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Eevastiina Gjerstad

Valta kotikasvatuksessa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoite oli tutkia vallan ilmenemistä kotikasvatuksessa. Tutkimuk-
sen taustalla oli halu tutkia liian vähän tutkittua kotikasvatusta sekä huoli vallan 
systemaattisen tarkastelun ja tutkimisen vähäisyydestä kasvatustieteen piirissä. 
Tutkimus oli ilmiökeskeinen, valtaa tarkasteleva, kasvatusteoreettisesti painottu-
nut tutkimus, johon sisältyi myös empiirinen osuus. Tutkimuksessa pyrittiin tar-
kastelemaan, miten valtakirjallisuuden yleisimmät luokitukset soveltuvat kotikas-
vatuksessa ilmenevän vallan tarkasteluun sekä toisaalta miten kotikasvatuksessa 
ilmenevää valtaa voidaan tarkastella ja hahmottaa perhetutkimus- ja kotikasva-
tuskirjallisuuden kautta. Tutkimuksen päämääränä oli muodostaa kotikasvatuk-
seen soveltuva valtanäkemys, jossa on huomioitu siihen sisältyvät ehdot ja erityis-
piirteet. 

Tutkimuksessa valtaa lähestyttiin jo olemassa olevien, angloamerikkalaises-
sa valtakirjallisuudessa yleisimpien luokitusten ja teorioiden eli vallan luonteen, 
vallan neljän ulottuvuuden ja vallan muotojen (sisältäen myös Weberin auktori-
teettiluokituksen) kautta. Tutkimuksen empiirinen osa koostui 22 teemahaastat-
telusta. Haastatteluista 17 toteutettiin kuudessa eri perheessä, joista kustakin haas-
tateltiin äiti, isä ja 14–16-vuotias nuori. Lisäksi aineistoon sisältyi viisi yksittäisen 
vanhemman haastattelua. Haastateltavat löydettiin lumipallo-otantaa käyttämällä. 
Haastattelukysymykset on rakennettu teorialähtöisesti, tietyn vallan teoreettisen 
tarkastelutavan mukaisesti. Empiirisellä aineistolla on tutkimuksessa normaalia 
kvalitatiivista tutkimusta heikompi rooli, sillä tutkimuksen tarkoituksena on uu-
den teorian kehittely aikaisempiin teorioihin nojautuen, empiriaa esimerkinomai-
sesti hyväksikäyttämällä. 

Tutkimus osoitti, että vallan yleisimpiä luokituksia voidaan soveltaa kotikas-
vatukseen, mutta niitä on täydennettävä kotikasvatukseen ja vanhempi-lapsisuh-
teeseen liittyvillä erityispiirteillä ennen kuin ne soveltuvat kotikasvatukseen sisäl-
tyvän vallan tarkasteluun. Kotikasvatuksen auktoriteetti näytti sisältävän monia 
samoja piirteitä kuin Weberin auktoriteettiluokitus, mutta lisäksi siihen sisältyivät 
moraalisen ja ontologis-eksistentiaalisen auktoriteetin luokat. 

Teoreettisesti suurimmaksi ongelmaksi muodostui modernin ja postmodernin 
valtanäkemyksen välinen ristiriita, joista kumpikaan lähestymistapa yksinään ei 
onnistunut kuvaamaan kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa. Ratkaisuksi osoittau-
tui modernin valtakäsityksen täydentäminen vallan sisäisen suhteen oletuksella ja 
postmodernin valtakäsityksen täydentäminen Popperin kolmen maailman mallil-
la. Kotikasvatuksessa on välttämätöntä hahmottaa vanhemman ja lapsen välinen 



suhde sisäisenä valtasuhteena, jossa suhde itsessään muokkaa osapuolten identi-
teettejä. Tällöin valtasuhteeseen kuuluu usein myös tuottavia ja positiivisia ele-
menttejä. 

Kotikasvatuksessa käytetään monia vallan muotoja, joista manipulatiiviset ja 
väkivaltaiset vallan muodot eivät näyttäydy oikeutettuina. Sen sijaan kotikasva-
tuksessa joudutaan toisinaan turvautumaan avoimeen vallankäyttöön. Vallan 
muotojen tarkastelussa tärkeänä kriteerinä näyttäytyi kasvatettavan identiteetin 
kehittymisen ja arvojen sisäistymisen mahdollistuminen. Eettisesti kestävä val-
lankäyttö kotikasvatuksessa perustuu dialogiseen kasvatussuhteeseen, painottaa 
vanhempi-lapsisuhdetta, suuntautuu nykyhetkeä pidemmälle, pyrkii kasvatetta-
van hyvään elämään ja kasvuun sekä toteutuu välittämisen ilmapiirin mukaisena 
toimintana. 

Avainsanat: valta, auktoriteetti, kotikasvatus, perhe, kasvatuksen etiikka
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The Use of Power in Bringing up Children at Home 

Abstract

The aim of this research was to explore how issues of power manifest themselves in 
bringing up children at home. The motivation for the topic was to fi nd out more 
about home upbringing, which has not been studied widely, and power, which has 
been studied unsystematically, in the fi eld of education. The starting point for the 
study was a phenomenon centered, power focused, and theoretically orientated
view which also included an empirical part as well. The aim of this study was to 
fi nd out how the most common categorizations and theories of power are suited
for a discuss about power in bringing up children at home and on the other hand 
how power issues are perceived in research on bringing up children at home
and family research. The most common aim of the research was to fi nd out and 
theoretize of power which is suitable for bringing up children at home, including 
any special characteristics of this process. 

Power was defi ned and researched on the basis of existing power theories, 
mostly those presented in anglo-american research on power. For closer investiga-
tion I chose the most common categorizations and theories of power, namely, the 
nature of power, the four dimensions of power, and forms of power (including the 
typology of authority by Weber). The empirical part of the research consisted of 22 
thematic interviews. Seventeen interviews were conducted in six different families 
where both the mother, the father and a 14–16-year-old teenager were interviewed. 
In addition I had fi ve individual interviews with parents from different families. 
The interviewees were found through snowball sampling. The questions for the 
interviews were based on power theories. The empirical part of the research had 
a weaker than normal role in qualitative research because the aim of the research 
was to develop new theoretical knowledge based on earlier theories and to make 
good use of the empirical part as a set of examples.  

The result of the research was that the most common categorizations and
theories of power were useful but not satisfactory in the study of power in bringing
up children at home. Special characteristics involved in bringing up children at 
home and the relationship between the parents and the child had to be into taken 
account as well. The nature of authority in bringing up children at home appears 
to have same characteristics as the categorization of authority put forward by
Weber but in addition it included extra categories called moral authority and
ontological-existential authority. 



Theoretically the most challenging problem concerns the confl ict between 
modern and postmodern views of power. None of them alone is able to describe 
power in bringing up children at home. The best solution appeared to be to add 
an assumption about the inner relation to the modern power view and an as-
sumption about the Popperian three worlds to the postmodern view of power. The 
relationship between the parent and the child is necessary the inner power relation 
where the relation itself modifi es the parties’ identities. In that case positive and 
productive elements are also included in the power relationship. 

Parents use many forms of power in bringing up children at home. Manipula-
tive and violent forms of power are not justifi able but other forms of power and 
their open exercise is sometimes necessary. The important criteria to use in order 
to determine the most suitable forms of power and the most appropriate ways of 
exercising that power is to see how they improve the development of the identity 
and internalization of values of the child. An ethically justifi ed exercise of power 
in bringing up children at home is based on a dialogical, pedagogical relationship 
between the parent and the child, focuses on the relationship between the parent 
and the child, orientates itself further than present, aspires to promote the good of 
the child, and comes true in a caring atmosphere. 

Keywords: power, authority, bringing up children at home, family research, ethics 
of education

 



Esipuhe

Muistan elävästi hetken, jolloin seisoin opiskelijakirjastossa ja tajusin, että olin 
löytänyt tutkimusaiheen graduani varten. Vuosi oli 1997 ja olin juuri aloittanut 
valtio-opin sivuaineopinnot osana kasvatustieteen tutkintoani. Johdantokurssil-
la jokaisen oli kirjoitettava essee, ja minulla aiheeksi valikoitui valta ja sen legiti-
miteetti. Innostuin aiheesta niin, että päätin tehdä valtaan liittyen myös graduni. 
Tuolloin en aavistanut, miten kauaskantoisia seurauksia päätökselläni olisi.

En saanut gradusta kyllikseni. Graduni valmistuttua vuonna 2000 minulle jäi 
tunne, että haluaisin jatkaa valtaan liittyvää tutkimusta. Kun sitten kasvatustie-
teen laitokselta avautui kaksi assistentin jatkokoulutusvirkaa ja sain toisen niistä, 
pääsin jatkamaan intohimoni kohteena olevaa valtatutkimusta syksyllä 2002. Olen 
onnellinen ja kiitollinen, että sain tehdä väitöskirjani assistentuurin - ja siten työ-
ajan – puitteissa. Assistentuuri mahdollisti keskittymisen tutkimukseen ja antoi 
samalla arvokasta kokemusta opetus- ja hallintotehtävistä.

Olen ollut onnekas saadessani työlleni kaksi taitavaa, inhimillistä ohjaajaa. Do-
sentti Marja Martikainen on seurannut tutkimusaiheeni kehittymistä ensin gra-
duksi, sitten väitöskirjaksi. Marja on ohjannut työtäni viisailla neuvoillaan ja ide-
oillaan. Marja on rohkaissut omannäköiseen tutkimukseen ja kunnioittanut koko 
ajan omia valintojani. Marjassa yhdistyy uskomattomalla tavalla teoreettinen ja 
käytännöllinen tieto perhe- ja kotikasvatuksesta, mikä on tarjonnut itselleni erin-
omaisen kasvualustan sekä tutkijana että ihmisenä. Lämpimät kiitokset, Marja, 
kaikesta!   

Dosentti Tapio Puolimatkan viisaisiin kasvatusfi losofi an kirjoihin olin tutustu-
nut opiskeluaikanani, joten tunsin itseni etuoikeutetuksi, kun sain hänet toiseksi 
ohjaajakseni. Tapio on auttanut ansiokkaasti työni fi losofi sen puolen kiemurois-
sa ja johdattanut minut huomaamaan, miten syviä ulottuvuuksia kasvatukseen ja 
todellisuuteen sisältyy. Keskustelut Tapion ja hänen vaimonsa Mian kanssa ovat 
johtaneet vähitellen myös lämpimään ystävyyteen. Parhaat kiitokset!  

Väitöskirjani lopulliseen muotoon saattamisessa tärkeä merkitys on ollut myös 
esitarkastajillani, professori Pirjo Nuutisella ja professori Pauli Siljanderilla. Nuu-
tisen huomiot auttoivat valtaosuuden selventämisessä ja linkittämisessä entistä 
paremmin kasvatukseen. Siljanderin huomiot auttoivat jäntevöittämään koko 
tutkimusta, aivan erityisesti tutkimuskysymyksiä. Molempien lausunnot auttoivat 
myös työn rakenteellisessa selkiyttämisessä. Kiitos molemmille erinomaisista ja 
asiantuntevista huomioistanne!

Lämpimät kiitokset jokaiselle tutkimukseeni osallistuneelle äidille, isälle ja 
nuorelle! Ilman teitä tämä tutkimus ei olisi koskaan syntynyt. Olen kokenut kans-
sanne inhimillisiä ja hienoja hetkiä valta- ja kasvatuskysymysten äärellä.

Tutkimukselliseen suuntautumiseeni on vaikuttanut huomattavasti myös teo-
logian professori Eeva Martikainen, joka otti minut osaksi tutkimusryhmäänsä 
vuosien 1999–2005 välillä. Eevan ja FT Tarja Kallio-Tammisen kanssa pääsin tu-
tustumaan tutkimukseen liittyviin kysymyksiin useissa eri tilanteissa. Hauskat, yh-
teiset hetkemme ovat jääneet lähtemättömästi mieleeni, kiitos niistä! 



Marja Martikaisen jatkokoulutusseminaari on ollut koko väitöskirjaprosessi-
ni ajan merkittävä tukipilari sekä tutkimuksen että sosiaalisen elämän kannalta. 
Alusta lähtien mukana ovat lisäkseni olleet Päivi Sutinen ja Sarianna Reinikainen. 
Meistä kolmesta muodostui nopeasti ”pilkunviilaajien” kerho. Päivin erikoisalaksi 
muodostui haastattelukysymysten ja kyselylomakkeiden ilmiömäinen kritisointi 
ja kommentointi. Sarianna jaksoi jankata ja kysyä ihmisiltä loputtomiin mitä he 
eri termeillä ja lauseilla todella tarkoittivat. Kiitän teitä, Päivi ja Sarianna, tutki-
mukseen liittyvistä terävistä kommenteista, upeista pohdinnoista ja äänekkäistä 
väittelyistä! Sariannalle kiitos myös ajan myötä kehittyneestä ystävyydestä. Kiitos 
myös muille, myöhemmin mukaan tulleille jatkokoulutusseminaarilaisille eli Kati 
Kivistölle, Kati Komulaiselle, Marjatta Kelolle ja Anna Cantell-Forsbomille positii-
visen ilmapiirin luomisesta ja osuvista kommenteistanne. 

Tapio Puolimatkan seminaarissa tutustuin kärkääseen jatko-opiskelijaan Sirk-
ku Kupiaiseen, joka tuntui kritisoivan kaikkea tutkimukseeni liittyvää. Vuosien 
kuluessa päästessämme tutustumaan toisiimme paremmin, aloin todella arvostaa 
Sirkkua ja pitää hänestä. Sirkun kanssa käymäni keskutelut ovat olleet mahtavia ja 
antoisia. Kiitos Sirkku, että olen saanut tutustua sinuun!    

Yliopistossa viettämieni työvuosien aikana arkipäivän puurtamista ilahduttivat 
hetket assistenttikollegojeni Katariina Holman ja Reetta Mietolan kanssa. Katarii-
nan kanssa kävimme maailmoja syleilevän monimuotoisia keskusteluja. Katarii-
nan kanssa olen voinut jakaa sekä tutkimusmaailmaan että muuhun elämään liit-
tyvät ilot ja surut – toisinaan ympäristönä on ollut Ekbergin hienostunut kahvila, 
toisinaan Unicafe Olivian arkisempi ilmapiiri. Kiitos upeista hetkistä, Katariina! 
Kiitos myös kasvatuksen antifoundationalistisuutta koskevan alaluvun terävästä 
kommentoinnista. Reetan kanssa jaoin huoneen sekä yliopistotyövuosieni alussa 
että lopussa. Keskusteluaiheemme sivusivat lähes kaikkea mahdollista ja lämpimät, 
humoristiset ja vakavatkin keskustelumme olivat itselleni kantava voima erityisesti 
väitöskirjan viime hetkillä. Reetta, kiitos yhteisistä hetkistä ja mieltä lämmittävistä 
keskusteluistamme!  

Kustokseni Sari Lindblom-Ylänne on ollut vahva henkinen ja emotionaalinen 
tuki. Erityisen merkittäväksi Sarin kannustus muodostui esitarkastuksen ja väitte-
lyluvan välisessä vaiheessa, kun tein välillä epätoivon vallassa viimeisiä korjauksia 
väitöskirjaani. Sari on myös mitä mainioin keskustelija ja sosiaalisen ilmapiirin 
ylläpitäjä. Niinpä olimme Sarin kanssa jutelleet jo ennen hänen valvojan rooliaan 
monenlaisista asioista. Kiitos, Sari, tuestasi ja hauskuudestasi! 

Myös muut assistenttikauteni kollegat olivat minulle tärkeitä. Haluan kiittää 
tässä erikseen muutamaa heistä. Camilla Kovero on osoittanut harvinaislaatuista 
arvostusta minua ja tutkimustani kohtaan. Hauskat keskustelut Camillan kanssa 
ovat olleet monien työpäivieni suola. Jaana Poikolainen on ollut apuna tutkimuk-
seni aihepiiriin liittyen sekä keskustellut kivasti erilaisista työhön ja kotielämään 
liittyvistä asioista. Leila Pehkonen on positiivisuudellaan ja rohkealla persoonal-
laan piristänyt työntekoani huomattavasti. Päivi Latukka on ollut aina ystävällinen 
juttelija ja kuuntelija ja auttanut käytännön asioiden sujumisessa. Anna Pauliina 
Rainion kanssa pääsimme heti yhteiselle aaltopituudelle ja jaoimme tutkimuksen 
tekoon ja nuoren tutkijan elämään liittyviä tuntemuksia ja vinkkejä keskenämme. 
Kiitos teille kaikille!   



Rakkaat ystäväni ovat osoittaneet sopivaa kiinnostusta tutkimustani kohtaan 
ja tarjonneet laadukasta, hauskaa ja monipuolista seuraa ja tekemistä vapaa-ajalle. 
Siis kiitos Anna, Anu ja Ville, Anneli, Eija, Erja ja Jarmo, Ida, Jenni ja Tero, Kristiina, 
Mari ja Eeva, Marika, Nana ja Janne, Outi ja Linus, Outi, Rina, Susanna ja Virpi!

Olen saanut elää värikkäässä, kannustavassa lapsuudenperheessä. Kiitän van-
hempiani Liisaa ja Jaakkoa rakkaudesta, kannustuksesta ja rohkaisusta, omien 
mielenkiinnon kohteiden tukemisesta sekä huumorintajusta! Siskoni ja veljeni 
ovat olleet merkittävällä tavalla muovaamassa elämääni ja käsitystäni maailmasta. 
On uskomattoman upeaa, kun elämän mielenkiintoisia, ihania ja hämmästyttä-
viä puolia jakamaan löytyy aina joku samanmielinen hehkuttaja! Parhaat kiitokset 
teille, Vilhelmiina, Kerttuli, Valpuri, Loviisa ja Zelalem ihanasta, jopa hulvattoman 
hauskasta vapaa-ajasta! Nupun (8v.) reippaus ja sympaattinen suhtautuminen 
ovat ilahduttaneet elämääni ja luoneet hienon mahdollisuuden päästä tutustu-
maan lapsen kiehtovaan maailmaan, kiitos!          

Tutkimuksen syövereistä minut ovat parhaiten nostaneet mielekkääseen ja 
onnelliseen arkeen ja juhlaan rakkaat mieheni eli puolisoni Reidar ja poikamme 
Haldor. Reidarin emotionaalinen ja käytännöllinen tuki on ollut arvokas ja vält-
tämätön apu ja voimavara niin tutkimuksessa (mukaan lukien työn taulukot ja 
kuviot), arkielämän pyörittämisessä kuin myös ihmiseksi kasvamisessani. Onnel-
lisuuteni kumpuaa voimakkaasti vahvasta kumppanuudesta, rakkaudesta ja syväl-
lisestä, kunnioittavasta keskusteluyhteydestä kanssasi, Reidar, joten lämpimimmät 
kiitokseni niistä! Haldor on tuonut elämääni täysin uuden, upean ulottuvuuden. 
Haldor, en voisi kuvitella ihanampaa asiaa kuin olla äitisi!   

Värrin kasvatusfi losofi set pohdinnat hyvästä elämästä ovat tehneet minuun 
lähtemättömän vaikutuksen. Uskon Värrin tavoin, että ihmiselämään ja kasva-
tukseen kuuluu ontologis-eksistentiaalisten kysymysten pohdinta. En kuitenkaan 
usko, että sen paremmin tieteen kuin kasvatuksenkaan parissa pystytään tai on 
tarpeenkaan pystyä ratkaisemaan ontologis-eksistentiaalisia kysymyksiä. Koska 
nämä kysymykset ovat kuitenkin olennainen osa ihmisyyttä, haluan päättää esi-
puheeni kiitokset Pro Fiden itseäni koskettaviin sanoihin:

Mihin minä menisin
ketä kuuntelisin
puhujia riittää
loputtomiin
hän saapui köyhään
ja pimeään taloon
ja valo oli tullut 
jäädäkseen
(Edwin Engelsvuo/Pro Fide)

Vantaalla 6.10.2009

Eevastiina Gjerstad
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1 Johdanto

Kritiikki kasvatusta koskien on kohdistunut usein nimenomaan sen sisältämään 
vallankäyttöön. Antipedagogit kuten Miller (1985) ovat vaatineet kasvatuksen täy-
dellistä kieltämistä, sillä he väittävät kasvatuksen ja siihen sisältyvän vallankäytön 
olevan lapsen halventamista ja nöyryyttämistä. (Nuutinen 1994, 13; Puolimatka 
1999, 223.)1 Tällaisen yksilöpainotteisen kasvatuksen vallan kritiikin lisäksi kas-
vatusta on kritisoitu myös yhteiskuntatieteellisemmistä lähtökohdista käsin, jol-
loin kasvatuksen on nähty pahimmillaan esimerkiksi uusintavan sortavia valtara-
kenteita yhteiskunnassa (ks. luku 4.3.2). Toisinaan kuulee myös väitettävän, että 
kasvatuksellinen vallankäyttö on epäeettistä, koska se on vahvasti normatiivista ja 
tiettyjä arvoja välittävää. Kasvatukseen sisältyy kuitenkin jo käsitteenä normatiivi-
suus ja pyrkimys kohti tiettyä, hyväksi määriteltyä suuntaa.2 

Kysymys vallan suhteesta kasvatukseen ja etiikkaan onkin sivistyneen yhteis-
kunnan vakavimpia kysymyksiä (Nyberg 1981, 9). Sosiaalisten käsitteiden kuten 
vallan määrittelyyn sisältyy aina normatiivinen elementti, sillä määrittelyssä pai-
notetaan väistämättä tiettyjä seikkoja määrittelijän omien päämäärien, arvojen ja 
intressien mukaisesti (Burbules 1986, 95). Sekä valta että kasvatus ovat niin sanot-
tuja ohjelmajulistuksellisia sanoja, joihin sisältyy vahva arvolataus. Tällaisten ter-
mien määrittely on väistämättä epätäydellistä, koska asiaan tai ilmiöön viittaavan 
merkityksen lisäksi niitä käytetään vaikuttamisen välikappaleina. (Ikonen 2000, 
123–124.)

Tässä tutkimuksessa tutkin vallan ja kasvatuksen välistä suhdetta kotikasvatuk-
sen näkökulmasta käsin. Taustalla on kiinnostukseni vallankäyttöä ja ihmisten vä-
listä vaikuttamista kohtaan sekä haluni tutkia valtaa nimenomaan kotikasvatuksen 
kontekstissa, joka on kasvatustieteellisessä tutkimuksessa jäänyt nähdäkseni aivan 
liian vähälle huomiolle3. Lähtökohtanani toimii oletus, että valta kasvatuksessa on 
sekä välttämätöntä että tarpeellista, mutta ei aina eettisesti oikeutettua. Tutkimuk-
seni on ilmiökeskeinen, valtaa tarkasteleva, kasvatusteoreettisesti painottunut tut-
kimus, johon sisältyy myös empiirinen osuus. 

Samaan aikaan, kun kasvatusta arvostellaan kielteisistä valtakytkennöistä, kas-
vatusteorian piirissä valtaa ei ole juurikaan käsitelty tai analysoitu. Valtaa koskevat 
kysymykset ovat ilmenneet pikemminkin kasvatuskäytäntöjen, toimintaperiaattei-
den ja -ihanteiden määrittelyinä kuin teoreettisena tarkasteluna. Kasvatuksen ole-
muksen ja käsitteellisten rajojen tarkastelu kasvatusteoriassa määrittää kuitenkin

1 Bourdieu ja Passeron (1977, 5) ovat väittäneet, että ”kaikki pedagoginen toiminta 
on…symbolista väkivaltaa”. Jarviksen (1997) mukaan kasvatuksessa loukataan usein, 
mutta ei aina ihmisen ja persoonan autonomiaa. Toisin sanoen kasvatus ei ole välttä-
mättä symbolista väkivaltaa. (Jarvis 1997, 83, painotus tutkijan.)
2 Toisaalta kasvatuksen sivistystehtävän huomioiminen tarkoittaa sitä, että kasvatuk-
sen päämäärä on aina väistämättä osittain avoin (ks. esim. Siljander 2002; Värri 2002). 
3 Kuten Hämäläinen ja Nivala (2008, 28) huomauttavat, kotikasvatukseen liittyy ”val-
tavasti tutkimatonta problematiikkaa”.
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osaltaan käytännön kasvatuksen rajoja eli sitä, mitä kasvatuksen nimissä voidaan 
tehdä ja mitä ei. (Nuutinen 1994, 15, 185.) Tämän vuoksi kasvatusteoreettinen 
vallan tarkastelu on erittäin tärkeää.4

Tämän tutkimuksen yhtenä tärkeänä motiivina onkin ollut Nybergin (1981, 
10) ja Nuutisen (1994) kanssa jakamani huoli vallan käsitteen vähäisestä analy-
soinnista kasvatusta käsittelevissä tutkimuksissa.5 Vallan ja kasvatuksen välisen 
suhteen riittämättömästä analyysista kertoo, että Nuutisen ansiokas, mutta jo 15 
vuotta vanha väitöskirja on Suomessa edelleenkin tärkein vallan ja kasvatuksen 
välistä suhdetta analysoiva teos. Koska suomalainen kasvatustiede ei ole analysoi-
nut valtaa järjestelmällisesti Nuutista lukuunottamatta, olen päätynyt samantapai-
seen lähtökohtaan kuin hän: Tutkin kasvatuksellista valtaa hyödyntäen muiden 
tieteenalojen valtakirjallisuutta, mutta en kuitenkaan alista kasvatuksen käsitettä 
itseään varsinaiselle käsiteanalyysille (ks. Nuutinen 1994, 15). 

Toisaalta yleinen valtatutkimuskaan ei ole perinteisesti huomioinut vallan mo-
ninaisia konteksteja, vaan se on keskittynyt Shapiron (2004) ja Variksen (1990) 
mukaan voimakkaasti valtion tai valtiollisten toimijoiden käyttämään valtaan, 
vaikka sekä yksilöt että yhteisöt käyttävät huomattavaa valtaa myös muun muassa 
perheissä, työpaikoilla, kouluissa, kirkoissa ja yrityksissä. Koska tällainen valta on 
usein ihmisten jokapäiväisen elämän kannalta merkityksellisintä, pelkkiin perin-
teisiin valtatutkimuksen kohteisiin keskittyminen ei näytä oikeutetulta. (Shapiro 
2004, 13; Varis 1990, 120.) Viime aikoina valtatutkimus onkin alkanut suuntautua 
enenevästi myös muita kuin valtiollisia tutkimuskohteita kohti. Vallan tutkimus-
kohteiden laajenemisen ansiosta hyvin monenlaisia tilanteita on alettu tarkastella 
vallan näkökulmasta käsin. (Hyvärinen 2003, 105–106.)  

Tutkimukseni tavoite on muodostaa tarkastelutapa, jonka avulla voidaan
tarkastella nimenomaan kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa. Tämä tapahtuu
kahta kautta: Ensinnäkin tarkastelen niin sanotun yleisen valtatutkimuksen

4 Teoreettiset erittelyt voivat auttaa tunnistamaan ja suhtautumaan kriittisesti kasva-
tuksessa ilmeneviin valtakysymyksiin. Tällaisina ydinkysymyksinä voitaneen pitää sitä, 
ketkä ovat oikeutettuja tulevien sukupolvien muotoilemiseen ja sitä, mitä lapset ovat 
oikeutettuja saamaan kasvatukselta. Lasten kannalta on ongelmallista, että erilaiset
tahot voivat sivuuttaa tai nostaa lasta kasvatusdiskursseissaan, joihin lapset eivät voi
tasaveroisesti osallistua. (Nuutinen 1994, 199.) Kasvatusteoreettisen analyysin on proble-
matisoitava ja arvioitava kriittisesti myös kasvatuksellisen hyvän edellytyksiä sekä lu-
otava keskustelua kasvatuksen päämääristä ja keinoista (Värri 2008, 407). 
5 Nybergin (1981) mukaan valta kyllä mainitaan usein kasvatuksen yhteydessä, mutta 
sitä ei määritellä eikä analysoida, vaan oletetaan, että ihmisillä on selkeä käsitys sen 
merkityksestä. Valta saattaa jopa esiintyä kasvatusta käsittelevien kirjojen otsikoissa 
ilman, että vallan käsitettä mainitaan kirjassa tai asiahakemistossa lainkaan. (Nyberg 
1981, 10.) Nämä Nybergin esiin tuomat ongelmat tulivat esiin myös omissa kirjalli-
suushauissani.  
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keskeisimpiä teemoja ja kysymyksiä eli vallan luonnetta, vallan muotoja ja vallan
neljää ulottuvuutta suhteessa kotikasvatukseen.6 Yleisessä valtakirjallisuudessa 
ovat tieteenaloista edustettuina erityisesti valtio-oppi, sosiologia, sosiaalipsykolo-
gia ja fi losofi a7. Oletan, että valtakirjallisuuden pohjalta määrittyy tiettyjä näkö-
kulmia, jotka ovat olennaisia myös kotikasvatuksessa ilmenevälle vallalle. 

Toiseksi tarkastelen valtaa perhetutkimus- ja kotikasvatuskirjallisuuden kautta. 
Tällöin tarkastelun kohteena ovat keskeiset, nimenomaan perheeseen ja kotikas-
vatukseen liittyvät ilmiöt, joiden kautta tarkastelen valtaa. Tällöin oletan löytäväni 
teemoja tai piirteitä, jotka on välttämätöntä huomioida nimenomaan kotikasva-
tukseen liittyvän vallan tarkastelussa. Nämä kaksi tarkastelutapaa yhdistämällä 
toivon löytäväni sellaisen tavan tarkastella kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa, 
jossa ovat mukana sekä vallan että kotikasvatuksen (ilmiöinä) kannalta keskeiset 
piirteet, teemat ja kysymyksenasettelut. Kirjallisuuskatsauksen ja siihen liittyvän 
teoreettisen analyysin lisäksi olen käyttänyt näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
myös empiiristä aineistoa eli perheiden kotikasvatuksen valtasuhteita koskevia 
haastatteluja. 

Tutkimus etenee siten, että luvussa kaksi esittelen tutkimukseni lähtökohtia ja 
toteutusta teoreettisen ja empiirisen osuuden osalta sekä muodostan tutkimusky-
symykset. Tutkimusaiheeni vaatii fi losofi sen lähtökohdan ja ontologisen orientaa-
tion selventämistä, sillä valta ilmiönä liittyy kiinteästi fi losofi siin ja ontologisiin 
keskusteluihin esimerkiksi todellisuuden luonteesta. Ilman fi losofi sta lähtökoh-
tien tarkastelua kasvatukseen sisältyvän vallan teoreettinen tarkastelu jäisi hyvin 
vaillinaiseksi ja ohueksi. Tutkimukseni ontologinen orientaatio määrittyy pitkälti 
Popperin kolmen maailman mallin kautta, joka mahdollistaa erilaisten lähtökoh-
tien kuten postmodernismin tarkastelun ja suhteuttamisen kasvatukseen. Poppe-
ria mukaillen haluan huomioida tutkimuksessani sekä ihmismielestä riippumat-
toman aineellisen maailman, ihmisen subjektiiviset kokemukset ja mentaaliset 
tilat että ihmismielen luoman kulttuurin ja yhteiskunnan. 

Luvussa kolme käsittelen kysymystä vallan luonteesta yleiseen valtakirjallisuu-
teen liittyvien kysymyksenasettelujen kautta. Tällaisia ovat luokittelut toimija- ja 
rakennelähtöisiin valtanäkemyksiin, vallan luonne nähtynä joko kykynä, suhteena 
tai systeeminä sekä valta joko ylivaltana, voimaannuttavana tai yhteistyöhön pe-
rustuvana ilmiönä. Näen tärkeänä käsitellä näitä valtakirjallisuuden tunnetuimpia

6 Nämä yleiset teemat olen löytänyt tutustumalla massiiviseen määrään lähinnä an-
gloamerikkalaista valtatutkimusta ja nostamalla sen pohjalta nähdäkseni keskeisimmät 
– ja yleisimmin ilmenevät – teemat tai luokittelutavat keskiöön. Keskittymällä muuta-
maan keskeisimpään teemaan tai kysymyksenasetteluun vältän ongelman lähteä liik-
keelle liian yleisestä vallan määrittelystä. 
7 Eri tieteenalat ja näkökulmat painottavat vallan suhteen eri asioita. Valtio-opissa kes-
kitytään päätöksenteon, demokratian ja julkisten valintojen kysymyksiin, psykologias-
sa persoonallisuuteen, sosiaalipsykologiassa kommunikaatioon, ryhmädynamiikkaan 
ja tottelevaisuuteen, yhteiskuntatieteissä kuten sosiologiassa valtarakenteisiin, organi-
saatioihin, työhön ja erilaisiin hierarkioihin ja fi losofi assa autonomian kysymyksiin, 
vallan logiikkaan ja vallan käsitteen määrittelyjen mahdollisiin ristiriitaisuuksiin. (laa-
jentaen Lanen & Stenlundin 1984, 318 huomioista.) 
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kysymyksiä suhteessa kasvatuksen mahdollisuuteen, ja erityisesti suhteessa koti-
kasvatuksessa ilmenevään valtaan, koska lähtökohtani on tutkia yleisten valtamää-
rittelyjen ja -teorioiden soveltuvuutta suhteessa kotikasvatukseen. Tämä luku on 
teoriapainotteinen ja empiirisen osuuden asema jää siinä melko vähäiseksi. 

Luvussa neljä tarkastelen angloamerikkalaisen valtatutkimuksen yleisintä luo-
kitusta – vallan neljää ulottuvuutta – osittain yleisellä tasolla suhteessa kasvatuk-
seen ja erityisesti suhteessa kotikasvatukseen. Koska vallan neljän ulottuvuuden 
mallilla on niin hallitseva asema tutkimuskirjallisuudessa, näen sen käsittelemisen 
tutkimuksessani välttämättömäksi. Kasvatukseen sisältyvästä vallasta puhuminen 
jäisi vaillinaiseksi, jos sitä ei käsitteellistettäisi ollenkaan valtakirjallisuuden tunne-
tuimpien mallien kautta. 

Vallan neljän ulottuvuuden kautta on myös mahdollista tarkastella systemaat-
tisesti sekä vallan että kasvatuksen merkittäviä traditioita eli behaviorismia, kriit-
tistä teoriaa ja postmodernismia ja tuoda esille niiden vahvuuksia ja heikkouksia 
kasvatukseen liittyvän vallan kannalta. Lisäksi vallan neljän ulottuvuuden sisällä 
on nostettu esille vallan ja kasvatuksen kannalta olennaisia kysymyksiä intentiois-
ta, toimijuudesta, emansipaatiosta, minuudesta ja kasvatuksen mahdollisuudesta. 
Tässäkin luvussa teoria painottuu empiriaa enemmän, mutta kasvatuksen omi-
naispiirteet korostuvat lukua kolme enemmän. 

Luvussa viisi tarkastelen auktoriteetin määrittelyjä ja tehtäviä sekä varsinkin 
auktoriteettikirjallisuudessa yleisintä luokitusta – Weberin auktoriteettiluokitusta 
– suhteessa kotikasvatukseen. Perehdyn myös kirjallisuuteen, joka koskee vanhem-
pien ja lasten välisiä auktoriteettisuhteita. Luvun päättää tottelevaisuuden kysy-
mysten käsittely. Tässä luvussa empiria korostuu huomattavasti lukuja kolme ja 
neljä enemmän.

Käsittelen auktoriteettia omassa pääluvussaan siksi, että se eroaa huomattavas-
ti muista vallan muodoista (joita käsitellään luvussa kuusi). Auktoriteettihan on 
vallan eräs muoto, jonka leimallisin piirre on, että siinä vallan kohteen on hyväk-
syttävä vallan haltijan vallankäyttö. Mikäli vallan kohde ei hyväksy vallankäyttäjän 
valtaa, kyseessä ei ole enää auktoriteetti. Tässä tutkimuksessa auktoriteetin käsit-
telyä omana päälukunaan tukee lisäksi havainto, että kasvatuksen piirissä aukto-
riteetti näyttäisi olevan käsitellyin vallan muoto. Myös käytännön kasvatuksessa 
nimenomaan auktoriteetilla on merkittävä rooli. Auktoriteettiin liittyy kiinteästi 
myös kysymys tottelevaisuudesta, joka on varsinkin kotikasvatuksessa keskeinen 
ja kiistelty aihe. 

Luvussa kuusi tarkastelen muita vallan muotoja (kuin auktoriteettia). Vallan 
muotojen tarkastelu on yksi yleisimpiä tapoja tarkastella valtaa, joten näen sen 
käsittelemisen myös tässä tutkimuksessa olennaiseksi. Tässä luvussa painottuu 
voimakkaasti empiirinen osuus, sillä haastattelukysymyksissä vallan muodot ovat 
olleet yksi keskeisimpiä haastatteluteemoja. Vallan muodot liittyvät kiinteästi ko-
tikasvatukseen myös sitä kautta, että kotikasvatus konkretisoituu hyvin vahvasti 
niiden kautta. Usein kotikasvatuksessa ilmenevä valta jopa hahmotetaan (virheel-
lisesti) vain vallan muotojen mukaisena toimintana – esimerkiksi palkitsemisena 
ja rankaisemisena. 

Luvussa seitsemän käsittelen perhettä ja kotikasvatusta ja niihin liittyvää valtaa 
perhe- ja kotikasvatuskirjallisuuden kautta. Koska vallan sovelluskohde on tutki-
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muksessani perheessä tapahtuva kotikasvatus, näen tarpeelliseksi käsitellä valtaa 
myös perhettä ja kotikasvatusta käsittelevän kirjallisuuden kautta. Samalla erot 
yleisen valtakirjallisuuden ja perhettä ja kotikasvatusta käsittelevän kirjallisuuden 
välillä tulevat esille. Tämä on tärkeää, jotta vallalle kotikasvatuskontekstissa olen-
naiset piirteet – joita ei ilmene yleisessä valtakirjallisuudessa – tulevat näkyviksi, 
jonka jälkeen ne voidaan paremmin huomioida muodostettaessa kotikasvatukseen 
soveltuvaa valtakäsitystä. Tässä luvussa tarkastelu etenee siis edellisistä luvuista 
poiketen kotikasvatuksesta valtaan päin. 

Oman haasteensa luvulle seitsemän tuo, että siinä missä perheeseen liittyvää 
valtaa on tutkittu perhetutkimuksessa omana teemanaan, kotikasvatuskirjalli-
suudessa valtakysymyksiä ei ole pohdittu juurikaan sellaisenaan, vaan kotikasva-
tukseen liittyvä valta tulee esille tiettyjen, keskeisten teemojen kuten kontrollin 
ja autonomian suhteen, rakkauden ja välittämisen, dialogisen kasvatussuhteen ja 
hyvän elämän, kautta. Niinpä kotikasvatukseen sisältyvää valtaa käsitellään täs-
sä luvussa näiden teemojen kautta. Seitsemänteen lukuun liittyy kiinteästi myös 
empirian kautta esiin nousseita käsityksiä ja näkökulmia vanhemman, lapsen ja 
heitä laajemman ympäristön vallasta. Luvun päättää vallan etiikan ja oikeutuksen 
tutkiminen erityisesti kotikasvatussuhteiden näkökulmasta käsin. Tässä luvussa 
empiria painottuu edellisiä lukuja huomattavasti enemmän (lukuun ottamatta 
lukua kuusi). 

Lukuun kahdeksan sisältyy sekä eettinen pohdinta että teoreettista ja empiiristä 
osaa koskeva pohdinta. Lisäksi kokoan siinä yhteen tutkimukseni tulokset mel-
ko lailla päälukujen mukaisessa järjestyksessä. Näin kokoan laajan tutkimukseni 
tärkeimmät johtopäätökset yhteen saman luvun alle. Samalla tiivistän vastaukset 
tutkimuskysymyksiini.  

Käytän tutkimuksessani paljon alaviitteitä, sillä joudun määrittelemään monia 
tutkimuksessani esiintyviä käsitteitä, selventämään leipätekstin sanomaa sekä viit-
taamaan muihin näkökulmiin ja tutkimuksiin. Haastattelulainauksissa kursivoin-
nit ovat omia korostuksiani, alleviivaukset haastateltavien omia korostuksia. Val-
takirjallisuudessa käytetään yleisesti vallanhaltijasta kirjainta A ja vallankohteesta 
kirjainta B. Noudatan tutkimuksessani tätä tapaa. Käytän kuitenkin johdonmu-
kaisesti isoja A- ja B-kirjaimia, vaikka valtakirjallisuudessa osa tutkijoista käyttää 
isoja, osa pieniä kirjaimia. 
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2 Tutkimuskysymykset ja metodologia 

Teoreettiset ja empiiriset lähestymistavat voidaan nähdä kahtena erilaisena näkökul-
mana tieteenmuodostukseen. Kun tiettyä ilmiötä tarkastellaan analyyttisesti, teorian 
ja empirian välinen erottelu on mahdollinen ja toisinaan jopa välttämätön. Toisaalta 
teoriaa ja empiriaa ei voida erottaa täysin toisistaan, sillä teoria vaatii jotakin mitä 
katsoa eli empiirisen maailman ja empiirinen maailma vaatii siinä ilmenevien koke-
musten luokittelemista ja teoretisoimista. (Ikonen 2001, 437, 441, 447.) 

Valtatutkimuksen vakavimpia haasteita ovat vallan teoreettisten ja empiiristen 
kysymysten väliset ongelmat. Vallan määritelmät voivat olla teoreettisia, empiirisiä 
tai teoreettisia ja empiirisiä yhtä aikaa (Lane & Stenlund 1984, 355). Empiirinen 
valtatutkimus on vaikeaa, ja yleisesti tunnustetun valtateorian puuttuminen tekee 
siitä entistä vaikeampaa. Syyt vallan empiirisen konsensuksen puuttumiseen ovat 
käsitteellisiä, teoreettisia ja osin myös metodologisia. Edes käsitteistä ei vallitse 
yksimielisyyttä. Esimerkiksi vallan (power) ja vaikutusvallan (infl uence) välisestä 
suhteesta on lukuisia erilaisia mielipiteitä. Valta ilmiönä näyttää olevan liian mo-
nimutkainen, jotta konsensuksen saavuttaminen näyttäisi mahdolliselta. (Lane & 
Stenlund 1984; Luhman 1990, 155; Ruostetsaari 1992, 27; ks. myös Powell 2007, 
3597.)8 Tämä vaikeuttaa esimerkiksi keskustelua valtaan liittyvistä normatiivisista 
kysymyksistä (Goldman 1986, 156). 

Toisaalta vallan käsitteellinen analyysi on niin haastavaa, että sitä ei juurikaan 
pystytä yhdistämään empiiriseen tutkimukseen. Valtatutkijan ei tarvitse kuiten-
kaan välttämättä lähteä liikkeelle vuosia kestävällä käsiteanalyysilla, vaan tukeu-
tuminen esimerkiksi keskeisimpien valtatutkimusten erittelyihin on usein riittä-
vää. (Ruostetsaari 1993, 144.) Empiiristä valtatutkimusta tekevät nojautuvatkin 
yleensä tiettyihin vallan määritelmiin tai teorioihin eivätkä lähde tutkimaan valtaa 
käsitteenä. Ongelmaksi voi silloin muodostua teoreettisten ja operationaalisten 
määritelmien epätasapaino eli empiiristen tutkimustapojen pohjautuminen teo-
reettisesti heikoille määritelmille (Lane & Stenlund 1984, 324). 

Tässä tutkimuksessa pyrin vahvan teoreettisen lähestymistavan kautta siihen, 
että empiirinen tutkimus nojautuu teoreettisesti vahvalle pohjalle. Koska valtateo-
riat ovat syntyneet lähes kokonaan muiden tieteenalojen kuin kasvatustieteiden 
piirissä ja muita tarkoituksia kuin kasvatuksen kuvaamista, selittämistä tai en-
nustamista varten9, suurin osa siitä valtatutkimuksesta, johon tässä tutkimuksessa

8 Kysymys vallasta on yhtä aikaa syvä ja yksityiskohtainen. Tällaisista kysymyksistä ei 
Airaksisen (1993, 12) mukaan ole olemassa lopullista totuutta eikä niistä myöskään 
saavuteta pysyvää konsensusta eli yksimielisyyttä. 
9 Vallasta on tullut yksi ihmis- ja yhteiskuntatieteiden perustavimpia käsitteitä per se. 
Russellin (1938, 10) mukaan valta on samalla tavalla perustavanlaatuinen käsite yh-
teiskuntatieteissä kuin energia on fysiikassa. Vaikka valtaan liittyvät keskustelut ovat 
monitieteisiä, sen juuret ovat politiikan teoriassa ja politiikan fi losofi assa. (Clegg 1989, 
xviii.) Vallan ”omimpana” tieteenalana on usein pidettykin nimenomaan valtio-oppia 
(Lane & Stenlund 1984, 318). Itsekin sain kipinän valta-aiheiseen tutkimukseeni alun 
perin valtio-opin sivuaineopinnoistani.
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viittaan, ei ole kasvatukseen liittyvää tutkimusta. Näen kuitenkin tärkeänä tarkas-
tella, miten yleinen valtateoretisointi soveltuu kotikasvatukseen sisältyvän vallan 
tarkasteluun ja myös toisinpäin: miten perhe- ja kotikasvatuskirjallisuus käsittelee 
valtaan liittyviä kysymyksiä ja teemoja. 

Tutkimukseni pohjautuu fi losofi silta lähtökohdiltaan Popperin kolmen maail-
man mallin mukaisesti tulkittuun todellisuuskäsitykseen, jossa sekä materiaalinen 
maailma, ihmisen mieli ja ajatukset sekä yhteiskunta ja kulttuuri huomioidaan 
tasavertaisesti vallan ilmiöihin vaikuttavina tekijöinä. Tulkitsen maailman realis-
tis-pragmatistisesti, mutta näen myös konstruktivistisen lähestymistavan osittain 
perustelluksi. 

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus

2.1.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Tutkijalta vaaditaan nykyään entistä enemmän omien todellisuus- ja ihmiskä-
sitysten tunnistamista ja erilaisten menetelmien ja tutkimuskohteiden luonteen 
ymmärtämistä. On siis parempi tuoda esille esioletuksensa kuin antaa niiden pal-
jastua ja vaikuttaa piilevinä tutkimuksen kuluessa. (Eskola & Suoranta 2005, 28.) 
Tärkeintä olisi, että tutkija toisi omat lähtökohtansa eksplisiittisesti esille, jolloin 
lukijalla olisi mahdollisuus arvioida tutkimusta paremmin. Omat, tiedostamani 
arvositoumukset ovat pluralismi10, realistis-pragmatistinen lähestymistapa ja ih-
misoikeuksien näkeminen luovuttamattomana arvona. Pedagogisen suhteen11 
tulkitsen traditionaalisen tulkinnan suuntaisesti, mutta en puhdasoppisesti sen 
mukaisesti.12 Traditionaalisen näkemyksen mukaisesti pidän kasvatuksen kolmena 

10 Pluralismilla tarkoitan tässä ”uskoa tai sitoutumista moninaisuuteen tai monimuo-
toisuuteen” ja ajatukseen monimuotoisuudesta terveenä ja toivottavana ilmiönä, jonka 
nähdään turvaavan yksilön vapaus sekä edistävän keskustelua, argumentointia ja ym-
märrystä (ks. Heywood 2003, 37). Pluralismi ei ole kuitenkaan tulkinnassani relativis-
mia, vaan pluralistisessa lähestymistavassa voidaan nähdäkseni arvottaa asioita muun 
muassa argumentatiivisin tai eettisin perustein.
11 Pedagoginen suhde viittaa yleensä institutionaalisen kasvatuksen sisällä oleviin kas-
vattajan ja kasvatettavan välisiin suhteisiin kuten opettajan ja oppilaan väliseen suhtee-
seen. Käytän pedagoginen suhde -termiä koko tutkimukseni ajan viittamaan kuitenkin 
myös vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen, koska kirjallisuudessa – varsinkin van 
Manenilla (1990; 1991; 2002) – pedagogisesta suhteesta sanotut asiat pätevät pääsään-
töisesti myös vanhempi-lapsisuhteeseen. 
12 Sitoudun tutkimuksessani siihen herbartilaiseen näkemykseen, että kasvatus on ih-
miselle välttämätöntä. Tämän vuoksi ajatus kausaalisesta determinismistä tai trans-
sendentaalisesta idealismista ei toimi, sillä transsendentaalisti vapaa subjekti ei tarvitse 
kasvatusta ja determinoidulle luonnonolennolle kasvatus on mahdotonta. Pedagogi-
nen kausaliteetti – joka ei ole lainomaista eikä determinististä – kuroo umpeen kuilun 
luonnondeterminaation ja transsendentaalisen vapauden välillä. Näin ollen vapaus 
toteutuu vasta kasvatuksen avulla. (Siljander 2001, 281–282, 290–291, ks. myös Hämä-
läinen & Nivala 2008, 32.) Kasvatuksessa todentuu homo educandus eli ihminen kasva-
tusta tarvitsevana ja toisaalta myös kasvattavana olentona (Hämäläinen & Nivala 2008, 
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keskeisimpänä ja kasvatettavan kasvun päämäärää parhaiten kuvaavana käsitteenä 
identiteettiä, sosialisaatiota ja sivistystä (ks. esim. Siljander 2002).

Tutkimukseni ontologista orientaatiota valottaa hyvin Popperin hahmottele-
ma kolmen maailman malli ja Jussilan (1992) tekemät huomiot siitä. Popperin 
kolmen maailman mallin suurin ansio on nähdäkseni sen edustama realistinen 
näkökanta, jossa arvostetaan samalla ihmisten luomia konstruktioita. Realismiin 
ja konstruktivismiin liittyvät taustaoletukset ovat vahvasti läsnä valtatutkimukses-
sa, jossa useiden metateoreettisten kysymysten käsittely ei ole lainkaan mahdollis-
ta ilman käsitteellisiä kannanottoja tähän keskusteluun.13 Jo tästä syystä Popperin 
kolmen maailman malli sopii hyvin tutkimukseni lähtökohtien tarkasteluun.

Popperin mallissa maailma 1 koostuu aineellisista fysikaalisista objekteista 
eli aineellisesta todellisuudesta, toisin sanoen ihmismielestä riippumattomas-
ta ”luonnosta”, maailma 2 subjektiivisista kokemuksista tai mentaalisista tiloista 
ja maailma 3 ihmismielen tuotteista kuten väittämistä, tieteellisistä teorioista ja
ongelmista, matematiikasta, logiikasta, kertomuksista, taideteoksista, traditiois-
ta, arvoista, ideologioista ja sosiaalisista instituutioista (Popper 1974, 144–149;
Popper & Eccles 1981, 16, 38; ks. myös Niiniluoto 1990, 90; Sahavirta 2006, 514). 
Tiivistetysti maailma 1 sisältää luonnon, maailma 2 ajattelun tai psyyken ja maail-
ma 3 kulttuurin ja yhteiskunnan (Niiniluoto 1990, 23).14 

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että maailma 1:n olemassaolon myöntäjät ovat 
realisteja. Yleinen realismiin liittyvä piirre on, että siinä maailman, totuuden tai 
moraaliarvojen nähdään olevan ihmisistä ja heidän uskomuksistaan, näkemyksis-
tään, kulttuureistaan ja teorioistaan riippumattomia (Haack 2004, 416). Ydinky-
symys realistien ja antirealistien15 välisessä kiistassa koskeekin nimenomaan sitä, 
miten maailma, totuus tai muu vastaava voi olla meistä riippumaton ja silti tiedos-
samme oleva (Haack 2004, 416).

 

33–34). Toisaalta Herbartin traditionaalista käsitystä lapsesta voidaan myös kritisoida: 
siinä nähdään melko yksioikoisesti, että lapsen päämääränä on aikuisuus, aikuisuuden 
välittäjinä aikuiset ja aikuisuuden päätösvallan rajana oletetut lapsen parhaat intressit 
(Smeyers & Wringe 2003, 311–312). Pahimmillaan vanhempi-lapsisuhteen vuorovai-
kutusluonne ja lapsuuden arvo sinänsä voivat jäädä huomioimatta. Lisäksi oletukseen 
aikuisen kyvystä tietää ja määritellä lapsen parhaita intressejä liittyy monia ongelmia. 
(ks. luvut 4.3.3, 7.1 ja 7.3.) 
13 Realismia ja konstruktivismia koskeva keskustelu on hyvin moninainen ja molempiin 
lähtökohtiin sisältyy hyvin moninaisia, toisistaan poikkeavia näkökulmia ja tulkintoja 
(esim. Kuusela 2006d, 18). Voidaan jopa ajatella, että realismi ja konstruktivismi ovat 
saman asian eri puolia (Pihlström 1998, 225). Koska tutkimuksessani tarkoituksena on 
käyttää konstruktivismia ja realismia vain valottamaan Popperin kolmen maailman 
mallin oletuksia suhteessa tutkimusaiheeseeni, en käsittele näiden lähtökohtien mo-
ninaisuutta sen enempää. Tulen siis esittäneeksi konstruktivismin ja realismin hyvin 
kategorisissa muodoissaan ja lähinnä ontologiseen (ja osittain eettiseen) näkökulmaan 
keskittyen.
14 Popperin maailman tarkemmasta tulkinnasta ja ongelmista ks. Sahavirta 2006.
15 Antirealismi on näkemyksiltään vastakkainen realistiselle lähestymistavalle. Kon-
struktivismi on yksi, mutta ei suinkaan ainoa antirealistinen kanta. 
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Realistinen todellisuuskäsitys ei välttämättä ota tietoteoreettisesti kantaa sii-
hen onko todellisuudesta mahdollista saada tietoa, mutta mikäli oletetaan, että 
todellisuudesta ei voida saada tietoa, realistinen kysymyksenasettelu muuttuu 
helposti merkityksettömäksi. Tästä syystä ontologiseen realismiin sisältyy yleen-
sä epistemologisen realismin mukainen oletus, että ontologisesti olemassa olevasta 
maailmasta on mahdollista saada tietoa, vaikka fallibilismin mukaisesti kaikki tieto 
onkin erehtyväistä, korjattavissa ja parannettavissa olevaa. (Niiniluoto 2003, 32; 
Puolimatka 2002b, 16.) 

Realistista näkökulmaa valtaan puolustaa havainto, että jotta vallasta puhumi-
nen olisi ylipäätään mahdollista ja mielekästä, meidän on pakko olettaa ja mää-
ritellä jonkinlainen todellisuus, vaikka meillä ei fallibilismin mukaisesti olekaan 
erehtymätöntä tietoa tällaisen todellisuuden luonteesta. Varsinkin kotikasvatus-
käytännöistä puhuminen edellyttää vahvasti tällaista oletusta. Realistinen näke-
mys vallasta mahdollistaa vallasta puhumisen riittävän yleisellä tasolla sen vuoksi, 
että realismissa todellisuus ei ole vain yhden yksilön jakama, sisäinen todellisuus, 
vaan yhteiseksi oletettu, ulkoinen todellisuus.

Realistisesta näkökulmasta käsin tällaisen todellisuuden määrittelyn on olta-
va sellainen, jossa vallalla viitataan nimenomaan joihinkin maailman todellisiin 
asiantiloihin, ei vain ihmisten näkemyksiin tai konstruktioihin vallasta. Yksilöiden 
tulkinnat sosiaalisen todellisuuden piirteistä eivät sellaisenaan luo todellisuutta 
(Poutanen 2005, 194).16 Esimerkiksi kotikasvatuksen konkreettiset palkitsemisen 
tai rankaisemisen muodot kuten rahan antaminen tai tukistaminen ovat ”tosiasi-
oita”, vaikka toki ihmisten tulkinnat näistä ”tosiasioista” voivatkin vaihdella. 

Lisäksi vallan käsite sisältää jo lähtökohtaisesti oletuksen todellisuudessa tapah-
tuvasta vallankäytöstä ja mahdollisuudesta sen eettiseen arviointiin. Konstrukti-
vistinen käsitys ainakin vahvassa muodossaan sulkee pois mahdollisuuden vallan 
eettiseen oikeuttamiseen ja jonkin tuomitsemiseen epäeettiseksi vallankäytöksi. 
Esimerkiksi kotikasvatuksessa ilmenevien vallan väärinkäytösten, toisten julman
kohtelun tai yhtälailla pyyteettömän toiminnan tarkastelu ja varsinkin eettinen 
arviointi edellyttää perimmältään, että niitä pidetään todellisina asiantiloina, ei 
vain konstruktioina. Kotikasvatuksessa tällä on erityisen tärkeä merkitys, koska 
kotikasvatus on vahvasti ja käytännöllisesti eettistä toimintaa. 

On kuitenkin virhe keskittyä vain popperilaiseen ensimmäiseen maailmaan ja 
olettaa positivistisen näkökulman mukaisesti17 suoria kytkentöjä ihmisen ja ulko-
maailman välillä, sillä silloin ihmisen sisäinen maailma jää käytännössä huomiot-
ta (Jussila 1992, 251–252). Ihmisen kokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää myös 
maailma 2:n ja 3:n huomioimista. Nykyään vallalla oleva kriittinen realismi koros-
taakin kaikkien popperilaisten kolmen maailman tärkeyttä ja olemassaoloa.

16 Realistisen näkökannan puolesta puhuu myös Niiniluodon (1990, 18) huomio, että 
ihmisen tietoisuus maailman 2 tasolla edellyttää maailmaa 1 (aivojen kasvu) ja maail-
maa 3 (kielen kehitys, ihmisen sosiaalinen toiminta). Lisäksi monet maailma 3:en ob-
jektit – kuten kirjat ja maalaukset – ilmenevät materiaalisessa olomuodossa ja kuuluvat 
täten sekä maailma 1:een että maailma 3:een (Popper & Eccles 1981, 38).
17 Positivismista puhuessaan Jussila käyttää mennyttä aikamuotoa, sillä positivismi va-
kavasti otettavana fi losofi ana on kuollut.
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Realismille vastakkaisena kantana pidetään usein konstruktivismia. Tässä tar-
kastelen konstruktivismia siinä merkityksessä, jossa se keskittyy popperilaiseen 
maailma 3:een ja joko kieltää maailma 1:n merkityksen tai pitää sitä epärelevantti-
na. Siinä missä realismissa todellisuus nähdään ihmisen havainnoista, kielestä, kä-
sitteistä, uskomuksista ja teorioista riippumattomaksi, konstruktivismissa18 puo-
lestaan väitetään, että ihmiset ”tekevät” tai ”rakentavat” todellisuuden (Pihlström 
1998, 220). 

Konstruktivismissa ajatellaan, että todellisuutta ei voida hahmottaa pysyvien 
rakenteiden kautta, sillä jokainen yksilö rakentaa ainutkertaisen todellisuutensa 
havaintojensa kautta. Sosiaalisessa konstruktionismissa korostetaan todellisuutta 
sosiaalisena rakennelmana, joka on sitoutunut tiettyyn sosiaalisen tilanteeseen ja 
sen puitteissa käytettyyn kieleen. Ihminen ei siis määräydy sisäisten tai ulkoisten 
syiden perusteella (anti-essentialismi), vaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kie-
len prosessien kautta. Äärimuodossaan konstruktivistiset näkemykset kieltävät re-
aalisen todellisuuden, ja sitovat ihmisten havaintomaailman täydellisesti kieleen. 
(Burr 2004, 163; Seikkula 2001, 376, 377; ks. myös Burr 1995, 3–8.) 

Konstruktivistisesta näkökulmasta katsottuna käsitteellinen vallan analyysi 
merkityksineen on osa tiedon sosiaalista konstruktiota. Vallan määritelmä itses-
sään on vallankäyttöä, koska se on ’poliittista’ ja siten osa todellisuuden sosiaalista 
konstruktiota. (Guzzini 2005, 508, 513.) Vallan määrittelyssä konstruktivistista nä-
kökulmaa vastannee myös vallan nominalistinen määrittely, jonka mukaan vallas-
ta ei ole olemassa tiettyä oikeaa tai kaikenkattavaa määritelmää, vaan ainoastaan 
erilaisia tulkintoja (Räsänen 2000, 36). Nominalisteille valtaa on se mitä kutsutaan 
vallaksi. Vallan käsitteellä niin kuin muillakaan käsitteillä ei ole ylihistoriallisia pe-
rusmerkityksiä tai auktorisoitua tulkintaa, vaan käsitteiden merkitykset ovat ih-
misten luomia, ja ne myös muuttuvat kieltä käytettäessä. Tästä syystä poikkeavia
käsityksiä tai näkökulmia ei voida marginalisoida tai tehdä ”vääriksi”. (Räsänen 
2000, 42.) 

Valtaa ei pitäisi määritellä minkään totaalisen teorian kautta, sillä silloin sosi-
aalisia muutoksia selitetään deterministisesti, metafysiikkaan ja havaittavan todel-
lisuuden takana oleviin ”pakkoihin” viitaten. Samalla yksilön autonomia muut-
tuu merkityksettömäksi. (Haugaard 1997, 3.) Lisäksi on epäilyttävää olettaa väärä 
tietoisuus tai – niin kuin realismin äärisuunnissa pahimmillaan oletetaan – että 
tietty ihminen tai ryhmä voisi tietää tai tajuta jotakin, jota suurin osa ihmiskun-
nasta ei tiedä tai tajua. Totuutena pidettävä vallan määrittely johtaa kieltämään tai 
marginalisoimaan muut näkökulmat valtaan, jolloin määrittely muuttuu itsessään 
voimakkaaksi vallankäytöksi. 

18 Käytän itse termejä konstruktivismi ja konstruktionismi samassa merkityksessä, 
vaikka kyseisten termien voidaan katsoa merkitsevän myös eri asioita. Esimerkiksi 
Puolimatkan mukaan sosiaalinen konstruktivismi viittaa yhteisöllisten tiedon muo-
tojen kehittymisen ehtoihin, sosiaalinen konstruktionismi taas yksilön tiedollisten 
rakenteiden kehittymisen yhteisöllisiin ehtoihin (ks. Puolimatka 2002b, 73). Tekstissä 
noudatan kulloisenkin kirjoittajan omaa käsitteellistä määrittelyä (konstruktivismi, 
konstruktionismi). 
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Räsänen (2000) esittääkin, että tärkeintä olisi analysoida vallan eri tulkintoja 
vallan käsitteen moninaisten ulottuvuuksien ymmärtämiseksi. Erityisen tärkeää on 
vallan historiallisten merkitysmuutosten paikantaminen ja vallan käytön suhteut-
taminen tiettyyn tilanteeseen liittyvään argumentointiin. (Räsänen 2000, 38–39.) 
Myönnän historiallisen tutkimusotteen tärkeyden vallan ja sen ilmiöiden tutkimi-
sessa. Tutkimuksessani vallan ja vallan ilmiöiden historiallinen tarkastelutapa on 
kuitenkin tarkoituksella jätetty kokonaan pois. Käytännöllisenä syynä tähän ratkai-
suun ovat olleet tutkimuksen jo nykyisellään laajat lähtökohdat. Tutkimuksen pai-
suttaminen historiallisen näkökulman mukaan ottamisella ei olisi ollut enää mah-
dollista, sillä historiallinen tarkastelutapa olisi vaatinut laajaa perehtymistä jälleen 
uudentyyppiseen kirjallisuuteen. Toiseksi realistis-pragmatistisen tutkimusotteen 
korostus ei välttämättä vaadi historiallista tarkastelutapaa. Kolmanneksi kotikasva-
tus on nähdäkseni ilmiö, jota voidaan tarkastella monia muita ilmiöitä paremmin 
myös ilman historiallista tarkastelutapaa, varsinkin, koska tarkastelen tutkimukses-
sani tietoisesti nykyajan länsimaista, aivan erityisesti suomalaista, kotikasvatusta.  

Konstruktivistista näkemystä valtaan puolustaa havainto, että ihmiset ja ryh-
mät eivät koe valtaa yhdenmukaisella tavalla, vaan kokemukset vallasta vaihtele-
vat. Tästä johtuen myös vallan konstruktiot ja muutokset sen määritelmässä ovat 
merkittäviä. Valtaa ei voida määritellä yhdellä, tietyllä totuudenmukaisella tavalla, 
joka sulkisi kaikki muut näkökulmat vallan määrittelystä pois. Kotikasvatuksen 
tarkastelussa on välttämätöntä huomioida varsinkin kotikasvatuspuheessa vaihtu-
vat, monimuotoiset kotikasvatusta koskevat tulkinnat. Kotikasvatuksessa toimijat 
ovat lisäksi yleensä aktiivisia toimijoita, jotka muokkaavat huomattavasti kasva-
tustodellisuutta, joten kasvatustodellisuudesta puhuminen sellaisenaan ilman 
konstruktioita on käytännössä mahdotonta. 

Konstruktivistinen lähestymistapa ajautuu kuitenkin ongelmiin, jos siinä kiel-
letään maailma 1:n olemassaolo tai merkittävyys siten, että maailma 3 sulkeistaa 
tavallaan pois ihmisestä riippumattoman maailman 1 (Niiniluoto 1990, 44, 67). 
Crombyn ja Nightingalen (1999, 1–3, 12) mukaan ruumiillisuuden tai materiaali-
sen maailman kysymyksiä ei voida palauttaa diskursseihin, vaan ne sekä rajoittavat 
että luovat mahdollisuuksia sosiaalisille konstruktioille.19 On myös ongelmallista, 
mikäli tiettyjä yhteiskunnallisia ilmiöitä ei nähdä ”reaalisesti olemassa olevina” 
vaan ainoastaan diskursiivisina representaatioina (Puuronen 2005, 57–58). 

Vaikka osa tutkijoista katsookin, että konstruktionismi ei kiellä esimerkik-
si saastumisen, köyhyyden tai kuoleman olemassaoloa, vaan haluaa ainoastaan 
välttää ”toden” määrittelyä, jotta dialogisuutta ja muita vaihtoehtoja ei suljettai-
si ulkopuolelle (ks. esim. Gergen 1999, 222–223), ”toden” määrittelyn välttämi-

19 ”Sosiaalisen konstruktion näkökulma ruumiiseen” on hyödyllinen esimerkiksi, kun 
tarkastellaan, miten yhteiskunta tuottaa ”sopivia kehoja” (appropriate bodies). Samoin 
sosiologian näkökulmalla ruumiiseen on tärkeä tehtävä teoretisoida sosiaalista kont-
rollia, jota harjoitetaan pitkälti ruumiin kautta. Sosiologiassa ei voida kuitenkaan näh-
dä ihmisen fysiologiaa irrelevanttina tai toisarvoisena, vaan on ensiarvoisen tärkeää 
ymmärtää yhteiskunnan ja fyysisen toiminnan välisiä yhteyksiä. Jos sosiologia ei tutki 
biologisen ja sosiaalisen yhteenkietoutuneisuutta, se lankeaa idealistiseen, epärealisti-
seen, rajoittuneeseen näkökulmaan. (Freund 1988, 842, 853, 856, 860.) 
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nen esimerkiksi selkeissä köyhyys-, saastumis- tai sortotilanteissa on käytännössä 
maailma 1:n kieltämistä. Sama koskee kotikasvatuksen ongelmatilanteita, joissa 
vanhempi kohtelee lasta selkeästi väärin. Silloin on pakko olettaa sekä tietyt ”to-
det” määrittelyt (Suomen lain mukaan lapsen pahoinpitely on väärin) että pitää 
vanhemman toimintaa todellisena ja vääränä (vanhempi on lyönyt lasta).  

Vaikka jokainen yksilö onkin osittain sosiaalisesti rakentunut ja konstruoi-
tunut, tämän ei pitäisi johtaa esimerkiksi biologisten tosiseikkojen kieltämiseen. 
Esimerkiksi foucaultlainen konstruktivismi on sikäli ongelmallinen, että siinä 
myös maailma 1:een kuuluvat biologiset tosiseikat nähdään vallan tuottamina 
(Niiniluoto 2003, 240)20. Arkielämässä ihminen ei haluakaan kieltää maailma 1:n 
merkittävyyttä kuten Jussilan (1999, 37) oivallinen esimerkki osoittaa: kukaan ei 
haluaisi mennä leikkaukseen, mikäli kirurgi korostaisi ihmisruumista ja sen fyy-
sistä rakennetta koskevan tiedon subjektiivista rakentumista. Koska ihminen on 
kulttuuriolennon lisäksi ”raakaa lihaa ja verta”, kokemus ja ajattelu riippuvat myös 
elämän ”kovista tosiasioista” (Määttänen 2001, 210). 

Vakavasti otettavat konstruktionismin muodot eivät siis näe ihmisten keksivän 
mielivaltaisesti yhteiskunnallista todellisuutta, jossa yhteiskunnallisia realiteetteja 
ja ulkoisia pakkoja ei olisi olemassa. Oikean suuntaisena voitaneen pitää maltilli-
sen konstruktionismin näkemystä, jossa ihmisen tuntema todellisuus nähdään tul-
kittuna todellisuutena, mutta samalla myönnetään, että yhteiskuntien kulttuuri-
sen muuntelun kirjolle on olemassa rajat, jotka pohjautuvat ihmislajin biologiseen 
olemukseen ja luonnonympäristön rakenteeseen ja joiden ylittäminen on mah-
dollista vain uusien teknologioiden kehittymisen myötä. (Heiskala 2004, 198–202; 
ks. myös Raatikainen 2004, 45.) 

Puolustan tässä tutkimuksessa välittävää kantaa nominalismin/konstruktivis-
min ja realismin/universalismipainotteisten näkökantojen välillä. Universalismin 
mukaisesti vallasta niin kuin jokaisesta muustakin ideasta tai käsitteestä on mah-
dollista määrittää tietty perustavanlaatuinen ydin. Vaikka merkitykset ja käsitteet 
sekä tulkinnat ja käytännön kontekstit vaihtelevat niin kuin nominalistit painotta-
vat, jokaisessa ilmiössä on jotakin, joka pysyy kautta historian. Muutenhan ei olisi 
edes mahdollista puhua jostakin ”valtana”. Nominalistit (ja konstruktivistit) ovat 
kuitenkin tavoittaneet järkevän näkökulman huomauttaessaan, että ei ole mah-
dollista tarkastella mitään elämään sisältyvää ilmiötä tyhjiössä, irrallaan historial-
lisesta kontekstista ja yhteiskunnallisesta tilanteesta. 

Nimenomaan kasvatustoimintaa hahmotettaessa on huomioitava niin kasva-
tuksen edellytykset ja ulkoiset puitteet kuin ihmisten kokemukset ja merkitykset-
kin. Ihmisen toimintaan liittyy sekä kielellisiä, tietoisuutta koskevia että ulkoiseen 
maailmaan kuuluvia asioita. (Jussila 1992, 253.) Kasvatustodellisuuteen sisältyy

20 Toisaalta Alhanen (2007) on huomauttanut, että on virhe ajatella, että Foucault’n 
mukaan valtasuhteet määrittäisivät tiedon sisällön tai tiedon totuudellisuuden. Esi-
merkiksi matemaattinen tieto ei ole vähemmän totta, vaikka matemaattiseen diskurs-
siin kytkeytyvät valtasuhteet ovat osaltaan määrittämässä sitä millainen totuuden pi-
tää olla ja ketkä siitä päättävät. Valtasuhteet eivä siis määritä matematiikan formaaleja 
kriteereitä, vaan sen ketkä tässä diskurssissa määrittävät hyväksytyt kriteerit. (Alhanen 
2007, 137, painotus tutkijan.) 
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ihmisen olemisen sekä biologis-ruumiillinen että kulttuuris-henkinen puoli (Hä-
mäläinen & Nivala 2008, 34). Kasvatuksen hahmottaminen kokonaisvaltaisena il-
miönä vaatii siis jokaisen Popperin määrittelemän kolmen maailman huomioon 
ottamista. Tutkimus voi luonnollisesti keskittyä vain tietyn maailman piirissä ole-
vien asioiden tutkimiseen.21 Ongelmalliseksi tilanne muuttuu vasta, kun tutkija 
pyrkii kieltämään muiden maailmojen olemassaolon tai merkittävyyden.  

Kotikasvatuksen tarkasteluun realismi tai konstruktivismi tai edes molem-
mat yhdessä eivät ole riittävä näkökulma kotikasvatuksen voimakkaaan käytän-
nönläheisyyden vuoksi. Realistista ja konstruktivistista näkökohtaa kannattaakin 
täydentää pragmatismilla. Pragmatismissa ollaan kiinnostuneempia käytännön 
olosuhteista ja todellisesta maailmasta kuin teoreettisista uskomuksista ja ideaali-
maailmasta (Heywood 2003, 11). 

Pragmatismissa ensisijainen kriteeri on käytäntöjen näkökulma. Pragmatismin 
kannattajat vaativat, että ontologia on sidottava inhimillisiin, väistämättä norma-
tiivisiin käytäntöihin, jolloin ontologia ei voi olla absoluuttista (niin kuin realis-
missa). Tällöin ajatellaan, että subjekti ei luo maailmaa metafyysisessä mielessä, 
vaan konstruoi maailman jollakin tavalla merkityksellisenä maailmana: maailman 
olemassaolo näyttäytyy ihmiselle merkitysten kautta, joista riippumatonta ”puh-
dasta olemassaoloa” ei ole olemassa. (Pihlström 2002, 14, 16, 28, 51.) 

