999, 26.
132 Helsingin historia vuodesta 1945, 87. 
133 Lasten päivähoito/vaikuttavuuden arviointi, 1989–90. 31.10.1990 – raportti, tiivistelmä.
134 Helsingin kaupungin päivähoidon tulosyksikkökokeilu. Raportti 30.9.1990, 24–27.
135 Helsingin kaupungin kaakkoisen sosiaalikeskuksen päivähoitotoimiston avaintulosalueet vuodelle 
1991. Julkaisematon hallintodokumentti 1991.
136 4 § Kelpoisuusehtona muihin kuin 2 §:ssä tarkoitettuihin sosiaalihuollon johto-, ohjaus- tai kehit-
tämistehtäviin taikka laajaa tietoutta edellyttäviin hoito-, huolenpito-, kasvatus-, opetus- tai kuntou-
tustehtäviin on tehtävään soveltuva vähintään opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan taikka 
muun alan ammatillinen tutkinto.
137 6 § Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuol-
lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/92) 4 tai 5 §:ssä säädetty 
ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta 
kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtä-
vissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Päiväko-
dissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu 
ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. 
Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä 
otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien 
henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa. Päiväkodis-
sa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon amma-
tillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus 
ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 5 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Kunta voi 
poiketa 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatku-
vasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia 
ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää.
138 Lasten saamaa aikuistyön panosta päiväkodeissa on vähennetty myös muilla tavoin, kuten tutki-
muksesta ilmenee. Tutkimukseni empiirinen aineisto ei kuitenkaan anna mahdollisuutta osoittaa suo-
raan mitä tämänlaatuinen muutos olisi voinut tai voisi merkitä lasten kannalta.
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139 Työajan lyhentäminen 1 tunnilla 45 minuutilla viikossa toteutettiin 1.4.1988–1990 välisenä aikana 
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen liitteen 17 mukaisesti. Lasten päivähoidossa lyhennys koski 
mm. lastenhoitajia, päiväkotiapulaisia, keittäjiä ja keittiöapulaisia sekä epäpäteviä lastentarhanopet-
tajan sijaisuutta hoitavia työntekijöitä eli kaikkia muita päivähoidon ammattiryhmiä paitsi lastentar-
hanopettajia ja leikkipuistojen työntekijöitä. 
140 Henkilöstörakennetyöryhmän loppuraportti 31.5.1988, 7–8.
141 Henkilöstörakennetyöryhmän loppuraportti 31.5.1988, 7–8.
142 Asetuksen 806/92 mukaan jokaista kokopäivähoidossa olevaa seitsemää yli kolmevuotiasta lasta 
kohden tuli olla yksi asetuksen 804/92 mukaisen kelpoisuuden omaava henkilö samoin kuin 13 osa-
päivähoidossa olevaa lasta kohden. Vuoden 1973 päivähoitolain mukaan vastaavat suhdeluvut olivat: 
yksi työntekijä 6,6 kokopäivähoidossa olevaa ja 12,5 osapäivähoidossa olevaa lasta kohden.  
143 En ole pystynyt luotettavasti selvittämään tuottavuuslaskennan perusteita, joten käytän virallisdo-
kumenttien po. tekstiä suorina lainauksina.
144 Sosiaalitoimen vuoden 1988 toimintakertomuksessa todetaan, että tuottavuuden lasku pysähtyi 
vuonna 1988. Sosiaalivirasto selvitteli tukoksellisuuden kehitystä vuosina 1988–89 ja tähän liittyen 
13.3.90 käsitteli päiväkotien käyttöastetta todeten, että käyttöaste oli laskenut vuodesta 1985 vuoteen 
1989 ollen osapäivähoidossa runsaat 60 % ja kokopäivähoidossa n. 70 %. Samassa yhteydessä todet-
tiin myös, ettei henkilöstöpula ollut hellittänyt työvoiman kokonaisvajauksen ollessa 14 %. 
145 Sltk 25.5.1993 § 157.
146 Helsingin sosiaalitoimen toimintakertomus 1999, SuSe 5/2000, 6.
147 Sosiaalilautakunnan käsittelyssä työryhmän ehdotukseen liittyen esittelijä totesi, että ”…päiväko-
tien nykyisen n. 80 %:n käyttöasteen nostaminen ei ehkä ole mahdollista kymmenellä prosentilla ylit-
tämättä asetuksessa määriteltyjä henkilökunnan ja lasten lukumäärän välisiä suhdelukuja…”.
148 Tavoite määritteli koko päiväkotihoidon tavoiteasteen, jolloin yksittäisten toimipisteiden käyttö-
aste voi vaihdella. Käyttöastetavoitetta on seurattu aktiivisesti mm. viraston johtoryhmän toimesta 
ja alhaisista käyttöasteista on huomautettu. Käyttöastetavoitteella onkin ollut taipumus nousta yli 90 
prosentin.
149 Käyttöastelaskentaa uudistettiin. Alle 3-vuotiaiden kertoimeksi tuli 1.75. Paikkapankin käsikirja-
ohjeen mukaan ”Lapsi lasketaan alle 3-vuotiaaksi sen kuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 3 
vuotta.” Alle 1-vuotias vastaa laskennassa puolestaan kahta alle 3-vuotiasta lasta (Helsingin kaupun-
gin Sosiaaliviraston Yleishallinnon käsikirja 22.12.1995).
150 Helsingin sosiaalitoimen toimintakertomus 1999, SuSe 5/2000, 6.
151 Lasten päivähoidon uudelleenarviointityöryhmän mukaan: Sosiaaliviraston johtoryhmä päätti 
toimintojen uudelleenarvioinnista 1.9.1992 Kiristyvän taloudellisen tilanteen takia on tarpeen saada 
taloussuunnittelun pohjaksi selvityksiä toimintojen uudelleenarvioinnista kahden – kolmen vuoden 
tähtäyksellä.… lasten päivähoidon asema keskeisenä sosiaalipalveluna tulee viraston toimintalinjaus-
ten mukaan säilymään, mutta päivähoidon toiminta-alueen sisällä on harjoitettava toimintamuotojen 
keskinäistä priorisointia, johon liittyy myös toiminnan lopettamista…. Päiväkoteihin on Helsingissä 
pääsääntöisesti mitoitettu yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmissä kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi päi-
vähoitaja/lastenhoitaja. Alle 3-vuotiaiden kokopäiväryhmissä on yksi lastentarhanopettaja ja kaksi 
lastenhoitajaa. Osapäiväryhmissä on yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja. 
 Työryhmä toteaa edelleen, että päivähoidon muuttuneen henkilöstötilanteen sekä pidentyneen ja 
varsin korkeatasoisen päivähoitajakoulutuksen takia on tarpeen pohtia uudelleen päiväkotien henki-
löstörakennetta. Tällä hetkellä ilman vakinaista sijoituspaikkaa vailla olevia päivähoitaja/lastenhoita-
jia on noin 100. Rakennemuutoksella saavutettaisiin noin 20 000 markan säästö vuodessa yhtä muu-
tettua lastentarhanopettajan vakanssia kohden. Päivähoitajien koulutus antaa hyvät mahdollisuudet 
lastenhoidon ja kasvatuksen kasvaviin vaatimuksiin ja päivähoitoryhmissä työskentelyyn. Koulutus on 
2,5 vuotta peruskoulun pohjalta ja 1,5 v. yo-pohjalta. 
152 Ks. esimerkiksi Helsingin Lastentarhanopettajat ry:n kirje 17.3.1993 Helsingin kaupungin sosiaa-
lilautakunnalle.
153 Tarkalleen ottaen päätöksessä oli kysymys henkilöstön määrää ja koulutustasoa koskevien asetuksen 
salliman 806/92 minimimitoituksen käyttöönotosta Helsingin kaupungin päiväkodeissa, joka merkitsi 
lastentarhanopettajien ja ylipäätänsä vähintään opistotasoisen koulutuksen saaneen henkilöstön vähen-
tämistä yhdellä vakanssilla kouluasteisen tutkintotason suorittaneelle työntekijälle ja samalla asetuksen 
muutoksella tapahtuneen lasten määrän nostamista yhdellä lapsella yli 3-vuotiaiden ryhmissä. 
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154 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan kokous 5.4.2004 klo 16. Eeva Kaukoluoto, Helsingin 
kaupungin kaakkoisen sosiaalikeskuksen johtaja: Päiväkotien hoitopaikan käytön intensiteettiä ku-
vaava lasten läsnäolopäivien ja hoidossa olevien lasten suhdeluku ja sen muutos Helsingin kaupungis-
sa vuosina 1980–2002 vuoden vaihteessa (31.12.) 

1980 168
1985 176
1990 179
1995 175
2000 189
2001 185
2002 186

Lähde: Sosiaaliviraston tilastot. Arvot on saatu jakamalla lasten vuosittaisten läsnäolopäivien määrä 
hoidossa 31.12. olevien lasten määrällä.
155 Helsinki kaupunki Sosiaalivirasto Tilastopalvelut Paikkapankki Kunnallisten päiväkotien seuranta 
24.1.2001.
156 Toimintakertomus, Lphltk 16.8.73 § 449.
157 Kaakkoinen sosiaali- ja terveysjaosto 5.6.1991, asia nro 5.
158 Alueen perhepäivähoidon ohjaajan antama tieto 9.4.2001. 
159 Tuolloin normina käytettiin kaupunginhallituksen 10.1.1994 määritelmää, jonka mukaan hoito-
paikkoja tarvittiin 57,5 prosentille 1-6-vuotiaista lapsista. 
160 Helsingin Kaakkoinen sosiaali- ja terveysjaosto 17.3.1994, asia 2. Liite n:ro 6. 
161 Kaakkoisen suurpiirin lasten päivähoidon palvelutyöryhmän kokouspöytäkirjat 1997–2000.
162 Helsingin kaupungin lasten päivähoitotoimen toimintakertomus vuodelta 1972: Helsingin kaupun-
gin sosiaaliviraston päivähoidon paikkapankin tilastot 2000.
163 Käytän tätä ilmausta, sillä asia ei ollut varsinaisesti istunnon esityslistalla, vaan siihen oli tarkoitus 
tulla ryhmätutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. Näytti siltä, että asiakkuuspohdinta johti verrat-
tain suoraan alustavien kokeiluideoiden syntyyn.
164 14.6.2000 kokouksen esityslista
Kevään tulokset, alustavat

a) Hoka on räätälöity yhteistyöprosessi, vaiheet (yksilö ja ryhmä), voidaan tavoitella kasvavaa, 
kommunikoivaa vuoropuhelua

b) Tärkein osio keskustelu ja seur. keskustelu. Siinä voidaan tavoitella laadullisesti uutta tasoa 
(kommunikaatio)

c) Muut osiot, käytävä läpi; aloitus kirjeestä vanhemmille ja lapselle, 
d) Mitä asiaa pyritään ratkaisemaan (onko useampia)
e) Esim. juuri jatkuva vuoropuhelu, kommunikaatiotaso
f) Miten tiimiin, tiimissä ja koko talossa
g) Mitä kukin talo tekee
h) Millä aikataululla
i) Ketkä mukana
j) Millaiset prosessit valitaan
k) Milloin yhteiset istunnot syksyllä
l) Työntekijöiden rooli toteutuksessa
m) Tutkija rooli toteutuksessa

Seuraavat tapaamiset talokohtaisesti ja milloin.
165 Ryhmätutkimuksessa korostui kehittävän työntutkimuksen ja muutoslaboratoriotyömallin mukai-
sesti monitasoinen ja vuorovaikutteinen oppiminen kasvatusyhteistyön aihepiirin yhteisöllisenä tut-
kimuksellisena haltuun ottamisena myös siten, että laadin jokaisesta istunnosta yhteenvedon kaikille 
osallisille ja pyysin heidän kommenttejaan laatimastani loppuraportista.
166 Lähde: Kehittäjäkokeilija LH:n nauhoitetun ja litteroidun haastattelun (19 s.) pohjalta tutkijan 
koostama ote. Haastattelu 7.5.2001:

EK: ”Ihan aluksi, vaikka olen etukäteen esittänyt nämä kysymykset, niin voisit muutaman sanan 
sanoa itsestäsi, ihan työurasta ja tästä…”
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LH: ”Olen valmistunut lastentarhanopettajaksi – 86 ja työskennellyt sen jälkeen hyvin pitkään 
oikeastaan samassa päiväkodissa itäisessä Helsingissä, mutta tein 3 lasta, näin ollen työvuosia 
on reaalisesti 10. Nyt olen ollut 1,5 vuotta tässä päiväkodissa…. Koko tämän ajan olen oikeastaan 
tehnyt töitä hyvin eri-ikäisten lasten kanssa. Esiopetukseen en ole sormiani laittanut, koska silloin 
kun tämä esiopetuspuoli tuli ja ihmiset haki koulutukseen, minä olin äitiyslomalla ja tavallaan 
vähän putosin kelkasta, rehellisesti sanottuna. Sen jälkeen olen oikeastaan kokenutkin, että minun 
paikkani ehkä on sitten… tai näen hirveän tärkeänä alle 3-vuotiaiden parissa lastentarhanopetta-
jan työn.” 

167 Seuraavassa esitetään otteita kokeilupäiväkodin kehittelystä:
”AIHEALUEITA KESKUSTELUMME POHJAKSI. MISTÄ ASIOISTA HALUAISITTE TÄLLÄ 
KERTAA KESKUSTELLA? 
LAPSEN TÄMÄNHETKISEN KIINNOSTUKSEN KOHTEET: käden taidot, musiikki, liikunta; 
OMATOIMISUUS: mistä lapsi suoriutuu omatoimisesti; …, 
SOSIAALISUUS: leikki- ja keskustelutaidot, miten lapsi ratkaisee riidat ja erimielisyydet, viih-
tyykö lapsi parhaiten yksin, kavereiden vai aikuisten kanssa, auttaako ja neuvooko lapsi muita, 
miten lapsi ilmaisee pettymyksen, kiukun ja ärtymyksen tunteet; …,
 LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA: keskittyykö lapsi hälyssä vai tarvitseeko oman rauhan, 
lapsen toiminnan pitkäjännitteisyys, kuunteleeko lapsi ohjeita, mikä motivoi/lannistaa lasta. 
KASVATUKSEN ARVOT: millaisia tietoja ja taitoja arvostatte, millaisia tapoja edellytätte lap-
selta muiden kanssa toimittaessa, rajat ja säännöt.”

168 Lapsen nimi, mahdollinen lempinimi, Päivittäinen hoitoaika, Vanhempien puhelinnumerot päiväl-
lä, Mahdolliset varahakijat ja heidän, puhelinnumeronsa, Ruokailutottumukset, Ruoka-aine-allergiat, 
Onko lapsellanne/perheellänne erikoistoivomuksia aamupalan, lounaan tai välipalan suhteen?, Onko 
lapsenne terveydentilassa jotakin erikseen huomioitavaa? Siisteyskasvatuksessa huomioitavaa? Uni-
rytmi, nukkumiseen liittyvät rituaalit? (yli 3-vuootiaiden kysymys: Nukkuuko lapsenne päiväunia, toi-
vomuksenne lepohetken suhteen?)
 Lapsen päiväkodissa viihtymistä ja kehittymistä voidaan edistää seuraavilla seikoilla (mistä hän pi-
tää erityisesti ja mitä on syytä välttää?), Ulkoilutavat, Toivomuksenne ulkoilun suhteen? Lapsenne 
kiinnostuksen kohteet? Millainen on mielestänne hyvä päiväkoti? Mitä odotatte päiväkodilta lapsen-
ne varhaiskasvatuksen ja oppimisen suhteen? Miten toivotte ”pehmeän laskun” päiväkotiin lapsenne 
kohdalla toteutuvan?
169 Tervehdys, Päiväkodin nimi, osoite ja yhteystiedot ”Lapsenne on valittu päiväkotiin, joka on uusi 
päiväkoti, käynnistämme ensimmäistä syksyämme. Päiväkodissamme on ammattitaitoinen henkilö-
kunta, jolla on monipuolista osaamista. Olemme kiinnittäneet erittäin paljon huomiota oppimisym-
päristön suunnitteluun. Tilat on suunniteltu lasten monipuolisia tarpeita ja leikkejä silmälläpitäen. 
Haluamme antaa lapsille erityisesti aikaa ja mahdollisuuksia monipuolisten leikkien synnylle. Elä-
myksellinen oppiminen on ominaisin tapa, jolla lapset oppivat uusia asioita. Siksi pyrimme antamaan 
lapsille mielikuvitusta kehittäviä kokemuksia. Lapset haluavat tehdä monenlaisia asioita ja käyttävät 
luovuuttaan monin eri tavoin. Leikimme, tutkimme ilmiöitä, liikumme monipuolisesti, maalaamme, 
soitamme, laulamme eli käytämme hyväksi lasten ”sataa kieltä”. Te vanhemmat olette meille tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. Haluamme ottaa huomioon toivomuksenne ja ideanne, keskustella kanssanne 
ja antaa teille tärkeän jalansijan lapsenne päiväkotielämässä. Toivomme, että voitte viettää kokonai-
sia päiviä tutustumalla päiväkotimme elämään. Päiväkodissamme pyrimme noudattamaan kestävän 
kehityksen periaatteita, mikä näkyy mm. materiaalien ja lelujen hankinnoissa ja siinä, että kunnos-
tamme ja korjaamme vanhaa. Olemme myös mukana luomuruokakokeilussa. Otamme yhteyttä ja so-
vimme perheenne tutustumisajan päiväkotiin.”
Johtajan allekirjoitus.
170 Kysymykset: 1. Kertoisitteko ensiksi, mitkä olivat kokeiltavat asiat tähän vanhempien kanssa teh-
tävään yhteistyöhön liittyen? 2. Millaisia onnistumisia koitte? 3. Mitä ongelmia koitte? 4. Miten lasten 
vanhemmat osallistuivat, liittyivät kokeiluihin ja mitä he saivat niistä? Tuliko jotain palautetta? 5. 
Miten lapset osallistuivat kokeiluihin ja saitteko palautetta, millaista heiltä? 6. Mitä mielestänne on 
kokeiluista jäänyt omaan työhönne elämään? 7. Ovatko työyhteisönne muut työntekijät kiinnostuneet 
em. kehittelyistänne ja ovatko ottaneet työssään käyttöön?
171 Toimitin etukäteen kysymykset kyseiselle kahdelle lastentarhanopettajalle. Sain toiselta opettajalta 
kirjalliset vastaukset 20.3.2001.
172 Tutkimuspäiväkodin johtajan haastattelu 23.3.2001, jossa hän kuvaa työyhteisön yhdessä 
22.3.2001 tekemää arviota lapsihaastattelukokeilusta ja reissuvihkokäytännöstä.
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173 Tavallisesti kolmen työntekijän muodostamassa tiimissä kaikki työntekijät eivät ole läsnä koko päi-
vittäistä toiminta-aikaa, 6.15–17.30, jona aikana lapset ovat läsnä eripituisina jaksoina. Tästä seuraa, 
että työntekijöiden päivittäiset työ- ja läsnäoloajat täytyy sijoittaa osin aamu- ja iltavuoroiksi ja toi-
saalta päivittäiset työajat voivat olla vain osittain samanaikaisia. Tiedonkulun ongelma korostuu kun 
joku työntekijä on pois eikä sijaista ole.
174 Alue on myöhemmin rakennettu osa vanhaa Herttoniemeä. Koko Länsi-Herttoniemen peruspiiris-
sä oli asukkaita 1963 15 907, joista 2 270 eli 10 % oli 0-6-vuotiasta. Vuonna 2003 asukkaita oli 8 425, 
joista 474 eli 5,6 % oli 0–6-vuotiasta. Tiedot on poimittu Pääkaupunkiseudun aluesarjat – sähköisestä 
julkaisusta.
175 Päiväkodin johtajan haastattelu 4.4.2001.
176 Tutkimuspäiväkodin johtajan haastattelu 4.4.2001.
177 Päiväkodin johtajan haastattelu 4.4.2001.
178 Relto on lyhenne resurssierityislastentarhanopettaja nimikkeestä, joka otettiin käyttöön johta-
massani kehittämishankkeessa: Erityispäivähoidon projekti päiväkoti Puuskakulmassa 1.8.1995 - 
31.5.1996. 
179 Perustaltaan generoitumisen voi ymmärtää neutraalina, ei – normatiivisena muutos- ja kehitys-
prosessina. Sillä voidaan tarkoittaa ihmismäisissä vuorovaikutustyön suhteissa esimerkiksi sekä ”hy-
viä kehiä”, ihmismäistä uudistavia, myönteisiä ja kasvattavia että ”huonoja kehiä”, ihmistä tai ihmis-
mäistä ohentavia, heikentäviä tai tuhoavia vuorovaikutus(työn)prosesseja.
180 Kieku-nimitys on päiväkodin työyhteisön antama nimitys hankkeelle. Nimitys tulee sarjakuvapiir-
täjä Asmo Alhon ja kirjailija Mika Waltarin luomasta Kieku ja Kaiku -sarjakuvasta.
181 Positiivisen diskriminaation ajattelun mukaisesti negatiivisia alueellisia ja sosiaalisia kehityskulku-
ja ei tulisi suosia, vaan alueille voidaan ja tulisi suunnata erityistä lisäresurssia ja toimintaa normaa-
litoiminnan, esimerkiksi erilaisten perheiden palvelujen lisäksi. Näin ajatellaan edistettävän alueiden 
tasapainoista sosiaalista kehitystä sekä samalla parannettavan näillä aleilla asuvian lapsiperheiden 
elämänlaatua ja mm. lasten kehitysedellytyksiä.
182 Tilastolliset muuttujat olivat: Kaupungin vuokra-asukkaiden osuus asukkaista 1999, lapsiperhei-
den keskitulot vuonna 1998, matalan koulutustason osuus yli 15- vuotta täyttäneiden osalta 1998, 
toimeentulotukea saavia asukkaista vuoden loppuessa 1999, työttömyysaste 1999, vuokra-asuntojen 
osuus asuntokannasta 1998 ja yksinhuoltajien osuus perheistä 2000.
183 Määräraha kohdistui painotetusti itäisen sosiaalikeskuksen alueille. Kaakkoisen, keskisen, koil-
lisen ja pohjoisen sosiaalikeskuksen alueelle valikoitui kymmenestä ’köyhyysloukusta’ kullekin yksi.
184 Hankemäärärahasta osa osoitettiin Itäisen sosiaalikeskuksen kautta myös hankkeiden yhteis-
käyttöön projektityöntekijöiden koulutukseen ja hankkeiden tutkimus- ja koulutusapuna toimineen 
tutkijasosiaalityöntekijä Sirpa Tapola-Tuohikummun työhön Waris-instituutissa. Näillä ratkaisuilla 
ja yhteisten oppimis- ja kokemustenvaihtofoorumeilla Kieku-hanke sai lisävoimaa. Sosiaalikeskukset 
hankkeistivat määrärahan erilaisiksi projekteiksi. Hankkeiden yhteisenä lähtökohtana oli kielteiseen 
alueelliseen eriytymiseen vaikuttaminen, syrjäytymisen kehityskulkujen ehkäiseminen ja lasten kas-
vuolojen riskien kompensoiminen. Hankekokonaisuuden tukijana toimi myös sosiaaliviraston ohjaus-
ryhmä.
185 Länsi-Herttoniemen avustussumma vuonna 2001 oli 250 000 markkaa ja seuraavina vuosina n. 
46 000 euroa. Tästä rahasta maksettiin perhetyöntekijän palkka, toimintavälineitä, henkilökunnan 
koulutusta sekä pieniä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kulttuurityöntekijöiden projektikorvauksia.
186 Pekkala, Pirjo & Tyrväinen, Aila: Siilitien varhaisen tuen kehittämishanke: Väliraportti 2001. Hel-
singin kaupunki Sosiaalivirasto Kaakkoinen sosiaalikeskus Lasten päivähoitotoimisto 23.1.2002.
187 Toimin emo-organisaatiossa lasten päivähoitotoimiston toimistopäällikkönä vuosina 1992–2003 
ja sosiaalikeskuksen johtajana vuoden 2004 ja samalla hankkeen vastuuhenkilönä. Nyt puheena ole-
van tutkimushankkeeni olin käynnistänyt keväällä 1999 ja toteutin sitä em. leipätyöni ohella sekä osin 
vuorotteluvapaina.
188 Tämä tavoitemääritys muotoutui päiväkodin esityksestä myös ohjausryhmän tavoitteeksi.
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189 Matalan kynnyksen käsite on ollut keskeinen mm. päivähoidon perhetyömallin kehittelyssä Hert-
toniemenrannassa vuodesta 1997 alkaen. Sillä on tarkoitettu sitä, että kaikkien päivähoidon vanhem-
pien ja lasten tukisi saada yksilöllistä ja tarpeitaan vastaavaa varhaista tukea ja apua ’normaalissa’ 
toimintaympäristössään, kuten päiväkodeissa, leikkipuistoissa, kouluissa jne., eikä heidän tarvitsisi 
jäädä odottamaan ongelmien kasaantumista ja monimutkaistumista, jotta voisivat tai joutuisivat ha-
kemaan erityisasiantuntemuksen apua eri instansseista.   
190 Parityömallista mainittakoon perhetyöntekijän ja resurssilastentarhanopettajan (relto) työmalli 
sellaisissa asiakastilanteissa, joissa sekä vanhempi että lapsi tarvitsivat yht’aikaa apua.
191 Kehittämishankkeelle kohdennettu määräraha oli 250.000 mk. 

Suurin menoerä oli perhetyöntekijän vuosipalkka. Muut menot jakaantuivat seuraavasti.
Perhetyöntekijän vuosipalkka sivukuluineen .............................. 138 127 mk
Perhetyöntekijän työnohjauskulut .................................................14 010 mk
Asiantuntijapalkkiot………………………………………………………… .... 38 495 mk
Toimintamateriaalit ja -välineet ....................................................4 808  mk 
ks. esimerkiksi Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston Toiminnallinen tilinpäätös vuodelta 2004.

192 Perhetyöntekijän asiakasmäärät ja -käynnit vakiintuivat vuosien 2002–2004 aikana jotakuinkin 
samalle tasolle.
193 Esitin tämän alkulähtökohdan tutkimussuunnitelmassani ja käytin sitä muun muassa ryhmätut-
kimuksessa jäsennysmateriaalina. Perinteisen tutkimuksellisen orientaation näkökulmasta tutkimus-
kohteen esittäminen tällä tavoin voidaan nähdä enemmänkin tutkijan etnografisen tiedonhankinnan 
tuloksena, kuin alkulähtökohtana. Se, että esitin esimerkiksi kohteen ja tuloksen ikään kuin jo val-
miina johtui siitä, että olin aiemmin tutustunut kehittävän työntutkimuksen ajatteluun ja pohtinut 
myös yhteistyön kysymystä työhöni päivähoito- ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseen liittyen. 
Perinteisen ja uudemman käytäntötutkimuksen erään eron voi ehkä nähdä tässä vaikkapa niin, että 
käytännöllinen työ voi jossain yhteydessä käytännön vaatimana olla ikään kuin edistyneempää kuin 
sitä koskeva vakiintunut käsitteellinen perustelu.
194 Koulutus- ja keskustelutilaisuudessa, jonka olin järjestänyt 8.2.2000 alueen päivähoidon esimie-
hille kyselytutkimuksen tuloksista informoimiseksi ja seuraavan vaiheen ryhmätutkimukseen haluk-
kaiden ilmoittautumiseksi, ohjaajani valt.tri Ritva Engeström huomautti tästä todeten, että sään-
nöissä olisi tärkeää ottaa huomioon myös päivähoidon ulkopuolisia tekijöitä, kuten lainsäädäntöä 
sääntöihin liittyen.
195 Lapsen lähikehityksen vyöhykkeen (ZPD = zone of proximal development) käsite on peräisin Lev 
Vygotskilta. Hänen mukaansa jokainen uusi funktio lapsen kulttuurisessa kehityksessä ilmenee aina 
kahdella tasolla. Ensiksi uusi ilmenee ihmisten välisenä asiana ja vasta sen jälkeen lapsen omaksuma-
na tapahtumana. Tapahtumaa Vygotsky on kuvannut seuraavasti: ”Sen, minkä lapsi osaa yhteistoi-
minnallisesti tänään tai aikuisen tuella, sen hän osaa huomenna itsenäisesti.” (Vygotsky, 1978). Kult-
tuurihistoriallisessa teoriassa lähikehityksen käsite koskee lähtökohtaisesti lapsiyksilön oppimista. 
Kehittävän työntutkimuksen traditiossa käsite on ymmärretty yhteneväksi yhteisöjen ekspansiivisen 
oppimisen käsitteen kanssa (Engeström 1987). Engeströmin (1995, 93) mukaan: Tällöin kyseessä on 
perustavanlaatuinen jännite annetun kulttuurin omaksumisen ja uuden kulttuurin luomisen välillä, 
sosialisaation ja innovaation, normaalin ja poikkeavan, kontrollin ja arvaamattomuuden välillä. Tämä 
jännite on sisäänrakennettu kehitykseen ja muutokseen, eikä sitä voi häivyttää pois asettumalla joko 
annetun kulttuurin omaksumisen tai uuden luomisen ”puolelle”.
196 Toimin emo-organisaatiossa lasten päivähoitotoimiston toimistopäällikkönä vuosina 1992–2003 
ja sosiaalikeskuksen johtajana vuoden 2004 ja samalla hankkeen vastuuhenkilönä. Nyt puheena ole-
van tutkimushankkeeni olin käynnistänyt keväällä 1999 ja toteutin sitä em. leipätyöni ohella sekä osin 
vuorotteluvapaina.
197 Lukuisia hankeraportteja lukeneena on hämmentävää havaita kuinka ohuena ja teknisluonteisena 
hankkeiden ohjausryhmien rooli näkyy raporteissa.
198 Päivähoidon perhetyöntekijäkokeilu Herttoniemenrannan alueella 1997–1998, Helsingin kaupun-
ki Sosiaalivirasto Sosiaaliviraston julkaisusarja B1/1999.
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199 Hankkeen jatkon työstämiseen ’Siilitien perheryhmän’ nimellä, kokeilukauden jälkeen osallis-
tuivat Eeva Kaukoluoto, sosiaalikeskuksen johtaja, pj, Hanna Ahokas, A-klinikan johtaja, Eleonora 
Blomquist, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Saija Timonen, terveydenhoitaja, Helena Linnas, johtava 
lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Helena Vierimaa, päiväkodin johtaja, Riitta Hartonen, lastentarhan-
opettaja, Katja Lindström, päivähoidon perhetyöntekijä, Marja-Terttu Tarvo, kiertävä erityislastentar-
hanopettaja, Marja-Liisa Heikkilä, kotipalvelun perhetyö, Leena Helme, osastonhoitaja, Carola Harju, 
päivähoidon suunnittelija, Ritva Lavinto, päivähoitoalueen päällikkö, sihteeri.
200 Helsingin kaupunki Sosiaaliviraston toimintakertomus 2008, s.17. 
201 Arnkil, T. 2005: Peräkammari, ja huolen vyöhykkeet. Metaforat, dialogisuus ja yhteinen kielialue. 
Yhteiskuntapolitiikka 2005 (164–165).
202 Mirja Satka on arvioinut varhaisen puuttumisen hankkeita ja laajempia yhteiskuntapoliittisia kyt-
kentöjä Stakesin (nykyisin THL) Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 2009:1 (17–30).
203 Eeva Kaukoluoto (2005). Valmistellut puheenvuorot Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Varhai-
sen tuen ohjausryhmän seminaareissa 23.5.2005 ja 25.8.2005.
204 Tutkijan muistiinpanot. Olen tarkistanut asian myös jälkikäteen tilaisuuden järjestämisestä vas-
tuussa olleelta henkilöltä. Kysymys oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sisäisen koulutusyksi-
kön lasten päivähoidon henkilöstölle järjestämästä koulutus- ja työseminaarista, jossa esiteltiin muun 
muassa STAKESin kehitystyötä koskien varhaisen puuttumisen menetelmiä. Esitin tilaisuudessa var-
haisen tuen käsitteen mahdollisuutta varhaisen puuttumisen käsitteen tilalle, koska mielestäni puut-
tumisen käsite kuvasi huonosti varhaiskasvatustyön perusolemusta lapselle ja hänen vanhemmilleen 
perustaltaan enemmän mahdollistavana kuin rajoittavana tai kontrolloivana toimintana.
205 Tutkijan muistiinpanot.
206 Sirpa Tapola-Tuohikumpu: puheenvuoro 19.4.2005 seminaarissa.
207 Olen hyödyntänyt ja ”testannut” kuviota ja sen esittämää eri yhteyksissä ja se on ollut vapaasti 
myös muiden kiinnostuneiden hyödynnettävissä, ja sitä on hyödynnetty myös tutkimuksellisissa yh-
teyksissä.
208 Varhaisen tuen strategian lähtökohtia Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palve-
lujen vastuualueen näkökulmasta pohtiva selvitykseni ilmestyy vuonna 2010.
209 Se on osallistava kehittämistapa, jossa työntekijät analysoivat ja muuttavat omaa työtään sekä 
muokkaavat työyhteisön sisällä (esim. yhdessä tutkijan kanssa) välineitä toiminnan erittelyyn ja uusi-
en mallien suunnitteluun (Engesrtöm 1995, 12).
210 ”Kasvatuksen lapsikohtainen suunnittelun malli on kehitetty yhteistyössä vanhempien ja henki-
löstön kanssa. Tämän vuosikymmenen alussa alkanut kehittelytyö on osoittanut, että uudenlaisen 
suunnittelumallin käyttöönottamisen keskeisenä esteenä on päivähoitohenkilöstön ammatillisuuden 
juuttuminen vanhan lastentarhapedagogiikan asettamusten mukaisiin käytänteisiin (Hujala & Nivala 
1996, 6).”
211 Generatiivisen vuorovaikutustyön, monisubjektisen toimijuuden ja yhteisöllisen luoman käsitteet.
212 ”Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria pyrkii ei-dualistiseen tutkimusotteeseen ja on kiinnos-
tunut siitä, kuinka subjekti ja objekti, sosiaalinen ja esineellinen konstruoivat toinen toisensa toimin-
nassa. Se pyrkii ratkaisemaan tämän metodologisen haasteen kohteellisuuden, historiallisuuden ja 
kulttuurisen välittyneisyyden käsitteiden avulla. 
 Venäläinen psykologi ja kulttuurin tutkija Lev Vygotsky loi kulttuurihistoriallisen toiminnan teori-
an perusteet 1920-luvulla. Tuolloin psykologiaa hallitsi kaksi vastakkaista selitysmallia: fysiologiaan 
nojautuva refleksiologia ja behaviorismi sekä mentalistinen selitysmalli, joka tulkitsi tietoisuuden ai-
neellisesta maailmasta riippumattomana sisäisenä todellisuutena. 
 Psykologian kriisiä koskevassa analyysissaan Vygotsky piti kumpaakin mallia epätyydyttävänä (Vy-
gotsky, 1982). Hän esitti ratkaisuksi kulttuurisen välittyneisyyden käsitteen, jonka mukaan ihmisen 
vuorovaikutus ympäristön kanssa on aina kulttuuristen artefaktien, työkalujen ja merkkien välittämää 
(Vygotsky 1979, 54). Ihmisen tietoisuuden synnyn perustana on vuorovaikutuksessa muiden kans-
sa tapahtuva kulttuurin välineiden sisäistäminen ajattelun ja toiminnan kontrollin välineiksi. Tämän 
”välittyneisyyden” käsitteen juuret ovat Marxin materialistisesti tulkitsemassa Hegelin subjektin dia-
lektiikassa: ihminen (ihmiskunta) tuottaa itsensä käytännöllisessä, esineellisessä toiminnassa muok-
kaamalla luontoa ja ympäristöään (Miettinen 1998).” 
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213 ”Leontjev analysoi toiminnan sosiaalista välittyneisyyttä työnjaon kautta. Hän tarkastelee yksilön 
tavoitteen ohjaamien tekojen ja toiminnan eriytymistä käyttäen esimerkkinään heimoyhteisön met-
sästystä (1981, 210–214). Saaliin ajajat ajavat saaliseläimiä pois luotaan kohti väijyviä tovereitaan. 
Teko on sitä motivoivan tarpeen, nälän tyydyttämisen, kannalta mieletön ja ymmärrettävissä vain kol-
lektiivisen työnjaon osana.(Lainaus: Miettinen 1998).   
214 Puutteen korjaamiseksi hän pyrkii luomaan ’prosessi–henkilö–konteksti-mallin’ ja ’kronojärjes-
telmämallin’ tutkimusta ja asetelmaa ohjaaviksi välineiksi. Näistä viimemainittu ottaisi kehityksessä 
huomioon ajan. Bronfenbrenner viittaa Vygotskyn, Lurian ja Leontjevin kulttuurihistoriallisiin näke-
myksiin lapsen kasvusta ja kehityksestä ja korostaa, että tutkimuksissa tulisi jatkossa ottaa kulttuuri-
nen näkökulma huomioon.
215 Aineisto koostui 407 kunnan tiedoista vuosina 2002–2004.
216 Vuonna 2009 toimivat lasten päivähoidon, lastensuojelun, toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön, 
kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen, vanhuspalvelujen sekä päihdehuollon työryhmät.
217 Lain 71 pykälän mukaan: ”Holhouslautakunnan kokouksista ja sen asiakirjain säilyttämisestä 
hankkikoon kunta soveliaan huoneiston, kustantakoon myöskin lautakunnan tarpeelliset menot.” 
Asiakirjoja on pidetty ensiarvoisen tärkeinä jo tuolloin.
218 On merkille pantavaa, että käsite on tullut suomen kieleen kieliperheen ulkopuolelta: Kaisa Häk-
kisen mukaan laitos-sanalla ei ole vastineita sukukielissä. Se on johdos verbistä laittaa, jolla on van-
hastaan ollut kaksi toisistaan suuresti poikkeavaa merkitystä, toisaalta ’asettaa, panna, järjestää, huo-
lehtia, lähettää’ ja toisaalta ’moittia’…. Suomen vanhassa kirjakielessä laitos on esiintynyt moitteen 
merkityksessä Agricolasta alkaen. Merkitys ’järjestely, järjestys’ on ensi kertaa mainittu Hartikka 
Speitzin suomentamissa sota-artikloissa vuonna 1642. Nykyinen merkitys ’instituutti, työ- tai toimi-
paikka, -rakennus’ on peräisin vasta 1800-puolivälin tienoilta (Häkkinen 2005, 562).
219 ”Sosiaalipalvelujen käsite viittaa kansainvälisesti hyvin kirjaviin käytäntöihin ja käsitteen käyttö on 
vakiintumatonta. Sosiaalihuollon kokonaisuudessa ei esimerkiksi aina tunnisteta palveluja erityisenä 
ilmiönä. Rajalinjat kasvatukseen sekä terveydenhuoltoon vedetään eri maissa eri tavoin. Esimerkiksi 
lasten päivähoito kuuluu joissakin maissa kasvatuksen ja koulutuksen alueeseen, toisissa terveyden-
huoltoon, mutta kolmansissa maissa se on osa sosiaalihuoltoa ja -palveluja… Pohjoismaissa sosiaali-
palveluilla on kuitenkin aikalailla vakiintunut merkitys (ks. Nygren ym. 1997)…”.
220 On huomionarvoista, että keskeiset hyvinvointityön, työntekijämäärältään verrattain samanko-
koiset – sosiaalitoimen 108 000, terveydenhuollon 130 000 ja sivistystoimen 113 000 työntekijää 
muodostavat itse asiassa ”ihmismäisen kolminaisuuden”, sosiaalisen fyysisen ja psyykkisen kokonai-
suuden. Kansalaisia ja yhteiskuntaa psykofyysisesti ja sosiaalisesti rakentavan valtavan työtoiminnan 
tarve näyttää selvältä jo pelkästään em. työntekijämäärien, työvoimaresurssin valossa. Tällaisen työ-
voimamäärän (n. 8 % koko kansakunnasta) kutsuminen hoitamaan ja kasvattamaan itseään ei liene 
sattuman tai mielijohteen tulos, vaan siihen on varmaankin vaikuttanut koko yhteiskunnan perinpoh-
jainen muutos ”ihmismäisempään” suuntaan. Palvelu-käsite tuntuu riittämättömältä tämän kuvaa-
miseen.
221 ”Käsite sosiaalinen media tuntuu olevan esillä kaikkialla. Sillä tarkoitetaan Internetissä yhteisölli-
sesti tuotettua ja jaettua mediasisältöä. Perinteisestä mediatuotantomallista sosiaalinen media eroaa 
siinä, että jokainen voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä. Erilaiset verkko-
yhteisöpalvelut (Facebook, Twitter) ovat sosiaalisen median konkreettisia ilmentymiä…. Sosiaalisen 
median sijasta on suotavaa käyttää ilmausta yhteisöllinen media, jonka merkitys on yksiselitteisempi. 
Sana sosiaalinen on niin monitulkintainen, että sitä käytettäessä käsitteen merkitys ei helposti avau-
du….” 
222 Finlexistä 29.3.2009 tekemäni varhaiskasv* - haku antoi 14 osumaa. Varhaiskasvatus on mainittu 
ensimmäistä kertaa musiikkialan korkeakoulututkinnoista annetussa asetuksessa 1111/1991. Toisen 
kerran käsite on mainittu asetuksessa 576/1995 kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankou-
lutuksesta ja seuraavaksi perusopetuslaissa 628/1998, jossa säädettiin 1.8.2000 lähinnä 6-vuotiaiden 
lasten oikeudesta esiopetukseen.
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223 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelmassa (STM:n monisteita 2003:20) sosi-
aalialan uudistamisen tavoitteista ja periaatteista todetaan: ”Palveluissa painotetaan moniammatillis-
ta työskentelyotetta, ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista.” (emt. s. 10). Toimeenpanosuunnitel-
massa Perheiden tuen ja palveluiden vahvistamisen 13 hankkeesta nro 10 hankkeena on Varhainen 
puuttuminen. Toimenpiteistä siihen liittyen todetaan: ”Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskus julkaisee kolme varhaisen puuttumisen opasta, ”vyöhykevälineistöstä, ”puheeksi ottami-
sesta” sekä ”dialogisista yhteistyökäytännöistä”, lasten kanssa työskentelevien ammattilaisryhmien 
käyttöön sekä järjestää näiden käyttöön saattamista tukevaa koulutusta.” Toimenpidesuunnitelmassa 
Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen – hankkeesta todetaan: 
”Varhaisen puuttumisen toiminta-ajatuksena ja -mallin vakiinnuttamisen osaksi varhaiskasvatuk-
sen henkilöstön perustyötä….” Varhaisen tuen käsite on yhdistetty ainoastaan erityispäivähoitoon 
(VarTu-hanke 2004–2005). Toimenpideohjelmassa esitetään myös, että varhaiskasvatuksen hanke 
on yhteydessä varhaisen puuttumisen (VarPu)-hankkeeseen.
224 http://www.lastentarha.fi/pls/portal/docs/PAGE/LTOL/01LTOL/00LTOL/01AJANKOHTAIS
TA/LTOL%20TUTKI%20TALOUSKRIISI%20VAIKUTTAA%20LAPSEN%20ASEMAAN520JA%20
OIKEUKSIIN.PDF
225 Lähde: Nordstat -tietokanta.
226 Lähde: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Suunnittelun ja seurannan raportteja 2009:3, 1 ja 3.
227 The provision of childcare services - A comparative review of 30 European countries -selvitys luet-
tavissa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=545&furtherNews=yes.
228 Lähde: Kuntaliiton tiedote 27/2009.
229 Päivähoitolain (36/73) 11 §:ssä evätään lapsen oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan lapsen van-
hemman jonkin muun lailla saaman etuuden perusteella seuraavasti: ”Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä sääde-
tään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle 
kunnan järjestämän 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan sen ajan päätyttyä, jolta 
voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa (1224/2004) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa 
tai osittaista vanhempainrahaa, taikka vanhempainrahakauden päätyttyä välittömästi pidetyn isyys-
rahakauden tai sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n perusteella siirretyn isäkuukauden päättymisen 
jälkeen, ja että lapsi voi olla päivähoidossa siihen saakka, kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa tar-
koitettuna oppivelvollisena perusopetukseen…. (22.12.2006/1344). Edelleen: ”Edellä 1 momentissa 
tarkoitetun lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse 
kunnan järjestämää 1 momentin mukaista päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtuvan 
hoidon järjestämiseksi oikeus lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 
mukaiseen tukeen sanotussa laissa tarkemmin säädettävällä tavalla. (20.12.1996/1129). Kuitenkin 
lapsen vanhemman työttömyysturvaa laskettaessa vähennetään kotihoidon tuki, (ei yksityisen hoidon 
tukea) työttömyysturvaetuudesta. Työttömyysturvalaissa (2002/1290) lain 8 §:ssä säädetään seuraa-
vasti: ”Työttömyysetuudesta vähennetään työnhakijan tai hänen puolisonsa saama lasten kotihoidon 
ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukainen lasten kotihoidon tuki. Puolison saa-
maa kotihoidon tukea ei vähennetä, jos puoliso itse hoitaa lasta eikä hänellä tämän tai samanaikaisesti 
maksettavan sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain-
rahan vuoksi olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Jos molemmat puolisot ovat työttömänä saaden työt-
tömyysetuutta, vähennys tehdään kotihoidon tukea saavan puolison työttömyysetuudesta.”
230 Maamme varhaiskasvatusjärjestelmän alisteisuutta tuotanto- ja talouselämälle osoittaa kokopäi-
vähoidon kasvun lisäksi vuoropäivähoidoksi kutsutun hoitomuodon jatkuva kasvu.  Helsingin Sano-
mien (26.6.2009) mukaan vuoropäivähoidon tarve on kasvanut 1990-luvulta ja edelleen 2000-luvulla 
ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Syy on poikkeavien työaikojen yleistyminen: kun vuonna 2000 
vuorotyötä päätyökseen teki Suomessa 473 000 ihmistä, vuonna 2008 luku oli jo 525 000. Vuoro-
työtä tehdään eniten julkisten ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen parissa kuten sairaaloissa ja 
vanhainkodeissa. Teollisuudessa vuorotyöläisiä on toiseksi eniten ja kaupan ala seuraa kolmantena 
Vuorohoidon tarve kasvaa koko maassa nopeammin kuin tarjonta. (HS 26.6.2009.) Vuorohoitoa jär-
jestetään pääasiallisesti ympärivuorokautista hoitoa antavissa päiväkodeissa.
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Liitteet

Liite 1. Hoito- ja kasvatussopimuksen tausta lasten päivähoidossa 
Helsingin kaupungissa

Lapsiryhmän toiminnan suunnitelmasta lapsi- ja perhekohtaiseen yhteistyöhön

Toiminnan kirjallinen suunnittelu on kuulunut lastantarhanopettajan työhön pit-
kään. Lastentarhapedagogiikka, toiminta lasten kanssa rakentui perinteisesti jon-
kin lapsia kiinnostavan teeman ympärille. Seuraavassa esitän otteen (Taulukko 
6) lastentarhan aihesuunnitelmasta vuodelta 1933 sen osoittamiseksi, että juuri 
lastentarhanopettajan ammattityö on kantanut pedagogisen toiminnan suunnit-
telun ja arvioinnin traditiota. Esimerkki on kuuden viikon ohjelmasta Ebeneserin 
lastentarhassa keväällä 1933. Se kuvaa fröbeliläisen kasvatusajattelun mukaan 
jäsennettyjen aiheiden ja ohjelmien toteuttamista käytännössä lasten kanssa 
(Laukkanen, Lihr & Salpakari 1979, 149–153).