Pragmatistit katsovat, että totuus ei ole vastaavuutta objektiivisen todellisuu-
den kanssa vaan sen kanssa mikä osoittautuu elämässä hyödylliseksi. Tästä syystä 
pragmatistit eivät halua puhua maailmasta sinänsä ilman ihmiselämän käytän-
töjä. (Niiniluoto 2003, 37–38.)22 Kotikasvatukseen sovellettuna pragmatismi voisi 
merkitä sitä, että sen sijaan, että kiistellään objektiivisen todellisuuden ja konst-
ruktioiden välisestä paremmuudesta, kotikasvatusta tarkasteltaisiin käytännölli-
senä toimintana, jonka arvioinnissa hyödyllisyydellä olisi vahva asema. Näin ollen 
esimerkiksi kysymystä ruumiillisesta rankaisemisesta pohdittaisiin sen käytännön 
hyödyllisyyden vs. vahingollisuuden näkökulmasta käsin.

Pragmatismi vaatii kuitenkin täydennyksekseen moraalisen näkökulman, sillä 
käytännöllisesti toimiva ratkaisu (esim. kansanmurha etnisten konfl iktien lopet-
tamiseksi) ei ole välttämättä moraalisesti hyväksyttävä (Puolimatka 1999, 156). 
Myös epäeettiset käytännöt voivat olla käytännössä toimivia ja hyödyllisiä. Prag-
matismin ongelmana on myös eri käytäntöjen asettaminen paremmuusjärjes-
tykseen: jos useampi käytäntö on toimiva, mikä niistä on ensisijainen? Lisäksi on 
huomioitava, että jos pyritään keskitiehakuiseen toimintaan, jossa ei tehdä selkeitä 
valintoja, seurauksena voi olla eettisesti kyseenalaisia seurauksia ja toimintaa. 

21  Tutkijan olisi aina tuotava ilmi, millä todellisuuden tasolla hän kulloinkin liikkuu 
(Jussila 1992, 253).
22 Vaikka pragmatismissa vastustetaan totuuden korrespondenssiteoriaa ja painote-
taan totuuden ”vastaavuutta” inhimillisen käytännön kanssa, siinä ei yleensä kielletä 
objektiivisen maailman olemassaoloa. Pikemminkin puhetta objektiivisesta maail-
masta pidetään mielettömänä, koska nähdään järkevämmäksi keskittyä maailmaan-
sellaisena-kuin-se-meille-ilmenee. (Niiniluoto 1990, 61, 62.) Pragmatisti ei kuitenkaan 
sitoudu vahvaan relativismiin, vaan näkee käytäntöjen välillä eroa niiden hyvyydessä 
tai kelvollisuudessa (Pihlström 2002, 34). 
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Tästä syystä katson, että pragmatismin taustalla on oltava jokin pragmatismia 
itseään perustavampi eettinen periaate, jonka noudattamiseen sitoudutaan. Esi-
merkiksi lapsen ruumiillisen kurittamisen arviointia ei voida tehdä vain hyödyl-
lisyyden tai toimivuuden pohjalta (kuka sitä paitsi määrittelee tai asettaa kriteerit 
hyödyllisyydelle tai toimivuudelle), vaan sitä on arvioitava myös laajempien eettis-
ten esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvien näkökulmien pohjalta.

Popperin kolmen maailman ja vallan välistä suhdetta sekä kysymystä nomina-
listisesta versus universalistisesta vallan tulkinnasta voidaan nähdäkseni tarkastel-
la hedelmällisesti myös Nuutisen (1994) määrittelemän eksistenssin peruspakon 
avulla. Nuutisen (1994, 186) mukaan kaikki vallan olomuodot juontuvat eksis-
tenssin peruspakosta, johon vastataan elämänhallinnan avulla. ’Elämänhallinta’-
termi voidaan Nuutisen mukaan ymmärtää ”ihmisen mentaalisena ja toiminnalli-
sena suhteena koko eksistenssiinsä”. Ihmisenä olemisen perustilanne kattaa suhteet 
luontoon, toisiin ihmisiin, itseen, aikaan ja yliluonnolliseen. Nämä suhteet ovat 
toisiinsa kietoutuneita ja limittyneitä. Ihminen on yhtälailla ”eksistenssin perus-
pakon alainen luonnonolio” kuin ”itselleen olemassaoleva yksilösubjekti”. Eksis-
tenssin peruspakosta huolimatta valta kuuluu ytimeltään sosiaalisiin järjestelmiin. 
(Nuutinen 1994, 21, 27, 53.) 23 

Ihmisen eksistenssin peruspakkoa (ja sen kautta elämänhallintaa) korostava 
näkökulma on vallan hahmottamisen laajin konteksti kattaessaan sosiaalisen jär-
jestelmän lisäksi ulkopuoliset luonnonjärjestelmät. Nuutinen korostaa, että vaikka 
ihmisten ja luonnon väliset suhteet ovat monin tavoin sosiaalisten suhteiden välit-
tämiä ja vaikka luontoyhteys hahmottuu ihmiselle kulttuuristen merkitysten järjes-
telmässä usein myös esteettisenä, uskonnollisena, taloudellisena tai teknologisena 
yhteytenä, perimmältään kyseessä on ihmisen biologinen riippuvuus luonnosta. 
Jos tämä yhteys katkaistaan, myös mahdollisuus elämänhallintaan häviää. Luonto 
siis säätelee, millaiseksi ihmisten sosiaalinen todellisuus voi rakentua. (Nuutinen 
1994, 22, 26–27.) Jokainen elävä olento on jossakin määrin luonnon vallan alai-
nen jo pelkästään aineenvaihduntansa perusteella (Rainio 1968, 78). Tämä käsitys 
vastaa Popperin kolmen maailman mukaista tulkintaa myöntäessään maailma 1:n 
tärkeyden, mutta korostaessaan samalla myös muiden maailmojen olennaisuutta.  

Kootusti näen vallan tutkimukseni lähtökohtien mukaisesti osittain ilmiönä, 
jolla on realismin mukaisesti yhteys todellisuuteen: esimerkiksi vallan väärinkäyt-
tö tai toisten ihmisten sortaminen ja alistaminen ei ole kiinni konstruktioistamme, 
vaan tietty toiminta on sortoa, vaikka sitä ei sellaiseksi kaikissa tilanteissa määri-
teltäisikään. Toisaalta valtaa on pakko lähestyä myös konstruktivistisesti siten, että 
jokaisen henkilön omiin käsityksiin, näkemyksiin ja kokemuksiin vallasta suhtau-
dutaan arvokkaasti ja vakavasti. Ihminen voi esimerkiksi kokea joutuneensa vallan 
väärinkäytön uhriksi, vaikka näin ei olisi objektiivisesti arvioiden olisi tapahtunut-
kaan. Popperin kolmen maailman malli vahvistaa siis tutkimukseni sitoutumista
realistiseen näkökulmaan, kieltämättä konstruktivistisenkaan näkökulman oikeu-

23 Eksistenssin peruspakko näyttäisi Nuutisen tulkinnan mukaan tarkoittavan, että 
valta ei ole pelkästään sosiaalista. Ihmisten väliset suhteet on nähtävä suhteessa koko 
elämän kentän ilmiöihin, jolloin on huomioitava myös esimerkiksi luonnonvarojen, su-
vunjatkamisen ja aineellisen tuotannon näkökulmat. (Nuutinen 1994, 22–23). 
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tusta siinä määrin, kuin siinä ei kielletä popperilaisen maailma 1:n olemassaoloa 
eikä sitouduta pragmatismin vastaisesti jyrkkään relativismiin.   

Tutkimukseni realistis-pragmatistiset lähtökohdat näkyvät tutkimuksessani 
siten, että metodologisesti olen päätynyt kvalitatiiviseen, teorialähtöiseen tarkas-
telutapaan, jonka kautta myös tutkimuskysymykseni ovat muotoutuneet. Vaikka 
olen kiinnostunut myös ihmisten kokemuksista ja asioille antamista merkityksistä, 
ensisijainen kiinnostuksen kohteeni on kotikasvatuksessa ilmenevä valta teoreet-
tisesti tarkasteltuna ilmiönä. Tästä syystä tutkimukseni on osittain metateoreet-
tista tutkimusta, jossa empiirisellä osalla on enimmäkseen ilmiön selittämisessä 
esimerkinomainen rooli.24 

2.1.2 Teoria ja empiria

Teoreettinen rekonstruktio on tutkimuskohteen keskeisten piirteiden määrittelyä 
ja erittelyä sekä periaatteellista kannanottoa tutkimuskohteen perusluonteeseen. 
Empiirinen rekonstruktio taas viittaa käytännön toiminnan tunnusomaisiin piir-
teisiin, säännönmukaisuuksiin ja toimintaperiaatteisiin. (Siljander 2002, 14, 95.) 
Teoreettisesti tarkastelen vallan ja erityisesti kotikasvatuksessa ilmenevän vallan 
keskeisiä piirteitä ja sen luonnetta, empiirisesti tarkastelen ja kuvaan kasvatuksen 
valtaa ja sen säännönmukaisuuksia kotikasvatuksen käytännöissä vanhempien ja 
murrosikäisten lasten kuvausten pohjalta. Empiirisellä osalla ei ole kuitenkaan täs-
sä tutkimuksessa itsenäistä roolia, vaan sen tarkoituksena on toimia viittauksen-
omaisena aineistona kotikasvatuksessa ilmenevän vallan tarkastelussa. 

Olen toteuttanut tutkimuksen teoreettisen osuuden siten, että olen tutustunut 
mahdollisimman laajasti erilaisiin (lähinnä angloamerikkalaisiin) vallan määri-
telmiin ja teorioihin, joiden pohjalta olen valinnut tarkastelun kohteeksi kolme 
yleisintä ja mielestäni relevanteinta tarkastelutapaa: vallan luonne, vallan neljä 
ulottuvuutta ja vallan muodot. Toiseksi olen tutustunut perhettä ja kotikasvatusta 
käsittelevään kirjallisuuteen etsien sieltä valtaa kotikasvatuksessa ilmiönä kuvaavia 
teemoja ja piirteitä. Koska hyödynnän useita eri valtaa koskevia teorioita ja käsi-
tyksiä, käytän itse asiassa teoriatriangulaatiota (ks. Eskola & Suoranta 2005, 69). 

Tutkimuksen teoreettisen analyysin ongelmana on, että teoreettista analyysiä 
varten ei ole olemassa varsinaista metodia eikä juurikaan sitä käsitteleviä oppikirjoja 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 20–21). Yhtenä mahdollisena metodina voidaan tosin pi-
tää systemaattista analyysiä, joka on useiden koulukuntien ja suuntausten soveltama 
fi losofi styyppinen menetelmäperhe, jossa tarkastellaan tietyn teorian tai aatteen si-
sältöä ja siihen liittyviä seikkoja (Jussila, Montonen & Nurmi 1992, 157–161). Näin 
määriteltynä systemaattinen analyysi on tärkeä osa tutkimukseni metodologiaa. 
Toisaalta systemaattisella analyysillä tarkoitetaan yleensä tiukempaa tietyn tekstin 

24 En kannata realismiin yleensä sisältyvää arvo-objektivismia vahvassa muodossaan, 
sillä en kannata tiettyä ideologiaa kasvatuksen taustalla, vaan katson pluralismin ja kas-
vatuksen sivistysluonteen mukaisesti kasvatuksen olevan kasvatettavan kannalta osit-
tain avoin prosessi. Kannatan arvo-objektivismia kuitenkin siinä merkityksessä tai muo-
dossa, jossa puolustetaan moraaliarvoina (ongelmistaan huolimatta) ihmisoikeuksia. 
Lisäksi näen kasvattajalla olevan pedagogisia velvollisuuksia kasvatettavaa kohtaan. 
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tai opin analysointia kuin mitä tässä tutkimuksessa on noudatettu, joten systemaat-
tinen analyysi tiukassa, puhtaassa muodossaan ei ole tutkimukseni menetelmä.

Tutkimukseni nojautuu kuitenkin sikäli systemaattiseen analyysiin, että kiin-
nitän huomiota merkityssisältöihin ja käsitteiden välisiin yhteyksiin. Pyrin myös 
problematisoimaan, jäsentämään ja hahmottamaan tekstin/teorian sisältöä ja tar-
kastelemaan teorian taustalla piileviä ajatusrakennelmia ja perusteluja niin kuin 
systemaattisessa analyysissäkin tehdään. (ks. Jussila, Montonen & Nurmi 1992, 174–
175.) Tämä ilmenee tutkimuksessani muun muassa siten, että en pelkästään kuvaile 
valtateorioita, vaan tuon esille niihin sisältyviä ristiriitoja ja ongelmia sekä vertailen 
niitä ja niiden taustaoletuksia sekä keskenään että suhteessa kotikasvatukseen. 

Systemaattinen analyysi painottaa teoreettisessa työskentelyssä sekä analyyttis-
tä että synteettistä tehtävää. Analyyttisessä tehtävässä keskitytään jo olemassa ole-
vien ajatusten, käsitysten tai ajatussysteemien erittelyyn, synteettisessä tehtävässä 
pyritään luomaan uusi käsite, ajatus, ajatusrakennelma, teoria, aate tai suunnitel-
ma. Koska uuden luominen perustuu aikaisempaan ajatteluun ja sen tuntemiseen, 
synteettinen ja analyyttinen tehtävä kietoutuvat toisiinsa. (Jussila, Montonen & 
Nurmi 1992, 158.) Tämä vastaa samaa analyyttisen ja synteettisen tiedon välisen 
vuorovaikutuksen ideaa mihin itsekin sitoudun. Keskityn yhtäällä erittelemään 
olemassaolevia valtateorioita ja niiden soveltuvuutta kotikasvatukseen sekä perhe- 
ja kotikasvatusteorioita vallan kannalta (analyyttinen tehtävä) että luomaan uutta 
kotikasvatuksen kannalta relevanttia valtateoriaa (synteettinen tehtävä). 

Tutkimukseni tavoitteena ei ole kuitenkaan pelkästään kotikasvatukseen sisäl-
tyvän vallan ymmärtäminen sosiaalisena ilmiönä, vaan myös valtatutkimuksen 
teoretisoinnin ymmärtäminen, selventäminen ja vertailu suhteessa kotikasvatuk-
seen. Tässä mielessä lähestymistapani on selkeästi metateoreettinen. 

Metateoria yhdistää vähintään kaksi teoriaa ja on siten tavallista teoriaa laajem-
pi näkökulma tiettyyn ilmiöön. Siinä missä tavallinen teoria pyrkii ymmärtämään 
sosiaalista maailmaa, metateoria pyrkii ymmärtämään tieteenalansa teoretisoin-
tia. (Ritzer 2007, 2964–2965.) Metateoria on tavallista teoriaa kokonaisvaltaisem-
pi, tietyn tieteenalan koulukuntien, ajatussuuntien ja paradigmojen tutkimusta, 
johon sisältyvät myös ontologiset ja epistemologiset kysymykset sekä sisäisen ja 
ulkoisen kriittisyyden vaatimusten tarkastelu (Pyöriä 1999, 26)25. 

25 Metateoria analysoi perustavia kysymyksiä ja piilossa olevia oletuksia sosiaalisen jär-
jestyksen, todellisuuden, ihmiskuvan ja historian suunnan luonteesta ja tuo esille teo-
rioihin sisältyviä normatiivisia ja itsestään selvinä pidettyjä seikkoja. Metateoria pyrkii 
vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin ihmisluonnosta, ihmisen toiminnan ja yhteiskun-
nan luonteesta ja sopivista teorian kehittämisen tavoista. Lisäksi sen piirissä pohditaan 
sitä minkälainen teoria on ylipäänsä mahdollinen ja mitkä ovat ne kriittiset ongelmat, 
joihin teorioissa tulisi keskittyä. Metateoria valaisee myös normaalia perusteellisemmin 
tietyn teorian historiallista, yhteiskunnallista ja intellektuaalista kontekstia. (Tiryakian 
1992, 74; Turner 1986, 9.) Tutkimukseni ei täytä kaikkia edellä mainittuja kriteereitä, 
mutta erityisesti metateoreettinen tarkastelutapani tulee esille sen suhteen, että pyrin 
tarkastelemaan minkälainen teoria kotikasvatukseen liittyvän vallan tarkastelussa on 
ylipäätään mahdollinen sekä miten vallan teoretisointia kasvatukseen liittyen voitaisiin 
kehittää ja minkälaisia ongelmia siinä ilmenee. Samoin kysymys todellisuuden luon-
teesta näyttäytyy tutkimuksessani melko vahvana. 
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Ritzer (2007; Ritzer 1996 Pyöriän 1999 mukaan) näkee metateorialla kolme 
muunnelmaa, jotka ovat: (1) Metateoria ymmärrystä kehittävänä välineenä: teo-
reettisten paradigmojen ja koulukuntien identifi oiminen ja analyysivälineiden 
lainaaminen muilta tieteenaloilta.26 (2) Metateoria varsinaisen teorianmuodostuk-
sen edeltäjänä: uuden teorian kehitteleminen. (3) Metateoria lintuperspektiivinä: 
”kaikenkattavan”, yleiskatsauksenomaisen perspektiivin tuottaminen (esimerkiksi 
oppikirjoissa tieteenalan teorian tai sen joidenkin osien kuvaaminen). Käytännös-
sä eri metateorian tasot limittyvät toisiinsa. Kootusti voidaan todeta, että meta-
teorian avulla voidaan tuottaa kokonaisuutta selkeyttävä perspektiivi, luoda lisää 
ymmärrystä, tai kehittää teorianmuodostusta joko arvioimalla, kritisoimalla ja  
hiomalla olemassaolevaa teoriaa tai kehittämällä uutta teoriaa. (Ritzer 2007, 2965; 
Ritzer 1996, 485–493 Pyöriän 1999, 28–30 mukaan.) 

Tutkimukseni sijoittuu selkeästi jokaiseen yllä mainittuun kohtaan. Tutkimuk-
seni toimii kohdan yksi mukaisesti ymmärrystä kehittävänä välineenä suhteessa 
kotikasvatuksessa ilmenevään valtaan lainaamalla ja hyödyntämällä valtaan liitty-
vää käsitteistöä muilta tieteenaloilta ja soveltamalla sitä kotikasvatuksen alueelle 
sekä tutkimalla tällaisen lainaamisen mielekkyyttä. Kohdan kaksi mukaisesti tut-
kimukseni päämääränä on lisätä jotakin uutta nykyiseen teoriaan eli kehittää koti-
kasvatukseen sisältyvän vallan teoretisointia. Kohdan kolme mukaisesti tutkimuk-
seni pyrkii osittain myös luomaan yleiskatsauksenomaisen näkökulman valtaan ja 
suhteuttamaan tätä yleistä näkökulmaa kotikasvatukseen. 

Laaja, monia tutkimuksia yhdistelevä vallan käsite kertoo nähdäkseni metateo-
reettisesta tutkimusotteesta. Tällaista tutkimusoteta on kritisoinut muun muassa 
Luhmann (1990, 156), joka tähdentää, että vallan määrittely olisi aloitettava ka-
peasta vallan käsitteestä käsin, jotta vallan operatiivinen käyttö ja vallan käsitteen 
teoreettinen ja empiirinen kontrollointi olisi mahdollista. Kapea vallan käsitteen 
määritelmä tuottaa toki spesifi mpää tietoa ja on helpommin kontrolloitavissa, 
mutta samalla valta ilmiönä hahmottuu myös kapeammin. Valta ilmiönä on niin 
laaja, että sen käsittely useiden teorioiden ja näkökulmien ja niiden vertailun kaut-
ta on perusteltua, vaikka tällöin menetetäänkin joitakin mahdollisuuksia hienojen 
nyanssien osalta. Vasta useisiin samaan aihepiiriin lukeutuviin teorioihin tutus-
tuminen auttaa usein näkemään tutkittavan alueen monipuolisuuden, mahdolli-
suudet ja rajoitukset (Jussila, Montonen & Nurmi 1992, 169). Myös heuristisesti 
kokonaisuuden hahmottaminen on usein tärkeää (Pyöriä 1999, 28–30). 

Teorioiden rakentaminen ja kehittäminen ei etene, jos juututaan raskaisiin, 
ratkaisemattomien fi losofi sten kysymysten pohdintaan (Turner 1986, 10). Tämän 
vuoksi olen karsinut tutkimuksestani paljon yleisluontoista fi losofi sta pohdintaa 
ja pyrkinyt keskittymään vain tärkeimpien fi losofi sten valtaan ja kasvatukseen liit-
tyvien ongelmien esiintuontiin sekä tarkastelemaan tällaisia ongelmia suhteessa 
kotikasvatukseen.

26 Tiryakianin (1992) mukaan metateorian tehtävänä voi olla kriittinen asenne ja tut-
kimus sen suhteen, onko toiselta tieteenalalta lainattujen teorioiden, mallien tai käsit-
teiden käyttö sopivaa oman tieteenalan kannalta. Metateorian tehtävänä voi olla myös 
muiden tieteenalojen teorioiden hyödyntäminen oman tieteenalan kannalta. (Tiryaki-
an 1992, 76–77.)  
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Metateoreettisen lähestymistavan ongelmaksi voi muodostua myös erilaisten 
tutkimusten yhteismitattomuus, jolloin niiden yhdistäminen voi vinouttaa niis-
tä tehtäviä johtopäätöksiä (Mäkelä 1998, 83–84). Esimerkiksi kriittisen teorian ja 
postmodernismin lähtökohtia ei voi yhdistää ilman ongelmia. Vaikka onkin hyvä 
lisätä vuorovaikutusta eri lähestymistapojen välillä, metateorian näkökulmasta 
katsottuna ei pidä sotkea keskenään liian erilaisia lähestymistapoja, vaan määritel-
tävä myös metateoreettisia rajoja (Pyöriä 1999, 33). Tutkimuksessani metateoreet-
tiset rajat piirtyvät esiin tutkimuksellisten ja ontologisten rajausteni ja valintojeni 
kautta. Kiinnitän huomiota erilaisiin, keskenään ristiriitaisiin lähestymistapoihin 
kautta tutkimukseni, mutta aivan erityisesti vallan neljää ulottuvuutta koskevassa 
luvussa (luku 4).

Vaikka tutkimukseni keskittyy voimakkaasti teoreettiseen ja käsitteelliseen 
puoleen, myös empiirisellä osalla on oma roolinsa kotikasvatukseen sisältyvän val-
lan valottajana. Yhtenä syynä empiirisen aineiston mukanaoloon on sen huomi-
oiminen, että kasvatustieteissä yhteys elävään kasvatuskäytäntöön on välttämätön 
(ks. Jussila 1992, 253). Empiirisiin kysymyksiin ei myöskään ole asiallista vastata 
teoreettisin spekulaatioin tai intuitioiden pohjalta (Huttunen 1993, 18). Jotta tut-
kimukseni ei jäisi liikaa oletusten tai fi losofi sen pohdinnan varaan, näen myös em-
piirisen osuuden mukana olon tärkeäksi, vaikka se onkin enimmäkseen alisteinen 
teoreettiselle tarkastelutavalle.

Kotikasvatuksessa ilmenevän vallan tutkiminen jäisi todennäköisesti vaillinai-
seksi vain kirjallisuuteen keskittymällä. Kotikasvatus on hyvin vahvasti käytän-
nönläheistä toimintaa, joten tuntui relevantilta tutkia sitä myös empirian keinoin. 
Kotikasvatuskirjallisuus on kaiken lisäksi sen verran suppeahkoa, että se ei onnistu 
mielestäni kuvaamaan riittävällä tavalla ilmiönä kotikasvatusta eikä varsinkaan 
siihen liittyvää valtaa. Oletan, että haastattelujen kautta valta ilmiönä saa tässä tut-
kimuksessa uudenlaista konkreettisuutta ja syvyyttä. 

Empiirinen osa koostuu 22 teemahaastattelusta. Viisi ensimmäistä haastatte-
lua olen tehnyt vuosien 1998–1999 aikana viidelle vanhemmalle (neljälle äidille 
ja yhdelle isälle eri perheistä) (ks. Parikka 2000). Aineiston rikkauden ja moni-
puolisuuden vuoksi päätin käyttää näitä haastatteluja lisämateriaalina myös tässä 
tutkimuksessa. Olen saanut kyseisiltä viideltä vanhemmalta luvan käyttää heidän 
haastattelujaan myös väitöskirjatutkimuksessani. Uusi, väitöskirjaa varten kerätty 
aineisto vuodelta 2004 sisältää 17 haastattelua kuudesta eri perheestä. Viidestä per-
heestä haastattelin sekä äidin, isän että 14–16-vuotiaan lapsen. Yhdestä perheestä 
haastattelin äidin ja lapsen27. 

Haastattelin kunkin perheenjäsenen erikseen. Haastattelut kestivät aikuisil-
la keskimäärin 1,5 tuntia ja perheen lapsilla/nuorilla 40 minuuttia. (Tarkemmat 
tiedot haastateltavista ja haastatteluista on koottu erilliseksi liitteeksi, ks. liite 1.) 
Valitsin haastattelun tiedonkeruun menetelmäksi, koska arvelin saavani sen avulla 
vallasta ja sen käytöstä moninaisempia, valaisevampia ja havainnollisempia esi-
merkkejä kuin kyselylomakkeen avulla. Haastattelemalla jokaisesta perheestä kol-
mea perheenjäsentä oletin saavani perheen sisäisistä valtasuhteista enemmän ja

27 Tässä perheessä isäkin suostui haastateltavaksi, mutta jäi haastattelematta, koska 
joutui olemaan haastattelupäivänä työmatkalla.
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kattavampaa tietoa kuin haastattelemalla vain yhtä perheenjäsentä. Halusin haasta-
tella myös perheiden lapsia, sillä lapsen haastatteleminen on usein unohdettu, vaik-
ka sillä pitäisi olla hyvin keskeinen rooli28 vanhempi-lapsisuhteiden tutkimuksessa. 

Haastatteluni nojautuvat teemahaastatteluun (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000), 
joka on suosituin laadullisen aineiston keräystapa Suomessa (Eskola & Vastamäki 
2001, 24). Teemahaastattelun vahvuudet ovat sen avoin muoto, joka mahdollistaa 
vapaamuotoisen puheen ja vastaajien omaan puheeseen keskittymisen sekä teemo-
jen mukanaolo, mikä varmistaa, että jokaisen haastateltavan kanssa tulee käytyä 
läpi suunnilleen samat asiat. Aineistosta voidaan seuloa teemahaastattelurungon 
kautta tietyistä asioista kertovia tekstikohtia. Tutkimuksen käytännön hyötynä on 
teemojen luoma konkreettinen kehikko, joka auttaa laajojen haastatteluaineistojen 
jäsentämisessä. (Eskola & Suoranta 2005, 87, 152.) 

Tutkimuksessani teemahaastatettelu olikin oikeastaan ainoa varteenotettava 
haastattelun muoto, sillä tutkimukseni teoriaa painottavien lähtökohtien kannalta 
on tärkeää, että jokainen haastateltava vastaa suunnilleen samoihin kysymyksiin. 
Teemahaastattelussahan on määritelty etukäteen haastattelun aihepiirit eli teema-
alueet, jotka käydään haastattelun kuluessa läpi, vaikka aihealueiden järjestys ja 
laajuus voivatkin vaihdella eri haastatteluissa (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27). 

Empiiriseen osaan sisältyvät haastattelukysymykset on tässä tutkimuksessa 
muodostettu teorian pohjalta. Haastattelukysymykset on rakennettu tietyn vallan 
teoreettisen tarkastelutavan mukaisesti (esim. vallan muodot), osittain taas aineis-
tossa esille tulevia vastauksia tarkastellaan tiettyä vallan kategorisointia vasten, 
vaikka itse kategorisointi ei olisikaan ollut näkyvä haastattelukysymysten tasolla 
(esim. vallan neljä ulottuvuutta, joiden muotoilu haastattelukysymyksiksi osoit-
tautui liian vaikeaksi). (Haastattelukysymysten tarkemman muodostumisen olen 
selostanut liitteessä 2.) 

Tutkimukseni voidaan empiirisen osan osalta laskea kvalitatiiviseksi, teoria-
lähtöiseksi tutkimukseksi. Teorialähtöisessä tarkastelutavassa periaatteena on, 
että tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti: ilmiöstä jo en-
nen empiiristä aineistoa tiedetty sanelee aineiston hankintaa ja tutkittavan ilmiön 
määrittelyä. Tutkimus nojautuu siis jo lähtökohtaisesti tiettyyn teoriaan, malliin 
tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. Tällöin tutkimuksen teoreettisessa osassa 
on yleensä hahmotettu valmiiksi esimerkiksi tiettyjä kategorioita, joihin aineis-
to suhteutetaan. Koska aineisto analysoidaan suhteessa tehtyihin valintoihin, ai-
neiston hankinta ja analyysi liittyvät saumattomasti toisiinsa. (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 99–101.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on siis mahdollista, että ensin tuodaan esille 
teoreettinen idea tai tulkinta ja sen rinnalle nostetaan aineistosta havainto keskus-
telemaan teoreettisen idean tai tulkinnan kanssa (Eskola & Suoranta 2005, 241).
Tässä tutkimuksessa teoreettinen idea tai tulkinta nostetaan usein esille siten, että

28 Esimerkiksi Pulkkinen (1994, 38) on osoittanut, että nimenomaan lapsen kokemuk-
sella kasvuolosuhteistaan (eikä vanhemman tulkinnalla niistä) on keskeinen merkitys 
siinä miten kasvuolosuhteet vaikuttavat hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Myös 
lapsuuden sosiologia on korostanut lapsen kokemusten huomioimisen tärkeyttä (ks. 
luku 7.1.2).   
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sen rinnalle nostetaan empiirisen aineiston havaintoja kotikasvatuksesta. Lopulli-
nen tavoite ei ole kuitenkaan luokkien kuvailu, vaan luokitellun aineiston sijoitta-
minen osaksi teoreettista näkökulmaa tai mallia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 150). 

Tästä syystä en ole tutkimuksessani kuvaillut tai analysoinut aineistoani tyy-
pilliseen tapaan, vaan sijoittanut sen melko suoraan teoreettiseen viitekehykseen. 
Tutkimukseni tarkoitus on toisin sanoen käyttää empiiristä aineistoa esimerkin-
omaisesti tuomaan esille vanhempien ja nuorten näkemyksiä ja kokemuksia vallas-
ta kotikasvatuksessa osana kotikasvatuksellisen vallan hahmottamista. Aineiston 
perinteinen analyysi on jätetty tarkoituksella hyvin ohueksi tai lähes puuttuvaksi.29 
Tällainen ratkaisu on hyvin harvinainen, mutta se voidaan nähdä perusteltuna 
vahvasti teorialähtöisessä tutkimuksessa.

Teorialähtöisessä analyysissa tarkoituksena on pääsääntöisesti aikaisemman 
tiedon tai teorian testaaminen uudessa kontekstissa, jolloin vallitsevana päätte-
lymuotona on deduktiivinen päättely (Tuomi & Sarajärvi 2002, 99–101). Tutki-
muksessani empiirisellä osalla on kuitenkin perinteistä teorialähtöistä analyysiä 
heikompi asema. Vaikka olen suhteuttanut haastatteluaineistoni valmiisiin teoria-
lähtökohtiin, kyseessä ei ole teorian varsinainen testaaminen, sillä se vaatisi tiu-
kemman tutkimusotteen ja laajemman aineiston. Pikemminkin kyseessä on uuden 
teorian kehittely aikaisempiin teorioihin nojautuen, empiriaa esimerkinomaisesti hy-
väksikäyttämällä.30 Pyrin siis empiirisen aineiston avulla hahmottamaan viitteen-
omaisesti kotikasvatukseen sisältyvän vallan empiirisiä piirteitä.

Vaikka valitsemani teoreettinen viitekehys suuntasi haastattelukysymyksiäni ja 
niiden luokittelua, luin empiriaa osittain myös teorian sivuun jättäen tarkoituk-
senani löytää aineistosta sellaiset seikat ja piirteet, jotka eivät tulleet teoriassa eli 
yleisessä valtakirjallisuudessa tai kotikasvatuskirjallisuudessa esille. Tämä voidaan 
ilmaista myös siten, että tietty ennakko-oletus – tässä teoria – ohjasi aineiston koo-
dausta, mutta koodiluettelo muuttui osittain aineiston mukaan (Eskola & Suoran-
ta 2005, 155–156). Pyrin siihen, että haastatteluaineistosta nousevat, kotikasvatuk-
seen sisältyvää valtaa kuvaavat piirteet, jotka puuttuvat teorioiden tasolla, saisivat 
ansaitsemansa huomion. 

Erityisesti kahdessa kohdassa eli Weberin auktoriteettiluokituksen ja vallan oi-
keuttamisen teeman yhteydessä tutustuin aineistooni kattavasti melko perintei-
sellä, aineistolähtöisellä tavalla, jotta huomaisin empiriasta teoriaan mahdollisesti 
sisältymättömiä piirteitä. Tämä oli perusteltua, koska nimenomaan kyseisissä kah-
dessa teemassa yleisen valtakirjallisuuden luokitus tuntui selkeästi riittämättömäl-
tä kotikasvatuksellisen vallan kuvaamiseen. Molemmissa tapauksissa empiriassa 
esiintyikin alkuperäiseen luokitukseen sisältymättömiä piirteitä. Niinpä lisäsin
aineistoni perusteella Weberin auktoriteettiluokitukseen kotikasvatuskontekstissa

29 Aineistoni ”heikossa analyysissä” käytän joiltakin osin perinteisiin analyysitekniikoi-
hin kuuluvia teemoittelua ja analyyttistä induktiota (ks. kvalitatiivisen tutkimuksen 
analyysitekniikoista Eskola & Suoranta 2005, 160–161; Suoranta & Eskola 1992, 277–
279), toisaalta vahvan teorialähtöisyyden vuoksi lisäksi analyyttistä deduktiota.
30 Samantyyppinen, mutta tiukemmin teoriaa testaava idea on esimerkiksi Ravenilla 
(2001), joka käyttää teoreettista valtamalliaan ymmärtääkseen todellisen maailman val-
tatilanteita –  jotka puolestaan auttavat häntä edelleen vahvistamaan teoriaansa.
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kaksi uutta, teoreettista auktoriteetin luokkaa (ks. luku 5.3), ja vallan oikeuttami-
sen suhteen huomasin selkeitä eroja kotikasvatusluokituksen ja Beethamin luoki-
tuksen välillä (ks. luku 7.3.9). 

2.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimukseni päämääränä ja tavoitteena on, että teoria ja empiria yhdessä luovat 
relevantin näkemyksen vallasta kotikasvatuksessa. Yleisten valtateorioiden tarkas-
teleminen suhteessa (koti)kasvatuksen teoriaan ja empiriaan ja toisaalta perhe- ja 
kotikasvatuskirjallisuuden tarkasteleminen suhteessa valtaan tuovat toivottavasti 
esille ne piirteet, jotka ovat olennaisia kotikasvatuksessa ilmenevälle vallalle. 

Koska valtakirjallisuus on erittäin laajaa ja monipolvista, sen käsitteleminen 
kokonaan ei ole mahdollista. Tässä työssä käytän lähinnä angloamerikkalaista, 
politiikan tutkimuksesta alkunsa saanutta valtakirjallisuutta, jolla on selkeästi val-
ta-asema valtakirjallisuuden parissa. Olen perehtynyt edellä mainittuun valtakir-
jallisuuteen mahdollisimman laajasti ja valinnut siitä keskeisimmät teemat tähän 
tutkimukseen. Tällaisia teemoja ovat vallan luonne, vallan muodot sekä vallan nel-
jä ulottuvuutta31. 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa voidaan tarkastella ja hahmot-
 taa seuraavien yleisen valtakirjallisuuden mallien kautta:
 – vallan luonne?
 – vallan neljä ulottuvuutta?
 – vallan muodot? 

2. Miten kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa voidaan tarkastella ja hahmot-
 taa perhetutkimus- ja kotikasvatuskirjallisuuden kautta? 

Havainnollistan ja konkretisoin kirjallisuuden tuomaa näkemystä tutkimus-
kysymyksiin empirian esimerkein. En kuitenkaan tutki erillisenä vanhempien ja
nuorten käsityksiä tai näkemyksiä kotikasvatukseen sisältyvästä vallasta, vaan 
heidän näkemyksensä tulevat esille ainoastaan osana tutkimuskysymyksiä.

Tutkimuksen päämääränä on muodostaa kotikasvatukseen soveltuva valtanä-
kemys, jossa on huomioitu siihen sisältyvät ehdot ja erityispiirteet. Ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen vastaukset löytyvät selvimmin luvuista kolme, neljä, viisi 
ja kuusi, toiseen tutkimuskysymykseen luvusta seitsemän. Tutkimuskysymyksiin 
vastaamisen jälkeen pyrkimyksenä on myös tarkastella, luvussa kahdeksan, min-
kälaisen kokonaiskuvan nämä kaksi näkökulmaa yhdessä tuovat kotikasvatuksessa 
ilmenevän vallan tarkastelulle. 

31 Angloamerikkalaisen lähestymistavan tunnetuin vallan kategorisointi lienee ”val-
lan kolme ulottuvuutta”, johon luetaan behavioristinen, laajennettu behavioristinen ja 
kriittinen näkökulma. Jotkut tutkijat ovat myöhemmin lisänneet ”vallan neljänneksi 
ulottuvuudeksi” postmodernin valtanäkemyksen, jolloin voidaan puhua vallan neljästä 
ulottuvuudesta. 
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3 Vallan luonne ja kotikasvatus

”Valtakysymyksen kiehtovuus on siinä, että se avaa niin monia ikkunoita arki-
elämään” (Galbraith 1984, 29).

”Olipa yhteiskuntajärjestys mikä tahansa ja käsitys siitä, mikä on oikein ja kan-
natettavaa, millainen tahansa, ihmisyksilön kannalta keskeistä on kuitenkin se, 
miten valta on jakaantunut – ja nimenomaan, ellei se ole jakaantunut ”tasan”, 
onko hän onnistunut pääsemään valtaa pitävien vaiko orjuutettujen joukkoon” 
(Rainio 1968, 13).

Tässä luvussa luon katsauksen vallan luonteeseen, joka on yksi keskeisimpiä ja 
keskustelluimpia teemoja valtatutkimuksen piirissä. Se on hyvin olennainen myös 
kasvatuksen kannalta. Vallan luonteeseen voidaan laskea kysymykset toimijan ja 
rakenteen välisestä suhteesta, vallasta joko kykynä, suhteena tai systeeminä sekä 
vallasta ylivaltana, emansipoivana voimana tai yhteistyöhön perustuvana valtana. 
Samoin vallan luonteeseen liittyy pohdinta vallan mahdollisesti sortavista ja/tai 
mahdollistavista elementeistä. 

Valtatutkimuksen yksi suurimpia haasteita on vallan käsite itsessään. Vallan kä-
sitettä käytetään runsaasti, vaihtelevasti ja refl ektoimattomasti. Vaikka vallalla vii-
tataan monenlaisiin asioihin, vastaanottajan oletetaan tietävän, mitä sillä tarkoite-
taan. Vallan käsite ja merkitys otetaan itsestään selvänä, vaikka se on kiistanalainen 
ja elävä käsite. (Galbraith 1984, 16; Hyvärinen 2003, 63; Räsänen 2000, 38.) Val-
lasta kirjoitettaessa vaarana on joko hyvin monimutkainen tai voimakkaan sub-
jektiivinen esitystapa (Galbraith 1984, 13). Lisäksi vallan käsitteestä pyyhkäistään 
helposti pois siinä tapahtuneet muutokset ja vaihtuvat viittauskohteet (Hyvärinen 
2003, 63). Kasvatukseen sisältyvästä vallasta puhuttaessa edellä mainitut ongelmat 
ovat ilmenneet siten, että vallan käsitettä ei useinkaan kasvatuksen kontekstissa 
määritellä, vaan sen merkitys oletetaan tiedetyksi. 

Valtaan suhtaudutaan vain harvoin neutraalisti. Tämä johtuu osittain historias-
ta, jonka kuluessa valtaan on yhdistynyt äärimmäisen negatiivisia mielleyhtymiä. 
Koska valta on kuitenkin välttämätöntä, kaikkea vallankäyttöä ei pitäisi suoraan 
tuomita eikä samaistaa valtaa yksioikoisesti pahuuteen. Sekä vallankäyttö että siitä 
pidättäytyminen voivat aiheuttaa kärsimystä. (Galbraith 1984, 24–25, 195.) 

Länsimaissa valta on totuttu ymmärtämään herruutena, kykynä valvoa ja ohja-
ta luonnon ja ihmisten toimintaa. Valta voidaan ymmärtää myös kompetenssina eli 
kykynä toteuttaa tavoitteita, jolloin siihen liittyy emansipaatio. (Väyrynen 1992, 
100.) Vallan kolmas korostus liittyy yhteistyöhön perustuvaan valtaan. Näiden 
jokaisen kolmen vallan näkökulman tunteminen on tärkeää, sillä muuten valta 
hahmotetaan liian yksipuolisesti. Yksipuolinen vallan hahmottaminen puolestaan 
altistaa sortumiselle vääränlaisiin tulkintohin: esimerkiksi kasvatuksessa vallan 
näkeminen pelkästään ylivallan tai dominaation näkökulmasta käsin on johtanut 
usein sen näkemiseen aina tuomittavana ja epäeettisenä, jolloin kasvatukseen si-
sältyvän vallan suojelulliset, yhteistyöhön perustuvat, emansipatoriset ja huolen-
pidolliset näkökulmat ovat jääneet vaille huomiota.
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Tässä luvussa osoitetaan, että kasvatukseenkin liittyvää valtaa voidaan tarkas-
tella joko ylivaltana, voimaannuttavana valtana tai yhteistyöpohjaisena valtana. 
Lisäksi näistä jokaisella on sekä negatiivisia, oikeuttamattomia että positiivisia, oi-
keutettavissa olevia ilmenemismuotoja kotikasvatuksessa. Vallan luonteen tarkas-
telu osoittaa, että vallalla on sortavien, negatiivisten puolien lisäksi myös tuottavia, 
suojelevia ja myönteisiä puolia, joiden esiintuonti on välttämätöntä kotikasvatuk-
sessa ilmenevän vallan ymmärtämiseksi. 

Kotikasvatuksessa korostuu vallan suhdeluonne, joka juontuu vanhemman ja 
lapsen välisestä erityislaatuisesta suhteesta, joka kasvatuksen kannalta näyttäytyy 
parhaimmillaan pedagogisena suhteena ja dialogisena kasvatussuhteena, vallan 
näkökulmasta puolestaan sisäisenä suhteena. Toisaalta laajempien yhteiskunnallis-
ten rakenteidenkaan merkitystä ei tulisi aliarvioida: vanhempien ja lasten mahdol-
lisuudet toimijuuteen rakentuvat aina tietystä historiallisesta ja yhteiskunnallisesta 
tilanteesta käsin. Valta on myös toimijan, yhtä lailla vanhemman kuin lapsenkin, 
kykyä käyttää resursseja ja saada sitä kautta valtaa itselleen. 

Vallan luonnetta, sen monimutkaisuutta ja eri lähtökohtien toisiinsa kietoutu-
mista valottaa mielestäni hyvin Nuutisen (1994) luokittelu vallan lähtökohdista. 
Nuutinen tarkastelee valtaa neljästä lähtökohdasta käsin: 1) valta eksistenssin pe-
ruspakkona ja elämänhallintana, 2) valta ihmisten välisenä relaationa eli suhteena, 
3) valta persoonallisuuden muotoutumisen eli subjektiuden ongelmana, ja 4) valta 
toiminnan määrittäjänä (ks. Nuutinen 1994, 20–58). 

Valta eksistenssin peruspakkona ja elämänhallintana liittyy jo valtaa määrit-
täviin, todellisuutta koskeviin lähtökohtiin. Valta osana eksistenssin peruspakkoa 
vahvistaa nähdäkseni käsitystä Popperin kolmen maailman tärkeydestä ja erityi-
sesti ensimmäisen, materiaalisen maailman myöntämisen välttämättömyydestä 
(ks. luku 2.1.1). 

Valtaa ihmisten välisessä suhteessa on valtakirjallisuudessa tarkasteltu varsin-
kin vallan luonnetta koskevissa fi losofi sissa keskusteluissa (ks. luku 3.2) ja valta 
suhteena -näkemys näyttääkin voimistuneen viime aikoina. Kasvatukseen liittyvis-
tä valtasuhteista puhuttaessa on pystyttävä huomioimaan myös kasvatussuhteen 
pedagogiseen luonteeseen liittyvä erityislaatuisuus (ks. luku 7). Kotikasvatuskirjal-
lisuus keskittyy pitkälti vanhempi-lapsisuhteen erityislaatuisuuden määrittelemi-
seen, jolloin nimenomaan tähän suhteeseen liittyvien valtaelementtien tarkastelu 
on tutkimukseni kannalta olennaista. Kootusti voidaan todeta, että suhdenäkemys 
valtaan korostuu sekä valta- että kotikasvatuskirjallisuudessa.

Valta persoonallisuuden muotoutumisen ongelmana tulee parhaiten esille 
postmodernissa valtanäkemyksessä ja sen kritiikissä (ks. luku 4). Postmodernin 
valtanäkemyksen korostama näkemys vallasta sisäisenä suhteena, joka muokkaa 
ja muodostaa valtasuhteen osapuolten identiteettejä, on kotikasvatuksessa ilme-
nevän vallan kannalta osuva: Vanhemman ja lapsen välisessä valtasuhteessa on 
kyse nimenomaan sekä vanhemman että lapsen identiteetin muotoutumisesta tai 
vähintäänkin muokkautumisesta. Kasvatettavan persoonallisuus muotoutuu ja 
kehittyy nähdäkseni kuitenkin modernin persoonallisuusnäkemyksen mukaisesti, 
jolloin kyseessä ei ole ensisijassa relativistinen tai sirpaleinen minuus. Lisäksi per-
soonallisuuden kehittyminen edellyttää arvotietoisuuden kehittymistä ja tiettyjen 
arvojen sisäistämistä (ks. luvut 7.3.7 ja 8.1.2). 
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Valta toiminnan määrittäjänä läpäisee oikeastaan koko tutkimustani ja sen 
kysymyksenasetteluja. Kotikasvatuksessa valta määrittää erityisesti konkreettisia 
toimintoja, joita vanhemmat ja lapset puheessan kuvaavat (ks. erityisesti luvut 
7.3.2–7.3.4). Useat vallan toiminnot voidaan luokitella vallan muotojen mukai-
sesti (ks. luku 6). 

Kasvatuksellisen vallan riittävä käsittely ja määrittely edellyttää jokaisen edellä 
mainitun neljän lähtökohdan huomioimista vähintään implisiittisesti. Valtatutki-
mus voi toki keskittyä vain yhteen näistä lähtökohdista kerrallaan, mutta kotikas-
vatuksellisen vallan kokonaisnäkemys vaatii jokaisen neljän lähtökohdan huomioi-
mista.  

3.1 Toimija- ja rakennelähtöiset valtanäkemykset 

Valtateoriat voidaan jakaa (a) toimijalähtöisiin tai toimijakohtaisiin ja (b) raken-
teellisiin, institutionaalisiin tai kollektiivisiin valtanäkemyksiin. Toimijakohtaisissa 
valtanäkemyksissä valta ja vallankäyttö nähdään yhteydessä toimijoihin, heidän 
tavoitteisiinsa ja intentioihinsa. Kollektiivisen valtanäkemyksen mukaan valta ei 
voi olla yhteisöstä irrallaan. Kollektiivi voidaan ymmärtää kahdella tavalla: joko 
ryppääksi henkilöitä, joiden valtasuhteet voidaan palauttaa yksilöiden välisiksi 
suhteiksi tai kollektiivin kontekstuaalisiksi ominaisuuksiksi, joiden nähdään ole-
van yksilöihin palautumattomia. Tämä jako yksilön ja kollektiivin välillä läpäisee 
kaikkea valtatutkimusta. (Ruostetsaari 1992, 29, 35; Väyrynen 1992, 97.)32 

Samantyyppinen jaottelu on jako metodologiseen individualismiin ja meto-
dologiseen holismiin. Metodologisen individualismin mukaan kaikki yhteiskun-
nalliset selitykset voidaan lopulta johtaa ”toimivien ihmisyksilöiden yksittäisiksi 
teoiksi ja niiden joukoiksi”. Metodologinen holismin mukaan taas yhteiskunnalliset 
rakenteet sekä kulttuurisina merkitysrakenteina että insitutionaalisina rakenteina 
ovat ennen yksittäisiä toimijoita. Tämän näkemyksen mukaan yhteiskuntatutki-
muksen peruskäsite ei ole yksilö ja hänen toimintansa, vaan yhteiskuntarakenne 
tai kulttuurinen rakenne, jonka kautta yksilölliset toimijatkin muotoutuvat. (Heis-
kala 2004, 13–14.) 

Yksi tunnetuimpia vallan määritelmiä on Weberin (1968, 15) määrittely val-
lasta ”todennäköisyytenä, että sosiaalisen suhteen toimija on asemassa, jossa hän 
saa tahtonsa läpi vastustuksesta huolimatta, riippumatta siitä mihin tämä toden-
näköisyys perustuu”. Tällainen määritelmä sisältää distributiivisen näkemyksen 
vallasta: A:lla on valtaa B:n yli.33 Valta ymmärretään tällöin yleensä nollasumma-
pelinä, jossa A:n valta on pois B:ltä. (Heiskala 2001b, 242–243.) Weberin määritel-
mä soveltuu moniin kotikasvatustilanteisiin, joissa vanhemmalla on mahdollisuus 
saada tahtonsa lopulta läpi lapsen vastustuksesta huolimatta (välillä tosin toisinkin

32 Toimijakohtainen valtanäkemys on ollut ominainen pluralistisessa yhteiskuntakäsi-
tyksessä ja positivistisessa metodologiassa. Kollektiivisen valtanäkemyksen edustajista 
näkyvimpinä pidetään Arendtia ja Foucaultia. (Väyrynen 1992, 97, 101.) 
33 Moderniin muotoon tämän on pukenut Scott (2001, 3), joka näkee vallan yleisim-
mässä merkityksessään sisältävän ”yhden toimijan toiseen toimijaan kohdistaman sosi-
aalisesti merkittävän vaikuttamisen mahdollisesta vastarinnasta huolimatta”. 
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päin eli lapsella on mahdollisuus saada läpi tahtonsa vanhemman vastustukses-
ta huolimatta). Tällainen vallan määritelmä on vahvasti toimijalähtöinen. Se on 
myös vahvasti samantyyppinen kuin vallan ensimmäisen ulottuvuuden mukainen 
määritelmä (ks. luku 4.1). 

Foucaultin näkemys vallasta on rakenteellinen valtakäsitys, jossa valtaa ei näh-
dä resurssina, vaan pikemminkin suhteiden verkkona (ks. esim. Foucault 1982, 
788–789, ks. myös luku 4.4.1). Subjektien identiteettejä ei myöskään nähdä ennen 
valtasuhteita rakentuneina eikä valtasuhteista riippumattomina (Heiskala 2001b, 
245). Vanhemmat ja lapsetkin ovat osa laajempia vallan rakenteita ja valtasuhtei-
den verkkoja, eikä kotikasvatukseen liittyvää valtaa voida palauttaa vain toimijoi-
den intentioihin tai identiteetteihin, sillä ne itsessään rakentuvat osana valtasuh-
teita. 

Vallan tutkiminen eri tasoilla ja yhteyksissä edellyttää yksilötason vallankäytön 
ja sen vaikutusten tutkimista. Toisaalta on monia aiheita, joiden suhteen kollektii-
vinen tarkastelutapa on hedelmällisempi: Esimerkiksi kulttuuri ja ideologia ovat 
kontekstuaalisia ilmiöitä, joiden palauttaminen tai jakaminen toimijoihin ei ole 
mahdollista. (Väyrynen 1992, 102.) Väyrysen (1992, 99) mukaan toimijakohtaisen 
valtakäsityksen ongelmana on sen pyrkimys ”pelkistää valta vallankäytön toimi-
japariin, dyadiin, joka irroitetaan laajemmasta yhteiskunnallisesta yhteydestään”. 
Kotikasvatuskirjallisuudessa tämä on näkynyt erityisesti liiallisena keskittymisenä 
äidin ja lapsen välisiin suhteisiin.

Rakenteellisen vallan diskurssin vahvuutena on sen mahdollistama epäoikeu-
denmukaisuuden ja sorron vastustaminen (Gergen 1999, 205–206), kun ongelmal-
lisia asioita ei nähdä vain toimijoiden ”syyksi”. Kotikasvatuksen suhteen liiallinen 
toimijapainotus voi johtaa siihen, että aidosti rakenteelliset ongelmat nähdäänkin 
virheellisesti yksilöiden elämänhallinnan ongelmiksi. 

Ihmisten välistä valtaa ei voida ymmärtää vain toimijan kontrollina tai resurs-
seina, vaan se täytyy hahmottaa myös vallan rakenteellisten lähtökohtien kautta 
(Friedkin 1993, 861).  Toimijalähtöinen valtakäsitys korostaa valtaresurssien akti-
voimista (tai aktivoitumista), mutta ei tarkastele riittävästi valtaresurssien edelly-
tyksiä tai seurauksia (Korpi 1985, 32). Kotikasvatuksessa ilmenevien (positiivisen) 
vallan resurssien edellytyksiä voivat olla muun muassa vanhempien riittävän hyvä 
taloudellinen, henkinen ja emotionaalinen tilanne sekä ajalliset resurssit (ks. haas-
tattelulainaus 1).

Toiminnan fi losofi a ei ole yleensä huomioinut tarkoitushakuisen toiminnan 
ei-aiottuja seurauksia (Giddens 1984, 102). Usein vanhemmat pyrkivät vahvista-
maan tiettyjä, itse hyviksi näkemiään arvoja ja käytäntöjä, mutta lapsen tai nuoren 
kokemukset niistä voivat olla erittäin negatiivisia. Ei riitäkään, että vanhemman 
aikomukset ovat hyvät, vaan kotikasvatus ei saisi tuottaa liikaa ei-aiottuja, negatii-
visia seurauksia.   

Burr (2004, 9) painottaa, että sosiaalisia ilmiöitä ei voida analysoida (vain) yk-
silön mielen ja käyttäytymisen tasolla, koska ihminen on pohjimmiltaan sosiaali-
nen olento. Yksilöihin tai yksilöiden välisiin dyadeihin keskittyvä tutkimus pystyy 
tarkastelemaan vallan tuotoksia, vallan prosesseja ja vallan perustaa, mutta se ky-
kenee tarkastelemaan valtaa vain harvoin behavioristispainotteista vallan kahden 
ulottuvuuden mukaista tarkastelutapaa monipuolisemmin (Ng 1980, 115).  
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Jos kuitenkin pitäydytään toimijalähtöisessä lähestymistavassa, kausaalisuhtei-
siin perustuvaa selitystä on laajennettava fi nalistisen selityksen suuntaan siten, että 
myös toimijoiden omat tavoitteet, käsitykset ja toimintatavat tulevat huomioi-
duiksi (Väyrynen 1992, 99). Tämän myötä valtatutkimukseen tulee mukaan myös 
rationaalinen ja strateginen elementti (Korpi 1985, 32). Empiirisessä aineistossani 
vallan strateginen elementti korostui nuorten puheissa ja rationaalinen elementti 
lähinnä vanhempien puheissa.  

Toisaalta toimijakohtaista selitystä on mahdotonta poistaa kokonaan, sillä Tö-
tön (2000, 83) mukaan sosiaalitieteiden selitykset ovat aina jossakin kohdassa ha-
luun, uskomukseen tai aikomukseen nojaavia. Esimerkiksi yhteiskunnallista val-
lankäyttöä ei voida selittää puhtaasti institutionaalisten roolien kautta, vaan sitä 
selitettäessä myös yksilön taidoilla, kyvyillä, karismalla, tavoitteilla, kunnianhi-
molla, motivaatiolla sekä toiminnalla ja sen suunnalla on vaikutusta (Ruostetsaari 
1992, 37–38).34 

Toiminta ja rakenne nähdään yleensä sekä sosiologiassa että fi losofi assa tois-
tensa antinomioina eli toisiaan hylkivinä käsitteinä, joilla on erilainen sisäinen 
logiikka. Myös vallan tutkimuksessa toiminta ja rakenne on lähes poikkeuksetta 
irrotettu toisistaan. (Giddens 1984, 87, 146.) Kiistaa toiminnan ja rakenteen on-
gelman välillä ei pystytä ratkaisemaan, sillä tieteenfi losofi sesti molemmat kannat 
ovat varteenotettavia. Tällaisesta vastakkainasettelusta voidaan kuitenkin edetä 
näkemykseen, jossa toimintaa korostavaa näkökulmaa voidaan laajentaa kohti ra-
kenneteoreettista tarkastelutapaa. (Heiskala 2004, 5, 6, 14.) 

Giddensin (1984, 93) mukaan toimintaa ja rakennetta koskevat käsitykset edel-
lyttävät yhteiskuntateoriassa toisiaan. Valta on sekä vuorovaikutusprosessien ins-
titutionaalinen piirre että strategisen käyttäytymisen keino (Giddens 1984, 146). 
Suorannan (2005, 126) mukaan yhteiskunnan ja yksilön suhde olisi hahmotettava 
niin, että korostetaan sekä yhteiskunnallisia rakenteita että yksilön toimintaa. Val-
taa selittävät sekä rakenteelliset, organisationaaliset ja yksilölliset tekijät (Flyvberg 
1998, 15). 

Yhtenä ratkaisuyrityksenä on yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen hahmot-
taminen dialektisena prosessina, jolloin ihminen voidaan nähdä samanaikaisesti 
toimijaksi ja yhteiskunnan rajoitusten alaiseksi (Burr 2004, 156). Esimerkiksi nä-
kökulma mielekkyyteen on yleensä yksilöllinen, mutta sillä on vahvasti yhteisölli-
nen perusta, sillä ilman yhteisön kieltä ja käsitteistöä yksilö ei pääse kosketuksiin 
toimintansa ja tunteidensa kanssa (Merta 2001, 62). 

Toiminta- ja rakennekeskeiset valtanäkemykset voidaan usein yhdistää niin, 
että niistä tulee toisiaan täydentäviä näkökulmia valtaan siten, että analyysin mo-
nimutkaisuus nousee asteittain siirryttäessä vallan tarkastelutavoissa distributii-
visesta vallasta kohti neostrukturaalista lähestymistapaa (Heiskala 2001b, 241 
242). Pluralistisen kannan mukaisesti paras selitys löytyy milloin yksilön, milloin

34 Toisaalta on huomattava, etteivät toimijakohtaiset valtanäkemyksetkään ole homo-
geenisia lähestymistapoja, vaikka joitakin yhteisiä piirteitä onkin löydettävissä (Väy-
rynen 1992, 98). Toimija- ja rakennelähtöisten valtakäsitysten sisällä on niin monia 
eroavaisuuksia, että erottelu pelkästään tämän luokittelun mukaan on hyvin vaikeaa ja 
usein jopa harhaanjohtavaa. 
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kokonaisuuden tasolta selitettävästä kysymyksestä ja tutkittavasta syystä riippuen 
(Kuorikoski & Ylikoski 2006, 10). Tällöin ajatellaan, että eri tasojen kuvaukset ovat 
ontologisesti yhdenvertaisia käsitteellistämistapoja samasta maailmasta. Erot syn-
tyvät selitysten käyttökelpoisuudesta eri tiedollisten tarkoitusten suhteen. (Ylikoski 
2002, 168.) Silloin sopivan analyysitason valitseminen empiirisessä tutkimuksessa 
on lähinnä käytännöllinen kysymys (Heiskala 2001b, 241–242; 2004, 5–6, 14).35 

Giddensin (1984) mukaan valta voidaan nähdä sekä kykynä saada aikaan 
muuntumista (toimijan perspektiivi) että hallintana (valta nähtynä rakenteelli-
sena ominaisuutena), jolloin molemmat näkökulmat edellyttävät toisiaan. Valtaa 
on analysoitava rakenteiden kaksinaisuuden kontekstissa eli vallankäyttöön perus-
tuvat voimavarat on nähtävä myös yhteiskunnallisen järjestelmän rakenteellisina 
osina. (Giddens 1984, 150–152, ks. myös Antikainen 2002, 39.)36 Giddensin valta-
käsityksen vahvuutena on sen yritys yhdistää toimija- ja rakennepohjaiset valtanä-
kemykset. Giddensin pyrkimys välttää voluntarismin ja determinismin ääripäitä 
voidaan tulkita yhdenmukaiseksi kriittisten realistien ajattelutavan kanssa. 

Lewis (2002) huomauttaa, että kriittisten realistien mukaan sosiaalinen rakenne 
ja toimija ovat voimakkaasti toisiinsa kietoutuneita siten, että ne molemmat ovat 
toistensa sekä ehto että seuraus. Tämä tarkoittaa, että kumpaakaan niistä ei voida 
redusoida eli palauttaa toiseen. (Lewis 2002, 18–19.) Realistisen yhteiskuntateori-
an mukaan toimijat toimivat maailmassa, joka on ollut olemassa ennen heitä. Toi-
sin sanoen tietyt rakenteelliset ehdot ovat olemassa ennen toimijoiden toimintaa. 
Maailma, joka on olemassa ennen yksilöitä, asettaa ehtoja subjektien toiminnal-
le. Yhteiskunta voi muuttua yksilöiden tarkoituksellisen toiminnan seurauksena, 
mutta yksilöiden toiminnalla on myös ei-tarkoitettuja tuloksia. (Kuusela 2006b, 
87–89, 107.) Tällainen tulkinta on melko yhdenmukainen myös Popperin kolmen 
maailman mallin kanssa.

Realistisen yhteiskuntateorian piirissä kritisoidaan sekä metodologista indivi-
dualismia, jossa sosiaalinen todellisuus nähdään vain yksilöiden toimintana että 
holismia, jossa sosiaalinen todellisuus nähdään vain yliyksilöllisinä rakenteina. 
Ongelmana on, että individualismi unohtaa toiminnan rakenteellisen ympäris-
tön yksilöön keskittyessään, holismi taas toimijan kokonaisuuteen keskittyessään.

35 Toisin sanoen valta-analyysissa tarkastelun kohteena voivat olla yksittäiset toimijat, 
dyadit, ryhmät, organisaatiot, instituutiot tai yhteiskunnat (Berger 1994, 451; Lane & 
Stenlund 1984, 325–326). Esimerkiksi sosiaalipsykologiassa valtateoriat voidaan jakaa 
sen mukaisesti keskittyvätkö ne henkilöiden sisäisiin, henkilöiden välisiin, ryhmien vä-
lisiin vai ideologisiin prosesseihin. Nämä tasot voidaan nähdä myös toisiaan täydentä-
vinä analyysin tasoina. Yksiulotteisen ja rajoittuneen vallan käsittelyn ja ymmärtämisen 
välttämiseksi valtaa olisi tutkittava sekä teoreettisesti että empiirisesti useilla analyysin 
tasoilla. (Brauer & Bourhis 2006, 601, 612.) Jokaisen valtatutkijan olisi kuitenkin tär-
keää olla selvillä kulloinkin harjoittamansa valtatutkimuksen analyysin tasosta (Hau-
gaard 2002, 27). 
36 Vallan analysointi voidaan toki keskittää esimerkiksi strategisen käyttäytymisen ta-
solle tai instituutioihin, mutta silloin kyseessä on metodologinen sulkeistaminen, joka 
on oikeutettua vain, jos rakenteen kaksinaisuus huomioidaan (Giddens 1984, 156) eli 
tutkimus suunnataan vain toiseen näkökulmaan, mutta toisen merkitystäkään ei kiel-
letä tai unohdeta.
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Metodologisessa realismissa korostuu monitasoinen näkemys, jossa molemmat 
puolet huomioidaan. (Kuusela 2006a, 222; 2006b, 90–91.)

Kusch (1991) näkee mahdollisena, että myös foucaultlainen valtakäsitys voi-
daan nähdä A:n ja B:n välisenä suhteena perinteisempien valtakäsitysten tavoin. 
Tällöin A:n ja B:n välinen valtasuhde on nähtävä kuitenkin sisäisenä suhteena, 
jossa toista osapuolta ei voida ajatella ilman toista (ks. tarkemmin luku 4.4.4). 
Distributiivinen ja kollektiivinen käsitys vallasta muuttuvat ristiriitaisiksi vasta, 
jos oletus vallasta toisessa lähestymistavassa on sisäisen, toisessa ulkoisen suhteen 
mukainen. (Heiskala 2001b, 243–245.) Kotikasvatuksen tarkastelussa valtateoriat, 
joissa oletetaan ulkoinen suhde kasvattajan ja kasvatettavan välillä, ovat väistämät-
tä vaillinaisia (ks. luvut 4.4.4 ja 8.1.1). Sekä toimija- että rakennelähtöisiä element-
tejä voidaan nähdäkseni kuitenkin tarkastella sisäisen suhteen oletuksen kautta.

Kotikasvatus on perinteisesti ollut erityisen voimakkaasti aihe, jota on tutkit-
tu vain toimijuuden37 kannalta. Tutkimuksessani on tämäntyyppinen painopiste, 
mikä on osittain ongelmallista. Toisaalta laajojen yhteiskunnallisten rakenteiden 
tarkastelu suhteessa kotikasvatukseen ja siinä ilmenevään valtaan edellyttää yh-
teiskuntatieteellisempää ja historiallisempaa tutkimusotetta, joka ei tämän tutki-
muksen puitteissa ole ollut mahdollista. 

Vaikka tämä tutkimus keskittyy toimijoihin eli vanhempiin ja lapsiin koti-
kasvatuksessa – ja sen mukaisesti melko vahvasti pedagogis-psykologiseen lä-
hestymistapaan – näen rakenteellisen vallan tutkimisen kotikasvatuskontekstissa 
äärimmäisen tärkeänä. Yhteiskunnassa vallalla olevat käsitykset perheestä, van-
hemmuudesta, lapsuudesta ja lasten kasvatuksesta vaikuttavat nimittäin perhe- ja 
kasvatuskulttuuriin (Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 13). 

Toimija- ja rakennelähtöisillä valtakäsityksillä on myös syvällisempi merkitys 
suhteessa kotikasvatukseen, sillä ne liittyvät voimakkaasti todellisuuden hahmot-
tamisen ja tulkinnan tapaan ja sen myötä myös siihen, miten kasvatussuhde käsit-
teellistetään. Jos kotikasvatuksessa kaiken nähdään määräytyvän vain toimijoista 
ja heidän intentioistaan käsin, yhteiskunnnan rakenteellisia ja ideologisia ehtoja ei 
ehkä huomioida, mikä voi asettaa epärealistisia odotuksia toimijuudelle. 

3.2 Valta kykynä, suhteena vai systeeminä? 

Valtatutkimuksessa eräs keskeinen kysymys koskee sitä, onko valta kyky, suhde vai 
systeemi. Osa valtakäsityksistä näkee vallan vallan haltijan ja vallan subjektin välise-
nä suhteena, osa taas vallan haltijan kykynä tehdä esimerkiksi lopputuloksiin vaikut-
tavia päätöksiä (Lane & Stenlund 1984, 321). Valta voidaan hahmottaa ihmislajille 
tyypillisenä päämääränä, perusviettymyksenä tai yksilöominaisuutena, kahden osa-
puolen välisenä suhteena tai yliyksilöllisinä rakenteina tai verkostoina (ks. Nuutinen 
1994, 27) tai yhtenä motivaation luokkana (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 21). 

37 Toimijuus on sosiaalitieteissä ja psykologiassa yleinen käsite, jolla viitataan ihmisen 
ominaislaatuun aktiivisena ja maailmaan vaikuttavana olentona (Kuusela 2006a, 225). 
Toimijuus pitää sisällään oletukset muun muassa autonomiasta, minuudesta, inten-
tionaalisuudesta, luovuudesta, tulevaisuuteen orientoitumisesta ja aloitteellisuudesta 
(Kuczynski 2003a, 9). 
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Valta kykynä viittaa kykyyn saada toiset toimimaan vallanhaltijan haluamal-
la tavalla, kykyyn saada aikaan jotakin tai kykyyn toimia kollektiivisesti (Ylikoski 
1999). Traditionaalisesti valta on nähty kykynä vaikuttaa toisiin ihmisiin kontrol-
loimalla resursseja, joiden on nähty olevan toisille tärkeitä ja joiden on tiedetty  
vahvistavan riippuvuutta tai kykynä saada aikaan muutoksia aiheuttavia vaikutuk-
sia (Turner 2005, 2, 6). 

Kuschin (1993, 99) mukaan voima on kykyä saada aikaan muutoksia fyysisessä 
ympäristössä, mutta valta on kykyä saada toinen ihminen tekemään jotakin tai 
estää häntä tekemästä jotakin. Franz (1998, 232–233) määrittelee vallan kyvyksi 
vaikuttaa tapahtumiin ja asioihin ja saavuttaa omat intressit. 

Englannin kielen power ja ranskan kielen pouvoir tulevat molemmat latinan 
kyvykkyyttä tai kyvyn tai voiman omaamista tarkoittavasta verbistä posse (Aron 
1986, 256, 277)38. Ylikosken (2000) mukaan angloamerikkalaisten tutkijoiden val-
ta-analyysit kertovatkin usein enemmän kyvyn kuin vallan käsitteestä. Pahimmil-
laan (jos valta nähdään esimerkiksi oveen avamisena) jäljelle ei jää enää mitään 
(sosiaalisen) vallan erityispiirteitä. Valta voi toki olla jonkinlainen kyky tai ainakin 
edellyttää kykyjä, mutta vallan pelkistäminen kyvyiksi jättää varsinaisen vallan 
helposti tutkimuksen ulkopuolelle. (Ylikoski 2000, 13–15.)39 Valtaa kykynä on kä-
sitellyt erityisen laajasti Morriss (1987). 

Myös perhetutkijat ovat määritelleet vallan usein toimijoiden kyvyksi tai omi-
naisuudeksi (Szinovacz 1987, 652). Tällöin valta perheessä on määritelty esimer-
kiksi ”mahdollisuutena tai kykynä vaikuttaa toisten perheenjäsenten käyttäytymi-
seen”40. Kyseessä ei ole välttämättä pelkästään asemaan tai resursseihin perustuva 
mahdollisuus tai kyky vaan myös tarve ja tahto pitää perhe koossa. (Karraker & 
Grochowski 2006, 343–344.) 

Valta voi ilmetä esimerkiksi siten, että joku perheenjäsen saa muut tottelemaan 
tai kunnioittamaan itseään, saa luotua muille autonomian tai kontrollin tunteita

38 Yksi valtatutkimukseen liittyvä ongelma koskee valta-termin kielialueellisia eroja. 
Suomen kielessä vallan sanasto on rikas ja joustava, mutta valta-termi on merkityksel-
tään kapeampi kuin englannin kielen power -termi, joka viittaa suomen kielestä poike-
ten myös energiaan, voimaan ja ruumiin tai hengen kykyihin (Hyvärinen 2003, 64, ks. 
myös Kusch 1993, 99). Tästä johtuen englannin kielessä käytetään termiä sosiaalinen 
valta viittaamaan esimerkiksi ihmisten väliseen valtaan. Suomen kielessä termi sosiaa-
linen valta ei ole kuitenkaan järkevä, sillä kaikki valta on jo lähtökohtaisesti sosiaalista 
valtaa. (Ylikoski 2000, 13–14.) Sen vuoksi en käytä tutkimuksessani termiä sosiaalinen 
valta edes niissä tapauksissa, joissa kirjoittajat itse sitä käyttävät. Toisaalta olen samaa 
mieltä Nuutisen (1994) kanssa, että valta on myös osa eksistenssin peruspakkoa, jolloin 
kaikki valta ei ole välttämättä sosiaalista valtaa.
39 Koska kyky on dispositiokäsite, valta kykynä ei tarkoita, että agentti A tekisi aina teon 
X. Valtaan liittyy siis kyky säädellä, hallita tai määrätä valtaan liittyvän kyvyn käyttöä. 
Valta on ”kykyä, johon liittyy intentionaalisuutta, omaa harkintaa tai ”vapaata tahtoa”. 
(Niiniluoto 2000, 36.) 
40 Tämä määritelmä on lähellä vallan ensimmäisen ulottuvuuden mukaista määritel-
mää (ks. luku 4.1.1). 
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tai onnistuu säätelemään ja hallitsemaan riippuvuussuhteita. Konkreettisesti valta
voi ilmetä esimerkiksi pakona vaikeista perhetilanteista tai valtana päättää missä 
perhe asuu tai kenen uraa tuetaan eniten. (Wetherell 1995, 225.)

Mikäli valta nähdään kykynä saada muut toimimaan tahtonsa mukaisesti, valta 
oletetaan dispositionaalisena käsitteenä. Kyvyn nähdään yleensä perustuvan re-
sursseihin, joita ovat muun muassa omaisuus, fyysinen voima, tieto ja asema orga-
nisaatiossa. Ongelmana on, että suurin osa resursseista ei ole yksilön sisäisiä omi-
naisuuksia, vaan hyvin monet niistä on relationaalisia ominaisuuksia. Esimerkiksi 
karisma määriteltynä epäarkipäiväisinä ominaisuuksina (ks. luku 5.3.3) on aina 
suhteessa tiettyjen ominaisuuksien ilmenemisen yleisyyteen: mikäli kaikilla olisi 
kyseiset ominaisuudet, henkilö ei olisikaan enää karismaattinen. (Ylikoski 2000, 
25–26.) 

Keltner, Gruenfeld ja Anderson (2003, 265) ehdottavat, että valta on ”yksilön 
suhteellinen kyky muokata toisia tuomalla tai vetämällä pois resursseja ja hallin-
nollisia rangaistuksia”. Nämä resurssit ja rangaistukset voivat olla materiaalisia, 
fyysistä harmia aiheuttavia tai sosiaalisia (kuten tietoa, kiintymystä tai päätöksen-
teon mahdollisuuksia). Näiden resurssien ja rangaistusten arvo riippuu siitä, mi-
ten riiippuvaisia toiset ovat niistä. (Keltner, Gruenfeld & Anderson 2003, 266.) 

Selkeästi näkyviä vallan resursseja, joita yksilö voi hyödyntää valtasuhteessa, 
ovat esimerkiksi tulot, koulutus, ammatillinen asema ja fyysinen voima. Suhtee-
seen liittyviä vallan resursseja ovat muun muassa fyysinen viehättävyys, rakkaus, 
kiintymys, huumori, emotionaalinen riippuvuus ja taidot. Toisella osapuolella voi 
olla paljon valtaa, jos toinen on esimerkiksi hyvin rakastunut tai emotionaalisesti 
riippuvainen. Suhdetta voidaan tarkastella ottamisina ja antamisina, jotka vaih-
televat suhteen kuluessa. Vallan tasapainoon vaikuttavat myös maailmanlaajuiset 
näkemykset yleisestä vallan tasapainottamisesta esimerkiksi sukupuolten välillä. 
(Dallos 1995, 183–184, ks. myös Miller, Perlman & Brehm 2007, 350.) Vanhem-
pi-lapsisuhteessa yleensä myös lapsella on suhteeseen liittyviä resursseja, joiden 
avulla hän voi käyttää voimakastakin valtaa (ks. tarkemmin luku 7.3.3).

Edellä sanotun perusteella voidaan ajatella, että perheiden materiaaliset ja 
emotionaaliset resurssit vaikuttavat merkittävästi perheen vallankäyttöön: mitä 
paremmat emotionaaliset ja taloudelliset resurssit perheellä on, sitä paremmat 
mahdollisuudet heillä on myös järkevään vallankäyttöön. Resurssien kuten rahan 
puute vaatii enemmän tasapainoilua ja voi tätä kautta vaikuttaa negatiivisesti vuo-
rovaikutukseen (Hirsto 2001, 25). Lisäksi konkreettiset tilanteet, kuten vanhem-
pien väsymys, vaikuttavat vanhempien toimintaan ja jopa kasvatusmenetelmiin 
(Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 32). Aineistossani eräs äiti kertoi juuri tästä: 
siinä vaiheessa, kun perhetilanne oli erilainen ja aikaa ja rahaa oli vähemmän, hä-
nen käyttäytymisensä lapsia kohtaan ei ollut yhtä ”fi ksua” kuin nykyään. 

Haastattelulainaus 1
äiti: No jos kysyttäis samoja asioita Katrilta ja Millalta, ne ei varmaan anna ihan 
niin aurinkoista kuvaa minusta, kun mä oon tässä. – Mutta sanotaan, että silloin 
kun Katri ja Milla on ollut ton ikäisiä niin tota meidän perhetilanne on ollu oleel-
lisesti erilainen, että Heidi on ollu esimerkiks pieni ja on ollu paljon semmosta 
niinkun vaativampaa. Se on ollu eri perhetilanne kun nytten. 
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haastattelija: Niin eli tarkotat, että esimerkiks se miten Heidi kokee nyt asiat ni se 
on todennäköisesti erilainen kuin miten Katri ja Milla on kokeneet?
äiti: No varmasti, niin paljonkin erilainen ja sittten tuota kyllähän ihminen käyt-
täytyy paljon fi ksummin jos sen on niinkun väljempi ja helpompi olla. Ja vähemmän 
työtä, enemmän vapaa-aikaa, enemmän rahaa, vähemmän huolia. 

Toisaalta kaikki resurssit eivät ole merkityksellisiä kaikissa tilanteissa. Puhtaasti re-
sursseihin keskittymisen sijaan tulisikin pyrkiä selvittämään A:n ja B:n sosiaalipsy-
kologista luonnetta ja sitä sosiaalista systeemiä, jossa he ja heidän resurssina ovat 
kehittyneet ja sijoittuneet tiettyihin asemiin. (Simon & Oakes 2006, 111.) Esimer-
kiksi yksittäisten perheenjäsenten henkilökohtaisten resurssien tarkasteleminen ei 
riitä: koalitioiden eli yhteenliittymien avulla vähemmän valtaa omaavat ryhmän 
jäsenet – myös perheenjäsenet – kykenevät vastustamaan niitä, joilla on enemmän 
valtaa (Szinovacz 1987, 667). Aineistossani tähän taktiikkaan turvautuivat erään 
perheen murrosikäiset tytöt, jotka voimansa yhdistämällä vastustivat äitinsä vaa-
timusta kotitöiden teosta. 

Haastattelulainaus 2
haastattelija: No onko sellasii tilanteita, joissa tai muistuuks tilanteita, joissa sua on 
rangaistu?
tyttö: No tota, kun meillä oli semmonen, kun äitillä on aina, että se yrittää saada 
meitä tekemään kotitöitä, sit sillä oli semmonen systeemi, että jos ei tehny jotain 
kotitöitä niin sitten ei saanu kuukausirahaa – me saadaan kuukausirahaa – ni sit se 
jätti maksamatta mulle ja Oonalle, me ei tehty, me ei suostuttu siihen. Me kapinoitiin 
sitä vastaan ja sit se lopetti sen sen jälkeen, kun se huomas, että eihän tääl tee kukaan 
kotitöitä, kun ei ne oo niin riippuvaisia siitä kotirahasta.
haastattelija: Joo, eli rangaistus oli, että se kuukausiraha jäi saamatta sitten?
tyttö: Joo. Ja sit kun se oli kesän jälkeen ja mä olin ollu töissä koko kesän ja mulla oli 
rahaa vaikka kuinka paljon niin mä en tarvinnu sitä sen kuukausirahaa.
haastattelija: Joo, niin et se ei ollu siinä mielessä kovin tehokasta sua kohtaan se 
rangaistus.
tyttö: Joo, ei.

Tässä esimerkissä vastustuksen mahdollistivat koalition lisäksi tytön omat talou-
delliset resurssit ja niiden mukanaan tuoma riippumattomuus äidin tarjoamasta 
kuukausirahasta. Ilmeisesti perheen äiti ei halunnut enää tämän jälkeen esimer-
kiksi vallankäytön kustannusten pelossa käyttää vastavaltaa kovempien otteiden 
kuten pakon muodossa suhteessa lapsiinsa, vaikka se olisi ollut todennäköisesti 
mahdollista. Tässä mielessä äidillä oli potentiaalista valtaa, jonka hän jätti käyt-
tämättä. Tutkijat ovatkin huomanneet, että vaikka vanhempien ja lasten välillä 
ilmenee vallan epätasapaino, vanhemmat eivät näytä käyttävän läheskään aina pa-
kottavaa valtaa ”voittaakseen” konfl iktit lastensa kanssa (Perlman, Siddiqui, Ram 
& Ross 2000, 159). 

Valta edellyttää resursseja ja taitoa niiden käyttöön, mikä puolestaan edellyt-
tää informaatiota tai tietoa resurssien mobilisoimiseksi. Yksilöiden välillä voi olla 
huomattaviakin eroja heidän kyvyissään hankkia resursseja, kyvyissään hankkia 
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resurssiensa avulla valtaa, kyvyissään käyttää valtaa sekä kyvyissään ja mahdolli-
suuksissaan säilyttää valtaa. (Ylikoski 2000, 28–31.) Kyky arvioida tarkasti omia 
ja toisten resursseja (mukaan lukien sen, miten realistinen esimerkiksi toisen osa-
puolen käsitys omista ja vastapuolen resursseista on) on itsessään tärkeä valtare-
surssi (Jacobsen & Cohen 1986, 111–112). Ihminen tarvitsee myös taitoja soveltaa 
sopivia valtastrategioita (Szinovacz 1987, 680). Esimerkiksi useat lapset osaavat 
käyttää strategioita joustavasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (James & Prout 
1996, 48), jolloin he voivat kompensoida vanhempia heikompaa asemaansa ja re-
surssejaan strategisella ”pelaamisella” ja saada sen kautta itselleen valtaa (ks. esim. 
haastattelulainaus 9).

Jos valta määritellään yksilön kykynä muuttaa tuloksia tai seurauksia toiveen-
sa mukaisesti, ongelmana on, että tulokset tai seuraukset voivat olla henkilön toi-
veen mukaisia myös, jos hänellä on onnea. Henkilö, jolla ei ole valtaa välttämättä 
ollenkaan, mutta jolla on paljon onnea, voi saavuttaa enemmän toiveidensa mu-
kaisia lopputuloksia kuin henkilö, jolla on paljon valtaa, mutta vain vähän on-
nea. (Barry 1980a, 184.) Barry (1980b, 348) katsoo, että tästä seuraa, että valta on 
kyvykkyyttä: toimijan valta ei ole todennäköisyyttä voittaa vastustus, vaan kykyä 
voittaa vastustus. 

Nykyään valta nähdään kyvykkyyttä yleisimmin suhdekäsitteenä. Ihmisellä voi 
olla valtaa suhteessa itseensä, suhteessa toiseen ihmiseen tai kollektiivisen subjek-
tin osana. (Nuutinen 1994, 28–29.) Kernohan (1989, 726) määrittelee vallan sosi-
aalisena suhteena, jossa valta kumpuaa ihmisten asemista sosiaalisissa rakenteissa 
tai systeemeissä. Molmin (2009, 155) mukaan valta on suhteen, ei yksilön ominai-
suus. Vallalla on aina selkeä sosiaalinen, suhteisiin liittyvä ja ideologinen sisältö, 
joka vaikuttaa siihen, miten valta saavutetaan, miten sitä käytetään ja miten se 
voidaan menettää (Turner 2005, 19). 

Miten tahansa valta sitten ymmärretäänkin ja erotetaan muista vaikuttamisen 
muodoista, vallassa on Luhmannin (1990, 155) mukaan aina kysymys sosiaalisesta 
suhteesta, jossa toiminta olisi aina voinut olla erilaista suhteen molemmissa päissä. 
Vallan suhdeluonnetta eli vallan ilmenemistä toimijoiden välisessä vuorovaiku-
tuksessa ja vallankäytössä korostavat valtatutkijoista myös muun muassa Foucault 
ja Arendt (Allen 2002, 142). 

Rainion (1968, 19–20, 31) mukaan valta ei ole yksilön ominaisuus, vaan sosi-
aalisen suhteen piirre tai ominaisuus. Näin ollen A:lla ei ole valtaa sinänsä, vaan 
valtaa johonkuhun B:hen nähden. Toisaalta sosiaaliset suhteet ovat lähes aina mo-
lemminpuolisia siten, että myös B:llä on yleensä valtaa A:han. A:n valta suhteessa 
B:hen on vain suurempi kuin B:n valta A:han. Toisin sanoen A:lla on valtaetu B:
hen nähden. Esimerkiksi lapsi voi vedota vanhempaansa niin hellyttävästi, että 
vanhempi antaa periksi (ks. haastattelulainaukset 187 ja 189). Tästä syystä ei voi-
dakaan oikeastaan puhua aktorin vallasta toiseen aktoriin sinänsä, vaan aktorin 
vallasta toiseen aktoriin tietyssä tilanteessa. (Rainio 1968, 20–23.)

Valtaa on tarkasteltava kotikasvatuksessa ennen kaikkea suhteena, sillä jos val-
ta nähdään pääasiassa vanhemman kykynä käyttää valtaa, vanhemman ja lapsen 
välinen suhde ei saa ansaitsemaansa huomiota. Vallankäytön relationaalisuuden 
vuoksi molempia vallankäyttötilanteen osapuolia on tarkasteltava toimivina sub-
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jekteina (Nuutinen 1994, 52).41 Sekä kirjallisuus että tekemäni haastattelut vah-
vistivat kuvaa kotikasvatuksellisen vallan suhdeluonteesta, jossa sekä vanhemmat 
että lapset ovat aktiivisia toimijoita.

Kotikasvatuksen suhdeluonne on voimakas myös siihen liittyvän kasvatuksen 
vuoksi. Kasvatuksessa on kyse erityislaatuisesta pedagogisesta suhteesta kasvatta-
jan ja kasvatettavan välillä. Ideaalitilanteessa kyseessä on dialoginen kasvatussuhde, 
joka on persoonallinen, dialoginen Minä-Sinä suhde (ks. luku 7.3.6). Valtatutki-
muksen näkökulmasta katsottuna kotikasvatuksen suhdeluonne painottuu myös, 
sillä kotikasvatuksesa vanhemman ja lapsen identiteetit muokkautuvat vanhempi-
lapsisuhteessa, jolloin kyseessä on sisäinen valtasuhde (ks. luvut 4.4.4 ja 8.1.1).

Valta kykynä ja valta suhteena eivät ole kuitenkaan välttämättä toisiaan pois 
sulkevia näkemyksiä valtaan. Vallan erilaisista määritelmistä huolimatta ne yleensä 
jakavat oletuksen siitä, että vallanhaltijalla on kyky tuottaa muutoksia suhteen toi-
sen osapuolen käyttäytymisessä ja/tai tunteissa (Berger 1994, 453; Segrin & Flora 
2005, 76). Valta ja kontrolli voidaan hahmottaa kykyinä, jotka kehittyvät jatku-
vassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa (Prilleltensky, Nelson & 
Peirson 2001, 145). Tällä tavalla ymmärretyllä vallalla on tärkeä rooli kotikasva-
tuksessakin, sillä käytännön perhetilanteissa perheenjäsenen kyky käyttää valtaa 
tai resursseja osana vuorovaikutussuhdetta on sekä kirjallisuuden että aineistoni 
perusteella usein ratkaiseva. 

Valtaa on mahdollista tarkastella myös systeemisestä lähtökohdasta käsin. Sen 
mukaisesti ihminen ja ympäristö muodostavat yhden toiminnallisen kokonai-
suuden.42 Silloin toiminnan tuloksessa konkretisoituu koko yhteistyöjärjestelmän 
valtarakenne, jolloin voidaan väittää, että jokaisella järjestelmän osalla on valtaa, 
mikäli se on välttämätön tulosten muodostumisen kannalta. (Järvilehto 1996, 23–
27.) Jopa väkivallalla aikaansaaduissa tuloksissa konkretisoituu koko järjestelmän 
rakenne vastarinta mukaan lukien, jolloin vallankäyttäjän voidaan katsoa vaikut-
tavan myös oman olemassaolonsa edellytyksiin. Esimerkiksi ihmisen tappaminen 
merkitsee Järvilehdon tulkinnan mukaan tappajankin osittaista kuolemaa ja ih-
misen vangitseminen rajoittaa vangitsijoidenkin toimintamahdollisuuksia. (Jär-
vilehto 1996, 28.) 

Perhesuhteiden osalta systeemiteoria painottaa nimenomaan niihin liittyvän 
toiminnan keskinäistä riippuvuutta eli jokaisen perheenjäsenen vaikutusvaltai-

41 Valtasuhteessa olemiseen ja toimimiseen sisältyy kuitenkin paljon muutakin kuin 
vallankäyttö. Vallankäyttö ei peitä kaikkea valtasuhteen alaista toimintaa, ei huomi-
oi alistettua subjektia interaktion osapuolena, vallankäytöstä pidättäytymisen ulottu-
vuutta tai alistuvan subjektin ennakointeja suhteessa vallankäyttäjän reaktioihin. Se 
ei myöskään onnistu kuvaamaan valtajärjestelmiä ylläpitäviä kontrolliprosesseja eikä 
sisällä vallan tavoittelun ulottuvuutta. (Nuutinen 1994, 44.) 
42 Järvilehto (1996) väittää, että valtaa on perinteisesti tutkittu niin kutsutun kahden 
järjestelmän teorian näkökulmasta käsin. Siinä ihmisen nähdään olevan yksi järjestel-
mä ja ympäristön ja muiden ihmisten toinen järjestelmä. Järvilehto katsoo, että tällai-
selle lähestymistavalle ei ole perusteita, sillä ihmistä ei voida erottaa ympäristöstään ja 
muista ihmisistä, koska hän ei tule toimeen ilman niitä. (Järvilehto 1996, 23.) 
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suutta (Dallos 1995, 195).43 Nykyään perhettä tarkastellaankin enenevässä määrin 
systeeminä, jolloin huomio kiinnittyy perheen dynaamisuuteen, vastavuoroiseen 
vaikutusvaltaan, perheenjäsenten rooleihin sekä perhesuhteisiin liittyviin konfl ik-
teihin ja liittoutumiin. Päämääränä on ymmärtää entistä paremmin perheisiin 
liittyviä muutoksia, huomioida myös lasten vaikutus perhesysteemissä sekä suun-
tautua pois irrallisten dyadien tutkimuksesta. (Fitzpatrick & Badzinski 1994, 759; 
Goodnow 1999, 79; Hay & Nash 2002, 249–250, 255; Parke & Buriel 1998, 465; 
Segrin & Flora 2005, 28–32.) 

Tämä on perheeseen liittyvien valtasuhteiden kannalta perusteltua, sillä per-
heessä valtaa on yleensä useilla tai jopa kaikilla perheenjäsenillä, ei pelkästään 
vanhemmilla. Toisaalta myös dyadisuhteen tarkastelulla on paikkansa, sillä van-
hemmilla on hyvinkin erilaisia vanhemmuuden rooleja saman perheen sisällä ja 
suhteessa eri lapsiin (McKinney & Renk 2008, 807). 

Vuorovaikutuksen luonne muuttuu yleensä huomattavasti, kun dyadisuhtee-
seen tulee mukaan kolmas osapuoli.44 Kolmannen osapuolen rooli voi olla esimer-
kiksi välittäjän rooli, huomion toisaalle suuntaajan rooli, toisen osapuolen puo-
lella olevan tai häntä vastaan olevan rooli (Grotevant 1998, 1112–1113). Yhdessä 
aineistoni perheessä perheen äiti pyrki vaikuttamaan perheen isän ja pojan välisiin 
suhteisiin suuntaamalla isän ennakoidut vihaiset reaktiot pois pojan kolaroimasta 
autosta kertomalla asiasta isälle ja ”pehmentämällä” tapahtunutta jo ennen kuin 
isä ja poika tapasivat. 

Haastattelulainaus 3
äiti: Kun Kalle ajo sen Jorman auton lumipenkkaan ja siihen tuli semmonen kolo 
ja, ni mulle se soitti ekana. – Mulle tuli semmonen tunne, että mä oon pystyny sen 
rauhottaan, ettei se nyt maata kaada, se on ikävä juttu, mutta että oli kauheen liu-
kasta, puhdas vahinko. – Ja pelkäs vähän, että mitä isä sanoo, kun se oli isän kallis 
lelu.

43 Toisaalta systeeminen näkemys perheestä painottaa myös sitä, että perhe on avoin 
systeemi, joka on vuorovaikutuksessa muiden avointen systeemien kanssa ja on näin 
ollen enemmän kuin perheenjäsentenstä summa (Piha 2004, 63). 
44 Ihmissuhdetutkimus on keskittynyt tutkimaan hyvin voimakkaasti äidin ja lapsen 
välistä dyadia. Jopa perhetutkimuksessa perhe kokonaisuudessaan on vähiten tutkittu 
yksikkö. (Fitzpatrick & Badzinski 1994, 751, 754.) Perhetutkimusta onkin kritisoitu 
siitä, että se on keskittynyt niin voimakkaasti tarkastelemaan vanhempi-lapsisuhdetta, 
sisarussuhteita ja aviosuhdetta erillisinä sen sijaan, että perhe sinänsä olisi analyysiyk-
sikkö. Yksilöllisten toimijoiden käyttäytymistä dyadisissa ja jonkin verran myös tria-
disissa suhteissa on toki onnistuttu kuvaamaan melko hyvin, mutta vuorovaikutuksen 
kuvaaminen on yhä lapsenkengissä. Monitasoinen ja dynaaminen tutkimus olisi per-
heen ymmärtämiseksi suositeltavin: analyysiyksikkönä voi kulloinkin tarpeen mukaan 
olla yksilö, dyadi, triadi tai perhe. (Demo & Cox 2000, 890; Parke & Buriel 1998, 467, 
487–488, 511, 529.) Suomessa dyadisuhdetta laajemmin perhettä on tutkittu muun 
muassa Haverisen ja Martikaisen (2004) sekä Korvelan (2003) tutkimuksissa, joissa 
perheen vuorovaikutusta on tutkittu havainnoimalla videoituja perheen arkipäivän 
toimintoja.  
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haastattelija: No mitä isä sano?
äiti: Mä en muista, se oli varmaan jossakin matkalla, ei saanukaan yhteyttä. Ja sit 
mä varmaan vähän petasin sitä, että Kallelle on käyny ny näin. Kyl mä, tää oli vähän 
tyhmä näin kun mä kerroin, vähän tyhmästi tehty, että mä menin siihen väliin, et 
mä pelkäsin, et isän ja pojan suhde mee niin kun oikeen. Isä hermostuu, kun hänen 
autonsa on telottu ja poika pelkää. Menin siihen väliin pehmentään. 

Systeemiteoreettisen lähestymistavan ongelmana on kuitenkin, että mikäli lapsi 
mielletään puhtaasti perhesysteemiin kuuluvana perheenjäsenenä, häntä ei ehkä 
määritellä riittävästi yksilöllisenä toimijana, jolloin hänen toimijuuteensa45 ja ul-
kopuoliseen maailmaan ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota (Hill 2005, 
78, 83). Tutkittaessa lasta perheessä, vallalla ovatkin nykyään prosessinäkökulmat, 
joissa painotetaan vahvasti sitä, että lapsi on aktiivinen toimija (Cummings & 
Schermerhorn 2003, 91). 

Systeemistä tarkastelutapaa valtaan edustaa ainakin osittain myös vallan kol-
mas ulottuvuus, jossa vallan nähdään olevan juurtuneena systeemiin, esimerkiksi 
yhteiskuntaan, ja vaikuttavan sitä kautta ihmisiin niin, että he eivät edes tajua ole-
vansa vallan alaisia (ks. luku 4.3.1). Vallan systeeminen tarkastelutapa on erityisen 
keskeinen perheen ja vanhempi-lapsisuhteen määrittelyssä ja sitä kautta myös per-
heen ja kotikasvatukseen liittyvän vallan tarkastelussa. Tästä syystä on tärkeää, että 
systeemistä tarkastelutapaa kotikasvatukseen sisältyvään valtaan pidetään esillä 
siitä huolimatta, että kotikasvatuksen tarkastelussa korostuu usein suhdepainot-
teinen näkökulma. 

3.3 Valta ylivaltana, herruutena ja dominaationa

äiti: Valta on, että se tavallaan, toisen hallintaa. Se voi olla manipuloimista, se voi olla 
hallitsemista, se voi olla määräämistä, se voi olla käskemistä. 

Yleisin käsitys vallasta on power over eli vallan hahmottaminen dominaatiosuh-
teena. Tällöin valta nähdään ”kykynä saavuttaa oma tahto muiden yli” jopa vas-
tustuksesta huolimatta. Kun valta määritellään siten, että joku saa toisen tekemään 
haluamallaan tavalla (Powell 2007, 3597) tai pystyy toteuttamaan omien intentioi-
densa mukaiset vaihtoehdot vallan kohteen intentioiden ja suosimien vaihtoehto-
jen kustannuksella (Goehler 2000, 42) kyseessä on power over -tyyppinen valta. Po-
wer over tarkoittaa siis yksilön tai ryhmän kykyä alistaa, kontrolloida, manipuloida 
ja pakottaa toisia ihmisiä omien päämäriensä mukaisesti. Mitä onnistuneempi on 
alistaminen ja omien pyrkimysten onnistuminen, sitä suurempi on myös valta. 
Usein näin määritelty valta yhdistetään alistamiseen, tukahduttamiseen, kieltämi-
seen, vapauden rajoittamiseen, konfl ikteihin, väkivaltaan, pahuuteen, itsekkyyteen, 
hierarkioihin ja sortamiseen. (Anttonen 1998, 54; Galbraith 1984, 16; Kreisberg 
1992, 11, 30, 36, 45–53.) 

45 Lasten toimijuudella perheissä tarkoitetaan, että heillä on oma-aloitteista, intentio-
naalista toimintaa, jonka kautta he pyrkivät vaikuttamaan vuorovaikutukseen ja per-
heen sisäisiin suhteisiin (Cummings & Schermerhorn 2003, 94). 
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Power over viittaa siihen, että valta vaikuttaa ihmisten elämään hierarkkisten, 
sosiaalisten suhteiden kautta (Wartenberg 1990, 27). Valta ja herruus ovat keskei-
siä käsitteitä teorioissa, jotka selittävät ihmisten välistä käyttäytymistä, sosiaalisten 
suhteiden välistä dynamiikkaa ja kommunikaatiota (Berger 1994, 450, 451). Her-
ruus viittaa nimenomaan vallan relationaaliseen luonteeseen (Ylikoski 2000, 14). 

Dominaatio-alistumissuhteissa käskyvalta, etuoikeudet ja yhteistoiminnan 
tulokset jakautuvat eriarvoisesti (Nuutinen 1994, 54). Dominaatio tarkoittaa in-
stitutionaalisella tasolla ilmenevien valtasuhteiden systemaattista asymmetriaa ja 
eriarvoisuutta, jolloin tiettyä ryhmää suositaan toisen kustannuksella (McLaren 
2003, 80). Tarkemmin ylivaltaan vaikuttavat se, missä laajuudessa vallan kohde on 
vallan haltijan armoilla ja missä määrin vallan haltija hallitsee arvaamattomalla 
tavalla (Wall 2001, 220). 

Valta ymmärrettynä power over -merkityksessä on siis vallan käsitteen yksi 
perusmerkitys (Niiniluoto 2000, 35), joka vastaa arkipäivän ymmärrystä vallasta 
(Goehler 2000, 43; Wartenberg 1990, 27). Power over voidaan suomentaa joko yli-
valtana, dominaationa tai herruutena. Toisaalta osa teoreetikoista on kiinnittänyt 
huomiota näiden termien välisiin suhteisiin, jolloin niitä ei voida välttämättä näh-
dä täysin symmetrisinä käsitteinä. 

Allenin (1998) mukaan power over näkökulma valtaan on ”toimijan tai toimi-
jajoukon kyky pakottaa tai rajoittaa toista toimijaa tai toimijajoukkoa koskevia 
päätöksiä ei-triviaalilla tavalla. Dominaatiota ja power over -näkemyksiä ei voida 
kuitenkaan Allenin mukaan samaistaa toisiinsa, vaan pikemminkin dominaatio 
on eräs power over–valtanäkemyksen sovelluksista. (Allen 1998, 33–34.) 

Anttosen (1998, 22) mukaan herruus viittaa yleismerkitykseltään vahvemmin 
alistamissuhteeseen kuin dominointi eli hallitsevuus. Millerin (1987, 2) määrit-
telyssä dominaatio on tietty vallan toiminnan muoto, jossa toiminta on suoraan 
vastakkaista ihmisen tai ryhmien toiveille tai vaatimuksille, kun sen sijaan valta 
toimii subjektin kautta ja pohjautuu enemmän resursseihin. Näin määriteltynä 
dominaatio olisi vain yksi vallan muoto. Silloin myös Foucault’n näkemys vallasta 
tuottavana tulisi paremmin ymmärretyksi. 

Dominaatioteorian yhtenä ongelmana on, että siinä ryhmien väliset erot ote-
taan usein liian annettuina. Tämän johdosta ryhmien välisiä eroja myös koroste-
taan liikaa. Jos esimerkiksi väitetään, että naisilla ei ole valtaa, mutta miehillä on 
valtaa as such, oletetaan samalla heidän välisensä dominaatiosuhde läpitunkeva-
na: kaikki miehet dominoivat naisia ja kaikki naiset ovat miesten dominoimia. 
Silloin myös ei-valtaa omaavan ryhmän mahdollisuudet ja resurssit vastarintaan 
jäävät vaille riittävää käsitteellistämistä. (Allen 1998, 22–25.) Todellisuudessa vain 
harvoin ryhmien väliset dominaatioerot ovat näin suuria. Varsinkin vanhempien 
ja lasten välisissä suhteissa lapsella on yleensä huomattavaa valtaa, vaikka van-
hemmalla onkin pääsääntöisesti ylivalta lapseensa nähden (ks. tarkemmin luvut 
7.3.2 ja 7.3.3). Lapsilla on myös monisssa tilanteissa resursseja ja mahdollisuuksia 
vastarintaan.

Lapsiin kohdistuvan vallan väärinkäytön vuoksi jotkut ovat alkaneet puolus-
taa lapsen vapautumisen oikeutusta kaikesta vanhemman vaikutusvallasta. Tällöin 
pedagoginen vaikutus on samaistettu dominaatioon ja kontrolliin. (van Manen 
1991, 69.) Kaikki pedagoginen vaikutus ei ole kuitenkaan dominaatiota ja kontrol-
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lia. Lisäksi on virhe olettaa kaiken dominaation ja kontrollin olevan kasvatuksessa 
epäeettistä ja oikeuttamatonta. 

Erityisesti pienten lasten kohdalla kotikasvatuksessa on useita tilanteita, joissa 
vanhemman ylivalta lapsen suhteen on aivan välttämätöntä jo pelkästään lapsen 
hengissä säilymisen ja vahingoittumattomana pysymisen kannalta. Ylivalta voi-
daan nähdä negatiivisena valtana silloin, kun sillä on kyky vahingoittaa vallan 
kohdetta, mutta ei kykyä parantaa huomattavasti hänen tilannettaan (Pettit 1996, 
603–604). Tämä kriteeri sopii hyvin myös kotikasvatuksessa ilmenevän ylivallan 
tarkasteluun. 

3.4 Voimaannuttava ja mahdollistava valta

Kaikki valta ei ole kuitenkaan valtaa toisten ihmisten yli (McLachlan 1981, 405), 
vaan on olemassa myös vallan muotoja, joita ei voida palauttaa pakottavaan kont-
rolliin. Valta voidaan ymmärtää myös kytkeytyneenä latinan sanaan posse, ”kyetä”, 
jolloin valta nähdään positiivisesti kykynä tehdä jotakin (power to). (Applebaum 
& Boyd 2000, 38.)46 

Esimerkiksi Morriss (1987) näkee vallan kykynä, jolloin power to -näkökulma 
valtaan on power over -näkökulmaa olennaisempi. Vallan käsitteen toinen perus-
merkitys on siis power to, jossa valta ymmärretään kykynä (Niiniluoto 2000, 35), 
kykynä tai kapasiteettina toimia (Powell 2007, 3597) tai kykynä saavuttaa itseä 
hyödyttävä tulos (Wartenberg 1990, 21). Power to on mahdollistavaa valtaa (Hau-
gaard 2000, 37–38), jossa valta ei ole nollasummapeli, vaan sillä on positiivisia 
vaikutuksia (Goehler 2000, 45). 

Power to -ulottuvuus samaistetaan valtakirjallisuudessa usein valtuuttamisen tai 
voimaannuttamisen (empowerment) käsitteeseen. Valtuuttaminen viittaa uudel-
leen jaettuun kontrolliin ja vaikutusvaltaan siten, että vähäosaiset ja osattomat hyö-
tyvät ja saavat suuremman kontrollin elämästään (Vincent 1996, 3, 6). Siinä missä  
power over -valta on instrumentaalista vallankäyttöä, jossa säännöillä ja toteuttami-
sella on keskeinen osuus, power to -valta tuottaa valtaa, joka on päämäärä itsessään 
ja jossa on yhdistämisen ja valtuuttamisen elementtejä (Goehler 2000, 50). 

Voimaantuminen täydessä merkityksessään ei kuitenkaan tarkoita voimaantu-
misen rajoittamista vain valtuuttajan omiin lähtökohtiin, normeihin ja arvoihin 
(Vincent 1996, 7). Valtuuttaaminen ei ole pelkästään sitä, että ihmisten annetaan 
tehdä enemmän päätöksiä itse, vaan valtuuttamisen on lähdettävä siitä tosiasiasta, 
että ihmisillä on jo valmiiksi paljon valtaa, joka kumpuaa heidän tiedostaan, ko-
kemuksistaan ja sisäisestä motivaatiostaan. Todellinen valtuuttaminen vapauttaa 
tämän vallan. (Randolph 2000, 95.) 

Toisaalta power to -ulottuvuus ei ole aina positiivista valtaa, vaan sen tulok-
sena voi syntyä myös negatiivista, power over -tyyppistä valtaa. Esimerkiksi
Freire (2005) korostaa klassikkoteoksessaan, että sorrettujen voimaantuminen ei

46 Vanhassa suomessa valtaa ei nähty yksisuuntaisen vastustettavana tai alistavana
ilmiönä, eikä se viitannut pelkkiin hierarkisiin suhteisiin, vaan se liitettiin yhtä hyvin 
täysi-ikäisyyteen, vapauteen ja oikeuteen tehdä mielensä mukaan (Hyvärinen 2003, 
68). 
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ole oikeanlaista, jos sen tuloksena valtasuhteet vain muuttuvat siten, että aikaisem-
mista sorretuista tulee uusia sortajia.  

Allenin (1998) mukaan voimaantuminen on helpointa ymmärtää power to -
näkökulman valossa siten, että sillä tarkoitetaan ”toimijan kykyä toimia toisten 
vallankäytöstä huolimatta tai vastauksena sille”. Voimaantuminen sisältää idean 
tai mahdollisuuden toimia toisen herruudesta huolimatta. Näin ollen power to ja 
voimaantuminen ovat synonyymisiä, mutta vastustus on jomman kumman eri-
tyinen sovellutus. (Allen 1998, 34–35.) Voidaan siis ehkä määritellä niin, että kun 
vastustaminen on mahdotonta, kyseessä ei ole enää power to vaan pakkovalta tai 
power over–vallan äärimmäisen voimakas muoto. 

Voimaantuminen viittaa McLarenin (2003, 89) mukaan prosessiin, jonka kulu-
essa ihmiset oppivat suhtautumaan kriittisesti tietoon, joka on heidän välittömän 
kokemuksensa ulkopuolella: tällaisen suhtautumisen tuloksena he laajentavat ym-
märrystään itsestään, maailmasta ja mahdollisuuksistaan muuttaa valmiina an-
nettuja oletuksia elämästä (vrt. vallan kolmas ulottuvuus). Voimaantumisen pää-
määrä on tila, jossa ihmisillä on riittävästi valtaa tarpeidensa tyydyttämiseksi ja 
toisten kanssa yhteistyössä toimimiseksi kollektiivisten päämäärien edistämiseksi 
(Prilleltensky, Nelson & Peirson 2001, 145). Tällaisessa käsityksessä vahvuutena 
ei nähdä kykyä saada läpi omaa tahtoa muiden yli, vaan vahvuutta on avoimuus 
muiden mielipiteitä, muutoksia ja innovaatioita kohtaan sekä luottamus ihmisten 
yhteistyön tuloksena syntyää kasvua kohtaan (Welch 1992, xii). 

Käskyttäminen ja kontrolli on usein yhdenmukainen ulkoisen sitoutumisen 
kanssa, kun puolestaan valtuuttaminen luo usein sisäistä sitoutumista. Siinä mis-
sä hierarkinen kulttuuri perustuu usein alistumiselle tai myöntyväisyydelle, val-
tuuttavaa kulttuuria luonnehtii pikemminkin hyvä arvostelu- ja harkintakyky. (ks. 
Randolph 2000, 96, 98.) Jos siis kotikasvatuksessa halutaan saavuttaa muutakin 
kuin kasvatettavan myöntyväisyyttä, alistumista ja ulkonaista sitoutumista, on re-
levanttia antaa kasvatettavalle mahdollisuus power to-tyyppisen vallan käyttöön. 
Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kulttuuria, jossa lapsella on mah-
dollisuus vastustaa vanhemman näkemyksiä, ehdottaa muita vaihtoehtoja tai osal-
listua neuvotteluihin.

Voimaantumisteorioiden vahvuutena on voimaannuttavan vallan huomioimi-
nen, jonka seurauksena ihminen kykenee muuttamaan itseään, toisia ja ylipäänsä 
maailmaa. Voimaantumisteoria korostaa erityisiä taitoja ja piirteitä kuten huo-
lenpitoa ja suhteiden ylläpitoa toisten kanssa. ”Huolenpidollinen näkökulma” on 
nähty ainutlaatuisena ja hyödyllisenä tapana vallan ymmärtämiseksi, mutta vaara-
na on vastakkainasettelujen luominen esimerkiksi huolenpidollisten suhteiden ja 
oikeudenmukaisuuden tai autonomian välille. (Allen 1998, 26–27, 30.) 

Voimaantumisteorian ongelmana ovat myös sen väitteet joidenkin ryhmien 
ylivallan puuttumisesta. Voimaantumisteorian piirissä on esimerkiksi väitetty, että 
äidit eivät käytä ylivaltaa suhteessa lapsiinsa (ks. Allen 1998, 28). Tällainen väite 
on osoitettu liioittelevaksi (ks. Wartenberg 1990, 187). Realistisempaa on väittää, 
että yksilöt ja ryhmät käyttävät power over–ja power to -näkökulmia vaihtelevasti 
tilanteiden mukaan.  

Kasvatuksessa voimaantumisen näkökulma on keskeinen ja erityisesti kriitti-
sen teorian ylläpitämä teema (ks. luku 4.3). Kotikasvatuksen yhteydessä voimaan-
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tumisesta on puhuttu kuitenkin harvoin, vaikka kotikasvatukseen sisältyvä valta 
ei ole vain ylivaltaa, vaan myös voimaannuttavaa valtaa. Erityisesti vanhempien 
luomat ja tarjoamat mahdollisuudet lapsen kasvulle ja kehitykselle ovat parhaim-
millaan lasta voimaannuttavia. 

Lapsen kasvaessa voimaannuttava valta tulee hänelle yhä merkityksellisem-
mäksi. Sen avulla hän voi tarvittaessa vastustaa vanhempaansa tai muita ihmisiä 
sekä pyrkiä omiin päämääriinsä. Myös vanhemman voimaantuminen vanhempi-
lapsisuhteessa on tiettyyn pisteeseen asti tärkeää: kuten Bugental, Brown & Reiss 
(1996) ovat osoittaneet, vanhemman tunne vallan ja vaikuttamisen mahdollisuu-
desta on olennainen positiiviselle vanhempi-lapsisuhteelle (ks. luku 7.3.2). 

Power to-näkökulma on olennainen myös laajemman yhteiskunnan kannalta: 
Jos kasvatettava oppii kotikasvatuksen kontekstissa, että hänellä on mahdollisuuk-
sia voimaannuttavaan valtaan, hän todennäköisemmin uskoo vaikutusmahdolli-
suuksiinsa myös aikuisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa vaihto-
ehtoina näyttäytyvät epäeettisen auktoriteetin sokea totteleminen tai vallankäyttö 
eettisempien ratkaisujen puolesta (ks. luku 5.5). 

3.5 Yhteistyöhön perustuva valta

Kolmas vallan näkökulma tai merkitys on yhteistyötä painottava power with–nä-
kökulma. Kreisbergin (1992) mukaan power with -valtanäkemystä luonnehtivat 
yhteistyön, jakamisen ja vastavuoroisuuden piirteet. Se on yhteensopiva ihmissuh-
teisiin vahvasti sisältyvän voimaannuttavan aspektin kanssa. (Kreisberg 1992, 55, 
60–61, 88.) Power to ja power with–näkökulmien ero jää usein epäselväksi, sillä 
Kreisbergin lisäksi myös ainakin Welsch (1992) olettaa voimaantumiseen perustu-
van vallan olevan power with–valtaa. 

Tässä tutkimuksessa tehdään kuitenkin ero voimaannuttavan, kykyihin perus-
tuvan power to ja yhteistyötä painottavan power with näkökulman välille. Nojaan 
Allenin (1998) luokitteluun, jossa power to -näkökulma on yksilöllisempi ja vä-
hemmän yhteistyötä korostava kuin power with -näkökulma. Lisäksi power with 
-näkökulmaan ei nähdäkseni välttämättä sisälly emansipaatiota.

Power with -ulottuvuus on yhtäpitävä Arendtin (1969) valtanäkemyksen kans-
sa: hänen mukaansa valta on ihmisen kykyä toimia yhdessä (in concert). Valta ei 
ole siis yksilön ominaisuus, vaan se kuuluu ryhmälle ja on olemassa vain niin kau-
an kuin ryhmä pysyy yhdessä. (Arendt 1969, 44.) Allen (1998) ajattelee, että tällöin 
on kysymys kollektiivisesta voimaantumisesta. Näin ollen power with on ”kollek-
tiivin kyky toimia yhdessä yhteisen tai jaetun päämäärän tai päämäärien saavut-
tamiseksi”. Solidaarisuus ja power with eivät ole kuitenkaan yhtäpitäviä käsitteitä, 
vaan solidaarisuus on eräs power with -vallan sovellus. (Allen 1998, 35–36.) 

Power with -näkökulman mukainen yhteistyö on usein ihmisen toiminnas-
sa hyödyllistä. Yhteistoiminta ja molemminpuolinen luottamus tuottavat usein 
parhaan tuloksen, kun taas epäluottamus ja kilpailu johtavat usein molempien 
osapuolien kannalta huonoimpaan mahdolliseen tulokseen (ks. Pennington 2005, 
96–98). Toisaalta vaikka yhteistoiminta on usein ihmisen oman edun kannalta 
hyödyllistä, se vaatii silti myös rajoituksia ja toisinaan jopa uhrauksia (Airaksinen 
1993, 226). 
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Esimerkiksi perheessä valtaa ei käytetä vain toisten perheenjäsenten yli (power 
over), vaan perheenjäsenet toimivat usein yhdessä myös saavuttaakseen oikeuden-
mukaiset, kohtuulliset ja kunnioittavat suhteet toistensa ja ympäröivien yhteisöjen 
kanssa. Tällöin kyseessä on pikemmminkin yhteistyöhön perustuva valta (power 
with). Parhaimmillaan tällainen valta estää perheenjäseniä nujertamasta toisiaan 
sekä vähentää todennäköisyyttä, että joku perheenjäsen kokisi olevansa täysin il-
man valtaa. (Karraker & Grochowski 2006, 347.) Esimerkiksi ajan antaminen ja 
ottaminen on voimakas, sosiaalinen vallan väline, jonka avulla perheenjäsenet 
voivat huolehtia ja välittää toisistaan (Karraker & Grochowski 2006, 109, ks. myös 
Haverinen & Martikainen 2004). 

Kaikki yhteistoimintaan perustuva valta ei ole kuitenkaan väistämättä positii-
vista, vaan sen avulla voidaan myös sulkea toisia yksilöitä tai ryhmiä ulkopuolel-
le tai vehkeillä heitä vastaan (ks. Tew 2002, 166). Vallan käytön yhtenä piirteenä 
onkin liittoutumien luonti ja vain tiettyjen ihmisten kutsuminen mukaan niihin 
(Hatch & Cunliffe 2006, 256).  

Power with -vallan suhteen on herännyt kysymys, onko se enää valtaa ollen-
kaan. Burbules (1986, 99) katsoo, että aktiivinen yhteistyö puhtaassa muodossaan 
ei ole valtasuhde, koska siinä ei ilmene päämäärien tai välineiden osalta intressi-
konfl iktia. Nyberg (1981) puolestaan väittää, että on virhe olettaa, että suhteessa, 
jota hallitsee vastavuoroinen luottamus, jaettu ymmärrys ja yhteinen toiminnan 
päämäärä, ei olisi valtaa. Pikemminkin kyseessä on tällöin hänen mielestään vallan 
korkein ja vakain muoto, sillä vallan osapuolten keskinäinen luottamus, joka on 
saavutettu ilman (pakottavan) vallan täytäntöönpanoa, epäilyjä ja pelkoja, vapaut-
taa itse tehtävälle valtavasti aikaa, energiaa ja huomiota. (Nyberg 1981, 80–81.) 

Tässä tutkimuksessa määrittelen yhteistyöhön perustuvan vallan siten, että se 
edellyttää joko potentiaalista valtaetua toisen / jonkun hyväksi mahdollisessa kon-
fl iktitilanteessa tai yhteistä vallankäyttöä kolmatta osapuolta kohtaan. Kotikasva-
tuksessa tämä tarkoittaisi sitä, että yhteistyöhön perustuvassa vallassa (yleensä) 
vanhemmalla on potentiaalinen valtaetu, joka ei tule välttämättä esille muuta kuin 
mahdollisessa ristiriitatilanteessa. Mikäli kummallakaan osapuolella ei ole valtae-
tua, yhteistyöhön perustuva toiminta ei ole valtaa, ellei perhe yhdessä toimi ja käy-
tä valtaa kolmatta osapuolta – esimerkiksi opettajaa tai toista perhettä – kohtaan. 

Power with -näkökulman mukaista valtaa, jossa vanhemmalla on konfl iktin 
tullessa valtaetu, ilmenee perheiden jokapäiväisissä käytännöissä kuten yhteisis-
sä harrastuksissa, pelaamisessa, ruuanlaitossa, kotitöissä tai yhteisen lomamatkan 
suunnittelussa hyvin paljon. Voidaan jopa väittää, että kotikasvatuksessa power 
with -näkökulma on vallitsevin vallan muoto, joka muuttuu power over tai power 
to -muodoiksi ristiriitojen ilmaantuessa.

On helppo yhtyä Kreisbergin (1992) näkemykseen, että power with -näkökul-
ma on erityisen keskeinen kasvatuksellisessa vallankäytössä. On kuitenkin tärkeää 
huomata, että vallan uudelleen määrittely power with -aspektin mukaisesti ei pois-
ta vallankäytön negatiivisia ja tuhoavia muotoja. Liiallinen yhteistyön korostami-
nen vallan suhteen voi johtaa siihen, että vallan pakottavaan puoleen ei kiinnitetä 
riittävästi huomiota (Wartenberg 1990, 49–50). 

Toisaalta konsensukseen ja konfl ikteihin perustuvaa valtaa (eli esimerkiksi po-
wer with ja power over -näkökulmia) ei pitäisi samaistaa ideologiseen erotteluun 
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’hyvästä’ ja ’pahasta’ vallasta tai vallankäytöstä ja sen väärinkäytöstä (Simon & 
Oakes 2006, 132). Sekä power over että power with -näkökulmia on mahdollista 
käyttää negatiivisesti tai positiivisesti. Kotikasvatuksessa yhteistyöhön perustuvan 
vallan käyttö ei ole aina mahdollista, mutta se ei tarkoita, että vallankäyttö olisi 
välttämättä tästä syystä epäeettistä tai oikeuttamatonta. 

3.6 Näkemysten yhdistelyä

Selkeät dikotomiat dominaation ja emansipaation tai pakottamisen ja vapauden 
välillä ovat nykyään vanhentuneita (ks. Rose 1999, 1). Valta ilmenee Anttosen 
(1998, 57) tulkinnassa dominaation ja emansipaation ristivetona niin, että val-
ta, joka ilmenee dominaationa ja alistamisena, synnyttää emansipatorisen vasta-
voiman. Herruutta ja voimaantumista painottavat valtanäkemykset eivät ole toi-
silleen vastakkaisia: power over -vallan omaaminen edellyttää power to -valtaa ja 
power with -valta edellyttää power to -valtaa. Niinpä power over, power to ja power 
with eivät ole erillisiä vallan tyyppejä tai näkökulmia, vaan pikemminkin ne ovat 
analyyttisiä välineitä, jotka kuvaavat tiettyjä vallan piirteitä tietyssä tilanteessa. 
(Allen 1998, 37.) 

Yksipuolinen valtanäkemys – riippumatta keskittyykö se herruuteen vai voi-
maantumiseen – ei kykene käsittelemään monimutkaisia, moninaisia valtasuhteita 
(Allen 1998, 31). Valtaa voidaan selittää paljon paremmin, jos sitä tarkastellaan kai-
kista edellä mainituista vallan kolmesta näkökulmasta käsin yhteen näkökulmaan 
keskittymisen sijaan. Luonnollisesti sen, mitä näkökulmaa milloinkin painotetaan, 
tulee riippua tutkimuksen tarkoituksesta ja näkökulmasta sekä paradigmasta. 

Yksilösubjektin asemaa voidaan kuvata dominanssi-, vertais- ja alistusase-
mien kasaumana. Kun kyseessä ovat monipaikkaiset hierarkkiset suhteet, ihmi-
nen voi olla saman aikaisesti alistussuhteessa häntä ylempänä oleviin verrattuna 
ja dominaatiosuhteessa häntä alempina oleviin. Tällöin kyseessä on kaksois- tai 
multisubjektius, sillä samainen subjekti on subjektina valtahierarkian eri tasoilla. 
(Nuutinen 1994, 39–42.) Yksilö voi siis olla samanaikaisesti usean tyyppisen vallan 
kohteena ja käyttäjänä. 

Antikainen (2002, 91) määrittelee vallan ”osapuolten välillä liikkuvana ja toi-
mijoiden välisenä suhteena”, joka liikkuu eri suuntiin kysymyksestä (tai tilanteesta) 
riippuen. Tätä monisuuntaisuutta hän kuvaa luomassaan valtamallissa (ks. kuvio 
1), jossa horisontaaliulottuvuudella ovat vastakkaisissa päissä ylivalta (power over) 
ja yhteistoiminnallinen valta (power with) ja vertikaaliulottuvuudella toimintaa 
mahdollistava (energia) ja toimintaa hankaloittava tai estävä (antienergia) toimin-
ta. Nelikenttä hahmottaa valtasuhteet yksittäistä valtamuotoa laajemmin, jolloin 
todellisuudestakin hahmotetaan suurempi osa. On tärkeää huomata, että vallalla 
on selkeästi myös mahdollistava, dynaaminen luonne. Esimerkiksi ylivallalla voi 
olla yhtä lailla toimintaa mahdollistavia kuin hankaloittaviakin seuraamuksia ja 
muotoja. Antienergisoivaksi valta muuttuu nollasummapelin tilanteessa. (Anti-
kainen 2002, 88–89, 91, 246.) 

Kotikasvatuksessa power over -tyyppinen mahdollistava, energisoiva valta on 
kyseessä esimerkiksi silloin, kun vanhempi estää lasta vahingoittamasta itseään 
tai suojelee häntä ikäkauteen sopimattomilta vaikutteilta. Tällaisissa tapauksis-
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sa vallankäyttö pyrkii mahdollistamaan lapsen hyvän ja turvallisen kehityksen 
ja valinnanmahdollisuuksien säilymisen tulevaisuudessa. Power over -tyyppinen 
antienergisoiva, toimintaa hankaloittava valta koskee esimerkiksi tilanteita, jois-
sa vanhempi ylisuojelee lasta tai esittää hänelle perustelemattomia, mielivaltaisia 
määräyksiä ja sääntöjä, jotka ovat pahimmassa tapauksessa jopa vastakkaisia hy-
välle kasvatukselle ja elämälle. 

Power with -tyyppinen yhteistoiminnallinen, toimintaa mahdollistava valta 
on kyseessä esimerkiksi silloin, kun vanhemmat ja lapset pyrkivät yhdessä hyviin, 
arvokkaisiin päämääriin (vaikka vanhemmalla onkin konfl iktitilanteissa valtae-
tu). Antienergisoivaksi ja toimintaa hankaloittavaksi tällainen valta muuttuu, jos 
tarkoituksena on muiden ihmisten vahingoittaminen tai selvästi epäeettisten pää-
määrien tavoitteleminen yhdessä.47 

Kuvio 1. Valta toiminnan mahdollistamisen ja vallan yhteistoiminnallisuuden mu-
kaan luokiteltuna (Antikaisen 2002, 89 kuviota yksinkertaistaen)

47 Antikaisen luokituksessa on mielestäni se heikkous, että siinä ei ole huomioitu vallan 
eettisyyttä tai oikeuttamista mitenkään. Omissa esimerkeissäni nojauduin eettisyyden 
huomioivaan lähtökohtaan eli oletin, että toimintaa hankaloittava, antienergiaa tuot-
tava valta on epäeettistä, energisoiva, mahdollistava valta eettistä ja oikeutettua. Näin 
ei kuitenkaan aina ole, sillä voihan esimerkiksi toisten ihmisten tuhoamiseen tähtäävä 
toiminta olla jollekin mahdollistavaa (tosin epäeettisiä päämääriä mahdollistavaa) ja 
energisoivaa valtaa. Koska omassa tutkimuksessani tutkimuskohteena on kotikasvatus, 
johon kuuluu elimellisenä osana vallan eettisyys ja oikeuttaminen, en lähtenyt pohti-
maan päinvastaisia vaihtoehtoja eli esimerkiksi lapsen epäeettisen kohtelun mahdollis-
tavaa, energisoivaa puolta (sadistisen vanhemman näkökulmasta käsin).

VALTA ENERGIANA
TOIMINTAA MAHDOLLISTAVANA

POWER OVER
YLIVALTA

POWER WITH
YHTEISTOI-

MINNALLINEN
VALTA

VALTA ANTIENERGIANA
TOIMINTAA HANKALOITTAVANA
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Samantyyppinen on Tewin (2002) neliluokitus (ks. taulukko 1), jossa vallan hy-
vyys ei määrity sen mukaan, onko valta power over vai power with -tyyppistä valtaa, 
vaan sen mukaan, onko valta toiminnaltaan tuottavaa vai rajoittavaa. Sortava, po-
wer over -tyyppinen valta ja yhteistoiminnallinen, power with -valta lienevät vallan 
tyypillisiä merkityksiä tai ilmenemismuotoja. 

Erityisen yleinen, mutta harvoin huomioitu vallan ilmenemistapa kotikasva-
tuksessa on vallan tuottava, mutta lapsen yli kohdistuva suojeleva valta, jossa valtaa 
käytetään suojaamaan ja turvaamaan lapsen mahdollisuuksia kehitykseen ja yli-
päätään elämiseen.48 Sortavaksi vanhemman valta lapsen yli muuttuu, jos lapsen 
mahdollisuudet kehitykseen ja hyvään elämään eivät olekaan enää etusijalla, vaan 
vanhemman pyrkimyksiä leimaa oman aseman vahvistaminen ja omien resurssien 
lisääminen. 

Toisin kuin usein on ajateltu, yhteistoiminnallinen valta ei ole kaikissa tapauk-
sissa tuottavaa, kuten Tew (2002) osoittaa, vaan se voi olla myös vehkeilevää valtaa 
toisia ihmisiä tai ylipäänsä toiseutta vastaan. Kotikasvatuksessa vehkeilevä valta ei 
tarkoita vain ulkopuolisiin kohdistuvaa rajoittavaa toimintatapaa, vaan sen kautta 
osa perheenjäsenistä voi pyrkiä estämään joidenkin muiden perheenjäsenten eri-
laisuuden (ks. perheen vallan pimeästä puolesta luku 7.2). Yhteistoiminnalliseen 
valtaan puolestaan sisältyy sekä toiseuden että yhteisyyden arvostaminen ja niiden 
välinen tasapaino. 

Taulukko 1. Valtasuhteiden kehikko (Tew 2002, 166)

Valta jonkun yli 
(power over)

Valta yhdessä
(power with)

Vallan tuottavat 
toimintatavat

Suojeleva valta 
(Protective Power)
Valtaa käytetään suojaamaan 
ja turvaamaan haavoittuvia 
tai suojattomia ihmisiä ja 
heidän mahdollisuuksiaan 
kehitykseen ja edistykseen.

Yhteistoiminnallinen valta
(Cooperative Power)
Yhteinen toiminta, jakaminen, 
molemminpuolinen tuki ja 
haasteet – taustalla sekä 
yhteisten ominaisuuksien että 
eroavaisuuksien arvostaminen.

Vallan 
rajoittavat 
toimintatavat

Sortava valta
(Oppressive Power)
Hyödynnetään erimielisyyksiä 
ja eroavaisuuksia oman 
aseman ja resurssien 
parantamiseksi muiden 
kustannuksella.

Vehkeilevä valta
(Collusive Power)
Yhteen liittyminen 
erilaisuuden tai ’toiseuden’ 
poissulkemiseksi tai 
tukahduttamiseksi (joko 
sisäisesti tai ulkoisesti).

48 Toisaalta suojelun avulla vanhemmat tulevat mahdollisesti opettaneeksi lapselle 
muutakin: Karjalainen ja Siljander (1993, 337) ovat huomauttaneet, että lapsen suo-
jelun nimissä tapahtuva kieltäminen opettaa lapselle samalla ”kieltämisen sääntöjär-
jestelmää”.
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4 Vallan neljä ulottuvuutta ja kotikasvatus

Angloamerikkalaisessa valtakirjallisuudessa yleisin ja tunnetuin tarkastelutapa 
valtaan on vallan kolme ulottuvuutta (esim. Isaacin 1992, 32 ja Haugaardin 1997, 9 
mukaan). Kolme ensimmäistä vallan ulottuvuutta (dimensions) on esitelty hyvin 
esimerkiksi Cleggin (1989) teoksessa, mutta luokittelu on laajasti tunnettu varsin-
kin yhteiskunnallisesti tai poliittisesti suuntautuneessa valtatutkimuksessa.49 Har-
dy ja Leiba-O’Sullivan (1998) sekä Digeser (1992) lisäävät luokitukseen ”vallan 
neljännen ulottuvuuden”, joksi he laskevat postmodernin, erityisesti Foucaultin, 
valtakäsityksen. Ennen Lukesin (1974) vallan kolmannen ulottuvuuden määritte-
lyä puhuttiin yleisesti vallan ensimmäisistä ja toisista kasvoista (”fi rst and second 
faces of power”). Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi käytän tutkimuksessani 
kuitenkin enimmäkseen termiä ulottuvuus, enkä kasvot. 

Hardy ja Leiba-O’Sullivan tiivistävät vallan neljä ulottuvuutta seuraavasti: 

”Our model indicates that power is exercised, in the fi rst dimension, by using 
various resources to infl uence the outcome of decision-making processes, in 
the second dimension, by controlling access to those processes, and, in the third 
dimension, through hegemonic processes, by which we mean the legitimation 
of power through cultural and normative assumptions. ….. fourth dimension, 
which draws attention to the limits of power, enables us to explore aspects of 
power that do not normally appear in the mainstream literature on power.” 
(Hardy & Leiba-O’Sullivan 1998, 452–453.) 

Hardyn ja Leiba-O’Sullivanin (1998) mukaan vallan ensimmäisessä ulottuvuudes-
sa valtaa käytetään siis erilaisten resurssien kautta päätöksenteon tietynlaisten lop-
putulosten varmistamiseksi. Toisessa vallan ulottuvuudessa kontrolloidaan pääsyä 
päätöksentekoprosesseihin. Vallan kolmannessa ulottuvuudessa valtaa käytetään 
hegemoniaan turvautumalla eli legitimoimalla valtaa tiettyjen kulttuuristen ja 
normatiivisten oletusten kautta. Vallan kaksi ensimmäistä ulottuvuutta perustu-
vat oletukselle, että vallankäyttö ilmenee vain konfl iktitilanteissa tai opposition

49 Vallan kolmen ulottuvuuden mallia on myös kritisoitu. Behaviorismista alkanut 
kansainvälinen keskustelu on usein käyty ”vallan kasvojen” näkökulmasta, mutta Hy-
värinen (2003) pitää tätä tarkastelutapaa vallan käsitehistorian kannalta ongelmallise-
na, koska silloin oletetaan, että koko maailmassa on meneillään yksi ja sama keskustelu. 
Tällöin kyseisen ajankohdan poliittisiin keskusteluihin viittaaminen jää helposti syr-
jään. (Hyvärinen 2003, 103.) Isaac (1992) arvelee, että tämä debatti vallan käsitteestä 
pohjautuu väärinkäsitykselle yhteiskuntatieteiden luonteesta empiirisiä säännönmu-
kaisuuksia etsivänä tieteenä. Tästä johtuen valta on nähty käyttäytymiseen viittaavana, 
behavioraalisena käsitteenä, joka viittaa kahden osapuolen väliseen käyttäytymiseen. 
Tällainen valtakäsitys rajaa kuitenkin vallan käsitteen vain power over -merkitykseen 
eikä onnistu tekemään erottelua vallan omistamisen ja vallan käytön välillä. (Isaac 
1992, 32.) 
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kautta, kun puolestaan vallan kolmannen ulottuvuuden mukaan valtaa itsessään
käytetään varmistamaan, että tällaiset konfl iktit eivät pääse edes syntymään. Val-
lan neljäs ulottuvuus tutkii vallan rajoja ja sellaisia vallan puolia, joihin valtavirran 
tutkimus ei ole yleensä kiinnittänyt huomiota. (Hardy & Leiba-O’Sullivan 1998, 
452–453.) 

Hardy ja Leiba-O’Sullivan (1998, 452, 460) käyttävät termejä valtavirran mu-
kainen (mainstream), kriittinen (critical) ja foucaultlainen (Foucauldian) viittaa-
maan väljästi vallan neljän ulottuvuuden sisällä ilmeneviin traditioihin, joiden he 
katsovat osoittavan vallan monimutkaisen, moniulotteisen luonteen. Kirjallisuu-
dessa ei ilmene vallan neljän ulottuvuuden tarkastelua tai sovellusta suhteessa kas-
vatukseen, vaikka vallasta sinänsä on keskusteltu kohtalaisen paljon kasvatuksen 
piirissä. Syynä vallan neljän ulottuvuuden puuttumiseen kasvatusta koskevan val-
lan yhteydessä voi olla kasvatukseen sisältyvän vallan riittämätön käsitteellistämi-
nen ja sen myötä muiden tieteenalojen valtateorioiden tuntemattomuus. 

Toisaalta kasvatukseen sisältyvää valtaa on tutkittu kriittisen teorian ja postmo-
dernismin viitekehyksissä, jotka vastaavat melko hyvin vallan kolmatta ja neljättä 
ulottuvuutta. Samoin useat kotikasvatukseen liittyvät keskeiset kysymyksenaset-
telut koskien esimerkiksi vanhemman ja lapsen intressejä, kasvatuksen ja arvojen 
välittämisen mahdollisuutta ja oikeutusta sekä identiteetin kehittymistä, tulevat 
vähintään epäsuorasti teoreettisen tarkastelun kohteeksi myös vallan neljän ulot-
tuvuuden mallissa.   

Kasvatukseen liittyvää valtatutkimusta tehtäessä on paitsi välttämätöntä olla 
tietoinen muiden tieteenalojen valtatutkimuksesta käsitteineen ja teorioineen, 
myös hyödyllistä tarkastella niiden soveltuvuutta kasvatukseen sisältyvän vallan 
kannalta. Toisaalta on myös selvää, että kasvatuksessa on sille ominaisia piirtei-
tä, joita yhteiskunnalliset valtateoriat eivät huomioi. Tarkoitukseni onkin tutkia, 
miltä osin vallan neljä ulottuvuutta soveltuvat kasvatuksen, erityisesti kotikasva-
tuksen tarkasteluun ja miten vallan neljän ulottuvuuden mallia pitäisi muuttaa tai 
täydentää, jotta se sopisi (koti)kasvatusta koskevan vallan käsittelemiseen. 
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4.1 Vallan ensimmäinen ulottuvuus: behavioristinen näkökulma

4.1.1 Vallan ensimmäisen ulottuvuuden lähtökohdat: valta konfl iktien 
voittamisena ja käyttäytymisen muokkaamisena

Vallan ensimmäiseksi ulottuvuudeksi kutsuttu näkemys pohjautuu behavioristi-
seen politiikan tutkimukseen 1950- ja 1960-luvuilla. Dahl oli ensimmäisiä tutki-
joita, joka näki vallan pluralistisesti50 eli useiden toimintapiirien ja alueiden kesken 
fragmentoituneeksi. Hänen päämääränään oli puolustaa amerikkalaista demokra-
tiaa. Dahlin näkemys oli vastakkainen ja osittain myös vastareaktio aikaisemmin 
vallalla olleeseen vallan eliittitutkimukseen nähden, jossa vallan nähtiin olevan 
eliitille keskittynyttä. (Haugaard 1997, 10; Lukes 2005, 4–5; McFarland 2004; 
Ruostetsaari 1992.)51 

Käytännössä vallan pluralistinen tutkimus tapahtui niin, että tutkijat valitsivat 
tutkimuskohteikseen poliittisen päätöksenteon ”avain”päätöksiä, pyrkivät löytä-
mään ihmiset, jotka osallistuivat aktiivisesti päätöksentekoprosesseihin ja yrittivät 
sitten saada mahdollisimman täydellisen kuvan näiden ihmisten todellisesta käyt-

50 Pluralismi on laajimmillaan ”uskoa tai sitoutumista moninaisuuteen tai monimuo-
toisuuteen, useiden asioiden olemassaoloon”. Deskriptiivisesti pluralismi voi tarkoittaa 
puolueiden välisen kilpailun olemassaoloa eli käytännössä monipuoluejärjestelmää 
(poliittinen pluralismi), eettisten arvojen moninaisuutta (moraali- tai arvopluralismi) 
tai kulttuuristen uskomusten monipuolisuutta (kulttuurinen pluralismi). Normatiivi-
sena terminä pluralismi sisältää ajatuksen monimuotoisuudesta terveenä ja toivotta-
vana ilmiönä. Monimuotoisuuden nähdään turvaavan yksilön vapaus sekä edistävän 
keskustelua, argumentointia ja ymmärrystä. Kapeammin määriteltynä pluralismi on 
sellainen teoria poliittisen vallan jakautumisesta, jonka mukaan valta on hajaantunut 
tai levittäytynyt yhteiskunnassa laajasti ja tasaisesti (vastakohtana näkemykselle, jonka 
mukaan valta on keskittynyt eliitin tai johtavan luokan käsiin). (Heywood 2003, 37.) 
Lyhyesti ilmaistuna pluralismi on uskomus moninaisuuteen tai valintaan, tai teoria sii-
tä, että poliittinen valta on tai sen pitäisi olla laajasti ja tasaisesti jakautunut (Heywood 
2003, 337). Vallan ensimmäisessä ulottuvuudessa pluralismilla viitataan lähinnä juuri 
vallan hajaantumiseen yhteiskunnassa. Dahlin halu tutkia valtaa ”konkreettisten pää-
tösten” kautta oli osittain kritiikkiä Hunterin ja Millsin edustamalle elitistiselle valta-
käsitykselle (Lane & Stenlund 1984, 330–331). Eliittiteoriaa on kehitetty myöhemmin 
osittain pluralistien kritiikin pohjalta muun muassa monielitistiseen suuntaan (ks. 
esim. McFarland 2004; Ruostetsaari 2003). Yhteiskuntatieteissä vallankäyttöä on tut-
kittu enimmäkseen kolmen pääviitekehyksen eli eliittiteorian, marxismin ja pluralis-
min kautta (Ruostetsaari 1992, 11; 2003, 39–41).
51 Pluralistinen valtanäkemys perustuu oletukselle, että demokraattisessa yhteiskun-
nassa on useita keskenään vallasta kilpailevia tai kamppailevia ryhmiä. Vaikka joillakin 
ryhmillä voi olla enemmän valtaa kuin toisilla, yksikään ryhmä ei kykene hallitsemaan 
kaikkia muita ryhmiä. (Powell 2007, 3597.) Pluralisteille autonomisten ryhmien ole-
massaolo on demokratian välttämätön, mutta ei riittävä ehto (Tarrant 1989, 72). Plura-
listiset mallit hyväksyivät ja legitimoivat osaltaan sodan jälkeisen Yhdysvaltalaisen de-
mokratian (Clegg 1989, 8–9). Näin ollen sillä oli keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä. 
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täytymisestä osana poliittisten konfl iktien ratkaisuja. Tähän liittyen pluralisteille 
oli tärkeää myös määritellä ja analysoida konfl iktin lopputulokset. (Bachrach & 
Baratz 1962, 948.)

Ennen toista maailmansotaa Suomessa ei juurikaan kysytty mitä valta on tai 
kenellä on valtaa. Julkilausutulla, abstraktilla tasolla valtaa käsitteenä alettiin poh-
tia Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin vaikutteita saatiin erityisesti 
amerikkalaisesta yhteiskuntatieteestä, realistisesta valtio-opillisesta koulukunnasta 
ja behaviorismista. (Hyvärinen 2003, 63, 103.) Suomessa valtatutkimus aktivoitui 
1960-1970-lukujen taitteessa, todennäköisesti vasemmistopuolueiden poliittisen 
vahvistumisen seurauksena (Ruostetsaari 1992, 7). Amerikkalainen vaikutus on 
selkeästi huomattavissa suomalaisessa valtakeskustelussa ja -kirjallisuudessa, jossa 
on analysoitu ja seurattu runsaasti angloamerikkalaista valtatutkimusta. 

Vallan ensimmäinen ulottuvuus vastaa pitkälti kielenkäytössä yleistä tapaa vii-
tata valta-asemilla henkilöiden väliseen käyttäytymiseen, jossa toinen osapuoli ra-
joittaa jollakin tavalla toisen vapautta. Pohjimmiltaan tällaisessa suhteessa on siis 
kyse yksilöiden välisestä vaikuttamisesta, jossa valtarakenne rakentuu dyadisesti 
toimijan ja toiminnan kohteen välille ja jossa valta on asymmetrisesti omistettua. 
(Applebaum & Boyd 2000, 35.)

Dahlin (1957, 202–203) klassisessa määritelmässä ”A:lla on valtaa B:n yli siinä 
määrin, kun hän saa B:n tekemään jotakin, mitä B ei muuten tekisi”52. Behavio-
ristit ovat huomauttaneet myöhemmin, että A:n ja B:n täytyy olla yksilöitä ja A:
n toiminnan ja B:n reaktion havaittavia, näkyviä tapahtumia, jotka eroavat ajan ja 
paikan suhteen. Siten voidaan sanoa, että vallankäyttö tapahtuu, kun ”A tekee ha-
vaittavissa olevan yrityksen saada B tekemään jotakin, mitä A haluaa, mutta mitä 
B ei muuten tekisi”. (Ball 1992, 17.) Näin ollen valta on vallan ensimmäisen ulot-
tuvuuden mukaan näkyvää ja konfl iktin53 tai käyttäytymisen muutoksen sisältävää 
(ks. esim. Haugaard 1997, 11).54 

On kuitenkin ongelmallista olettaa vallan edellyttävän aina ristiriitaa tai kon-
fl iktia. Giddensin (1984) mukaan valtaa ei voi määritellä ristiriidan avulla, vaikka 
vallankäyttö tapahtuukin usein kamppailuissa tai johtaa konfl ikteihin. Vallan ja 
konfl iktin välillä ei ole välttämätöntä yhteyttä, vaan pikemminkin kyse on vallan, 
ristiriitojen ja intressien välillä usein ilmenevistä empiirisistä riippuvuussuhteista. 
Toisin sanoen vallan ja konfl iktin yhteen liittyminen on empiirisesti, ei loogisesti 
määräytyvää. (Giddens 1984, 154.) 

Vallan ensimmäinen ulottuvuus ilmaisee erittäin tärkeän vallan ulottuvuuden: 
valta ilmenee usein empiirisesti havaittavissa ja jopa mitattavissa olevina konfl ik-

52 ”A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would 
not otherwise do”
53 Konfl ikti on ihmisten välisten henkilökohtaisten motiivien, päämäärien, uskomus-
ten, mielipiteiden ja käyttäytymisen aktiivista törmäystä (Miller, Perlman & Brehm 
2007, 362). 
54 Melko samankaltainen on Wallin (2001, 217) määritelmä ihmisen vapauteen puut-
tumisesta, sillä hän näkee sen tapahtuvan silloin, kun ”A estää B:tä tekemästä jotakin, 
mitä B olisi tehnyt A:n toiminnan puuttuessa”. 
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teina ja ristiriitoina. Vallan samaistaminen pelkästään konfl ikteihin antaa siitä kui-
tenkin liian yksipuolisen ja tämän myötä epäsuhtaisen kuvan. Vallan hahmotta-
minen konfl iktien kautta on yksi tapa, mutta yhtä tärkeä tapa on hahmottaa valta 
funktionaalisesti, jolloin päätellään, että valta mahdollistaa yhteiskunnan toimin-
nan järjestyneellä tavalla legitiimien käskyjen kautta (Lammers & Galinsky 2009, 
69–70; ks. myös Hindess 1996). Vallan ensimmäistä ulottuvuutta koskee myös 
Foucaultin ja muiden postmodernistien huomio, että valta hahmotetaan tällöin 
vain repressiivisesti ja negatiivisesti. Vallan ensimmäinen ulottuvuus epäonnistuu 
identifi oimaan epäonnistuneen vallankäytön sekä valtatilanteet, joissa konfl ikteja 
ei esiinny (West 1987, 139). 