Taulukko 6. Esimerkki Ebeneserin lastentarhan kuuden viikon ohjelmasta keväällä 1933

Viikko Aihe Aiheen käsittely johdattavan tarinan tai 
kertomuksen pohjalta ja käytännön toteutus 

1. ”Halot, halkosaha ja 
-juna”

Käsityö ja askartelu: Lapset tekivät helmistä 
junan

2. ”Halkojen tuonti ja 
sahaaminen”

Liikunta: Käytiin opettajan kanssa kävellen 
katsomassa halkojunaa

3.  -”- Käsityö itselle: Pojat tekivät olkaimet ja tytöt 
nenäliinalaukut

4. ”Takkavalkea” Visuaalinen harjoitus: Lapset katselivat 
opettajan näyttämiä kuvia takkavalkeasta
Kuvallinen ilmaisu: Lapset piirsivät opettajan 
mallista uunin

5. ”Kun Pekka haki 
puita”

Työtehtäviä: Siistittiin Ebeneserin puukellari tai 
kannettiin puita sisälle

6.  ”Nuohooja” Musiikkikasvatus: yhteislaulua esim. ”Pois nyt 
tieltä joutuisaan”

Taulukosta käy ilmi viikko, aihealueet ja toiminta sekä toiminnassa läpikäyvästi 
uskonnollinen kasvatus. Aiheet aloitettiin niihin johdattavan tarinan tai kertomuk-
sen pohjalta ja toteutettiin erilaisilla tavoilla pedagogisesti järjestettynä lasten toi-
mintana. Ensimmäisen viikon aiheina oli ”Halot, halkosaha ja -juna”,  viidennellä 
viikolla toimittiin kertomuksen ”Kun Pekka haki puita” pohjalta ja kuudennella 
viikolla teemana oli ”Nuohooja”. Toimintasisällöissä vahvana oli uskonnollinen 
opetus suunnitellun toiminta-aiheen päätteeksi. Kolmen viikon aikana lapsille esi-
tettiin Raamatun kertomuksina ”Simeon”, ”Tietäjät” ja ”Pako Egyptiin”.

Kolmen viikon 
aikana lapsille 
esitettiin 
Raamatun 
kertomuksina 
”Simeon”, 
”Tietäjät” 
”Pako Egyp-
tiin”.
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Toiminnan suunnittelu ja käytännöllinen toteutus kasvatuksellisesta näkökul-
masta on ollut ja on edelleen keskeinen tunnusmerkki ja ammatillisuuden sisäl-
töä pedagogis-kasvatuksellisessa lastentarhaperinteessä. Vastaavaa perinnettä 
ei ollut seimitoiminnassa. Suunnittelua ja toimintaa voidaan toteuttaa hyvinkin 
erityyppisenä ja -tasoisena, esimerkiksi aihekokonaisuuksina vuoden aikojen mu-
kaan tai sisältöalueittain etenevästi. Sitä voidaan suunnitella ja toteuttaa koko 
päiväkodin tasolla, ryhmän vuosi-, viikko-, kuukausi- ja päivä- sekä tuokiosuun-
nitelmina, erilaisina projektiluontoisina suunnitelmina ja lopulta lapsikohtaisina 
suunnitelmina esimerkiksi kuntoutussuunnitelmina tai hoito- ja kasvatussuunni-
telmina. Tuokiosuunnittelu viittaa lastentarhapedagogiikan läheiseen kytkentään 
opetustoimintaan, jolloin lastentarhan tuokio on ollut alakoululaisille soveltuva 
muoto, joka on vastannut koulun oppituntia. Toiminnan toteutuksessa pyrittiin 
huomioimaan lapsi kokonaisvaltaisesti ja harjoittamaan lapsen fyysisiä, psyykki-
siä ja sosiaalisia puolia leikinomaisesti ja lasta motivoiden. 

Yhteistyö lastentarhan ja -seimen hakemuslomakkeessa ja päiväkirjassa 

Vanhemman hakiessa lastaan lastentarhaan tai -seimeen hänen tuli tehdä se kir-
jallisesti päiväkodin johtajalle. Hakemuksessa olivat henkilötiedot lapsesta, lap-
sen vanhemmista, osoite, puhelintiedot, tiedot työpaikasta sekä perheestä, sen 
koosta ja sisarusten syntymävuosista. Siihen merkittiin lapsen hoitopäivän pituus 
ja lääkärintodistuksella osoitetut tiedot lapsen terveydentilasta. Lisäksi lomak-
keessa oli tiedot vanhempien tuloista, sekä allekirjoitus. Liitteinä tuli olla todis-
tus palkkatuloista ja ote talonkirjasta. Otteella talonkirjasta haluttiin varmentaa 
perhesuhteet ja tulot, jotka olivat eräs kriteeri hoitopaikan saamiseksi sekä toi-
saalta hoitomaksun määräämiseksi. Tavallisesti äiti toimitti henkilökohtaisesti 
hakemuksen päiväkodin johtajalle, joka vastaanottaessaan hakemusta samalla 
haastatteli vanhempaa lapsen hoitoon liittyen. Tähän lomakkeeseen johtaja teki 
päätöksen mahdollisesta paikan saamisesta ja sen kestosta.

Sekä lastentarhoissa että seimissä perheisiin ja lapsiin liittyvää toiminnan hallin- 
taa ja dokumentointia on ylläpidetty päiväkirjan1 avulla. Lastentarhoissa päiväkir-
jaa pitivät yllä kussakin ryhmässä tai osastossa päiväkotien johtajat ja lastentarhan- 
opettajat ja seimessä seimenopettaja. Laitoksen johtajalla oli vastuu sen oikeelli-
suudesta.

Päiväkirja oli lapsen hoitosuhteen, hoitomaksujen ja lapsen hoidon päivittäi-
nen seurantaväline. Päiväkirjassa oli vanhempaa koskien lapsen huoltajan nimi, 
osoite, ammatti ja yhteystiedot. Lasta koskevia tietoja siinä oli lapsen nimi ja syn-
tymäaika, merkinnät lapsen hoidon aloituksesta ja lopetuksesta sekä päivittäiset 
läsnä- ja poissaolotiedot ja poissaolon syy, esimerkiksi sairaus. Kolmantena osio-
na olivat hoitomaksut, maksamispäivämäärät ja summat sekä rästit ja maksun 

1 Esim. Sosiaalihallituksen vuonna 1968 hyväksymä kunnallisliiton lomake n:o 2523 7.73.
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perijän nimi. Tämä asiakirja on käytössä edelleenkin Helsingin kaupungin oma-
na versiona kun seurataan päivittäin lapsen läsnäoloa, poissaoloa ja sen syytä, 
hoidon päivittäistä kestoa ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen li-
säkerrointa. Henkilökunnan perinteisesti tärkeimmän kirjallisen, virallisen työ-
välineen, päiväkirjan rakenne kertoo sen käytöstä asiakassuhteen hallinnollisena 
työvälineenä. Päiväkirjan tiedot ovat palvelleet järjestävän organisaation tarpeita. 
Sen sijaan ne eivät ole palvelleet työntekijöiden ja vanhempien lapseen liittyvää 
yhteistyötä. Suhteessa lasten vanhempiin ja työntekijöihin päiväkirjaa voidaan 
pitää koordinaatio- ja kontrolliluonteisena palvelun ja maksujen hallintaan ja vä-
litykseen ja toiminnan kustannusten seurantaan liittyvänä asiakirjana. Nimitys 
päiväkirja on mielenkiintoisesti yhteinen koulutoimen opettajan perinteisesti yl-
läpitämälle hallinnollisluonteiselle dokumentille, jossa kuitenkin myös toiminnan 
sisältö eli opetustunnin sisältö ja teema on mainittu. Lastentarhan ja -seimen päi-
väkirja ei sisältänyt tällaista  toiminnan sisällön kirjaamista eikä kouluissa myös 
opetustyön valvonnalle ja tarkastukselle tärkeää tietoa.  

Vuorovaikutukseen vanhemman, asiakkaan kanssa viittaa lapsen poissaolotieto 
syineen (sairaus tai muu syy) lähinnä hoitomaksuun vaikuttava tietona. Poissa-
olotietoon sisältyvää selitystä on tarvittu paitsi mahdollisessa maksujen alenta-
mistilanteissa, myös lapsen sairauksien hallinnollisessa seurannassa. Lapsen sai-
rauksien seurantatiedon kerääminen päiväkirjalla osoittaa, että asia on katsottu 
tärkeäksi. Nykyisin Helsingin kaupungin päivähoidossa käytössä oleva yksilöllinen 
hoito- ja kasvatussuunnitelma tai sopimus lapsen fyysiseen hoitoon ja terveyteen 
liittyvän hoidollisen aineksen osalta näyttää periytyvän vanhasta lastentarhojen ja 
seimien terveydenhoidollisesta juuresta. Päiväkirjan rooli hoitomaksujen hallin-
nassa taas puolestaan viittaa päivähoidon sosiaalihuollolliseen juureen.

Helsingin kaupungin päivähoidossa perhepäivähoidon hoitosopimus näyttää 
olleen ensimmäinen lapsi- ja perhekohtaisen kirjallisen sopimuksen muoto. Las-
ten päivähoitolautakunnan päätöksen (Lphltk 16.8.73 § 435) mukaan perhepäivä-
hoidon hoitosopimus otettiin käyttöön 1.4.1973. Sopimukseen sisältyi informaa-
tioluontoisena perhepäivähoitotoimintaa koskevat lakitasoiset säännökset mm. 
perhepäivähoitolasten määrästä, kunnan sosiaalilautakunnan valvonnasta sekä 
ilmoitus- ja salassapitovelvollisuudesta. Lapsi- tai perhekohtainen hoitosuunni-
telma oli Helsingin kaupungissa ollut jo aiemmin lastensuojelun käytäntöä per-
hehoidossa2. Toiminnan laatua ja sisältöä pyrittiin yhtenäistämään vuoden 1973 

2 Lastensuojelun keskusliiton 18.–19.10.1971 järjestämän päivähoidossa olevien seimi-ikäisten lasten 
ohjausta käsitelleen seminaarin raportin (1972) mukaan Helsingin kaupungin lastensuojeluviraston 
koulukuraattori Pirkko-Liisa Peura käsitteli alustuksessaan päivähoitajien ja lasten vanhempien yhteis-
työtä. Hänen mukaansa: ”Helsingin lastensuojeluviraston ohjatussa perhepäivähoidossa huoltotarkas-
tajalla oli välimiehen asema. Huoltotarkastaja käy perheessä kerran kolmessa kuukaudessa tai tarpeen 
mukaan, minkä lisäksi hänellä on jatkuva yhteys perheeseen. Ohjatun perhepäivähoitokokeilun piirissä 
ohjaajat, joko terveyssisaret tai lastentarhanopettajat toimivat oman työnsä ohella välimiehinä.” (s.34). 
Seminaarin puheenjohtaja Irja Eskola Helsingin kaupungin talous- ja suunnitteluvirastosta totesi: ”Jos 
ongelmallinen lapsi tulee päivähoitoon, onko ollut tapana tehdä hoitosuunnitelma kuten lastensuojelu-
tapauksissa – suunnitelma, miten hänen ongelmiaan pyritään poistamaan ko. hoidolla.” (s.71).
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päivähoitolain myötä hoitajan ja vanhempien kesken tehtävällä kirjallisella so-
pimuksella3. Helsingissä lasten päivähoito-osasto laati 1980-luvun alkupuolella 
ensimmäisen kuntoutussuunnitelmalomakkeen (Sosv 304 519), johon liittyi tila 
yhteistyö-päivämäärille vanhempien kanssa, henkilökunnan kesken ja asiantunti-
joiden kanssa sekä kuntoutussuunnitelman tarkistukselle.4 Täyttöohjeen mukaan 
suunnitelman laativat lapsen hoidosta ja kasvatuksesta päivähoidossa vastaavat 
henkilöt yhdessä päivähoidon erityistyöntekijöiden kanssa asiantuntijalausun-
non pohjalta. Vanhemmille oli varattu mahdollisuus tutustua laadittuun suun-
nitelmaan. Päivähoitolain muutoksessa vuonna 1985 annettiin määräys erityistä 
hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia koskevan kuntoutussuunnitelman laatimi-
sesta yhteistyössä vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan muun sosiaalihuollon, 
terveydenhuollon ja koulutoimen kanssa (31.12.1985/1119 7a §). Helsingin kau-
pungissa eri sosiaalikeskukset olivat 1990-luvun lopulla kehittäneet omia loma-
ketyövälineitään. Pohjoisen ja Itäisen sosiaalikeskuksen laatimissa kuntoutus-
suunnitelma-lomakkeissa vuosilta 1996 ja 1997 voi havaita, että sekä vanhempien 
että lapsen rooli oli korostunut voimakkaasti 1990-luvun lopulla kuntoutuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Pohjoisen sosiaalikeskuksen lomakkeen käyt-
töohjeiden 13 pääkohdasta toisena kohtana on ”Vanhempien kuvaus lapsesta”, 
joka sisältää mm. odotukset hoidosta ja kuntoutuksesta, lapsen vahvat ja heikot 
alueet, kiinnostuksen kohteet ja harrastukset. Lomakkeeseen sisältyi niin ikään 
erillinen kohta: ”Lapsen vahvoista alueista” ja ”Lapsen haastattelu”. Tärkeimpi-
nä lapsen kehitystä tukevina alueina nähtiin lomakkeessa sosiaalinen ja tunne-
elämän kehitys, omatoimisuus, vuorovaikutustaidot, kommunikointi ja kieli, kog-
nitiiviset ja havaintotaidot sekä motoriikka, joiden kaikkien kohdalle on varattu 
tila lähitavoitteille, keinoille ja toteutumiselle. Vuonna 2001 käytössä oleva ns. 
virallinen lomake oli yksisivuinen ja sitä täydensi erillinen lomake ”Esitys5 lap-
sen tarvitsemasta erityishoidosta ja kasvatuksesta” (Sosv 73 610). Tämä lomake 
sisälsi pääosin samoja tietoja kuin kuntoutussuunnitelmalomake. Lomake sisälsi 
työntekijän esityksen lapsen ottamisesta erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevak-

3 Jokainen päivähoidon perhepäivähoitaja hoitolapsineen oli omanlainen yksikkönsä ja jotta toimin-
nassa olisi voitu löytää yhteisiä linjoja ja periaatteita tuli sitä säädellä melko yksityiskohtaisin sopi-
muksin. Helsingin päivähoitoviraston keskeisessä hallintoroolissa tuolloin työskennelleen Sinikka 
Rautakiven tutkijalle puhelinkeskustelussa 6.4.2001 antaman lausunnon mukaan kirjallista sopimus-
ta tarvittiin, koska pyrkimys oli saada perhepäivähoitoon yhtenäisiä toiminta- ja kasvatusperiaatteita 
sekä myös linjata yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. Lapset tulivat hyvin erilaisista perheistä ja oli 
tärkeää yrittää ohjata toimintaa kasvatusperiaatteiden osalta yhdessä keskustellen ja sopien. 
4 Ensimmäisellä sivulla oli tila lapsen taustatiedoille, asiantuntijan lausunnolle ja mahdolliselle 
lääkitykselle, toisella sivulla oli tila lapsen kehitystason kuvaukselle, vaikeuksille ja niitä koskeville 
tavoitteille, kolmannella sivulla oli tila menetelmille ja keinoille. Neljännellä sivulla oli tila yhteis-
työpäivämäärille vanhempien kanssa, henkilökunnan kesken ja asiantuntijoiden kanssa sekä kuntou-
tussuunnitelman tarkistukselle.
5 Lomakkeen nimi kuvastaa sosiaalitoimen perinteistä tarveharkintaista käytäntöä, jossa organisaatio 
on delegoinut viranhaltijalle harkinta- ja päätösvaltaa tietyissä asioissa, tässä tapauksessa oikeuden 
päättää lapsen erityistuesta, kuten hoitoryhmän pienennyksestä, erityisryhmäpaikasta, avustajasta tai 
muusta lisäresurssista.
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si lapseksi sekä esityksen tarpeellisista tukitoimenpiteistä. Lomakkeen yhteistyö-
kohdassa todetaan, että ”Huoltaja on tutustunut laadittuun esitykseen.”  Kuntou-
tussuunnitelmalomakkeessa oli varattu toiselle puolelle tila lapsitiedoille, lapsen 
ominaisuuksien kuvailulle, tavoitteille, menetelmille, keinoille ja sopimuksille 
sekä seurannalle ja arvioinnille päivämäärineen. Lomakkeen toisella puolella oli 
suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet. Niissä referoitiin lakipykälä ja todettiin, että 
toimipisteen esimies vastaa kuntoutussuunnitelman laatimisesta ja myös sen että 
pohjana ovat lausunto ja esitys lapsen tarvitsemasta erityishoidosta. Lapsen omi-
naisuuksien kuvauksessa ohjeena oli kirjata lapsen kyvyt ja taidot kehityksen eri 
osa-alueilla sekä kiinnostuksen kohteet ja kuntoutettavat alueet ja tavoitteet: kei-
noissa, menetelmissä ja sopimuksissa kirjataan toiminnat, joissa ”lapsi kokee iloa 
ja onnistumisen elämyksiä ja joissa lapsen taidot vahvistuvat”, menetelmät, joita 
voidaan toteuttaa päivähoitoryhmässä, työntekijöiden keskinäinen työnjako sekä 
”perheen kanssa tehdyt sopimukset.”

Lapsikohtaisen kasvatuskeskustelujen historia Helsingin päiväkodeissa 

Lapsikohtaisilla hoito- ja kasvatussopimusneuvotteluilla lasten vanhempien 
kanssa ja niitä ohjaavilla työvälineillä, lomakkeilla on oma, lähinnä 1980-luvulta 
alkanut historia Helsingin kaupungissa. Helsingin kaupungin päivähoitotoimen 
johtajan Eeva-Maija Pikkasen (1980, 102) mukaan ”Lapsikohtaiseen yhteistyö-
hön pyritään järjestämällä jokaisen perheen kanssa lapsen hoitoa, kasvatusta ja 
olosuhteita koskeva yksilöllinen neuvottelu vähintään 1–2 kertaa vuodessa. Ly-
hyemmät neuvottelut kuuluvat tietenkin tarpeen mukaan jatkuvasti ohjelmaan.” 
Kirjalliseen lapsikohtaiseen suunnitelmaan viittaava maininta on Helsingin 
kaupungin henkilöstörakennetyöryhmän raportissa vuodelta 1983. Raportissa 
vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö nähtiin osana hoito- ja kasvatushenkilös-
tön työtä siten, että päiväkodin johtaja ”vastaa vanhempien kanssa tapahtuvasta 
yhteistyöstä”. Raportissa todetaan lisäksi, että ”Lastentarhanopettaja” laatii tar-
vittaessa” yksittäistä lasta koskevan kasvatussuunnitelman sekä vastaa erityistä 
hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutussuunnitelman laatimisesta yh-
dessä alan asiantuntijoiden kanssa sekä osallistuu päiväkotinsa lasten vanhem-
pien kanssa tapahtuvaan yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä vastaa 
lapsiryhmänsä lasten vanhempien kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä.” Otteesta 
käy ilmi yhteistyön kokeminen tärkeäksi päiväkodin johtajan vastuulla olevaksi 
tehtäväksi. Käytännön lapsikohtaisen kasvatussuunnitelman tekeminen ja muu-
kin yhteistyö vastuutettiin lastentarhanopettajalle. Molemmat määrittelyt kielivät 
yksilöllisen yhteistyön nähdyn tuossa vaiheessa lastentarhanopettajan pedagogi-
seen tehtävään sisältyväksi. Viiden vuoden kuluttua edellisestä henkilöstöraken-
netyöryhmän 31.5.1988 raportin toimenkuvamäärittelyissä puhutaan kasvatus-
suunnitelman sijasta hoito- ja kasvatussuunnitelmasta. Kuntoutussuunnitelman 
laatimisessa mainitaan, että ”lastentarhanopettaja vastaa kuntoutussuunnitelman 
laatimisesta yhdessä kiertävän erityislastentarhanopettajan, lasten vanhempien 
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ja alan asiantuntijoiden kanssa.” Muutos kertoo kahdesta seikasta. Ensiksikin, 
että päiväkodin lapsityössä haluttiin korostaa lasten kasvatuksen rinnalla hoitoa. 
Toiseksi, että tässä vaiheessa päiväkotiin olivat tulleet omat erityisasiantuntijat. 
Sekä lapsiryhmän että lapsiyksilön kasvatustyössä lastentarhanopettaja oli edel-
leen keskeinen.