Dahlin mallissa ei huomioida sitä tosiasiaa, että valtaa voidaan käyttää ja usein 
käytetäänkin niin, että päätöksentekoalue rajoitetaan vain suhteellisen ”turval-
lisiin” aiheisiin. On ongelmallista olettaa, että ”mittaamattomat elementit” ovat 
merkityksettömiä ja että valta voidaan refl ektoida ja että se ilmenee ainoastaan 
”konkreettisten päätösten” kautta. Jos suhteellista vaikutusvaltaa mitataan vain 
kapeasti ymmärrettynä kykynä aloitteisiin ja veto-esityksiin, ei huomioida mah-
dollisuutta käyttää valtaa tai vaikutusvaltaa aloitteiden alaa rajaamalla. (Bachrach 
& Baratz 1962, 948, 952.) Vallan ensimmäinen ulottuvuus ei siis huomioi vallan 
toisen ulottuvuuden mukaista vallankäyttöä.

Pluralistisessa yhteiskunnassa oletetaan yleisesti, että yksilöillä on samanar-
voiset mahdollisuudet kilpailla. Poliittisilla ja taloudellisilla systeemeillä on kui-
tenkin vaikutuksia, joiden vuoksi ihmiset eivät todellisuudessa ole tasa-arvoisia 
päättämään omista asioistaan. (Dworkin 1990, 536.) Pluralistien virhe on, että he 
ovat tutkineet lähinnä tiettyjä aiheita, eivätkä poliittiseen systeemiin rakentuneita 
arvoja ja puolueellisuutta (Bachrach & Baratz 1962, 950). Kansalaisten preferens-
sit eivät ole välttämättä ennalta määräytyneitä, vaan ne voivat syntyä ja kehit-
tyä myös julkisen keskustelun ja harkinnan kautta. Käytännössä siis kansalaisten 
preferenssien muodostuminen ja poliittisen agendan määrittely ovat yhteydessä 
toisiinsa. (Setälä 2003, 85–93.) Toisin sanoen vallan ensimmäinen ulottuvuus ei 
huomioi myöskään vallankäyttöä, johon vallan kolmas ulottuvuus on kiinnittä-
nyt huomiota.

Kasvatustieteissä behaviorismin kulta-aika ajoittui samoihin aikoihin kuin 
vallan ensimmäisen ulottuvuuden mukainen pluralistinen, konfl ikteja painottava 
valtanäkemys. Kotikasvatukseen sovellettuna behavioristinen ajattelu puhtaim-
millaan tarkoittaisi, että lapsen kasvatus keskittyisi vain muuttamaan hänen nä-
kyvää käyttäytymistään. Tällöin vanhemman useimmin käyttämät vallan muodot 
olisivat palkitseminen ja rankaiseminen (ks. luvut 6.5 ja 6.6). 

Vallan avoin ja peittelemätön, behavioristinen muoto on tietyissä kasvatus- tai 
oppimistilanteissa tarkoituksenmukainen (Jarvis 1997, 83–84). Esimerkiksi jon-
kintasoinen behaviorismi on pienten lasten kasvatuksessa ehdollistamisen myötä 
väistämättä läsnä. Ehdollistaminen nähdään usein hyväksyttävänä pienten lasten 
tapauksessa tilanteissa, joissa lapsen rationaalinen aktivointi ei ole mahdollista 
(Puolimatka 1997, 25). Vaikka useissa tilanteissa lapsen ulkoista käyttäytymistä 
voidaan ja on syytäkin kontrolloida ja muuttaa, toisaalta kasvatus ei voi milloin-
kaan olla vain käyttäytymisen kontrollointia ja tietynlaiseen käyttäytymiseen kas-
vattamista. 
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Behaviorismi ei ole kuitenkaan sama asia kuin vallan ensimmäinen ulottu-
vuus, jossa lähtökohtana on behaviorismista poiketen myös vallan jakautuminen 
ja fragmentoituminen. Niinpä vallan ensimmäinen ulottuvuus kotikasvatukseen 
sovellettuna voisi tarkoittaa paitsi vallan tarkastelua konfl iktien ja niiden ”voit-
tajien” kautta, myös huomion kiinnittämistä siihen, kenellä on valtaa missäkin 
kysymyksissä. Lapsilla on usein valtaa esimerkiksi emotionaalis- ja psykologispai-
notteisissa kysymyksissä, kun puolestaan vanhempien valta korostuu usein peri-
aatteellisissa ja käytäntöjä koskevissa kysymyksissä (ks. tarkemmin luvut 7.3.2 ja 
7.3.3). 

Vallan ensimmäisen ulottuvuuden rajoittuneisuus kasvatussuhteiden kuvaa-
misessa näkyy siinä, että se ei huomioi riittävästi, että konfl iktin osapuolet voivat 
pyrkiä ratkaisemaan konfl ikteja esimerkiksi mukautumisen, yhteistyön, kompro-
missien, välttämisen, kilpailun tai koalitioiden muodostamisen kautta (ks. Pen-
nington 2005, 105–106). Perheessä ilmenee näiden lisäksi myös kaupankäyntiä 
ja strategista toimintaa, joiden avulla myös vallankohde voi käyttää merkittävää 
valtaa. Ylipäänsä toimija pyrkii arvioimaan konfl iktitilanteessa mahdollista me-
nestystään ja erilaisten vallantaktiikoiden aiheuttamia kustannuksia (Johnson & 
Ford 1996, 137). Tämä oli selkeästi havaittavissa myös aineistossani nuorten kuva-
uksissa toimintatavoistaan ja taktiikoistaan valtatilanteissa.

Koska perhesuhteiden oletetaan olevan intiimejä ja pitkäkestoisia, niiden ei 
myöskään oleteta purkautuvan ainakaan yksittäisten konfl iktien vuoksi. Tästä 
syystä perheeseen sisältyvien konfl iktien käsitteellistäminen yksinkertaisella ase-
telmalla ”sinä voitat-minä häviän” on sekä pätemätätön että teoreettisesti har-
haanjohtava. Tietyissä perheissä tai tilanteissa perheen sisäiset neuvottelutilanteet 
on kyllä kuvattavissa nollasummapelin kaltaisiksi, mutta tämä on pikemminkin 
poikkeus kuin sääntö. (Sprey 1972, 237.) 

Vallan ensimmäisessä ulottuvuudessa A:n on käytettävä paljon resursseja B:n 
toimijuuden saavuttamiseksi, sillä B ei tue A:n agendaa (tai näkemystä). Simonin 
ja Oakesin vallan identiteettimallissa A:n käyttämien resurssien instrumentaali-
nen arvo perustuu konsensukseen korkeammalla sosiaalisen organisaation tasol-
la: toisin sanoen A ja B jakavat korkeamman tason identiteetin. (Simon & Oakes 
2006, 117–118.) Kotikasvatukseen sovellettuna tämä voisi merkitä, että molemmat 
osapuolet arvostavat esimerkiksi omaa aikaa, vaikka ajankäytön sisällöstä olisikin 
erimielisyyttä. Toisaalta kotikasvatuksesta löytyy mielestäni paljon päinvastaisia-
kin esimerkkejä: esimerkiksi äidin arvostus voi olla siisti huone, lapsen arvostus 
ulospääsy kaverin kanssa. Lapsen siivotessa huoneensa molemmat saavuttavat 
päämääränsä, mutta korkeamman tason identiteetti on erilainen. 

Kotikasvatuksessa konfl ikteja syntyy henkilökohtaisten asioiden, vanhempi-
lapsisuhteeseen liittyvien tekijöiden, käytännön tilanteiden sekä rakenteellisten 
seikkojen vuoksi. Penningtonin (2005) mukaan rakenteellisista syistä johtuvia 
konfl ikteja ovat kilpailu niukoista tai yhteisistä resursseista (perheessä esimerkik-
si rahasta ja vapaa-ajasta), epäselvyydet yksilön tai ryhmän vastuusta (esimerkiksi 
vanhemman ja nuoren vastuusta kotitöissä), ryhmien välinen keskinäisriippu-
vuus, eri suuruiset palkinnot ryhmän jäsenten välillä (esimerkiksi erisuuruiset 
viikkorahat tai eri kotiintuloajat eri ikäisillä lapsilla) sekä valtasuhteet. Ihmissuh-
teista johtuvia syitä konfl ikteihin ovat ryhmänjäsenten väliset virheet tai puutteet 
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viestinnässä, ryhmän sisäinen epäasiallinen tai repivä kritiikki, kilpailu ja yhteis-
työn vähyys ryhmän jäsenten välillä, heikko johtajuus, valta- tai johtajuustaiste-
lut ryhmän sisällä sekä valta-asemissa olevien pyrkimys pitää kiinni asemistaan. 
(Pennington 2005, 103, esimerkit tutkijan) Kun valtaa kotikasvatuksessa tutki-
taan konfl iktien tasolla, sekä toimija- että rakennetekijät voivat siis olla konfl ik-
tien taustalla. 

On havaittu, että sekä lapsuudessa että nuoruudessa yleisimmät äitien ja lasten 
väliset konfl iktit koskevat aikatauluja, rutiineja, nukkumaanmenoaikoja, kotiaska-
reita, ulkonäköä ja säädeltyjä toimintoja. Nuorten ja vanhempien väliset konfl iktit 
syntyvät usein pienistä asioista, jotka liittyvät muun muassa muotiin, vaatteisiin, 
kotiintuloaikoihin ja kotitöihin. Nuorille on usein ”periaatekysymys” miten paljon 
tilaa vanhemmat antavat heidän omille päätöksilleen. (Haverinen & Martikainen 
2004, 32.) 

Omassa aineistossani vanhempien ja nuorten kuvaamat konfl iktit koskivat juu-
ri edellä mainittuja asioita. Näyttäisi siltä, että ainakin länsimaissa vanhempi-lap-
sisuhteiden konfl iktit näyttävät syntyvän melko samantyyppisistä asioista. Usein 
kyseessä ovat nimenomaan tulkintaerot.55 Erityisen huomattava tulkintaerimie-
lisyys näyttää koskevan vanhempien ja murrosikäisten käsitystä siitä, mitkä asiat 
kuuluvat nuoren henkilökohtaisten päätöksenteon piiriin, mitkä taas vanhempien 
määräysvallan piiriin. 

Usein kyseessä on nuoren mielestä hänen henkilökohtainen asiansa tai pää-
töksensä, aikuisen mielestä laajempi periaate, jossa vanhemman on saatava pai-
navampi sana (ks. tarkemmin luku 5.4). Normaaleihin vanhempi-lapsisuhteisiin 
liittyykin kohtuullinen määrä autonomiaan ja yksilöllisyyden puolustamiseen liit-
tyviä konfl ikteja (Segrin & Flora 2005, 90).

Haastattelulainaus 4
haastattelija: No mistä asioista teillä tulee riitaa tai erimielisyyttä?
poika: No kaikki näist, kotiintuloaikoja ja jos mää en saa mennä johonkin yöks. 
–  Joku, että mä oon unohtanu siivota mun huonetta tai jotain semmosta.

55 Konfl iktitilanteiden ymmärtäminen vaatii tietoa konfl iktin tyypistä, kestosta, in-
tensiteetistä ja konfl iktin lopputuloksista (Szinovacz 1987, 672). Ihmiset konstruoivat 
hyvinkin erilaisia tulkintoja samoista vuorovaikutustilanteista. Mitä voimakkaammista 
konfl ikteista on kyse, sitä suuremmiksi ihmisten väliset tulkintaerot kasvavat. Konfl ik-
tien kasvaessa ja tihentyessä ihmisten havainnot tulevat valikoivammiksi ja heidän te-
kemänsä tulkinnat muuttuvat helposti yliherkiksi ääritulkinnoiksi. (Sillars, Canary & 
Tafoya 2004, 427.) Konfl iktien tulkinnassa konfl iktin syyn paikantaminen on tärkeä
tekijä. Konfl iktit kärjistyvät helpommin, mikäli konfl iktin syyn nähdään sijoittuvan toi-
seen, mutta olevan hänen muutettavissaan, esimerkiksi konfl iktin ajatellaan johtuvan 
toisen itsepäisyydestä tai ilkeydestä (ks. esim. Bugental, Lyon, Krantz & Cortez 1997). 
Näin ollen vanhemman tai nuoren näkemys toisesta osapuolesta jatkuvasti ”pahana” ja 
sen myötä toisen syyttäminen kaikista konfl ikteista vääristää vanhempi-lapsisuhdetta 
ja johtaa vastavuoroisuuden ja vastaanottavaisuuden heikentymiseen.  
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Haastattelulainaus 5
tyttö: Monesti periaateasioista meillä on hirveesti riitoja. Tai äiti ja isä sanoo, että se 
on vaan periaate, ettei tehdä sitä tai tätä. Esimerkiks niinku mä äsken sanoin, että 
tulee rahasta. Että äiti sanoo, että on periaate, että mä en osta sulle meikkejä tai isi 
sanoo, että on periaate, etten mä kustanna sua elokuviin tai jotain vastaavaa.

Haastattelulainaus 6
isä: Mulla oli kaks riidan aihetta hänen kanssaan, toinen oli huoneen siisteys ja toi-
nen oli lähinnä ruotsin, sitä että hän ei jaksanu opiskella ruotsia – ruotsi tuntuu 
olevan hirveän vaikea, se on periaatekysymys niinkun tää Suomi-Ruotsin välillä. 

Adamsin ja Laursenin (2001) tutkimuksessa konfl iktit nuorten ja heidän vanhem-
piensa välillä sisälsivät enemmän jokapäiväisen riidan aiheita, neutraaleja tai vi-
haisia tunteita jälkikäteen, valtaan pohjautuvia ratkaisuja ja voitto-häviö-lopputu-
loksia kuin nuorten ja heidän ystäviensä väliset konfl iktit. Tämä johtunee osittain 
vanhempi-lapsisuhteen asymmetrisestä luonteesta verrattuna ystävien välisiin, 
yleensä melko symmetrisiin suhteisiin. 

Tutkimusten mukaan näyttää, että vaikka aikuisten ja lasten välisten arkipäi-
väisiä asioita koskevien konfl iktien määrä kasvaa kohti lapsen nuoruutta, niillä 
näyttää olevan suurimmalle osalle perheistä sopeuttava rooli (Holmbeck, Paikoff 
& Brooks-Gunn 1995, 109). Kaikki kotikasvatuksessa ilmenevät konfl iktit eivät 
olekaan väistämättä negatiivisia. Konfl iktit itsessään eivät ole haitallisia nuoren 
kehitykselle, kunhan keskustelun sävynä pysyy rakentava, avoin riitely (Haverinen 
& Martikainen 2004, 33) ja konfl iktit antavat tilaa uudentyyppiselle, tasavertai-
semmalle ja vastavuoroisemmalle suhteelle (Rönkä & Sallinen 2008, 49). 

Perheen sisäiset konfl iktit voivat olla nuoren kannalta positiivisia, jos hän voi 
niiden kautta kokea itsensä vanhemmista erilliseksi, jos ne kannustavat häntä 
perheen ulkopuolisiin ihmissuhteisiin ja muuttavat vanhempi-lapsisuhdetta ho-
risontaalisemmaksi ja vastavuoroisemmaksi (Rönkä & Poikkeus 2000, 6, ks. myös 
Segrin & Flora 2005, 90). Onkin tärkeää tehdä ero nuoren kypsymistä edistävi-
en kehityksellisten erimielisyyksien ja vieraantumista lisäävien konfl iktien välillä 
(Kauppinen, Koivu & Nissinen 2004, 30). 

Tuhoisissa konfl ikteissa hyökkäyksen kohteena ei ole ongelma, vaan toinen ih-
minen. Tuhoisat konfl iktit sisältävät runsaasti kritiikkiä, negatiivisia kommentteja, 
pakkokeinoja ja kommunikaation puutetta. Rakentavat konfl iktit käydään luotta-
vaisessa ja reilussa ilmapiirissä. Rakentavat konfl iktit eivät sisällä liikaa negatiivisia 
tunteita, vaan parhaimmillaan ne jopa lisäävät luottamusta ja läheisyyttä. (Rice 
1996, 451.) Konfl iktien positiivisia tehtäviä ovat oikeuksien ja velvollisuuksien 
selventäminen, henkilöiden välisten rajojen sopiminen, ryhmäprosessien kuten 
päätöksenteon keventämistä auttavien valtarakennelmien luominen ja ylläpitämi-
nen, negatiivisten tunteiden luoman jännitteen purkaminen ja avoimen kommu-
nikaation edistäminen. Haasteena on tasapainoilu hyödyllisten ja vahingollisten 
konfl iktien välillä. (Vuchinich 1987, 591.) 

Avoimet konfl iktit auttavat lasta myös oman identiteetin ja oman tahdon ke-
hittymisessä. Täydellinen konfl iktien puute vanhempi-lapsisuhteessa on huoles-
tuttavaa, sillä silloin siihen sisältyy todennäköisesti huomattavaa manipulatiivista 
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vallankäyttöä, joka ei tule esille. Kasvatuksen alueella vallan näkeminen yleisem-
minkin vain konfl iktien yhteydessä on vaarallista, sillä silloin esimerkiksi kasva-
tuksen manipulatiiviset, indoktrinoivat ja väärällä tavalla sosiaalistavat tai inklu-
siiviset käytännöt voivat jäädä kokonaan huomioimatta. 

4.1.2 Vallan mitattavuus ja kausaalisuus 

Dahlin valtamääritelmä edellyttää mitattavissa olevaa lähestymistapaa, sillä määri-
telmän mukaan A:n vallan määrä on todennäköisyys, jolla ”B suostuu toimimaan 
halutulla tavalla vähennettynä todennäköisyydellä, että B tekisi tämän toimen 
ilman vaikutusyritystäkin”. Dahlin valtamallissa valta kuvataan käyttäytymisen 
kontrollina, ja käyttäytyminen nähdään olevan sekä mitattavissa olevaa että em-
piirisesti havainnoitavissa olevaa. Lisäksi valtasuhde voidaan yhdistää kausaaliseen 
selitysmalliin. (Dahl 1986, 39–41; Väyrynen 1992, 99.) Valta on kausaalinen voima, 
joka aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä. Valta oletetaan määrällisenä ilmiönä, 
jonka suuruus ja jakautuminen on mahdollista saada selville mittaamisen kautta. 
Tällöin kysymykset siitä kenellä ja missä valta on, ovat tärkeitä. (ks. Hyvärinen 
2003, 104.) 

Behaviorismi nosti esille lukuisia valtaan ja sen mittaamiseen liittyviä kysy-
myksiä, mutta yksimielisyyttä vallan sijainnista ja jakautumisesta ei saavutettu 
(Hyvärinen 2003, 11)56. Puutteistaan huolimatta positivistinen valtatutkimus avasi 
vallan kysymykset empirialle: kysymykseen siitä kenellä on valta pyrittiin vastaa-
maan empiirisen tutkimuksen keinoin (Hyvärinen 2003, 106). Dahlin ongelma-
na ei olekaan empirian korostaminen, vaan hänen sitoutumisensa empirismiin 
ja kausalismiin, jotka heijastuvat myös hänen valtakäsitykseensä (Isaac 1992, 37). 
Toisin sanoen ei ole ongelmallista keskittyä empiirisiin valtakysymyksiin, vaan si-
toutua empirismiin taustafi losofi ana. 

Vallan ensimmäisen ulottuvuuden vahvuus on sen helppous, sillä siinä huo-
mioidaan näkyvät ja havaittavissa olevat valtatilanteet. Valta nähdään tässä lähes-
tymistavassa myös osana todellisuutta, eikä sosiaalisena konstruktiona. Toisaalta 
todellisuudesta rajataan tärkeä alue pois, kun intentiot kielletään ja valta nähdään 
vain kapeasta empiirisestä, behavioristisesta näkökulmasta käsin. Määttäsen (2001, 
110) mukaan behaviorismin suurimpia ongelmia on, että se ei pysty selittämään 
sitä miksi samanlainen stimulus kykenee tuottamaan erilaisia reaktioita. Esimer-
kiksi ulkonaisesti samanlainen kodin vuorovaikutustilanne voi olla eri lasten mie-
lestä hyvinkin erilainen (Hirsto 2001, 24).

56 Dahlin määritelmää on kritisoitu huomauttamalla ensinnäkin, että vallan ’laajuutta’ 
on vaikea mitata ristiriidattomalla tavalla. Toiseksi mielipiteet eroavat suurestikin sen 
suhteen mitkä seikat ja kontekstit pitäisi laskea vaikuttaviksi tekijöiksi B:n käyttäyty-
misen muuttumisessa. Entä mitkä käyttäytymisen muutokset katsotaan suuriksi, mitkä 
pieniksi? Kolmanneksi osa käyttäytymisen muutoksista näyttää olevan pikemminkin 
onnistuneiden pyyntöjen, neuvojen tai argumenttien kuin vallan seurausta. Neljännek-
si on tilanteita, joissa A:lla on valtaa B:hen ilman, että B:n käyttäytyminen muuttuu. 
Lisäksi useissa tilanteissa vallankäytöllä on tahattomia seurauksia. (Lukes 1986, 2–3.) 
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Suhteellisen yksinkertaiset empiiriset metodit, jotka olettavat vallan kausaatio-
na, ovat onnistuneet luomaan mielenkiintoisia malleja valtarakenteista. Kun valtaa 
tutkitaan kausaatiomallin kautta, vallan painotus on kuitenkin lähes poikkeuk-
setta yksilön tasolla. Tämä on ongelmallista, sillä valta-analytiikan tutkimisessa 
tarvitaan selkeästi monimutkaisempia metodeja. (McFarland 2004.) 

Valtamalli, jossa keskitytään kahden toimijan väliseen valtasuhteeseen, jättää 
huomioimatta laajemman sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kontekstin merkityksen 
valtasuhteen luojana (Wartenberg 1992, xxi). Viitatessaan mahdollisuuteen kont-
rolloida asioita ja ihmisiä, kausaalinen vallan käsite ei juurikaan käsitteellistä maa-
ilman monimutkaisuutta, kontingenssia tai vaikuttamisen ongelmia (Hyvärinen 
2003, 11) tai ihmistä kieltä käyttävänä olentona (Ball 1992, 17). Vallan ensimmäi-
sen ulottuvuuden ongelmat ovat siis pitkälti seurausta liiallisesta keskittymisestä 
toimijalähtöiseen vallan tarkasteluun, jolloin rakennelähtöisen vallan läsnäolo ja 
merkitys jäävät huomiotta.   

Vaikka vallan ja kausaation välillä on jonkinlainen yhteys, niiden samaistami-
nen on ongelmallista. Kausaalisuhde ei ole vallankäytön riittävä eikä välttämätön 
ehto eivätkä kaikki sosiaaliset syy-seuraussuhteet ole vallan aiheuttamia.57 Kausaa-
lisen vallan määritelmä aiheuttaa myös sen ongelman, että silloin itsemääräytynyt 
toiminta ei ole mahdollista: valta ja itsemäärääminen sulkevat toisensa pois, sil-
lä kausaalisesti tuotettu toiminta ei voi olla itsemääräytynyttä. (Lagerspetz 1994, 
104–106.) Kausaalinen valtamalli ei tästä syystä onnistu vastaamaan tyydyttävästi 
vallan eettisiin kysymyksiin. 

Dahlin mekaaninen, behavioristinen näkemys vallasta (Clegg 1989, 8), joka 
kulminoituu kausaaliseen kirjainten kieleen, hävittää myös helposti erot vallan, 
vaikutuksen, auktoriteetin ja pakon välillä (ks. Hyvärinen 2003, 104). Kun vallan 
eri muotojen erottelu on vaikeaa tai jopa mahdotonta, näkemys vallasta yksinker-
taistuu. 

Dahlin malliin sisältyvää behaviorismia on kritisoitu erityisesti tarkoitukselli-
sen intentionaalisuuden torjumisen vuoksi (Clegg 1989, 10). Dahlin mallin teo-
reettisen formuloinnin ja sen sovellusten välillä ilmenee kuitenkin ristiriita, kun 
mallin väitetään tutkivan vain käyttäytymistä, mutta tosiasiassa siinä oletetaan 
myös intentionaalinen psykologia (Ylikoski 1999). Mallin ennakkoehdot eivät to-
siasiassa perustu pelkästään havainnoitavalle käyttäytymiselle, koska siinä olete-
taan ja vaaditaan B:n (intentionaaliset) preferenssit. Koska ihmisten intentioiden 
olemassaolon kieltäminen on sekä epärealistista että lähes mahdotonta, vallan en-
simmäinen ulottuvuus epäonnistuu tältä osin todellisuuden sekä sen myötä vallan 
riittävässä fi losofi sessa ja psykologisessa selittämisessä. 

Pedagogiikassa kausaalisen vaikuttamisen malli ilmenee erityisesti oletuksena 
pedagogisesta toiminnasta asymmetrisenä interaktiona. Kasvatuksessa tapahtuvat 
prosessit liittyvät kuitenkin aina kasvavan omiin intentioihin ja omaan toimin-

57 Toisaalta esimerkiksi Lane ja Stenlund (1984, 331) ovat sitä mieltä, että Dahlin malli 
ei ole kausaalinen malli, vaan pikemminkin empiiriseen päätöksentekoon keskittyvä 
malli. 
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taan, jolloin hänellä olisi myös mahdollisuus toimia toisin. Tällöin on ongelmal-
lista väittää kausaalisten ehtojen vaikuttavan kasvatettavan intentioihin ja tekoi-
hin. Pedagoginen interaktio kokonaisuudessaan on liian monimutkainen, jolloin 
sitä ei voida selittää kausaalisen mallin avulla. (Kivelä 1996, 81.) Kotikasvatukseen 
kuuluu monia ainutlaatuisuutta korostavia piirteitä kuten dialogisen kasvatussuh-
teen ihanne, pedagoginen rakkaus ja Menonin paradoksi, joten kotikasvatusta on 
mahdotonta kuvata kausaalisena toimintana. Tämän vuoksi vallan ensimmäinen 
ulottuvuuden mukainen näkemys on vakavasti riittämätön tarkastelutapa kotikas-
vatuksessa ilmenevän vallan tarkasteluun.

Pedagoginen vaikuttaminen on situationaalista, käytännöllistä, normatiivista ja 
relationaalista (van Manen 1991, 15). Pedagoginen toiminta ei ole teknologisluon-
teista vaikuttamista, sillä kasvatettava on aina subjekti, joka ”itse toiminnassaan 
muokkaa omaa maailmasuhdettaan”. Tämä ei sulje pois kasvatuksellisen vaikutta-
misen mahdollisuutta, mutta pedagogiset vaikutukset tapahtuvat vain välillisesti 
määrittämällä kasvavan välttämätöntä maailmasuhdetta. Tästä syystä pedagogiset 
vaikutukset eivät ole yksisuuntaisesti kontrolloitavissa, vaan ne välittyvät kasvatet-
tavan oman toiminnan kautta. Tämä ei silti vähennä intersubjektiivisuuden arvoa, 
sillä kasvatuksellinen vaikuttaminen voidaan nähdä ”sivistysprosessin kannalta 
välttämättömien interpersoonallisten suhteiden rakentamisena”. (Kivelä 2000, 
107–108.) Vaikka kasvattaja voisikin käyttää valtaa vallan ensimmäisen ulottu-
vuuden mukaisessa merkityksessä eli vaikuttamalla kasvatettavaan niin, että hän 
tekee jotakin, mitä hän ei tekisi ilman kasvattajaa, kasvatettava itse vaikuttaa sekä 
toimintaan että kasvattajan ja kasvatettavan väliseen suhteeseen tavalla, joka tekee 
kausaalisen tarkastelun mahdottomaksi. 

Toisaalta kausaalimalli voidaan ymmärtää myös pedagogista toimintaa ohjaa-
vana tulkintakategoriana tai metaforana, jonka avulla on helpompi suunnitella, 
arvioida ja orientoitua pedagogisiin käytäntöihin. Tällöin sitä ei tarvitse nähdä 
arvottomana tai vääränä, vaan ennemminkin praktisesti välttämättömänä meta-
forana. (Kivelä 1996, 82.) Kotikasvatuksessa tällaisia ”käytännöllisiä kausaalimal-
leja” ovat esimerkiksi oletus kurittamiseen perustuvan kasvatuksen negatiivisista 
vaikutuksista kasvatettavan sisäistämiseen ja identiteetin kehittymiseen tai oletus 
vanhemman ohjauksen positiivisesta vaikutuksesta kasvatettavaan. 

4.2 Vallan toinen ulottuvuus: laajennettu behavioristinen 
näkökulma 

Bachrachin ja Baratzin (1962) mukaan on väärin olettaa (vallan ensimmäisen 
ulottuvuuden mukaisesti), että valta tapahtuu vain tehdyissä päätöksissä. Vallalla 
on ”kahdet kasvot” eli valtaa on mahdollista käyttää myös peitetyillä ja epäsuorilla 
tavoilla, joita ei ole mahdollista havainnoida suoraan. Jos havaittavaa konfl iktia tai 
pyrkimystä vallankäyttöön ei ilmene, se ei tarkoita, ettei valtaa käytettäisi. Päinvas-
toin se saattaa merkitä, että johtava tai vallitseva henkilö tai ryhmä käyttää valtaa 
erityisen tehokkaalla ja vaikutusvaltaisella tavalla. (Ruostetsaari 1992, 27–28.) 

Bachrach ja Baratz (1962) väittävät, että valtaa on tarkasteltava vallan kaksi-
en kasvojen kautta, jolloin ei-päätöksenteon dynamiikka ja ”mobilization of bias” 
korostuvat. Tutkija ei voi jättää huomiotta hyvin tärkeää vallan ulottuvuutta, joka 
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ilmenee mahdollisuutena, että tietty yksilö tai yhteisö rajoittaa päätöksenteon suh-
teellisen ristiriidattomiin aiheisiin vaikuttamalla yhteisön arvoihin, poliittisiin me-
nettelytapoihin ja rituaaleihin. (Bachrach & Baratz 1962, 949, 952.) Vallan toisen 
ulottuvuuden mukaan valtaa on siis myös yksilöillä ja ryhmillä, jotka tietoisesti tai 
tiedostamattaan estävät konfl iktien tulon päätöksenteon kohteiksi. Tällöin kysees-
sä ovat ns. ei-tehdyt päätökset (non-decisions). (Virtanen 1994, 109–110.) 

Bachrachin ja Baratzin (1962) määrittelemä vallan toinen ulottuvuus olettaa val-
lasta seuraavasti: 

“Of course power is exercised when A participates in the making of decisions 
that affect B. But power is also exercised when A devotes his energies to creating 
or reinforcing social and political values and institutional practices that limit the 
scope of the political process to public consideration of only those issues which 
are comparatively innocuous to A. To the extent that A succeeds in doing this, B 
is prevented, for all practical purposes, from bringing to the fore any issues that 
might in their resolution be seriously detrimental to A’s set of preferences.” 

”Totta kai valtaa käytetään silloin, kun A osallistuu päätösten tekoon, jotka vai-
kuttavat B:hen. Mutta valtaa käytetään myös, kun A käyttää energiaansa luo-
dakseen tai vahvistaakseen sosiaalisia ja poliittisia arvoja ja institutionaalisia 
käytäntöjä, jotka rajoittavat poliittisen prosessin julkisuuteen tulevan alan vain 
sellaisiin aiheisiin ja kysymyksiin, jotka ovat suhteellisen harmittomia A:lle. Siinä 
määrin kuin A onnistuu tässä, B:tä on estetty käytännön pyrkimyksissään tuoda 
esille sellaisia aiheita, joiden ratkaisut saattaisivat olla vakavasti haitallisia A:n 
preferensseille.” 
(Bachrach & Baratz 1962, 948.) 

Vallan ensimmäisten ja toisten ulottuvuuksien välinen samankaltaisuus on, että 
molemmissa tapauksissa A osallistuu päätöksiin, jotka vaikuttavat haitallisesti B:
hen. Tärkeä ero näkemysten välillä on kuitenkin, että vallan ensimmäisen ulottu-
vuuden mukaan A osallistuu avoimesti, toisen ulottuvuuden mukaan taas A osal-
listuu toisinaan avoimesti, mutta useimmiten siten, että hän pyrkii ylläpitämään 
sellaisia arvoja ja menettelytapasääntöjä, jotka auttavat pitämään tietyt aiheet jul-
kisen alueen ulkopuolella. (Bachrach & Baratz 1962, 948.) Osa intresseistä sulje-
taan toisin sanoen päätöksentekoalueen ulkopuolelle (Hindess 1982, 500). 

Bachrachin ja Baratzin ajatuksia on selvimmin lähdetty operationalisoimaan 
heidän omassa tutkimuksessaan Power and Povery (1970), muita heidän ajatuk-
siinsa nojautuvia tutkijoita ovat myös esimerkiksi Crenson ja Flyvberg (Haugaard 
2002, 26–27). Flyvbergin (1998, 27) mukaan valta rajaa ja määrittää sitä mikä laske-
taan tiedoksi ja rationaalisuudeksi. Tanskalaista kaupunkia koskevassa tutkimuk-
sessaan Flyvberg huomasi, että esimerkiksi linja-autoterminaalin paikasta oli tehty 
tietynlaisia rationaalisuuteen vetoavia ennakkopäätöksiä ennen kuin suuri yleisö 
tai edes poliitikot olivat niistä tietoisia. Aluksi yleisö oli ajateltu jättää kaupunki-
suunnitteluun osallistumisen ulkopuolelle kokonaan. (Flyvberg 1998, 27, 54.)

Perhetutkimuksessa päätöksenteon prosesseihin alettiin kiinnittää huomio-
ta, kun huomattiin, että päätöksenteko tai ongelmien ratkaisu sisältää muutakin 
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kuin lopputuloksen eli sen, kuka perheenjäsen on ”voittanut” neuvotteluissa. Per-
heenjäsenten väliset vuorovaikutusstrategiat sisältävät tiedon vaihtoa, suostutte-
lua, vaihtoehtojen ja niihin sisältyvien kustannusten pohdintaa ja omien resurs-
sien maksimoinnin pyrkimystä. Näillä vuorovaikutusstrategioilla on merkittävä 
rooli ennen lopullista päätöksentekoa. (Shehan & Lee 2001, 215–216; Sprey 1972, 
235, 237.) 

Vallan toisen ulottuvuuden mukaisia asioita ovat asioiden poissulkeminen 
esityslistalta, valikoivien ennakkopäätösten luominen, asioiden määrittely yksi-
tyisiksi asioiksi, poissulkeminen loputtoman byrokratian keinoin, toimikuntien 
perustaminen, jotka eivät koskaan tule mihinkään lopputuloksiin, yleisen julkisen 
kiinnostuksen kohteena olevan materiaalin julkaisematta jättäminen ja arkisto-
jen hukkaaminen. Samoin vallankäyttöä vallan toisen ulottuvuuden mukaisesti 
on päätösten jättäminen asiantuntijoiden käsiin, joiden tiedetään suosivan tietty-
jä lopputuloksia, poissulkeminen kvalifi kaatioita väärinkäyttämällä, ajan vähyys, 
muiden kannalta huonon ajankohdan valitseminen ja asioiden määritteleminen 
epäsopiviksi. (Haugaard 2002, 27–28.) Valtaa voidaan käyttää kontrolloimalla tie-
toa, kysymysten määrittelyä, järjestystä ja ulkopuolelle sulkemista sekä päätöksen-
teon kriteereitä itselle edullisella tavalla (Hatch & Cunliffe 2006, 256). 

Kasvatuksen piilovalta ilmenee esimerkiksi siinä miten kasvattaja varmistaa 
tiettyjen aiheiden käsittelyn ja jättää toiset aiheet käsittelemättä (Jarvis 1997, 84). 
Kasvatuksen kautta lapselle voidaan sekä avata uusia näkökulmia että sulkea hä-
net joidenkin asioiden tai näkökulmien ulkopuolelle. Molemmat näkökohdat ovat 
kasvatuksessa keskeisiä. (Moilanen 2001, 34.) Lapsen sulkemista joidenkin asioi-
den tai näkökulmien ulkopuolelle voidaan pitää vallan toisen ulottuvuuden mu-
kaisena vallankäyttönä. Joissakin tapauksissa tämä on epäeettistä vallankäyttöä, 
mutta voi olla myös eettistä lapsen suojelua esimerkiksi silloin, kun se tapahtuu 
kasvattajan kaksoisharkinnan58 tuloksena.

Aineistossani ei ollut kovin montaa suoraan vallan toiseen ulottuvuuteen 
(määritelmän mukaisesti) luokiteltavaa kohtaa. Toki vanhemmat estivät suoraan 
päätöksillään tiettyjen asioiden tulon päätöksenteon kohteeksi ylipäätään. 

Haastattelulainaus 7
äiti: Ja sitten me ollaan sellanen raja vedetty, että me ei olla ostettu tietokonetta just 
sen tietokonepelien takia. 

Kotikasvatuksessa vallan toisen ulottuvuuden mukainen vallankäyttö on toisaalta 
yllä olevan Haugaardin (2002) luettelon mukaan paljon laajempi kuin vain tietty-
jen asioiden tulon estäminen päätöksenteon kohteiksi. Vanhemmat luovat usein, 
sekä tietoisesti että huomaamattaan, valikoivia ennakkopäätöksiä, jotka määrittä-
vät perheen elämäntapaa, periaatteita ja käytännön toimintaa. Esimerkiksi eräässä

58 Kaksoisharkinta tarkoittaa sitä, että lapselle ei kannata kertoa aina totuutta, jos se 
heikentäisi lapsen luontaista elämäniloa ja pakottaisi lapsen liian aikaisin aikuisten 
maailmaan. Kasvatettavalle välitettävän asian on tietenkin oltava kasvattajan mielestä 
oikea, mutta sen lisäksi kasvattajan on mietittävä onko totuus myös henkisesti lapsen 
näkökulmasta katsottuna kehittävä. (Puolimatka 1999, 114–115, 182.)
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perheessä vanhemmat määrittelivät musiikin ”osaksi perhekulttuuria”, joten tämä 
ennakkopäätös määritteli vallankäytön tilanteissa, joissa lapsi olisi halunnut lopet-
taa musiikkiharrastuksen. Toisin sanoen ennakkopäätös saneli, että lapsi ei voinut 
osallistua enää päätöksentekoon koskien soittoharrastuksen välttämättömyyttä.

Haastattelulainaus 8
isä: Yks mikä me ollaan haluttu, me ollaan molemmat (vaimon) kanssa kulttuu-
rista, taiteesta, musiikista kiinnostuneita. Se on kuulunu meidän perhekulttuuriin, 
että lapset opiskelee musiikkia jollain tavalla. Yleensähän ne on varsinkin jossain 
vaiheessa vastustanu kovastikin, että ei. Niin siinä vaiheessa on tuntunu siltä, että 
okei, sä et nyt nyt ymmärrä sitä, mutta oman kokemuksen kannalta sen tietää mikä 
rikkaus siinä on jos on nyt tässä vaiheessa. Niin siinä on sanonu, että ei, sun vaan 
kuuluu käydä siellä. 

Myös lapset voivat harjoittaa valtaa vallan toisen ulottuvuuden mukaisesti. Eri-
tyisesti he voivat käyttää hyväksi tiettyä, vanhemman kannalta huonoa tilannetta, 
jossa he pyrkivät saamaan tahtonsa tai toiveensa lävitse. Samoin he voivat turvau-
tua vanhemman heikkouksiin ja pyrkiä vaikuttamaan sitä kautta. Eräässä perhees-
sä nuori pyrki hyötymään vanhemmienkin kannalta hankalasta tilanteesta, jossa 
nuorella ei ikätovereista poiketen ollut vielä kännykkää.   

Haastattelulainaus 9
tyttö: Esimerkiks nyt ois semmonen, kun mulla ei oo omaa kännykkää. – Nyt meillä 
oli just väittely siitä, että jos mä saan sen jouluna. Kun me ollaan sovittu, että mä 
saan sen keväällä, niin kun Jennakin on saanu. Ja tota. – Ja sit mä sanoin, et mä voin 
ottaa tämmösen huon, mä käytin taas mun puhetaitojani, kun mä sanoin, että mä 
voin ottaa tämmösen huonomman kännykän, joka maksaa vaan reilun viiskymppii, 
jos mä saan sen jo jouluna. Mutta muussa tapauksessa mun täytyy saada semmonen 
200 euron kännykkä, joka on siis keväällä. Että te voitte miettii. Äiti meni siihen jo 
heti, se oli ihan, että selvä, selvä. Mut sit iskä valitti sille, että ei käy.

Vallan toinen ja kolmas ulottuvuus limittyvät kotikasvatuksessa voimakkaasti si-
ten, että perheen päätökset tietynlaisesta elämäntavasta, arvoista ja periaatteista 
rajaavat automaattisesti joitakin asioita samalla päätöksenteon ulkopuolelle, ai-
nakin pienten lasten tapauksessa. Samoin perheen uskonnolliset, ideologiset tai 
muut elämäntavalliset valinnat luovat usein ennakkopäätösten joukon, jonka lap-
sikin oppii tietämään ja mukauttamaan omaa toimintaansa ja vallankäyttöään sen 
mukaisesti. Vallan toisen ja kolmannen ulottuvuuden yhdistävää vallankäyttöä on 
myös tietynlaisen toiminnan tai asian määritteleminen epäsopivaksi ilman sen 
ihmeellisempiä perusteluja. Eräässä perheessä ei haluttu, että lapset jäävät yöksi 
”kylille”. 

Haastattelulainaus 10
äiti: Kun ensimmäinen sai ajokortin ja kulki omalla autolla niin myös silloin, että 
auto pitää olla aamulla pihassa. Ja se oli aika kova pala, että miksi ei saa jäädä aa-
muun. Ja vieläkin siitä kuulee, että kun ei. Mutta me ollaan sanonuttu, että se tulee 
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olemaan näillä muilla ihan sama juttu. Kotia tullaan, että.
haastattelija: No miten te sitten onnistuitte perustelemaan tämän?
äiti: Se on, meiän perheessä toimitaan näin, että me ei haluta, että te jäätte yötä 
mihinkään. Että ei voi olla semmosta syytä, että miksei kotoa. Että minä mielellään 
hajin kolmen-neljän aikaan, mutta joka tapauksessa, että kotona aamulla ollaan. Ja 
siitä ne ei tykänny, että mä olin yleensä aina hereillä, kun ne tuli kotiin. 

Toisaalta vallan toisen ulottuvuuden mukaisena käyttönä voitaneen pitää keskus-
telun ohjaamista myös toiseen suuntaan: Kuten Peräkylä (1996) on osoittanut, te-
hokkaita keskustelukumppanin toiminnan rajoittajia ovat hypoteettiset kysymyk-
set, joiden taitava käyttö voi saada ihmiset puhumaan sellaisista asioista, joita he 
muuten eivät välttämättä toisi esille. Varsinainen kysymys ja vastauksen merkitys 
nojaavat niitä edeltävään hypoteettiseen kuvaukseen (jonka A on siis voinut muo-
kata omista preferensseistään käsin). (Peräkylä 1996, 97–99.) Haastattelukysymyk-
siin sisältyy kaksi hypoteettista kysymystä, joilla pyrin saamaan selville vanhempi-
en käsityksiä siitä mitä he tavoittelevat ja mitä eivät tavoittele kasvatuksellaan ja 
siihen sisältyvällä vallankäytöllään. 

Valtateoreettisesti tarkasteltuna vallan toinen ulottuvuus laajensi valtanäke-
mystä verrattuna vallan ensimmäisen ulottuvuuden mukaiseen näkemykseen. Siitä 
huolimatta vallan toisen ulottuvuuden taustaoletukset ovat useiden teoreetikkojen 
mukaan edelleen behavioristisia. Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna ensim-
mäinen ja toinen ulottuvuus ovat lähellä toisiaan, koska molemmat keskittyvät 
vallankäyttöön päätöksentekonäyttämön ympärillä ”osana harkittua strategiaa 
saavuttaa halutut tulokset” ja molemmat ulottuvuudet jakavat samat taustaole-
tukset vastustuksesta ja konfl iktista. (Hardy & Leiba-O’Sullivan 1998, 455.) Vaikka 
Bachrach ja Baratz suuntaavat analyysinsa kritiikiksi Dahlia kohtaan, he hyväk-
syvät monia Dahlin perustavaa laatua olevia ulottuvuuksia, tärkeimpänä vallan 
analysoinnin käyttäytymisen tasolla (Haugaard 2002, 26).59 

Vallan toiset kasvot on keskeinen sosiaalinen ja poliittinen ajatusrakennelma, 
joka ilmenee useiden sellaistenkin teoreetikkojen tuotannossa, jotka eivät viittaa 
Bachrachiin ja Baratziin. Useat poliittiset liikkeet ja ajatussuunnat ovat käyttäneet 
hyväkseen ajatusta instituutioiden neutraalisuudesta tai puolueellisuudesta. Myös 
Dahl tunnustaa nykyään institutionaalisen puolueellisuuden (institutional bias) 
välttämisen tärkeyden. (Haugaard 2002, 26–27.)

59 Toinen vakava kritiikki vallan toista ulottuvuutta kohtaan kohdistuu sen toimijaa 
korostaviin lähtökohtiin. Voidaan nimittäin väittää, että Bachrachin ja Baratzin kä-
sityksessä ennakkoasenteet tai puolueellisuus (biases) ovat palautettavissa toimijaan. 
Ei-päätöksenteko on siis päätös olla tekemättä päätöstä. (Haugaard 2002, 26.) Gidden-
sin (1984) mukaan Bachrachin ja Baratzin näkemys on puutteellinen tapa tarkastella 
valtaa instituutioihin rakenteistuneena. Paradoksaalisesti heidän tarkastelutapansa läh-
tee liikkeelle toimintateoreettisesta näkemyksestä, vaikka juuri sitä sen piti kritisoida. 
(Giddens 1984, 147.)
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Vaikka vallan toinen ulottuvuus kattaa monia poliittisen elämän ulottuvuuksia, 
se on jätetty pitkälti huomiotta nykyisessä valta-analyysissa (Haugaard 2002, 28). 
Haugaard (2002) väittää, että foucaultlainen analyysi, joka toisinaan sekoite-
taan Bachrachin ja Baratzin kaltaiseen lähestymistapaan, operoi paljon sy-
vemmällä tasolla kuin vallan toinen ulottuvuus, sillä siinä huomioidaan myös 
merkitysten konstruktiot. Ennakkokäsitysten ja puolueellisuuden merkityksen 
korostaminen valta-analyysissa ei viittaakaan läheskään aina vallan toisen ulot-
tuvuuden mukaiseen käsitykseen, vaan pikemminkin Lukesin ja Foucaultin esit-
tämiin näkökulmiin. (Haugaard 2002, 28.) Toisaalta vallan toisessa ja neljännes-
sä ulottuvuudessa on paljon samaa, joten niiden jonkintasoinen yhdistäminen 
lienee mahdollista. 

Kotikasvatuksessa puolestaan vallan toinen ja kolmas ulottuvuus näyttävät ole-
van toisiinsa linkittyneitä. Kotikasvatuksessa ei ole kuitenkaan kyse vain poliit-
tisesta vallasta–niin kuin pitkälti vallan toisen ulottuvuuden lähtökohdissa–vaan 
myös suhteisiin perustuvasta, valinnoilla ”pelaavasta” ja niitä hyväksikäyttävästä 
vallasta. Toisin sanoen kotikasvatuksessa ilmenee vallan toisen ulottuvuuden ide-
an mukaista valtaa, vaikka se kontekstiltaan eroaakin huomattavasti vallan toisen 
ulottuvuuden poliittispainotteisesta vallan tarkastelusta. 

4.3 Vallan kolmas ulottuvuus: kriittinen tai radikaali näkökulma

4.3.1 Vallan kolmannen ulottuvuuden lähtökohdat: valta rakenteiden ja 
ihmismielen muokkaajana

Vallan kolmannen ulottuvuuden juuret ovat Lukesin kirjassa Power: A Radical 
View (1974), joka on suosituimpia ja luetuimpia yhteiskuntatieteiden piirissä il-
mestyneitä teoksia. Lukesin kirjan taustana ovat 1960- ja 1970-lukujen valtatut-
kimuksen luomat ongelmat. (Clegg 1989, x; West 1987, 138.) Valta määritellään 
vallan kolmannen ulottuvuuden mukaan seuraavasti: 

“A person A exercise power over another person B if A affects B in a signifi cant 
manner and in a way which is contrary to B’s interests”. 
”Henkilöllä A on valtaa persoonaan, B mikäli hän vaikuttaa B:hen merkittäväl-
lä tavalla siten, että se on B:n intressien vastaista.”
(Clegg 1989, x; West 1987, 138.)  

“Power is often used to shape peoples’ “perceptions, cognitions, and prefer-
ences in such a way that they accept their role in the existing order of things, 
either because they can see or imagine no alternative to it, or because they view 
it as natural and unchangeable, or because they value it as divinely ordained 
and benefi cial.”
”Valtaa käytetään usein muokkaamaan ihmisten ’havaintoja, kognitioita ja pre-
ferenssejä siten, että he hyväksyvät asemansa vallitsevassa järjestelmässä joko 
siksi, että he eivät voi nähdä tai kuvitella sille vaihtoehtoja, koska he näkevät sen 
luonnollisena ja muuttamattomana tai koska he arvostavat sitä jumalallisesti 
järjestyneenä ja hyödyllisenä’ (Lukes 1974, 24).” 
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Lukesin ’radikaalin’ valtanäkemyksen mukaan valtaa käytetään, salataan ja piilo-
tetaan arkipäiväisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten käytäntöjen kautta. Valta 
nähdään tehokkaimmillaan silloin, kun vääryyksiä tai epäkohtia ei ilmaista suo-
raan. Tehokkain valta on sellainen, jota on vaikea havaita (Lukes 2005, 1). Valta 
piilee siis konsensuksen manipuloinnissa. (Knights & Willmott 1982, 578.) Valtaa 
käytetään rakentamalla vallan kohteen ajatukset, hänen käyttämänsä käsitteet ja 
kategoriat niin, että hän ajattelee valtaa pitävien termein (Clegg 2000, 79). Valta 
pyrkii estämään konfl iktit ja ylläpitämään status quota.60 Tällöin korostuu val-
lan luonne paitsi taloudellisena ja rakenteellisena, myös ideologisena.61 Tältä osin 
monet kirjoittajat näkevät Lukesin työn kuuluvan kriittiseen teoriaan, mikäli se 
ymmärretään Frankfurtin koulukuntaa laajemmin. (Hardy & Leiba-O’Sullivan 
1998, 456.)

Jarvis (1997) määrittelee vallan kolmannen muodon piilotetuimpana ja sala-
kavalimpana vallan muotona, johon yhdistyy sosiaalisten prosessien todellinen 
kontrolli. Tämä kontrolli ilmenee selvimmin useimpien ihmisten status quon ja 
yhteiskunnan eriarvoisuuden hyväksyvänä (asenteena). Tämä instituutioita kont-
rolloiva valta sosiaalistaa ihmisiä ja tekee heistä tyytyväisiä epätasa-arvoon, vaikka 
todellisuudessa siitä hyötyvät vain harvat. Kasvatus on luonnollisesti osa tämän 
vallan prosesseja. (Jarvis 1997, 84.) 

Yksilöitä muokataan esimerkiksi koulutuksen, indoktrinaation tai ideologisen 
vaikuttamisen kautta niin, että he luulevat tekevänsä tietoisia valintoja, mutta to-
dellisuudessa uusintavat toiminnallaan instituutioita, joiden uusintaminen ei itse 
asiassa ole heidän intessiensä mukaista. Vallankäytön tehokkuudesta voi kertoa 
vallan kohteen ”oikeanlainen” ajattelu. Mikäli tiettyjen uskomusten metafyysiset 
ja ontologiset oletukset on juurrutettu syvälle ihmisten identiteetteihin, ne ovat 
ihmisille niin selviä, että he eivät välttämättä kykene edes kommunikoimaan tois-
ten kanssa. (Huttunen 2003, 32, 52, 60.) Gramscin hegemoniassa ideana on, että 
ihmisiä on huijattu heidän halujensa ja autenttisen olemassaolonsa suhteen siten, 

60 Siegel (1988) määrittelee kasvatuksen potentiaalisesti vallankumoukselliseksi siten, 
että se ei pyri säilyttämään status quota sinänsä, vaan ainoastaan perustellun status 
quon. Vapautuksen ja valtuuttamisen on siis perustuttava järjellisiin syihin – ei ideo-
logiaan. Ideologioiden arviointi ja kritisointi tapahtuu kriittisen ajattelun ja rationaa-
lisuuden kautta. (Siegel 1988, 76–77, painotus tutkijan.) Huttusen (2003) mielestä 
kriittistä ajattelua ei kuitenkaan tarvitse tai kannatakaan nähdä järkenä, järkisyinä tai 
rationaalisuutena, vaan pikemminkin arvostelukykynä, diskurssikykynä ja kriittisenä 
itserefl etiona. ”Kriittisen ajattelun todellinen kriteeri liittyy siihen, miten hyvin yksi-
lö pystyy arvioimaan oman maailmankatsomuksen ja identiteetin syntyä”. (Huttunen 
2003, 33.) 
61 Taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja symbolinen pääoma ovat perustavanlaa-
tuista valtaa (ks. Bourdieu 1989, 17). Ideologinen valta kohdistuu kamppailuun ihmis-
ten ”sydämistä ja mielistä”, toisin sanoen ideoihin ja aatteisiin, joiden kautta ihmisiä 
voidaan hallita (Suoranta 2005, 73–74).
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että he kykenevät ajattelemaan ainoastaan hallitsevien käsitteiden kautta. Toisaalta 
nykyään mahdollisuudet hegemoniaan ovat vähäisemmät, koska elämismaailmat 
ovat pirstaloituneet. (Clegg 2004.)

Poliittinen ja taloudellinen valta vaikuttaa myös siihen, kuka määritellään 
poikkeavaksi62 ja millä perusteilla (ja kuka siis saa määritellä sosiaaliset säännöt, 
joiden rikkojaa pidetään poikkeavana) (Becker 1963, 17). Poikkeavaksi leimaami-
nen on sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta merkityksellistä, sillä äärimmillään 
leimoista voi tulla osa ihmisen identiteettiä (Burr 2004, 108–109). 

Ne, joiden sosiaalisesta ryhmästä seuraava identiteetti on dominoivan ryhmän 
mukainen, saavat selkeän psykologisen hyödyn heille tarjolla olevista elämän mie-
lekkyyden malleista, jotka tuntuvat miellyttäviltä, luonnollisilta ja tavallisilta. Mer-
kityksen kategoriat, joihin he identifi oituvat, nähdään ”normaaleina”. Alistettujen 
ryhmien jäsenet sen sijaan kärsivät psykologisista haitoista, joista yksi selvimpiä 
on, että he joutuvat taistelemaan jatkuvasti sen puolesta, että heidän itseyden mää-
rittelynsä ei olisi vieraannuttavaa ja ”ulkopuolelta” tulevaa. (Applebaum & Boyd 
2000, 41–42.) Toisaalta vallan kolmas ulottuvuus ei ole kuitenkaan pelkästään hal-
litsevien toimijoiden kenttä, sillä kaikilla toimijoilla on jonkinlaista kykyä ohjailla 
merkityksiä (ks. esim. Clegg 1989) ja myös alistettu ryhmä voi ottaa tämän vallan 
muodon käyttöön ja käyttää sitä vastarinnan yhtenä muotona (Hardy & Leiba-
O’Sullivan 1998, 457–458). 

Galbraithin (1984) nimeämä ehdollinen valta on pitkälti yhteneväinen vallan 
kolmannen ulottuvuuden mukaisen vallan tarkastelutavan kanssa. Ehdollinen val-
ta on subjektiivista valtaa siinä mielessä, että sen käyttäjät tai kohteet eivät ole vält-
tämättä tietoisia siitä. Ehdollinen valta voi ehdollistaa suoraan tai välillisesti. Eh-
dolliseen valtaan kuuluu toisessa päässä ilmeinen suostuttelu, toisessa päässä taas 
käsitykset, jotka yksilö omaksuu ympäristössään ”luonnostaan oikeina”. Tällöin 
kyseessä on yleensä huomaamatta hyväksytty, itsestään selvänä pidetty alisteisuus. 
Mitä selvemmästä välineellisestä ehdollistamisesta on kyse, sitä hyväksytympää 
ehdollinen valta yhteiskunnallisesti on. (Galbraith 1984, 37–38, 42.) Esimerkiksi 
kotikasvatukseen sisältyvä vallankäyttö mahdollistuu Galbraithin (1984) tulkin-
nan mukaan suurelta osin ehdollistamisen vuoksi. Kasvatuksellista ehdollistamista 
tapahtuu kodin lisäksi myös koulussa ja ylipäätään taloudellisen ja yhteiskunnalli-
sen järjestelmän piirissä. (Galbraith 1984, 44–45.)  

Perheessäkin valtaa käyttävä perheenjäsen kykenee muokkaamaan vallankoh-
teen identiteettiä ja käsitystä itsestään (Szinovacz 1987, 683). Perheeseen sisältyy 
usein ”kulttuurisia” rutiineja tai käytäntöjä, jotka koetaan osana luonnollista tai 
moraalista järjestystä, joka puolestaan määrittelee perheen jäsenyyttä (Goodnow 
1999, 81). Tällainen vallan kolmannen ulottuvuuden mukainen valta on perheissä 
erityisen voimakasta, mutta myös vaikeahkosti havaittavissa olevaa. Erityisesti pie-
nille lapsille sosiaalinen todellisuus ja oma identiteetti hahmottuu hyvin suurelta 
osin vanhempien kautta. 

62 Tässä Becker (1963, 162)  tarkoittaa poikkeavuudella julkisesti leimattua väärinte-
kemistä. 
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Perheen sisäinen valta tulee esille myös perheen sisäisten rajojen ja identitee-
tin määrittelyn kautta. Perheen sisäiset rajat määrittävät sen, ketkä yksilöt yhdes-
sä muodostavat perheen. Rajojen asettaminen suhteessa perheen ulkopuolisiin 
on tärkeä vuorovaikutuksen, identiteetin ja turvallisuuden muokkaaja. Perheen
rajojen määrittely tapahtuu siis pitkälti sen kautta, että ”meidät” rajataan ”toisis-
ta”. Luotujen rajojen kautta välitetään ja vaihdetaan ideoita, tunteita, luottamusta 
ja käytännöllistä apua. (Hill 2005, 73, 83, 88.) Perheenjäsenet kehittävät erilaisia 
näkökulmia tai uskomuksia itsestään ’perheenä’ sekä vakiinnuttavat tiettyjä vuo-
rovaikutuksen tapoja suhteessa ulkoisiin järjestelmiin kuten työhön, kouluun, 
naapurustoon ja ystäviin (Dallos 1995, 176). Tiukka rajojen asettaminen per-
heen ja ulkomaailman välillä voi olla kuitenkin myös vahingollista, mikäli sen 
kautta ulkomaailma määritellään pahaksi tai vääräksi ja oma perhe hyväksi tai 
oikeaksi (yhteistyöhön perustuva, mutta toisia vastaan asettuva vehkeilevä valta, 
ks. luku 3.6).

Rowen (1989, 16) mukaan valta on ’vallanhaltijan oikeus määritellä todellisuus 
ohi muiden ihmisten todellisuuden määrittelyn’. Valta määrittelee fyysistä, talou-
dellista, ekologista ja sosiaalista todellisuutta. Valta ei ole kuitenkaan ensisijassa 
kiinnostunut ymmärtämään mitä todellisuus on, vaan määrittelemään todelli-
suutta tietynlaiseksi. (Flyvberg 1998, 36, 227.)63 Kamppailu käydään sosiaalisessa 
todellisuudessa usein siitä, kenen arvot ovat oikeita arvoja ja kenen arvot tai pää-
määrät väärää tietoisuutta (Ollila 2005, 224).

John (2003) painottaa, että tämä näyttäytyy erityisesti aikuisten ja lasten väli-
sissä suhteissa, joissa lähtökohtana toimii yleensä aikuisten näkemys maailmasta. 
Tätä kautta aikuisilla on sekä näkyvää että piilevää kontrollia suhteessa lapsiin. 
(John 2003, 47.) Kuitenkin John (2003) puolustaa myös lasten oikeutta todelli-
suutensa määrittelyyn ja sitä kautta vallankäyttöön. Ihan pieni lapsi ei kuitenkaan 
kykene määrittelemään todellisuuttaan mitenkään tietoisesti, vaan etenkin van-
hempien luoma ja määrittelemä todellisuus on hänelle aluksi ainoa mahdollinen 
todellisuus (ks. haastattelulainaus 36). Koska maailmaan orientoiminen on myös 
vanhemmuuden perusvelvoite (Värri 2002), vallan kolmannen ulottuvuuden mu-
kainen vallankäyttö on kotikasvatuksessa paitsi välttämätöntä, myös eettisesti van-
hempaa velvoittavaa. 

Kasvattaja on väistämättä sidoksissa elämäntilanteeseensa eikä voi täten sivuut-
taa yhteiskuntansa olemassaoloa tai edustamiensa julkisten kasvatusinsituutioiden 
ideologioita ja kasvatustavoitteita. Etenkin kasvatusinstituution annetut tulkinta-
merkitykset määrittävät siis ennalta yhtä lailla kasvattajana kuin kasvatettavanakin 
olemista. (Värri 2002, 22.) Valta tiedostettuna ei tosin aktualisoidu kaikessa toi-
minnassa, mutta silti toimintaa voidaan tulkita vallan kontekstissa, sillä silloinkin 
toiminta usein joko vahvistaa tai mukailee olemassaolevia vallan rakenteita (Nuu-
tinen 1994, 54 useita teoreetikkoja mukaillen).

63 Flyvbergin tutkimuksessa valta näytti määrittelevän todellisuutta myös empiirisissä 
tilanteissa, eikä niinkään pyrkivän selvittämään mitä todellisuus ”todella” on (ks. Fly-
vberg 1998, 66). 
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Varhaislapsuudessa lapsen ajatusten, tarpeiden, tunteiden, pyrkimysten ja mie-
likuvien muokkaaminen on osittain välttämätöntä, huolenpitoon ja hoivaamiseen 
kuuluvaa toimintaa, mutta lapsen kasvaessa etäisyyttä ottava vuorovaikutus alkaa 
korostua. Tärkeintä on, että vuorovaikutuksen erilaisia muotoja käytetään lapsen 
ikään nähden sopivalla tavalla, jolloin ne auttavat lapsen psyykkistä kehitystä ja
ylläpitävät sopivaa riippuvuuden ja autonomian välistä suhdetta. (Piha 2004, 67–
68.) Kotikasvatukseen liittyvässä vallankäytössä vallan muodoilla on ratkaiseva rooli 
siinä, miten vallan kolmannen ulottuvuuden mukaista kielteistä manipulointia ja 
lapsen tietoisuuden ohi tapahtuvaa vaikuttamista voidaan välttää (ks. luku 6).

Vallan kolmannessa ulottuvuudessa on vanhempien kannalta kyse siis ainakin 
kahdesta seikasta: siitä miten yhteiskunnan laajemmat valta- ja kontrollisuhteet 
vaikuttavat heihin ja koko perheeseen64 ja siitä, miten vanhemmat itse välittävät 
tiettyjä arvoja, ideologioita ja normeja ”oikeana todellisuutena” lapsilleen.  

Vanhempien arvot ja käsitykset arvokkaasta ja tavoiteltavasta ohjaavat heidän 
kasvatustoimintaansa ja siihen liittyviä pyrkimyksiä. Arvot vaikuttavat myös sii-
hen mitä vanhemmat odottavat itseltään ja lapsiltaan, miten he kohtelevat lapsia, 
mitä seikkoja he pitävät lapsen elämässä tärkeinä ja mitä he ylipäänsä ihmisessä 
arvostavat. Käytännössä vanhemman suuntautumisesta kertovat esimerkiksi se 
minkä verran aikaa hän antaa lapselleen, minkälaisten harrastusten pariin hän 
ohjaa lastaan, mitä hän tekee lapsen kanssa ja mitä hän opettaa hänelle. Erityisen 
voimakkaasti vanhempien arvot vaikuttavat perhe-elämään pikkulapsivaihees-
sa, jolloin vanhempien arvot vaikuttavat sekä perheen elämäntapaan että lapsen 
omaksumiin arvoihin. (Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 25, 31.)

Yksi haastattelemani äiti tiedosti selvästi, että vanhempien kiinnostus lukemi-
seen ja kiinnostumattomuus liikuntaan oli vaikuttanut hyvin selkeästi myös las-
ten kiinnostuksen kohteisiin ja ajankäyttöön. Vaikka kyseinen äiti piti liikuntaa 
esimerkiksi koululiikunnan muodossa hyvänä, hän katsoi, että lapsi ymmärtäisi 
ylenpalttisen liikuntaan patistelun olevan epäaitoa, koska vanhemmatkaan eivät 
ole liikunnasta kovin kiinnostuneita. Äiti myös katsoi, että samat kiinnostuksen 
kohteet ovat ihana asia, mutta sisältävät samalla riskin, että huonotkin puolet vä-
littyvät seuraavalle sukupolvelle. Muita vallan kolmannen ulottuvuuden mukaisia 
asioita haastatteluissa olivat esimerkiksi perinteitten tärkeä osuus perheen elämäs-
sä sekä uskonnollisten vakaumusten välittäminen (ks. haastattelulainaukset 19 ja 
240).

Haastattelulainaus 11
äiti: Mutta että niin kun se, että niin kun se, että esimerkiksi Jannen liikunnan seis-
ka, niin kyllähän sekin on ihan selvästi sitä, että me ei olla Matin kanssa kumpikaan 
semmoisia himourheilijoita. Kyllä se vaikuttaa. Mutta sitten taas me tykätään kum-
pikin lukemisesta, me on ihan selvästi tökitty lapsia siihen suuntaan. Ne on oppinu
lukemaan ja ihaninta on niin kun joku talvisunnuntai, kun kaikki istuu jossain nurkassa

64 Politiikan, talouden, kulttuurin ja kasvatuksen välillä on voimakas yhteys. Kasvat-
tajien on tärkeää ymmärtää miten hegemonia toimii, miten dominaatiosuhteet on 
tuotettu ja ennen kaikkea miten ne voidaan haastaa ja ylittää vastarinnan, kritiikin ja 
sosiaalisen toiminnan kautta. (Darder, Baltodano & Torres 2003, 13–14.) 
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ja lukee. Jonkun toisen perheen mielestä se ois ihan kauheinta mitä voi olla, että miksei 
ne lähde hiihtämään kaikki, tai jollekin hikilenkille oikein. Et se ois niin kun ihanaa. 
Mutta että kyllähän ne vaikuttaa ja kyllä sitä välillä miettii, että joku liikuntakin,
että oishan se hirveen tärkeetä, että tykkäis käydä kolme kertaa viikossa jotakin 
tekemässä. Mutta ei, mutta sitten taas se ei oo luontevaa, koska en mä itsekään mee. 
Niin jotenkin se, että kyllä ne lapset sen tajuaa, jos mä sanoisin, että kyllä sitä pitää 
käydä, että se on niin ihanaa. Että kyllä ne varmaan sen tajuais, ettei se oo totta, ettei 
se niinkö mun totta. Mutta on sitä perustellut just sitä koululiikuntaa ja tämmöistä, 
että se on ihmiselle tärkeetä, että pysyis kunnossa ja te ootte nuoria ja te ette jaksa 
tehdä sitä koulutyötä, jos te ette, niin kun tavallaan se, mutta ne on semmosia, sit-
ten että onhan perheet niin erilaisia, mutta että ainakin meillä näyttää, että kaikilla 
on niinkö nää, kiinnostukset suuntautuu niinkö sillain samaan suuntaan. Toisaalta 
se on ihanaa, mutta toisaalta siinä on se riski, että ne huonotkin asiat siinä suun-
tauksessa tulee jatkumaan seuraaville sukupolville.

Vaikka Lukes pyrki ylittämään Dahlin vallan käsitteen määrittelemällä ihmisten 
ilmaistujen ja implisiittisten intressien lisäksi myös heidän ’todelliset intressinsä’ 
(Clegg 2004), Lukesin ‘radikaali valtanäkemys’ näyttää olevan useiden kriitikoiden 
mukaan kuitenkin vain ’vallan kaksien kasvojen’ laajennus ja ”venytetty” muoto 
kolmiulotteiseen, intressejä korostavaan valtanäkemykseen. Toisaalta Lukesin val-
tanäkemys onnistuu osittain ylittämään aikaisemmat valtanäkemykset teoretisoi-
malla ja arvioimalla todellista käyttäytymistä sen pohjalta mitä ihmiset tekisivät, 
jos he tietäisivät todelliset intressinsä. (Clegg 1989, 4, 86, 91–92, ks. myös Ball 1992, 
18–19; Hindess 1976, 330–331.) Lukesin mallin vahvuutena on myös ihmisen sosi-
aalisen ehdollistumisen myöntäminen (Ng 1980, 113). 

Vallan kolmannessa ulottuvuudessa edellisiin ulottuvuuksiin sisältynyt vallan 
kausaalisuuden idea on korvattu intentioilla65. Intentiot pohjautuvat ajatukseen, 
että myös muita kuin havaittavia tapahtumia voidaan pitää syinä. (Clegg 1989, 3.) 
Tämä on selvä parannus vallan kahteen ensimmäiseen ulottuvuuteen verrattuna, 
joissa intentioita ei huomioitu tietoisesti ollenkaan osana valtaa. Kotikasvatuksen
tutkiminen ja erityisesti sen eettinen arviointi pohjautuu väistämättä oletukseen 
toimijoiden intentionaalisuudesta. Intentioiden olettaminen aiheuttaa kuitenkin 
omat ongelmansa.66 

65 Intentiot ovat toimijan tietoisessa ajattelussa ilmeneviä kuvauksia suunnitelluista 
tai toimijan toivomista päämääristä tai tavoitteista, jotka puolestaan ovat harkinnan, 
valintojen, koettujen velvollisuuksien, instituutioiden, ryhmien, roolien, emootioiden, 
mielialojen ja persoonallisuuden piirteiden tulosta (Smeyers 1998, 205). 
66 Oletus intentiosta osana valtaa sisältää useita ongelmallisia oletuksia, minkä vuoksi 
osa valtatutkijoista on määritellyt vallan intentioiden sijaan vastuuseen tai vastuulli-
suuteen liittyen. Jos A:n vallan olemassaololla on vaikutuksia B:hen, vaikka A:lla ei olisi 
intentioita B:n suhteen, A:ta on nimittäin vaikea pitää vastuullisena B:n toiminnasta. 
Oletus intentiosta vallan ehtona on ongelmallinen myös sellaisissa tapauksissa, joissa 
lopputulos syntyy pitkälti prosessien tuloksena. (Reeve 1982, 77–78, 80.) Nykyaikana 
intentioiden idea nähdään ongelmallisena erityisesti postmodernista näkökulmasta 
käsin, sillä intentioiden nähdään viittaavan ihmisen ”sisäiseen minuuteen”, joka on 
postmodernisteille ongelmallinen (ja mahdollisesti jopa epätosi) käsite.
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Lukesin valtakäsityksen yhtenä suurimpana ongelmana on oletus, että valta va-
hingoittaa niitä ihmisiä, joita kohtaan sitä käytetään tai harjoitetaan (West 1987, 
139). Kriittisen teorian kannattajat pitävät valtaa usein nollasummapelinä (Har-
dy & Leiba-O’Sullivan 1998, 475), jolloin jollakin olevan vallan nähdään olevan 
joltakulta toiselta pois. Lukes ohittaa esimerkiksi huomiot valtasuhteiden positii-
visesta kyvystä muuttaa ’asioita’ maailmassa (Knights & Willmott 1982, 581, ks. 
myös Hindess 1976, 332). Varsinkin postmodernistit ovat esittäneet tässä muo-
dossa yleisempää kritiikkiä vallan kolmea ulottuvuutta kohtaan: miksi valta pitäisi 
nähdä vain negatiivisena tai sortavana?67 

Radikaaleihin ja kriittisiin valtanäkemyksiin sisältyvä vakava ongelma – libe-
ralistisesta näkökulmasta katsottuna – on, että ne oikeuttavat vallankäytön pater-
nalistisissa68 muodoissa. Lukesin määritelmä ei ainoastaan mahdollista paterna-
lismin oikeuttamista, vaan tekee sen myös käsitteellisesti sokeaksi paternalistiselle 
vallankäytölle tehdessään erottelun paternalismin, rationaalisen suostuttelun ja 
havaitun manipulaation välillä mahdottomaksi. (West 1987, 138, 141.) 