Hallinto painotti 1980-luvulta lähtien lapsikohtaista yhteistyötä lasten van-
hempien kanssa. 1980-luvulla kaupunki muun muassa ohjasi erilaisissa koulu-
tustilaisuuksissa henkilöstöä yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen.6 Yhteistyö-
muodoista ylivertaisina pidettiin ”lastentarhanopettajan ja lapsen vanhempien 
kahdenkeskisiä keskusteluja7. Yksilöllisen, lapsi- ja perhekeskeisen yhteistyön 
lisäämistarpeesta kertoo myös päiväkotien käyttöön tuotettujen kirjallisten yh-
teistyövälineiden kehitys. Työvälineiden lomakemuoto kertoo, että kysymys oli 
hallintolähtöisestä kehittämistoiminnasta. Keskustelujen käymiseksi otettiin 
käyttöön 4-sivuinen kaavake, Päivähoidon hoito- ja kasvatussuunnitelma. Lap-
sen ja perheen perustietojen lisäksi kaavakkeessa oli varattu tilat perushoidon ja 
kasvatussisältöjen käsittelylle. Myös vanhempien toiveille ja katsomuskasvatuk-
selle sekä yhteistyöstä sopimiselle oli tila.

Lapsi- ja perhekohtainen yhteistyö keskusteluineen ja suunnitelmineen jä-
sentyi 2000-luvulla selkeästi sosiaalihuollolliseen viitekehykseen. Vuonna 2003 
valmistuneen valtakunnallisen ja Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuun-
nitelman mukaan ”Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma” perustuu 1.1.2001 voi-
maan astuneeseen lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 
812/2000), jossa edellytetään muun muassa palvelu- ja hoitosuunnitelman te-
kemistä (7 §): ”Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kun-
toutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta 
ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. 
Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä 
asiakkaan kanssa sekä 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa asiakkaan8 ja hänen 
laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä 
kanssa.” Päivähoidossa oleva lapsi, eikä hänen varhaiskasvatussuunnitelmansa 
määrity näin ollen päivähoitolain, vaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. 

6 Yhteistyön muotoina tuotiin esille kahdenkeskiset keskustelut, vanhempainillat, puhelinkeskuste-
lut, kotikäynnit, tiedotteet ja reissuvihkot, avoimet ovet, aamu- ja iltapäiväkahvit, teematapahtumat, 
vanhempaintoimikunta ja vanhempainkoulu.
7 Helsingin sosiaaliviraston julkaisematon koulutusmoniste
8 ”Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikän-
sä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon toimissa, 
jotka koskevat alaikäistä, on ensisijaisesti otettava huomioon alaikäisen etu. Jos alaikäisen henkilöä 
koskevassa yksittäisessä sosiaalihuollon asiassa on perusteltu syy olettaa, että huoltaja ei voi puolu-
eettomasti valvoa lapsen etua, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen tehdä holho-
ustoimesta annetun lain 72 §:ssä tarkoitettu hakemus tai 91 §:ssä tarkoitettu ilmoitus edunvalvojan 
määräämiseksi alaikäiselle, jos se on tärkeää alaikäisen edun turvaamiseksi. Alaikäisen toivomukset 
ja mielipide asiassa on selvitettävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.”
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Yksilöllisen yhteistyön juuri ja siihen liittyneiden yhteistyöprosessien ja -väli-
neiden kehittely ja käyttöön otto näyttää nousseen monista lähteistä, sekä perin-
teisen lastentarhatyön, perhepäivähoidon että erityispäivähoidon ja sosiaalihuol-
lollisen ajattelun traditioista. Tutkimusprosessini seuraava vaihe ryhmätutkimus 
vahvisti siirtymän lastentarhanopettajan lapsiryhmän pedagogisen toiminnan 
suunnitelmasta lapsikohtaisen suunnittelun painottamiseen 1970-luvun lopulle 
ja 1980-luvun alkuun. Traditio on lyhyt ja juontaa 1983 käynnistyneeseen sosi-
aalihuollon säädösperustaiseen uudistamiseen sekä samanaikaisesti tapahtunee-
seen erityispäivähoidon laajentumiseen.

Vanhempien lapsikohtaisen osallisuuden vahvistuminen

Vertaan seuraavassa lasten vanhempien ja päivähoidon hallinnon keskinäissuh-
teiden kehitystä vuodesta 1961 vuoteen 1998, siis vajaan 40 vuoden aikana kah-
den hallintodokumentin avulla. Ensimmäinen dokumentti on lastentarhain hal-
linnon lastenseimen vanhemmille osoittama, ilmeisesti ensimmäinen kirjallinen 
seimen toimintaa ja yhteistyösuhdetta vanhempien kanssa määrittelevä ja kuvaa-
va tiedote ja dokumentti ja toinen viisivuotiaan lapsen hoito- ja kasvatussopimus 
vuosilta 1998–2000. Dokumentteja vertaamalla voi saada yleiskuvan päivähoi-
don hallinnon ja vanhempien keskinäissuhteen suuresta kulttuurisesta muutok-
sesta 40 vuoden aikana. Hoito- ja kasvatussopimusasiakirja vuodelta 1998–2000, 
toinen dokumentti on tutkimusaineistostani poimittu edustava esimerkki erään 
Tiina-tyttösen hoito- ja kasvatussopimusdokumentista vuosilta 1998–2000. Mo-
lempien yhteistyötoimintaa säätelevien dokumenttien tuottajana on päivähoidon 
hallinto. Hallinnolla näyttää olleen avainrooli yhteistyösuhteen muodostajana, 
ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Päivähoidon pitkään historiaan tutustuminen suun-
tasikin tutkimusintressiäni hallintotoimijan tärkeältä näyttävään merkitykseen 
yhteistyösuhteen ylläpitäjänä ja muovaajana.

Tiedotus ”Lastenseimilasten vanhemmille, dokumentti vuodelta 1961 

Lastentarhain toimiston lastentarhainlautakunnalle vuonna 1961 esittelemä 
”Lastenseimilasten vanhemmille”9 kuvaa mielestäni hyvin 1960-luvun alun yh-
teistyöasetelmasta vanhempien ja päivähoito-organisaation ja laitosten kesken. 
Tiedotus on yhden sivun mittainen tiheä teksti, jota referoin olennaisilta osiltaan 
seuraavassa: 

9 Lastentarhanlautakunta merkitsi sen tiedoksi. Lautakunnan esittelytekstissä (15.9.1961 § 188) tode-
taan: ”Aikaisemmin on laadittu lastentarhassa käyvien lasten vanhemmille jaettavaksi lastentarhan 
toimintaa ja järjestystä koskeva tiedoitus. Lasten seimissä käyvien lasten vanhemmille on nyt laadittu 
vastaava tiedoitus, joka on liitteenä N:o 1.” 
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”Lastenseimityön onnistumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö kodin 
kanssa. Sitä tarvitaan jokapäiväisen elämän pikkuseikoissakin, joihin 
seuraavassa kehoitetaan vanhempia kiinnittämään huomiota.” 

Tämän jälkeen kerrotaan, että lastenseimen toiminta-aika on klo 6.30–17 ja lau-
antaina klo 6.30–15, ja todetaan, että pitkä aika seimessä saattaa rasittaa lasta, jo-
ten häntä ei jätetä seimeen pitemmäksi ajaksi kuin olosuhteet vaativat. Edelleen:
 

”Kunkin lapsen kohdalla tämä aika voidaan sopia erikseen. Jotta laitok-
sen toiminta ei häiriintyisi ja lapsenne elämä olisi mahdollisimman sään-
nöllistä, on hänet tuotava lastenseimeen aamuisin täsmällisesti 
sovittuun aikaan. Mikäli ette voi noutaa lastanne lastenseimestä sovit-
tuna aikana, ilmoittakaa siitä mahdollisimman aikaisin. 
Lastenseimi antaa Teille tarvitsemanne tiedot lapsenne päiväjärjestyk-
sestä lastenseimessä ja hänen saamistaan aterioista ja neuvottelee tar-
vittaessa kotona annettavasta ravinnosta. Lastenseimilapset saavat 
laitoksessa päivittäin vitamiinivalmisteita ja mahdollisesti myöskin rau-
tavalmistetta ja näiden annostuksesta saatte niinikään tiedot lastensei-
mestä…. Lastenseimimaksu suoritetaan etukäteen vähintään viikolta…. 
Ennen kuin lapsenne otetaan lastenseimeen on Teidän esitettävä lasten-
neuvolan lääkärin … antama todistus lapsenne terveydentilasta. … Sai-
rasta lasta ei saa tuoda lastenseimeen eikä myöskään toipilasta.” 

Tiedotteessa kerrotaan edelleen käytännöistä, miten toimitaan, jos lapsi sairastuu 
tai joutuu tapaturmaan seimessä. Poissaoloista vaaditaan ilmoittamaan syy heti ja 
todetaan että ilmoittamatta jätetyiltä päiviltä peritään maksu. Viikon ajalta mer-
kitsi ilmoittamatta olo hoitopaikan menetystä. Tilanpuutteen vuoksi lapsi voitiin 
ottaa hoitoon vain sovituksi ajaksi. Näiden ohjeiden jälkeen viimeisessä kappa-
leessa todetaan, että 

”Yhteistyö kodin ja lastenseimen välillä sujuu parhaiten, jos vanhem-
mat ja lastenseimen henkilökunta tuntevat toisensa ja lapsenne kotiutuu 
parhaiten lastenseimeen, jos tekin tunnette sen toimintaa. Jos teillä on jo-
tain erikoista neuvoteltavaa lapsestanne, on lastenseimen johtaja tavat-
tavissa__________ ja lastenseimen opettaja_______.”

Dokumentissa ilmenevät vanhempiin nähden hallintotoimijan keskeisen tärkeik-
si katsomat asiat. Dokumentista heijastuu verrattain voimakas organisaatio- ja 
hallintolähtöisyys. Se miten lasta koskeva toiminta ja yhteistyö on määritetty ja 
järjestetty tuntuu etukäteen organisaation oman, ”sisäisen ajattelun” tuotoksel-
ta. Se on virallisluontoista ja vanhempien toimintaa ensisijassa määräävää, osin 
varoittelevaa byrokraattisluontoista tekstiä, joka kutsuu lähinnä vain muodolli-
sesti yhteiseen keskusteluun tai toimintaan. Lasten vanhemmat, työntekijät eivät-
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kä lapset näytä lainkaan keskeisiltä osallisilta yhteistyösuhteen sisällössä tai sen 
muodostajina. Dokumentin valmistelutavasta ja päättämisen muodosta saattoi 
havaita, etteivät sen enempään lastentarhojen työntekijät kuin lasten vanhem-
matkaan olleet mukana tämän tiedotteen valmistelussa tai muotoiluissa. Se oli 
”toimiston” tekemä.

Haastateltavieni mukaan kirjallinen tiedottaminen 1960-luvulla vanhemmille 
oli varsin vähäistä ja virallisluontoisen tiedottamisen vanhemmille hoiti lasten-
tarhain toimisto, eikä lastentarhoilla ja -seimille ollut juuri omaa kirjallista tie-
dotusta. Hallintotoimijan aktiviteetteja voi pitää tärkeänä yhteistyösuhteen ylei-
sempänä kulttuurisena muotoiluna, vaikka jokaisella lastentarhalla ja -seimellä 
olikin luonnollisesti omanlainen yhteistyökulttuurinsa, käytännöllinen toiminta-
tapansa, joka sekin varmasti vaihteli esimerkiksi laitoksen johtamistyylin ja yksit-
täisten työntekijöiden omien persoonallisten orientaatioiden, asenteiden, kykyjen 
ym. mukaan, kuten ihmissuhteet yleensäkin.

Hoito- ja kasvatussopimus 1998–2000

Pyysin keväällä 2000 alueen noin 100 lapsen hoitopaikan päiväkodin johtajaa 
valitsemaan päiväkodistaan satunnaisesti noin 20 eri-ikäistä lasta koskevaa hoi-
to- ja kasvatussopimusdokumenttia tutkimukseni suunnitteilla olevaa seuraavaa 
vaihetta varten. Puhtaaksikirjoituksen jälkeen analysoin10 saamani 18 eri lapsen 
hoito- ja kasvatussopimusdokumenttia ja käytin tuloksia keväällä 2000 ryhmätut-
kimuksen tausta-aineistona. Kiinnitin erityisesti huomiota lasten vanhempien kir-
jaamiin näkemyksiin ja toiveisiin sekä toisaalta työntekijöiden keskustelujen poh-
jalta lomakkeisiin kirjaamiin asioihin. Päiväkodin 18 lomakkeen sisällön analyysi 
osoitti, että vanhempien lomakkeeseen kirjaamissa asioiden määrässä ja laadussa 
sekä työntekijöiden kirjauksissa keskustelujen pohjalta oli varsin suuria vaihteluja 
ja eroja. Jotkut vanhemmat olivat kirjanneet mielestäni yllättävän paljon lastaan 
koskevia näkemyksiä ja toivomuksia ja he luonnehtivat lapsiaan lämminhenkisesti 
ja monipuolisesti. Myös hyvin niukasti täytettyjä lomakkeita oli. Työntekijöiden 
neuvottelujen pohjalta tekemät kirjaukset olivat niukkoja, kuten ok tai oppinut 
leikkimään, joissain lomakkeissa työntekijän merkintöjä ei ollut lainkaan. Muuta-
mista lomakkeista kävi ilmi, että oli käyty myös seurantakeskustelu. 

Dokumenteissa vanhempien keskeiset toivomukset olivat, että lapsen perus-
tarpeet tulisi tyydytettyä, lapsella olisi hyvä olla päiväkodissa, hän viihtyisi ja op-
pisi olemaan ryhmässä. Viimemainittu lapsen kasvatukseen liittyvä vanhempien 
toivomus oli selvästi yleisin ja koski eniten esiopetusikäisiä lapsia. Yhteistyösuh-
teelta vanhemmat toivoivat normaalia päivittäistä kanssakäymistä tuomis- ja ha-

10 Aineistosta poistettiin puhtaaksikirjoitusvaiheessa kaikki tunnistetiedot. Se on ollut tutkija- käy-
tössäni yksilöllistä yhteistyötä kuvaavana dokumentaarisena tausta-aineistona, eikä sitä ole käytetty 
muutoin.
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kutilanteissa ja sitä, että lapsi otettaisiin tuotaessa hyvin vastaan. Myös muuhun 
yhteistyöhön vanhemmat näyttivät olevan halukkaita. Lomakkeesta ilmenevät 
yhteistyöasiat ja -teemat, kuten Lapsen tunteet  tai  Lapsen ajattelu, tiedonhalu ja 
oppiminen jne. ovat laajoja lapsen koko persoona ja  elämää koskevia kysymyksiä. 
Vanhemman saattoi olla vaikea sanallistaa niitä puhumattakaan kirjata lyhyesti 
lomakkeelle.  

Lomakkeessa on vanhempien vastausten helpottamiseksi asiakokonaisuudet 
muotoiltu kysymyksiksi ja sijoitettu 18 sarakkeeseen. Kysymyksistä 15 koskee 
lasta, lapsen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia piirteitä ja ominaisuuksia. Ensim-
mäiset kysymykset koskevat painotetusti fyysistä hoitoa ja kasvatusta, puhtautta, 
terveydenhoitoa, siisteyskasvatusta, ruokailua, päivälepoa, unen tarvetta, pukeu-
tumista, ulkoilua ja liikuntaa. Seuraavaksi kartoitetaan lapsen toiminnallisuutta 
ja omia toiveita. Muutamalla kysymyksellä toivotaan vanhemman kirjoittavan 
lapsen emotionaalis-sosiaalisista ominaisuuksista, kuten lapsen tunteista, mui-
den huomioonottamisesta sekä lapsesta yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja hänen ta-
voistaan. Lopuksi toivotaan vanhemman näkemyksiä ja toiveita lapseensa liittyen 
otsikoilla: Lapsen elämykset ja kokemukset, Lapsen ajattelu, tiedon-
halu ja oppiminen, Lapsen uskonnollinen kasvatus sekä Lapsen omat 
toiveet päivähoidossa olosta, leikeistä, kavereista ja oppimisesta. 
Vanhempien ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä on kolme, 
lomakkeen alussa Päivähoitoon tuominen ja sieltä hakeminen ja lopus-
sa Yhteistyömme ja Muuta sovittavaa.

Dokumentit heijastavat oman aikansa toimintakulttuuria ja näkemyksiä sekä 
toiminnan sisällöstä että eri toimijoiden painoarvoista ja keskinäissuhteista. Lap-
sikohtaista yhteistyösuhdetta on kirjallisten dokumenttien valossa määritellyt ja 
säädellyt ennen kaikkea hallinto. Se on määritellyt ja normittanut niin laitoksen 
työntekijöitä kuin etenkin lapsen äidin toimintaa ulkoapäin melko suvereenisti. 
Vanhempien ja työntekijöiden yhteistyösuhde näytti etenkin 1961 dokumentissa 
ohuelta. Lapsen hoito nähtiin laitoksen tehtävänä, eikä siitä katsottu kovin tarpeel-
liseksi edes keskustella äidin kanssa. Vuosituhannen vaihteen dokumentti osoitti 
juuri tässä tapahtuneen muutoksen. Keskusteluja käytiin lapsen vanhempien kans-
sa ja vanhemmat voivat ainakin lomakkeen määrittelemissä rajoissa ja keskustelu-
tilanteessa vaikuttaa lapsensa hoitoon. Tiinan äiti näytti 1960-luvun äiteihin ver-
rattuna päässeen virallisesti sisälle päiväkotiin ainakin omaan lapseensa liittyen.

Dokumenttien perusteella ei kuitenkaan mielestäni voida suoraan päätellä 
sitä, minkälaiset lasten hoito- ja kasvatuskäytännöt olivat 1960-luvun lastentar-
hassa ja -seimessä sen enempää kuin vuosituhannen vaihteen päiväkodissa, vaik-
ka vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden keskinäinen omaa lasta koskeva 
dialogi näyttää selvästi lisääntyneen ja jäsentyneen. Ei voida myöskään suoraan 
päätellä esimerkiksi hallintotoimijan roolin pienentymistä tai lapsen, vanhempi-
en tai työntekijöiden roolin ja asemien suhteellisen painoarvon lisääntymistä. Sen 
sijaan voi ajatella lasta koskevan yhteistyön tarpeen ja merkityksen korostuneen 
40 vuoden aikana. 
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Liite 2. Ryhmätutkimuksen vuorovaikutuksen tasoja koskeva 
analyysi

Esitän seuraavassa ryhmälle annetun tutkimus- ja kehittämistehtävän:

”HOKA-neuvottelun tutkiminen
Saila: Ennen kuin lähdetään liikkeelle Eeva kertoo hiukan taustaa käsit-
teistä, joilla vuorovaikutustilannetta tutkitaan kehittävän työntutkimuk-
sen piirissä. 
Eeva: Ensinnäkin ”käsikirjoitus”-käsite. Tällä käsitteellä tarkoitetaan 
sitä, mikä on oletettu vuorovaikutustilanteen kulku. Tallennetuista kes-
kustelutilanteista voidaan analysoida noiden tilanteiden käsikirjoituksia, 
ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Voidaan selvittää myös millaisia eri ”ää-
niä” tilanteessa on edustettuna, esim. eri ammattiryhmien erilaista ”ään-
tä.” Niin ikään voidaan tutkia vuorovaikutuksessa toteutuvia ”häiriöitä”, 
”katkoksia”, ”innovaatioita” sekä tilanteessa käytettyjä välineitä eri nä-
kökulmista ja vuorovaikutustilanteen sisältöjä. Myös vuorovaikutuksen 
sisällön tasoja voidaan eritellä koordinaation, ko-operaation ja kommu-
nikaation käsitteillä.
Eeva: Saila jatkaa…
Saila: Pyrimme analysoimaan po. videopätkää pareittain. Jokainen pari 
saa paperit, joissa on ko. kysymykset, niin että voi merkitä ylös filmin ai-
kana jo huomioitaan. 

Tarkastelunäkökulmia on kuusi:
1) Puheen takana olevat ajatukset ja tarkoitukset: 
2) Vuorovaikutuksen tasot: 
Koordinaatiotaso: Kertovatko molemmat pääasiassa ”omaa tari-
naansa” niin, että ei synny varsinaista lapseen liittyvää yhteistä kieltä tai 
ymmärrystä?
Ko-operaatiotaso: Löytävätkö osapuolet keskustelussa yhteisen koh-
teen pyrkien yhdessä määrittämään  ja ratkaisemaan jotain lapseen liit-
tyvää?
Kommunikaatiotaso: Löytävätkö osapuolet edellisten lisäksi lapseen 
liittyen jotain uutta? 
3) Lapsen vanhemman rooliin eläytyminen? 
4) Millaisena lapsi näyttäytyy keskustelussa? 
5) Keskustelun häiriöt ja väärinkäsitykset? 
6) Miten lomake toimii keskustelussa?

Kuuden näkökulman lisäksi otettiin erään ryhmän jäsenen ehdotuksesta tarkas-
telukohteeksi kysymys millaisia arvoja keskustelijoilla on ja miten ne näkyvät 
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keskustelussa. Arvio toteutettiin parikeskusteluina, jotka purettiin yhteiskeskus-
telussa. Esitän seuraavassa yhteenvedot tutkimuskysymyksistä ja työntekijä/tut-
kijaparien niihin tuottamista vastauksista teemoittain niihin liittyvine pääkysy-
myksineen. 

Puheen takana olevat ajatukset ja tarkoitukset: 
Kysymys:  Mitä ajatuksia tai selityksiä vanhempi toi esille kysyttäessä?
Vastaus:  Äidin huoli lapsen terveydestä (allergiat, vatsakivut). Vatsakipujen 

mahdollinen yhteys päiväkodissa liian vähälle huomiolle jäämiseen 
isossa lapsiryhmässä hoidon aloitusvaiheessa. Äidin tieto kasvattajal-
le jatkotutkimuksista vatsakipuihin liittyen. Lapsen päiväunitarpeen 
loppuminen yhdessä todettuna. Äidin huoli kilttien lapsien jäämisestä 
jalkoihin ja henkilökunnan riittävyydestä. Lapsen erilaiset kiinnos-
tuksen kohteet päiväkodissa mm. poreamme, jumppa, erilaiset tehtä-
vät. Lapsen pelot mm. mummon kuoleman ja tulipalon vaikutus Pian 
tunne-elämään ja niiden käsittely Pian kanssa. Kotikasvatuksen linja; 
lapsi temperamentikas, tunteita ei pantata, lapsi saa olla oma itsen-
sä. Vanhemman toive päivähoidolle laajemmasta uskontokäsityksestä. 
Voi osallistua kuitenkin erilaisiin kirkollisin tilaisuuksiin. Pian myön-
teiset kokemukset päiväkodista, tehtävät, jumpat, muskarit, poream-
me. Vanhemman kiittävä toteamus erittäin avoimesta suhtautumi-
sesta päiväkodin puolelta. Vanhemman kysymys kasvattajalle miten 
hoito- ja kasvatussopimus kulkee mukana – jatkuvuus?

Vuorovaikutuksen tasot:
Kysymys:  Millaisia vuorovaikutuksen tasoja oli mielestänne nähtävissä?
Vastaus: Koordinaatiotaso aika selvä alussa, turhan pitkään. Kasvattajalla  ja 

vanhemmalla hyvä suhde. Kommunikaatiotaso jäi vähälle. Kasvattaja 
olisi voinut pysähtyä vatsakipuihin, nukkumiseen, tunteisiin syvem-
min. 

Lapsen vanhemman rooliin eläytyminen
Kysymys: Millaisia tuntemuksia arvioitte vanhemmalla olleen tässä roolissa?
Vastaus: Vanhempi tunsi huolta lapsensa terveydestä ja jäämisestä ”jalkoihin” 

kilttinä lapsena isossa ryhmässä. Suurelta osin hän oli kuitenkin tyy-
tyväinen lapsensa hoitoon ja päiväkotiin. Vanhempi sai informaatiota 
lapsensa roolista päiväkodissa, sosiaalisuudesta, kaverisuhteista, tun-
teiden näyttämisestä. Vanhempi toimi asiantuntijana lapsensa asioista 
keskusteltaessa.

Millaisena lapsi näyttäytyi keskustelussa?
Kysymys: Minkä ”näköisenä” lapsi esiintyy po. keskustelussa, eli mitä asioita ja 

piirteitä hänestä on esillä ja miten? Tuleeko lapsi ”kokonaisena” esille 
keskustelussa?
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Vastaus: Terveys lähtökohta, perustyttö ”hyvää päiväkotiainesta”.  Kiltti. Tun-
teet (psykosomaattiset oireet) vahvana.  Historiaa. Lahjakkuuksia po-
sitiivisena (em. äidin esille tuomana). Iloinen pirteä lahjakkuus. Petty-
mykset?

Keskustelun häiriöt ja väärinkäsitykset?
Kysymys: Esiintyykö keskustelussa häiriöitä tai väärinkäsityksiä ja jos esiintyy, 

mitä ja millaisia ja mihin yhteyteen ne liittyvät?
Vastaus: Työntekijän maininta perheneuvolasta, vaikka tarkoitti lasten neuvo-

laa. Mitenkähän ”oikeassa ” tilanteessa vanhempi olisi reagoinut? 
 Vatsakivut; äiti kertoo, kehittää ”syötin”, johon lto ei tartu – keskuste-

lu olisi saanut toisen sävyn. 
 Katsotaan videoita (kasvattajan maininta, tutkijan huom.); miksi? 

Kasvatuksesta keskustelu?

Miten lomake toimi keskustelussa?
Kysymys: Miten kaavake toimii tässä keskustelutilanteessa esim. näyttääkö tu-

kevan vai rajoittavan keskustelua?
Vastaus: Alkuvaiheessa tuntui sitovan, ei häirinnyt jatkossa. Toimi jäsentävänä. 

Äidin esille tuoma Pian vatsaoireilu ei tullut ”kunnolla kiinniotetuk-
si” kasvattajan jatkohaasteena. ”Mentiin eteenpäin”. Jatkotilantees-
sa keskustelu eteni luistavasti, joskin tulevaisuusnäky jäi aika paljon 
puuttumaan. 

Ilmeisesti lomake kuitenkin piti yllä keskustelun rakennetta.

Vanhemman ja työntekijän vuorovaikutus ja arvot?
Kysymys: Miten toteutui?
Vastaus: Vuorovaikutus toimi hyvin. Arvot vaikuttivat hyvin samanlaisilta. Tut-

tuus ja jo kolmannen kerran käyty sama keskustelu voivat vaikeuttivat 
tämän kohdan arviointia.
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Liite 3. Vanhan kansanlastentarhan toiminta ja yhteistyö äitien 
kanssa

Tutkimuspäiväkoti noudatti 60-luvulla perinteistä fröbeliläistä lastentarha- 
pedagogiikkaa, jolla oli lasten kokonaisvaltaisen kansalaiskasvatuksen eetos. 
"Lastentarhan tarkoituksena ei ole vain pitää silmällä alle kouluikäisiä lapsia, 
vaan sen tulee antaa heille koko heidän olemustaan vastaavaa toimintaa, vah-
vistaa ruumista, harjoittaa aisteja, pitää toiminnassa heidän heräävää henke-
ään, tutustuttaa heidät luontoon ja ihmisten maailmaan. Erityisesti lastentar-
han tulee ohjata heidän sydäntään ja mieltään oikein ja johdattaa heidät kaiken 
elämän alkulähteille ja sen yhteyteen." (Friedrich Fröbel, 1843, Hänninen & Valli 
1986, 37.) 

Alla on kuva alkuperäisessä yhteydessään sivulla: germanhistorydocs.ghi-dc.org/
sub_imglist.cfm?...

Valokuva 15. Saksalainen lastentarha 1900-luvun alussa

Kindergarten (c. 1900) Founded by Friedrich Fröbel (1782–1852), the first kinder-

garten opened in Blankenburg (Thuringia) in 1840. It aimed to stimulate children 

by exposing them to poetry and songs, by engaging them in various games for body 

and mind, and by allowing them ample contact with nature. This photograph by 

Gisela Frei shows a turn-of-the-century German kindergarten in Dresden.

Fröbeliläisen lastentarhan erityinen suomalainen sovellus kiteytyi helsinkiläi-
sessä kansanlastentarhassa. Kiinnitän seuraavassa tutkimuspäiväkodin tähän 
pitkään historialliseen kontekstiin hyödyntäen pääasiassa Aimo Halilan helsin-
kiläisen sosiaalitoimen historia-analyysiä. Siinä paikallinen vanha lastentarha 
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on kuvattu osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä. Halilan 
mukaan ”Euroopan sivistysmaissa perustettiin 1800-luvun alkupuolelta lähtien 
erityisiä laitoksia…. Lastenseimiä avattiin alle 3-vuotiaita varten sellaisten äitien 
tueksi, jotka olivat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai jotka eivät kyenneet muu-
toin antamaan lapselleen hoitoa. Lastentarhatoiminnan edeltäjiä meillä olivat ns. 
pikkulastenkoulut, nimenomaan niiden ala-asteet. Näitä perustettiin varsinkin 
eräisiin suuriin kaupunkeihin Englannin ja etenkin Ruotsin antaman esimerkin 
mukaan. Helsinkiin avattiin 1840 juuri valmistuneeseen vuoro-opetuskoulun ta-
loon tällainen pikkukoulu n. 50:lle ”köyhään työväenluokkaan” kuuluvalle lapsel-
le heidän sielunvoimiensa kehittämiseksi ja heidän suojelemisekseen huonoilta 
vaikutteilta. Tässä päiväkodissa voitiin antaa oppilaille oman leipäevään lisäksi 
myös lämmin ateria (Halila, 1977, 204).” 

”Saksan lastentarhatoimintaa kehitti Friedrich Fröbel 1830-luvun lopusta 
lähtien. Hän kehitti oman järjestelmän, ns. leikkikoulun, tukemaan ja täydentä-
mään 4–7-vuotiaiden lasten kotikasvatusta. Tämän suuren työkoulupedagogin, 
Fröbelin järjestelmä perustui lasten luontaiseen toiminnanhaluun, askartelu- ja 
leikkiviettiin…. Fröbelin ajatukset tulivat tunnetuksi myös Suomessa. Lastentar-
hoja koskeva keskustelu huipentui Suomessa 1860-luvun alussa kiivaaseen leh-
distöpolemiikkiin. ”Fröbeliläisyys” tunnustettiin jo melko yleisesti suositeltavak-
si menetelmäksi. Etenkin Suomessa kansakoulun isä Uno Cygnaeus oli innokas 
fröbeliläinen. Hän halusi liittää lastentarhat varsinaiseen koululaitokseen, mutta 
tämä rohkea ja kaukonäköinen hanke ei vielä jaksanut toteutua. Fröbelin mene-
telmiä alettiin joka tapauksessa yhä yleisemmin soveltaa meilläkin pienten lasten 
kasvatukseen ja opetukseen. Järjestelmä otettiin käyttöön Sedmigradskyn pik-
kulastenkoulussa juuri Uno Cygnaeuksen aloitteesta vuonna 1863, jolloin aloitti 
toimintansa maksukykyisten vanhempien lapsille tarkoitettu yksityinen ruotsin-
kielinen pikkulastenkoulu. Koulu toimi vuoteen 1867 (Halila, 1977, 203–204).” 
Hanna Rothman (1856–1920) ja Elisabet Alander (1859–1940) olivat hakeneet 
Saksasta fröbeliläisen lastentarhanopettajan koulutuksensa ja olivat maamme ja 
pääkaupungin lastentarhatoiminnan uranuurtajat. Hanna Rothman avasi Hel-
singissä maksukykyisten vanhempien lapsille yksityisen koulun ja lastentarhan 
vuonna 1883. Hän piti tärkeänä, että tällainen toiminta ulotettaisiin myös ”yhtei-
sen kansan” siis varattomien vanhempien lasten piiriin. Hän perusti ensimmäisen 
kansanlastentarhan vuonna 1888 (Siiri Valli 1988, 9). Hän korosti, että ”yhteis-
kunnalla on oikeus ja velvollisuuskin huolehtia siitä, että lapset saavat sellaisen 
kasvatuksen, joka on omiaan tekemään heistä siveellisesti voimakkaita ja työky-
kyisiä kansalaisia.” (Aimo Halila, 1977, 204). Lastentarhojen, myös kansanlasten-
tarhojen päivittäinen toiminta-aika oli yleensä viisi tuntia, esimerkiksi ensimmäi-
sen Lapinlahdenkatu 11:ssa toimintansa alkaneen lastentarhan toiminta-aika oli 
päivittäin kello 9–12 ja 14–16. Kansanlastentarhan lasten ikä oli kolmesta seit-
semään ikävuoteen. 70 lasta jaettiin 3-4-vuotiaiden, 5- ja 6-vuotiaiden osastoon. 
Siten askareet voitiin soveltaa iän ja kehitystason mukaan. Lapset saivat päivittäin 
aterian, lautasellisen lämmintä olutjuustoa tai velliä. Enempään eivät rahat riit-
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täneet. Lapsilta perittiin ruuasta kuukausimaksuna markka. Puitteet olivat vaati-
mattomia. Lastentarhaan sai tulla sellainenkin lapsi, joka oli likainen ja jolla oli 
repaleiset vaatteet. Näitä lapsia ja perheitä yritettiin tarhan tätien toimesta auttaa 
myös materiaalisesti (Valli, 1988, 10).

Yhteistyö lasten äitien kanssa oli osa lastentarhanopettajien ja johtajien työ-
tä. Perustamisesta alkaen vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on koettu työhön 
kuuluvaksi tärkeäksi osaksi. ”Aloittaessaan työn kansanlastentarhassa Hanna 
Rothman ja Elisabeth Alander olivat selvillä siitä, että lastentarha voi antaa tukea 
kodeille vain silloin, kun kotien ja lastentarhan suhteet olivat luottamukselliset, 
kun opettaja on enemmän perheen ystävä kuin ylhäältäpäin neuvoja antava auk-
toriteetti (Hänninen & Valli 1986,75).” ”Vuonna 1923 Elisabeth Alander kirjoitti 
kokemuksistaan Sörnäisten kansanlastentarhan ajalta: ”Kun lasten kasvatukselle 
on erittäin tärkeätä, että lastentarhan kasvattajatar tuntee lasten kodit ja on yhte-
ydessä niiden kanssa, on lastentarha pyrkinyt solmiamaan tätä yhteyttä. Kodeissa 
käyntien tärkeyttä on kasvattajataroppilaiden opetuksessa erityisesti teroitettu 
niin teoriassa kuin käytännössä.” Äitejä kutsuttiin myös ns. äitienkokouksiin las-
tentarhalle. Näitä tilaisuuksia Alander mainitsi pidetyn ajoittain joka sunnuntai. 
Tarkoituksena oli luoda äiteihin luottamukselliset suhteet, mikä auttoi sekä äitejä 
että opettajia ”yhteisten” lasten kasvatuksessa. Isiä ei juuri kokouksiin saatu. Lap-
set osallistuivat tilaisuuksiin niiden valmistelijoina…. Äitienkokousten pitäminen 
kuului osana fröbeliläiseen vanhempainkasvatukseen, ”äitienpedagogiikkaan”… 
Esitelmin ja keskusteluin keskityttiin lähinnä kasvatuksellisiin ja terveydenhoi-
dollisiin, mutta myös eettisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin. (Hänninen & Valli 
1986, 75–76).”
Lastentarhanopettajaksi vuonna 1926 Ebeneser-seminaarista valmistunut ja 
myös seminaarin rehtorina vuoteen 1959 toiminut Armo-Laina Sirelius11 kuvaa 
Helsingin sosiaaliviraston henkilöstölehdelle Uusolle (6/1992) antamassaan 
haastattelussa yhteistyön luonnetta ja taustaa Helsin-gin kaupungin vanhalla 
työläisalueella, jossa myös lastentarhanopettajien perustama Ebeneser-opetta-
jankoulutuslaitos sijaitsi lastentarhoineen ja -seimineen: ”Sörnäinen, Ebeneserin 
ympäristö oli työläiskaupunginosa. Vaasankadun ja Helsinginkadun seutu olivat 
kuuluisia juomingeistaan. Perheet olivat suuria ja köyhiä. Hätä ja puute näkyivät. 
Muualta tulleet opiskelijat saivat nopeasti sosiaalisen herätyksen. Lastentarhan-
opettaja ratkoi monia ongelmia. Tiedän ne kadut päästä päähän. Olen käynyt jo-
kaisessa talossa vierailulla. Alkoholiongelmia oli, isillä varsinkin. Kyllä opettajat 
tiesivät, mutta mitään väärää, väheksyvää leimaa emme lapsiin lyöneet. Äidit, jot-
ka usein vetivät lapsia eteenpäin yksinään, eivät olleet saaneet parhainta mahdol-
lista kasvatusta. Siinä oli lastentarhoilla paljon henkistä antamista. Varsinkin kas-
vatusasioissa. Äitien puheiden mukaan oli vähän hankalaa hyvän ruoan saaminen 

11 Armo-Laina Sirelius valmistui lastentarhanopettajaksi Ebeneser - seminaarista vuonna 1926, toimi 
1926–1938 Ebeneserkodin lastenlaitosten ja 1938–1959 seminaarin rehtorina.
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ja hankkiminen. Ebeneserissä lapset saivat ruoan, siellä ruoka oli usein parem-
pi kuin kotona; en pitäisi sitä kuitenkaan vanhempien vikana. Perheessä saattoi 
olla juoppo isä. Yritimme silloin tukea äitiä, että hän jaksaisi…. Kotikäynnit olivat 
asiaankuuluvia…. Äitien oli pakko käydä työssä, isiä ei läheskään kaikilla lapsil-
la ollut. Oli sotavuosia ja paljon oli muutenkin yksinhuoltajia. Oli monenlaisia 
perheitä. Perheet, jotka eivät olleet sivistyneitä, halusivat nimenomaan sellaiseen 
tarhaan, jossa opetettiin tapoja ja muuta. Vanhemmat eivät itse pystyneet sitä tar-
joamaan. Äidit olivat kiitollisia ja halusivat lapsilleen paremman tulevaisuuden. 
… Pidimme usein vanhempainkokouksia, joihin kutsuttiin myös isät. Joissakin 
lastentarhoissa heitä kävikin, pääasiassa kuitenkin äitejä. Jos näimme, että jolla-
kin lapsella oli erikoistaipumuksia piirtämiseen tai muuta kädentaitoa, koetimme 
ottaa asian esille hienotunteisesti rupattelun lomassa. … Koetimme saada van-
hemmat oivaltamaan asioita, saada kiinnostumaan kasvatuspuolesta ja lastensa 
ominaisuuksista.” (Rautesalo 1992).

Kuten Sireliuksen kertomasta käy ilmi, tukivat lastentarhanopettajat työläis-
valtaisilla alueille lapsiryhmänsä pedagogisen työn ohella myös lasten äitejä, joilla 
tuolloinkin oli päävastuu alle kouluikäisten lastensa kasvatuksesta.

Tutkimuspäiväkodin kasvatusyhteistyön historialliskulttuuriset taustat

Kasvatusyhteistyön tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon yhteistyön osa-
puolten erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset taustat ja asemat, sillä ne vaikuttavat 
osaltaan yhteistyökäytäntöjen muotoutumiseen.

”Vanha lastentarhanopettajakoulutuksen ideologia oli lähtenyt toisenlai-
sista lähtökohdista. …miten muotoilisin sen? … Alunperinhän se lähti – 
niin kuin niin monet asiat – parempiosaisten henkilöiden avusta heikoille, 
heikoissa yhteiskunnallisissa oloissa olevien avuksi.”

H: Tällainen hyväntekeväisyysajatus?

”…Ehkei siinä mielessä hyväntekeväisyys, mutta kuitenkin valistuksen le-
vittäminen niille, joilla ei katsottu olevan – kuten ei ollutkaan – kykyä 
kodin hoitoon ja lasten hoitoon. Ja äidithän olivat yleensä kotona, oli 
maalla tai kaupungissa, niin… jo 1800-luvulla, jolloin lastentarhat ovat 
lähteneet, jos lähdetään Fröbelin ajoista asti.”

Lastentarha-aatteella oli yhteys kansansivistyksellisiin ja kansallisvaltiollisiin py-
rintöihin. Suomeen kulkeneiden uusien aatteiden, myös kansankasvatusaatteiden 
lähtömaa oli Saksa. Myös suomalaisen lastentarhatyön juuret ovat saksalaisessa 
filosofiassa. Saksassa ammattikoulutuksensa saaneiden lastentarhanopettajatta-
rien ensiksi pääkaupungissa Helsingissä käynnistämässä lastentarhatyössä tämä 
näkyy hyvin vahvana kulttuurina 1900-luvun loppupuolelle asti. 
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Lastentarhanopettajat ovat ammatillisen sosiaalisen ja pedagogisen työkentän 
eräs vanhimpia ammattiryhmiä maassamme. Helsingissä varhainen suomalainen 
lastentarha käynnistyi ylä- ja keskiluokkaisille maksukykyisille ruotsinkielisille 
perheille tarkoitetuista muodoista ja laajeni kansanlastentarhan muodossa työ-
väestön ja köyhälistön lapsille tarkoitettuna kansansivistyksellisenä tai sivistys-
aatteen läpäisemänä köyhäinhoidon muotona. Kansanlastentarhan tavoitteena 
oli kunnon kansalaisten kasvattaminen yläluokkaisten arvojen mukaisesti, joihin 
kuului syvä uskonnollinen sisältö ja opettajattarien siveellinen puhtaus, joka tar-
koitti esimerkiksi, ettei opettajattaren naimisiin menoa ja lasten saantia pidetty 
suotavana. Ensimmäiset lastentarhanopettajat tulivat ylemmistä sosiaaliluokis-
ta, sillä sekä maaseudun että kaupunkien työväentaustaisilta naisilta puuttuivat 
1800-luvulla lähes kokonaan sekä peruskoulutus- että jatkokoulutusmahdollisuu-
det. Helsingin kaupungin sosiaalitoimen historiaa tutkineen Aimo Halilan mu-
kaan ”Sosiaalista työtä tekevien järjestöjen jäsenistö oli useimmissa tapauksissa 
ylimmistä säätykerroksista ja pääasiassa naisia. Köyhäinhoito alkoi maallistua ja 
työtehtävien erikoistuminen alkoi etenkin 1905 suurlakon jälkeen.” (Halila 1977, 
21–22). Ylempien sosiaaliluokkien tyttärille lastentarha oli 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa lähes ainut tie päästä itselliseksi ja hankkia jonkinlainen toi-
meentulo tästä työstä itselleen. 

Lastentarhanopettajien ammattikunnan oma toiminta oli tärkeää ammatti-
kunnan yhteiskunnallisen aseman nostamisessa ja vakiinnuttamisessa. Seuraa-
van kuvakollaasin tarkoituksena on osoittaa kiteytetysti tutkimani lastentarhan/
päiväkodin kasvatusyhteistyön taustalla olevia historiallisia ja paikallisia polku-
riippuvuuksia. Yhteisenä sitovana tekijänä polkujen solmukohdissa, verkostojen 
toisiinsa kytkijänä ja myös oman tutkimukseni teemaan kytkijänä on tutkimus-
päiväkodin ensimmäinen johtaja, joka oli tutkimuspäiväkodissa vuonna 1963 pi-
detyn lastentarhatoiminnan 75-vuotisjuhlan ja vuonna 1964 Jyväskylässä pide-
tyn pohjoismaiden lastentarhanopettajien seminaarin pääorganisaattori. Kuvat 
kertovat lastentarhan liittymisestä koti-ideaalin sekä naisten yhteiskunnalliseen 
asemaan ja keskinäiseen yhteistyöhön.
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Valokuva 16. Tytöt tarkastelemassa rukkia tutkimuspäiväkodin juhlassa vuonna 1963

 

Valokuva 17. Perinteinen nukkekoti tutkimuspäiväkodin juhlanäyttelystä vuonna 1963
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Lastentarhan ja päiväkodin sisällöllisinä ydinteemoina ovat kautta historian 
kulkeneet koti ja kodinomaisuus. Oheiset kuvat nukkekodista ja kahdesta pik-
kutytöstä tutkimassa rukkia ovat vuodelta 1963 lastentarhatoiminnan 75-vuotis-
näyttelyssä tutkimuspäiväkodissa. Kansan Uutiset kertoi tilaisuudesta 3.12.1963. 
Lastentarhaan oli kerätty vanhan lastentarhan toimintavälineistöä sekä suoma-
laista käsityötoimintaa esittelevää välineistöä, kuten kuvan rukki. Nukkekoti ku-
vaa vanhaa eurooppalaista yläluokkaista kotia, joka jo pitkälti on ollut kodin tär-
keä ideaali myös suomalaisessa kaupunkiyhteiskunnassa. 

Kuvista voi todeta lastentarha-aatteen ideaalisen ”hyvän kodin” idean ja sii-
nä naisen näkymättömän roolin rakentuneen sekä paikalliskulttuurisista että 
kansainvälisistä virtauksista. Kodin ideaalissa ilmenee sekä maatalon ahkeran 
emännän sekä toisaalta maapatruunan ja kaupunkiporvarin hyvin hoidetun ko-
din ihanne. Kysymys oli siten eräänlaisesta yhdistelmäideasta, jota ainakin pää-
kaupungin lastentarhapedagogiikassa saatettiin viljellä ainakin 1960-luvulla. 
Kummassakin ideassa itse tekijä, nainen rukkinsa äärestä ja palvelijatar on jäänyt 
näkymättömäksi. Monet tämän ajan lastentarhanopettajat tulivat tuolloin maa-
taloista kaupunkien keskiluokkaisten rekryyttien ohella. Rukki oli maa- ja met-
sätalousvaltaisen yhteiskunnan naisten keskeinen työväline. Sillä ahkera nainen 
teki välttämättömiä hyviä tekoja muille ihmisille. Kaupunkilaisen porvariskodin 
keskipiste oli hyvinvoiva mies, hallitsija, jonka hyvän olon ja viihtyvyyden teki-
vät myös näkymättömät – kuin vanhan sadun hyvät haltijattaret – palvelijattaret. 
Suomalaisen kansanlastentarhan kodin ja naistyön ideaalit tulivat kansainvälisi-
nä virtauksina, mutta niitä sovellettiin ja rikastettiin paikallisiin oloihin.