Vaikka liberalistit kieltävät paternalismin ihmisen autonomiaa ja vapautta 
painottaessaan, he hyväksyvät yleensä lapsiin kohdistuvan paternalismin. Tätä 
perustellaan yleensä joko lasten tulevaisuuden oikeuksilla ja vapauden turvaa-
misella, tämän hetkisen itsensä vahingoittamisen estämisellä tai kokemuksen,
vastuullisuuden, kypsyyden tai käytännöllisen järjen puuttumisella. (Aviram 1991,

67 Lukes vastaa tähän kritiikkiin vuonna 2005 ilmestyneessä laajennetussa painoksessa 
vuoden 1974 klassikkoteoksestaan. Hän sanoo, että valtakäsitys, joka on esitetty Power: 
A Radical View –teoksessa, on hyvin vaillinainen, koska se keskittyy vain vallankäyt-
töön ja kuvaa vain power over –tyyppistä, epäsymmetristä valtaa. Samoin sen heikkous 
on keskittyminen valtaan, joka pyrkii turvaamaan myöntymisen dominaatioon. Se ei 
myöskään tarkastele muuta kuin sellaisia suhteita, joissa toimijoiden välisten intressien 
on oletettu olevan yhtenäisiä. (Lukes 2005, 64.) Lukes (2005, 65) ehdottaakin uudeksi 
vallan määrittelyksi seuraavaa: Valta on ”toimijoiden kykyjä tuottaa merkittäviä vai-
kutuksia, erityisesti sellaisia, jotka edistävät heidän omia intressejään ja/tai vaikuttavat 
toisten intresseihin (joko positiivisesti tai negatiivisesti) (”…agents’ abilities to bring 
about signifi cant effects, specifi cally by furthering their own interests and/or affecting 
the interests of others, whether positively or negatively”).    
68 Paternalismilla tarkoitetaan, että jonkun toisen ajatellaan tietävän yksilöä parem-
min, mikä hänelle on hyväksi. Paternalismin kannattaja vetoaa jonkinlaiseen objek-
tiiviseen hyvään kuten ihmisille tyypillisiin tarpeisiin ja niiden tyydyttämiseen. (Ollila 
2005, 266.) Paternalismi (’toimia isällisesti’) viittaa vallan tai auktoriteetin käyttöön 
toisten ihmisten suhteen niin, että aikomuksena on hyödyn tuottaminen tai vahingon 
estäminen. Paternalismi nojaa ajatukseen viisauden ja kokemuksen epätasaisesta yh-
teiskunnallisesta jakautumisesta: ne, joilla on auktoriteettia ’tietävät parhaiten’. Val-
lankäytön kohteiden suostumus ilmenee pehmeässä paternalismissa, muttu puuttuu 
kovassa paternalismissa. (Heywood 2003, 87.) Jonkun tasoisen paternalismin puut-
tuminen kotikasvatuksesta olisi kuitenkin vahingollista: jos vanhempi ei tiedä lasta 
paremmin lapsen suojelun kannalta olennaisia asioita, vanhempi ei ole kykeneväinen 
huolehtimaan lapsestaan.
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199, 208.)69 Kasvatuksessa paternalismia voi olla esimerkiksi lapsen vapauden 
rajoittaminen silloin, kun kasvattaja ajattelee toimivansa lapsen parhaaksi ja es-
tää häntä tekemästä sellaista tekoa, jonka uskoo vahingoittavan lasta (Paatelma 
1997, 18). Aviram (1991) katsoo, että jokainen paternalistinen teko aikuista tai 
lasta kohtaan vaatii moraalisen velvollisuuden nimissä sen oikeutuksen etsimistä. 
Mikäli oikeutusta ei etsitä tai se paljastuu illegitiimiksi, paternalistinen toiminta 
on moraalitonta. (Aviram 1991, 210.)  Esimerkiksi paternalismin oikeuttaminen 
lasta kohtaan hänen irrationaalisuuteensa vetoamalla on ongelmallista (ks. Aviram 
1991, 204–206; Ollila 2005, 264–265). Paternalismin ongelma linkittyy läheisesti 
intressien määrittelyn ja määrittelijän ongelmaan (ks. luku 4.3.3). 

4.3.2 Kriittinen teoria ja kriittinen pedagogiikka: yhteiskunnallisuuden 
korostus

Tässä työssä vallan kolmas ulottuvuus samaistetaan pitkälti kriittiseen teoriaan 
ja sen mukaisesti myös kriittiseen kasvatustieteeseen. Tämä on osittain ongel-
mallista, koska vallan kolmas ulottuvuus ei ole täysin samaistettavissa kriittiseen 
teoriaan tai kriittiseen kasvatustieteeseen. Kasvatus ymmärrettynä kriittisen teo-
rian hahmottamalla tavalla sisältää osittain eri taustaoletuksia kuin vallan kolmas 
ulottuvuus. Esimerkiksi Habermasin esittämä kommunikatiivinen teoria – joka 
usein lasketaan kriittiseen teoriaan – ei oleta, että joku tietäisi ihmisten todelliset 
intressit, niin kuin Lukes tekee. Myös kriittisen teorian sisällä ilmenee useanlaisia 
näkemyksiä, joten on ongelmallista puhua siitä koherenttina kokonaisuutena. 

Lisäksi kriittinen teoria ja kriittinen pedagogiikkka eivät ole samaistettavissa toi-
siinsa.70 Esimerkiksi Frankfurtin koulukunnan ajatusten kääntäminen radikaalin 
kasvatusteorian tai kasvatuskäytäntöjen kielelle ei ole helppo tehtävä, vaan sisältää 
väistämättä puutteita (Giroux 2003, 55) – siitä huolimatta, että kriittinen ajattelu 
kasvatuksessa on perustavanlaatuisesti yhteydessä Frankfurtin koulukunnan mu-
kaiseen ajatteluun (Darder, Baltodano & Torres 2003, 8). Kasvatuksen vertaaminen
vallan kolmannen ulottuvuuden mukaiseen valtakäsitykseen on kuitenkin paljon 
helpompaa ja johdonmukaisempaa, kun tällainen samaistus tehdään. Yritän tuoda 
kuitenkin esille niitä eroja ja erotteluja, joita näihin lähestymistapoihin liittyy.

69 Toisaalta vain harvat liberaalit kannattavat aikuistenkaan tapauksessa täydellistä 
paternalismin kieltämistä. Yleisintä on kannattaa maltillista antipaternalismia, jossa 
paternalismi kielletään ellei sitä voida oikeuttaa tiettyjen, ankarien kriteerien mukaan. 
Tällöin tärkein kysymys koskeekin paternalismin kriteereitä eikä niinkään erottelua 
aikuisten ja lasten välillä. (Aviram 1991, 201.) Kriteereiksi persoonan oikeudelle olla 
vapaa paternalistisesta hänen asioihinsa puuttumisesta on esitetty muun muassa kielel-
listä kyvykkyyttä, liikkuvuutta ja kommunikointia toisten kanssa sekä tiettyä kypsyyttä 
tai ikää (Kleinig 1982, 200–201). 
70 Kriittisen teorian osuus kriittisessä pedagogiikassa on vaihdellut huomattavasti. Esi-
merkiksi amerikkalaisessa kriittisessä pedagogiikassa kriittinen teoria on vain margi-
naalisessa roolissa ja pääpainon ovat saaneet Freiren ”Sorrettujen pedagogiikka”, ”New 
Sociology of Education” -suuntaus (Bourdieu ja Bernsteinin) sekä tietyt ajattelijat ku-
ten Aronowitz, Apple ja McLaren. (Blake & Masschelein 2003, 50.) 
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Kriittisestä teoriasta tuli vaikuttava teoria länsimaisten yhteiskuntatieteilijöi-
den keskuudessa 1960-1980-luvuilla (Hammersley 1992, 98). Kriittisessä teoriassa 
on aineksia muun muassa Frankfurtin koulukunnan ja Habermasin ajattelusta ja 
marxismista (Blake & Masschelein 2003, 38). Kriittinen teoria on kuitenkin sisäi-
sesti niin monimuotoinen, että siitä on erotettavissa monta eri versiota, joita tosin 
yhdistävät jotkin samankaltaiset piirteet (Blake & Masschelein 2003, 38; Giroux 
2003, 27; Hammersley 1992, 101–102). Kriittisen teorian ja ja kasvatuksen emansi-
paatiota ajavien tahojen yhdistävä tekijä on kriittinen suhtautuminen ideologiaan 
ja annettuina otettuihin asioihin. Yllättävää kyllä kriittisen teorian edustajat ovat 
olleet vähemmän kiinnostuneita kasvatuksesta kuin kasvatuksen edustajat kriitti-
sestä teoriasta. (Blake & Masschelein 2003, 38.)

Keskeisenä ideana kriittisessä teoriassa on vapautuminen ”väärästä tietoisuu-
desta” (false consciousness), vaikkakaan ei perinteisessä marxilaisessa muodossa.71 
Yksi kriittisen teorian piirteistä on kriittinen suhtautuminen yhteiskuntaan sekä 
eettinen huoli yksilöstä ja pyrkimys poistaa epäoikeudenmukaisuus, herruus ja 
nöyryytykset. (Blake & Masschelein 2003, 38–39.) Huoli oikeudenmukaisuudesta 
on ollut keskeinen erityisesti kasvatuksen alueella (Blake & Masschelein 2003, 43), 
sillä koulutus- ja kulttuurisysteemit ovat erittäin tärkeitä vallitsevien herruus- ja 
sortosuhteiden ylläpitäjiä (Apple 1982, 10). Radikaalissa kasvatuksessa kasvatuk-
sen nähdäänkin olevan aina yhteydessä yhteiskuntaan ja politiikkaan. Kasvatuk-
seen liittyy siis aina eettinen kysymys siitä onko kasvattaja alistajien vai alistettujen 
puolella. (Suoranta 2005, 11.) 

Kriittinen kasvatustiede on pedagogis-poliittinen ajattelutapa, joka syntyi 
1960-luvun murroksien ja poliittisen liikehdinnän seurauksena, ja jonka juuret 
ovat marxilaisessa yhteiskuntateoriassa. Lisäksi se on saanut vaikutteita muun 
muassa Frankfurtin koulukunnalta, Habermasin ajatuksista, latinalaisamerikka-
laisesta sorrettujen pedagogiikasta (eli vapauden pedagogiikasta), vapautuksen 
teologiasta, pohjoisamerikkalaisesta progressivismista, brittiläisestä kulttuurin-
tutkimuksesta, kolonisaatiokritiikistä, feminismistä, fenomenologiasta ja eksisten-
tialismista. (ks. Kellner 2003; Masschelein 2004, 353; Siljander 2002, 18; Suoranta 
2005, 28–72.) 

Kriittisen pedagogiikan erilaisia suuntauksia yhdistää niiden painotus kasva-
tuksen poliittisesta luonteesta (Biesta 1998, 499).72 Kaikille radikaalin kasvatuk-
sen suuntauksille on lisäksi yhteistä kriittisyys vallitsevia olosuhteita kohtaan ja
pyrkimys oikeudenmukaiseen, yhdenvertaiseen, inhimillisen kasvun maailmaan. 

71 Esimerkiksi Frankfurtin koulukunnan klassisissa töissä ei ilmennyt telosta tai mer-
kitystä, jota kohti ihmishistorian olisi nähty kulkevan. Osittain tämän voidaan katsoa 
johtuvan siitä, että Frankfurtin koulukunnan edustajat huomasivat, että mitä tahansa 
ideaa voitaisiin helposti käyttää oikeuttamaan väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta. 
(Blake & Masschelein 2003, 39.) 
72 Kriittisen pedagogiikan lisäksi käytetään termejä kriittinen kasvatus, kriittinen kas-
vatustiede, kritiikin ja mahdollisuuksien pedagogiikka, oppilaan äänen pedagogiikka, 
voimaantumisen pedagogiikka, radikaali pedagogiikka, radikaalin demokratian peda-
gogiikka, mahdollisuuksien pedagogiikka ja progressiivinen kasvatus (Ellsworth 1989, 
298; Suoranta 2005, 11). Tässä käytän termejä sen mukaisesti miten kirjoittajat itse 
niitä käyttävät. 
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Edelleen radikaalin kasvatuksen suuntaukset näkevät tärkeinä persoonallisen ja 
sosiaalisen valtuuttamisen sekä uusien sosiaalisten käytäntöjen luomisen. (Suo-
ranta 2005, 9–10, 217, 233–234, ks. myös Biesta 1998, 499.) 

Siitä huolimatta, että radikaali kasvatus ei ole yhtenäinen suuntaus, se antaa 
kasvatukselle historiallisen, kulttuurisen, poliittisen ja eettisen suunnan rohkais-
tessaan vastarintaan, mutta säilyttäessään samalla uskon kasvatuksen mahdolli-
suuksiin ja toivoon. Radikaalin kasvatuksen kriittisessä suuntauksessa keskiössä 
on ”ihmisen hyvä”. Radikaalin kasvatuksen ideassa kasvatus ei ole välttämätön 
ainoastaan yhteiskunnassa selviämiseksi, vaan myös todellisen ihmisyyden edistä-
miseksi. (Suoranta 2005, 115, 223, 234.) Vallan kannalta on tärkeää huomata, että 
kriittisen teorian ja kasvatustieteen ideana ei ole pelkästään sivistyneen ihmisen 
luominen vaan myös sivistymättömyyden ja raakalaismaisuuden poistaminen (ks. 
Anttonen 2001; Anttonen 2002, 391–392) ja tätä kautta oman tulkintani mukaan 
myös ihmisoikeuksien vahva puolustaminen. 

Radikaali kasvatus on Habermasin määrittelemän emansipatorisen tiedonint-
ressin mukaista toimintaa, jossa taloudellisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia suh-
teita halutaan ymmärtää dialogin, yhteisen keskustelun ja kriittisen tutkimuksen 
valossa siten, että niiden pakottavuudesta pyritään vapautumaan ja niitä pyritään 
muuttamaan (Suoranta 2005, 58). Konkreettisena emansipaation kohteena oli ai-
nakin toisen maailmansodan jälkeen autoritaarisesta kasvatusajattelusta ja käytän-
nön toiminnasta vapautuminen (Anttonen 2001, 433, 435). Radikaalin kasvatuk-
sen taustalla on siis idea, että sortavaa valtaa toisten yli (power over) vastustetaan 
emansipatorisella vallalla (power to) siten, että päämääränä voisi olla yhteistoimin-
nallinen valta (power with). 

Koska kriittisessä teoriassa kaikki tieto ja tietäminen on arvolatautunutta, eikä 
puolueeton tieto ole mahdollista, kasvatukseen liittyvät kysymykset nähdään sen 
piirissä tulkinta-, tarkoitus- tai päämääräkysymyksiä. Tästä johtuen kriittisen teo-
rian olettama ”oikea tietoisuus” ”väärän tietoisuuden” vapautumisen tuloksena 
on nähdäkseni osittain ristiriitainen. Kriittisen koulukunnan edustajat eivät ole
yleensä suostuneetkaan luomaan yhteiskunnallisia utopioita, sillä heidän mukaan-
sa päämäärillä on taipumus muuttua päinvastaisiksi: esimerkiksi aate kääntyy 
usein vastakohdakseen. (Suoranta 2005, 54, 57, ks. myös Hammersley 1992, 119; 
Heiskala 2004, 172; Huttunen 2003, 51.) 

Hyvistä aikomuksistaan huolimatta kriittisen pedagogiikan edustajat eivät ole 
juurikaan onnistuneet poistamaan institutionaaliseen valtaan sisältyvää epätasapai-
noa tai kasvatukseen sisältyvää paternalismia. Kun pyrkimyksenä on ollut lähinnä 
vallan epätasapainoon sisältyvien negatiivisten vaikutusten kääntäminen positii-
visiksi, tuloksena on ollut liian usein vain tasa-arvon illuusio ilman, että kasvatus-
suhteen autoritaarinen luonne on muuttunut miksikään. (Ellsworth 1989, 306.) 

Tämä johtunee siitä, että kasvatusinstituutiot tuottavat omat ’pedagogiikan 
järjestelmänsä’ (regime of pedagogy), vallan ja tiedon suhteensa, diskurssinsa ja 
käytäntönsä, jotka rajoittavat radikaaleimpia kasvatuksellisia tai koulutuksellisia 
ohjelmia tai toimintaa. Tästä syystä radikaalit tai kriittiset käytännöt eivät ole niin 
valtavirrasta poikkeavia kuin yleensä luullaan. (Gore 1995, 166.) Tämä näkemys 
tukee vallan neljännen ulottuvuuden mukaista näkemystä vallan kaikkialle ulottu-
vista käytännöistä ja diskursseista.
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Kriittisen teorian ja pedagogiikan kohtaamista haasteista ehkä suurin koskee 
kasvatuksen asymmetrista luonnetta (Maddock 1999, 53). Toisaalta kriittiseen pe-
dagogiikkaan sisältyy oletus kasvattajan ja kasvatettavan välisestä epätasa-arvosta, 
sillä muutenhan emansipaatiota ei tarvittaisi. Kasvattajan yhtenä keskeisenä teh-
tävänä on nimenomaan auttaa kasvatettavaa kehittämään valmiuksia, joita eman-
sipaatio edellyttää. (Moilanen 2001, 40.) Toisaalta taas kasvatuksen asymmetriaa
pidetään kriittisessä pedagogiikassa negatiivisena asiana, josta pitäisi välttämättä 
vapautua (Maddock 1999, 53).73 

Kasvatussuhteissa (kriittisen teorian olettama) demokraattinen suhde ei ole 
useinkaan sopivin kasvatussuhteen asymmetrisen luonteen ja sen myötä kasvatet-
tavan ja kasvattajan välisen riippuvuuden, kypsyys-, kokemus- ja vastuullisuusero-
jen vuoksi (van Manen 1990, 153). On ongelmallista ulottaa demokraattiseen yh-
teiskuntaan sisältyvä tasapuolisuuden idea aikuisten kanssakäymisestä aikuisten ja 
lasten väliseen kanssakäymiseen, sillä kasvatuksen kannalta vallan oleellisin aines 
on juuri se vallan persoonallinen ainesosa, jonka demokratisoituminen on tuhon-
nut ja korvannut ”koneella”. Vaikka persoona onkin myös mielivaltaisen väkivallan 
lähde, se on yhtä lailla välittämisen mahdollisuuden välikappale. (Ojakangas 2001, 
72–74.) 

Kotikasvatuksen ytimessä on nimenomaan välittäminen, joka perustuu per-
soonan läsnololle ja vaikutukselle. Pahimmillaan demokratian idean ulottaminen 
kotikasvatukseen voi johtaa oikeudenmukaisuuden ylikorostamiseen välittämisen

73 Gordon (1999) väittää, että radikaalin kasvatusnäkemyksen edustajat myötävaikut-
tavat usein lapsuuden katoamisen ongelmaan olettamalla jo hyvin nuorten taistelevan 
sosiaalisen muutoksen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Radikaalin kasvatuksen puo-
lestapuhujien olisi selvennettävä millaista vastuullisuutta he olettavat lapsilta eri ikä-
vaiheissa. Lisäksi fi ksuintakaan lasta ei saa kuormittaa vastuulla kaikista mahdollisista 
asioista. Liian usein radikaalin pedagogiikan kannattajat unohtavat, että traditioiden ja 
menneisyyden syvällinen tuntemus on välttämätöntä, jotta voimakas kritiikki ja refor-
mi ovat mahdollisia. Ratkaisuna näihin ongelmiin Gordon tarjoaa Arendtin auktori-
teettikäsityksen omaksumista: kasvatuksellinen auktoriteetti perustuu kasvattajan ha-
lulle ottaa vastuuta lapsen hyvinvoinnista ja maailmasta. (Gordon 1999, 179.) Kriittistä 
pedagogiikkaa on kritisoitu myös muista seikoista: sen pääolettamusten, päämäärien 
ja pedagogisten käytäntöjen on väitetty olevan repressiivisiä myyttejä, jotka itse asiassa 
vain pahentavat jo vallitsevia herruussuhteita, sen käyttämän kielen on nähty olevan 
käytännön kannalta liian abstraktia, sen käytäntöjen on katsottu olevan puutteellises-
ti historialliset kontekstit ja poliittiset asemat huomioivaa (Ellsworth 1989, 298–301), 
sen luoman kielen on katsottu pahimmilaan vapautumisen sijaan marginalisoivan in-
tellektuaalisen keskustelun ulkopuolelle jäävät (Darder, Baltodano & Torres 2003, 17) 
ja tekevän intellektuelleista etuoikeutettuja ja heidän tiedostaan koulutuksellisesti ar-
vokkainta (Noddings 2007, 75). Lisäksi näkemys tasa-arvosta ei välttämättä eliminoi 
sosiaalisia eroja (Maddock 1999, 49). Kriittisen teoria oletus ihmisestä pohjimmiltaan 
rationaalisena olentona on myös nykyaikana ongelmallinen oletus, joka voi johtaa sii-
hen, että opiskelijat on pakotettu ajattelemaan rationalismin logiikan ja tieteisuskon 
mukaisesti (Ellsworth 1989, 303–305). Maddock (1999, 59) ehdottaakin, että kriittinen 
teoria on vain osaratkaisu kasvatuksen monimutkaisiin ongelmiin ja Ellsworth (1989, 
312) peräänkuuluttaa näkökulmaa, joka huomioisi ‘kaikkien äänien’ osittaisuuden ja 
ristiriitaisuuden.
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kustannuksella. Persoonan painottamisesta huolimatta kotikasvatus ei saa olla 
epäoikeudenmukaista (ks. tarkemmin luku 7.3.8). 

Kriittinen pedagogiikka ei siis saisi tarkoittaa, että kotikasvatuksessa vaadittai-
siin vanhemman ja lapsen välistä tasa-arvoa tai demokratiaa, sillä pahimmillaan 
lapsen oikeus suojeluun ja huolenpitoon jäisi tällöin toteutumatta. Sen sijaan kriit-
tisen pedagogiikan mukaisesti kotikasvatukseen sisältyvät institutionaaliset valta-
vääristymät tulisi pyrkiä tunnistamaan ja mahdollisuuksien mukaan purkamaan  
ja lapsi tulisi ottaa aktiivisena osallistujana mukaan perheen toimintoihin.

Kotikasvatusta on totuttu tarkastelemaan toimijalähtöisesti, vanhemmuuteen 
keskittyen. Vallan kolmannen ulottuvuuden suurin vahvuus suhteessa kotikasva-
tukseen on vallan yhteiskunnallisen puolen korostaminen: hyvin usein kotikas-
vatusta tarkastellaan vain dyadisena vanhempi-lapsisuhteena tai perhesysteemistä 
käsin. Todellisuudessa yhteiskunnan kulttuuriset, historialliset, ideologiset ja ta-
loudelliset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti siihen, minkälaisessa ympäristössä 
vanhempi tai lapsi voi toimia ja tehdä valintoja. 

4.3.3 Intressit ja väärä tietoisuus

Intresseihin liittyvät ongelmat ovat valtatutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä, ja 
osa valtateorioista, erityisesti Weberin klassiselle vallanmäärittelylle pohjautuvat 
valtateoriat, perustuvat intressien käsitteelle (Betts 1986, 50).  Lukesin (1974) klas-
sisessa määritelmässä ”henkilöllä A on valtaa persoonaan B mikäli hän vaikuttaa 
B:hen merkittävällä tavalla siten, että se on B:n intressien vastaista”74. Lukesin val-
takäsityksessä intressikonfl iktin oletus on siis aivan keskeinen valtasuhteen ehto 
(Virtanen 1994, 111). Dahl (1957) ja Burbules (1986, 95) puolestaan katsovat, että 
valta on seurausta ihmisten intressejä koskevista konfl ikteista. 

Modernismi ja liberaali poliittinen ontologia ylipäänsä perustuu oletukselle 
transsendentaalisista yksilöistä, jotka toimivat omien intressiensä mukaisesti (ks. 
Jarvis 1995; Pulkkinen 2003). Koska radikaaleihin tai kriittisiin valtanäkemyksiin
sisältyy keskeisesti ajatus ideologiasta vallan olennaisena osana, on ymmärrettä-
vää, että niissä oletetaan vallan ja intressien välinen yhteys (West 1987, 137). To-
dellisten intressien idea on ilmennyt jo marxilaisessa keskustelussa, jossa se viittasi 
alun perin ’väärän tietoisuuden’ tilanteisiin (Clegg 2004). 

74 Koska Lukes määrittelee intressit sen mukaisesti, mitä haluja ja preferenssejä ihmisil-
lä olisi mikäli he voisivat ilmentää niitä autonomisessa valintatilanteessa, käytännössä 
vain analyytikon tai kriitikon voidaan katsoa määrittävän todelliset inressit. Olettamus 
sosiaalisten toimijoiden hyvin puutteellisesta, vain harvoin onnistuvasta kyvykkyydestä 
määritellä omat, todelliset intresseinsä, on ironinen: Lukesin pyrkimyksenä on mää-
ritellä intressit sen mukaisesti mitä toimija haluaisi autonomisessa tilassa, mutta vain 
kriitikon oletetaan voivan päättää minkäkaltaisia preferenssejä toimijalla olisi tällaises-
sa tilassa. (West 1987, 140–141.) Toisaalta Lukesin malli voidaan ehkä nähdä ennem-
minkin humanistisena tai moraalisesti relativistisena kuin teoreettisesti absoluuttisena 
todelliset intressit määrittelevänä mallina (Clegg 1989, 14). Lukes (2005, 145) itsekin 
katsoo myöhemmin, että esimerkiksi marxilaisuuden ongelma on nimenomaan sen 
väitteessä omata etuoikeutettu pääsy ’totuuteen’ tai siihen, mikä on ’todellista’.



72

Intressien oletetaan yleensä olevan toimijoiden suhteellisen pysyviä ominai-
suuksia, jotka viittaavat intentionaalisen toiminnan mahdollisuuteen. Intressien 
oletetaan antavan toimijoille päämääriä ja olevan siten syitä toiminnalle. (Hindess 
1986, 115.) Sanakirjan mukaan intressit voivat olla muun muassa haluja, pyrki-
myksiä, aikomuksia, kiinnostusta johonkin, mielenkiintoa, etua, hyötyä ja tavoit-
teita. Giddensin (1984, 154, 284–285) mukaan intressit ovat läheisessä yhteydessä, 
vaikkakaan eivät samaistettavissa, toimijan (tai ryhmän) haluihin, joista hänen ei 
tarvitse kuitenkaan olla välttämättä tietoinen. 

Väärän tietoisuuden (false consciousness) käsitteellä puolestaan pyritään selit-
tämään sitä, miksi vähäosaisten ihmisten ajatukset ja toimimattomuus näyttävät 
usein olevan ristiriidassa heidän omien intressiensä kanssa siten, että ne näyttävät 
edistävän heidän epäedullisen asemansa jatkumista (Simon & Oakes 2006, 126–
127; selityksistä ks. Georgesen & Harris 2006; Jost, Banaji & Nosek 2004). Teoria 
väärästä tietoisuudesta selittää millä tavalla tiettyjen ryhmien itseymmärrys on 
väärä, epäselvä tai epäjohdonmukainen. Samoin se selittää miten tällaisten ryh-
mien jäsenet ovat saaneet väärän ymmärryksen ja miten he ylläpitävät sitä, sekä
kertoo minkälainen on vaihtoehtoinen, ylivertainen itseymmärrys. (Hammersley 
1992, 116.)75 

Keskustelu siitä milloin toimijat ovat kykenemättömiä arvioimaan omia in-
tressejään ja milloin toisilla on oikeus määritellä ne heidän puolestaan, on lop-
pumaton. Toimijan oma määrittely intresseistään voi erota siitä, miten joku muu 
määrittelee hänen intressinsä. Lisäksi toimija itsekin voi määritellä intressinsä eri 
tavoilla eri olosuhteissa. (Hindess 1986, 116–117.) 

Siinä missä vallan kahdessa ensimmäisessä ulottuvuudessa ihmisten oletetaan 
olevan tietoisia intresseistään, Lukesin mallissa nähdään, että yksilöt voivat olla val-
lankäytön kohteita olematta siitä tietoisia, jolloin he eivät ole tietoisia intresseistään. 
Lukesin ajattelussa ihmiset toimivat ’subjektiivisten intressien’ pohjalta, mutta heillä 
voi olla myös ’todellisia intressejä’, joista he eivät ole tietoisia. (Scott 2001, 60.)

Intressien määrittely on kuitenkin monin tavoin ongelmallista. Intressien ja 
valtasuhteiden määrittelyt ovat jo itsessään mahdollisia valtakysymyksiä (Burbules 
1986, 98–99) ja erilaisten asemien määrittely intressien määrittelystä riippumatto-
mana lienee mahdotonta (Benton 1981, 170). Kriittisessä teoriassa katsotaankin,

75 Väärän tietoisuuden piirteitä on pyritty jopa määrittelemään. Niiksi on nähty muun 
muassa fatalismi, väärä identifi oituminen syyllisyyteen, epäoikeudenmukaisuuden ja 
epäedullisen aseman huomaamisen puute, sosiaalisten roolien ja asemien oikeuttami-
nen ja identifi oituminen sortajaan. Nykyään useat tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, 
että edellä mainittuja attribuutteja ei voi samaistaa väärään tietoisuuteen. Vastarinnan 
puuttumista ei tarvitse välttämättä selitttää makrotasolla ideologisella hegemonialla 
tai mikrotasolla ’väärällä tietoisuudella’, vaan arkipäiväisemmät psykologiset käsitteet 
kuten pelko, alistuminen, nokkeluus, rationaalinen valinta tai kunnianhimo ja sosiaa-
liset mekanismit kuten eristäminen ja valvonta ovat usein riittäviä selittäjiä. (Simon & 
Oakes 2006, 126–127.) Väärän tietoisuuden monet ongelmat voidaan välttää, mikäli 
sen ei nähdä viittaavan siihen, että joillakin on pääsy totuuksiin, joiden nähdään ole-
van toisille saavuttamattomissa, vaan pikemminkin kognitiiviseen valtaan johtaa toisia 
harhaan (Lukes 2005, 149).  
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että B:n intressit voivat olla sorron tulosta (Hoy 1986, 125). Toinen tärkeä kysymys 
koskee sitä, milloin toimijat kykenevät arvioimaan omia intressejään, milloin taas 
toisilla on oikeus määritellä ne heidän puolestaan? (esim. Hindess 1986). Erityisen 
tärkeä tämä kysymys on kasvatuksessa, jossa kasvatussuhteen asymmetria johtaa 
usein siihen, että kasvattaja katsoo oikeudekseen määrittää ainakin osittain kasva-
tettavan intressejä. 

’Väärän tietoisuuden’ tai ’todellisten intressien’ ideoihin pohjautuvat teoriat 
kohtaavat seuraavan ongelman: Jos ihmisten näennäisesti vapaasti tekemät valin-
nat voivat olla manipulatiivisen vallankäytön tulosta, miten tällainen vallankäyt-
tö on mahdollista havaita? Miten siis voidaan erottaa aito ja näennäinen valinta 
toisistaan? (Lagerspetz 1994, 135.) Vaikka tyydyttävää vallan määritelmää ei voi-
dakaan pohjata intresseihin76, intressien jättäminen pois vallan analyysistä olisi 
ajattelematonta (Betts 1986, 56). Nähdäkseni intressit on välttämätöntä olettaa
valta-analyysissa, mutta ”puhtaiden intressien” sijaan intressien voidaan nähdä 
syntyneen pitkälti vallan tuottamisen prosesseissa genealogisesti ymmärrettynä. 
Lisäksi on muistettava, että ihmisillä on monitasoisia identiteettejä ja yhdistettyjä 
intressejä, sama ihminen voi olla esimerkiksi etuoikeutettu ja sorrettu näkökul-
masta tai kontekstista riippuen (ks. Applebaum & Boyd 2000, 37). 

76 Koko intressi-käsite osana valtatutkimusta kyseenalaistuu, mikäli sosiaalisen toimin-
nan ei nähdä olevan seurausta yksityisistä aikomuksista (ks. Burr 2004, 147). Tämän-
kaltaisia näkemyksiä on esiintynyt varsinkin postmodernismin piirissä. Esimerkiksi 
Betts (1986, 58) katsoo, että halut, toiveet ja intressit ovat ihmisten pyrkimyksiä diskur-
siivisella tasolla. Hindess (1986) puolestaan väittää, että intressien muodostaminen ja 
sen myötä niiden olemassaolokin on aina riippuvainen muun muassa diskurssiivisista 
ehdoista. Intressien määrittely on aina avoin kyseenalaistamiselle. Toimintaa voidaan 
kyllä selittää intressien käytön avulla, mutta selityksenä pelkkiin intresseihin vetoami-
nen on vakavasti riittämätön. (Hindess 1986, 117.) 
 Edelleen voidaan kysyä onko yksilön intressien, tarpeiden ja oikeuksien oltava en-
sisijaisia (niin kuin eettisessä individualismissa oletetaan, ks. esim. Heywood 2003)? 
Entä ovatko ihmisen intressit aina oikeutettuja? Ihmisen intressit eivät ole aina eettisiä 
tai oikeutettuja (esim. toisten ihmisten tuhoaminen). Eikö näkemys yksilön äärimmäi-
sestä autonomiasta johda lisäksi aliarvioimaan intersubjektiivisuuden normatiivista 
voimaa (Smeyers 1998, 196)? Ei ole myöskään syytä olettaa, että itsemääräävä ihminen 
toimii aina omien intressiensä mukaisesti, vaan hän voi uhrata intressinsä myös toisten 
hyväksi. Minimiehto itsemääräämiselle on, että toimija ”kykenee ymmärtämään, mikä 
on hänen intressiensä mukaista”. (Lagerspetz 1994, 125–127.) Toisaalta tällaisessa ta-
pauksessa toimijan intressi lienee toimia toisen ihmisen intressien mukaisesti. Erityi-
sesti kasvatuksessa tällainen omien intressien ”sivuun laittaminen” on yleistä. 
 Tiettyjen intressien olettaminen on myös ristiriidassa nykyään suositun pluralistisen 
näkemyksen kanssa, jonka mukaan ihmisillä on ja saakin olla erilaisia, jopa keskenään 
ristiriitaisia intressejä (ks. esim. Lukes 2005, 145). On myös epäloogista olettaa, että 
hallitsevat intressit eivät koskaan voisi olla samoja kuin ihmisten todelliset intressit. 
Muuten päädytään outoon oletukseen, jonka mukaisesti tietyn vähemmistön intres-
sit olisivat aina myös enemmistön todellisia intressejä. Giddensin (1984, 149) mukaan 
taas oletus intressin ja vallan välisestä yhteydestä ei ole loogisesti validi. Toisaalta ei 
ole sen paremmin perusteltua olettaa välttämätöntä yhteyttä vallan ja toiminnankaan 
välillä kuten Giddens (1984, 145–146) tekee. 
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Kenellä on sitten oikeus määritellä intressit? ”Subjektiivinen” metodi olettaa, 
että ihmisten omat uskomukset intresseistään ovat hyväksyttäviä ja tosia. Tämän 
metodin vahvuutena on ihmisten kunnioittaminen, mutta sen riskinä ovat itsepe-
tos ja virheet. (Burbules 1986, 98.) Tämän metodin näkökulmasta käsin ideolo-
gisen kontrollin ja väärän tietoisuuden käsitteet muuttuvat myös mahdottomiksi 
ja ihmisen tiedostamista tai voimaannuttamista auttavat reformit turhiksi (Betts 
1986, 53–55; ks. myös Benton 1981, 162). Tällainen käsitys ei myöskään huomioi 
legitiimin auktoriteetin tai tuottavan vallan mahdollisuutta eli esimerkiksi sitä, että 
vallankohde voi tunnustaa vastapuolen paremmat argumentit (Niiniluoto 2000,
47). Pienten lasten kasvatuksessa tämän metodin puhdas käyttö johtaisi absurdei-
hin tuloksiin jo sen vuoksi, että pienellä lapsella ei ole vielä tietoa, kokemusta ja
käsitystä asioista siinä laajuudessa, että hän voisi jokaisessa tilanteessa tietää edes 
kaikkia vaihtoehtoja ja sen pohjalta todellisia intressejään.

”Objektiivinen” metodi olettaa, että joku toinen tietää ihmisen intressit riip-
pumatta intressin omistajan omasta hyväksymisestä. Objektiivisen metodin vah-
vuutena on parhaimmillaan tasapuolisuus ja puolueettomuus, mutta sen riskinä 
on alentuva suhtautuminen ja paternalismi. (Burbules 1986, 98.) Objektiivisen 
metodin taustalla on ajatus objektiivisesta hyvästä. Mutta jos oletetaan, että joku 
saavuttaa vääriksi nähtyjä päämääriä tai viettää aikansa vääriksi nähtyjen asioiden 
parissa, silloinhan joku muu käyttää valtaa häneen, jolloin hänen valintansa eivät 
ole ’todellisia valintoja’. Tällainen oletus alentaa kuitenkin kyseisen yksilön toimi-
juutta. (Betts 1986, 54.) 

Samoin päädytään loppumattomaan B:n ’todellisten’ ja ’objektiivisten’ intres-
sien määrittelyyn (Simon & Oakes 2006). Lisäksi keskeinen, looginen ongelma ’ob-
jektiivisessa’ intressien määrittelyssä koskee kysymystä, miten observoija, joka on 
myös yhteiskunnan jäsen ja ideologisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten vaiku-
tuksen alainen, voisi määritellä intressit ’objektiivisesti’ ja tietää, että toiset kärsivät
väärästä tietoisuudesta, kun nämä itse eivät sitä voisi tietää? Observoijahan voisi
määritellä muut ihmiset refl ektoimattomiksi, halveksittaviksi ihmisiksi milloin 
vain se olisi hänelle sopivinta. (Betts 1986, 54–55.)77 Intressien ongelmaa onkin 
yritetty ratkaista usealla eri tavalla.78

77 Ajatus teoreetikosta kykenevänä näkemään mekanismit, jotka vastarinnasta huo-
limatta ja jopa sen kautta turvaisivat ja uusintaisivat suostumuksen, on erittäin on-
gelmallinen (Clegg 2004). Idea ‘väärästä tai manipuloidusta konsensuksesta’ on keino 
olla ottamatta ihmisiä vakavasti (Clegg 1989, 29). Harva ihminen haluaisi myöskään 
vapaaehtoisesti kuulua siihen joukkoon, jolle toiset määrittelisivät hänen todelliset int-
ressinsä. Analysoijan oletettu paremmuus ja ylemmyys luo mahdollisuuksia elitistiseen 
valtanäkemykseen, ihmisoikeuksien loukkauksiin ja jopa totalitarismiin. Yleensä ku-
kaan, joka pääsee määrittelemään etujoukkoon kuuluvia, ei jätä itseään siihen kuuluvi-
en ulkopuolelle. Lisäksi etujoukon määrittelijät ovat yleensä jo valmiiksi rakenteellisen 
vallan suosimia, joten jo etujoukon määrittelyssä on kysymys vallankäytöstä. 
78 West (1987) ehdottaa, että valtaa ei pidä määritellä vahingollisena puuttumisena jon-
kun todellisiin intresseihin vaan yksilöiden formatiivisten käytäntöjen häiritsemisenä. 
Tällöin vallankäytön nähdään tapahtuvan kun ”A vaikuttaa B:hen tavalla, joka häiritsee 
hänen formatiivisia käytäntöjään tai on vastoin B:n autonomista intressien määritte-
lyä”. Tällainen määrittely tarkoittaa sitä, että vallan määrittelemiseksi ei ole välttämä-
töntä määritellä ihmisten todellisia intressejä. (West 1987, 142.) Benton (1981, 174) 
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Kriittisten teorioiden ongelmana on sellaisen pysyvän mittapuun olettaminen, 
jonka perusteella kriitikko voi tietää paremmin kuin muut (Heiskala 2004, 22). Ei 
ole kuitenkaan olemassa vahvaa tiedollista, psykologista tai muutakaan näyttöä 
analyytikon tai kriitikon kyvystä määritellä todellisia intressejä (Clegg 1989). ”To-
delliset intressit” pohjautuvatkin usein arvoriippuvaisiin spekulaatioihin (Knights 
& Willmott 1982). Aikuisten ihmisten luokittelu sen mukaan miten hyvin he tietä-
vät omat todelliset intressinsä, on vahvasti arvottava, valta-asetelmien kautta mää-
rittyvä luokittelu. Tästä syystä tällaisen luokituksen oikeuttaminen vaatisi validin, 
laajasti hyväksytyn kriteerin, jollaista on kuitenkin vaikea löytää. 

Lapsia koskien tilanne on monimutkaisempi, vaikka heidänkään tapaukses-
sa konsensusta tällaisesta kriteeristä ei oikeastaan ole. Vaikka lasten tapauksessa 
vanhemman oikeutta ja paremmuutta lapsen intressien määrittelyssä perustellaan 
usein kehityspsykologisilla tekijöillä, useissa asioissa vanhemmalla ei ole kuiten-
kaan lopullista ”totuutta” lapsen intresseistä. Lapset tietävät vanhempiaan parem-
min yleensä esimerkiksi oman nälkänsä tai väsymyksensä asteen, omat toiveensa ja 
päämääränsä, rakkauden kohteensa ja arvostuksensa (Gordon 2004, 320). 

katsoo, että vallan määrittelyssä ei pitäisi viitata B:n intresseihin, vaan pikemminkin 
hänen päämääriinsä ja tavoitteisiinsa, jotka tulevat näkyviin hänen ilmaisemisensa asi-
oiden lisäksi myös hänen sosiaalisissa käytänteissään. Lukes (2005) ehdottaa, että ’to-
dellisten intressien’ nähtäisiin selittävän ihmisen päämääriä ja näkökohtia, joiden puo-
lestaan pitäisi olla oikeutettavissa. Lopullisia, totuuden paljastavia intressejä ei voida 
kuitenkaan olettaa. ’Todelliset intressit’ voidaan ymmärtää myös keinona identifi oida 
perustavanlaatuisia tai keskeisiä voimavaroja tai kyyjä, jotka olemassaolevat järjestelyt 
estävät. (Lukes 2005, 148.) 
 Vaikka monet intressit onkin ehkä otettava annettuina välittömiä käytännön politii-
kan päämääriä silmälläpitäen, se ei tarkoita, että ne pitäisi hyväksyä myös teoreettises-
ti annettuina tai että ne pitäisi nähdä muuttumattomina pitkällä aikavälillä. (Hindess 
1986, 113–114). Ihmisten todellisista intresseistä voidaan puhua tiettynä aikana, mutta 
todellisista intresseistä puhuminen sellaisenaan ei ole mahdollista (McLachlan 1981, 
408). Haugaardin (1997) mukaan radikaalin näkökulman ei tarvitse välttämättä ker-
toa toimijoille heidän todellisia intressejään, vaan voidaan olettaa toimijoiden tietävän 
ne jo valmiiksi. Radikaalin näkökulman tehtävänä on pikemminkin selittää toimijoille 
miten heidän rakenteellistuneet käytäntönsä vahvistavat heidän intresseilleen vastak-
kaista dominaatiota. Tällöin kyseessä ei ole väärien ja oikeiden intressien määrittely, 
vaan rakenteellisten ja institutionaalisten dominaatiosuhteiden ymmärtäminen. (Hau-
gaard 1997, 141.) Intressejä voidaan arvioida siitä näkökulmasta miten ne toimivat tie-
tyn päämäärän tavoittelun suhteen, mutta jos intressien autenttisuus nähdään perim-
mäisenä päämääränä, ei ole keinoa tietää onko toisen ihmisen ilmaisema halu tai tarve 
väärä tai hänen ’todellisten intressiensä’ vastainen. Ei pidä olettaa, että jos toiset eivät 
jaa samaa näkökulmaa, he ovat manipuloituja tai kykenemättömiä valintoihin. Silti 
ideologian näkökulma eli uskomusten ja ideoiden vaikutukset voidaan huomioida. 
Omia kriteeereitä ei tarvitse olettaa absoluuttisen oikeina ja muiden eri mieltä olevien 
ihmisten vakaumuksia turmeltuneina. (Betts 1986, 54, 58–59.) 
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Ideaali pedagoginen suhde sisältää vilpittömän intressin lapseen. Mutta voivat-
ko hyvät intentiot vilpittömän intressin muodossa olla mahdollisesti vaarallisia? 
Eikö pyrkimys tietää lapsen sisäisestä maailmasta voi johtaa myös sorron koke-
mukseen? Hyvä pedagoginen suhde ei ole välinpitämätön, mutta ei myöskään tun-
keileva lapsen suhteen. (van Manen & Levering 1996, 163, 165.) 

Burbulesin (1986) mukaan paras vaihtoehto intressien määrittelyyn on dia-
loginen, sokraattisessa mielessä pedagoginen, jopa jollakin tavalla terapeuttinen 
metodi, jossa toisen intressejä voidaan tiedustella, mutta ne voidaan myös kyseen-
alaistaa esimerkiksi tuomalla niistä esiin epäjohdonmukaisuuksia ja epäselvyyksiä. 
Kontekstuaalinen prosessi on Burbulesin mukaan paras tae hyväuskoista subjekti-
vismia ja ylimielistä objektivismia vastaan. (Burbules 1986, 99.)79 Tämä näkemys 
soveltuu myös parhaiten kotikasvatuksen kontekstiin: lapselta voidaan kysellä hä-
nen intressejään, niitä voidaan yhdessä miettiä ja niitä voidaan jopa kyseenalaistaa. 
Sitouduttaessa dialogiseen kasvatussuhteeseen, lapsen intressit otetaan aina vaka-
vasti, vaikka niiden mukaisesti ei aina voitaisikaan toimia. 

Traditionaalisen kasvatuskäsityksen keskiössä on ajatus, että kasvattajan inten-
tio tekee toiminnasta ’kasvatuksellista’. Aikuinen päättää lapsen puolesta tai hänen 
nimissään parhaista intresseistä. Lapsi ei ole vielä rationaalinen eikä siis vielä ky-
kenevä toimimaan objektiivisen ’hyvän’ mukaisesti, joten kasvattajan tehtävänä on 
herättää lapsen potentiaali. Lapsikeskeiset teoreetikot sen sijaan ovat sitä mieltä, 
että lapset itse tietävät, mikä on heille parasta, eikä vanhempien pitäisi tyrkyttää
omia arvojaan lapsille, vaan pikemminkin arvostaa lasten omia arvoja ja valinto-
ja. (Smeyers 1998, 194, 196.)80 Esimerkiksi Miller (1985) väittää, että vanhemmat 
käyttävät valtaansa väärin yhteiskunnan tukemana. Suurin osa kasvattajista sijoit-
tunee näiden äärinäkemysten väliin.

79  On kuitenkin huomattava, että intressien ja siten myös vallan arviointi voi vaihdella 
hyvinkin voimakkaasti: se, mikä jollekin on ”valtaa”, voi olla toiselle ”hyväntahtoisuut-
ta” (Burbules 1986, 99).
80 Käytännössä tällainen liiallinen lapsikeskeinen lähestymistapa voi johtaa tilantee-
seen, jota Poikolainen (2002) kuvaa osuvasti väitöskirjassaan: Kun vanhempainkurs-
silla korostettiin, että lasten tulisi itse ratkaista ongelmansa ja vanhempien keskittyä 
eläytyvään kuunteluun, isompi lapsi saattoi hyppiä vaarallisesti vauvan päällä ilman, 
että vanhempi yritti estää sitä. Poikolainen huomauttaakin, että tässä olisi tarpeellista 
saada vauvan päällä hyppinyt lapsi ymmärtämään, että hän ei toiminut oikein. (Poi-
kolainen 2002, 35, 38.) Tässä esimerkissä tulee hyvin esille vanhemman vääränlainen 
suojelullisen vallan käyttämättä jättäminen. 



77

Lapsen ”parhaat intressit” (”best interests”) 81 voidaan määritellä useasta läh-
tökohdasta käsin. Kiistattomana voidaan pitää, että lapsen intressien mukaista on 
selviytyminen, kehittyminen ja vahingoilta ja vammoilta suojelu. Liberationisti-
sessa näkökulmassa oletetaan, että lapsella on alkeellinen kyky perusselviytymi-
seen, jonka vuoksi hänen on annettava tehdä omat päätöksensä riippumatta siitä 
ovatko ne viisaita. Tässä näkökulmassa oikeudenmukaisuus perustuu deontolo-
giselle ajattelutavalle, jossa etusija on moraalisen itsemääräämisoikeuden ulotta-
misella koskemaan kaikkia ihmisiä. Liberationistit korostavat lapsen luontaista 
itsemääräämisoikeutta, jonka he näkevät olevan ensisijainen ”hyvä”, johon sekä 
aikuiset että lapset ovat oikeutettuja. (Baumrind & Thompson 2002, 10–12, ks. 
myös Merry 2007, 39.)

Protektionistinen näkökulma puolestaan korostaa seurauksia ja siten lasten 
persoonallista toimijuutta – ei niinkään moraalisena oikeutena vaan kehitykselli-
senä tarpeena, jota on arvioitava muita kehityksellisiä tarpeita vasten. Protektionis-
tisia oikeuksia (jotka olisi turvattava jo lainsäädännössä) ovat ”oikeudet maailmaa 
vastaan”, joihin kuuluvat riittävä ravinto, asunto, terveydenhuolto ja koulutus sekä 
”suoja riittämättömältä hoidolta”, toisin sanoen pahoinpitäviltä ja laiminlyöviltä 
vanhemmilta tai aikuisilta. Protektionistit korostavat siis lapsen tarvetta huolenpi-
toon ja vaaroilta suojeluun – mukaan lukien vanhempien ja yhteiskunnan laimin-
lyönnin ja väärinkäytökset. (Baumrind & Thompson 2002, 10–12.)

Kolmas näkökulma on kehityksellinen ja siinä painotetaan ikää tärkeänä tekijä-
nä määriteltäessä ja oikeutettaessa lapsen vapauden rajoittamista. Lapsen sopivan 
kehityksen turvaamiseksi ja toimijuuden vahvistumiseksi vanhempien on vahvis-
tettava niitä reaktioita, joita sosiaalinen ympäristö lapselta vaatii. Kehityksellistä 
näkökulmaa painottavat korostavat lapsen ikää ja kehitystasoa sopivina oikeutta-
misperusteina sekä lapsen oikeuden rajoittamisessa että hänen oikeudessaan suo-
jeluun ja huolenpitoon. Baumrind ja Thompson kannattavat itse tätä näkökulmaa, 
koska siinä huomioidaan sekä lasten että vanhempien muuttuvat, molemminpuo-
liset velvollisuudet osana lapsen kehitysprosessia. (Baumrind & Thompson 2002, 
11–12, 28.)

81 Voidaan kysyä mitä Baumrind ja Thompson tarkoittavat käsitteellä ”parhaat” intres-
sit? Mikä on sen ero verrattuna intresseihin? Ambertin (1994) mukaan ”lapsen paras 
intressi” määrittyy kulloinkin vallitsevien tieteellisten ja asiantuntijuuteen perustuvien 
ideologioiden ja paradigmojen kautta. Lapsen hyvä vaatii moraalista kannanottoa, lap-
sen hyvinvointi nähdään yleensä koettuna tai mitattavana, lapsen etu taas liittyy usein 
oikeudellisiin prosesseihin. Erityisesti lapsen hyvä on käsitteenä ristiriitainen, muut-
tuva ja neuvoteltava, sillä hyvälle lapsuudelle ei ole olemassa yksiselitteisiä kriteereitä. 
(Nätkin 2003, 27.) Lapsen ”paras intressi” on myös hyvin altis ideologisille muutoksille. 
Yhteiskunnassa ei ole julkista määrittelyä hyvälle vanhemmuudelle tai jos on, se tulee 
kunnolla esille vasta lastensuojelullisten ongelmien yhteydessä (Poikolainen 2002, 63). 
Suomen lain määrittely antaa kyllä jonkinlaisen, vaikkakin erittäin yleisluontoisen ke-
hikon lasten kohtelun ja kasvatuksen suhteen. Toisaalta demokraattisissa valtioissa on 
nähdäkseni oikeansuuntaisesti ajateltu, että kovin yksityiskohtaiseen määrittelyyn ei 
olisi syytäkään mennä. 
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Mutta onko lapsella aidosti omia interssejä ja preferenssejä, jotka eivät ole esi-
merkiksi sosiaalistamisen tuloksia (Paatelma 1997, 58–59)? Lastahan voidaan sosi-
aalistaa tai manipuloida esimerkiksi karttamaan niiden asioiden haluamista, joita 
hän ei voi saada. On siis hyvinkin mahdollista, että toisenlaisessa tilanteessa lapsi 
haluaisi toisin. Vapautta eivät siis rajoita ainoastaan aktuaaliset rajoitukset, vaan 
myös potentiaaliset rajoitukset, joita lapsi pitää uskottavina. (Paatelma 1997, 14.)

Merry (2007, 40) pitää vanhempia yleensä parhaina lastensa intressien arvioiji-
na kahdesta syystä: he tuntevat lapset yleensä parhaiten, ja lasten tarpeet ja toiveet 
ovat yleensä sosiaalisesti rajautuneita pitkälti heidän lähiympäristönsä esikuvien 
mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vanhemmat toimisivat aina lastensa 
parhaiden intressien mukaisesti. Tästä syystä valtion on oltava viime kädessä las-
ten intressien puolustaja. (Merry 2007, 40.) 

Shapiro (2004) erottelee toisistaan lapsen perusintressit ja lapsen parhaat int-
ressit. Auktoriteetti on jaettu hänen mukaansa vanhempien ja virkamiesten kesken 
siten, että julkisella puolella on perimmäinen vastuu lasten perusintresseistä (tai 
oikeammin niiden toteutumisesta), vanhemmilla lastensa parhaista intresseistä. 
Vanhempien tulee toimia niin kuin he uskoisivat lapsensa toivovan tai haluavan 
kypsänä aikuisena jälkikäteen asiaa tarkastelevana ihmisenä. (Shapiro 2004, 25–26, 
korostukset tutkijan.)82 

Ero Shparion tekemiin lasten perusintresseihin ja parhaisiin intresseihin on 
valaiseva. Tulkintani mukaan Shapiron jaottelu voisi merkitä, että perusintressit 
perustuvat ihmisyyteen ja tiivistyvät ihmisoikeuksissa. Näitä vanhemmilla ei ole 
lupa ylittää. Demokraattisissa yhteiskunnissa yhteiskunta valvoo, että lasten pe-
rusintressejä ei poljeta.  Yhteiskunta puuttuu asiaan, mikäli vanhempi esimerkiksi 
pahoinpitelee lastaan tai epää häneltä sopivat ruokailu- ja nukkumisolosuhteet.
Perusintressien tyydyttämisen jälkeen vanhemmilla on oikeus päättää ja arvioida
lastensa parhaita intressejä ilman yhteiskunnan väliintuloa.83 Lasta siis suojataan 
esimerkiksi väkivallalta, mutta vanhempien arvojen näkyminen kasvatuksessa

82 Vaikka tämä kaksinainen auktoriteetti voi aiheuttaa konfl ikteja, tietty jännitys lap-
sen perusintressien ja parhaiden intressien välillä on Shapiron (2004) mielestä kui-
tenkin vain hyvä: koska lapsi ei kykene itse tehokkaaseen opposition luomiseen, on 
hyvä, että auktoriteettitahojen on ennakoitava toimintaansa ja jopa kilpailtava jollakin 
tavoin keskenään. Valtion käsitysten lasten perusintresseistä tulisi ääritapauksissa voit-
taa vanhempien käsitykset lasten parhaista intresseistä. Valtion on kuitenkin pystyttävä 
oikeuttamaan kantansa kolmansille osapuolille ja osoittamaan näkemystensä ei-tun-
gettelevuus suhteessa perheeseen. (Shapiro 2004, 26.)
83 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 (1) artiklan mukaan ”jokaisella on oikeus naut-
tia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioi-
tusta”. Viranomaiset saavat puuttua tähän oikeuteen 8 (2) artiklan mukaan vain lain 
salliessa ja sen ollessa välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa ”kansallisen ja 
yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen 
ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden ja moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöi-
den oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi”. Kun lapsen etuun vedoten rajoitetaan ih-
misoikeussopimuksissa turvattua itsemääräämisoikeutta, on kyse valinnan tekemisestä 
kahden erilaisen perus- ja ihmisoikeuden välillä. Tällaiset valinnat ovat vaikeita, eikä 
niihin ole kiinnitetty riittävästi huomiota. (Nieminen 1999, 121, 140.) 
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turvataan antamalla heille laaja päätäntävalta esimerkiksi elämäntavan ja sen mu-
kanaan tuomien arvojen ja valintojen suhteen.84 

Liberaalin katsantokannan mukaan monenlaiset elämäntavat ovat moraaliselta 
arvoltaan riittäviä, jotta niiden välittäminen lapsille voidaan katsoa luvalliseksi tai 
sallituksi. Toisaalta lastenkasvatuskäytännöt voivat tällaisissakin tapauksissa olla 
tai muuttua epäinhimillisiksi tai sortaviksi. (Smeyers & Wringe 2003, 322.)

Edellä sanottu ei kuitenkaan poista kysymystä vanhemman moraalisesta oi-
keudesta (tai jopa velvollisuudesta) määrittää tai olla määrittämättä lapsen par-
haat intressit esimerkiksi oman elämäntapansa tai elämänkatsomuksensa kautta. 
Moraalin luonne ei ole lainsäädännöllinen, vaan jokaisen kasvattajan on itse pää-
tettävä mikä vuorovaikutuksessa kasvatettavan kanssa on oikein (Jarvis 1997, 89; 
Kirjavainen 1996, 103). Moraalikysymyksillä voi tietenkin olla laillisia rajoja (esi-
merkiksi lapsen pahoinpitely on sekä moraalitonta että laitonta), mutta moraalia 
ei voida palauttaa lakiin.

Minkä periaatteiden kautta vanhempi voi arvioida lastensa intressien määrit-
telyn oikeutusta? Puolimatkan (1999) mukaan lapsen tämänhetkinen toiminta ei 
saisi tuhota hänen myöhempiä mahdollisuuksiaan valintoihin. Lastensa intressejä 
arvioidessaan vanhempien on otettava huomioon myös lasten tulevaisuuden int-
ressit (Merry 2007, 48). Yksi tärkeä oikeuttamisperuste on persoonien kunnioitus. 
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että omia intressejä ei painoteta toisten intres-
sejä enempää. (Siegel 1988, 55–61.) Toisin sanoen vanhemman omat intressit eivät 
saisi painottua valinnoissa lapsen intressejä enempää. Kotikasvatuksessa kriteeri 
on vielä tiukempi: lapsen intressien arvioinnissa vanhemman tulisi edistää lapsen 
hyvää elämää, jolloin vanhemman omat intressit ovat toissijaisia.

Jarvis (1997) ajattelee, että kasvattajan on luotava ympäristö, jossa kasvatetta-
va oppii hahmottamaan omat intressinsä persoonaansa hyödyttävien suhteiden 
kautta. Jos näin ei tapahdu, kasvattaja syyllistyy symboliseen väkivaltaan. (Jarvis 
1997, 90.) Kasvatettavaa olisi tuettava sosialisaatio-, sivistys- ja identiteettitehtä-
vissä (ks. Siljander 2002). Oman haasteensa kasvatukselle asettaa myös yksilöiden 
intressien ja yhteisen hyvän tavoittelun sopiva yhdistäminen (Törmä 1997). 

Mutta miten tämä käytännössä tapahtuu? Yksimielisyys periaatteista (kuten 
autonomiaan kasvattamisesta) on usein yleistä, mutta käytännön kysymyksis-
sä mielipiteet eroavat voimakkaasti. Smeyers (1998) huomauttaa, että ihmisten
mielipiteet ”lasten parhaasta” eroavat sekä keinojen että päämäärien suhteen. 

84 Osittain nyky-yhteiskunnan eettisestä ja uskonnollisesta pluralismista johtuen on 
toisinaan katsottu, että vanhemmilla ei olisi moraalista oikeutta perehdyttää lasta tiet-
tyyn elämäntapaan tai –muotoon. Tällöin vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuk-
sen oikeutus siirtyisi enemmän julkiselle alueelle, perhe-elämän ulkopuolelle, joka voisi 
kuitenkin johtaa ’erilaisen’ kieltämiseen erityisesti etiikan ja uskonnon alueilla. (Smeyers 
1998, 198, 202.) Tämä kysymys on nähdäkseni yksi keskeisimpiä ja monimutkaisimpia 
kotikasvatusta koskevia kysymyksiä. Erityisen hankalaksi sen tekee se tosiseikka, että las-
ta ei ole mahdollista kasvattaa ”neutraalissa”, arvottomassa ilmapiirissä. Väite siitä, että 
lapsi voi valita elämäntapansa ja maailmankatsomuksensa aikuisena, on väärä, koska 
lapsi kasvaa väistämättä jo lapsena tietyn elämänpiirin ja elämäntavan piirissä. 
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Vaihtoehtojen runsaus ei hänen mukaansa kuitenkaan tarkoita, että mikä tahansa 
käy, vaan ihmisyys asettaa tietyt reunaehdot lastenkasvatukselle. (Smeyers 1998, 
208–209.) Koska kasvatuksen ei pidä pyrkiä tiettyihin, kapeisiin kansalais- tai 
ammattirooleihin eikä ideologisesti rajattuihin sisältöihin tai päämääriin (Värri 
2002), vanhemman oikeus määritellä lapsen parhaita intressejä vähenee lapsen iän 
myötä jatkuvasti. Sen sijaan vanhemman oikeus määrätä perheen tapoihin ja per-
heen käytäntöihin liittyvistä seikoista säilyy pitkään. 

Kun arvioidaan tilannetta, jossa vanhempi pakottaa lapsen tottelemaan lapsen 
intresseihin vedoten, vallan hyväksyttävyyttä voidaan arvioida osittain myös siinä 
käytettävien vallan muotojen tai välineiden kautta. Fyysinen väkivalta ja pelottelu 
luovat itsessään uuden intressikonfl iktin, joten ne ovat jo luontaisesti ei-toivot-
tavia.85 Lisäksi niiden käyttö vääristää (vanhempi-lapsi)suhteen tulevaa kehitys-
tä. Vallan arvioinnissa on siis huomioitava nykyisen suhteen lisäksi myös suhteen 
menneisyys ja vallan vaikutukset suhteen tulevaisuuteen sekä tulevaisuuden suh-
teisiin. (Burbules 1986, 98.) 

Ideaalina pidetään yleensä altruistista kasvattajaa, mutta käytännössä kasvatta-
jan ei ole mahdollista elää vailla omia intressejään. Vanhemmalla on oikeus omiin 
intresseihinsä, mutta hänen ei pidä pyrkiä siihen, että lapsen intressit olisivat sa-
moja kuin hänen omat intressinsä. On väistämätöntä, että jokainen kasvattaja te-
kee virheitä tai virhearviointeja kasvatettavien parhaista intresseistä. Jos ihmisen 
vapautta on rajoitettu lapsena, hän saattaa aikuisena toivoa, että näin ei olisi ollut, 
tai jos hänen vapauttaan ei ole rajoitettu lapsena, hän voi toivoa, että sitä olisi 
rajoitettu (Paatelma 1997, 58). Esimerkiksi joku lapsi saattaa aikuisena syyttää 
vanhempia siitä, että he antoivat hänen lopettaa pianonsoiton lapsuudessa, joku 
toinen taas siitä, että vanhemmat veivät suuren osan lapsuuden ilosta pakottamalla 
pianonsoittoon. 

Ehkä tärkeimpänä lapsen intressien osittaisen määrittelyn oikeuttamisen kri-
teerinä voidaan kuitenkin pitää van Manenin (1991, 68–69) kriteeriä pedagogi-
sesta vastuullisuudesta: Pedagoginen vastuullisuus voidaan oikeuttaa vain peda-
gogisin perustein, ei uskontoon, talouteen, politiikkaan tai tieteeseen vetoamalla. 
Kasvatusta ei pidä palauttaa myöskään eettisiin teorioihin, fi losofi aan tai jonkin 
erityistieteen osa-alueeksi (Värri 2008, 402). 

Vanhemman on siis tarkasteltava toimintaansa aina pedagogisen tarkoituk-
senmukaisuuden valossa ja oikeutettava toimintansa lasta kohtaan pedagogisin
perustein, siitäkin huolimatta, että hän on ehkä itse sitoutunut voimakkaisiin talou-
dellisiin, poliittisiin, uskonnollisiin tai tieteellisiin mielipiteisiin tai periaatteisiin. 
Vanhempi tulee toki välittäneeksi elämänmuotoaan myös näiden alueiden osalta 
lapselle, mutta lapsen omien intressien määrittelyssä vanhemman tulisi pitäytyä 
pedagogisiin perusteisiin. Tämä periaate on yhteneväinen dialogisen kasvatusi-
hanteen kanssa.

85 Toisaalta esimerkiksi suostuttelu tai palkitseminenkaan eivät ole välttämättä aina 
oikeutettuja vallan muotoja, sillä niiden avulla lapsen intressejä voidaan manipuloida 
pehmeän huomaamattomasti. Lapsen on helpompi vastustaa ei-manipuloivia, avoi-
men vallankäytön muotoja ja muodostaa täten kasvattajasta erillinen identiteetti (Puo-
limatka 1999).
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4.4 Vallan neljäs ulottuvuus: postmoderni näkökulma

4.4.1 Vallan neljännen ulottuvuuden lähtökohdat: valta verkostoina ja 
tuottavana voimana

Vallan kolme ensimmäistä ulottuvuutta tunnetaan hyvin laajalti valtakirjallisuu-
dessa. Sen sijaan vallan neljännestä ulottuvuudesta, jolla viitataan foucaultlaiseen, 
postmoderniin valtanäkemykseen, on alettu puhua vasta huomattavasti myöhem-
min (ks. esim. Digeser 1992; Hardy ja Leiba-O’Sullivan 1998). Pidän tätä jaottelua 
mielekkäänä, sillä sen lisäksi, että postmoderni valtanäkemys erottuu selkeästi val-
lan kolmesta ensimmäisestä ulottuvuudesta, se on osittain onnistunut haastamaan 
modernit valtakäsitykset. 

Tässä tutkimuksessa vallan neljäs ulottuvuus viittaa siis nimenomaan postmo-
derniin valtanäkemykseen, jonka tärkein edustaja on Foucault. Vallan neljännen 
ulottuvuuden mukainen valtakäsitys ei ole kuitenkaan pelkästään Foucault’n nä-
kemys, vaan yleisemmin postmoderni valtanäkemys.86 Koska postmodernismi it-
sessään on laajempi ilmiö kuin sen edustama valtakäsitys, vallan neljäs ulottuvuus 
on hahmotettavissa yhdeksi postmodernin ajattelun osa-alueeksi. 

Postmodernismin pääpiirteitä käsitellään tässä sen verran kuin on tarpeellis-
ta, jotta vallan neljäs ulottuvuus ja sen merkitys suhteessa (koti)kasvatukseen tu-
lee ymmärretyksi. Tarkoituksena ei siis ole Foucault’n tai kenenkään muunkaan 
näkemysten tarkka esittäminen, selventäminen tai analysoiminen, vaan yleiskat-
saus postmodernismiin siinä laajuudessa kuin olen arvioinut sen tarpeelliseksi, 
jotta postmodernismin vahvuudet ja ongelmat (koti)kasvatukseen liittyvän vallan

86 Postmodernismiin on suhtauduttava vakavasti, koska se on tärkeimpiä – ellei jopa 
tärkein – vallitsevista, intellektuaalisista ajattelutavoista (Potter & López 2001, 3). Alun 
perin postmoderni oli kapinointia modernia taidetta vastaan, mutta laajennuttuaan 
fi losofi aan, se on tullut merkitsemään yleistä historianfi losofi sta ja tieto-opillista teo-
riaa (Raatikainen 2004, 54). Postmodernismi-termin lisäksi käytetään muun muassa 
termejä ‘myöhäismoderni’ (‘late-modernity’) tai ‘poststrukturalismi (’post-structura-
lism’). On kuitenkin huomattava, että läheskään kaikki kriittis-refl ektiiviset lähesty-
mistavat eivät ole edes maltillisia postmodernismin tai poststrukturalismin muotoja, 
vaan positivismin ja modernismin kriiseihin on vastattu lukuisilla muillakin tavoilla. 
(Patomäki 1997, 326.) Esimerkiksi Bhaskar (1991, 139–140) sisällyttää kriittisiin näkö-
kulmiin sekä kriittisen teorian, postmodernismin että kriittisen realismin.
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suhteen tulevat esille. Tästä syystä olen myös valinnut vallan neljännen ulottuvuu-
den ja postmodernismin käsittelyyn teemoittain etenevän käsittelytavan.87 

Vallan neljännessä ulottuvuudessa painotetaan, että valta on suhteiden ja dis-
kurssien88 verkostossa. Tieto ja vallan vaikutukset ovat toisiinsa kietoutuneita, jo-
ten tiedon kautta ei voi paeta valtajärjestelmien alaisuutta (vrt. kriittinen teoria). 
Subjekti on sitä ympäröivien valtasysteemien sosiaalisesti tuottama. (Hardy & Lei-
ba-O’Sullivan 1998, 458–460.) Valtasuhteet ovat syvästi juurtuneina sosiaalisiin 
verkostoihin (Foucault 1982, 791). 

Vallalla ei ole keskipistettä, vaan vallassa voimasuhteilla on liikkuva perusta, 
joten valtatilat jäävät aina paikallisiksi ja epävakaiksi. Valtaa käytetään lukematto-
mien pisteiden kautta pelissä, jossa suhteet ovat eriarvoisia ja liikkuvia. (Foucault 
1998, 69–70.) Valta ei siis kosketa vain muutamia, etuoikeutettuja ihmisiä, vaan se 
on toimintaa, johon useimmat ihmiset osallistuvat ainakin pienessä mittakaavassa. 
Valtasuhteet muodostuvat lokaalin, ihmisten jokapäiväisen toiminnan välityksellä. 
(Gergen 1999, 208–209.) 

Vaikka vallan neljännen ulottuvuuden tulkinnan mukaan joku voi saada tiet-
tyjä etuja systeemiin juurtuneissa valtasuhteissa, hän ei voi kontrolloida eikä paeta 
niitä. Myös B voi saada tiettyä etuja vallan verkostoissa. Koska valta ei ole enää
manipuloiva, deterministinen resurssi, joka kontrolloi autonomisia, suveree-
neja toimijoita, vaan kaikki toimijat ovat ”kurinpidollisen vallan” (“disciplinary 
power”) alaisia (ks. Foucault 1980, 105), sekä hallitsevien että alistettujen ryh-
mien mahdollisuudet paeta kurinpidollista valtaa ovat rajatut. (Hardy & Leiba-
O’Sullivan 1998, 459, 461.) 

87 Käsittelen Foucault’a pitkälti eri lähtökohdista käsin kuin mihin hänen omat tutki-
muksensa nojautuvat. Foucault tutkii valtaa yhteiskunnassa ilmenevänä, historiallisena 
ilmiönä vailla selkeitä teoreettis-fi losofi a määrittelyjä. Oma lähestymistapani puoles-
taan on ”historiaton”, nykyajasta käsin asioita tarkasteleva, analyyttispainotteinen tar-
kastelutapa. Tällainen lähtökohtien erilaisuus on osittain ongelmallinen, mutta samalla 
uskollinen omille lähtökohdilleni. Toisaalta on huomattava, että omassa tutkimukses-
sanikin tulen osittain käsitelleeksi samantyyppisiä teemoja kuin mitä Foucault käsit-
telee eli esimerkiksi valtaa kurina ja hallintana ja kasvatusta normatiivisena ilmiönä. 
Analyyttispainoitteisessa, empiirisessä tutkimuksessa tullaan helposti (tahtomattakin) 
astuttua foucaultlaiseen asioiden tarkastelutapaan ja toisaalta esimerkiksi Pulkkinen 
(2003), jonka tutkimus on postmodernista näkökulmasta käsin asioita tarkasteleva tut-
kimus, on mielestäni esimerkki erinomaisesta, analyyttisestä tutkimuksesta.    
88 Diskurssi viittaa merkityksiin, metaforiin, väitteisiin, mielikuviin, tarinoihin ja il-
mauksiin, jotka tuottavat tietyn kuvauksen tapahtumista. Diskurssi viittaa siis tiettyyn 
tapaan nähdä tapahtuma, ihminen tai ryhmä. Jokaista objektia kohti on monia eri 
diskursseja. Jokainen diskurssi esittää, kuvailee tai ’konstruoi’ objektin eri tavalla eri 
näkökulmista käsin. Erityisen tärkeää on huomata, että jokainen diskurssi väittää ker-
tovansa totuuden objektista. (Burr 1995, 48–49.) Diskursiiviset käytännöt ovat Alhasen 
(2007, 30) mukaan ”Foucault’n analysoima erityinen käytäntöjen joukko, jotka ohjaa-
vat ihmisten toimintaa diskurssissa, eli sitä, mitä diskursseissa voi sanoa ja mitä ei”. 
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Vallan väistämättömyyden vuoksi Foucault ei esitä yleisellä tasolla liikkuvaa 
vallan kritiikkiä. Vallan ulkopuolella ei ole tilaa tai paikkaa, joten vallasta vapautu-
minen on vain unelma (tai painajainen). Vallan muodot voivat kuitenkin muuttua,
samoin tavat tuottaa totuus-vaikutelmia (truth-effects). (Clegg 2004.) Huomio 
olisikin kiinnitettävä siihen, miten vallan vaikutuksia tuotetaan ja status quota yl-
läpidetään vallan vaikutusten kautta (Crossley 2005, 23; Foucault 1982). Toisaalta 
jos vallankäyttö oletetaan kaikenkattavana, miten teoreetikko kykenee asettumaan 
tällaisen vallankäytön ylä- tai ulkopuolelle? Eivätkö hänen omat ajatuksensa ole 
silloin samojen valtaprosessien alaisia? (Lagerspetz 1994, 135, 138–139.) ”Valtaa 
on kaikkialla”-väite olisikin ehkä triviaali, jos siihen ei liittyisi ”jännittäviä histori-
allisia esimerkkejä” (Niiniluoto 2003, 239).

Nuutisen (1994) tutkimus pedagogisten tekstien valtanäkemyksistä tuki 
foucault’laista näkemystä kasvatussuhteesta ja kasvavasta vallan mekanismien 
ympäröimänä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että valta ei keskity kasvatuk-
sessakaan tiettyyn pisteeseen tai ilmene vain yhdellä tavalla, vaan on laaja, mo-
nimuotoinen kudos, joka muuntuu erityisesti kasvavan kehityksen ja toiminnan 
tuloksena. (Nuutinen 1994, 188.) Kotikasvatuksen suhteen on liian usein ajateltu, 
että siinä ilmenevä kasvatus ja vallankäyttö on staattista, tietyllä tavalla ilmene-
vää ja vain vanhemman harjoittamaa ja hänen vastuullaan olevaa. Kotikasvatus 
on kuitenkin yhtä lailla laajempien vallanmekanismien ja vallan kudosten ympä-
röimä kuin muutkin vallan kohteet.

Koska kasvattajat ovat yhteisössään vallanmekanismien ympäröimiä, kasvatus 
on vallan alaista toimintaa. Kasvatuksen kautta ei ainoastaan käytetä valtaa, vaan 
se voi myös ”tuottaa vallankäytön edellytyksiä ja rajoituksia”. Toisaalta valta, valta-
suhteet ja vallansubjektit ovat olemassa ja toiminnassa kasvatuksesta riippumatta. 
Tällä tarkoitetaan,  että valta, valtasuhteet ja vallansubjektit ovat kasvatusta laa-
jempia ja monipuolisempia ilmiöitä. (Nuutinen 1994, 54.)

Esimerkiksi kasvavan elämänhallintaan ja subjektin kehittymiseen vaikuttavat 
monet muutkin tekijät kuin kasvatus – näitä tekijöitä kasvatus voi osaltaan tukea 
tai vastustaa tai ne voivat olla kasvatuksen kannalta merkityksettömiä, voipa kas-
vatus olla myös voimaton niiden edessä. Kasvavien tulevaisuutta ei määritä siis 
pelkästään kasvatus, vaan sen kanssa kamppailevat myös muut elämänhallinnan ja 
vallan prosessit kuten politiikka, mainonta ja markkinat. Eri tekijöiden merkitystä 
on kuitenkin mahdotonta määritellä käsitteellisesti, sillä subjektiuden kehitysedel-
lytykset riippuvat reaalimaailman valtajärjestyksestä. (Nuutinen 1994, 54–55, 58.) 

Goren (1995) empiirinen tutkimus osoitti, että yksikään pedagoginen paikka 
tai tilanne ei ole vapaa valtasuhteista eikä onnistu ’pakenemaan’ vallan tekniikoi-
den käyttöä. Kasvatuksellisia valtasuhteita säädellään voimakkaasti vallan teknii-
koiden kautta. Vallan tekniikoita käytetään usealla eri tavalla: (1) tiedon konstru-
oimiseksi, (2) osanottajien välisten suhteiden konstruoimiseksi sekä (3) tiettyjen 
subjektiivisuuksien kuten itsen määrittelyn konstruoimiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Vaikka vallan tekniikat ilmenevät eri tavoilla erilaisissa kasvatuksellisissa konteks-
teissa, niiden toiminta osoitti Goren tutkimuksessa valtasuhteiden paikallisuuden, 
epävakauden ja epäselvyyden. (Gore 1995, 182–184.)

Foucault’n valtakäsityksessä keskeistä on vallan hahmottaminen toimintana, 
jota sisältyy kaikkiin ihmisiin välisiin suhteisiin ja joka ei ole vain tukahduttavaa, 



84

vaan myös tuottavaa (Alhanen 2007, 120).89 Foucault kritisoi erityisesti perinteis-
ten valtanäkemysten mukaista diskurssia, jota hän kutsuu ”juridis-diskursiivisek-
si” lähestymistavaksi. Siinä valta käsitetään (1) joko repressiivisenä voimasuhteena 
tai vihamielisten voimien keskinäisenä kamppailuna (sota-repressio-käsiteparin 
mukaisesti), jolloin yhteiskunnassa vallitsevien voimasuhteiden nähdään synty-
neen taistelun kautta; tai (2) yksilön resurssin tavoin omistamana valtana, joka on 
vaarassa muuttua sorroksi ylitettyään sopimuksessa sille asetetut rajat (sopimus-
sorto-käsiteparin mukaisesti). (Foucault 1980, 88–92; 1998, 63–69.) 

Juridis-diskursiivisella valtakäsityksellä on kaksi pääheikkoutta: Ensinnäkin se 
rajaa vallan koskemaan vain hyvin kapeaa sosiaalista ja poliittista elämää, jolloin 
ajatellaan ylioptimistisesti, että yksilöt ovat vapaita vallan vaikutuksista, mikäli he 
ovat suvereenin tavoittamattomissa. Toiseksi tällainen valtakäsitys näkee vallan 
pohjimmiltaan negatiivisena, sortavana ja estävänä pakkona. Foucault’n valtakri-
tiikin erityisenä kohteena on siis repressiivinen hypoteesi, joka identifi oi vallan 
negatiivisesti vaikuttamiseen, kontrolliin ja alistamiseen. (Foucault 1998, 63–69; 
Varis 1990, 112). Kotikasvatusta koskevaa valtaa kuvaavat myös osaltaan juridis-
diskursiivisen valtakäsityksen heikkoudet: Kotikasvatuksessa ilmenevä vanhempi-
en valta hahmotetaan usein väistämättä negatiivisena vaikuttamisena ja kontrolli-
na, josta poispääsyn nähdään vapauttavan kasvatettavat vallasta vapaaseen tilaan. 

Näkemys, että valta sanoo vain ei, on kuitenkin Foucault’n mielestä väärä, sillä 
jos vallalla ei olisi mitään muuta tehtävää kuin kieltää ja sortaa, kuinka kukaan 
tottelisi sitä? Foucault korostaa, että valta on paitsi sortavaa ja negatiivista, myös 
tuottavaa ja mahdollistavaa. (Allen 2002, 132–134; Foucault 1980; 1998, 70.) Esi-
merkiksi Miller (1987, 1) tähdentää nimenomaan Foucault’n valtakäsityksessä 
olevaa valtaa subjektiviteettia tukevana, kehittävänä, muokkaavana ja hoitavana 
vastakohtana repressiiviselle valtakäsitykselle. 

89 Erityisen tärkeää on huomata, että Foucault tekee erottelun valtasuhteiden (relations 
du pouvoir) ja hallinnan (gouvernment) ja toisaalta vallan (pouvoir) ja voiman (force) 
välillä sekä väkivallan ja vallankäytön välillä. Siinä missä vallankäyttö on toimintaan 
kohdistettua toimintaa, hallinta on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja vakiintunutta 
vallankäyttöä. Valtasuhteiden vakiinnuttua niiden aikaan saamasta hallinnasta tulee osa 
käytäntöjä. (Alhanen 2007, 119–128.) Siinä missä valta kohdistuu toimintaan, väkivalta 
kohdistuu toiminnan, voiman tai asian tuhoamiseen. Valtasuhteen edellytys on mo-
lempien osapuolten vapaus: Vallan kohteella on oltava mahdollisuus toimia toisin kuin 
mitä vallankäyttäjä toivoo. Väkivalta on vallasta erillinen, sillä siinä ei ole alistumisen ja 
alistumattomuuden välistä valinnan mahdollisuutta, koska siinä uhria kohdellaan ruu-
miina, ei päätöksentekoon kykenevänä ihmisenä (Kusch 1993, 103). Jopa valtasuhteen 
vakiintumisen jälkeen alistuneella on oltava mahdollisuus vastarintaan. Näistä syistä 
Foucault katsoo, että valtasuhde ei ole vakiintunut asetelma tai jonkun pysyvä om-
aisuus, vaan siitä kamppaillaan. (Alhanen 2007, 122; Foucault 1982, 789–790.) Erottelu 
varsinkin vallan ja väkivallan välillä on erityisen tärkeä kotikasvatuksen kontekstissa: 
Tahot, jotka vastustavat yksioikoisesti kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa, samaistavat 
sen nähtävästi usein virheellisesti väkivaltaan tai hallintaan.
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Jos kasvatukseen sisältyvä valta nähdään pelkästään sortavana ja estävänä nega-
tiivisena voimana, silloin ei huomioida siihen sisältyviä tuottavia, mahdollistavia 
ja suojelevia tekijöitä. Esimerkiksi kasvattajan tai hoivaajan ja lapsen välinen suh-
de on Vuoren (1991) mielestä hyvä esimerkki ”tuottavasta valtasuhteesta”. Vaikka 
kasvattajan tai hoivaajan valta voi olla tukahduttavaa ja kieltävääkin, tuottava valta 
on edellytys muun muassa auktoriteetille. (Vuori 1991, 63.) Kotikasvatuksessa val-
lan tuottava puoli ilmenee muun muassa siinä, että auktoriteetti on tutkimukseni 
mukaan vanhempi-lapsisuhteessa monipuolisempi ja syvällisempi kuin muissa 
auktoriteettisuhteissa (ks. luku 5.3).

Foucault ei tietenkään tarkoita, etteikö valta toimi koskaan sortavasti tai nega-
tiivisesti, vaan ainoastaan, että valta näin nähtynä antaa siitä liian kapean kuvan. 
Avain Foucault’n ymmärtämiseen on nimenomaan vallan sortavien ja tuottavi-
en aspektien yhteenkietoutuneisuuden myöntäminen ja ymmärtäminen. (Allen 
2002, 133–135.)

Allen (2002, 142) huomauttaa, että tämä ei tarkoita, että valta olisi Foucault’lle 
normatiivisesti positiivista, sillä Foucault näkee vallan puhtaasti strategisin ter-
mein.90 Tämä asettaakin tutkimukseni tulkinnat hankalan ongelman eteen: Tulkit-
sen nimittäin itse vallan myös normatiivisesti positiivisena, enkä näe sitä pelkäs-
tään strategisin termein. 

Allenin (2002) mukaan vallan käsitteleminen puhtaasti strategisin termein on 
Foucault’n heikkous, sillä strateginen näkökulma ei tee mahdolliseksi selittää ja 
analysoida sitä, miten valta yhdistää sosiaalisia liikkeitä. Allen ehdottaa, että laajem-
pi valtanäkemys saavutetaan yhdistämällä Foucault’n strateginen ja Arendtin yh-
teisöllinen näkemys vallasta. Siinä missä Foucault näkee vallan strategisin termein, 
jolloin valta on aina normatiivisesti epäilyksenalaista ja arveluttavaa, Arendtille 
valta kommunikatiivisena on normatiivisesti aina hyvää. (Allen 2002, 142–145.) 

Postmoderni näkemys vallasta tuottavana ja positiivisena ei siis välttämättä 
ratkaise kokonaan subjektiuden muodostumisen ongelmaa kasvatuksessa, aina-
kaan, mikäli valta nähdään normatiivisesti arveluttavana. Foucaultin ja Arendin 
näkemysten yhdistäminen on ainakin sikäli relevanttia, että silloin valta voidaan 
nähdä normatiivisesti sekä arveluttavana että positiivisena. Toisaalta vielä parempi 
ratkaisu voisi olla postmodernin ja modernin näkemyksen yhdistäminen, jolloin
pystytään näkemään valta paitsi sekä sortavana että tuottavana, vastaamaan laa-
jempiin todellisuutta koskeviin kysymyksiin sekä tarkastelemaan valtaa sisäisen 
suhteen käsitteen kautta (ks. luvut 4.4.4 ja 8.1.1).

Kotikasvatukseen sisältyvän vallan tarkastelussa tulisi välttää tarkastelutapo-
jen polarisoitumista joko vallan epäilyttävänä tai ”aina hyvänä” näkemiseen, sil-
lä samakin käytäntö tai toiminta saattaa olla toisessa tilanteessa normatiivisesti 
arveluttavaa ja epäeettistä, toisessa tilanteessa puolestaan hyvää ja hyväksyttävää.

90 Toisaalta on paradoksaalista, että Foucault korostaa vallan tuottavaa, positiivista 
puolta, mutta silti kirjoituksissaan olettaa vallan diskurssien selvästi olevan usein ”vää-
ränlaisia” ja ihmistä sortavia. On huomattava, että Foucault’n analyysin alueet kuten 
hulluus, kuolema, rikos ja seksualiteetti ovat kaikki joko negatiivisina tai ristiriitaisina 
pidettyjä aiheita.
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Kasvatettavan tarve suojeluun ja ohjaukseen pedagogisesti tarkoituksenmukaisten 
toimintatapojen kautta asettaa kotikasvatuksen normatiivisuuden tarkastelulle 
erityisen haasteen. 

4.4.2 Minuus ilman ydintä

Länsimaiseen minäkäsitykseen sisältyy normatiivisen aseman saavuttanut ajatus 
minuudesta, joka kätkeytyy jokaisen ihmisen sisälle. Tällainen minäkäsitys on 
individualistinen eli yksilölähtöinen. (Saastamoinen 2006a, 171–172.) Traditio-
naalinen persoonallisuuskäsitys on korostanut yksilöiden välisiä eroja, persoonal-
lisuuden vakautta, pysyvyyttä, yhtenäisyyttä sekä persoonallisuuden vaikutusta 
käyttäytymiseen. Tällainen persoonallisuuskäsitys on essentialistinen: ihmisluon-
to määrittää mitä ihmiset voivat tehdä ja mitä he eivät voi tehdä. (Burr 1995, 19–
20.) Postmodernismi on kyseenalaistanut tällaisen näkemyksen ihmisestä. Myös 
kasvatuksen alueella postmodernismi kyseenalaistaa idean ihmisten muuttumat-
tomasta, pysyvästä identiteetistä (Atkinson 2000, 82–83). 

Yhtenä ongelmana traditionaalisessa minuuskäsityksessä on yksilöllistymisen 
doktriinin eli psykokulttuurin hallitseva asema, jonka vuoksi ihmistä tai ihmi-
syyttä on oikeastaan mahdotonta tarkastella viittaamatta psykologiatieteiden kä-
sitteistöön. Tämä tarkoittaa, että useat yhteiskunnan kulttuuriset ja rakenteelliset 
ongelmat muunnetaan yksilön ongelmiksi. On kuitenkin ongelmallista, mikäli 
poliittinen ulottuvuus asioihin katoaa ja sosiaaliset ja rakenteelliset ongelmat näh-
dään lähinnä emotionaalisiksi ongelmiksi, joihin ratkaisuiksi tarjotaan yksilöiden 
elämänhallintaa ja terapeuttista asennoitumista. (Saastamoinen 2006b, 140, 160.)91 
Tämä pätee myös vanhempiin, joita syyllistetään myös asioista ja ongelmista, jotka 
ovat pikemminkin rakenteellisia kuin yksilön hallittavissa olevia.

Postmodernismi kieltää kaikki sellaiset näkökulmat minuuteen92, jotka oletta-
vat sen perustuvan syvempiin rakenteisiin (Glass 1993, 5). Postmodernistit väit-
tävät, että yksilösubjektin konstruoitu luonne ei pohjaudu essentialistiseen yti-
meen vaan useisiin kerroksiin (Aalto 1998, 150151). Toisin sanoen ydinihmisyyttä 
tai ihmisluontoa ei ole olemassa, vaan ihminen ristiriitaisena olentona muuttuu 
hetkestä ja tilanteesta toiseen (Puolimatka 1999, 184–185). Postmoderni näkö-
kulma ei näe koherenttia minuutta ontologisesti itsenäisenä entiteettinä, vaan pi-
kemminkin sosiaalisesti konstruoituna abstraktiona, joka on vallankäytön ja sen

91 Saastamoinen (2006b, 154) huomauttaa kuitenkin, että on väärin niputtaa kaikki 
länsimainen psykologia yhteen ja nähdä se ainoastaan minuuden teknologiana. Psyko-
logia on auttanut käsitteellistämään mielenterveyden ongelmia ja kriisejä ja se tarjoaa 
myös optimistisia näköaloja ihmiseen. Ongelmana on, että modernisaatiokehityksen 
tulkinnat ovat kääntyneet pessimistiseen, riskejä korostavaan suuntaan, jolloin yksilön 
päämääräksi voi tulla pelkkä selviytyminen. (ks. Saastamoinen 2006b, 161–164.)  
92 Saastamoinen (2006a) määrittelee minuuteen liittyvät käsitteet seuraavasti: Minuus 
on yksilön refl eksiivinen tietoisuus itsestään, identiteetissä minuus on muuttunut koh-
teeksi siten, että muut määrittelevät ja arvottavat minuutta, subjektin käsite puolestaan 
viittaa aktiiviseen toimijuuteen (Saastamoinen 2006a, 170, 172). 
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sisältämien diskurssien tulosta (Autio 2006, 203). Autonomiseksi persoonaksi tulo 
on nimittäin mahdollista ainoastaan sosiaalisen todellisuuden jäsenenä (Quante 
2001, 155). 

Subjektiviteetin olemuksen ja olemuksellisuuden korostaminen vaihtuu post-
modernismissa subjektiviteetin moninaisuudeksi, kerroksellisuudeksi ja epäyh-
tenäisyydeksi. Subjektiviteetin yhteydet identiteettiin, intentionaalisuuteen ja 
haluun ovat postmodernismissa poliittisia kysymyksiä, joita ei voida tarkastella il-
man sosiaalisten ja kulttuuristen voimien huomioimista. (Giroux 2001, 178, 180.) 
Identiteetti on aina prosessissa oleva ja suhteisiin perustuva ja näin ollen myös 
epävarma, väliaikainen, ei-annettu (Clegg 2000, 80; Stronach & MacLure 1997, 
74–75), moninainen ja muuttuva (Applebaum & Boyd 2000, 37).93 Koska yksilö 
on sosiaalisesti tuotettu, hän muodostuu useista pirstaleisista tai katkelmallisista 
identiteeteistä. Subjekti ei siis ole ”annettu”, vaan historiallisesti tuotettu. (Hardy 
& Leiba-O’Sullivan 1998, 459.) 

Vallan yksi muoto on tehdä yksilöistä subjekteja (Foucault 1982, 781). Foucault 
väittää siis, että ei olemassa valtasuhteista riippumattomia subjekteja, vaan sekä 
subjektin ominaisuudet että toimintakyky syntyvät subjektivoivan vallankäytön 
tuloksena (Alhanen 2007, 121). Koska autonominen yksilö on sosiaalisten valta-
suhteiden tulos, taustalla ei ole nähtävissä  tietynlaista ihmisluontoa vaan ihmi-
nen on se, miksi hänet tehdään tai millaiseksi hän itse tekee itsensä. Tästä seuraa, 
että mitään ’todellisia’, valtasuhteiden ulkopuolisia intressejä ei ole olemassa, vaan 
kaikki ihmisyyden aspektit voivat olla vallankäytön tulosta. Myös autonomisen 
ihmisen idea on ainoastaan yksi historiallisesti vallankäytön strategioiden kautta 
syntynyt käsitys. (Lagerspetz 1994, 136–137.) Näin ollen intresseistä vallan kol-
mannen ulottuvuuden mukaisesti ei kannata puhua (ks. esim. Clegg 2000, 80). 

Kysymykset ”Mitä valta on?” ja ”Mistä valta tulee” olisi korvattava kysymyksillä
”Mitä tapahtuu?” tai ”Minkälaisten välineiden ja keinojen kautta valtaa käyte-
tään?” tai ”Mitä tapahtuu kun yksilöt käyttävät valtaa toisiinsa?”. Näin vältetään 
vallan metafyysinen tai ontologinen määrittely ja voidaan keskittyä mieluummin 
vallan tematiikan kriittiseen tarkasteluun. (Foucault 1982, 786.)94

93  Postmoderni tapa kuvata ruumis fragmentoituneena, liikkuvana ja rajattomana, 
estää helposti ruumiin syntymisen ja paikantumisen kuvaamisen konkreettisissa vallan 
rakenteissa tai materiaalisissa sorron muodoissa. Tällöin tullaan myös helposti vähätel-
leeksi ruumiin alistamisen tapoja. (Giroux 2001, 195.) Tämä on paradoksaalista, sillä 
postmodernismissa pyritään kuvaamaan ja kritisoimaan ruumiin alistamisen tapoja ja 
tekniikoita. 
94 Foucault tuo selvästi esille, että hänen tutkimuksensa kohdistuvat pikemminkin sub-
jektiin kuin valtaan. Itse asiassa kysymykset vallasta sinänsä eivät kiinnosta Foucault’a, 
mutta valtasuhteiden analysoiminen on välttämätöntä, jotta voidaan tarkastella niitä 
käytäntöjä, joissa ihmiset objektivoidaan subjekteiksi. (Foucault 1982, 777–778, koros-
tus tutkijan.) Koska vallalla ei ole Foucault’n tulkinnan mukaan tarkkaa sijaintia eikä 
sitä voida paikantaa tiettyyn persoonaan tai rakenteeseen, vaan ihmissuhteiden verk-
koon, sitä ei paikanneta myöskään ”ilkeisiin ihmisiin” (Gergen 1999, 207–209). Toisin 
sanoen Foucault ei paikanna vallan olemukseen ’psykologistisia’ tai substantiaalisia pe-
rusoletuksia (Varis 1990, 115).  
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Ydinkysymys ei ole enää ”Kuka ihminen on” vaan ”Mikä niistä?”. Genealogias-
sa uskotaan, että jokainen elämänmuoto luo oman subjektiviteetin ja inhimillisen 
identiteetin tapansa tai lajinsa. (Shapiro 1990, 96.) Foucault ei keskity tarkastele-
maan sitä ”Kenellä on valtaa” tai ”Kuinka yksilö käyttää valtaa” vaan hänen pää-
huomionsa kiinnittyy siihen ”Kuinka valta tuottaa yksilöt”. Foucault’n fi losofi aa 
leimaa kysymys siitä ”miten käytännöt objektivoivat ihmisiä erilaisiksi subjekteiksi”. 
(Alhanen 2007; Pulkkinen 2003). 

Postmodernin kriitikot ovat syyttäneet postmodernia eettisestä nihilismistä ja 
”subjektin kuolemasta”95, jonka on nähty johtavan moraalisen autonomian ja toi-
minnan mahdollisuuksien häviämiseen (Pulkkinen 2003, 9–12). Jos ihmiset ovat 
vain diskurssin tuotteita eli jos toiveemme, halumme ja intentiomme ovat vain 
kulttuurisia tuotteita ja diskursiivisia rakenteita eivätkä ihmistoimijoiden tuot-
teita, miten voimme puhua ihmisten toimijuudesta? Ihmiset näyttävät kuitenkin
uskovan yleisesti kykyynsä muuttaa itseään ja maailmaa uskomustensa ja teko-
jensa kautta. (Burr 1995, 59–60, 111.) Länsimaiseen kulttuuriin sisään rakennettu 
ajatus ihmisten yksilöllisyydestä ihmisenä olemisen ulottuvuutena on sinällään 
tärkeä eikä poistu sillä, että kaikki psykologinen tietämys julistetaan vain kurinpi-
tovallan ilmentymäksi (Saastamoinen 2006a, 178). Ongelman ratkaisuna voisi olla 
sen myöntäminen, että olemme sekä diskursseja aktiivisesti tuottavia ja manipu-
loivia että niiden tuotteita. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan poista kokonaan vaikeutta 
selittää toimijuutta. (Burr 1995, 90, 93, 153.) 

Teoreettisissa keskusteluissa ei tuoda juuri koskaan esille kysymystä siitä, mi-
ten ihmisen oletetaan käytännössä elävän moninaisen identiteetin kanssa? Yh-
tenäisen minuuden särkyminen on vastoin melkein kaikkia julkisia ja poliittisia 
tavoitteita. Monilukuinen persoonallisuus aiheuttaa konsensukseen perustuvassa 
maailmassamme usein sekasortoa ihmisen olemisessa ja identiteetissä ja jopa vie-

95 Väite subjektin kuolemasta ei ole postmodenisteille metafyysinen (he eivät hyväksy 
metafyysisiä väitteitä) vaan poliittinen. Mutta onko juuri nyt, kun esimerkiksi naiset 
ovat alkaneet tuntea itsensä toimijoiksi ja persooniksi, joilla on oma autonomiansa, 
aika haudata ajatus subjektista? (Noddings 2007, 81.) Pulkkisen (2003, 9 -12) mielestä 
toimijuuden ymmärtäminen rakentuneena eli konstruoituneena ei missään tapaukses-
sa poista sen vaikuttavuutta toimijuutena, vaan pikemminkin yllyttää näkemään eri-
laisia vaihtoehtoja. Allen (2002) myöntää, että useat Foucaultin kriitikot ovat onnistu-
neet osoittamaan, että Foucault on sitoutunut ajatukseen subjektin kuolemasta, mikä 
puolestaan johtaa toimijan mahdollisuuden kieltämiseen tai kiistämiseen. Allen näkee 
Foucault’n näkökulman puutteellisena, mutta toisaalta hän pitää väitettä Foucault’n 
sitoutumisesta subjektin kuolemaan liioittelevana. (Allen 2002, 135, 136.) Haugaard 
(1997) puolestaan väittää, että Foucault’n genealogisen analyysin tutkimat strategiat ja 
konfl iktit, jotka luovat totuuden tuottamisen järjestelmiä, kätkevät itse asiassa taakseen 
oletuksen aktiivisesta, autonomisesta subjektista. Näin ollen Foucault’n työ ei näyt-
täisikään olevan ’ihmisen kuoleman’ ylistämistä, vaan koska yksilöt luovat totuuksia 
ja merkityksiä osana dominaation strategiaa ja manipuloivat totuuksia, Foucault’n 
analyysi voitaisiin tulkita jopa päinvastaisella tavalla eli ’ihmisen synnyn’ ylistykseksi. 

(Haugaard 1997, 95.)  



89

raantumisen ja tuskan kokemuksia. Jos tällainen ihminen tuntee olevansa uhri, 
eikö postmodernismi, jossa ihmisen moninaista minuutta pidetään toivottavana, 
ota sitä vakavasti? (Glass 1993, 6–7, 15, 157–158.) Eikö mielen tasapaino ole kui-
tenkin myönteinen arvo, jota tulisi suosia tasapainottomuuden sijaan, kuitenkaan 
syrjimättä tai viemättä ihmisarvoa mieleltään tasapainottomilta (ks. Puolimatka 
2004, 340)? Kotikasvatuksessa ihanteena ei ole käytännössä koskaan monilukui-
nen persoona, vaan kotikasvatuksen identiteettikäsitys nojaa vahvasti moderniin 
persoona- ja identiteettikäsitykseen.

Toisin kuin (moderni) elämänprojektin käsite, minän koostamisprosessi, jo-
hon sisältyy purkamista ja koostamista, on Baumanilla (1996, 201) vailla näkyvää 
tavoitetta tai pysyvää suuntaa. Identiteetti on toki rakennettava, mutta sen raken-
tamiseen ei ole säädettyä mallia tai kiintopistettä, josta käsin sitä voitaisiin arvi-
oida, vaan se koostuu yrityksistä ja erehdyksistä sekä jatkuvasta, ei-lineaarisesta 
toiminnasta. Näin ollen identiteetin rakentumisesta ei kannata puhua ”kehittymi-
senä”. (Bauman 1996, 200.) 

Tällainen näkemys on vastakkainen perinteiselle pedagogiselle näkemykselle, 
jossa kasvatettavan identiteetin rakentuminen nimenomaan ”kehittymisenä”, mo-
dernissa mielessä, on kasvatuksen yksi tärkeimpiä päämääriä. Erityisesti kotikas-
vatuksessa kasvatettavan identiteetin rakentumisella on koko kotikasvatusta läpäi-
sevä rooli, jota ilman kotikasvatuskäytäntöjen tarkastelu on miltei mahdotonta. 

Toisaalta kasvatuksella pedagogisen paradoksin ja Menonin paradoksin kaut-
ta ymmärrettynä on selkeä yhtymäkohta postmoderniin näkemykseen sikäli, että 
kasvattaja ei voi määritellä kasvatettavan identiteettiä ennalta kuin osittain, sillä 
kasvatettavan oma kasvu ja persoona määrittää identiteetin ”tuloksen”. Identi-
teetin osittaisen avoimuuden salliminen on välttämätöntä myös siksi, että silloin 
vältetään ongelmat, jotka seuraavat ”minän koostamisen kulun” ja lopputuloksen 
testattavuuden vaatimuksista ja sen muuttumisesta toimijoiden riippumattomuu-
den kriteeriksi (ks. Bauman 1996, 214). 

Erityisen tärkeä argumentti kotikasvatuksen kannalta on Giddensin (1991) 
huomio, että vaikka minäidentiteetti nähtäisiin jatkuvana itsensä luomisena, yl-
läpitämisenä ja ymmärtämisenä eikä annettuna ominaisuuksien summana, jatku-
vuuden tunne vaatii, että ihmiselle on syntynyt varhaissosialisaation aikana pe-
rusluottamus ja ontologinen turvallisuus. Minuus ei ole milloinkaan myöskään 
puhdas sosiaalinen konstruktio, vaan myös kognitiivinen konstruktio: kognitiivi-
set prosessit käyvät läpi normatiivis-kehityksellisiä muutoksia, joiden aikana käsi-
tykset itsestä muovautuvat (Harter 1999, 8). Näin ollen tietyt psykologiset proses-
sit ovat lapsen identiteetin kehittymisessä olennaisia. 

Identiteetin muovautumisen lisäksi kasvatuksen kannalta on kiinnitettävä 
huomiota myös arvotietoisuuden rakentumisen mahdollisuuteen. Kasvatuksessa 
tärkeänä päämääränä on, että kasvatettava oppii sisäistämään ja toimimaan tiet-
tyjen arvojen mukaisesti. Osittain tällaiset arvot määrittyvät yhteiskunnan ja kas-
vatettavan lähiyhteisöjen kautta, osittain kasvatettava luo ja löytää tällaiset arvot 
itse. Postmodernismissa ongelmana on, että jotkut ajattelijat eivät näe arvotietoi-
sen minuuden kehittymistä edes myönteisen psykologisen kehitysprosessin lop-
putuloksena, vaan ihmisen vapaus näyttäytyy heille pikemminkin ruumiin kautta 
saatuina elämyksinä vailla moraalista vastuuta (Puolimatka 2004, 208).
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Jos minuuden rakentaminen on esteettinen, yksilön täydellistä vapautta ilmen-
tävä projekti, kasvatus ei pysty tarjoamaan yksilölle käsitystä hyvästä ja pahas-
ta, vaan sen on tyydyttävä esittelemään erilaisia vaihtoehtoja (Puolimatka 1999, 
215).96 Baumanilaisen, vailla eettistä perustaa olevan, yksilöllisen etiikan (ks. Bau-
man 1996) ongelmana on, että yksilö voi olla halutessaan sitoutumatta tällaiseen 
etiikkaan. Kasvatuksessa yksilöllistä moraalia edellyttää kuitenkin väistämättä yh-
teisöllinen sääntely. (Koski 2001, 188.) 

Toisaalta ihmisen minuutta ei nähdä yksiulotteisena enää edes modernissa lä-
hestyistavassa. Huomiota on kiinnitetty enenevästi muun muassa ihmisen itseään 
koskevien käsitysten suhdespesifi yteen eli siihen, että hän pitää itsestään eri tavalla 
ja eri verran eri konteksteissa (Harter, Waters & Whitesell 1998) sekä ihmisen mo-
nilukuisiin minuuksiin (erilainen minuus eri ihmisten kanssa) (Harter 1999, 76), 
jolloin kyseessä on relationaalinen minäkuva (ks. Harter, Waters & Whitesell 1998; 
Salmivalli 2005, 124). Tällöin kyseessä ei ole kuitenkaan nähdäkseni pirstaleinen 
minuus, vaan suhteellisen eheä minuus, joka saa erilaisia piirteitä eri konteksteissa 
ja eri ihmisten kanssa.

Vaikka yksilö mahdollisesti ei olekaan niin ehjä ja johdonmukainen olento kuin 
psykologia ja sosiaalipsykologia ovat antaneet ymmärtää, sosiaalisissa konteks-
teissa tapahtuvat muutokset eivät ole sattumanvaraisia (Burr 2004, 38). Kootusti 
voidaan todeta, että pitkittäistutkimukset ja meta-analyysit persoonallisuudesta ja 
sen piirteistä eivät tue sen paremmin essentialistista kuin radikaalin kontekstuaa-
listakaan näkökulmaa. Persoonallisuuden piirteiden pysyvyys ei ole niin korkea 
kuin essentialistit olettavat, mutta ei myöskään niin hauras kuin antiessentialistit 
olettavat. (Caspi, Roberts & Shiner 2005, 466–467.)

Essentialististen97 oletusten välttäminen on kuitenkin lähes mahdotonta. Jon-
kinlaista essentialismia on väittää esimerkiksi biologisten ja psykologisten kuvaus-
tapojen ihmiseen olevan vääriä. Myöskään oletus ihmisestä sosiaalisena diskurs-
sien käyttäjänä, paikalliseen moraaliseen järjestykseen kiinnittyvänä moraalisena 
toimijana (ks. Burr 1995, 113–114, 120) ei ole anti-essentialistinen kanta. On eri-
koista olettaa, että paikallinen moraalinen toimijuus olisi jotenkin parempaa ja 
oikeampaa kuin universaaleihin moraalisiin periaatteisiin – esimerkiksi ihmisoi-
keuksiin – sitoutuminen.

Toisaalta postmoderni minuuskäsitys on myös oikeansuuntainen. Kuten 
Allen (2002) korostaa, postmodernismin kritisoimissa juridis-diskursiivisissa val-

96 Koska lapsella on oikeus tietynasteiseen jatkuvuuteen aikuisen antamassa huolenpi-
dossa, lapsen perusturvallisuuden on kehityttävä ennen kuin hän alkaa kyseenalaistaa 
moraalin perusteita (Puolimatka 1999, 183–184). 
97 Essentialismi on metafyysinen teoria, jonka mukaan objekteilla on tietty ydin tai pe-
rusolemus (The Cambridge Dictionary of Philosophy 2001, 281). Ihmistä koskien es-
sentialismin olettaminen tarkoittaa, että ihmisellä oletetaan olevan tietynlainen luonto, 
joka määrittää häntä. Vaikka nykyään essentialistisia oletuksia pidetään ongelmallisina, 
käytännön elämässä ja tieteessä nojaudutaan yleensä vähintään heikkoihin essentialis-
tisiin oletuksiin.



91

takäsityksissä yksilöllinen subjekti tai toimija nähdään täysin valmiina ja vakaana
entiteettinä. Tällöin valta postuloituu subjektin ulkopuoliseksi, parhaimmillaan 
häneen vaikuttamattomaksi seikaksi. Kuitenkaan yksilöllinen subjekti tai toimija 
ei ole valmis entiteetti, kuten muun muassa Foucault korostaa, vaan rakentuu pi-
kemmin vallan täyttämissä tai läpäisemissä sosiaalisissa suhteissa ja niiden kaut-
ta. Valta on siis tärkeä elementti yksilöiden muodostumisessa, jopa ehto yksilön 
subjektiviteetin mahdollisuudelle. Allenin tulkinnan mukaan subjektiviteetti on 
(Foucault’lle) siis toimijuuden ennakkoehto. (Allen 2002, 132–135.) Tällöin valta 
hahmotetaan ulkoisen suhteen sijaan sisäisenä suhteena. Kasvatuksessa ja aivan 
erityisesti kotikasvatuksessa tällainen oletus on välttämätön.

Kotikasvatuksen kannalta erityisen olennaista on nimenomaan postmodernis-
min korostama ihmisen sosiaalinen, vallan sisäistä suhdetta korostava paikantu-
minen: 

”Ihmisen paikantuminen sosiaalisiin ryhmiin on tärkeä identiteetin ja itsear-
vostuksen lähde. Tällöin sosiaalisen tehtävänä ei ole vain vaikuttaa jo olemas-
sa olevaan yksilöön, vaan tavalla tai toisella auttaa luomaan tuo yksilö”. (Burr 
2004, 143.) 

Minuutta ei pitäisikään tarkastella vain ”psyyken syvyyksien” tai aivojen kautta, 
vaan minuuden sosiaalinen ja suhteista syntyvä ulottuvuus tulisi myös huomioi-
da (Saastamoinen 2006b, 167). Oikeastaan postmoderni käsitys minästä on siinä 
mielessä hyvinkin oikeassa, että minuus ei milloinkaan muodostu tyhjiössä eikä 
ihmisestä voida puhua rationaalisena, riippumattomana olentona kontekstista ir-
rallaan. Postmodernismin mukainen käsitys minuudesta erehtyy kuitenkin siinä, 
että se ei joko huomaa tai halua myöntää, että ihmisen pyrkimyksenä on useim-
miten eheä minuus. 

Popperin ensimmäisen maailman kaltaiset seikat asettavat selkeät reunaehdot 
maailmalle ja ihmiselle eikä niitä voida palauttaa pelkästään johonkin diskurssiin. 
On siis ongelmallista, mikäli ihmisen oletetaan kykenevän refl ektoimaan, hyväk-
symään tai torjumaan tarjottuja subjektiasemia, vaikka tämän mahdollistavia psy-
kologisia prosesseja ei selitettäisi mitenkään (Burr 2004, 141) tai koko ajatus psy-
kologisista prosesseista kyseenalaistettaisiin, niin kuin postmodernismissa usein 
tapahtuu. 

Vaihtoehdon postmodernille minuuskäsitykselle tarjoaa realistinen minuus- ja 
identiteettiteoria, jonka mukaan yksilöt elävät yhteiskunnassa, joka on olemassa 
heistä riippumattomana todellisuutena, mutta jonka piirissä he tulkitsevat koke-
miaan tapahtumia. Koska kokemukset perustuvat objektiivisesti olemassa olevaan 
maailmaan, minuutta tai identiteettiä ei voida nähdä puhtaasti subjektiivisena tai 
yksilöllisenä seikkana, vaan sosiaalinen identiteetti muodostuu yksilön persoo-
nallisista, kulttuurisista ja rakenteellisista emergenteistä voimista. (Kuusela 2006c, 
45–46, 53, ks. myös Poutanen 2005, 181.) 

Kuuselan (2006c, 48) mukaan onkin yhtälailla ongelmallista olettaa rationaa-
lisen valinnan mukainen yksilöllinen toimija kuin sosiaalisen konstruktionismin 
mukainen ylisosiaalisen toimija. Toisaalta voidaan pyrkiä välittävään ratkaisuun 
postmodernin, ei-ytimellisen minän ja joustamattoman, stabiilin minän käsitteen 
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välillä, jota modernismi puhtaimmillaan edustaa. Heikko essentialismi on kuiten-
kin pakko olettaa, jotta ihmistä ja hänen  kykyjään muutenkin kuin sosiaalisesti 
konstruktoituneena pystytään käsittelemään.98 

Foucaultlaisessa ajattelutavassa minuuden rakentumisen taustalla on vallan-
käytön muotoja, joiden kautta tietyt ihmisenä olemisen tavat ja niiden ymmär-
täminen on normalisoitu ja tehty tavoiteltaviksi. Jos ihminen poikkeaa normaa-
lista, häneen kohdistuu virallisia ja epävirallisia sanktioita. Vapauden ja valintojen 
diskurssien kautta ihmistä voidaan myös hallita tehokkaasti. (Rose 1999, 61–97 
Saastamoisen 2006a, 176 mukaan.) 

Modernin ajan yksilöllisyys ei siis perustukaan ihmisen autenttisille kokemuk-
sille itsestään, vaan ennemminkin normalisoivalle hallinnalle. Ongelmana eivät 
ole valtasuhteet ja ihmisten hallitseminen sinänsä, vaan hallinnan laajentuminen 
subjektivoimisen ydinalueille, valtion saama kontrolli tämän suhteen ja tällaisen
hallinnan tuottamat normalisoivat vaikutukset: Tällainen normalisointi pakot-
taa ihmiset ajattelemaan tietyllä tavalla ja elämään normitetulla tavalla. (Alhanen 
2007, 144, 148–149.)99 

Myöskään Foucault ei vastusta vallankäyttöä sinänsä vaan sellaisia vallankäy-
tön moderneja ilmentymiä, jotka voidaan nähdä normalisoivaksi hallinnaksi. Hal-
linnan muotoja, jotka ovat yhtä aikaa keskitettyjä, yksilöiviä ja normalisoivia, on 
vastustettava, koska ne ”ulottuvat ihmisen subjektivoitumisen ydinalueelle ja ra-
joittavat heidän ajatteluaan ja vapauttaan”. (Alhanen 2007, 18, 139–141, 196.) Kun 
valtaapitävät voivat määritellä ”normaalin” ja ”epänormaalin”, valta ei pelkästään 
tuota tietoa vaan konstituoi myös todellisuutta. Tieto voi olla kauhistuttaviin mit-
tasuhteisiin asti sosiaalisen pakottamisen väline. (Niiniluoto 2003, 243–245.) 

98 Essentialismi voi ilmetä esimerkiksi ihmisten selviämisen ja hyvinvoinnin kannal-
ta keskeisten tarpeiden määrittelynä. Tällainen määrittely on esimerkiksi politiikassa 
vahvempi argumentti kuin vetoaminen kontingentteihin, kulttuurisiin sopimuksiin. 
Tässä suhteessa essentialismilla on enemmän sanottavaa kuin kulturalismilla. (Eagle-
ton 1996, 104.) 
99 Normaalius on arvostus, joka ei sisällä ainoastaan arviota siitä, mikä on toivottavaa, 
vaan myös määräyksen päämäärästä, joka olisi saavutettava. Normaaliuden arviointi 
ei ole sattumanvaraista, vaan se pohjautuu insitutionaalisiin välttämättömyyksiin ja 
toivottuihin sosiaalisiin arvoihin. (Slee 1995, 20.) Kun ihmisiä luokitellaan enenevästi 
”normaaleiksi”, ”epänormaaleiksi”, ”terveiksi” ja ”sairaiksi”, se luo normatiivisia, objek-
tiivisen tieteen mukaiseksi väitettujä jaottelun luokkia, panee ihmiset tavoittelemaan 
”terveyttä” ja ”normaaliutta” sekä syrjäyttää helposti ”normaalista” poikkeavat. Huo-
lestuttavin piirre ”terveyden” ja ”normaaliuden” poliittisessa normittumisessa on, että 
ihmisiä ei tarvitse enää pakottaa hyväksymään ”poliittisen korrektiuden” muotoja, 
vaan he sopeutuvat niihin itse. Ongelma on, että tieteellisesti ”normaalista” poikkeavaa 
aletaan pitää myös yhteiskunnallisesti epätoivottavana ja vältettävänä. (Hellsten 2000, 
70–74.) 
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Normittaminen vallankäyttönä, johon vallan neljäs ulottuvuus on kiinnittänyt 
huomiota, näyttää siis johtavan ihmisen sopeutumiseen tai tiettyjen asioiden nä-
kemiseen normaaleina, mikä puolestaan on vallankäyttöä vallan kolmannen ulot-
tuvuuden mukaan. Normaaliksi luokitteleminen sisältää vakavan vaaran vallan 
väärinkäytöstä.100 Toisaalta vaikka ihmisen ”normalisointi” on usein negatiivista, 
sen avulla voidaan parhaimmillaan myös esimerkiksi suojella lasta hänen ikäkau-
teensa sopimattomilta vaikutteilta.

Kasvatukseen edellä kuvattu ajattelutapa heijastuu siten, että nykyajan kasvat-
taja on ”omalakisen elämän terveen ja normaalin kehityksen tekninen avustaja”. 
Ihanteet tallataan vähemmän ihanteellisen ihanteen eli sopeutumisen nimissä. 
Yhteiskunnallisen sopeutumisen ajatus antaa yleensä aina status quolle, vallitse-
valle järjestykselle, korkeimman arvon. Nykyään sopeutumisen tärkeänä ehtona 
nähdään muuttumiskyky, ja pysyvyys tuomitaan sopeutumattomuudeksi, vaikka 
kyseessä olisivatkin ihmiselämän mielekkyyden konkreettiset ehdot kuten koti, 
yhteisö tai vapauden ja tasa-arvon kaltaiset henkiset periaatteet. (Ojakangas 2001, 
3435, 41–43.) Kotikasvatuksessa ihmiselämän ”mielekkyyden konkreettiset ehdot” 
ovat erityisen näkyviä ja arkipäiväisiä. 

Kasvatusnäkemysten ja sen myötä kasvatuksenkin painopiste on Suomessa 
muuttunut uskonnollispainotteisesta kasvatuksesta lääketieteellistä normistoa ko-
rostavaksi kasvatukseksi ja edelleen psykologisen normiston mukaan ohjautuvaksi 
kasvatukseksi (ks. Tähtinen 1992). Jumalallinen ja sosiaalinen harmonia moraalin 
ja kasvatuksen lähtökohtana ovat korvautumassa yksilön vastuun korostamisella: 
yksilöllä on vastuu omasta sisäisestä tilastaan ja sen myötä kyvystään kamppail-
la rajallisista yhteiskunnallisista paikoista ja resursseista. Jatkuvan arvioinnin ja 
analyysien vaikutuksesta lapsi lukitaan ja alistetaan identiteettiinsä. (Koski 2001, 
188–192.) 

Kasvatuksen päämääränä ei siis ole enää hyveeseen tai siveellisyyteen kasvat-
taminen, vaan normalisaatio ja sopeutumisen vaatimus. Näin ollen vallankäyttö 
kasvatuksessa on muuttunut kurinpidollisesta vallasta terapeuttisen vallan koros-
tamiseksi. (Ojakangas 1998, 24–25.) Vaikka kasvatuksen painopiste muuttuu, se 
säilyy silti normatiivisena (Koski 2001). Puhe oikeasta ja väärästä sekä kielletystä 
ja sallitusta onkin kasvatusinstituutioissa vähentynyt, mutta sen sijaan normaalin 
ja epänormaalin määrittely on tullut tavallisemmaksi (Foucault 1980 Puolimat-
kan 1999, 275 mukaan). Ongelmana on, että epänormaaleihin piirteisiin keskit-
tyvä kasvatus muokkaa helposti aikuisen luokittelujen kautta lapsen identiteettiä, 
jolloin leimasta voi tulla itseään toteuttava ennuste (Puolimatka 1999, 278, 279). 

 

100 Toisaalta esimerkiksi lapsen kehityksen normittamatta jättäminen kehityspsykolo-
gian mukaisesti ei takaa sitä, että lapsen kohtelu olisi välttämättä sen ei-tuhoavampaa. 
Niin postmodernit ajattelijat kuin myös konservatiivit voivat vastustaa esimerkiksi 
geeniteknologiaa ja biologista maailmankuvaa, vaikkakin täysin toisistaan poikkeavin 
perustein. 
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Goren (1995, 171–172) mukaan kasvatuksessa käytetään erityisen paljon nor-
malisoivia tekniikoita, onhan kasvatus pitkälti nimeämistä, kommunikoimista ja 
käyttäytymiseen, asenteisiin ja tietoon liittyvien normien ylläpitämistä sekä stan-
dardeihin vetoamista tai turvautumista. Kahdeksan Goren (1995, 168) tutkimuk-
sessaan tarkastelemaa vallan tekniikkaa ovat valvonta (surveillance), normalisaatio 
(normalization), poissulkeminen (exclusion), luokittelu (classifi cation), jakami-
nen (distribution), yksilöllistäminen (individualization), totalisointi (totalisation) 
ja säännöstely (regulation). Joillakin vallan tekniikoilla on selviä yhteyksiä vallan 
muotoihin kuten palkitsemiseen, rankaisemiseen ja suostutteluun (ks. luku 6). 

Goren tutkimus osoitti, että Foucaultin määrittelemät vankilaa koskevat val-
lan tekniikat ovat sovellettavissa myös pedagogisiin käytänteisiin. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että kaikki vallan tekniikat olisivat läsnä jokaisessa pedagogi-
sessa tilanteessa tai paikassa. (Gore 1995, 168.) Osa Goren antamien esimerkkien 
toiminnasta vaikuttaa kuitenkin täysin ”normaalilta” kasvatukseen sisältyvältä 
toiminnalta: on esimerkiksi mahdotonta olla koskaan viittaamatta ”meihin” tai 
luokittelematta tuloksia ”hyviin” ja ”huonoihin”, niin kuin Gorekin (1995, 181) 
osittain myöntää. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kasvatus mukaan lukien 
ei ole mahdollista toimia käytännössä käyttämättä vallan tekniikoita. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, että kaikki normalisointi ja vallan tekniikkojen käyttö olisi eetti-
sesti oikeutettua, vaan kasvatukseen sisältyy jo lähtökohtaisesti ajatus kasvatuksen 
päämäärän osittaisesta avoimuudesta ja kasvatettavan hyvän elämän määrittymi-
sestä hänen persoonastaan käsin. Näin ollen normalisointi voi pahimmillaan olla 
kasvatuksen ihanteen vastaista.  

Kootusti voidaan todeta, että kotikasvatuksen kannalta käsitys minuudesta 
ilman ydintä on mahdoton, sillä kotikasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on auttaa 
kasvatettavaa luomaan oma, koherentti minuus ja identiteetti. Niin sosialisaatio, 
arvojen sisäistäminen kuin muiden ihmisten huomioon ottaminenkin vaativat 
tuekseen etiikkaa, joka ei voi olla ääri-individualistista tai anti-foundationalis-
tista. Postmodernismiin sisältyvä ei-ytimellinen minuus onkin kotikasvatuksen 
näkökulmasta katsottuna sen ongelmallisin oletus. Sen sijaan postmodernismi 
on kyennyt hahmottamaan minuuden sosiaalista, valtakäytäntöihin kytkeytyvää 
puolta onnistuneesti. Identiteetin muotoutumiseen liittyvä sisäisen suhteen oletus 
on myös kotikasvatuksessa aivan välttämätön (ks. luku 4.4.4).    

4.4.3 Kasvatuksen antifoundationalistisuus ja emansipaation 
mahdottomuus

Postmodernismin keskeisimpiä piirteitä on sen kriittisyys modernismia ja sen 
sisältämää valistuksen ideaa kohtaan. Pulkkisen (2003) mukaan postmoderni101 
ja moderni ovat nimenomaan ajattelutapoja ja -asenteita ennemmin kuin his-

101 Pulkkinen (2003, 48) itse käyttää termiä postmoderni, mutta hän huomauttaa, että 
termiä postmodernismi käyttävät yleensä joko postmodernismin vastustajat tai ne, jot-
ka ajattelevat edustavansa metadiskurssia ja pystyvänsä sen mukaisesti kuvaamaan ja 
hallitsemaan postmodernin tyhjentävästi. Käytän itse termiä postmodernismi, mutta 
muiden kirjoituksiin viitatessani käytän kulloinkin kirjoittajan omaa terminologiaa.
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toriallisia aikakausia, yhteiskuntamuodostelmia, kulttuurisia ilmiöitä tai esteetti-
siä tyylejä. Modernin ja postmodernin ajattelutavan suurin ero on, että moderni 
ajattelutapa pyrkii löytämään jonkinlaisen perustan tai ytimen, kun puolestaan 
postmoderni ajattelutapa kieltäytyy perustan etsimisestä. (Pulkkinen 2003, 9–10.) 

Postmoderni on ajattelutapa, jossa suhtaudutaan epäillen klassisiin käsityksiin 
totuudesta, järjestä, identiteetistä, objektiivisuudesta, emansipaatiosta, kehitykses-
tä, suurista kertomuksista ja selitysten taustalla oletetuista perustoista (Eagleton 
1996, vii). Postmoderneissa ajattelusuunnissa oletetaan, että totuus on sosiaalises-
ti konstruoitua, kontekstualisoitua, kontingenttia ja usein ristiriitaista (Bell 2000, 
173). Postmodernistit puolustavat eettistä ja epistemologista relativismia, jossa 
todellisuus ja tieto muuttuvat retoriikoiksi, diskursseiksi ja metaforiksi (Ahonen 
1996, 186). 

Modernia ajattelua voidaan luonnehtia foundationalistiseksi, postmodernis-
mia anti-foundationalistiseksi. Foundationalistisissa lähestymistavoissa uskotaan 
mahdollisuuteen arvioida (ja löytää) objektiivisia totuuksia ja universaaleja arvo-
ja. Postmodernismissa tiedon nähdään olevan lokaalia ja partikulaarista, jolloin 
mielenkiinto kohdistuu identiteetin ja erojen näkökulmiin ja uusiin, poliittisia 
vaatimuksia asettaviin liikkeisiin. (Heywood 2003, 323–325.) Postmodernismi ei 
ole kuitenkaan kanoninen ’kertomus’, sillä se pyrkii torjumaan sekä itseensä että 
muihin kohdistuvat sitovat määrittelyt hämärtämällä rajoja, sekoittamalla dis-
kursseja ja kyseenalaistamalla erotteluja (Blake 1996, 42–43).

Kasvatuksen teoria on yleensä muodostunut modernien kriteerien mukaisesti. 
Kuitenkin viime aikoina useat kasvatusteoreetikot ovat alkaneet korostaa tarvetta 
postmodernilla tavalla ymmärrettyyn skeptismiin kasvatuksen teoriassa ja kasva-
tuksen tutkimuksessa. Postmodernistit kritisoivat varmuuden ja objektiivisuuden 
ideoiden lisäksi myös ajatusta siitä, että tiedon saavuttaminen olisi mahdollista.
(Ramaekers 2002, 629, 630.) Stronach ja MacLure (1997, 152) huomauttavat, että 
kasvatuksellisessa diskurssissa tutut käsitteet kuten valtuuttaminen, emansipaatio, 
vaikuttavuus ja autonomia otetaan aivan liian usein ’annettuina’, vaikka ne pitäisi 
jatkuvasti kyseenalaistaa. 

Atkinsonin (2000, 88) mielestä postmodernismilla on erityistä arvoa nykyajan 
kasvatuksen yhteydessä, koska se haastaa hallinneen taipumuksen ‘varmuuteen’ ja 
kyseenalaistaa tällaiseen varmuuteen perustuvan auktoriteetin. Foucault’n näke-
mys haastaa liberaalin kasvatuksen ja liberaalin kasvatusfi losofi an sekä sen tavan 
käyttää auktoriteettia perustavana käsitteenä kuvaamaan ja ymmärtämään tiedon 
siirtämisen prosesseja (Marshall 2002, 413–414).102 Kotikasvatuksen alueella post-
moderni ajattelutapa näkyy ehkä selvimmin nimenomaan vanhempien auktori-
teetin kyseenalaistamisena ja ylipäätään auktoriteetti-pohjaisen lähestymistavan 
kritisoimisena. 

102 Toisaalta on muistettava, että aikaisempi kasvatusfi losofi akaan ei ole pohjautunut 
aina varmuudelle, vaan erilaisista kasvatusteemoista on vallinnut hyvinkin erilaisia 
näkemyksiä (Marshall 2000, 119). Itse asiassa nykyinen ei-postmodernistinen episte-
mologiakaan, mukaan lukien realistinen epistemologia, ei nojaudu ”varmaan tietoon”, 
vaan fallibilistiseen ajattelutapaan.   
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Kasvatusteorian mahdollisuus kyseenalaistuu postmodernissa ajattelutavassa, 
jossa vastustetaan teorioita tiettynä, stabiilina kuvana maailmasta. Uljens (2002) 
väittää, että kasvatusteorian tehtävänä ei olekaan todellisuuden kuvaaminen sellai-
senaan, vaan kokemustemme järjestäminen. Koska koemme osan ulkoista maailmaa 
koskevista kokemuksistamme kasvatuksellisina, kasvatusteoria saa yleensä tukea mi-
käli se onnistuu selittämään kokemuksiamme. Foundationalistisia käsitesysteemejä 
ja teorioita voidaan kehittää siis niiden toiminnallisen ja käytännöllisen arvon takia. 
Sen sijaan niiden avulla ei voida eikä pidä yrittäkään legitimoida perimmäistä to-
dellisuutta. (Uljens 2002, 370, 372, 374.) Tällainen käsitys on lähellä pragmatisista 
käsitystä, jossa ei nojauduta muihin kuin pragmatismin sisäisiin periaatteisiin.

Myös Ramaekers (2002) olettaa, että kasvatuksen teoria voidaan ymmärtää 
ilman, että pyritään etsimään foundationalistista perustaa jostakin. Postmoderni 
kasvatuksen teoria voi tulla näkyviin avoimuutena erilaisia tutkimuksellisia nä-
kökulmia, tutkittavien henkilökohtaisia merkityksiä, omaa subjektiivista roolia ja 
tutkijan ja tutkittavan välisiä valtasuhteita kohtaan. (Ramaekers 2002, 643.) Tällöin 
luopuminen universaalin kasvatusteorian ideaalista ei merkitsisi dialogista luopu-
mista: Dialogi muuttaa vain muotoaan siten, että on oltava entistä herkempiä ja 
avoimempia erilaisia vaihtoehtoja ja diskursseja kohtaan (Uljens 2002, 359). Dia-
login käsitteeseen itsessään sisältyy kuitenkin moderneja ajatuksia luovuttamatto-
masta ihmisarvosta, dialogisen kommunikaation ensiarvoisuudesta ja rakkauden 
tai välittämisen mahdollisuudesta.

Toisaalta postmodernit ideat eivät Ramaekersille (2002) merkitse, että kiellet-
täisiin kokonaan hetkellisen tiedon merkitys tai idea kasvatuksen objektiivisuu-
desta. On mahdotonta päästä kokonaan niiden diskurssien ulkopuolelle, jotka ovat 
muovanneet meistä ”itsemme”. Moninaisuus ja epävarmuus oikeasta ja väärästä ei 
vaadi eikä myöskään legitimoi kaiken puhdasta kyseenalaistamista. Vanhempien 
ja opettajien on käytännön toimijoina yksinkertaisesti toimittava ja sen kautta an-
nettava merkityksiä toiminnalleen: Toiminnan kautta kasvattajat osoittavat muun 
muassa minkä tai kenen puolella he seisovat. Ramaekers on harmissaan, että mo-
net tutkijat näyttävät unohtavan tämän seikan postmodernia skeptismiä määritel-
lessään. (Ramaekers 2002, 636, 646.) Kotikasvatuksen määrittely postmodernilla 
tavalla ei ole lainkaan mahdollista, jos tämä ”pakottava” käytännön toimimisen 
näkökulma jätetään huomiotta. 

Kriittistä skeptisismiä ja jonkin tason epävarmuutta tarvitaan sekä käytännön 
kasvatuksessa että kasvatuksen teoriassa. Puhdas postmodernistinen näkemys ei 
kuitenkaan ole mahdollinen–ja erityisen huonosti se soveltuu kotikasvatuksen 
tarkasteluun–koska sen pohjalta ei pystytä toteuttamaan juuri minkäänlaista kas-
vatuksen tehtävää. Kasvatuksen käsitteeseenhän sisältyy jo lähtökohtaisesti ajatus 
tietyistä arvoista ja päämäärästä. Tämän vuoksi suuret kertomukset tulevat aina 
olemaan osa kasvatusta jonkinlaisessa muodossa riippumatta siitä haluammeko 
sitä vai emme. 

Värri (2008) toteaakin, että kasvatuksen kannalta olisi järjetöntä, jos sillä ei 
nähtäisi olevan minkäänlaista perustaa tai päämäärää. Jo lapsen olemassaolo vel-
voittaa käsitykseen kasvatuksen suunnasta. (Värri 2008, 405–406.) Cole, Hill ja 
Rikowski (1997, 195) vastustavat postmodernismia juuri siksi, että se ei heidän 
mielestään tarjoa mitään positiivista kasvatusteorialle.
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Osa postmodernisteista katsoo relativistisesti103, että ei ole olemassa absoluut-
tisia totuuksia merkityksistä, joten ei ole objektiivista tapaa verrata erilaisten kult-
tuuristen merkityksen, järjestyksen ja päämäärän määrittelyjen paremmuutta tai 
toivottavuutta (Rosenau & Bredemeier 1993, 340). Toisaalta jo lähtökohta viiteke-
hysten erilaisuudesta edellyttää vertailtavuutta eli yhteismitallisuutta, muutenhan 
yhteismitattomien viitekehysten käsitteen mielekkyys kyseenalaistuu (Raatikainen 
2004, 68). 

Ahosen (1996, 193) mukaan meillä on hyvä syy uskoa jaettuun, yhteiseen koke-
mustodellisuuteen, vaikka tunnustaisimmekin kulttuuripluralismin, vaihtuvat pa-
radigmat ja dekonstruktion tarpeellisuuden. Kasvatustutkimus olisi irrationaalis-
ta, jos se ei perustuisi ainakin muutamiin perustavaa laatua oleviin määrittelyihin 
ja merkityksiin. Vaikka ihmisten kokemukset varioivatkin, kokemusten taustalla 
oleva todellisuus on osittain jaettu todellisuus. 

Huomiota ei ole riittävästi kiinnitetty siihen miten postmodernitkin ajattelijat 
viime kädessä nojaavat moderneihin luokituksiin ja ajattelutapoihin kuvauksis-
saan. Miksi he muuten esimerkiksi puhuvat siitä, että postmoderni kuvaustapa on 
yhtä ”tosi” tai ”oikea” tai jopa ”todempi” ja ”oikeampi” kuin moderni ajattelutapa.
Silloinhan he nimenomaan nojautuvat toden tai oikean käsitteeseen modernil-
la tavalla ymmärrettynä. Esimerkiksi Pulkkinen (2003) puhuu siitä, miten post-
moderni ajattelutapa lisää suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan 
– mutta nämä käsitteet ovat erittäin voimakkaasti moderneja käsitteitä. 

Postmoderni ajattelu sisältääkin yleensä aina joko implisiittisen tai eksplisiit-
tisen oletuksen siitä, että moderni valistuksen traditio on vaarallinen, arvoton ja 
poisheitettäväksi kelpaava. Tällöin postmodernismi esittää itsensä toisena totaa-
lisena metanarratiivina. (Bell 2000, 176.) Postmodernisni ei olekaan kykenevä 
välttämään metanarratiiveihin sitoutumista. Esimerkiksi postmoderneissa kasva-
tusteksteissä on löydettävissä universaali, moderni idea joko ideaalityypin tai -käy-
tännön muodossa (esimerkiksi oppijan korostus, refl ektoiva kehitys, emansipaati-
oon sitoutunut ajattelija, tietyn tekstin paremmuus) (Marshall 2000, 122). 

Vaikka usko suuriin kertomuksiin olisi heikentynyt, mikä on vaihtoehto, jos 
ei haluta turvautua uuteen, vaihtoehtoiseen suureen kertomukseen? Skeptismistä 
huolimatta kasvattajan on vaikea olla puhumatta esimerkiksi edistyksen käsittein. 
(Usher, Bryant & Johnston 1997, 6.) Hager (2000, 316) huomauttaakin, että kaikki 
fi losofi set kannat ovat foundationalistisia siinä mielessä, että ne turvautuvat tiet-
tyihin peruskäsitteisiin ja perusperiaatteisiin. 

103 Relativismi ei ole yksittäinen väite vaan kimppu väitteitä, joiden mukaan jokin 
– totuus, todellisuus, moraaliset arvot tai vastaava – on relatiivinen eli suhteellinen 
suhteessa johonkin muuhun, esimerkiksi kieleen, teoriaan, tieteelliseen paradigmaan 
tai kulttuuriin nähden (Haack 2004, 425). Relativismin ongelmista esim. Niiniluoto 
2003, 263; O’Grady 2002; Ollila 2005; Puolimatka 2004 ja maltillisen relativismin oi-
keutuksesta Niiniluoto 2003; O’Grady 2002; Pihlström 2002; Raatikainen 2004.
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Burbulesin (1996, 42) mielestä kyse onkin enemmän siitä, että meidän olisi 
tajuttava, että kielemme, diskurssimme ja sosiokulttuurinen paikantumisemme 
vaikuttaa vahvasti tietoväitteisiimme, jotka ovat dynaamisesti yhteenkietoutuneita 
vallan kanssa (Ramaekers 2002, 636). Tällöin lähestytään jo kuitenkin nykyistä, 
modernia kasvatuskäsitystä. 

Puhdas postmodernismi, eli postmodernit ajatukset äärisovelluksinaan, ovat 
erityisesti käytännön elämässä mahdottomia. Kukaan tuskin kuvaa lapsensa ki-
duttanutta pedofi ilia tai hänen tekojaan vain yhtenä mahdollisena ”diskurssina” 
tai ”konstruktiona”, vaan jokainen siirtyy viimeistään siinä vaiheessa realistiksi.104 
Sen sijaan on toki mahdollista kunnioittaa erilaisia näkökantoja ja uskoa, että oma 
käsitys on vain yksi monista käsityksistä. On siis mahdollista olla kannattamatta 
modernin ajatusta yhdestä näkökulmasta tai auktoriteetista, vaikka ei sitoutuisi-
kaan postmodernistiseen relativismiin.

Yksi merkittävämpiä kritiikkejä postmodernismia vastaan on, että se edistää 
sellaista pluralismia, joka suuntaa ihmiset kohti itseään ilman minkäänlaista kes-
kusta tai perustaa. Jäljelle ei jää muuta kuin ehkä kyky arvostaa lukematonta dis-
kurssien maailmaa. (Bell 2000, 176.) Moniäänisen keskustelun suosiminen nostaa 
esille kysymykseen siitä, mitä sitten, kun nämä äänet joutuvat konfl iktiin keske-
nään? Onko meidän vain hyväksyttävä kaikki nämä äänet tai olettaa, että kaikki 
niistä ovat yhtälailla tosia tai vääriä? Postmodernismi ei oikeastaan vastaa tähän. 
(Beyer & Liston 1992, 385 Colen ja Hillin 1999, 46 mukaan.) 

Esimerkiksi lapsen oikeuksien ajatus perustuu kuitenkin uskomukselle poten-
tiaalisesta universaalista totuudesta (John 2003, 144). Tällöin kysymykseen siitä 
onko lapsen raiskaaminen, kiduttaminen tai murhaaminen tekona tai ennen kaik-
kea teon moraalinen hyväksymättömyys potentiaalinen universaalinen totuus vai 
ainoastaan ”paikallinen tieto” tai yksi ”narratiivi” muiden joukossa (mukaillen 
Therbornia 1982, 365), voidaan vastata, että se on ainakin universaalinomaista to-
tuutta lähestyvä.

Kotikasvatuksessa nojaudutaan väistämättä esimerkiksi tiettyihin arvoihin, joi-
ta pidetään jos ei universaaleina, ainakin enemmän kuin ”vaihtoehtoisina diskurs-
seina”. Antifoundationalistinen asenne kotikasvatukseen on käytännössä mah-
doton. Samoin länsimaisten vanhempien yleisin perusasenne lapseen pohjautuu 
humanistiseen ajatteluun lapsen luovuttamattomasta arvosta. Strukturalismi ja 
poststrukturalismi olettavat kuitenkin lähtökohtaisesti ei-essentiaalisen antihu-
manismin ja kieltävät humanismin olettaman yhdenmukaisen, yhtenäisen minän 
(Burr 1995, 40). Paradoksaalisesti useat postmodernistit korostavat kuitenkin oi-
keudenmukaisuuden, moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden teemoja, jotka poh-
jautuvat viime kädessä humanismiin. 

104 Tässä ei ole enää kysymys siitä, onko tuo teko tapahtunut todellisuudessa (realismin 
mukaisesti) vai onko se tämän lapsen konstruktio. Kyseessä on jopa moraalirealismin 
mukainen kanta tuollaisen teon (universaalista) epäeettisyydestä ja vääryydestä. Vaikka 
moraalirealismi on ongelmallinen kanta, arkielämässä suurin osa ihmisistä olisi aina-
kin tässä tapauksessa moraalirealismin kannalla.
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Yrityksistään huolimatta postmodernismi ei siis kykene välttämään foundatio-
nalistisia näkökulmia tai suuriin kertomuksiin sitoutumista. Kasvatuksen kannal-
ta postmodernismin mukainen pyrkimys perustan poistamiseen voi kuitenkin pa-
himmillaan olla tuhoisaa. Rakentavampana voitaneen pitää pyrkimystä määritellä 
kasvatuksen eettisesti, epistemologisesti, ontologisesti ja pedagogisesti kestävää 
perustaa ja sen myötä kasvatuksellisesti hyviä toimintatapoja.

Postmodernismi ei taistele utopististen visioiden puolesta, sillä se väittää, että 
ei ole olemassa vääristynyttä yhteiskuntaa, josta ihmiset pitäisi vapauttaa tai to-
tuutta vallasta, joka pitäisi paljastaa. Kaikki asemat tai asetelmat – vastarinnan pe-
rustelut mukaan lukien – ovat diskurssiivisia konstruktioita. (Gergen 1999, 209.) 
Postmoderni ajattelu ei itsessään vaadi minkäänlaista radikaalia toivoa tai erityistä 
sitoutumista näkemykseen oikeudenmukaisemmasta ja tasa-arvoisemmasta maa-
ilmasta (Bell 2000, 176–177) vaan vastustaa ”metafyysistä lohdutuksen lähdettä” 
tai eskatologiaa (Rorty 1986, 48). Itse asiassa radikaali toivo saattaa olla seuraava 
dekonstruktiota odottava diskurssi (Bell 2000, 174, 175).

Foucault sanoo, että genealogi105 ei sitoudu ”yhteiskunnallisten uudistusten 
tai vallankumouksen teoreetikoksi eikä alistettujen tai kärsivien ääneksi”. Tämä 
johtuu siitä, että genealogin ei tulisi antaa minkäänlaisen näkökulman tai uudis-
tusvaatimuksen rajoittaa kriitikkiään. (Helén 2005, 105.) Tästä syystä kriittistä 
teoriaa ja postmodernismia ei voi yhdistää, toisin kuin usein näkee väitettävän. 
Vaikka Foucault’n valta-analyysi jakaa monia oletuksia kriittisen teorian kanssa, 
sen suurimpia eroja on, että se kieltää ’väärän tietoisuuden’ olemassaolon (Hau-
gaard 1997, 42). 

Toisaalta postmodernismi syyttää liberaaleja tiettyjen ihmisiin liittyvien katego-
rioiden (naiset, rodulliset vähemmistöt) hyödyntämisestä, mutta toisaalta se näkee 
itse näihin ryhmiin liittyvien erojen olevan poliittisesti tärkeitä. Tämä tarkoittaa siis 
myös, että esimerkiksi sukupuolen tai rodun käsitteet ovat riittävän vakaita ilmaise-
maan identiteettiä ja ainutlaatuisia tarpeita siitä huolimatta, että kaikkia yleistettyjä 
kategorioita kohtaan suhtaudutaankin epäluuloisesti. Postmodernismissa ilmenee-
kin selvä sisäinen jännite sen välillä, että vakaan minuuden käsite kielletään, mutta 
toisaalta kannatetaan kuitenkin poliittisen vastarinnan muotoja, jotka itsessään vaa-
tivat olettamuksen aidosta itseilmauksesta. (Christman 2002, 205–206.) Valistuksen 
projektin jälkeen on kuitenkin hyvin vaikea löytää tilaa poliittisille ideologioille, sillä 
anti-foundationalistinen poliittinen asennoituminen ei tarjoa koherenttia näkökul-
maa, josta käsin nykyistä järjestystä voitaisiin kritisoida tai luoda konstruktio vaih-
toehtoiselle sosiaaliselle järjestykselle (Heywood 2003, 323–325). 