Edellä esitellyn näyttelyn järjestäjä, lastentarhanopettajien ammattiryhmän 
aktiivinen toimija oli tutkimuspäiväkodin ensimmäinen johtaja Lea Rokka-
nen-Lavonius, jota haastattelin tähän tutkimukseen 1.8.2000. Hän toimi myös 
2.–9.8.1964 Jyväskylässä järjestelyn X Pohjoismaisen Lastentarhakokouksen 
kongressisihteerinä. Tämän kokouksen mottona oli: ”Tämän päivän lapsi – huo-
mispäivän kansalainen”. Kongressin eräänä pääteemana oli yhteistyön kehittä-
minen lasten vanhempien kanssa. Oheisessa kuvassa Lea Rokkanen (toinen oike-
alta) on pyytämässä rouva Sylvi Kekkosta Pohjoismaisen lastentarhakokouksen 
suojelijaksi.
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Valokuva 18. Tutkimuspäiväkodin 1. johtaja toinen oikealta rouva Sylvi Kekkosen luona12

1960-luvun yhteistyöteemoillaan suomalainen lastentarha-aate näyttää liikku-
neen varsin moderneissa hyvinvointivaltiollisissa yhteyksissä ja teemoissa sekä 
pohjoismaisten sisartensa että oman maan johtavien naisten, kuten tuolloisen 
”maan äidin” kanssa. Suomalaisen lastentarha-aate pysyi pitkään aina 1960-lu-
vulle kansainvälisenä, paljolti pohjoismaisena yhteistyönä. Tämä kertoo lasten-
tarhasta kansainvälisenä, lähinnä saksalais-ruotsalaisena liikkeenä ja toisaalta 
lastentarhanopettajien ammattikunnan alkuperäisestä vahvasta yhteydestä Suo-
men ruotsalaiseen kulttuuriin ja kieleen. 

12 Työ on ilomme palkka surumme. Lastentarhanopettajaliitto 1919–1999, s. 58.
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Liite 4. Tehtaan lastentarha äitien ja muiden naisten 
lastenhoitotyön työnjaon alkumuotona

H: Missä olitte aikaisemmin, ennen Siilitietä?

”Jos minun työuraani katsotaan, niin valmistuin -37 Ebeneseristä. Sil-
loin oli hyvin vaikeaa saada työtä. Ensin kävin semmoista Pälvi Lutherin 
kurssia vaan jotain tehdäkseni. Hänhän oli tämmöinen sairaala-askar-
ruttaja, mutta hän oli myös lastentarhanopettaja, näitä vanhempia ikä-
polvia. Kävin hänen semmoista kurssiansa. Mutta hain ja sain Forssan 
tehtaan lastentarhasta paikan. Se oli niitä vanhimpia tehtaan lastentar-
hoja Suomessa, Finlayson Forssa”. 

H: Useimmillakin tehtailla oli siihen aikaan omia lastentarhoja?

 ”Juu, niin oli”.

H: Ja niissä oli koulutettua väkeä?

”Niin, oli niissä koulutetut lastentarhanopettajat, mutta siihen aikaanhan 
ei ollut mitään tämmöisiä kiintiöitä lasten lukumäärälle opettajaa kohti 
jne. Siellä oli hirmu iso kokopäiväryhmä, 40 lasta ja yksi opettaja kerral-
laan ja joku apulainen. Se oli sitä aikaa. Mutta Helsingissähän oli silloin 
jo rajoitettu tämä 25 lasta ja yksi opettaja”. 

Edellä esittämäni kuvaus haastateltavani työuran alusta tehtaan lastentarhassa 
osoitti, että teollistuminen toi muassaan myös pienten lasten hoitamiseen uusia, 
tässä tapauksessa naissukupuolen sisällä tapahtuneita työnjakoratkaisuja. Eräs 
tämän tehtävän ratkaisemiseksi käyttöön otettu työnjaollinen ratkaisu oli tehtaan 
organisoima lastentarha. Työnjaon kautta on teollisessa yhteiskunnassa haet-
tu ennen muuta työn tuloksen tehostumista ja tuottavuuden kasvua. Ote juon-
taa varhaiskasvatustyön yleisempiin yhteiskunnallisiin näkökulmiin ja tekijöihin 
äitien ja naisten työnä, heidän keskinäisenä työnjakona ja lasten tarvitsemana 
hoitotyönä. Se osoittaa työläisäitien ja ammatillisen varhaiskasvatuksen pitkän 
yhteisen ja erityisen juuren jo suomalaisen yhteiskunnan teollistumisen aikaan ja 
tässä eri toimijoiden keskinäisiin riippuvuussuhteisiin. Ote kertoo lasten elättä-
misestä äitien tehdastyön avulla. Pienen lapsen äiti ei voinut tehdä tehdastyötä ja 
hoitaa pieniä lapsiaan samanaikaisesti. Tehdastyön luonne ja organisoinnin tapa 
estivät tämän. Palkkatyö vaati päivittäin ja kokoaikaisesti äidin työpanoksen ja 
-voiman. Tarvittiin toisia ihmisiä hoitamaan hänen lapsiaan. 

Suomalaisen lastentarhan eräs juuri nousee tehtaasta, tehtaiden lastentarhois-
ta. On tärkeää tuoda tämä juuri esille, sillä tällä juurella on yhteys myös nykypäi-
väkodin olemukseen äitien ja muiden naisten välisenä työnjakona. 
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Yhdessä työnantajien armoilla

Haastateltavani kuvaa Finlaysonin Forssan tehtaan lastentarhan ja Helsingin 
kaupungin lastentarhojen työsuhteita koskevia piirteitä seuraavasti: 

”Siellä Forssassa minä olin vaan yhden vuoden ja sain sitten täällä…mut-
ta silloin opettajat ensi alkuun aina olivat aika kauan vain sijaisia. Ei ollut 
jatkuvaa työsuhdetta. Palkattiin syksystä jouluun ja sitten oli joululoma 
ja sitten tammikuusta kesään.

”Esimerkiksi minun kohdallani oli vielä tällainen käytäntö. -64 syksyllä 
aloitin Siilitiellä. Sitten minulla oli parin viikon joululoma ja työsuhde 
katkesi, sitten taas keväällä alkoi ja loppui toukokuun loppuun.”

Lastentarhanopettajat ja muut lastentarhojen ja -seimien työntekijät hoitivat 
lapset äitien ollessa työssä tehtaissa, toimistoissa, kaupoissa, ravintoloissa oman 
ja lastensa elannon hankinnassa. Historiallisesti lastentarhanopettajat olivat ol-
leet lapsettomia, kutsumukselleen antautuneita tai joutuneita ”uranaisia”. Myös 
heillä on ollut ajoittain vaikeuksia löytää työtä. Haastateltavani puhuu valmistu-
misestaan 1930-luvun lopusta ja siitä kuinka oli vaikea saada töitä. Suurin osa 
yksityisistä lastentarhanopettajien omistamista lastentarhoista Helsingin kau-
pungissa oli tuolloin jo siirtynyt kaupungeille ja kunnille. Lastentarhanopetta-
jien ammattikunnasta valtaosa oli toki ollut alusta alkaen jatkuvien taistelujen 
tiellä saadakseen pienehkön toimeentulonsa lastentarhatyöstä ja etenkin lasten 
päivittäiseen toimintaan tarvittavat tilat ja varat kokoon. Voi sanoa että pääkau-
pungin lastentarhanopettajien vanha ammattikunta oli köyhtynyt luovuttaessaan 
lastentarhat Helsingin kaupungille vuonna 1931. Tällöin myös niiden omaisuus ja 
määräysvalta olivat siirtyneet kaupunginisille. Lastentarhanopettajien työsuhteet 
tulivat turvatummiksi 1950-luvun lopulta käynnistyneen hyvinvointivaltiollisen 
rakennustyön ja yleisen työlainsäädännön kehittymisen myötä. Kun lastentarhoja 
alettiin pääkaupungissakin rakentaa aiempaa tiuhempaan tahtiin, kasvoivat am-
mattikunnan työmahdollisuudet merkittävästi. Lastentarhanopettajat palkattiin 
kuitenkin aina 1960-luvulle asti erillisesti syys- ja kevätkaudeksi. Tällaiset palk-
kausmuodot alkoivat yleistyä jälleen 1990-luvulla kunnissa, etenkin päiväkoti-
hoidossa. 1990-luvun ilmiönä päiväkotihoidossa se on liittynyt ennen kaikkea 
taloudellisen tehokkuuden ja säästöjen tavoitteluun. Lastentarhanopettajat ovat 
joutuneet kamppailemaan sekä lastentarhasta että omasta paikastaan yhteiskun-
nassa, vaikka myös lasten vanhemmat ovat olleet ajoittain aktiivisesti liikkeellä 
lastensa puolesta. 

 Pienten lasten äitien ja päivähoidon (nais)työntekijöiden palkkatyösuhteiden 
ja -urien rikkonaisuus ja pätkäisyys voivat kertoa jotain oleellista pienten lasten 
hoitamis- ja kasvatustyön ja samalla yhteistyön erityisluonteisista riippuvuus- ja 
sääntelysuhteista yhteiskunnassa ja niiden naissukupuoleen liittyvistä kulttuuri-
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sista ja yhteiskunnallisista juurista. Oletukseni on, että aiemmin tällä oli yhteys 
suomalaisen yhteiskunnan elinkeinorakenteeseen, pienten lasten äitien työvoi-
man tarpeeseen kesäisin maatöissä ja talvisaikaan tehtaissa kausityövoimana. 
Lastentarhanopettajanaisille ja pienten lasten äideille näyttää olleen yhteistä 
heikko työmarkkina-asema, kuten katkonaiset työsuhteet. Lapselle kuitenkin jat-
kuva ja korkeatasoinen hoito ja kasvatus on elintärkeä.
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Liite 5. Kokeilutoiminnan prosessuaalinen rakentuminen

Toiminnan kohteen, tavoitteiden, toimintasuunnitelmien, menetelmien ja ar-
vioinnin polveileva, mutta ilmeisen johdonmukainen rakentuminen ilmenee 
hankkeen ohjausdokumenteista. Se oli samalla ohjausryhmän oman työn hah-
mottumista. Esitän seuraavissa taulukoiden (Taulukot 7–12) muotoon rakenta-
mani kokeilutoiminnan sisällöllisen ja ajallisen kehkeytymisen ajalla 11.1.2001–
24.10.2002. Taulukoiden tekstit13 ovat muutamaa epäolennaista kohtaa lukuun 
ottamatta suoria lainauksia ohjausdokumenteista.  

Perusväittämäni on, että hankkeen valmisteluprosessissa kokeiluidea näytti 
konkretisoituvan hyvin jäljitettävissä olevana, hämmästyttävän johdonmukaises-
ti eri tekijöiden yhteisvaikutusten, keskinäisriippuvuuksien ja mekanismien gene-
roivina prosesseina ilman, että olisi paikannettavissa yhtä tai kahta tekijää, jotka 
olisivat ikään kuin näkymättömällä kädellä ohjanneet prosessin rakentumista toi-
vottavaan suuntaan.  

Seuraavassa kohteen määrittelyä ja tavoitteenasettelua koskevassa taulukossa 
7 on vasemmalta oikealle luettaessa nähtävissä kohteen kehkeytyminen ja tavoit-
teiden asteittainen tarkentuminen ”Syrjäytymisen ehkäisystä” ”Lapsen hyvään 
oloon päiväkodissa” 11.1.2001–24.10.2002 välisenä aikana. 

Taulukossa on nähtävissä hankkeen yleinen hahmottaminen. Kokeilua läh-
detään hahmottamaan ”rahallisen resurssin” avulla tapahtuvasta ”syrjäytymisen 
ehkäisystä” paikallisena eri asiantuntijatahojen vuorovaikutuksellisena tulkinta-
na, asteittain etenevänä nimeämisprosessina, jonka keskiössä on lopulta ”Lapsen 
hyvä olo päiväkodissa”. Taulukosta voi todeta hieman hämmentävästi kohteen 
verrattain kypsän luonnehdinnan jo vuoden 2001 alussa. Tämä vihjaa siihen, että 
asiantuntijoilla oli ainakin idean tasoinen jaettu hahmo siitä mitä kokeilulla ta-
voiteltaisiin. 
 
 

13 Kokeilun kohteen ja tavoitteiden määrittely, toimintasuunnitelman, menetelmin ja arvioinnin 
rakentumisen ajallinen, sisällöllinen ja rakenteellinen prosessi ilmenee taulukkokokonaisuuden vii-
dessä horisontaalisessa ja vertikaalisessa tasossa kulkevien sarakkeiden teksteissä. Erikokoiset tyhjät 
sarakkeet taulukoissa kertovat, että kyseisenä määrittelyajankohtana ohjausasiakirjoissa ei ollut tau-
lukoiden vasemmassa reunassa nimettyä tekstisisältöä. Kuvaustavalla on tarkoitus osoittaa kokeilua 
koskevien ideoiden, ”kokeiluteorian”, kokeilun sisältöjen, resurssi- ja toimijarakenteiden sekä tulos-
ten käsitteellistämisen ajallinen eteneminen ja kiinnittyminen tietyllä tavalla käytännön työn etene-
miseen.
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Taulukko 8. Vuorovaikutusprosesseja tukevien menetelmien vakiintuminen

Toimintasuunnitelma
(18.1.2001)

– Päivähoidon henkilökunnan 
kouluttaminen 

Toimintaterapiapalveluja 
lapsille

Päivähoidon perhetyöntekijän 
työpanos alueella

–            –

Menetelmät
(24.10. 2002)

– –        – Lapsille: käsikynkkä, taide, teatterit, 
hieronta, futis, paini, draama 
Henkilökunnalle: em. liittyvää 
koulutusta sekä arvostavan 
haastattelun ja vaikeiden perhe- ja 
lapsitilanteiden ymmärrystä lisäävää 
koulutusta sekä perhetyöntekijän 
asiantuntija-apu. Vanhemmille: 
perhetyöntekijän tuki, toiminnalliset 
menetelmät, esim. käsikynkkä, 
taidekerhot jne.

 
 

Taulukko 8 osoittaa toimintasuunnitelman ja menetelmällisen hahmotuksen kiin-
teän yhteyden ja toimintasuunnitelman tämän mukaisen ”elämisen”. Käytännölli-
sen toiminnan suunnittelussa lähdettiin eri toimijoiden ja lisäresurssiksi hahmot-
tuneen perhetyöntekijän työpanoksesta ”toimintana”. Kohteen käytännöllisen ja 
käsitteellisen haltuunoton myötä, varsinainen käytettävä menetelmäkokonaisuus 
eri toimijoiden (lapset, henkilökunta, vanhemmat) näkökulmista, tarpeista ja 
mahdollisuuksista oli hahmottunut: työvälineet hankittu, kokeiltu, valmistettu ja 
sovitettu koko-naistyöhön mahdollisiksi ja sopiviksi.

Kohteen määrittely (1) (2) (3) (4)
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Taulukossa 9 ilmenee käsitteellinen kehitys ”varhaisesta puuttumisesta” ”voima-
varaistavaan vuorovaikutukseen”. 

Taulukko 9. Varhaisesta puuttumisesta voimavaraistavaan vuorovaikutukseen

Kohteen 
määrittely

(1) (2) (3) (4)

Vaikutustulosten 
arviointi 

Lapsiperheiden 
ja päivähoidon 
henkilökunnan 
välisen yhteistyön 
kehittyminen erityisesti 
syrjäytymisvaarassa 
olevien perheiden 
kohdalla 

Varhainen puuttuminen 
ongelmatilanteissa; 
asiakkaat pystytään 
ohjaamaan ajoissa 
eteenpäin

Päiväkodin 
henkilökunnan 
valmiuksien 
kehittäminen

(11.1.2001)

– – Mihin haluamme vaikuttaa? 

1. Yhteistyö paranee ja helpottuu syventämällä 
henkilökunnan ammattitaitoa kohdata sekä 
lasten että vanhempien arjen pulmia. Näin lasta 
päästään auttamaan kasvussa ja kehityksessä 
mahdollisimman varhain.

2. Parempaan vuorovaikutukseen lapsensa 
kanssa haluava vanhempi oppii toiminnallisten 
menetelmien avulla paremman arjen sujumista 
perheessä. Tämä tapahtuu yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa, jolloin lapsellekin välittyy 
viesti turvallisesta kasvattajayhteisöstä.

3. Perhetyöntekijä päivähoidossa on vanhemmalle 
paremmin saatavilla oleva tuki ja voimavara oman 
elämänhallinnan ja perheen pulmatilanteiden 
ymmärrykseen.

(24.10.2002)

Taulukosta 10 voi lukea kehittämistoiminnan fokusoituminen lapseen.

Taulukko 10. Kokeilun tavoitteiden fokusoiminen lapseen

Miten 
vaikuttavuus 
ilmenee? 

– – – Lapsen parempi olo heijastuu henkilökuntaan. Lasta kyetään 
tukemaan kasvussa ja kehityksessä paremmin, kun puheeksi 
ottaminen helpottuu ja vanhempi saadaan yhteistyöhön. 
Henkilökunnan parempi ymmärrys lapsen ja perheen tilanteesta 
helpottaa lapsen auttamista ja varhaista puuttumista. Henkilökunta 
saa ”jaksamiseen” työkaluja ja oppii uusia menetelmiä. 
(lapsihieronta, toiminnalliset menetelmät jne.) Vanhemmat saavat 
neuvoja lastenkasvatukseen ja perheiden arjen pulmiin sekä tukea 
parempaan vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Vanhempien ja 
henkilökunnan yhteistyön arvostus ja luottamus kehittyy. Lapsen 
turvallisuudentunne lisääntyy.

Kohteen 
määrittely

(1) (2) (3) (4)
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Toiminnan tuloksia koskevan ajattelun laadullinen muutos heijastui myös hank-
keen tutkimukselliseen arviointityöhön. Tämä näkyy seuraavassa taulukossa 11. 

Taulukko 11. Tulosten arviointi kaikkien osallisten näkökulmasta

Miten 
vaikuttavuutta 
arvioidaan ja 
mitataan? 

– – – Hanketta arvioidaan lapsen, asiakkaan ja henkilöstön/verkoston 
näkökulmista. 

Lapsinäkökulma: Lapsinäkökulmaa arvioi Helena Vierimaa 
folkloristiikan pro seminaarityönään. Tutkimussuunnitelma 
arvioidaan 28.10., aineiston keruu tapahtuu 31.12.02 mennessä ja 
analysointi sekä tutkimuksen odotettu valmistumisaikataulu on 
kevät -03.

Asiakasnäkökulma: Asiakasnäkökulmaa arvioivat 
sosionomiopiskelijat Satu Rantala ja Nina Viander. Aineisto 
(asiakashaastattelut) on jo kasassa ja analyysivaiheessa. Arviointi on 
heidän lopputyönsä ja valmistumisaikataulu on 12/2002.

Henkilöstö/verkostonäkökulma: Arvioinnin tekee kasvatustieteen 
opiskelija Aino Ovaskainen proseminaarityönään. Aineiston 
keräysmetodi on avoin haastattelu kaavakkeen avulla 25.10.02 alkaa 
ja arvioitu valmistumisajankohta on 10.12.2002.

Kokeilun tiedotusyhteistyötahot näkyvät taulukossa 12. Taulukoista 9 ja 10 voi to-
deta tulosten määrittelyn ja arvioinnin hahmottamisessa selkeän muutoksen. En-
sivaiheessa (11.1.01) tulokset nähtiin ongelmalähtöisesti, erillisryhmiin ”syrjäy-
tymisvaarassa oleviin” kohdistuvina ja ”asiakkaiden ohjaamisena”, asiantuntijan 
toimesta ”varhaisena puuttumisena” ja ”henkilökunnan valmiuksien kehittämise-
nä”. Kypsässä vaiheessa 24.10.02 tulos nähtiin lapsen hyötymisenä vuorovaikut-
teisen yhteistyön kautta. Vaikuttamisen kohdetta etsitään ensin ”syrjäytymisvaa-
rassa olevien perheiden” suunnasta ja myöhemmin ”vanhempien arjen pulmista”. 

Taulukosta 11 voi todeta em. uudenlaisen tulosta ja siten koko toimintaa kos-
kevan ymmärryksen syventymistä muun muassa niin, että paremman vuorovai-
kutuksen nähdään lisäävän sekä henkilökunnan että vanhempien ja myös lasten 
voimavaroja, elämän ja toiminnan motivaatiota vuorovaikutteisesti ja kehämäi-
sesti kaikkien osallisten osalta. 

Kohteen 
määrittely

(1) (2) (3) (4)
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Taulukko 12. Ulkopuoliset vuorovaikutussuhteet ja tiedottaminen

Tiedottaminen 
ja raportointi

– – – Tiedottamisen eri tasot 

Asiakkaat

Henkilöstö

Lähiverkosto ja muut yhteistyössä olevat viranomaiset

Heikki Waris-Instituutti

Kypsässä vaiheessa tulosta koskeva ymmärrys oli muuttunut laadullisesti. Nyt 
siinä korostuivat yhteistyö, auttaminen, vuorovaikutus, oppiminen ja tuki, arjen 
parempi sujuminen, elämänhallinta ja päivähoidon tähän myönteisesti vaikutta-
maan pyrkivä toiminta, perhetyöntekijän saatavilla olona ja lapsen ja vanhempien 
kokonaistilannetta koskevan ymmärryksen lisäämisenä. 

 Kokeilun monitahoinen luomisprosessi ja vuorovaikutussuhteet sekä auttoi-
vat hankkeen toteutusprosessia että paransivat sitä laadullisesti muun muassa 
niin, että kokeilua toteuttavien ja ylläpitävien tahojen oli perusteltava toimintansa 
julkisesti. Samalla se joutui itse kehittävän vuorovaikutuksen kohteeksi. 