105 Genealogi on genealogian edustaja. Genealogialla viitataan alunperin Nietzschen 
käyttämään termiin, nykyisin varsinkin Foucault’n lähestymistapaan, jossa tutkitaan 
tietyn ilmiön alkuperää, syntyä ja historiallista polveutumista sen absoluuttista luon-
netta tai universaalisuutta korostavan lähestymistavan sijaan (mukaillen Filosofi an sa-
nakirjaa 1999, 65). 
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Tähän on vastattu viittaamalla fragmentoituneeseen identiteettiin eli siihen, 
että voimaantumista ja vapautumista etsivilläkin on monenlaisia ääniä ja iden-
titeettejä. Postmodernistit eivät halua aliarvioida voimaantumisen ja vapautumi-
sen perusteita, vaan pikemminkin he näkevät moniäänisyyden ja -identtisyyden 
myöntämisen auttavan täydellisempään voimaantumiseen. (Atkinson 2000, 87.) 
Esimerkiksi Willig (1999, 39) toteaa, että dekonstruktionistinen psykologia voi olla 
emansipatorista, koska se tuottaa tavan horjuttaa dominoivia, sortavia kategorioi-
ta ja niiden mukaisia käytäntöjä.

On totta, että erilaisten äänien ja identiteettien painotus ei estä emansipaation 
vaatimusta. Sen sijaan emansipaation vaatimus postmodernismissa on ongelmal-
linen sen vuoksi, että emansipaatiota on todellakin pidettävä yhtenä suurista ker-
tomuksista, joita vastaan postmodernismi on hyökännyt. Esimerkiksi marxilainen 
kritiikki postmodernismia vastaan on pitänyt postmodernismia vaarallisena vi-
hollisena sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, sillä sen on katsottu heikentävän 
sorrettujen mahdollisuutta emansipaatioon (Atkinson 2000, 86). 

Colen ja Hillin (1999) mukaan postmodernismi ei anna sorretuille ihmisil-
le mahdollisuuksia, vaan pikemminkin päinvastoin estää heitä voimaantumasta 
kieltämällä käsityksen emansipaatiosta yleisellä tasolla. Ongelma on nimenomaan, 
että postmodernismista puuttuu jo määritelmällisesti valistuksen projektille omi-
nainen ’emansipaatio yleisessä merkityksessä’. Siinä ilmenee ainoastaan ’eman-
sipaatio erityisessä mielessä’ (esimerkiksi paikallisella tasolla), joka itse asiassa 
heikentää emansipaatiota. (Cole & Hill 1999.)106 Käytännössä postmodernismi 
ei yleensä pysty välttämään metanarratiivia epäoikeudenmukaisuuden ja sorron 
moraalisesta vääryydestä (Siegel 1997a, 135). Emansipaation taustalla olevat ker-
tomukset tai perustelut, joilla sen vaatimuksia lähdetään oikeuttamaan, sisältävät 
väistämättä jonkun suuren kertomuksen tai sen osan sekä fi losofi sesti että psyko-
logisesti. Tämän vuoksi näyttää mahdottomalta olettaa, että postmodernismi voisi 
sitoutua emansipaation ideaan. 

Tällä on se seuraus, että postmodernismi ei kykene kehittämään radikaalia 
kasvatus- tai koulutuspolitiikkaa, koska sen sitoumukset ovat antiepistemologisia 
ja de-ontologisia. Tällaiset sitoumukset eivät mahdollista sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden tai tasa-arvon pyrkimyksiä. Postmodernismiin sisältyvä relativismi

106 Koska postmodernismi kieltää emansipaation yleisessä merkityksessään, suuret 
emansipatoriset muutokset yhteiskunnassa eivät ole sen mukaan mahdollisia. Tällöin 
johtavan aseman saavat helposti ne, jotka pyrkivät ylläpitämään kansallisia ja globaa-
leja sortomekanismeja ja –systeemejä. (Cole, Hill & Rikowski 1997, 192–193.) Me-
tanarratiivin mahdollisuuden kieltäminen johtaa lokaaliudessaan taantumuksellisiin 
seurauksiin, kun tulevaisuus nähdään joko täysin avoimena tai vain retorisesti sosiaa-
lista oikeudenmukaisuutta tai emansipaatiota painottavana ja vain paikalliselle tasolle 
kohdistuvana (Cole & Hill 1999, 34–35). Se tosiasia, että ihmiset ovat aina paikallistu-
neita tiettyihin kulttuurisiin ja historiallisiin olosuhteisiin, ei heikennä kollektiivista 
kykyämme asettua paikallisten puitteiden ulkopuolelle sekä olla tekemisissä niitä laa-
jempien näyttämöiden ja yleisöjen kanssa (Siegel 1997b, 150). 
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halvaannuttaa pyrkimykset politiikan uudistamiseen siten, että sosiaalisiin epä-
oikeudenmukaisuuksiin voitaisiin toden teolla puuttua muuten paitsi lokaalilla 
tasolla. Vaikka postmodernismin kannattajat saattavat puhua dialogista, intersub-
jektiivisuudesta ja oman elämän hallinnan projekteista, kyseessä on Colen ja kol-
legoiden mukaan vain ’retorisen toivon’ luonti. Oikeasti postmodernismi ei johda 
mihinkään. (Cole, Hill & Rikowski 1997, 188, 191, 196.) 

Postmodernistit haluavat yleensä puolustaa sosiaalisia ja koulutuksellisia 
muutoksia, mutta postmodernismin halu kieltää ”suuret kertomukset” (”master 
narratives”) tekee tällaisten muutosten puolustamisesta ongelmallista. Jos suuret 
kertomukset kielletään, emansipatorisen koulutuksellisen uudistuksen puolustus 
on epistemologisesti sattumanvarainen ja vailla rationaalista oikeuttamista. Jos ei 
haluta puolustaa sattumanvaraisuuteen perustuvia sosiaalisia ja koulutuksellisia 
muutoksia, ei ole mahdollista luopua kaikista metanarratiiveista, muuten luullul-
ta sosiaalisten ja koulutuksellisten muutosten oikeuttamiselta putoaa pohja pois. 
(Siegel 1997a, 130–139, korostus tutkijan.)107 

Postmodernismin sitoutuminen emansipatorisiin sosiaalisiin ja koulutuksel-
lisiin muutoksiin on sitoutumista moderneihin moraalisiin periaatteisiin oikeu-
denmukaisuudesta, tasa-arvosta ja kunnioituksesta ja moderneihin epistemo-
logisiin periaatteisiin evidenssistä, perusteluista, oikeuttamisesta ja totuudesta 
(Siegel 1997a, 138; 1997b, 142).108 Jos luovumme (tietoteoreettisessa merkityksessä)
”konservatiivisesta” totuuden, oikeutuksen, rationaalisuuden ja rationaalisen oi-
keuttamisen ymmärtämisestä, emme myöskään pysty arvioimaan ketkä ovat mar-
ginalisaation tai sorron uhreja emmekä voi arvioida edes todellista sortoa pahaksi 
asiaksi. Tällöin moraalisesti motivoituneelta ja oikeutetulta toiminnalta putoaa 
pohja pois. (Siegel 1997b, 147, 152.) 

Moraalista ei voida puhua tavanomaisessa mielessä, mikäli siltä viedään moder-
nin ajattelutavan pohja pois. Käytännössä postmodernismin kannattajatkaan eivät 
noudata ei-modernistista arviointia vailla hyvän, pahan, oikean, väärän, suositelta-
van ja paheksuttavan arvoja ja normeja. Modernisti ymmärrettyjen ihmisyyden ja 
moraalin käsitteiden ei kuitenkaan tarvitse estää postmodernismin mainostamaa 
”tässä ja nyt”-tapahtuvaa, tilannekohtaista ja kyseisen tilanteen ominaispiirteitä 
huomioivaa eettistä arviointia. 

107 Postmodernismin yhtenä tärkeänä tavoitteena on luonnon ja sosiaalisen maailman 
monimutkaisuuden osoittaminen. Pahimmillaan postmodernismi johtaa kuitenkin 
tilanteeseen, jossa tärkeimmällä sijalla on kielellä leikkiminen siten, että evidenssille, 
argumentatiiviselle koherenssille tai johdonmukaisuudelle ei kohdistu juuri mitään 
vaatimuksia. (Potter & López 2001, 5.) 
108 Tietyt termit kuten oikea ja väärä eivät voi olla yhtä aikaa kulttuuriin suhteutettuja 
ja objektiivisia käsitteitä, joten on valittava vain toinen näistä merkityksistä. Jos vali-
taan relativismi ja väitetään esimerkiksi, että kunkin kulttuurin oikeaksi näkemä on 
oikein ja siksi on väärin puuttua vieraaseen kulttuuriin, käytetään sanaa ”väärin” ob-
jektiivisessa mielessä, mitä ei voida tehdä mikäli halutaan pysyä relativistisessa viiteke-
hyksessä. Vapaamielisen on ehkä kuitenkin parempi olla objektivisti. (Airaksinen 1993, 
104–105.) Täysin sama virhe tehdään, kun postmodernismissa ensin relativisoidaan 
esimerkiksi oikeudenmukaisuuden käsite ja sitten lähdetään etsimään oikeudenmukai-
suutta objektivoidussa mielessä postmodernin lähtökohdan kautta.
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Samalla, kun postmodernismi on äärimmäisen kiinnostunut jokaisesta näkö-
kulmasta tai ”äänestä”, se ei kykene tai ehkä haluakaan vertailla eri näkökulmia 
toisiinsa tai asettaa jotakin toista paremmaksi. Kun esimerkiksi puhutaan vallan 
väärinkäytöstä tai suuren luokan epäoikeudenmukaisuuksista kuten siitä, että mil-
joonat lapset kuolevat tarpeettomasti kehitysmaissa, postmodernismi ei kykene 
kehittämään kritiikkiä tai näkökulmaa, josta käsin vallankäyttö tai sen sen väärin-
käyttö voidaan tuomita. Parhaimmillaankin konsensus on parasta mitä voidaan 
saavuttaa. (Penn 2005, 28–29.) Dekonstruktion etiikka voi näyttäytyä ”hampaat-
tomana”, koska se ei mahdollista perusteita koskevaa dialogia (ks. esim. Huttunen 
2003, 154). 

Ei-sattumanavarainen emansipatoristen sosiaalisten ja koulutuksellisten muu-
tosten tukeminen vaatii sekä moraalisia että epistemologisia metanarratiiveja 
kuten ekskluusion, marginalisoinnin ja sortamisen tuomitsemista (Siegel 1997a, 
130–139). Kriittisessä kasvatuksessa ei riitä akateeminen keskustelu ”diskursseis-
ta” ja ”positioista”, vaan siinä vaaditaan liittoutumista sorrettujen ja orjuutettujen 
kanssa päämääränä olosuhteiden muuttaminen sellaisiksi, että aineelliset, psyykki-
set, sosiaaliset ja henkiset perustarpeet on tyydytetty (Suoranta 2005, 111). Varsin-
kin kriittisen pedagogiikan näkökulmasta käsin ydinkysymys on: ”Miten kasvatta-
jat voisivat vähentää tarpeetonta kärsimystä, lisätä ihmisarvoa ja saada aikaiseksi 
vastuullisempia, demokraattisempia yhteisöjä (Bell 2000, 169)? 

Postmoderniin sisältyvä mahdollisuus epistemologiseen ja moraaliseen relati-
vismiin voi (pahimmillaan) antaa tukensa julmuudelle, joka oikeutetaan paikallis-
ten kulttuuristen traditioiden nimissä (Mason 2004, 9). Poliittinen ja pedagoginen 
toiminta voi alkaa paikallisella tasolla, mutta vakavan toiminnan on yhdistyttävä 
erilaisiin edistysmielisiin ryhmiin, jotka ajavat vähemmän sortavia institutionaali-
sia käytäntöjä (Apple 1982, 133). 

Kysymys siitä miksi juuri postmoderni ’asenne’ olisi muita – esimerkiksi oikeu-
denmukaisuuteen pyrkivää asennetta – parempi, merkityksellisempi tai poliitti-
sesti upeampi jää vaille vastausta (Rikowski & McLaren 1999, 2). Miten moraali-
sen ja eettisen kiinnittymisen puuttuessa voidaan edistää mitään huomattavia tai 
olennaisia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden projekteja (Bell 2000, 176)? Kusch 
(1985, 58) kysyy oikeutetusti ”voiko järjestyksetön diskurssi olla yhteiskuntakritii-
kin päämäärä, vai pitäisikö tavoitteenamme päinvastoin olla oikeudenmukaisesti 
järjestetty diskurssi?”

Halutaanko sortoa täynnä olevassa maailmassa kumota järki ja pirstoutua mie-
livaltaisuuksiin myös etiikan ja praktisen alueella? (Kusch 1985, 59.)109 Sen perus-
teella ei, että Foucault itsekin esittää ainakin epäsuorasti vaatimuksia oikeudesta. 
Miten muuten voitaisiin ymmärtää, että Foucault puhuu niin paljon sorretusta

109 Villi, järjestyksetön diskurssi sopii taiteelliseen, ehkä jopa tieteelliseen diskurssiin, 
mutta ei oikeudenmukaisuuskysymyksiin moraalisessa ja poliittisessa diskurssissa. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että moraalin alueella olisi ikuisesti pysyviä periaatteita, 
vaan konsensuksen kyseenalaistaminen mahdollistaa uudet konsensukset. Konsensuk-
sen korjattavuus-periaatteesta ei tarvitse johtaa konsensuksen tuho-periaatetta. (Kusch 
1985, 63.)
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ruumiista, jos hänen mukaansa ihmisen tekeminen oppivaksi koneeksi ei ole epä-
oikeudenmukaista. (Kusch 1985, 60, painotus tutkijan.) 

Emansipaation kysymykset ovat olleet Suomessa kotikasvatusta koskevissa kes-
kusteluissa lähes olemattomassa roolissa. Osittain tämä johtunee kotikasvatuksen 
voimakkaasta toimijalähtöisestä tarkastelutavasta, osittain puolestaan Suomen 
homogeenisestä, demokraattisesta yhteiskunnasta, jossa ylipäätään emansipaati-
on kysymykset eivät ole saaneet voimakasta asemaa. Vaikka kotikasvatuksen nä-
kökulmasta käsin koko keskustelu emansipaatiosta etenkin yhteiskunnan tasolla 
saattaa tuntua merkityksettömältä, sillä on merkittävä vaikutus kotikasvatuksen 
kysymyksiin. 

Jos emansipaation ei katsota olevan todellisuudessa mahdollinen, se heikentää 
yhteiskunnallisten muutosten mahdollisuutta ja sitä kautta myös vanhempien 
toimijuutta kotikasvatuksessa. Lisäksi vanhempien näkemykset emansipaatios-
ta ja sen mahdollisuudesta vaikuttavat myös siihen, miten he välittävät lapsilleen 
emansipoivan, muutoksiin pyrkivän lähestymistavan: Tuleeko kasvatettavista sta-
tus quon kyseenalaistamattomia ylläpitäjiä vai muutoksen mahdollisuuden puo-
lestapuhujia? Emansipaation mahdollisuus on tärkeä myös eettisen kasvatuksen 
kannalta, jossa päämääränä on, että kasvatettava oppii muun muassa arvioimaan 
muiden ihmisten asemaa ja jos tarpeellista, puolustamaan heikompia ja sorrettuja 
ihmisiä.  

Kotikasvatuksessa painottunut Menonin paradoksi eli kasvatettavan hyvän elä-
män jääminen osittain avoimeksi tarkoittaa sitä, että eettiset arvot eivät ilmene 
kaikkien kasvatettavien elämässä samalla tavalla. Postmodernistit ovat oikeassa 
siinä, että universaalit moraalinäkemykset ovat vaarallisia ja pelottavia silloin, kun 
hegemonista valtaa ylläpitävät saavat absoluuttisen vallan (ks. Pulkkinen 2003, 
236). 

Vaikka metanarratiivien täydellinen kieltäminen ei ole mahdollista, on mahdol-
lista kieltää tietty metanarratiivi (Siegel 1997a). Tietty metanarratiivi, joka johtaa 
kotikasvatuksessa esimerkiksi tiukkoihin, ekskluusioon perustuviin moraaliarvoi-
hin, on ihan yhtä vaarallinen kuin etiikan relativisointi. Näkisinkin metanarratii-
vin puolustamisen tai kieltämisen kaltaisia äärivaihtoehtoja parempana keskitty-
misen metanarratiivin oikeutuksen ja (kasvatuksen alueella) niiden pedagogisen 
tarkoituksenmukaisuuden pohtimisen. 

4.4.4 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä vallan neljästä ulottuvuudesta ja 
kasvatuksesta

Toisesta maailmansodasta 1970-luvulle saakka vallan analyysi jakautui marxilais-
pohjaisiin ja konsensuslähtöisiin näkökulmiin. Nykyään 1960–70-luvuilla paljon 
käytetyt käsitteet ideologia ja luokkatietoisuus ovat pitkälti korvautuneet puheella 
’diskursseista’ ja ’käytännöistä’. Yhteiskuntateoreetikot eivät myöskään perusta teo-
rioitaan enää samalla tavalla normatiivisiin, foundationalistisiin väitteisiin, vaan 
suunta on foundationalistisesta lähestymistavasta ja metanarratiiveista poispäin. 
(Haugaard 2000, 35.) Näin ollen vallan ulottuvuudet ilmentävät osaltaan kullois-
takin yhteiskunnallista ja tieteenfi losofi sta tilannetta. Vallan tarkastelun painopiste 
on siirtynyt selvästi vallan neljättä ulottuvuutta kohti.
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Siinä missä valtaa kuvattiin aikaisemmin lähinnä kausaalisin termein, nykyään 
valta hahmotetaan pikemminkin suhteina, verkostoina tai taustalla vaikuttavana 
”peruspakkona”. Tämä suuntaus lienee yhteydessä yleisempään tieteellisen ajatte-
lutavan muutokseen tai kehittymiseen: 1950–1960-luvuilla uskottiin yleisesti, että 
yksilön ja yhteiskunnan liikkeitä kyetään ohjaamaan mekanistis-deterministisesti, 
kunhan tiukan empiirisen tutkimuksen avulla löydetään yksilöön ja yhteiskuntaan 
vaikuttavat tekijät ja lainalaisuudet (Eskola 1989, 27–28, ks. myös Puuronen 2005, 
52). Nykyään ajatellaan, että on mielekkäämpää keskittyä ihmisen toiminnan ja 
elämän tapahtumien prosessien säännönmukaisuuksiin kuin kuviteltuihin me-
kaanisiin kausaalikytkentöihin. Myös ihmisten tapahtumille antamat merkitykset 
ovat enenevästi kiinnostuksen kohteina. 

Tässä luvussa tarkastelen, onko valtakäsitysten yhdistäminen mahdollista ja 
miten vallan neljä ulottuvuutta voitaisiin kokonaisuutena nähdä suhteessa kasva-
tukseen ja erityisesti kotikasvatukseen. Vallan neljää ulottuvuutta kokonaisuutena 
voidaan tarkastella hyvin Pulkkisen (2003) tekemän erottelun kautta, jossa hän 
erottaa toisistaan kolme merkittävää valtakäsitystä: 

(1) Angloamerikkalaisen valtatutkimuksen, joka perustuu liberaalille poliitti-
selle teorialle tai ontologialle; 

(2) Hegeliläis-marxilaisen valtatutkimuksen, joka ilmenee äärimuodossaan 
utopiana täydellisestä itseautonomiasta; sekä

(3) Postmodernin valtatutkimuksen, jossa katsotaan, että valta tuottaa yksilöt 
ja ilmiöt. 

Angloamerikkalaisen, liberaaliin poliittiseen ontologiaan perustuvan valtatutki-
muksen ydinkysymys on: ”Mitä on valta?”. Tätä lähestymistapaa edustavat muun 
muassa Dahl ja Lukes, joiden valtamääritelmissä valta hahmotetaan suhteena kah-
den persoonan, persoonan ja ryhmän tai ryhmien välillä. Puhtaimmillaan valta-
suhde nähdään nimenomaan kahden yksilön välisenä suhteena, johon kuuluvat 
myös toimijoiden intentiot. A, jolla on valtaa, kykenee toimimaan intentioitten-
sa tai tavoitteidensa mukaisesti, kun taas B, jolla ei ole valtaa, joutuu luopumaan
intentioistaan ja tavoitteistaan. (Pulkkinen 2003, 88.)110 Pulkkisen määrittely libe-

110 Pulkkisella on kuitenkin liian yksinkertainen käsitys liberaaleista valtakäsityksistä. 
Ensinnäkään intentioilla ei ole samaa merkitystä kaikille liberaalin valtanäkemyksen 
edustajille. Esimerkiksi Dahl kieltää intentiot (vaikkakin hän implisiittisesti olettaa in-
tentionaalisen psykologian). Intressien osalta taas Lukesin näkemys on mahdollisesti 
lähempänä hegeliläis-marxilaista kuin liberaalia valtanäkemystä. Vallan kolmannessa 
ulottuvuudessa valtaa ei myöskään hahmoteta vain suhteena, vaan voimakkaasti myös 
systeemiin kuuluvana osana, jolloin se on jälleen osittain lähempänä hegeliläis-mar-
xilaista valtanäkemystä. Tässä tutkimuksessa jätän kuitenkin kokonaan käsittelemättä 
Pulkkisen esittelemän hegeliläis-marxilaisen valtatutkimuksen, koska keskityn tarkas-
telemaan tiivistetysti vain vallan neljää ulottuvuutta. 
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raaleista valtanäkemyksistä sisältää selkeästi vallan ensimmäisen, toisen ja kolman-
nen ulottuvuuden111. 

Liberaali poliittinen ontologia samaistaa vapauden vallan puuttumiseen. Va-
paus on perinteisesti ymmärretty autonomiaksi ja äärimuodossaan riippumatto-
muudeksi muista ihmisistä ja ulkoisista vaikutuksista (Merta 2001, 71). Vapaus on 
siis samaistettu herruuden tai alistumisen puuttumiseen (Pettit 1996, 576). Tästä 
seuraa, että valta nähdään väistämättä kielteiseksi voimaksi, josta ihannetilanteessa 
on päästy eroon. Täydellinen vapaus ei ole kuitenkaan sen paremmin mahdollista 
kuin toivottavaakaan, vaan ihmiselämään kuuluu tietynlainen riippuvuus muista 
ihmisistä ja ympäristöstä. Luvussa 3 osoitettiin myös, että valta ymmärrettynä vain 
toimijalähtöisenä, on selkeästi puutteellinen näkökulma vallan tarkasteluun. 

Postmodernissa näkemyksessä vallan puuttumista ja vapautta ei samaisteta, 
koska kukaan ei voi paeta valtasuhteiden verkostoa. Postmoderni kyseenalaistaa 
sekä liberaalin poliittisen ontologian että hegeliläis-marxilainen teorian ja niiden 
edustaman subjektifi losofi sen näkökulman. Postmodernissa valtanäkemyksessä 
ydinkysymys onkin: ”Kuinka valta tuottaa yksilöt” (Pulkkinen 2003.) 

Vallan neljä ulottuvuutta ja niiden tärkeimmät piirteet on esitetty kootusti 
seuraavassa taulukossa (taulukko 2). Vallan kolme ensimmäistä ulottuvuutta ovat 
selkeästi havaittavissa kasvatuksessa. Haastateltavani antoivat näistä ulottuvuuk-
sista myös selkeitä esimerkkejä. Vallan neljäs ulottuvuus on selvästi abstraktimpi, 
mutta vanhempien kommentit yhteiskunnan vaikutuksesta, vallan mekanismeista 
ja verkostoista sekä siitä, että ”kaikkihan me täällä totellaan”, ovat kuvauksia vallan 
neljännestä ulottuvuudesta. Sekä kasvatettavat että kasvattajat ovat valtamekanis-
mien vaikutuspiirissä (Merta 2001, 74). 

111 Digeser (1992, 979) tulkitsee vallan ulottuvuudet siten, että vain vallan kahdet en-
simäiset kasvot edustavat liberaalia valtakonseptia, sillä kolmannessa ulottuvuudessa 
valtaa ei selitetä enää vain toiminnan, vaan myös uskomusten kautta. 
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Taulukko 2.  Vallan neljä ulottuvuutta ja ulottuvuuksien luonteenomaiset piirteet. 
Muokattu ja yhdistetty kahdesta Hardy ja Leiba-O’Sullivanin (1998, 461, 462) ja 
yhdestä Cleggin (1989, 90) taulukosta

Ensimmäinen
ulottuvuus 
(First
dimension)

Toinen
ulottuvuus 
(Second 
dimension)

Kolmas
ulottuvuus 
(Third 
dimension)

Neljäs
ulottuvuus 
(Fourth
dimension)

Tärkeä traditi-
on edustaja 

Dahl  (1957) Bachrach &
Baratz (1962, 
1963, 1970) 

Lukes (1974) Foucault (1977, 
1980, 1982, 
1984)

A:n ja B:n
välinen
vuorovaikutus

Avoin konfl ikti Avoin tai 
piilossa oleva 
konfl ikti

Piilevä konfl ikti Paikalliset 
taistelut

Syy B:n epä-
onnistumiseen 
vaikuttaa
tuloksiin tai
seurauksiin 

B on tietoinen 
asiasta ja 
kykenee 
saamaan sen 
päätöksenteon 
piiriin, mutta 
ei kykene 
käyttämään 
valtaa tehok-
kaasti tulosten 
suhteen.  

B on tietoinen 
asiasta, mutta 
ei kykene 
saamaan sitä 
päätöksenteon  
piiriin. 

B on tietämätön 
asiasta eikä sen 
vuoksi vastusta.

Sekä A että B 
ovat vallitsevien 
valtadiskurssien 
vankeja, mutta 
A saattaa 
hyötyä niistä 
enemmän.

B:n tarvitsemat 
mahdollisuudet

Resurssien  
hankkiminen ja 
kyky ottaa ne 
käyttöön.

Kyky saada asia 
päätöksenteon  
piiriin. 

Tietoisuuden 
kasvattaminen 
ja ”delegitimaa-
tio” strategiat, 
jotta luodaan 
tahto vastustaa 

Vapaus vallan 
vaikutuksista 
ei ole mahdol-
linen, mutta 
paikalliset 
kamppailut 
voivat tuottaa 
positiivisempia 
kokemuksia 

Ulottuvuuden 
pääpaino

Resurssien 
käyttö ja niistä 
riippuvuus, 
päätöksenteon 
lopputulokset 
tai seuraukset, 
käyttäytyminen 

Ei-päätöksen-
teko (Non-de-
cision-making), 
päätöksenteko
prosessit, in-
tentionaalinen 
toiminta

Vastustuksen/
vastarinnan 
puuttuminen, 
strukturalismi, 
merkitykset, 
intressit

Kurinalaistava 
(disciplinary) 
valta, normali-
soivat diskurssit, 
vallan ja vasta-
rinnan rajat

Ristiriitaisista oletuksistaan huolimatta vallan neljä ulottuvuutta voidaan nähdä 
ainakin osittain toisiaan täydentäviksi näkökulmiksi valtaan siten, että ne yhdessä 
muodostavat paremman selityksen vallan ilmiölle kuin mikään niistä yksinään. 
Perinteiset ja foucaultlaiset valtatutkimuksen suuntaukset voivat siis täydentää toi-
siaan (Lagerspetz 1994, 139) tiettyyn rajaan asti. 

Hardy ja Leiba-O’Sullivan (1998, 460) ehdottavat, että valta toimii useilla ta-
soilla. Pintatasolla valtaa voidaan käyttää ottamalla käyttöön resursseja ja kont-
rolloimalla päätöksentekoprosesseja. Syvempi taso osoittaa miten valtaa käytetään 
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muokkaamalla toisten ihmisten elämään sisältyviä merkityksiä. Vielä astetta sy-
vempi on tarkastelutaso, jossa valta nähdään upotettuna systeemiin, joka määrit-
tää sen mitä ja miten ihmiset näkevät ja ajattelevat. Tällöin kysymys on jo ihmisten 
vastarinnan rajoista. (Hardy & Leiba-O’Sullivan 1998, 460.) Neljäs vallan ulottu-
vuus laajentaa näkökulmaa valtaan tarkastelemalla milloin valta on läsnä (Digeser 
1992, 979–980). Samantyyppistä valtanäkemykset yhdistävää tarkastelutapaa on 
ehdottanut myös Heiskala (2001b).112 

Koska ’analyyttinen’ ja ’postmoderni’ fi losofi a (joihin sisältyviä elementtejä 
sisältyy vallan neljään ulottuvuuteen) eivät ole yhtenäisiä lähestymistapoja, olisi 
tärkeää etsiä yhtäläisyyksiä niiden väliltä. Analyyttisen ja postmodernin fi losofi an 
voimakas dikotomointi estää esimerkiksi kasvatusfi losofi assa hedelmällisen dia-
login. Vaikka myös todellisia eroja, yhteensopimattomuuksia, vastakkaisuuksia ja 
erimielisyyksiä näiden lähestymistapojen välillä esiintyy, on tarpeetonta kieltää 
minkä tahansa vakavasti otettavan fi losofi sen näkökannan mukanaan tuomat nä-
kökulmat ja hyödyt. Traditioita on mahdollista tulkita uudelleen tai siirtää yhden 
tradition vahvuuksia toiseen traditioon. (Burbules 2000, 311, 312.) Kilpailevien 
lähestymistapojen välille voidaan yrittää rakentaa synteesiä tutkimalla rinnakkain 
useampia teoreettisia perinteitä, jolloin synteesiin voidaan sisällyttää useamman 
kuin yhden teoreettisen perinteen vahvuuksia (Heiskala 2004, 13). 

Tutkimuksessani traditioiden välisen syntetisoinnin tarve on noussut esille et-
siessäni kasvatukseen ja erityisesti kotikasvatukseen soveltuvaa valtanäkemystä. 
Teoreettisesti suurin ongelma kasvatuksen kannalta katsottuna on, että sen pa-
remmin moderni eli vallan kolmen ensimmäisen ulottuvuuden mukainen kuin 
postmoderni eli vallan neljännen ulottuvuuden mukainenkaan valtanäkemys ei 
yksinään onnistu kuvaamaan kasvatuksessa ilmenevää valtaa. Katsonkin, että kas-
vatuksellisesti relevantin valtanäkemyksen puute johtuu pitkälti juuri siitä, että 
tätä ongelmaa ei ole aikaisemmin huomattu, vaan on keskitytty kasvatuksellisen 
vallan tarksteluun joko modernin tai postmodernin viitekehyksen mukaisesti. 

Ensi näkemältä modernit ja postmodernit näkemykset vallasta näyttävät yh-
teensovittamattomilta. Suurimpana ongelmana näyttäytyy vallan hahmottami-
nen joko ulkoisena tai sisäisenä suhteena. Moderneissa valtanäkemyksissä valta 
on totuttu näkemään ulkoisena, vertailevana suhteena, jossa ”verratut eivät ole 
identiteeteiltään riippuvaisia suhteesta toisiinsa” (Pulkkinen 2003, 98). Postmo-
dernismin olettamassa sisäisessä A:n ja B:n välisessä suhteessa A:n identiteetti on 
riippuvainen B:n identiteetistä (Heiskala 2001b, 245) ja toisinpäin, sillä sisäisessä 
suhteessa suhde muotoilee osapuoliaan (Pulkkinen 2003, 98). 

Valtasuhteeseen liittyvät mekanismit määrittävät ja muokkaavat A:ta ja B:tä. 
Valtasuhteet siis tekevät yksilöstä sen mitä hän on muokaten häntä subjektina 
ja yksilönä. Tästä johtuen yksilöä ei voi määritellä eikä ymmärtää ilman häntä

112 Vallan neljällä ulottuvuudella on myös käytännöllisiä yhteyksiä toisiinsa. Esimer-
kiksi ne, jotka näkevät olevansa alistettuja vallan kolmannen ulottuvuuden mukaisesti 
ymmärrettynä, vaativat usein resursseja, jotka ovat tyypillisiä vallan ensimmäisessä ja 
toisessa ulottuvuudessa. 
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muovaavia valtasuhteita. Ihmisen kiinnittyminen pitkäaikaisiin valtasuhteisiin 
tai irrottautuminen niistä muuttaa siis väistämättä myös hänen identiteettiään. 
(Kusch 1993, 108–114; ks. myös Foucault 1982.)

Äidin ja lapsen tai vaimon ja miehen välinen suhde on sisäinen suhde113 (Heis-
kala 2001b, 245). Samoin (kasvatus)suhe vanhemman ja lapsen välillä on selvästi 
sisäinen suhde. Valtateorioiden soveltumattomuus kotikasvatuksen kuvaukseen 
johtuu osaltaan juuri siitä, että suuri osa niistä kuvaa valtasuhdetta ulkoisena suh-
teena. Kasvatussuhteet ja erityisesti suhteet vanhemman ja lapsen välillä ovat kui-
tenkin ehdottomasti sisäisiä suhteita. 

Sisäinen suhteen idean siirtäminen distributiiviseen valtakäsitykseen (joka 
yleensä on hahmotettu ulkoisena suhteena) siirtää korostuksen osapuolista suh-
teeseen, joka yhdistää osapuolia. Kun myönnetään, että valtasuhde A:n ja B:n välil-
lä ei koskaan voi olla yksisuuntainen siten, että A:lla olisi täydellinen valta ja B:llä 
ei ollenkaan valtaa, voidaan tutkia vallan mekaniseja foucaultlaisittain. (Heiskala 
2001b, 245–246.) 

Tällainen siirto ratkaisee monet väitöskirjani ongelmista. Liberaalin poliittisen 
ontologian valtakäsitys ei siis ole kokonaan väärä, mutta sen virhe on nähdä val-
tasuhteet ulkoisina suhteina. Liberaalin poliittisen ontologian ilmaisemat vallan 
määritelmät ja kuvaukset onnistuvat kuitenkin ilmaisemaan vallan ilmenemis-
tapoja. Lisäksi moderni identiteettikäsitys on kasvatuksen kannalta relevantimpi 
kuin postmoderni identiteettikäsitys, jonka näkemys subjektista ei-ytimellisenä ei 
sovellu kasvatukseen (ks. luku 4.4.2).114 Ratkaisuna kotikasvatuksellisen vallan tar-
kastelussa on yhdistää moderni ja postmoderni valtanäkemys siten, että valtasuh-
de hahmotetaan sisäisenä suhteena, mutta identiteetinäkemyksessä nojaudutaan 
enemmän moderniin näkemykseen. 

Vaikka korostettaisiinkin vallan neljän ulottuvuuden toisiaan täydentävää otet-
ta vallan ilmiöitä selitettäessä, on huomattava myös tällaiseen argumentointiin 
sisältyvät heikkoudet. Vallan neljästä ulottuvuudesta ei voida muodostaa yhtä, 
ristiriidatonta valtanäkemystä. Erilaiset, jopa vastakkaiset ontologiset, epistemo-
logiset, moraaliset ja poliittiset olettamukset tekevät synteettisestä näkökulmasta 
mahdollisen vain tiettyyn rajaan saakka. Eri lähestymistapojen keskenään eroa-
vat ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat rajoittavat osittain yhdistelemistä 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 55–57). 

113 On kuitenkin huomattava, että kaikkia valtasuhteita ei voida välttämättä pitää sisäi-
sinä suhteina. Kun osapuolten välinen vuorovaikutus on minimaalista, lyhytkestoista 
ja seurauksiltaan vähäistä, on sisäisestä suhteesta puhuminen liioittelevaa tai jopa har-
haanjohtavaa.
114 On paradoksaalista, että nimenomaan moderneissa valtanäkemyksissä valtasuhde 
nähdään ulkoisena suhteena, sillä moderni identiteettikäsitys on mielestäni monin ta-
voin lähempänä sisäisen suhteen näkemystä – ellei ole ääri-individualistinen. Sen sijaan 
postmoderni valtanäkemys, joka korostaa sisäisen suhteen identiteettiä muokkaavaa 
luonnetta, pitää koko näkemystä identiteetistä osittain kyseenalaisena. Lisäksi tuntuu 
erikoiselta, että vallan neljäs ulottuvuus, joka ei keskity puhumaan vallasta suhteena, 
vaan pikemminkin kritisoi kahden henkilön välisiä valtasuhteiden kuvauksia ja näkee 
vallan ennemmin verkostoina, puhuu vallasta sisäisenä suhteena. 
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Vallan neljän ulottuvuuden malli on vahvasti yhteiskuntatieteellinen ja politii-
kan tutkimuksen piirissä syntynyt. Siksi sen soveltuvuus kasvatuksen suhteen on 
rajallinen. Toisaalta sen pääideat näyttävät soveltuvan hyvin kasvatuksen tarkaste-
luun. Osittain tämä johtuu Siegelin (1988) ajatusta seuraten siitä, että kasvatus ei 
ole – eikä sitä tule nähdä – ainoastaan yksityiseen sfääriin kuuluvana, politiikalle 
vastakkaisena elämänalueella, vaan kasvatus on myös hyvin poliittista. Jokaisella 
kasvatuksellisella ihanteella on poliittisia seurauksia jo siitä johtuen, että tällai-
set ihanteet muokkaavat osaltaan ihmisten kollektiivisia asenteita ja sitoumuksia. 
Lisäksi kasvatukselliset instituutiot ja käytännöt väistämättä vaikuttavat politiik-
kaan. (Siegel 1988, 66, 69.) 

Vallan neljä ulottuvuutta kuvaa siis huomattavaa osaa kotikasvatukseen sisälty-
västä vallankäytöstä, mutta ei onnistu huomioimaan kotikasvatukseen sisältyvää 
erityislaatuisuutta kuten pedagogista rakkautta, pyrkimystä kasvatettavan autono-
mian lisäämiseen tai hyvän elämän ja sen määrittelyn problematiikkaa. Tästä syys-
tä katson, että kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa voidaan tarkastella vallan neljän 
ulottuvuuden mukaisesti, mutta kokonaiskuvan saamiseksi sitä on täydennettävä 
kotikasvatuksen luonteeseen sisältyvillä huomioilla (ks. luku 7). 
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5 Auktoriteetti ja kotikasvatus

”Voidaan sanoa, että länsimaisen yhteiskunnan jäseninä, jotka ovat osallisina 
lukuisissa hierarkioissa ja valtasuhteissa, tilanteemme on ristiriitainen. Samaan 
aikaan, kun tunnemme houkutusta sopeutua ryhmiin ja halua totella auktori-
teetteja, yksilöä korostava ideologia kehottaa meitä arvostamaan riippumatto-
muutta ryhmistä ja auktoriteeteista.” (Burr 2004, 61.) 

Kasvattajan valta ja auktoriteetti ovat pedagogisen suhteen ”ongelmallisimpia ja 
kiistanalaisimpia kohtia” (Siljander 2002, 87). Jo sana ”auktoriteetti” aiheuttaa 
useissa kasvattajissa kielteisiä tunteita. Pedagoginen auktoriteetti näyttäytyy on-
gelmallisena erityisesti silloin, jos auktoriteetti samaistetaan virheellisesti autori-
taarisuuteen tai autokratiaan. (Harjunen 2002, 112; Hämäläinen & Nivala 2008, 
205–206; van Manen 1991, 68; Vikainen 1984, 5.) 1960-luvulta lähtien auktori-
teetti on nähty ainakin länsimaisessa kasvatuksessa niin ongelmallisena, että siitä 
on haluttu joko pyrkiä kokonaan eroon tai ainakin sen vaikutusta on haluttu vä-
hentää. Auktoriteetin perimmäinen määrittely ja sitä kautta sen poistaminen tai 
vähentäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. (Vikainen 1984, 1.) 

Erilaisista käsityksistä johtuen kasvatusta koskeva auktoriteettikeskustelu pola-
risoituukin helposti siihen, että osapuoli A syyttää osapuolta B auktoriteetista luo-
pumisesta ja osapuoli B syyttää osapuolta A autoritarismista (Kleinig 1982, 210). 
Paradoksaalisesti ihmiset sekoittavat auktoriteettia vastaan hyökätessään mani-
pulatiivisen sosiaalisen kontrollin ja autenttisen auktoriteetin toisiinsa ja tulevat 
tämän vuoksi kieltäneeksi myös autenttisen auktoriteetin tärkeyden (Mitchell & 
Spady 1983, 6). 

Selvien käsitteellisten erottelujen puute on Silkin (1976, 278) mukaan johtanut 
siihen, että ihmisten täytyy olla joko kasvatuksellisen auktoriteetin puolesta tai sitä 
vastaan, vaikka tarkoituksenmukaisinta olisi luovia kasvatuksellisen auktoriteetin 
hylkäämisen ja hyväksymisen välimaastossa. Kasvattajan valinta ei siis kohdistu 
vaihtoehtoihin mielivaltaisen vallankäytön ja täydellisen auktoriteetista luopumi-
sen välillä, vaan kasvatuksellista auktoriteettia on mahdollista käyttää myös lapsen 
kehitystä palvelevalla tavalla (Puolimatka 1999, 272) ainakin silloin, kun kasvatuk-
sellista auktoriteettia ei motivoi vallanhalu tai kasvattajan päämäärien toteutumi-
nen, vaan kasvatettavan paras ja hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa huomioimi-
nen, toki ympäristön reunaehtojen puitteissa (Hämäläinen & Nivala 2008, 204).

Nykyisin ihanteena on usein kasvatus ilman valtaa ja auktoriteettia, mutta to-
dellisuudessa ulkoinen, näkyvä auktoriteetti on korvautunut näkymättömillä, yk-
silöä hallitsevilla valvonnan ja hallinnan tekniikoilla, jolloin kasvatuksessa käyte-
tään jatkuvasti tehokasta valtaa (Puolimatka 1999, 273). Aikaisemmin vallalla ollut 
avoin auktoriteetti, jossa auktoriteettti on kertonut suoraan sen kohteelle, miten on 
toimittava, on korvautunut anonyymillä auktoriteetilla, jossa pakon käyttö piilote-
taan vetoamalla enenevästi yksilön suostumukseen. Tottelemattomuuden sanktio-
na on siis esimerkiksi ruumiillisen rankaisun sijaan tunne, että ei ole sopeutunut 
tai ei toimi joukon tavoin. (Fromm 1960, ix–xi.) Tämän kaltainen näkymätön val-
tahan on juuri ollut neljännen vallan ulottuvuuden kritiikin kohteena. 
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Jos kasvatuksellista auktoriteettia ei pystytä oikeuttamaan siitä huolimatta, että 
se on välttämätön, joudutaan turvautumaan peitettyihin vaikutuksen muotoihin, 
jotka ovat avointa auktoriteettia manipuloivampia. Tämä johtuu siitä, että peitetty 
kontrolli pyrkii sopeuttamaan kohteensa tekemällä niistä ”normaaleja”. Tämän se 
tekee tuottamalla haluja, jotka edistävät tiettyjä päämääriä. Pahimmillaan tämä 
johtaa siihen, että ihmistä on helppo manipuloida ja sopeuttaa. Vallitsevat ”tiedon” 
ja ”totuuden” muodot ovat joka tapauksessa osittain etunäkökohtien ja niiden aja-
mien tarkoitusperien hallinnassa. (Puolimatka 1999, 227.) Näin ollen yritys päästä 
eroon kasvatuksellisesta auktoriteetista ei takaa lapselle millään tavalla neutraalia 
kasvuympäristöä. Koska ihminen ei voi irrottautua valta- ja auktoriteettisuhteista 
halustaan huolimatta, on mietittävä miten näissä suhteissa voisi toimia mahdolli-
simman avoimella, tarkoituksenmukaisella ja eettisellä tavalla.

Kasvatuksessa ilmenevään auktoriteettiin liittyvät ongelmat kristallisoituvat 
pitkälti kasvatussuhteen epäsymmetrisyyteen ja ei-tasavertaisuuteen. Kasvattajan 
ja kasvatettavan välinen epätasavertaisuus ilmenee pedagogisen toiminnan si-
säisten jännitteiden kuten pakon ja vapauden tai vaikuttamisen ja vapauttamisen 
kautta. (Siljander 2002, 86–87.)115

Filosofi set pohdinnat kasvatuksellisesta auktoriteetista koskevat ainakin eng-
lannin kielisissä maissa lähes poikkeuksetta opettajan ja oppilaan välistä suhdetta 
(Steutel & Spiecker 2000, 324). Vanhemmuuden auktoriteettiin tulisi mielestäni 
kiinnittää enenevästi huomiota, sillä kuten Steutel ja Spiecker (2000, 324) huomaut-
tavat, vanhemmuuden auktoriteetti on sekä luonteeltaan että tehtävältään ratkaise-
vasti erilainen kuin opettajan auktoriteetti. Osittain tämä johtuu kotikasvatuksen 
ei-institutionaalisesta luonteesta, osittain vanhempi-lapsisuhteen erityispiirteistä. 

115 Saksalaisessa traditiossa ongelma on ratkaistu joko siten, että kasvatussuhde 
nähdään väistämättä aina auktoriteettisuhteeksi, jolloin auktoriteetin oikeutusta ei tar-
vitse erikseen etsiä tai huomauttamalla, että kasvattaja ei toteuta omaa vallanhaluaan, 
vaan pyrkii kasvatettavan sivistykseen ja pedagogisesti tahdikkaaseen toimintaan (Sil-
jander 2002, 86–87). Tällainen määrittely on mahdollinen, koska saksalaisessa tradi-
tiossa eettisesti oikeuttamatonta kasvatusta ei nähdä enää kasvatuksena. Jos kasvatus 
määritellään saksalaisen tradition mukaisesti niin, että epäeettistä kasvatusta ei voi 
määritelmällisesti olla olemassa – vaan silloin kyseessä on esimerkiksi indoktrinaatio 
tai muu epäeettinen vaikuttamisen muoto – tällöin ei voisi ilmetä myöskään epäeettisiä 
vallankäytön muotoja kasvatuksessa. Tämä johtaisi koko tutkimusasetelmani suuriin 
ongelmiin. Lisäksi silloin minun olisi oltava empiirisen aineiston osalta se, joka tekisi 
tällaisen ”eettisyyden arvioinnin”, joka jo sinänsä olisi epäeettistä. Myös arkiajattelussa 
kasvatukseksi lasketaan toiminta, joka voi olla epäeettistä, mutta kasvatuksen nimellä 
kulkevaa. Kasvatus supistuisi melko kapeaksi ilmiöksi, mikäli siihen laskettaisiin vain 
puhtaasti eettiset vaikuttamisen muodot. Niinpä tässä tutkimuksessa kasvatus määri-
tellään saksalaista kasvatuksen teoriaa (jossa ongelmana on kasvatuksen määritteli-
jän ongelma) laajemmin. Toisaalta raja sen välillä, mikä voidaan laskea kasvatukseksi 
ja mikä ei, on häilyvä. Sitä paitsi tietyt toiminnan muodot kuten väkivalta lasketaan 
yleensä aina kasvatuksen ulkopuolelle, vaikka kasvattaja omasta mielestään käyttäisi-
kin sitä kasvatuksellisten päämäärien hyväksi. Tältä osin saksalaisen tradition mukai-
nen määrittely on selkeämpi ratkaisu, johon näytän myös itse tutkimuksen kuluessa 
toisinaan ainakin implisiittisesti nojautuvan.
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Kotikasvatuksessa vanhempien auktoriteetti ja sen legitimointi on hyvin olen-
nainen, mutta myös ongelmallinen kysymys. Vaikka auktoriteetti ja siihen sisäl-
tyvä totteleminen ovat kotikasvatuksessa välttämättömiä, arkipäivän ja historian 
kokemukset sekä tieteen tulokset osoittavat, että auktoriteetin totteleminen voi 
johtaa myös eettisiin ongelmiin ja vallan väärinkäyttöön. Niinpä tottelevaisuut-
ta ei tulisi nähdä kasvatuksessa(kaan) itseisarvona. Jotta kotikasvatukseen liittyvä 
auktoriteetti voidaan ymmärtää mahdollisimman kattavasti, keskittyminen van-
hemman näkökulmaan ei riitä, vaan on huomioitava myös vanhempi-lapsi-suhde 
sekä lapsen tai nuoren näkökulma vanhemmuuden auktoriteettiin.

Samoin perinteinen auktoriteetti-tarkastelu ei riitä, vaan auktoriteettia on 
tarkasteltava myös huomioiden valta sisäisenä suhteena. Vanhemman ja lapsen 
välisessä auktoriteetissa kyse on lähes aina sisäisestä valtasuhteesta, jossa aukto-
riteettisuhde muokkaa sekä lapsen että vanhemman identiteettiä. Identiteetin ke-
hittymisen osa-alue vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisestä auktoriteetista on 
kyse (tai minkätyyppiseksi auktoriteetiksi lapsi vanhemman kokee). Koska auk-
toriteetin seuraaminen tai hyväksyminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoisuuteen 
pohjautuvaa, kyseessä on usein myös tuottava, positiivinen valta.   

Seuraavaksi tarkastelen kotikasvatuksessa ilmenevää auktoriteettia auktoritee-
tin määrittelyjen ja tehtävien sekä Weberin auktoriteettiluokituksen kautta. Lisäksi 
tarkastelen auktoriteettia vanhempi-lapsisuhteessa. Weberin auktoriteettiluokitus 
on osittain kotikasvatukseen soveltuva, mutta samalla sen suhteen selvästi riittä-
mätön tarkastelutapa, joten laajennan Weberin auktoriteettiluokitusta kotikasva-
tuksen kannalta relevantilla tavalla. Luvun lopuksi käsittelen tottelevaisuutta, joka 
on kotikasvatuksen mielenkiintoisimpia ja kiistanalaisimpia kysymyksiä.  

5.1 Auktoriteetin määrittelyä

Valta on hyvin usein auktoriteettia tai oikeastaan uskoa auktoriteettiin (Kauppi 
2002, 297). Vallan ja auktoriteetin välinen suhde on kuitenkin monimutkainen ja 
kiistanalainen. Valtaa ja auktoriteettia ei voida samaistaa toisiinsa, sillä silloin ky-
seessä olisi joko auktoriteetin liian laaja tai vallan liian kapea määritelmä (Lager-
spetz 1989, 58). Yleisin määritelmä vallan ja auktoriteetin välisestä suhteesta näkee 
auktoriteetin vallan yhdeksi muodoksi tai alalajiksi: auktoriteetissa tarvitaan val-
lankohteen suostumus, muissa vallan muodoissa tai alalajeissa suostumus ei ole 
välttämätön.116 Toisaalta jotkut tutkijat määrittelevät auktoriteetin ilman valtaa

116 Weberin (1964, 152) määrittelyssä valta (saks. Macht) on toimijan kyky toteuttaa 
tahtonsa vastustuksesta huolimatta, auktoriteetti (saks. Herrschaft) taas on on toden-
näköisyys, jolla kohde tottelee käskyä. Vallan avulla voi pakottaa, mutta auktoriteetilla 
ei (Kirjavainen 1996, 97). Auktoriteetin tapauksessa sen kohde suostuu seuraamaan 
vapaaehtoisesti ja spontaanisti auktoriteetin määräyksiä (Mitchell & Spady 1983, 12). 
Auktoriteettivaltaan taipuvan vapaasta tahdosta tapahtuva suostumus auktoriteetin 
alaisuuteen sulkee pois mahdollisuuden pakottamiseen (Ojakangas 2001, 61–62, 66). 
Auktoriteettia ei myöskään voi ansaita manipuloinnin ja kiristämisen keinoin, valtaa 
taas voi (Eväsoja & Keskinen 2005, 18–19). Mielestäni auktoriteetti kuitenkin voi ja 
usein manipuloikin kohdettaan. Raja vapaaehtoisen suostumuksen ja manipulaation 
tuloksena syntyneen suostumuksen välillä on joka tapauksessa liukuva ja epäselvä.
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(ks. esim. Arendt 1961) tai ilman kohteen suostumusta tai legimititeettiä (ks. esim. 
Airaksinen 1984; Barnes 1986)117. 

Auktoriteetin suhteen keskeinen kysymys koskee sitä, miten hyvin sen kohde 
hyväksyy auktoriteetin käskyn. Goehler (2000, 51) katsoo auktoriteetin perustu-
van sille, että (auktoriteetin) määräys on hyväksytty ja sitä seuraa tottelevaisuus. 
Vaikka auktoriteetin vastustuksen rajat ovat sumeat, auktoriteettia vastaan ei voi 
esiintyä vakavaa vastustusta. Jos B vastustaa riittävän voimakkaasti tai pysyvästi 
auktoriteettiasemassa olevan A:n intentioita, tahtoa ja tarkoitusperiä, A:lla ei ole 
enää auktoriteettia B:hen. (Airaksinen 1984, 139.) 

On kuitenkin vaikea tietää millaiset ja miten monet poikkeukset B:n vastustuk-
sessa voidaan hyväksyä (Tarkki 1994, 249) ilman, että A:n voidaan katsoa menettä-
neen auktoriteettinsa. Näyttää siltä, että tällaista ehdotonta pistettä ei voidaa mää-
rittää, vaan kyseessä on aina osittain subjektivistinen tulkinta. A voi toki ajatella, 
että hänellä on oikeus pakottaa ja esittää uhkauksia B:lle, mutta tässä tapauksessa A:
n valta on kuitenkin jo pakkovaltaa eikä auktoriteettiin perustuvaa valtaa. (Airak-
sinen 1984, 141.)118 Yleensä auktoriteetista puhutaan kotikasvatuksen kontekstissa 
pääasiassa vanhempien näkökulmasta, vaikka lapsi on se, joka auktoriteetin muo-
dostaa: Vanhempi ei voi olla auktoriteetti, ellei lapsi koe häntä auktoriteetiksi. Toi-
saalta auktoriteettia on vaikea nähdä pelkästään lapsesta käsin ajateltuna ilmiönä.  

Lagerspetzin (1989, 59–60) mukaan auktoriteetti on perustelupohjaista valtaa, 
erotukseksi kausaalisesta vallasta. Yleisesti auktoriteetin katsotaan olevan kytkey-
tynyt valtaa voimakkaammin persoonallisiin ominaisuuksiin. Karismaattisen auk-
toriteetin tapauksessa auktoriteetti suorastaan perustuu tällaisille henkilökohtai-
sille ominaisuuksille. Vallankäyttö puolestaan palautuu usein tiettyyn asemaan tai 
rooliin, josta käsin vallankäytön oikeutus kumpuaa. 119 

117 Suostumusta auktoriteetin suhteen korostavat erityisesti liberalismin kannattajat, 
jotka näkevät auktoriteetin muodostuvan ’alhaalta päin’, hallittavan suostumuksen 
myötä (Heywood 2003, 223). Airaksinen (1984) väittää, että auktoriteetti pohjautuu 
kuitenkin ennemmin konsensukseen kuin suostumukseen. Tästä seuraa se (mielestäni 
ongelmallinen oletus), että jos B on ainoa, joka luottaa A:han auktoriteettina, A ei voi 
olla todellinen auktoriteetti, vaan tällöin kyseessä on esimerkiksi palvontasuhde tai isä-
lapsi-suhde. (Airaksinen 1984, 134–135.) 
118 Poikkeuksena tästä on Tarkin (1994) mielestä absoluuttinen auktoriteetti, jolla vii-
tataan auktoriteetin riippumattomuuteen siinä merkityksessä, että auktoriteetin sub-
jektin suostumusta ei tarvita. Esimerkiksi vanhemman auktoriteetti pikkulapseen on 
joiltakin osin ehdoton ja absoluuttinen. Lapsen on toteltava suostumuksestaan riippu-
matta, ja silti vanhemman absoluuttinen auktoriteetti on usein pieneen lapseen nähden 
oikeutettua. Näin ollen suostumukselle perustuva auktoriteetti on aina oikeutta aukto-
riteettiin, mutta ei päinvastoin: auktoriteetilla voi olla oikeus auktoriteettiin ilman koh-
teen suostumustakin. Tällöin täytyy kuitenkin olettaa, että auktoriteetin käyttämisen 
oikeuttamiselle on olemassa hyvät moraaliset syyt. (Tarkki, 1994, 216–217, 220, 250.) 
Absoluuttisen auktoriteetin määrittely ei kuitenkaan noudata enää auktoriteetin yleistä 
määrittelyä, joten en näe sen kuuluvan enää auktoriteetin alaan. Lisäksi vanhemman-
kaan auktoriteetti ei ole rajatonta tai absoluuttista suhteessa lapseen.
119 Päinvastaista näkemystä edustavat Biggart & Hamilton (1984): he katsovat, että 
auktoriteetti pohjautuu rooleihin, valta persoonallisiin tekijöihin.
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Spady ja Mitchell (1979) luokittelevat vallan resurssipohjaiseksi, voiton ja hä-
viön laskelmiin perustuvaksi vaikuttamismekanismiksi, auktoriteetin puolestaan 
legitiimiyteen eli sisäisiin kokemuksiin perustuvaksi vaikuttamismekanismiksi. 
Tällöin merkittävin ero vallan ja auktoriteetin välillä on, että valta nojautuu sosi-
aalisiin normeihin ja sääntöihin, auktoriteetti puolestaan sisäisesti motivoitunee-
seen toimintaan. Tällaisessa jaottelussa valtasuhteeseen sisältyy kilpailuasetelma 
tai konfl ikti, mutta auktoriteetin nähdään olevan kannustavaa ja yhteistoiminnal-
lista. (Vikainen 1984, 38–39, 54.) 

Ei ole kuitenkaan perusteltua olettaa, että valta on aina negatiivista ja auktori-
teetti aina yhteistoiminnallista. Valtaa voidaan käyttää myös vahvistavassa tai suo-
jelevassa mielessä ja toisaalta auktoriteetin vaatima suostumus voidaan saavuttaa 
esimerkiksi manipulaation keinoin tai vallan kolmannen ulottuvuuden mukaista 
valtaa käyttämällä.120 Esimerkiksi kotikasvatuksessa valtaa käytetään usein suoje-
levassa tai vahvistavassa mielessä ja toisaalta vanhemman auktoriteetti voi pohjau-
tua lapsen taitavaan manipulointiin. 

Vikainen (1984) on kiinnittänyt huomiota siihen, että auktoriteetin subjektin 
arvonanto auktoriteetin kantajaa kohtaan voi perustua joko sisäiseen arvonantoon 
eli ihailuun, lähestymispyrkimykseen tai turvallisuuden saavuttamiseen tai ulkoi-
seen arvonantoon eli alistetuksi tulemisen pelkoon, kaunaan tai välttämispyrki-
mykseen. Käyttäytymisen tasolla sisäinen ja ulkoinen arvonanto voivat ilmetä 
hyvin samoilla tavoilla. (Vikainen 1984, 14–15.) Auktoriteettisysteemit hyödyn-
tävätkin erilaisia prosesseja ja välineitä aiheuttaakseen tietynlaista käyttäytymistä. 
Auktoriteettisuhde on erilainen riippuen siitä mihin se perustuu: sääntöjen nou-
dattamiselle, rankaisun pelolle, auktoriteettiin samaistumiselle vai sisäistyneille 
arvoille. (Passini & Morselli 2008, 4.)121 

Kotikasvatuksessa olennaista ei ole vain auktoriteettisuhteen olemassaolo, vaan 
ennen kaikkea auktoriteettisuhteen perusta. Esimerkiksi pelkoon pohjautuvaa 
auktoriteettia voidaan pitää kasvatuksellisesti kyseenalaisena ja epäeettisenä auk-
toriteettina. Toisaalta vanhemman voimakas pyrkimys samaistaa lapsi itseensä ei 
ole välttämättä sen oikeutetumpaa, mikäli kasvatettavan oman identiteetin kasvu

120 Lisäksi osa vaikuttamisen muodoista on sellaisia, joita on vaikea luokitella sen pa-
remmin vallaksi kuin auktoriteetiksikaan. Tällaisia vaikuttamisen muotoja ovat esi-
merkiksi lapsen narraaminen tai poliisin käskystä tapahtuva auton pysäytys. (Kirja-
vainen 1996, 97; Tarkki 1994, 210.) Vaikka auktoriteetin käsite perustuu periaatteessa 
vapauteen, on olemassa myös monenlaisia kyseenalaisia ”auktoriteettisuhteeseen 
pohjautuvaa toimintaa jäljitteleviä menettelyjä” kuten päätöksentekoa auktoriteettiin 
vedoten muita kuulematta tai omavaltaisia päätöksiä oletettuun auktoriteettiin nojau-
tuen (Vikainen 1984, 11). 
121 Zambranon (1999) mukaan auktoriteetilla on kolme mahdollista lähdettä: (1) hen-
kilö uskoo, että auktoriteetti edistää hänen hyväänsä tai joko (2) auktoriteetti tai (3) 
muut ihmiset tekevät hänelle jotakin pahaa, mikäli hän ei usko auktoriteettia. Auk-
toriteetti ei kuitenkaan perustuu suoraan sille mitä auktoriteetti tekee, vaan sille mitä 
kohde uskoo tapahtuvan mikäli hän ei tee niin kuin auktoriteetti sanoo. Auktoriteetti 
saa siis voimansa sen kohteen uskomuksista. (Zambrano 1999, 117–118.) 
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tukahtuu. Auktoriteetin eettisyyttä ei siis voida tarkastella vain ulkoisen tai sisäisen 
arvonannon suhteen, vaan sillä on oltava kotikasvatuksessa muitakin, pedagogi-
sesti määräytyneitä kriteereitä.  

Vikainen (1984) määrittelee pedagogiseksi auktoriteetiksi122 valta- ja pakkokei-
noista vapaan, ”kasvatettavan omiin kehityspyrkimyksiin pohjautuvan vaikutta-
misen, jossa ylemmäksi osapuoleksi tunnustettu rohkaisee ja auttaa alempaa osa-
puolta itse suoriutumaan tehtävistä ja saamaan siitä onnistumisen kokemuksia”. 
Tällöin kyseessä ei ole riippuvuussuhteen voimistuminen, vaan vaikutettavan 
oman vastuuntunnon vahvistuminen. (Vikainen 1984, 60, 61.) Vikainen määritte-
lee siis pedagogisen auktoriteetin vallasta erilliseksi. 123 

Myös Harjunen (2002) määrittelee pedagogisen auktoriteetin erillisenä vallan-
käyttöön perustuvasta vaikuttamisesta: pedagoginen auktoriteetti ja sen oikeutta-
minen ei perustu ”aseman tuomaan automaattiseen oikeuteen” vaan henkilösuh-
teeseen ja kokemukseen. Pedagoginen auktoriteetti on hengeltään lähempänä 
aitoa, tosiasiallista de facto-auktoriteettia kuin de jure-auktoriteettia, koska siinä 
on kyse vapaaehtoisesta auktoriteetin alaisuuteen suostumisesta.124 (Harjunen 
2002, 115, 134–135.) Sen sijaan Nuutisen (1994, 53) mukaan ei ole mahdollista 
määritellä ”vallasta vapaata pedagogista auktoriteettia”, sillä valta ei ole kasvatuk-
sessakaan vain julkisesti ilmenevää tai selkeästi normeihin sidottua, vaan kyseessä 
on laajempi kokonaistilanne valtamekanismeineen. 

Auktoriteetin määrittelyssä voidaan korostaa myös oikeuksia. Silk (1976) mää-
rittelee auktoriteetin joukkona oikeuksia, joista yksi tärkeä on oikeus vallankäyt-
tämiseen. Tällöin auktoriteetin ja vallan välillä ei ole välttämätöntä tai loogista 
yhteyttä, mutta silti usein juuri valta tekee auktoriteetista tehokkaan tai vaikutta-
van. (Silk 1976, 271, 276–277.) Auktoriteetti on oikeus säätää velvollisuuksia tai 
määräyksiä sen kohteille, joilla on velvollisuus totella (Lagerspetz 1989, 52). 

Goldstonen ja Tunnellin (1975, 136–137) mielestä auktoriteetti on ”oikeus teh-
dä päätöksiä, jotka velvoittavat toisia tietynlaiseen käyttäytymiseen tai menettely-

122 Määrittelen pedagogisen auktoriteetin tutkimuksessani kasvatuksessa ilmeneväk-
si auktoriteetiksi, jossa kasvatukseen liittyvät ominaispiirteet kuten kasvatettavan ke-
hityksen ja autonomian rohkaiseminen korostuvat. Vaikka pedagoginen auktoriteetti 
–termiä onkin käytetty yleensä esimerkiksi opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta, 
katson sen soveltuvan myös kotikasvatuksessa vanhemman ja lapsen välillä ilmenevän 
auktoriteettisuhteen kuvailuun. 
123 Kuitenkaan Vikainen ja useat hänen siteeramansa tutkijat eivät kiellä vallankäytön 
tarpeellisuutta kasvatustilanteissa, vaan myöntävät, että vallan mahdollisuudet alkavat 
usein siitä, mihin valtaan sitoutumattoman auktoriteetin mahdollisuudet päättyvät. 
Joissakin tilanteissa vallankäyttö on ainoa riittävän tehokas apukeino. (Vikainen 1984, 
56.) Vikaisen ja hänen siteeraamiensa tutkijoiden käsitysten ongelmana tästä huoli-
matta on, että niissä valta nähdään helposti ainoastaan kielteiseksi ilmiöksi, auktori-
teetti puolestaan lähes pelkästään myönteiseksi ilmiöksi. 
124 En kuitenkaan näe, miksi juuri pedagogisen auktoriteetin tapauksessa olisi paino-
tettava vapaaehtoista suostumista auktoriteetin alaisuuteen, sillä nimenomaan siinä on 
ehkä muita elämänmuotoja koskevaa auktoriteettia helpommin kyse siitä, että suostu-
mus ei ole täysin vapaaehtoista.



117

tapaan tai oikeus tehdä päätöksiä siitä milloin toisten täytyy noudattaa näitä pää-
töksiä”. Toisaalta auktoriteetin relationaalisesta eli suhdetta koskevasta luonteesta 
johtuen sitä ei voida määritellä vain ”oikeudeksi tehdä päätöksiä”, vaan se täytyy 
laajentaa muotoon ”oikeus tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat toisiin”125 (Goldsto-
ne & Tunnell 1975, 134).

Wilson (1992, 120) määrittelee auktoriteetin ”painoarvona tai asemana, jonka 
annamme vuorovaikutuksen normeille”. Näin ollen auktoriteetti voi olla myös me-
nettely- tai toimintatapa, jolla on auktoriteettia. Koska ihmisten väliseen vuorovai-
kutukseen sisältyy aina tietty normatiivinen järjestys, auktoriteettia menettely- tai 
toimintatavallisena ilmiönä esiintyy kaikissa ryhmissä ja yhteiskunnissa. (Wilson 
1992, 116, 118–119.) Esimerkiksi jokaisessa perheessä on sisäisen johtajuuden teh-
täviä, joista vanhemman on huolehdittava. Vaikka hierarkiset suhteet eivät ole käy-
tännössä usein kovin tärkeitä, jonkintasoisen hierarkian olemassaolo on välttämä-
tön. (Maccoby 2003, 446, 449.) Koska auktoriteetti perustuu sosiaalisille normeille, 
kyseessä ei ole kuitenkaan ylhäältä alaspäin suuntautuva riippuvaisuus, jossa vallan-
kohteet olisivat vallanhaltijan passiivisia kohteita (Passini & Morselli 2008, 2–3). 

Auktoriteetti ilmenee myös niissä vuorovaikutuksen muodoissa kuten rakas-
tavaisten vuorovaikutuksessa, jossa ilmenee suurin mahdollinen määrä yhteistyö-
tä, vastavuoroisuutta, mielihyvää tai toveruutta. Konfl iktien esiin nousemiseen 
asti kysymykset auktoriteetista ja normatiivisista säännöistä voivat olla syrjässä, 
mutta konfl iktitilanteita varten tarvitaan tietty auktoriteetti. (Wilson 1992, 120.) 
Juuri näinhän asia on myös kotikasvatuksessa, jossa auktoriteettikysymykset eivät 
välttämättä näyttäydy ennen kuin ilmenee konfl ikti- tai ristiriitatilanne. Toisaalta 
kotikasvatuksessa auktoriteetti on laajempi kuin menettelytapoja ja normatiivisia 
sääntöjä koskeva auktoriteetti (ks. Weberin laajennettu luokitus luku 5.3).

Tällä hetkellä näkemys auktoriteetista sosiaalisena suhteena, eikä niinkään yk-
silön ominaisuutena, näyttää olevan hallitseva näkemys. Tämä on linjassa myös 
sen kanssa, että valta hahmotetaan nykyään usein nimenomaan suhteena (ks. 
luku 3.2). Harjusen (2002, 19) mukaan auktoriteetti on ”vähintään kahden ihmi-
sen välinen suhde, jossa jostain syystä yhdellä on vaikutusvaltaa toiseen tai toisiin 
nähden jossain tilanteessa, paikassa ja ajassa”. Auktoriteettisuhteeseen sosiaalise-
na suhteena kuuluu vähintään kaksi ihmistä, joista toinen on hallitsevassa, toinen 
alemmassa asemassa (Laupa, Turiel & Cowan 1995, 143). 

Bochenskin (1974, 57 Tarkin 1994, 13, 44, 248 mukaan) käsitys auktoriteetista 
perustuu ajatukselle auktoriteetista triadisena suhteena auktoriteetin kantajan x, 
auktoriteetin subjektin y ja auktoriteetin alueen tai kentän γ (missä auktoriteetin 
kantajalla on auktoriteetti subjektiin) välillä. Kasvatus sisältää ainutlaatuisen tri-
adisen suhteen kasvattajan, maailman ja lapsen välillä. Kasvattajan tehtävänä on 
toimia välittäjänä lapsen ja maailman välillä – maailman, jonka hän tuntee lasta 
paremmin. (Gordon 1999, 171.) 

Kukaan ei voi kuitenkaan olla auktoriteetti toiselle kaikilla alueilla, koska jo-
kainen ihminen on auktoriteetti kaikille muille ainakin yhdellä alueella (koskien

125 Tämän käsityksen valossa kuitenkin esimerkiksi Puolimatkan (1999, 233–234) 
puolustama kanta, jonka mukaisesti jokaisella on auktoriteettia omien tilojensa esi-
merkiksi vatsakipunsa tai mielialojensa suhteen, muuttuu ongelmalliseksi.
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esimerkiksi omia vatsakipujaan kuten Bochenski 1974, 42–48 havainnollistaa). 
Ei siis voida osoittaa absoluuttista, inhimillistä auktoriteettia, mutta ei myöskään 
väittää, että ei ole mitään auktoriteettia. (Puolimatka 1999, 233–234.) Vanhem-
man auktoriteetti lapseen ei siis ole absoluuttinen, vaan vanhemmman auktoritee-
tilla on rajansa. Samoin lapsella on auktoriteettia ainakin omien tunnetilojensa ja 
ruumiillisten tilojensa suhteen.

Raz (1986, 29, 52–53, 64) on erottanut toisistaan käytännöllisen (practical) ja 
teoreettisen (theoretical) auktoriteetin. Käytännöllinen auktoriteetti on henkilö, 
jolla on auktoriteettia tiettyyn menettelytapaan nähden, teoreettisella auktoritee-
tilla on auktoriteettia ihmisten uskomuksiin. (Raz 1990, 2.) Steutelin ja Spieckerin 
(2000, 325) mielestä tällainen erottelu voi kuitenkin olla harhaanjohtava, koska 
teoreettisen auktoriteetin välittämä sisältö ei sisällä vain teoreettisia, vaan usein 
myös käytännöllisiä uskomuksia. He ehdottavat, että teoreettisen auktoriteetin si-
jaan kotikasvatuksessa voitaisiin puhua käytännöllisestä viisaudesta (practical wis-
dom) (Steutel & Spiecker 2000, 330). 

Toisaalta auktoriteetin luokittelu teoreettiseen ja käytännölliseen sopii koti-
kasvatukseen, jossa vanhemman auktoriteetti kohdistuu usein joko tiettyyn me-
nettelytapaan tai uskomuksiin tai toisinaan myös molempiin. On melko yleistä, 
että lapsi hyväksyy vanhemman uskomukset, mutta ei menettelytapaa (esimer-
kiksi lapsi hyväksyy vanhemman vakuuttelun riittävän unen tärkeydestä, mutta ei 
vanhemman tapaa katkaista virtaa illalla lapsen huoneesta, (ks. haastattelulainaus 
101). On myös tilanteita, joissa lapsi hyväksyy vanhemman menettelytavan, mut-
ta ei uskomuksia (esimerkiksi lapsi näkee vanhemman suostuttelun lukea ruotsia 
ehkä oikeutettuna, mutta ei jaa vanhemman käsitystä ruotsin opiskelun tärkeydes-
tä, ks. haastattelulainaus 152). 