Kohteen 
määrittely

(1) (2) (3) (4)
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14 Lähde: Siilitien varhaisen tuen väliraportti vuodelta 2002

Liite 6. Kieku-kokeilun arviointitutkimusten tulokset

Positiivisen diskriminaation rahoituksella tehtyjen varhaisen tuen hankkeiden 
ehkä keskeisimmät toiminnan vaikutuksia ja tuloksia koskevat arvioinnin tavat 
olivat vuosi- ja loppuraporttien muodossa tehdyt ohjaus- tai johtoryhmien itse-
arvioinnit. Muita arvioinnin muotoja olivat hankkeiden erilaisista vaikutuksista 
ulkopuolisten tekemät tutkimukselliset arvioinnit. Myös niin sanottuja hallin-
nollisia arviointeja, jotka koskivat hankkeiden taloudellisia tai sosiaali(palvelu)
poliittisia vaikutuksia tehtiin. Kieku-hankkeen vaikutuksia ja tuloksia arvioitiin 
näillä kaikilla tavoilla. Dokumenteista käy ilmi, että hallinnon ja ohjausryhmän 
omat arvioinnit painottuivat prosessin alkuvaiheessa ja projektitoiminnasta teh-
dyt ulkopuoliset arvioinnit loppuvaiheessa. Omassa vuonna 2005 kokoamassani 
raportissa (Kaukoluoto 2005) on yhteenveto näistä molemmista sekä lisäksi ar-
viota päiväkodin työtoiminnan kehittämisen luonteesta sekä alustavaa arvioin-
tia kokeilun sosiaalipoliittisista ja taloudellisista vaikutuksista. Vaikutukset ja 
tulokset näyttivät jäsentyvän osin sosiaalisesti ja materiaalisesti monitasoisesti, 
vuorovaikutteisesti ja generatiivisesti. Tietyt tulokset olivat esimerkiksi ajallisessa 
riippuvuussuhteissa toisiinsa tai edellyttivät toinen toisiaan. Eri toimijoiden nä-
kökulmasta tulokset olivat osin erilaisia. Tulokset näyttivät olevan monipuolises-
ti ”toimintasidonnaisia”. Esittelen seuraavassa näiden arvioiden ja tutkimusten 
tuottamat päätulokset, joita kutsun yhteisöllisiksi luomiksi.  

Hankkeen vuoden 2002 seurantaraportin14 tekstistä käy ilmi, että toiminnan 
painopiste nähtiin entistä kokonaisvaltaisemmin lapsen koko toiminta- ja kas-
vuympäristön kohentamisena, joka voi toteutua lapsen koko toimintaympäristöä 
ymmärtävällä yhteistyöllä. Raportissa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Päi-
vähoidolla on ollut tietoutta lapsen ”parhaasta”, mutta työkaluja perheen koko-
naistilanteen ymmärtämiseen ja auttamiseen on kaivattu. Lapsi ei ole irrallaan 
toiminta- ja kasvuympäristöstään. Kyetäksemme auttamaan lasta kasvussa ja 
kehityksessä, tarvitsemme yhteistyötä ja ymmärrystä hänen koko elinpiiristään”. 

Tuki toteutuu päivähoidon normaalitoiminnan piirissä ja sen mahdollistamal-
la laajalla kontaktipinnalla: ”Päivähoidon luonteva päivittäinen kontaktipinta 
perheiden arjen todellisuuteen helpottaa autetuksi tulemista päivähoidon piiris-
sä. Monelle perheelle perheneuvolaan hakeutumisprosessi on joko niin mutki-
kas, syyllisyyttä tai häpeää herättävä, että apu jää tavoittamatta.” 

Raportissa korostettiin myös yhteistyömenetelmien toiminnallista luonnetta 
ja niiden merkitystä luottamuksellisen vuorovaikutuksen luojana ja edistäjänä: 
”Toiminnallisten menetelmien vanhempia aktivoiva vaikutus nousi projektin 
aikana erityisesti esille. Sellaiset vanhemmat jotka eivät osallistu vanhempai-
niltoihin, osallistuivat kuin huomaamattaan päivähoidon tempauksiin. Samal-
la vuorovaikutus omien lasten ja henkilökunnan välillä parani ja vanhempien 
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todettiin voimavaraistuvan. Dialogisuus, arvostava keskusteluyhteys vanhem-
man ja henkilökunnan välillä mahdollistuu joskus vasta usean tempauksen 
jälkeen. Yhteiset kokemukset auttavat yhteisen kielen syntymisessä ja tämän 
jälkeen vaikeistakin asioista on helpompi puhua; vasta tämän jälkeen lapsen 
elämäntilannetta päästään auttamaan”. 

Kokeilun edetessä lapsi hahmottui aiempaa selkeämmin koko kontekstinsa 
kautta; vanhempien auttaminen ja tukeminen auttoi lasta. Toiminnallinen ja rat-
kaisukeskeinen työorientaatio oli tärkeä, pelkästään apupuheen ei koettu riittä-
vän. Projektin avainsanoiksi hahmotettiin matalan kynnyksen perhetyöntekijän 
apu, toiminnalliset menetelmät päivähoidon yhteistyön tukena sekä ratkaisu-
keskeinen työmalli. 

Arviointitutkimusten tulokset vanhempien, työntekijöiden ja lasten näkökulmista 

Hankkeen ohjaus- ja tukiryhmä käsitteli kokouksessaan 29.8.2002 hankkeen ar-
viointia ja päätti, että hanketoimintaa arvioidaan kolmesta, lasten vanhempien, 
työntekijöiden, mukaan lukien perhetyöntekijä ja lasten näkökulmasta, ja että tä-
hän työhön haetaan opinnäytetöitään tekeviä opiskelijoita15. Kaikki suunnitellut 
arviointitutkimukset toteutuivat. Esitän seuraavassa yhteenvedon näiden keskei-
sistä tuloksista. 

Lapsinäkökulma

Folkloristiikan laitokselle Helena Vierimaan tekemässä proseminaarityössä tutkit-
tiin projektin vaikuttavuutta lapsen näkökulmasta. Tutkimusmenetelminä käytet-
tiin lasten havainnointia ja haastattelua sekä henkilökunnalle suunnattua kyselyä.

• Tulosten mukaan näytti siltä, että lapsille oli erittäin tärkeää hänestä vä-
littävien aikuisten eli vanhempien ja henkilökunnan kohtaaminen ja siitä 
muodostuva turvallisuuden tunne ja luottamus. 

• Vanhempien elämän helpottuminen perhetyöntekijän avustuksella näkyy 
myös lapsen elämän helpottumisena.

Henkilökunnan järjestämät erilaiset lasten ja vanhempien tempaukset olivat 
tarjonneet vanhemmalle ja lapselle mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen. 
Tämä lisäsi lapsen hyvää oloa.

15 Lähde: Ohjausryhmän muistio:”3. Arviointi ja raportointi Käytiin vilkasta keskustelua raportoin-
nista ja sen merkityksestä ja raportointi- ja seurantatavoista. Esille nousi kolme tarkastelun kohdetta 
raportointiin: Vanhempien näkökulma: Opiskelijat Satu Rantala ja Nina Viander ovat tehneet tut-
kimussuunnitelman perhetyöntekijän työn vaikuttavuuden arvioimiseksi. He haastattelevat Katjaa 
hänen työtavoistaan ja asiakassuhteistaan. He haastattelevat myös kolmea asiakasta. Raportin he 
esittävät tammikuussa. Yhteisöllisen näkökulman/verkostonäkökulman tutkiminen päätettiin tarjo-
ta myös sosiaalialan opiskelijoille. Lapsen näkökulman tutkimista tarjotaan proseminaarityöksi kasv.
kand. koulutukseen.”
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Tutkimusraportin johtopäätösten mukaan: ”Henkilökunnan kyselyn tulokset 
mielestäni puhuvat vahvasti sen puolesta, että havainnoituaan lapsia ja van-
hempia sekä heidän vuorovaikutustaitojaan, vastauksista selkeästi tulee ilmi 
projektin interventioiden vaikuttavuus. Kasvatusalan ammattilaiset ovat har-
jaantuneita havainnoimaan lapsen hyvää oloa sekä vuorovaikutuksen laatua ja 
henkilökunnan koulutuksella näitä taitoja pyrittiin vielä syventämään. Toinen 
tärkeä tekijä on perhetyöntekijän osuus vuorovaikutuksen ketjussa. Voimava-
raistunut äiti jaksaa paremmin kohdata lapsensa ja onnistuessaan kasvattaja-
na hänen itsetuntonsa kohoaa, mikä heijastuu lapseen jne. Lapsi saa hyvää oloa 
äidin turvallisesta kasvatusotteesta ja hyväksynnästä, rauhoittuu ja heijastaa 
hyvää oloansa takaisin vuorovaikutuksen kehään. Kolmas merkittävä loppu-
päätelmä on se, että henkilökunnan koulutus on ollut ehtona sille että vuorovai-
kutuksen, toiminnallisten menetelmien ja perhetyöntekijän tärkeys on ymmär-
retty ja niitä on osattu hyödyntää. Koulutuksella on ollut ensiarvoisen tärkeä 
merkitys myös henkilöstön vuorovaikutuksen oivaltamiseen. Kaikkien projektin 
osallisten kommenteissa yhdessäolon ja yhdessä tekemisen hetket nousevat erit-
täin merkitykselliseksi lapsen elämänlaatua parantavaksi tekijäksi.” 

Lasten vanhempien näkökulma  

Satu Rantalan ja Nina Vianderin tutkimuksessa Matalan kynnyksen perhetyö-
tä – kuvausta vanhempien kokemuksista – tutkimus käsitteli Kieku-hankkeen 
päivähoidon perhetyötä suhteellisen uutena työmuotona. Opinnäytetyön tarkoi-
tuksena oli selvittää lasten vanhempien kokemuksia saamastaan tuesta päivähoi-
don perhetyöntekijän avulla. Samalla tutkimus kuvasi mitä päivähoidon perhetyö 
voi olla. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea 
perhetyöntekijän asiakasperhettä. 

Tutkimuksessa todettiin että päivähoidon perhetyö osoittautui toiminnaksi, 
joka on onnistunut tukemaan ja vahvistamaan päivähoidon asiakasperheitä lähel-
lä heidän omaa arkeaan. Perheiden tukeminen käytännössä on asiakasperheistä 
riippuen kuuntelemista, keskustelua, tukemista, rohkaisemista ja arjen asioiden 
hoitamista. Johtopäätöksenä tutkimuksessa todetaan, että päivähoidon perhe-
työntekijän ammattitaito ja persoona nousevat erittäin merkittävään asemaan. 
Erittäin tärkeänä esiin nousee myös päivähoidon perhetyön antama matalan kyn-
nyksen apu. Apu, joka on helposti saatavilla ja saavutettavissa lapsiperheiden ar-
jessa – ilman leimautumisen pelkoa (Rantala & Viander 2003, 1). 

Vanhemmat kokivat perhetyöntekijän olleen aidosti kiinnostunut heistä ja 
heidän asioistaan. Ajan löytyminen jokaiseen tapaamiseen koettiin merkittäväk-
si. Perhetyöntekijän lämmin ja inhimillinen työskentelytapa nähtiin tärkeänä. 
Tutkimuksen mukaan perheille on ensisijaisen tärkeää, että he tuntevat voivansa 
luottaa perhetyöntekijään. Asiakaspalautteen mukaan asiakas ei olisi tullut aute-
tuksi, jos matalan kynnyksen perhetyöntekijän apu ei olisi ollut päiväkodin yhtey-
dessä saavutettavissa niin kätevästi. Perhetyöntekijän työotteen osalta tutkimus 
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toi esille, että joissain tapauksissa vanhempi tarvitsi tukea aivan käytännön asi-
oissa, jolloin perhetyöntekijä oli esimerkiksi mukana asiakkaan kanssa erilaisissa 
virastoasioissa tai tukena sairaalatutkimuksissa.  

Haastateltavat korostivat kuinka tärkeää oli saada tuki kriisitilanteissa välittö-
mästi. Varsinkin yhteistyöskentelyn alkuvaiheessa se, että perhetyöntekijällä oli 
aikaa ja hän jaksoi kuunnella, koettiin tärkeäksi. 

Päiväkodin lapsityötä tekevällä työntekijällä ei käytännössä ole mahdolli-
suutta antaa tarvittavaa rauhallista aikaa lapsen vanhemmille heidän sitä tarvi-
tessaan. Tutkimuksessa kaikki haastateltavat vanhemmat, äidit olivat tavanneet 
perhetyöntekijää yli vuoden ajan ja halusivat vielä jatkaa, vaikka perheen tilanne 
saattoikin jo olla huomattavasti helpottunut. Esitän seuraavassa suoria lainauksia 
tutkimusraportista perhetyöntekijän asiakkaiden puheesta luodakseni havain-
nollisemman käsityksen siitä, millaisesta vuorovaikutustyöstä, -prosessista ja sen 
tuottamista tuloksista lasten vanhemmille oli kysymys. Vanhemmat pitivät hyvän 
perhetyöntekijän oleellisia ominaisuuksina perhetyöntekijän persoonaa ja hänen 
tapaansa työskennellä. Haastatellut kuvasivat perhetyöntekijää ja hänen tapaansa 
kohdata äitejä erilaisin myönteisin termein:

”... mun mielestä se on semmonen ilonen ja avoin ihminen, joka tota lä-
hestyy äitejä ja isiä ilman muotoseikkoja, että hän tulee keskustelemaan 
ja juttelemaan... sellanen avoin ja rehellinen ja todella semmonen helppo 
lähestyä tyyppi...se on niinku tärkein asia, että se ei istu jossain kopissa 
ja et sinne pitää itse mennä vaan mieluummin se tulee ja juttelemaan ja 
tutustuttaa itse itsensä...tyyppi, joka tulee itse tykö...”
”... hänelle on helppo puhua, tosi helppo, et tota kun itsensä saa rohkais-
tua, et lähti tänne puhumaan omista vaikeuksistaan, niin että hänelle on 
yllättävän helppo puhua...”
” ...se ei oo pelkästään sitä istuntoa, vaan niinku sä juttelisit hyvän kave-
rin kanssa päivän asioista...” 

Haastateltavat kertoivat, että heillä oli vahva luottamus perhetyöntekijään. Suhde 
perhetyöntekijään koettiin alusta lähtien toimivaksi ja sujuvaksi. Kaikissa tutki-
muksen vastauksissa korostui perhetyöntekijän olemus ikään kuin ystävänä. 

”... tää luottamus on nyt mulla niin vahva ja se et mä tiedän, että nää asiat 
mitä mä hänen kanssaan puhun, niin ei varmasti mee mihinkään muualle 
eikä kukaan saa tietää yhtään mitään...”
”... ihan niinku olis mun kaveri, vaikkei sillä tavoin ookkaan kaveri...” 

Kaikissa vastauksissa nousi esille ehdoton luottamus perhetyöntekijään. Perhe-
työntekijän toiminta peruspalvelun yhteydessä mahdollisti luottamuksellisuuden 
ja luottamuksellisen suhteen synnyn. Vanhempien vastauksista käy ilmi, miten 
äärettömän tärkeää on saada apua juuri sillä hetkellä ja sellainen apu kuin itsellä 
on tarve. 
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”...alkuvaiheessa mä kävin varmaan joka päivä ja mä viel pääsin silloin 
kun mä halusin...”
”...se on tärkeetä, että hän ei koskaan sano, että mä en nyt ehdi tai ehkä 
huomenna tai ylihuomenna, vaan hänellä on aina aikaa siihen asian tar-
viiko se sen viis minuuttia tai kymmenen minuuttia...”
”... et sen verran mä kävin lekurissa et mä hain noi masennuslääkkeet...
et nyt hän (perhetyöntekijä) ei voi muuta sulle et nyt häneltä rupee lop-
pumaan niinku rahkeet niinku siis sillä tavalla niinku edes yrittää auttaa, 
koska mä en ite siihen tehnyt oikeestaan mitään...”
”...Katjahan sitte tonne sosiaali tai tonne kodinhoitopuolelle otti ja pyysi, 
jos mä saan kodinhoitoapua...”
”...sit on saanu neuvoja tota kaikennäköisistä ryhmistä, joihin voi mennä 
keskustelee, mitä ei niinku itte, niinku omakohtasesti ei ois sillä tavalla 
mennyt...” 

Vanhempien kommenteista kävi ilmi, että perhetyöntekijä auttoi, tuki, kannusti, 
rohkaisi ja neuvoi asiakasta myös lasten hoito- ja kasvatusasioissa tukien samalla 
lapsen vanhempaa.  

”... eihän me aina puhuta siitä mun tilanteesta, vaan ne puhutaan myös 
siitä et kuin mä kasvatan lapsia...”
”... Tää Sannan tilanne et niinku... hän todellakin autto siinä asiassa. että 
Sanna pääsi osapäiväseksi...hän ajatteli.. se vois olla mullekin tärkeetä... 
huomioi minutkin eikä yksin sitte niinku lapsen... et hän tosiaan muistutti, 
et se on mulle niinku hyvin tärkeetä että mä sain sen niinku harrasteajan 
tai oman ajan pääasiassa...”
”... mä sain ihan neuvoo siitä että todellakin, että hän neuvo että kannat-
tais niinku ottaa ihan semmonen niinku rutiini että samoihin aikoihin il-
lalla mentäis nukkumaan ja luettais vaikka niinku satu tai joku muu ois 
niinku illalla aina sitte suurin piirtein samoihin aikoihin niin että se tilan-
ne rauhottuis...”  

Perhetyöntekijä voi olla tukihenkilö oman tukiverkoston puuttuessa. Joissain vai-
keissa elämäntilanteissa hän voi olla oleellisen tärkeä apu vanhemmalle. 

” ... et tavallaan niinku toi lähiverkko ittellä, se on aika, aika suppee. Mun 
molemmat vanhemmat on kuollu, veljet ei niinkään pidä yhteyksiä, Et ta-
vallaan sitte, ei oo ku muutama ystävä, sen takia tuntuu, et Katja on ollu 
mulle suureks tueks...” 

Vanhemmat kokivat, että elämän laatu parani: 
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”...tulee mieleen yks kerta kun tuli tota noin, olin hirveen ahdistunut ja 
kun täällä juteltiin asioista, niin oikeen tuntu, kun lähti täältä niin ei ollu 
ollenkaan ahdistunut enää. Se niinku jäi tähän huoneeseen...”
”...mä en tietäis missä mä olisin, jos ei häntä olis... se on auttanu mua ihan 
mielettömästi, mua rupee ihan itkettää, kun mä ajattelen sitä...” 

Kysymykseen oliko perheen tilanne muuttunut, haastateltavat kokivat näin tapah-
tuneen. Perheiden tilanteet olivat helpottuneet ja normalisoituneet. Tutkimuksen 
mukaan vastauksista käy selkeästi ilmi, että oman tilanteen helpottuminen on 
saanut koko perheen voimaan paremmin. 

”... no nyt me ollaan semmonen perhe minkä perheen pitää periaatteessa 
olla. Äiti voi hyvin, lapset voi hyvin ja et niinku on aikaa kattoo mitä lap-
set tekee...mihin mull ei niinku ollu aikaa...”
”... se on parempi. Huomattavasti parempi... on saanu ittelleen sellast uut-
ta puhtii.. riittää energiaa muuhunkin...”
”... mä huomaan ittestäni niinku että vau mä tunne olevani, mä elän, mä 
elän itselleni, mä elän lapsilleni...” 

Vanhemmat kokivat perhetyön ehdottoman tärkeäksi, ja tarvitsijoita kyllä olisi:

”...musta tää tuntuu todella hyvältä...pitäisin huonona jos ne lopettais 
systeemin...” ihan käy häntä sääliks... hänelläkin töitä on varmaan niin 
paljon, että toinenki ihminen, riittäis molemmille työsarkaa...” 

Perhetyöntekijän persoonalla ja työotteella näytti olleen ratkaisevan tärkeä rooli 
lasten vanhempien avun tarpeisiin vastaamisessa. Onnistunut perhetyö heijastui, 
generoi lasten koteihin ja päiväkodin työhön laaja-alaisesti. Kysymyksessä ei ollut 
”yksi lisäasiantuntija”, ”käsipari” tai ”silmäpari”, vaan tietyllä tavalla tehty yhtei-
söllinen työ, joka mitä ilmeisimmin onnistui sillattamaan lapsia kodin ja päiväko-
din toiminta- ja kasvuympäristöjä parantavalla ja integroivalla tavalla.

Henkilökunnan ja verkoston näkökulma  

Aino Ovaskainen tutki omassa kasvatustieteen proseminaarityössään Kieku-
projektin vaikutuksia päiväkodin henkilökunnan ja verkoston työhön, vuorovai-
kutukseen ja yhteistyöhön lasten vanhempien kanssa. Ovaskaisen työntekijöille 
ja verkostolle suuntaamassa kyselyssä selvitettiin työntekijöiden hankkeen vai-
kutuksesta havaittuja muutoksia työssä. Kyselyyn vastasi päiväkodin 12 työnte-
kijää ja yksi lastensuojelutyöntekijä. Kirjallista aineistoaan Ovaskainen käsitteli 
laadullisella sisällön analyysillä luokitellen ja tyypitellen aineistosta esiin nou-
sevia kokonaisuuksia. Tutkimuskysymyksen ”Miten henkilöstön työkäytänteet 
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16 Ovaskaisen tutkimuskysymykset olivat: Miten henkilöstön työtavat ovat muuttuneet Kieku-pro-
jektin aikana? Onko verkoston ja vanhempien vuorovaikutus muuttunut? Onko projektin yhteydessä 
onnistuttu tukemaan vanhemmuutta? Onko projekti onnistunut niin hyvin, että vastaavaa toimintaa 
kannattaisi kehittää muissa yksiköissä?

ovat muuttuneet Kieku-projektin myötä?” Tuloksissa keskeistä oli, että henkilö-
kunta koki varmuutensa ja keinonsa vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä 
lisääntyneen ja vaikeiden tilanteiden käsittelyn helpottuneen. He kokivat myös 
saaneensa hankkeen aikana apua ja myönteistä suhtautumista työhönsä. Henki-
lökunta koki jaksavansa paremmin kohdata ongelmaperheet, ottaa vaikeat asiat 
esille perheiden kanssa sekä toimia tarvittaessa yhteistyössä lastensuojelun kans-
sa. Vaikeiden tilanteiden käsittely päiväkodissa oli helpottunut. Henkilökunnan 
oli helpompi käsitellä haastavia tilanteita ja he kertoivat saaneensa voimavaroja 
vanhempien kohtaamiseen. Se, että henkilöstö kokee voivansa selvittää solmu-
kohdat itsenäisesti, on vähentänyt johtajan taakkaa. 

Kysymyksen ”Onko verkoston ja vanhempien vuorovaikutus muuttunut?” 
vastauksia analysoitiin sekä henkilökunnan keskinäisinä että vanhempien ja hen-
kilökunnan keskinäissuhteina kahdensuuntaisesti: vanhemmat – henkilökunta ja 
henkilökunta – vanhemmat. Lisäksi analysoitiin vanhempien ja lasten välistä vuo-
rovaikutusta. Keskeinen arvio oli, että kaikkien näiden ulottuvuuksien suhteen oli 
tapahtunut myönteistä kehitystä. Henkilökunta koki keskinäisen vuorovaikutuk-
sensa parantuneen projektin aikana. Vanhemmuutta tukevan yhteistyöverkoston 
koettiin kehittyneen ja yhteistyökynnyksen esimerkiksi lastensuojeluun koettiin 
madaltuneen. Henkilökunta koki yhteistyösuhteensa lasten vanhempien kans-
sa kohentuneen. Työntekijät arvioivat, että vanhempien avoimuus ja luottamus 
lisääntyi erityisesti yhteisten kerhoiltojen ja tapahtumien jälkeen. Vanhemman 
ja lapsen vuorovaikutuksen koettiin parantuneen erityisesti käsikynkkäohjelman 
jälkeen. 

Kysymykseen ”Onko projektin yhteydessä onnistuttu tukemaan vanhem-
muutta?” tuli eniten myönteisiä vastauksia. Vanhemmat kokivat saaneensa tukea 
sekä henkilökunnalta että muilta vanhemmilta. Vanhemmuuden tukemisen tyy-
pit olivat työkalut vanhemmuuteen, keskustelu muiden kanssa, avun saaminen ja 
tietoisuus vanhemmuudesta.

Avaan seuraavassa tutkimuksen vaikutustuloksia henkilökunnan ja yhteistyö-
kumppaneiden puheesta Ovaskaisen esittämien tutkimuskysymysten16 tulosten 
avulla. Ovaskaisen mukaan henkilöstön työtavan muutoksista kertovat seuraavat 
kommentit: 

--työntekijät tuovat todella rohkeasti esille huolen lapsesta vanhemmille 
ja sosiaalityöntekijälle.
--työtapoja, joilla pienten lasten kanssa voidaan vaikeita kokemuksia kä-
sitellä.
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--…lapsi tulee eläväksi (lastensuojelulle) työntekijöiden kertoessa arjen 
tapahtumista, joista ei muuten olisi tietoa.
--koulutukset ovat jäntevöittäneet ammattitaitoa ja luoneet työhön struk-
tuuria ja selkeämpiä tavoitteita.
Pyrin löytämään onnistumisista voimavaroja vanhemmuuteen ja ongel-
mien ratkaisemiseen. Vältän synkistämistä... Enemmän huomiota tilan-
teen parantamiseen kuin siihen johtaneisiin syihin. 

Henkilöstön ja vanhempien välinen vuorovaikutus parantui: 

--ongelmatilanteet pyritään selvittämään heti. Keskustelu ja avoimuus 
ovat lisääntyneet. Toinen toistensa tukeminen ja arvostaminen ovat tär-
keässä asemassa. 

Yhteistyön parantumisesta verkoston ja vanhempien kanssa henkilöstö kertoo:  

Kynnys yhteistyöhön (P:n ja lastensuojelun) on madaltunut ja (yhteistyö) 
parantunut ja tiivistynyt. Yhdessä mietimme (vanhemmat ja työntekijät) 
minkälaista apua vanhempi tarvitsee, mistä hän saisi voimavaroja. Koen 
vanhemmat yhteistyökumppaneiksi nyt enemmän kuin ennen. Olen oppi-
nut kuuntelemaan ennen muuta mitä vanhemmilla on sanottavaa ja op-
pinut arvostamaan heidän kantaansa. 

Vanhempien käyttäytyminen muuttui avoimemmaksi ja luottavaisemmaksi:  

--kerhoiltojen jälkeen vuorovaikutus muuttui avoimemmaksi perheen 
kanssa.
--vuorovaikutus on ollut välittömämpää, avoimempaa ja sujuvampaa. 
Asiakkaiden on helpompi avautua luottamuksellisesti – sekä pyytää apua 
perhetilanteisiin
Omahoitajamenetelmä on lisännyt – vanhempien käsitystä siitä, että lap-
sesta todella välitetään yksilönä päiväkodissa. 

Vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus parani: 

”Monessa perheessä esim. vuorovaikutus aikuisten ja lapsen välillä on 
täysin hukassa. Käsikynkässä opetellaan tätä taitoa.
Käsikynkkä on dramaattisesti ja pysyvästi vaikuttanut useiden perheiden 
vuorovaikutustaitoihin sekä lasten että henkilökunnan kanssa.”
”--lapsi ja vanhempi tekevät yhdessä asioita mikä tuntuu joissain perheis-
sä olevan uusi asia.
Äiti/isä on saanut rohkeutta tehdä jotakin lapsensa kanssa.” 
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Ovaskaisen mukaan syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta sosiaalinen tuki on 
tärkeää. Perinteiset sosiaaliset verkostot ovat ainakin jonkin verran rapistuneet 
nyky-yhteiskunnassa, mutta yhteisön sosiaalista toimintaa voidaan pyrkiä lisää-
mään. ”Kaupungissa asuvilla nuorilla perheillä ei yleensä ole ns. tukiverkkoa mil-
tä saisi tukea ja apua pulmatilanteissa, siksi perhetyöntekijän ja kasvatushenkilö-
kunnan apu on tärkeä.” 
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Liite 7. Tilastot päivähoitojärjestelmästä

Taulukossa 1317 voi todeta kunnallisessa päivähoidossa olleiden lasten määrät ja 
muutokset vuodesta 1989 vuoteen 2007 hoitomuodon, lasten iän ja päivittäisen 
hoitoajan suhteen. 

Taulukko 13. Lasten päivähoito 1989–2003 ja esiopetus 1.8.2000 alkaen

Vuosi Päivä-
kodit/
lapsia 
hoidossa

Päivä-
kodit/
lapsi 
koko-
päivä-
hoidossa

Päivä-
kodit/alle 
3-vuotiaat

Perhe-
päivä-
hoito/
lapsia 
hoidossa

Lapsia 
hoidossa 
yhteensä

1–6-
vuotiaista 
%

1–6-
vuotiaista 
%

Esiopetus18 
päivä-
hoidon esi-
opetuk-
sessa

198919 106 876    74 687 16 761 91 830 198 706  45 52

1990 110 582    80 034 17 885 90 064 200 646 46 53

1991 113 512    84 230 17 016 82 864 200 646 44 52

1992 112 692    85 745 16 134 70 605 200 646 41 48

1993 112 580    85 568 15 488 61 757 174 337 39 45

1994 118 130    90 110 15 992 62 625 174 337 40 46

1995 124 437    94 669 16 325 65 481 180 755  42 48

1996 140 407   105 336 17 879 76 866 189 918  48 55

1997 140 991   109 732 18 065 78 389 217 273  49 57

1998 142 598   113 840 17 994 75 706 219 380  50 57

1999 142 538   115 785 17 516 72 429 214 967  50 58

2000 131 857     89 132 16 342 68 630 200 487  48 55 48 598

2001 132 058     92 249 17 275 65 113 197 171  48 56 49 069

2002 130 272     91 159 17 299 62 817 193 089  48 55 47 713

2003 130 655     93 067 17 388 59 998 190 653 48 55 47 113

200720 142 584 – – 52 681 195 265 – 56 56 984

17 Olen poiminut luvut eri lähteistä - pääosin Suomen tilastollisesta vuosikirjasta vuodelta 2004 sekä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisessa vuosikirjasta vuodelta 2008.
18 Lasten päivähoidon luvuissa vuonna 2000 tapahtunut muutos johtuu esiopetusuudistuksesta. 
Osapäivähoidon luvut ovat kasvaneet ja koko päivähoidon luvut laskeneet. Luvuissa ei ole mukana 
Ahvenanmaan tietoja. Stakesin sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisessa vuosikirjassa 2008 esiope-
tuksessa vuosina 2000 - 2003 olleiden lasten määrät ovat vuositasolla noin 10 000 lasta suuremmat 
mikä selittynee uuteen tilastolliseen käytäntöön siirtymisestä 1.8.2000 tapahtuneen esiopetusuudis-
tuksen yhteydessä. Sen sijaan päiväkotien ja perhepäivähoidon lasten lukumäärät em. vuosilta ovat 
yhtäpitäviä.
19 Sisältää vuodesta 1989 alkaen kunnan oman toiminnan ja ostopalvelut
20 Vuoden 2007 luvut ja 1-6-vuotiaiden lasten prosenttiosuutta lasten kokonaismäärästä koskeva sa-
rake ovat Stakesin sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 verkkojulkaisusta sivulta 
64. Tämä prosenttiluku sisältää kunnallisen päivähoidon lisäksi yksityisen päivähoidon lapsimäärät, 
jonka osuus oli 8,9 % kunnallisen päivähoidon kokonaismäärästä 31.12. 2007 tilanteessa esiopetuk-
sessa lapsia huomioon ottamatta.
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21 Lasten päivähoidon tilannekatsaus Syyskuu 2005 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 
2006:16, s. 17.

”Kunnille (30.9.2005) tehdyn kyselyselvityksen21 mukaan pienten lasten hoito 
toteutui vastanneissa kunnissa seuraavasti: kunnan päivähoidossa oli 46 %, koti-
hoidontuella 23 %, vanhempien päivärahalla 14 %, yksityisen hoidon tuella 3 % ja 
muulla tavoin 13 % (STM 2006:16,17). 

Päivähoidon järjestelmämuutosten vaikutuksista lapsiperheiden tai lasten yh-
teiskunnallisten tasa-arvon näkökulmasta ei ole olemassa kattavaa tutkimustie-
toa. Seuraava tilastokeskuksen tuottama yhteenvetotieto (Kuvio 26) kuvaa lasten 
hoitomuotoa tuloviidenneksittäin vuonna 1997. Hoitomuodot ovat kotona tapah-
tuva hoito, muu hoito ja kunnallinen päivähoito. 

 

Kuvio 26. Lasten hoitomuoto tuloluokan mukaan vuonna 1997 % perheistä

Kuviosta ilmenee muun muassa, että pienimmän tuloluokan perheissä kunnallis-
ta päivähoitoa käyttää vain 16 %, kun suurituloisimman tuloluokan perheistä sitä 
käyttää 52 %. Korkeimmillaan, 55 % kunnallisen päivähoidon käyttö on toiseksi 
ylimmän tuloluokan perheissä. Tulojen pienentyessä pienenee kunnallisen päivä-
hoidon käyttö ja vastaavasti tulojen kasvaessa se kasvaa. Korkeimmillaan yksityi-
sen (muu hoito) päivähoidon käyttö on ylimmässä tuloviidenneksessä.

Päivähoitojärjestelmän rakenne perheiden tulotason mukaan herättää kysy-
myksen erityisesti alimpiin tuloluokkiin kuuluvien perheiden lasten sosiaalisis-
ta oikeuksista ja tasa-arvosta. Taulukon tulkinnassa on otettava huomioon, että 
lasten hoitaminen kotona merkitsee useimmiten perheen käytettävissä olevien 
tulojen pienentymistä.
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Taulukko 14. 0–6-vuotiaiden lasten määrä ja %-osuus väestöstä koko maassa, Helsingin kau-
pungissa ja tutkimuspäiväkodin alueella 1963–2003

Vuosi 0–6-vuotiaat Väestö yhteensä 0–6-v. % väestöstä

1963

Koko maa 580 21622 4 539 519 12,8

Helsinki 47 747 477 110 10

L - Herttoniemi   2 270 15 907 14,3

1973

Koko maa 459 670 4 678 762 9,8

Helsinki 44 040 515 520 8,5

L - Herttoniemi 851 12 730 6,7

1983

Koko maa 452 790 4 869 858 9,3

Helsinki 36 390 484 184 7,5

L - Herttoniemi 605 9 990 6,0

1993

Koko maa 450 896 5 077 912 8,8

Helsinki 39 276 501 518 7,8

L - Herttoniemi 528 8 528 6,2

2003

Koko maa 399 889 5 219 732 7,6

Helsinki 38 311 559 716 6,8

L - Herttoniemi 474 8 425 5,6

Lähde: Tilastokeskus väestötilastot. 

22 www.kela.fi/tilasto Syntyneet ja kuolleet 1950–2050. Vuosina 1957–1963 syntyneet.

Taulukko 15. 0–6-vuotiaiden lasten %-osuus koko maassa, Helsingin kaupungissa ja tutki-
muspäiväkodin alueella

Vuosi Koko maan väestöstä 
0–6-vuotiaita

%

Helsingin kaupungin 
väestöstä 0–6-vuotiaita

 % 

Koko maan 
0–6-vuotiaista 

Helsingin kaupungissa 
% 

1963 12,8 10 8,2

1973 9,8 8,5 9,6

1983 9,3 7,5 8,0

1993 8,8 7,8 8,7

2003 7,6 6,8 9,6
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23 Vuonna 2004 päivähoidon henkilöstöä oli ammattiryhmittäin em. Stakesin tilastojen mukaan: las-
tenhoitajat (15 609), perhepäivähoitajat (14 846), lastentarhanopettajat (10 397), hoitoapulaiset ja 
sosiaalialan hoitajat (3 331), päiväkodin johtajat (1 990), perus-, apu- ja lähihoitajat sekä sosiaalialan 
ohjaajat (1 586), henkilökohtaiset avustajat (495) ja muut (2 651).
24 Vuoden 1999 tiedot ovat Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistiosta 2000:15.

Taulukoista 14 ja 15 voi todeta edellä kerrottuja tilastokeskuksen tietoja vahvis-
tavasti, että alle kouluikäisten lasten määrät ovat pienentyneet viimeisen 40 vuo-
den aikana merkittävästi sekä absoluuttisesti että suhteellisesti koko maassa ja 
pääkaupungissa sekä näihin nähden suhteellisesti eniten tutkimani päiväkodin 
alueella. Koko maassa 0–6-vuotiaiden lasten määrä on laskenut 580 216 lapsesta 
vuonna 1963 vuoden 2003 lukuun 399 889, joten vuonna 2003 alle kouluikäisiä 
lapsia oli peräti 180 327 vähemmän kuin 40 vuotta aiemmin. Prosenttiosuus koko 
väestöstä on laskenut vastaavasti 12,8 prosentista 7,6 prosenttiin. Vähenemä oli 
erityisen nopea viime laman jälkeen, vuosien 1993–2003 välisenä aikana, jolloin 
lasten määrä pieneni 51 007 eli 11,3 %. 

Päivähoidon henkilöstöstä päiväkotien työntekijämäärä oli noin kaksi kolman-
nesta ja perhepäivähoidon yksi kolmasosa. Kunnallisen päivähoidon työtoiminta 
ja -voima toimii siten valtaosaltaan taajamatyyppisissä ja kaupunkimaisissa yh-
teisöissä. 

Kuntien sosiaalialan henkilöstöstä noin puolet työskentelee päivähoidossa. 
Lokakuussa 2004 päivähoidon henkilöstön kokonaismäärä kunnissa oli 50 90523. 
Taulukosta 16 voi todeta henkilöstön kokonaismäärät ammattiryhmittäin vuosina 
199924 ja 2004. Valtaosa, yli 90 % alan työntekijöistä oli naisia. Taulukosta voi to-
deta perhepäivähoidon osuuden pienentymisen sekä pedagogisen henkilökunnan 
suhteellisen osuuden pienentymisen päiväkodeissa. Molemmat kehityssuunnat 
näyttävät vakiintuneilta trendeiltä myös omien selvitysteni perusteella.

Taulukko 16. Päivähoidon henkilöstö lokakuussa 2004 ammattiryhmittäin

Vuosi Lto Lh Perheph Muut Yhteensä

1999 n. 10 000 12 000 18 000  9 600 49 500

2004     10 397 15 609 14 846 10 053 50 905
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Helsingin kaupungissa vuonna 2006 yli 1-vuotiaista lapsista kaksi kolmasosaa 
tarvitsi kunnallista päivähoitoa. Luku on huomattavasti koko maan vastaavaa 
tasoa korkeampi. Seuraavassa kuviossa 27 esitetään vastaava kehitystrendi ikä-
ryhmittäin (alle 3-vuotiaat, 3–6-vuoiaat, 0–6-vuotiaat ja yli 7-vuotiaat) prosentti-
osuuksina vastaavista ikäryhmistä vuosilta 1985, 1989, 1996, 2000 ja 2006. 

41,1
35,6 34,5 33,9 35,3

65 68,7 68,5 72,6 73,5

56,6 57 56,7 59,7 59,9
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Kuvio 27. Pääkaupungissa kunnallisessa päivähoidossa olleet lapset yhteensä % väestöstä 

Ikäryhmittäinen tarkastelu vahvistaa 0–6-vuotiaiden hoitotarpeiden kasvun 
painottuvan 3–6-vuotiaiden lasten ryhmään. Vuodesta 1985 vuoteen 2006 on 
tämän ikäisten lasten ikäryhmäosuus noussut 65,0 prosentista 73,5 prosenttiin. 
Yli 7-vuotiaiden ikäryhmäosuus on laskenut: Vuonna 1985 yli 7-vuotiaiden ikä-
luokasta oli päivähoidon piirissä 33,5 % ja vuonna 2006 enää 2,2 %. Osuus ikä-
luokasta lähti laskuun lamavuosina 1992–1994, jolloin se painui alle 20 % ikäluo-
kasta, mutta varsinainen romahdus tapahtui vuonna 2003, jolloin sen osuus oli 
enää 4,1 %. Lukumääräisesti tämä muutos on merkinnyt noin 1 500 lapsen pois-
tumista järjestelmästä. 1–2-vuotiaiden ryhmän prosentuaalinen osuus vastaavas-
ta ikäryhmästä ei ole noussut vuoden 1985 tasolle, jolloin se oli 41,1 prosenttia. 
Ryhmän suhteellinen osuus putosi vuonna 1990 kotihoidon tuen käyttöön oton 
yhteydessä 30,4 prosenttiin ja oli lamavuosina 1992 ja 1993 alimmillaan 25,2 ja 
25,4 prosentin tasolla. 

Taulukossa (Taulukko 17) esitän tutkimuspäiväkodin hoitotyön (=hoito- ja 
kasvatustyön henkilökunnan määrä) vertailun hoidossa olleiden lasten määriin 
1.1.1992 ja 1.1.2000 yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Idea on siis suhteuttaa po. työn-
tekijöiden vakanssit, aikuistyö kokopäiväisinä työvoimapanoksina kokopäivähoi-
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25 Laskelmassa ei otettu huomioon esimerkiksi sitä, etteivät työntekijöiden työajat ja lasten hoitoajat 
ole samanpituisia, vaan lasten keskimääräinen päivittäinen hoitoaika on työntekijöiden päivittäistä 
työaikaa pidempi. Ei myöskään ole otettu huomioon erilaista varahenkilö- ja sijaistyövoimakäytän-
töä, eikä sitä, että käytännössä hoitopaikkavajeen ja käyttöastetavoitteiden takia hoidossa on ajoittain 
voinut olla enemmänkin lapsia. Sijaistyövoimaa ja sen käytön muutosta ei myöskään ole otettu huo-
mioon: tutkimuspäiväkodissa oli vuonna 1992 kaksi varahenkilöä ja 1.1.2001 tilanteessa yksi. Sijais-
työvoiman käyttöä oli vähennetty ja rajoitettu eri tavoin 1990-luvun alusta alkaen. Päiväkodin käytön 
rajoituksia ja kesäsulkemisia tai laman yhteydessä ja jälkeen käyttöönotettuja työntekijöiden työsuh-
teiden kesäkatkoja ei myöskään laskennassa ole voitu ottaa huomioon.
26 Taulukon selitykset:
* Jokaista neljää alle 3-vuotiasta kokopäivähoidossa (kp) olevaa lasta kohden mitoitettiin molempi-
na tarkasteluajanjaksoina yksi säädetyn pätevyyden omaava hoito- ja kasvatushenkilö. Täten vuonna 
1992 näiden lasten hoitoa varten tarvittiin kuusi (6) työntekijää ja vuonna 2001 kolme ja puoli (3,5) 
työntekijää
** Vuonna 1992 jokaista 20 yli 3-vuotiaiden lasten kokopäiväryhmää varten mitoitettiin kolme em. 
työntekijää. Vuonna 2001 mitoitus oli jokaista seitsemää (7) kokopäivähoidossa olevaa yli 3-vuotiasta 
lasta. Käytännössä aiempi 20 lapsen ryhmä kasvoi yhdellä (1) lapsella työvoima(määrän) pysyessä 
samana.
*** Jokaista 25 yli 3-vuotiaiden lasten osapäiväryhmää (op) varten mitoitettiin kaksi työntekijää 
vuonna 1992. Vuonna 2001 jokaista 13 yli 3-vuotiasta lasta varten mitoitettiin yksi työntekijä ja 26 
lasta varten kaksi.
**** Luvussa ei ole mukana vammaisten ja sairaiden lasten kolmea erityisavustajaa.
****** Laskennallisuudella tarkoitetaan kahden osapäivähoidossa olevan lapsen/hoitopaikan muun-
tamista yhdeksi.
****** Sarakkeen luvuissa alle 3-vuotiaiden, vuonna 1992 24 lapsen ja v. 2001 14 lapsen vaatima las-
kennallinen työntekijämäärä on vähennetty, jolloin jäljelle on jäänyt yli 3-vuotiaiden laskennallisia 
lapsia/paikkoja kohden tuleva työntekijämäärä.
******* Osamäärä kertoo, että 1.1.2001 oli päiväkodissa yli 3-vuotiaiden osalta 0,5 hoidettavaa lasta 
eli noin puoli päivää lisätyötä jokaista työntekijää kohden verrattuna 1992 tilanteeseen. Lasten nä-
kökulmasta tämä tarkoittaa, että työntekijöiden reaalinen, ajassa mitattavissa oleva työpanos lasta 
kohden oli pienentynyt. 

dossa olleiden lasten määriin. Laskelma on karkea25, mutta suuntaa-antava. Sen 
tulos on, että em. suhdetta kuvaava indeksi oli noussut tarkastelujaksona luvusta 
7,5 lukuun 8,00. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitajatyövoimaa kohden hoidettavi-
en lasten määrä oli noussut 0,5:llä. Tämä tarkoittaa samalla kääntäen sitä, että 
lasten saama aikuistyön panos olisi laskenut kyseisenä ajanjaksona. Työmäärän 
laskeminen tällä tavoin pitkinä sarjoina ei ole kuulunut päivähoidon hallinnon 
traditioon, joten siitä ei ole käytettävissä vertailutietoa.

Taulukko 17. Tutkimuspäiväkodin hoitotyön tehostuminen 1992–200126

Lapsia 
hoidossa/
hoitopaikat

alle   
3-v. kp

yli     
3-v. kp

Yli          
3-v. op

Laskenn. 
kokopv. 
hoitoa 
yhteensä

Hoito- ja 
kasvatus-
henkilöiden 
määrä/
mitoitus-
normi 
yhteensä

Lapsia 
lasken-
nallisesti***** 
yhteensä/
työntekijä-
määrä

Yli 3-
vuotiaat 
kp-lapset/ 
työntekijä-
määrä

1.1.1992 24* 50** 50*** 99 16**** 99/16 75/10****** 
=7,5*******

1.1.2001 14* 114** 4*** 130 18**** 130/18 116/14,5 
=8,0
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Taulukon 17 oikeassa reunassa olevassa sarakkeessa on laskettu tutkimuspäivä-
kodissa yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa käytettävissä olleen työvoiman määrä 
vuonna 1992 ja 2001. Edellä esittämäni kehityskulut kuvaavat samalla vanhem-
pien työn ja elämän sekä päiväkodin työntekijöiden työn muutosta. Myös hoito-
paikkarakenteen muutoksen myötä päiväkodista näyttää tulleen sosiaalipalvelu-
tyyppinen laitos. 
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