Käytännöllinen ja teoreettinen auktoriteetti molemmat voivat olla sekä de jure 
että de facto muotoisia. Auktoriteetti de jure merkityksessä on normatiivisen väit-
teen asettamista: jollakulla on oikeus määrätä tai oikeus tulla uskotuksi. Auktori-
teetti de facto merkityksessä on deskriptiivinen: jollakin on todellisessa, empiirises-
sä maailmassa vaikutusvaltaa toisten ihmisten menettelytapoihin tai uskomuksiin. 
(Steutel & Spiecker 2000, 326–327; ks. myös Airaksinen 1988, 128–131.) Yleisesti 
ottaen de jure auktoriteettia pidetään oikeutettuna auktoriteetin muotona (oike-
utena käskeä ja tulla totelluksi), de facto auktoriteettia kykynä vaikuttaa toisiin, 
riippumatta auktoriteetin oikeutuksesta (Silk 1976, 272). De jure auktoriteetti 
nähdään fi losofi sessa kirjallisuudessa usein asemaan perustuvana auktoriteettina, 
de facto puolestaan todellisena auktoriteettina (Kleinig 1982, 211), esimerkiksi ka-
rismaattisena auktoriteettina. 

De facto auktoriteetin ja de jure auktoriteetin välinen ero on tunnettu aukto-
riteettia käsittelevässä kirjallisuudessa, mutta Silk (1976, 272) väittää, että tämä 
erottelu muuttuu epäselväksi, kun sitä yritetään soveltaa kasvatuksellisen auktori-
teetin analyysiin. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä tärkeämmäksi muuttuu 
kuitenkin ero sen välillä, nojaako vanhemman auktoriteetti pelkästään hänen oi-
keuteensa määrätä ja tulla uskotuksi, vai onko vanhemmalla myös todellista vai-
kutusvaltaa lapseen. Tällä erottelulla on yhteyksiä myös myöhemmin esiteltyyn 
Weberin auktoriteettiluokitukseen.
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5.2 Auktoriteetin tehtävät

Auktoriteetin tarpeen kieltää täydellisesti vain äänianarkisti, jonka mielestä aukto-
riteetti on kaikissa tapauksissa väärinkäytöstä yksilöä kohtaan.126 Sekaannusta on 
aiheuttanut tulkinta, jonka mukaan auktoriteetti on nähty puhtaasti käskemisenä. 
Erityisesti anarkistit näkevät auktoriteetin käskemiseen perustuvana – ja siten mo-
raalittomana – toimintona myös kasvatuksen alueella. Käskeminen on kuitenkin 
vain yksi auktoriteetin toiminnan muodoista eikä suinkaan sen perusolemus. Jos 
auktoriteetti määritellään pelkäksi käskemiseksi ja määräämiseksi, ei huomioida 
siihen sisältyvää toista aspektia eli esimerkiksi suostuttelua, suosittelemista, tietty-
jen asioiden arvottamista, ymmärtämistä ja sallimista. (Goldstone & Tunnell 1975, 
132–136.)

Jos keskitytään (virheellisesti) auktoriteettiin käskemisenä, ei Goldstonen ja 
Tunnellin (1975) mukaan ainoastaan kuvata auktoriteettia väärin, vaan aiheute-
taan sekaannusta myös kasvatuksen ja moraalin alueilla. Mikäli päämääränä on 
autonomisen ihmisen kasvattaminen, käskeminen ei ole perheessä auktoriteetin 
ydin, vaikka vanhemmat joutuvatkin välillä käskemään lapsiaan. Kyseessä on täl-
löin pikemminkin moraalinen auktoriteetti. (Goldstone & Tunnell 1975, 137.) 
Oletus käskemisestä väistämättä moraalittomana on myös ongelmallinen oletus, 
sillä siinä teko tuomitaan muodon perusteella huomioimatta esimerkiksi sen pää-
määrää.

Yleensä auktoriteetin nähdään kuitenkin olevan tarpeellinen joko yhteistyön ja 
toiminnan organisoimiseksi ja johtamiseksi, kommunikaation helpottamiseksi ja 
sopimusten toteuttamiseksi tai inhimillisen moraalin puutteiden eliminoimisek-
si ja konfl iktien estämiseksi ja ratkaisemiseksi. Auktoriteetin katsotaan välittävän 
tietoa moraalisesta hyvästä ja oikeasta, valvovan yhteiskunnallisten tai moraalisten 
velvollisuuksien toteutumista sekä valitsevan keinot yhteisen hyvän saavuttami-
seksi. (Kirjavainen 1996, 97; Lagerspetz 1989, 52; Ollila 2005, 327–328; Zambrano 
1999, 118.)

126 Anarkistit samaistavat auktoriteetin sorron, riiston ja voimakkaan vallan kanssa 
ja tuomitsevat täten kaikki auktoriteetin muodot väärinä, tarpeettomina ja tuhoisi-
na (Heywood 2003, 223). Anarkistit väittävät, että auktoriteettiin liitettävä velvollisuus 
totella merkitsee autonomiasta luopumista. Tämä on anarkisteille mahdotonta, sillä 
he näkevät pyrkimyksen autonomiaan olevan jokaisen ihmisen moraalinen velvolli-
suus, jolloin auktoriteettivaateet ovat moraalisesti epäoikeutettuja. (Raz 1990, 4.) La-
gerspetzin (1994, 118–119) mukaan oikeus sitoutua omaa itsemääräämisoikeuttaan 
rajoittamalla on kuitenkin vapauden tärkeä ulottuvuus. Freiren (2005, 198) mukaan 
nimenomaan vapauteen sisältyy auktoriteetin mahdollisuus: Ilman auktoriteettia ei 
ole vapautta eikä ilman vapautta ole auktoriteettia. Auktoriteettiin sitoutuminen ei ole 
välttämättä ristiriidassa yksilön rationaalis-moraalisen harkinnan kanssa myöskään 
sen vuoksi, että tosiasiallisesti yksilön harkinta edellyttää myös muiden huomioimista 
ja yhteisöllistä harkintaa, sillä yksilön paras toimintavaihtoehto riippuu myös muiden 
yksilöiden valinnoista. Toki auktoriteetti on silti usein ristiriidassa itsemääräämisoike-
uden kanssa, sillä siihen liittyvät käytännöt voivat pohjautua enemmän sokeaan totte-
lemiseen kuin järkevään harkintaan. (Lagerspetz 1994, 123–124.)    
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Auktoriteettia tarvitaan kaikissa monimutkaisissa inhimillisen yhteistyön muo-
doissa (Puolimatka 1999, 243), sillä yksikään monimutkaisempi sosiaalinen orga-
nisaatio ei olisi olemassa ilman jonkinlaisia auktoriteettiin perustuvia rakenteita 
(Kleinig 1982, 218, ks. myös Wilson 1992). Auktoriteetti säätelee sosiaalista elämää 
sosiaalisen kontrollin ja sosiaalisen muutoksen keinoin (Passini & Morselli 2008, 
2). Razin (1990, 10) mukaan auktoriteetti liittyykin nimenomaan yhteistyökäy-
täntöihin. Auktoriteetti saa oikeutuksensa osaltaan kyvystä sellaiseen sosiaaliseen 
yhteistyöhön, johon ihmiset eivät muuten kykenisi ollenkaan tai ainakaan yhtä 
tehokkaasti kuin auktoriteetin kanssa. Ilman yhteistyötä osa sellaisesta hyvästä, 
joka voitaisiin saavuttaa hyväksyttävin kustannuksin, voisi siis jäädä saavuttamat-
ta. (Raz 1990, 8, 14.)127

Ihmisten on turvauduttava auktoriteettiin myös ajan ja kykyjen rajallisuuden 
(Glover 2003, 436–437) sekä henkisten ja aineellisten resurssien tuhlauksen välttä-
miseksi (Harjunen 2002, 20). Toisinaan taas demokraattisella tavalla ratkaistu asia 
voisi kestää liian kauan: Esimerkiksi joukkueurheilussa tuomarit ovat auktoriteet-
teja, koska demokraattiseen päätöksentekoon tukeutuva peli kestäisi todella kauan 
(Ollila 2005, 327–328). Legitiimiin auktoriteettiin turvautuminen on toisin sanoen 
käytännöllinen ratkaisu, sillä yksilöt eivät selviydy kaikista asioista yhteiskunnassa 
ilman auktoriteetin käyttöä (Pietarinen 1994, 36). Tehokkaan auktoriteetin kehit-
tyminen vaatii usein kuitenkin pitkäkestoisen sosialisaation (Lutsky 1995, 59). 

Auktoriteetin on oltava sekä reilu että tehokas (Raz 1990, 15). Onkin huomatta-
va, että pahimmillaan yhteistyökäytäntöihin perustuva auktoriteetti voi onnistua 
toteuttamaan tuhoavia käytäntöjä kuten ihmisoikeusrikkomuksia, sortoa ja hy-
väksikäyttöä. Auktoriteetti on siis eettisten päämäärien suhteen lähtökohdaltaan 
neutraali. Vasta päämäärät ja seuraukset osoittavat auktoriteetin eettisen hyvyyden 
tai pahuuden. 

Puolimatkan (1999, 242) mukaan kasvatuksellinen auktoriteetti on perustel-
tavissa seuraavien seikkojen vuoksi: (1) lapsen ohimenevän kypsymättömyyden 
vuoksi ja siksi, että lapsi on kykenemätön huolehtimaan itsestään128, (2) yhteis-

127 Yhteistyö voi kuitenkin epäonnistua, mikäli osa ihmisistä heittäytyy vapaamatkus-
tajiksi ja jäljelle jääneet joutuvat kantamaan suuremman taakan. Yhteistyön onnistu-
minen edellyttää riittävän suurta osallistujien määrää. On sekä epäreilua että epäoikeu-
denmukaista vaatia joiltakin ihmisiltä tietynlaista toimintaa, jos suuri osa ihmisistä ei 
suostu osallistumaan tällaiseen toimintaan. (Raz 1990, 15.)
128 Kehityspsykologisesti lapsen terve kehitys ei ole mahdollista ilman aikuista, jon-
ka avulla lapsi oppii jäsentämään kokemuksiaan. Lapsella on oikeus avoimeen tule-
vaisuuteen ja tästä syystä lapsen vapautta on rajoitettava, jotta hän ei epäkypsyytensä 
vuoksi tuhoa tulevaisuuden valinnanmahdollisuuksiaan. Auktoriteetin tulisi nojautua 
vapauden ja ohjauksen kasvatukselliselle vaihtelulle siten, että lapsen inhimilliset val-
miudet kehittyvät. Vaikka auktoriteetti on välttämätön lapsen kypsymättömyyden ja 
kasvatuksen monimutkaisten yhteistyömuotojen vuoksi, sitä ei voida oikeuttaa ilman 
tietoa hyvästä elämästä. (Puolimatka 1999, 225, 226, 242.) Näin ollen kasvatukseen liit-
tyy aina väistämättä myös moraalinen auktoriteetti (ks. tarkemmin luku 5.3.5) Vaikka 
kasvatuksellinen auktoriteetti on osittain perusteltavissa kehityspsykologisten tosiasi-
oiden valossa, niiden oikeutus on rajallinen: Niin sanottuun ”normaaliin” kehitykseen 
vetoamisen avulla voidaan oikeuttaa myös vääränlaista kasvatettavan ”normalisointia” 
tai jopa syyllistyä vakavaan vallan väärinkäyttöön.



121

kunnallisen vallan hajauttamiseksi, ja (3) yhteistyön tarpeiden vuoksi. Kasvatuk-
sellista auktoriteettia käytetään Puolimatkan mukaan oikein silloin, kun sen avulla 
edistetään lapsen kasvatusta siten, että hän tulee ajan mittaan riippumattomaksi 
kasvattajan auktoriteetista. Tämän vuoksi on väärin muokata lapsen mielipiteitä 
tai asenteita niin, että ne vahvistavat lapsen riippuvaisuutta kasvattajasta. (Puoli-
matka 1999, 256–257.) Toisin sanoen kasvatuksellinen auktoriteetti huomioi pe-
dagogisen paradoksin toiminnassaan.

Kasvatuksellisen auktoriteetin hyötynä (verrattuna manipuloivaan valtasuh-
teeseen) on, että avoin auktoriteetti antaa lapselle mahdollisuuden tuntea kasvat-
tajasta poikkeavalla tavalla, vaikka hän joutuukin mukautumaan tiettyyn käyttäy-
tymiseen. Tämä auttaa kasvatettavaa tulemaan tietoiseksi omista tunteistaan ja 
haluistaan verrattuna kasvattajansa tunteisiin ja haluihin. (Puolimatka 2004, 65.) 
Jos auktoriteetti ei ole avoin, vaan kasvatuksessa käytetään nimetöntä valtaa ja 
auktoriteettia, kasvattaja voi lapsen tunteita manipuloimalla poistaa itsensä ja kas-
vatettavan välisten halujen eron, jolloin lapsen on vaikea muodostaa kasvattajasta 
erillistä identiteettiä. Avoimen auktoriteetin vallitessa lapsen on myös helpompi 
puolustautua vallan väärinkäytöksiä vastaan. (Puolimatka 1999, 263–265.) 

5.3 Weberin laajennettu auktoriteettiluokitus

Auktoriteetti esiintyy kolmessa merkityksessä. Ensinnäkin joku on auktoriteetti (to 
be an authority) esimerkiksi tiettyjen taitojen tai asiantuntemuksen vuoksi. Toi-
seksi henkilöllä on auktoriteettia (to have authority) esimerkiksi siksi, että ihmiset 
haluavat seurata ja totella karismaattista johtajaa. Kolmanneksi henkilö on aukto-
riteettiasemassa (to be in authority), jolloin hänellä on yleensä tiettyyn instituuti-
oon liittyvän asemansa tai roolinsa vuoksi oikeus tiettyjen normien asettamiseen. 
(Goldstone & Tunnell 1975, 131; Kirjavainen 1996, 98–99; Steutel & Spiecker 2000, 
325; Tarkki 1994, 20.) 

Nämä merkitykset viittaavat selvästi asiantuntemusauktoriteettiin, karismaat-
tiseen auktoriteettiin ja lailliseen auktoriteettiin. Jokainen niistä on merkittävä 
myös vanhempi-lapsisuhteen auktoriteetista puhuttaessa. Vanhemmalla on tietty 
laillisen aseman tuoma auktoriteettiasema, mutta usein vanhempi on myös aukto-
riteetti tietojensa ja taitojensa vuoksi. Vanhempi myös toivoo yleensä, että hänellä 
olisi auktoriteettia lapseensa persoonansa kautta. 

Auktoriteetin luokituksista tunnetuin nojaa Max Weberin (1964) luokituk-
seen laillisesta129, traditionaalisesta ja karismaattisesta auktoriteetista. Neljänneksi

129 Weberin luokituksessa rationaalinen ja laillinen auktoriteetti samaistetaan yleensä 
toisiinsa, koska Weber näkee laillisen auktoriteetin nojaavan rationaalisiin sääntöihin. 
Mielestäni laillinen ja rationaalinen auktoriteetti voidaan mahdollisesti myös erottaa 
toisistaan, sillä laillinen auktoriteetti ei nojaudu välttämättä ainakaan jokaisen näkö-
kulmasta katsottuna rationaalisiin sääntöihin tai väittämiin. Toisaalta muutkin auk-
toriteetin muodot kuin laillinen auktoriteetti voivat nojautua osittain rationaalisiksi 
nähtyihin sääntöihin. 
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kategoriaksi tutkijat ovat lisänneet myöhemmin asiantuntemuksen auktoriteetin. 
(Vikainen 1984, 8, 41.)130 

Weber määrittelee legitiimille auktoriteetille131 kolme puhdasta tyyppiä, jotka 
ovat:

1. Laillinen auktoriteetti, joka perustuu uskomukselle tiettyjen normatiivisten 
sääntöjen laillisuudesta ja kyseisten sääntöjen suhteen auktoriteetteina toi-
mivien oikeudesta antaa määräyksiä,

2. Traditionaalinen auktoriteetti, joka perustuu vakiinnutettuun tai vakiintu-
neeseen uskomukseen ikivanhojen traditioiden pyhyydestä ja niiden legiti-
miteettiin, jotka asemassaan käyttävät auktoriteettiaan näiden traditioiden 
alaisena, 

3. Karismaattinen auktoriteetti, joka perustuu yksilöllä olevaan erityisen ja 
harvinaislaatuisen pyhyyden, sankaruuden tai esimerkillisyyden voimaan ja 
niihin normatiivisiin malleihin tai käskyihin, jotka tällainen yksilö määrää. 

 (Weber 1964, 328; 1968, 46; ks. myös Gronow & Töttö 2006, 317–318.) 

Karismaattinen ja asiantuntemus-auktoriteetti pohjautuvat enemmän henkilöi-
den ominaisuuksiin ja ovat siten pitkälti persoonalliseen auktoriteettiin kuulu-
via, traditionaalinen ja laillinen auktoriteetti puolestaan ovat pitkälti virallisen 
auktoriteetin alaisia (Vikainen 1984, 41, 43). Laillinen ja asiantuntemukseen pe-
rustuva auktoriteetti nojaavat enemmän rationaaliseen, sosiaalisesti eriyttävään 
kontrolliin, traditionaalinen ja karismaattinen auktoriteetti puolestaan voima-
kastunteiseen, sosiaalisesti yhdistävään kontrolliin (Mitchell & Spady 1983, 16).  
Jo Weber kiinnitti kuitenkin huomiota auktoriteetin lajien päällekkäisyyteen. 
Lisäksi luokituksen piirteet voivat olla heikkoja ja ajan mittaan muuttuvia. (Vi-
kainen 1984, 8–9.)

130 Willer (1967, 231, 235) puolestaan katsoo Weberin luokituksesta puuttuvan auk-
toriteetin luokan tai muodon olevan ideologinen auktoriteetti, joka perustuu ”uskolle 
tiettyjen normien rationalisoinnin absoluuttisesta arvosta”. 
131 Auktoriteetin, ollakseen erotettavissa puhtaasta vallasta tai raa’asta voimasta, täytyy 
olla jollakin tasolla legitiimi (Wilson 1992, 122). Vaikka kotikasvatuksessa lapsi ei voi 
olla täysi sopijapuoli, legitiimin auktoriteetin tapauksessa hänen näkemystään ei voida 
kuitenkaan ohittaa. Lagerspetzin (1989) mukaan A on legitiimi auktoriteetti, jos ja vain 
jos (a) A väittää olevansa auktoriteetti, (b) A:n päätöksiä pääsääntöisesti totellaan, (c) 
A:n päätöksiä totellaan, koska hänen vaateensa auktoriteetista on yleisesti hyväksytty, 
ja (d) A:n vaade auktoriteetista hyväksytään, koska sen tukena olevat syyt nähdään hy-
vinä. Auktoriteetti on legitiimi, jos sen alaiset uskovat sen olevan legitiimi, joten aukto-
riteetti on riippuvainen sen tunnustamisesta. (Lagerspetz 1989, 54–55.) Ongelmallisia 
ovat tapaukset, joissa auktoriteetti ei ole legitiimi tai se toimii legitimiteettialueensa 
ulkopuolella sekä tapaukset, joissa on epäselvää, onko auktoriteeti legitiimi tai toimiiko 
se legitimiteettialueellaan. Kasvatuksen alueella tällaisia epäselvyystapauksia on paljon. 
(Wilson 1992, 116–117.)
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Empiirisestä aineistostani löytyi jokaista neljää auktoriteetin luokkaa vastaa-
va auktoriteetin luokka – vaikkakin luokkien piirteet erosivat sen verran Weberin 
alkuperäisestä luokituksesta, että olen nimennyt ne kotikasvatukseen sisältyvää 
auktoriteettia paremmin kuvaaviksi luokiksi. Sen lisäksi löysin aineistostani kaksi 
Weberin luokituksessa ilmenemätöntä auktoriteetin luokkaa eli moraalisen aukto-
riteetin ja ontologis-eksistentiaalisen auktoriteetin, jotka näyttävät olevan ominai-
sia kotikasvatuksessa ilmenevälle vanhemman auktoriteetille.

5.3.1 Laillinen auktoriteetti

Rationaalinen tai laillinen auktoriteetti nojautuu Weberillä (1964, 328) ”uskomuk-
selle tiettyjen normatiivisten sääntöjen ”laillisuudesta” ja niiden oikeudesta määrä-
tä, jotka on nostettu auktoriteeteiksi näiden sääntöjen suhteen”. Tämäntyyppinen 
auktoriteetti ilmenee puhtaimmillaan byrokraattisissa organisaatioissa ja niiden 
laillisena herruutena (ks. Gronow & Töttö 2006, 319; Jarvis 1997, 85; Powell 2007, 
3597; Vikainen 1984, 41). 

Laillisen auktoriteetin tapauksessa tottelevaisuus osoitetaan laillisesti laaditulle 
persoonattomalle käskylle. Se tosin laajenee formaalin laillisuuden verran myös 
niihin henkilöihin, jotka harjoittavat auktoriteettiaan laillisen auktoriteetin alai-
suudessa. (Weber 1968, 46.) Laillisen auktoriteetin hyväksyntä edellyttää joidenkin 
ideoiden molemminpuolista hyväksyntää kuten laillisten normien perustumista 
rationaalisille arvoille, intentionaalisesti asetettuja abstrakteja sääntöjä sekä aukto-
riteetin subjektin tottelevaisuuden kohdistumista ainoastaan lakiin ja persoonat-
tomiin sääntöihin (Weber 1964, 329–330). Tällaisesta virallisesta auktoriteetista ei 
välttämättä seuraa henkilökohtaista auktoriteettia (Eväsoja & Keskinen 2005, 22). 
Laillinen auktoriteetti näyttää siis olevan vahvasti normatiiviseen asemaan, lakiin 
ja ja persoonattomiin sääntöihin nojautuvaa auktoriteettia. 

Haastattelemistani vanhemmista jotkut näkivät vanhemmuuden auktoriteet-
tinsa perustuvan muun muassa lailliseen asemaansa. Puhdasta laillisuutta enem-
män vanhempien puheessa painottui kuitenkin asemaan perustuva auktoriteetti. 
Laillisuus on toki yksi osa vanhemman asemaa, mutta haastattelemani vanhem-
mat hahmottivat aseman selvästi laillisuutta laajempana ilmiönä. Vanhempien 
hahmottama asema ei selkeästikään viitannut persoonattomiin sääntöihin, vaan 
aseman nähtiin olevan myös vahvasti henkilökohtainen asia. Säännöt eivät myös-
kään perustuneet suoraan lakiin tai edes rationaalisuudelle, vaan vanhemmalla oli 
mahdollisuus käyttää myös ”mielivaltaa” asemansa vuoksi. Vanhemman asemaan 
kuuluvia piirteitä ovat epäsuorasti myös vanhemman suurempi fyysinen voima, 
taloudellinen valta sekä lapsen riippuvuus vanhemmasta. Tästä syystä tätä aukto-
riteetin luokkaa ei voida pitää vain laillisena, vaan siinä on kyse paljon laajemmas-
ta, asemaan perustuvasta auktoriteetista. 

Haastattelulainaus 12
haastattelija: Ni mihin auktoriteettisi perustuu?
äiti: Asemaan äitinä. Eihän se poistu koskaan, vaikka ois kuinka vanha. Siis lapsi 
kuinka vanha.
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Haastattelulainaus 13
haastattelija: Entäs sillain, että sä vetoat auktoriteettiasemaasi eli siihen, että lapsen 
olisi syytä totella sinua?
äiti: Joo, kyllä (painokkaasti). – Että kun joku saattaa sanoa, että miksen mä sitten 
saa, vaikka mennä johonkin tai miksen mä saa jotakin niin saattaa olla, että mä 
sanon, että no siks, kun mä sanon niin. Ja no, miks sää sitten sanot. Niin tuota toi, 
sitten mä saatan sanoa, että kun mää on sun äitis. – Että se riittää siihen.

Haastattelulainaus 14
haastattelija: No entäs sellasia tilanteita, joissa vetoat auktoriteettiasemaasi eli sii-
hen, että lapsen olisi syytä totella sinua?
isä: Kyllä, joo. Että tuota se on just sitä välillä niin kun mielivaltaakin vanhempana, 
mutta onneks mä mielestäni käytän sitä suhteellisen pienissä asioissa niin kun just 
tämmösissä, että kun ei jaksa kuunnella jotain semmosta hevipoppia vaikkapa au-
tossa, niin tämä on mun autoni ja mä kuuntelen tässä nyt tätä kanavaa. – Että kun 
tuntuu, että on itse keinoton, että tää väittely menee niin pitkälle tai tuntuu, että mä 
en pysty perustelemaan tätä omaa kantaani enää paremmin, niin kyl silloin joutuu 
sanomaan, että mä olen sun vanhempi ja mä päätän, että tämä asia on näin.

Haastattelulainaus 15
haastattelija: Mihin sun auktoriteetti perustuu?
äiti: – Alun alkaen se on perustunu siihen, että mä oon, ne on ollu musta riippuvai-
sia. – mä oon ollu fyysisesti vahvempi, tarkottaa sitä, että jos ei ne oo totellu, niin mä 
oon esimerkiks pannu nojatuoliin istumaan, nyt istut siinä, jos se meinaa lähteä 
pois, niin et lähde pois, ja tota, mä oon vaikka pitäny kii. 

Haastattelulainaus 16
haastattelija: No mihin sä katsot, että sun auktoriteetti perustuu?
isä: Ulkoisesti tietysti se perustuu just näihin, että mulla on tää taloudellinen valta 
vaimon kanssa tässä perheessä ja toisaalta sitten sen kautta niinkun, ylläpidon ja 
huolehtimisen kautta. – perustuu näihin konkreettisiin oikeuksiin mitä mulla on 
vanhempana. 

5.3.2 Traditionaalinen auktoriteetti

Traditionaalinen auktoriteetti perustuu uskomukselle menneisyydessä olevan jär-
jestyksen tai sääntöjen ja niitä kontrolloivien voimien pyhyydestä tai loukkaamat-
tomuudesta. Tottelevaisuus kohdistuu auktoriteettiin, jolla on traditionaalinen 
asema traditionaalisten sääntöjen välittäjänä. (Weber 1964, 341.) Tällainen aukto-
riteetti on usein persoona, joka toimii traditionaalisesti sanktioidun auktoriteet-
tiaseman päällikkönä. Velvollisuus tottelevaisuuteen ei perustu persoonattomaan 
käskyyn, vaan useammin velvollisuuksiin pohjautuvaan henkilökohtaiseen lojaa-
lisuuteen. (Weber 1968, 46.) Traditionaalinen auktoriteetti perustuu osittain sen 
alaisten halulle saada kokemuksia, jotka vahvistavat heidän omanarvontunnetta 
esimerkiksi tiettyjen normien, tapojen ja rituaalien kautta, joiden välityksellä he 
tulevat sosiaalisen ryhmän täysivaltaisiksi jäseniksi (Mitchell & Spady 1983, 17). 
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Traditionaalinen auktoriteetti perustuu menneisyyden auktoriteettiin, jonka 
nähdään olevan olennainen vakaan sosiaalisen ja moraalisen elämän jatkuvuu-
den ylläpitämisessä: Sen avulla turvataan jatkuvuus menneisyyden, nykyisyyden 
ja tulevaisuuden välillä. Tähän liittyy oletus, että ihmiselämän mielekkyyden kan-
nalta yksilön on kuuluttava johonkin sosiaaliseen kokonaisuuteen, joka ylläpitää 
uskomusten hierarkiaa, jossa tietyt asiat on otettu mukaan, toiset taas suljettu 
ulkopuolelle. (Feldman 1997, 939.) Koska traditionaalinen valta perustuu tavan 
pakkoon, sen ei tarvitse oikeuttaa itseään joka hetki. Siihen liittyykin lähes aina 
uskonnollisia tai puoliuskonnollisia uskomuksia. Traditionaalisesta auktoriteetis-
ta esimerkkeinä käyvät uskonnot, tietyt yhteiskunnalliset tapanormistot (mikä-
li niille ei ole muita järkeviä perusteita) ja perheen totutut tavat. (Russell 1938,
38, 50.) 

Nyky-yhteiskunnissa traditiot ovat kuitenkin menettäneet paljon merkitys-
tään, jolloin myös traditionaalisen auktoriteetin merkitys on vähentynyt (Jarvis 
1997, 85; Powell 2007, 3597; Vikainen 1984, 41). Vaikka traditionaalinen auktori-
teetti menettäisikin otettaan muilla elämän alueilla, Gordon (1999, 17) katsoo, että 
se tulee olemaan tärkeä kasvatuksen alueella. Arendtiin nojaten Gordon väittää, 
että kasvatuksen on oltava konservatiivista, jotta uusi on mahdollista. Traditioi-
den kautta lapsi saa perustiedot maailmasta, jotka ovat välttämättömiä maailman 
muuttamiseksi ja uudistamiseksi. Tällöin traditionaalisuus ei näyttäydy kuiten-
kaan vain arvojen ja ideoiden siirtämisenä niiden itsensä vuoksi, vaan takana on 
ajatus lapsen mahdollisuudesta kyetä vastuuseen ja uuden luomiseen. (Gordon 
1999, 172, 175.) Kasvatuksessa oikein käytetyn traditionaalisen auktoriteetin teh-
tävänä ei ole siis vain tradition siirtäminen, vaan lapsen kehittymisen tukeminen 
ja traditioiden siirtämisen kautta myös mahdollisuus maailman uudistamiseen. 

Traditionaalinen auktoriteetti on oikeastaan ainoa auktoriteetin muoto, joka 
sellaisenaan on sama Weberin luokituksessa ja empiirisessä kotikasvatusaineistos-
sani. Eräs äiti vetosi uskonnolliseen, traditionaaliseen auktoriteettiin (kristinusko 
ja Jumala lopullisena auktoriteettina), jotkut muut äidit puolestaan perinteisiin 
perustuvaan traditionaaliseen auktoriteettiin.

Haastattelulainaus 17
haastattelija: Minkälaisissa tilanteissa käytät sitä, että vetoat auktoriteettiasemaasi? 
Vanhempana tai kasvattajana.
äiti: No, silloin jos on oikein sellainen kiperä tilanne, että se asia ei meinaa mennä 
läpi, niin sitten täytyy niin kun suoraan sanoa, perustella, että joo, Taivaan Isä on sen 
tällain tarkottanu, että isä ja äiti on tässä ja tällä paikalla ja näin. Ja teidän kuuluu 
nyt totella. Että ei oo vaihtoehtoo.–- Niin siinä mun mielestä menee, niin kun on 
elämän liikennesäännöt, kaikki Jumalan säännöt, että se on terve tapa elää. 

Haastattelulainaus 18
äiti: Mutta sanotaan nyt, että suvun kunnioittaminen on yks asia, että vanhemmat 
ihmiset, että ne on arvokkaita ja niitä ei oo aina olemassa. Että vaikka luulee, että 
ne elää aina niin ne ei oo. Että pitää kunnioittaa, jos ne haluaa tavata sukujuhlissa 
niin ei saa jäädä pois siks, että on kivempaa tekemistä, että täytyy kunnioittaa heitä. 
Ja muutenkin sukua, että jos joku, on ollut keskustelua, joo, oliko se viime syksynä 
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kun Jonatan ei halunnut tulla mukaan johonkin, se oli joulun jälkeen, oliks tapa-
ninpäivänä, mun serkun luo ja että hänellä ei oo mitään tekemistä ja silloin mä 
sanoin, että se on nyt, että sä luot ikävän perinteen siinä, että jos sä ensimmäisenä 
jäät pois, koska se tarttuu ja seuraavaks jää seuraava pois ja millään ei oo (väliä).

Haastattelulainaus 19
äiti: Meillähän on sellaset tavat, että aattona alkaa, että kolmelta Heikki lähtee las-
ten kans aattohartauteen ja sit tota haudalle vie kynttilät ja mä jään kotia töihin ja 
laitan ruokaa ja sitten kun ne tulee niin syödään ja sitä mukkaa. Niin ne on siel-
lä aattohartaudessa. Sit meillä on tuo jouluevankeliumi luetaan ennen ruokailua. 
– Että jotain tämmösiä vanhoja asioita pitää pittää, niitä perinteitä ja kunnioittaa 
niitä ja niitä toivoo, että myös lapset jatkaisivat. – Ja samoin pääsiäinen ja kaikki 
juhlapyhät meillä vietetään perinteitten mukaan. Se on mun mielestä tärkeetä, että 
ne oppii. 

5.3.3 Karismaattinen auktoriteetti

Weberin (1964, 358; 1968, 48) mukaan karisma on ”tietty yksilön persoonalli-
suuden hyvä luonteenpiirre, ominaisuus tai laatu, joka ei ole tavallinen ja jonka 
nähdään antavan kantajalleen yliluonnollisia, yli-inhimillisiä tai ainakin erityisen 
poikkeuksellisia piirteitä”. Karismaattisen auktoriteetin tapauksessa tottelevaisuus 
kohdistuu karismaattisesti pätevään johtajaan, jota totellaan häneen ja hänen il-
moitukseensa kohdistuvan henkilökohtaisen luottamuksen vuoksi tai hänen san-
karuutensa tai esimerkillisyytensä vuoksi (Weber 1968, 46–47). 

 Karismaattinen auktoriteetti perustuu väkijoukolle tai ryhmälle, joka antaa 
johtajalleen auktoriteetin joko sankaruuden, johtajuuden tai jonkun muun sa-
mantyyppisen seikan vuoksi. Tämän auktoriteetin tyypin legitimaatio on viime 
kädessä riippuvainen sen seuraajista ja heidän tahdostaan. (Jarvis 1997, 85; Powell 
2007, 3597; Vikainen 1984, 41.) 

Weberin mukaan joku voi olla karismaattinen auktoriteetti, jos hänen aukto-
riteettiinsa uskotaan laajalti, vaikka tällaisen uskomuksen taustalla ei ole ennal-
ta olemassa olevaa  (auktorisoivaa) sääntöä (Lagerspetz 1989, 47). Viime kädes-
sä kyse on siis auktoriteetin seuraajien uskosta auktoriteetin erityislaatuisuuteen 
(Scott 2001, 150).

Karismaattinen auktoriteetti pohjautuu usein ihmisten haluun kokea intiime-
jä, henkilökohtaisia kokemuksia (Mitchell & Spady 1983, 18) tai heidän haluunsa 
läheiseen, lojaaliutta ja kiintymystä ilmaisevaan suhteeseen auktoriteetin kanssa 
(Scott 2001, 150). Ojakangas (2001) väittää, että persoonalliseen auktoriteettiin ei 
kuitenkaan riitä pelkkä ihmisen oma sisäinen elämys, vaan siihen tarvitaan myös 
aitoon kokemukseen sisältyvä välittämisen mahdollisuus. Koska auktoriteetti viit-
taa aina toiseen eli auktoriteettina oleminen voidaan määritellä toista varten ole-
miseksi, se on toisesta välittämistä ja välittämistä toiselle. (Ojakangas 2001, 76.) 
Karismaattinen hahmo voi toimia ihmiselle samaistumiskohteena joko niin, että 
yksilö voi päästä sitä kautta osalliseksi korkeammasta olemassaolon muodosta tai 
niin, että ihmisen elämä tuntuu merkityksellisemmältä, kun hänen yläpuolellaan 
on jotakin, mitä hän voi katsoa ylöspäin (Ollila 2005, 96–97). 
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Mitchell ja Spady (1983) korostavat karismaattisen auktoriteetin viittaavan 
kontrollin sijasta auktoriteetin sisäisiin piirteisiin ja auktoriteetin alaisina olevien 
sisäisiin kokemuksiin, joita auktoriteetti onnistuu luomaan suhteessaan aukto-
riteetin alaiseen. Näin ollen oikeuttaminen ei tapahdu kulttuuristen normien ja 
uskomusten kautta, vaan auktoriteetin alaisen omien kokemusten kautta. (Mit-
chell & Spady 1983, 13.) Vaikka legitiimiys ei voi olla täysin irrallaan sosiaalisista 
yhteyksistä, se voi olla vahvasti persoonallinen kokemus ja ”tietynlaista sisäistä 
vakuuttuneisuutta siitä, että yhteisökin katsoisi tai on jossakin vaiheessa katsonut 
kyseisen ratkaisun hyvin sopivaksi ja toimivaksi” (Vikainen 1984, 54). 

Toisaalta karismaattisen johtajan avulla ihminen voi luoda samaistumisvirheen 
siinä määrin, että hän seuraa suurta johtajaa jopa oman etunsa kustannuksella. 
Karismaattinen johtaja voi hyödyntää tällaisen tilanteen omaksi edukseen. On 
myös mahdollista, että ihminen voi seurata karismaattista johtajaa aluksi tietyn 
päämäärän tai kutsumuksen vuoksi, mutta johtajan korruptoitumisen seuraukse-
na seuraamisen motiiviksi vaihtuu pelko. (Ollila 2005, 138  141, 159.) 

Karismaattinen auktoriteetti on luonteeltaan epävakaa. Koska karismaattinen 
auktoriteetti on jokapäiväisten rutiinien ja profaanin alueen ulkopuolella, se on 
vastakkainen rationaaliselle, erityisesti byrokraattiselle auktoriteetille sekä tradi-
tionaaliselle auktoriteetille sen patriarkaalisessa muodossa. Samasta syystä karis-
maattisen auktoriteetin luonne muuttuu radikaalisti sen hetkellisyyden hävitessä 
ja sen muodostaessa pysyvän opetuslasten tai seuraajien välisen vuorovaikutuksen 
tai jonkinlaisen organisaation. Näin ollen puhdas karismaattinen auktoriteetti on 
olemassa vain tällaisen syntyprosessissa alussa, mutta muuttuu myöhemmin tra-
ditionaalistetuksi tai rationaalistetuksi auktoriteetiksi tai molemmiksi. Karisma 
on luovaa valtaa, joka heikkenee institutionalisoidun herruuden astuessa kuvaan. 
(Weber 1968, 51, 54.)

Vanhempien haastattelussa painottui melko voimakkaasti karismaattisia piir-
teitä sisältävä auktoriteetti tai ainakin moni haastateltava näki sen ihanteena, vaik-
kei tuonutkaan sitä juuri näillä sanoilla julki. Sitä ei voida kuitenkaan luokitella 
puhtaasti karismaattiseksi auktoriteetiksi, sillä vanhemmilla painottui karismaa 
enemmän persoonan merkitys (myös muussa kuin puhtaasti karismaattisessa 
merkityksessä). Vanhemman persoonalla on tärkeä merkitys lapsen ymäristön 
säätelyssä (Hirsto 2001, 21) ja lisäksi persoona voidaan nähdä välittämisen mah-
dollistajana (Ojakangas 2001, 72–74). Kotikasvatusta luonnehtii voimakkaasti 
välittäminen, joka tapahtuu persoonan kautta (ks. myös luku 7.3.6). Sekä empii-
rinen että teoreettinen aineistoni tukee määrittelyä, että Weberin luokitusta vas-
taava auktoriteetin luokka kotikasvatuksessa on persoonallinen auktoriteetti, jossa 
on karisman piirteitä. 

Haastattelulainaus 20
äiti: Et se on vähän vaikee sanoa, että miten mä itse pidän itseäni (auktoriteettina). 
Kyllä mä luulen, että se on jonkunlainen esimerkin voima vaan, johon mä oon luot-
tanut. Että jos mä teen näin, niin ehkä nekin sitten aikanaan ymmärtää tehdä näin. 
– Että ei kauheesti sellaista itsensä korostamista, että minä nyt äitinä tässä puhun. 
Että mä en oikeestaan siihen halua ollenkaan.
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Haastattelulainaus 21
isä: Se täytyy tulla siitä, että kasvaa mukaan tähän perhekuvioon. – Perustuu niin-
kun siihen jo mitä mä oon persoonana ja toisaalta, siihen mitä mä oon itte niitten 
kanssa tehny. Perustuu siihen suhteeseen, että luottaaks ne siihen ja pystyyks ne luot-
taan siihen mitä ne niinkun odottaa tai toivoo. 

Haastattelulainaus 22
haastattelija: No milloin sä mielestäsi olet auktoriteetti lapsillesi?
äiti: – Kyllä mä vieläkin koen, et poikiin minulla on semmonen, jos on jostain va-
kavasta asiasta kyse. Ja sit kun mä sanon sen sillä lailla et ei oo niinkun enää valitse-
misen mahollisuuksia, semmonen tilanne, et sit ei enää kukaan sanonu enää mitään 
vastaan. Elikä mulla on semmonen niinku. Ja toisaalta kun oli tää niin ei ne ees 
kauheen pahasti poukkoillu.

Haastattelulainaus 23
haastattelija: Mihin sun auktoriteetti perustuu?
isä: – Toivottavasti se ois niin, että se perustuis semmoseen, äsken puhuttiin omasta 
esimerkistä ja siihen, että on puheittensa mukainen. – Se tulee niinku omien tekojen 
kautta ja oman olemuksen kautta. – Se olis niinku se oikee tapa olla auktoriteetti, et 
se hankitaan se auktoriteetti.

5.3.4 Asiantuntemusauktoriteetti

Asiantuntija-auktoriteetti perustuu sille, että jotkut antavat auktoriteetin jollekin 
toiselle joko hänen ammattinsa tai asiantuntemuksensa vuoksi (Jarvis 1997, 85; 
Powell 2007, 3597; Vikainen 1984, 41). Asiantuntemusvalta määrittyy sen kautta, 
millä laajuudella vallanhaltijalla on tietoa tai näkemystä tietyllä alueella suhteessa 
vallankohteeseen. Vallankohde arvioi vallanhaltijan asiantuntemusta todennäköi-
sesti sekä suhteessa omaan tietoonsa että suhteessa johonkin absoluuttiseen stan-
dardiin. (French & Raven 1959, 163.) Vanhempien valta ja auktoriteetti pohjautuu 
osittain heidän asiantuntemukseensa ja tietoonsa. Toisaalta vanhempien auktori-
teettia myös rajoittaa heidän asiantuntemuksensa, sillä se ei ulotu kaikille alueille. 
(Perlman, Siddiqui, Ram & Ross 2000, 161.) 

Asiantuntemusauktoriteettiin vetosi ainakin eräs äiti, joka terveydenhoitoalan 
tutkinnon suorittaneena kertoi vetoavansa terveyskasvatuksellisissa asioissa tarvit-
taessa asiantuntemukseensa. Eräs isä taas näki auktoriteettinsa pohjautuvan pitkälti 
itselleen hankkimaan kasvatukselliseen tietoon, eräs toinen äiti taas osittain lasta 
parempaan kokemukseensa (ks. myös haastattelulainaus 173). Näyttääkin siltä, että 
kotikasvatuksessa ei voida puhua puhtaasta asiantuntemukseen liittyvästä auktori-
teetista, vaan pikemminkin tiedollisesta ja osittain kokemuksellisesta auktoriteetista. 

Haastattelulainaus 24
haastattelija: Minkälaisissa tilanteissa käytät auktoriteettiasemaasi vetoamista?
äiti: – Kun Veera on sanonu, että kaikki tekee niin, että kaikkihan niin tekee. Niin 
mä oon sanonu, että kuule, mä oon terveydenhoitaja ja mää tiedän. Lähinnä ne on 
olleet tällasia terveyskasvatuksellisia juttuja.
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Haastattelulainaus 25
haastattelija: No mihin sun mielestä sun auktoriteetti perustuu?
isä: Suhteessa lapsiin niin tuota kyl se perustuu siihen kasvatukselliseen tietoon mitä 
mä oon hankkinut itselleni. – Et jos on lapsia niin on luonnollista, että on kiinnos-
tunut kasvatuksesta. – Ja tuota silloinhan tietoa siitä kasvatuksesta, niin se liittyy 
tietysti siihen. 

Haastattelulainaus 26
haastattelija: No milloin sä oot sun mielestä auktoriteetti sun lapsille?
äiti: Mä annan selvän kiellon tai käskyn tai ohjeet. Jos neuvoo jossain asiassa niin 
tietää paremmin kuin tämä lapsi.

Haastattelulainaus 27
haastattelija: No mihin sun auktoriteetti perustuu?
äiti: Koska mä olen äiti, kasvattaja, vanhempi, viisaampi, kokeneempi. 

5.3.5 Moraalinen auktoriteetti

Näyttää selvästi siltä, että kasvatuksellisen ja etenkään kotikasvatukseen sisälty-
vän auktoriteetin määrittelyssä yllä mainitut neljä auktoriteetin luokkaa eivät rii-
tä. Kasvatuksellista auktoriteettia luonnehtii usein moraalinen auktoriteetti, joka 
ei palaudu mihinkään yllä mainittuun neljään luokkaan. Esimerkiksi Harjusen 
(2002) tutkimus osoitti, että pedagogiseen auktoriteettiin kuuluu tiedollisen ja 
ohjaavan auktoriteetin132 lisäksi myös moraalinen auktoriteetti. Moraalisella auk-
toriteetilla on tutkimuksessani kaksi merkitystä: Ensinnäkin se on auktoriteetti, 
joka pyrkii opettamaan hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän ulottuvuuksia kas-
vatettavalle, toiseksi se on vanhemman vastuusta kumpuava välittämisen ja huo-
lenpidon muoto. 

Weberin luokittelusta näyttäisi puuttuvan ”arvorationaalisen” herruuden muo-
to, jonka pohjana olisivat ehdottomina pidetyt arvot (Gronow & Töttö 2006, 319). 
Toisaalta Weberkin (1964) näkee, että sosiaalisesti konstruoitu ja legitimoitu valta 
voi olla moraalista auktoriteettia, vaikka sillä ei olisikaan laillista, karismaattista tai 
traditionaalista perustaa. Moraalinen auktoriteetti voi siis ilmetä ilman auktori-
teetin attribuutteja kuten valtaa, auktoriteettiasemaa, erityistä tietoa ja rangaistuk-
sen mahdollisuutta. (Laupa, Turiel & Cowan 1995, 149.) Moraalista auktoriteettia 
ei voidakaan legitimoida vain normaalien yhteiskunnallisten mekanismien kautta, 
vaan vastavuoroisella neuvottelulla on siinä tärkeä osuus (Noblit 1993, 37).133 Mo-
raalisen auktoriteetin tapauksessa ihmiset hyväksyvät määräyksen, koska he näke-
vät sen edistävän moraalista päämäärää (Laupa, Turiel & Cowan 1995, 149). 

132 Ohjaavalla auktoriteetilla on oikeus ohjata käyttäytymistä, tiedollisella auktoritee-
tilla taas tarkoitetaan pätevyyttä (Puolimatka 1999, 234). 
133 Toisaalta on huomattava, että neuvottelun ulottaminen tiettyihin ”pyhänä” pidet-
tyihin arvoihin kuten ihmisarvoa määrittäviin asioihin, voi olla myös epäeettistä (Ba-
zerman, Curhan, Moore & Valley 2000, 292). Kasvatustilanteessa, jossa vanhemman on 
esimerkiksi suojeltava lasta, neuvottelu voi pahimmillaan olla epäeettistä. 
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Auktoriteetti on elämänmuodon ja sen myötä eettisen olemassaolon välittä-
jä. Auktoriteetti asettaa tietä viitoittaessaan ”hyvän ja pahan rajapyykkejä”. Koska 
auktoriteetti on ensisijassa elämänmuodon välittämistä, se välittyy usein esimerkin 
kautta. Lapsi oppii hyvän ja pahan, kauniin ja ruman ja oikean ja väärän aikuisten 
maailman välittäminä. Esimerkin voima on käskyn voimaa voimakkaampi – ellei 
haluta opettaa juuri käskemisen taitoa. (Ojakangas 2001, 56–57, 86–87.) Toisaalta 
lapsen ainutlaatuisuus asettaa haasteen kasvatukselle: Vaikka kasvatus onkin tien-
viittojen ja virstanpylväiden pystyttämistä, ne on osattava asettaa nimenomaista 
lasta silmällä pitäen eli niin, että ne auttavat häntä elämässä eteenpäin. Tästä syystä 
auktoriteetilla on oltava tuntumaa kasvatettavan ainutlaatuisuuteen, ja tällainen 
tuntuma saavutetaan lähinnä kokemuksen kautta. (Ojakangas 2001, 107.) Moraa-
linen auktoriteetti kotikasvatuksessa ilmenee siis suurelta osin elämisenä lapsen 
kanssa. 

Jos aikuinen kieltää moraalisen todellisuuden, hän määrittelee kasvatettavan 
elämän moraaliset reunaehdot omasta näkökannastaan käsin ja ottaa siten itsel-
leen moraalisen todellisuuden perimmäisen auktoriteetin. Seurauksena on lapsen 
vääristynyt käsitys todellisuutta edustavasta auktoriteetista sekä vääristynyttä, vää-
rää syyllisyyttä. (Salo 2004, 19.) Moraali on siis määriteltävä vähintään sisäisen 
realismin mukaisesti, jotta vanhempi voi välittää lapselle myös käytännössä toimi-
van moraalisen auktoriteetin. 

Koska aikuinen edustaa lapselle todellisuutta, erityisen vaikea on tilanne, jossa 
aikuinen ei edusta moraalista todellisuutta, vaan subjektiivisesti määriteltyä ”hyvää 
tahtoa” esittäen sen kuitenkin moraalisen todellisuuten auktoriteettina. Jos äiti esi-
merkiksi lyö lasta, lyöminen näyttäytyy lapselle helposti hyvänä, koska se ilmenee 
auktoriteetin kontekstissa. Vaikka auktoriteetti kieltäytyisi vastuustaan, lapsi pitää 
yleensä luonnollisesti hänen käsityksiään oikeina, hyvinä ja moraalisen todellisuu-
den mukaisina. Tästä johtuen vanhempi ei voi välttää kasvattaessaan välittämästä 
lapselle samalla moraalisen todellisuuden auktoriteettia. (Salo 2004, 4, 26.)134

Moraalinen auktoriteetti voi perustua platonistiseen näkemykseen, jolloin legi-
tiimin auktoriteetin katsotaan pyrkivän kohti ihmisten todellista hyvää. Koska täl-
laisen hyvän tietämisen katsotaan olevan mahdollista vain joillekin, auktoriteetista 
tulee holhoava (vrt. vallan kolmas ulottuvuus). Toinen vaihtoehto on, että mo-
raalinen auktoriteetti perustuu sopimusteoreettiseen näkemykseen, jolloin auk-
toriteetin legitiimiys on riippuvainen sopijapuolten yhteisestä hyväksynnästä.135 
Konsensus onkin yhteiskunnallisen auktoriteetin moraalisen pätevyyden välttä-

134 Salo tulkitsee todellisuuden ja siihen sisältyvän järjestyksen objektiivisesti (teistise-
sti). Ei tarvitse jakaa Salon teististä lähtökohtaa voidakseen yhtyä siihen oivallukseen, 
että vanhemman yksipuolinen auktoriteetti, joka ei huomioi ympäröivää todellisuutta 
ja yhteisöä–moraalikäsitykset mukaan lukien–on helposti negatiivinen tai ainakin 
elämää hankaloittava.
135 Moraalinen legitimiteetti ei kuitenkaan saa viimekätistä oikeutustaan ulkonaisista 
instansseista, vaan ”luovuttamattomien moraaliperiaatteiden voimassaolosta” (Kirja-
vainen 1996, 108). Kasvatuksessa tällaisena luovuttamattomana moraaliperiaatteena 
näyttäytyy yleensä ainakin ihmisarvo.
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mätön, mutta ei riittävä ehto. (Kirjavainen 1996, 102–103.) Kotikasvatuksessa on 
kuitenkin ainakin osittain nojattava platonistiseen näkemykseen holhoavuuden 
ongelmasta huolimatta, koska kasvatus sisältää olennaisena näkemyksen hyvästä 
elämästä ja siihen pyrkimisestä, tosin Menonin paradoksin mukaisesti aina epä-
täydellisesti tiedettynä. 

Gutmann (2003) on sitä mieltä, että kasvatuksellisen auktoriteetin pyrkimys 
on illegitiimi, mikäli se pyrkii riistämään lapselta kyvyt valita hyvien elämien vä-
lillä. Vaikka kasvatuksellinen auktoriteetti tietäisi mikä elämäntapa on hänelle pa-
ras, se ei anna hänelle oikeutta tyrkyttää tai määrätä omaa elämäänsä toiselle. Silti 
lapsen kasvattaminen vapaaksi ja tasa-arvoiseksi persoonaksi ja kansalaiseksi ei 
tarkoita, että kasvatuksen ainoa arvo on vapaus. Kasvatuksellisen auktoriteetin on 
opetettava lapselle niitä hyveitä, jotka ovat vapaiden ihmisten elämän ehtoja kuten 
suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vastavuoroisuutta. Moraalisten luon-
teenpiirteiden kehittäminen on näin ollen osa demokraattista kasvatusta. (Gut-
mann 2003, 405.) Näen oikeutettuna, että kasvatuksellinen auktoriteetti välittää 
suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja vastavuoroisuuden hyveiden lisäksi 
muitakin hyveitä, kuten hyvyyttä, rakkautta ja viisautta. 

Moraalinen auktoriteetti ilmeni haastattelemillani vanhemmilla tiettyjen arvo-
jen ja moraaliperiaatteiden välittämiseen tähtäävänä toimintana ja ajatteluna.

Haastattelulainaus 28
haastattelija: No millon sä oot sun mielestä auktoriteetti sun lapsille?
äiti: – Esimerkiks eilen iltana mä olin. Me tultiin harkoista Pekan kans ja Meeri 
katto telkkaria tossa alakerrassa ja Pekka tuli ovesta ja päätti, että sieltä tulee nyt 
sitä ja sitä ja hän katsoo, ja Meerillä on yläkerrassa telkkari, että Meeri menee sinne. 
Ja se meni saman tien ja siitä tuli hurjan kova väitös. Ja mä sanoin, tai sanottiin 
molemmat, että sä et voi tuollain käyttäytyä, että oisit sen nätisti sanonu, kun Meeri 
kans loukkaantu. Niin minä painoin telkkarin kiinni ja siitä käytiin väitöstä, että 
katotaanko. Pekka väitti, että hän kahtoo ja minä sanoin, että sinä et tänä iltana 
kato. Ja minä jäin siihen sohvalle nukkumaan niin kauan, että se lähtis ja aamulla 
siitä kyllä sitten vitsailtiin, että kumpi nukku pidempään sohvalla. 

Haastattelulainaus 29
isä: – Meillä on perheessä opetettu niitä arvoja ja sääntöjä ja asioita ja mikä on 
oikein ja mikä on väärin, että ne ei tavallaan oo epäselviä, niin silloin se vanhempi-
en auktoriteetti elää niissä lapsissa mukana. Kulkee ne missä tahansa. – sitten kun 
tulee se tilanne, jossa lapsi miettii, että teenkö mä näin vai teenkö mä noin, valin-
tatilanteessa, niin silloin mä toivosin, ja uskonkin, että se mun auktoriteetti, tai 
Inkerin auktoriteetti, elää siinä lapsessa niin kun sillä lailla, että se vaikuttaa siihen 
valintaan.

Haastattelulainaus 30
isä: – Minkälaista keskustelua, minkälaisia sopimuksia, minkälaisia sääntöjä ja min-
kälaisia arvoja meidän perheessä on niin kyl ne, kyl se siihen liittyy. Et mitä me on 
esimerkiks kasvattajina, vanhempina keskenämme sovittu. – toistan paljon myös niitä 
hyviä kasvatusarvoja ja -menetelmiä mitä muhun on kohdistettu joskus aikoinaan. 
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Kasvatuksellinen auktoriteetti nojaa kasvatuksen arvoon, joka puolestaan edel-
lyttää vanhemmalta moraalista vastuuta lapsensa hyvinvoinnista ja kehityksestä. 
Pedagoginen auktoriteetti on itse asiassa kasvattajan moraalista palvelua kasvatet-
tavaa kohtaan.136 Aikuinen on moraalisesti vastuussa siitä, että hänen arvonsa ovat 
sellaisia, jotka edesauttavat lapsen hyvinvointia ja lisääntyvää omaa vastuunottoa. 
Pedagoginen auktoriteetti viittaa siis lapsen aikuiselle antamaan ontologiseen ja 
peroonalliseen vastuuseen. (van Manen 1991, 68–70.)

Noblit (1993) määrittelee moraalisen auktoriteetin huolenpidollisena valtana, 
jossa vallankäyttö on eettisesti oikeanlaista vallankäyttöä. Tällöin valtaa käytetään 
moraalisesti toisten hyväksi. Vaikka huolenpito137 on eriarvoista ja erisuuruista, se 
hyödyttää molempia osapuolia, jolloin epäsuhdan lineaarinen määrittely on järje-
töntä. (Noblit 1993, 34–35.) 

Vaikka vanhemman auktoriteetti ei saisikaan perustua vain valtaan, valta voi 
osaltaan auttaa kasvattajaa toteuttamaan kasvatuksen suojelullista ja huolenpi-
dollista tehtävää. Kasvattajalla voi olla valtaa konstruoida esimerkiksi jatkuvuutta, 
moraalia ja huolenpitoa (Noblit 1993, 37). Huolenpito pohjautuu jo lähtökohtai-
sesti relationaaliseen ontologiaan eli siihen, että yksilöiden olemassaolo perustuu 
erilaisiin huolenpidon ja vastuun verkostoihin ja ihmisen minuuden kehitys edel-
lyttää suhteita muihin ihmisiin (Sevenhuijsen 2000, 9). 

Varsinkin pienten lasten tapauksessa moraalisen auktoriteetin huolenpidolli-
suus korostuu. Kotikasvatuksessa moraalinen auktoriteetti ei voi olla eettisesti oi-
keanlaista valtaa, jos siitä puuttuu kokonaan huolenpidon tai välittämisen aspekti. 
Moraalisen auktoriteetin tapauksessa lapsen suostumus auktoriteetin alaisuuteen 
kumpuaa siis hänen uskomuksestaan, että vanhempi huolehtii ja välittää hänestä.

Kasvatuksen osapuolilla on pedagogisessa vuorovaikutuksessa erilainen ase-
ma, jolloin eettinen vastuukin näyttäytyy erilaisesta näkökulmasta käsin. Tosin 
asymmetria lisää riskiä eettisesti arveluttavaan vallankäyttöön ja auktoriteettiin. 
(Atjonen 2004, 39.) Pedagoginen suhde on herkkä ja sitä on helppo väärinkäyttää 
(van Manen 1990, 153). Vaikka vallankäyttö ja auktoriteettina toimiminen onkin 
kasvatuksessa välttämätöntä, se on kasvattajan kannalta siinä mielessä stressaavaa, 
että riski epäeettiseen vallankäyttöön ja auktoriteettiin on kasvatuksessa suurem-
paa kuin monessa muussa elämänmuodossa. Vallan ja auktoriteetin käyttäminen 
pedagogisissa suhteissa on tästä johtuen hyvin vaativaa ja herkkää. 

Moraalinen auktoriteetti ilmeni haastateltavillani myös vanhemman moraali-
sena vastuuna lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan.

136 Pedagoginen vastuullisuus voidaan puolestaan oikeuttaa vain pedagogisin perus-
tein, ei uskontoon, talouteen, politiikkaan tai tieteeseen vetoamalla (van Manen 1991, 
68–69). 
137 Huolenpito on jokapäiväistä toimintaa ja käytäntöjä, joissa ollaan kiinnostuneita 
ihmisten tarpeiden tulkitsemisesta ja täyttämisestä (Sevenhuijsen 2000, 12). 
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Haastattelulainaus 31
haastattelija: Mihin sun mielestä sun auktoriteetti perustuu?
äiti: Ja kyl siihen vaatimukseen tai semmoseen niin kun vastuun kantamiseen. Kyllä 
se siihen perustuu. Vastuunkantamiseen, et kun mä ajattelen, että se on sitoutumi-
nen, et mä oon sitoutunu tähän hommaan. Ja sillon, et se on se sitoutuminen siihen 
vastuuseen mikä on.

Haastattelulainaus 32
haastattelija: No milloin sä oot sun mielestä auktoriteetti sun lapsilles?
äiti: – Niin kauan kun ne lapset on niin pieniä, että ne vanhemmat ei pysy lapsen 
mielessä, niin niitten vanhempien kuuluu olla läsnä – niin kun auktoriteetteina eli 
vastaamassa siitä ja kantamassa siitä sen vastuun ja huolehtimassa. Ja sitten, kun 
ne on niin isoja, että vanhemmat säilyy niitten lasten mielessä jo pitempiä aikoja 
ja ovat siellä, niin mä ajattelen, että jos sillä vanhemmalla on se vanhemmuus elikä 
auktoriteettiasema siinä niin silloin se se on siellä lapsen mielessä, vaikka se menis 
kavereittensa kanssa tai olis jossakin, niin sen tähden mä aattelen, että se on kaiken 
aikaa.

Haastattelulainaus 33
isä: – joutuu kasvamaan vastuuseen, muta kun se kerran tulee vanhuuteen niin ei 
niitä lapsia saa mihinkään. Ne on vastuulla ja siihen mun mielestä perustuu loppu-
jen lopuks kaikki, se auktoriteetti ja. Vaikka ne on isompiakin, niin samalla tavalla 
vastuussa. 

5.3.6 Ontologis-eksistentiaalinen auktoriteetti

Moraalinenkaan auktoriteetti ei onnistu määrittelemään täysin vanhempi-lapsi-
auktoriteettisuhteen luonnetta. Värrin (2002, 108; 2000, 132) mukaanhan van-
hemmuuden pysyviin velvoitteisiin kuuluu elämän ehtojen turvaamisen lisäksi 
maailmaan orientoiminen (ontologis-yhteisöllinen ulottuvuus) ja olemisen mys-
teeriin vastaaminen (fi losofi s-maailmankatsomuksellinen ulottuvuus). Värrin 
luokitukseen ja aineistooni nojautuen katson, että vanhemmuuden kontekstissa 
voidaan määritellä myös ontologis-eksistentiaalinen auktoriteetti, joka pohjautuu 
sekä ontologisiin kysymyksiin kuten maailman ja ihmissuhteiden olemasasoloon, 
esittelemiseen ja tulkitsemiseen sekä eksistentiaalisten kysymysten olemassaoloon 
ja pohtimiseen. 

Ontologis-eksistentiaaliseen auktoriteettiin kuuluvaksi lasken myös rakkau-
teen perustuvan auktoriteetin, sillä rakkaus on osa eksistentiaalisia kysymyksiä 
ja olemassaoloa. Kasvatusta luonnehtii parhaimmillaan pedagogisen rakkauden 
läsnäolo (ks. luku 7.3.6). Toisaalta moraalisen ja ontologis-eksistentiaalisen auk-
toriteetin välinen erottelu on hiuksenhieno: moraaliseen auktoriteettiin kuuluu 
huolenpitoon ja vastuuseen liittyviä ulottuvuuksia, ontologis-eksistentiaaliseen 
auktoriteettiin rakkauteen liittyviä ulottuvuuksia. Siinä missä huolenpito ja vas-
tuu ovat vanhemman moraalisia velvollisuuksia, rakkautta ei voida pitää velvol-
lisuutena. Siinä on kyse pikemminkin ontologisesta suhtautumisesta elämään ja 
lapseen. 
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Auktoriteetti viittaa tietynlaiseen asymmetriaan, eroon, epätasaisuuteen, epä-
tasa-arvoisuuteen ja erilaisuuteen, mutta se ei ole negatiivista silloin, kun aikuisen 
pedagoginen vaikutus ja auktoriteetti perustuu rakkauteen, kiintymykseen, luot-
tamukseen ja lapsen sisäistyneeseen hyväksymiseen, ei valtaan (van Manen 1991, 
69–70). Vastuullinen, lapsuuden vaatimukseen vastaava auktoriteetti pystyy vas-
tustamaan modernin yhteiskunnan asettamaa välittömän sopeutumisen normia 
silloin, kun se ei ole perinteinen, kuuliaisuuteen kytketty auktoriteetti, vaan avoin 
ja huolehtimiseen kytkeytyvä auktoriteetti. Sijan antaminen, tunteminen, vastaa-
minen, vaaliminen ja huolehtiminen – ylipäänsä kaikki auktoriteetti ja kasvatus 
– pohjautuu rakastettavaan elämänmuotoon, jota ilman auktoriteetti tuhoutuu ja 
pelkistyy vain tekniikoiksi kuten väkivallaksi, suostutteluksi, mielistelyksi ja ruu-
miilliseksi pakottamiseksi. Kuri taivuttamiseksi ymmärrettynä on siis laitumelle 
saattamista, joka ei ole tekniikkaa. (Ojakangas 1998, 292–294.) 

Haastattelemani vanhemmat toivat esille rakkauden ja lapsen parhaan merki-
tystä auktoriteetin käytössä. 

Haastattelulainaus 34
haastattelija: No mihin sä näät, et sun auktoriteetti perustuu?
äiti: Kyl kai se perustuu siihen semmoseen rakkauteen, siihen semmoseen, et ne on 
tärkein asia mun elämässä, noin käytännössä. – Ja mä oon niinku oman ymmärryk-
seni mukaan pyrkiny parhaani tekemään ja niinku miettiny, et en, et se lähtökohta 
ei oo ollu läheskään aina pelkästään itsekäs, vaan se on niiden lapsien lapsista lähtevä 
lähtökohta, ja se on. Heidän parastaan ainakin yrittänyt, et miten hyvin se on sit 
toteutunut, niin en mä sitä tiiä, mut se on ollu niinku lähtökohta.

Haastattelulainaus 35
haastattelija: No onko sellasii tilanteita tai millon sä et oo auktoriteetti.
äiti: Jos mä ihan ajattelen konkreettisesti sitä, että lapsi istuu mun sylissä niin mä-
hän oon silti se auktoriteetti, mutta se rakkauden tunne tai lämmön tunne kulkee 
vaan sen auktoriteetin ja sen lapsen välillä. Että tota, siinäkin mä ajattelen, että sii-
näkin mä oon auktoriteettina, mutta se ei tietysti siinä tilanteessa ole niin, että pitäisi 
valtaa käyttää tai jotenkin näin. 

Ojakankaan (2001, 67) mukaan kasvattajan ja kasvatettavan välinen tasa-arvotto-
muus mahdollistaa auktoriteetin tunnustamisen.138 Koska kasvatus on alemman 
ja ylemmän välinen hierarkkinen suhde, jonka päämääränä on yleensä ”alemman

138 Tilanne on vastakkainen demokratiassa, joissa ideana on kansalaisten välinen tasa-
arvo. Ojakangas (2001) väittää, että tällöin auktoriteetteja ei voida periaatteessa tun-
nustaa, sillä ihmisten välinen kommunikointi perustuu demokratiassa avointa vaihtoa 
painottavalle keskustelulle, joka voimakkaimmillaan on suostuttelua, joka puolestaan 
ei perustu alistumiseen tai tottelemiseen vaan omakohtaiseen vapauteen. (Ojakangas 
2001, 67.) Vaikka auktoriteetin tuhoutuminen voi olla politiikan alueella hyvä asia, kas-
vatuksessa se on useiden pedagogien mukaan kasvatuksen loppu: kasvatus ilman aukto-
riteettia johtaa kaaokseen tai ruumiilliseen pakottamiseen (Ojakangas 1998, 18). 
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saattaminen tasaveroisuuteen ylemmän kanssa”, tätä ei voida pitää alentamisena, 
vaan pikemminkin ylentämisenä. Sen sijaan pyrkimys kasvattaa tasaveroista hal-
ventaa ja alentaa kasvatettavaa. (Ojakangas 2001, 51.) Auktoriteetilla on valta mää-
ritellä kasvatettavan arvoa ja merkitystä. Mikäli kasvattaja ei välitä auktoriteettina 
kasvatettavalle normatiivisia käsityksiä, kasvavan käsitys omasta arvostaan laskee 
tai jopa mitätöityy. (Salo 2004, 27.) 

Se tosiasia, että lapsen ja nuoren kehitys edellyttää suhteen aikuiseen (Atjonen 
2004, 39), tarkoittaa sitä, että kasvatuksessa asymmetrinen asetelma on pakollinen, 
ja osa eettisesti perusteltua elämää. Vanhemman tehtävä esitellä ja tulkita maail-
maa lapselle on siis lähtökohtaisesti oikeanlaista auktoriteetin käyttöä. 

Eräs isä korostikin, että vanhemman auktoriteetin tärkeänä tehtävänä on todel-
lisuuden selittäminen ja tulkitseminen lapselle. 

Haastattelulainaus 36
haastattelija: No milloin mielestäsi olet auktoriteetti lapsellesi?
isä: No yks tietysti on se, että tuota kun pohditaan hänen tulevaisuuttaan – liittyen 
siihen pohdintaan mikä Katjalla ja Päivillä oli silloin, kun he rupes opiskelemaan tai 
tähän liittyen, Villen kohdalla se sama, hänellä on nyt kirjotukset, miten mä luon-
nehdin hänen mahdollisuuksiaan ja tämmösiä näin ja hänen kykyjään ja näin pois-
päin. Ja hän ottaa ne, vaikkei välttämättä näkys heti, ottaa kuitenkin ne vastaan –.
Yks vanhemmuuden tehtävä on pienestä lapsesta asti se, että he pitää niinkun tul-
kita sitä elämän todellisuutta. Ja myös isompanakin niinkun että. Ja se on mun mie-
lestä vanhemmuuden erittäin tärkeä puoli, että pikkulapsi näkee, että kattila kie-
huu ja säikähtää, että maailmanloppu on tulossa, kun vettä tulee yli, ja äiti sanoo, 
että ei, tää vaan kiehuu. Vaikka hän ei ymmärrä sitä selitystä, mutta hän kuitenkin 
ymmärtää, että äiti hallitsee tän. Tää on yks vallan elementti mun mielestä tulkita 
todellisuutta. Määritellä se, hirveen oleellinen asia.

Kuten Värri (2002, 138–139) on korostanut, vanhemmalla ei ole perimmäisiä 
vastauksia olemisen mieltä pohtiviin metafyysisiin (fi losofi siin, uskonnollisiin ja 
maailmankatsomuksellisiin) kysymyksiin, mutta silti hänen on tuettava lapsen ek-
sistentiaalista pohdintaa. Hoikkalan (2001, 81) mukaan vanhemman on annettava 
kasvatusprosessin kuluessa lapselle aineksia eksistentiaalisten peruskysymysten, 
kuten oman paikan etsimisen, toimivaan ratkaisemiseen. Kasvattajan tulisi olla 
varovainen ontologis-eksistentiaalisten kysymysten yksipuolisessa esilletuomi-
sessa, mutta toisaalta ontologis-eksistentiaalisten kysymysten esiin tuomattomuus 
tai niiden naurunalaistaminen on vielä vakavampi puute.

Eräs äiti toi esille sen, että hän tuo selkeästi esille oman mielipiteensä, mutta 
antaa lapsen pitää omat mielipiteensä nimenomaan ideologisissa kysymyksissä. 
Kyseinen äiti näki tärkeänä, että lapsella on oikeus olla omaksumatta asioita, jos 
hän ei koe niitä omikseen tai kokee niiden esitystavan olleen itselleen väärä tai epä-
miellyttävä. Näin ollen äidin ontologis-eksistentiaalinen auktoriteetti ilmeni sekä 
siinä, että hän keskusteli lapsensa kanssa näistä kysymyksistä että siinä, että hän 
välitti hyväksyvää asennetta suhteessa lapsensa ideologisiin pohdintoihin (vaikka 
ne eivät olleet yhtäpitäviä hänen omien näkemystensä kanssa). 
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Haastattelulainaus 37
haastattelija: Ootko sä yleensä sun mielestä, pidätkö sä yleensä itsäsi auktoriteetti-
na lapsillesi?
äiti: En, en mää, siis mä kunnioitan lasten mielipiteitä hyvin pitkälle – ja uskon, että 
lapset mua siinä suhteessa niin kun sitä mun auktoriteettia kunnioittaa. – Mutta 
kyllä mä kuuntelen heidän mielipiteitään ja annan heidän aika pitkälle niin kun 
just tällasissa ideologisissa asioissa esimerkiks pitää omat mielipiteensä. Esimerkkinä 
voin kertoa sen, että Sanna oli riparilla ja tuota Sanna sanoi, ettei hän viihtynyt 
siellä yhtään. Ja hän koki, että siellä tuota niin kun pakotettiin uskomaan. – Niin 
mä sanoin Sannalle, että se oli väärin, että jos sulla on erilainen ajattelutapa ja sä et 
oo vielä niin kun valmis ottaan niitä asioita ja samalla tavalla mitä sieltä niin kun 
tyrkytettiin, niin kun Sanna sano, että tyrkytettiin, niin sulla on oikeus olla ottamat-
ta niitä vastaan että. – Et sillain mä niin kun omasta mielestäni oon kunnioittanut 
lasten mielipiteitä, kuunnellu niitä, mutta että oon kyllä tuonut omat mielipiteen-
ikin julki selkeesti, selkeesti ja sillain tavallaan oon auktoriteetti.

5.3.7 Auktoriteettiluokituksen yhteenveto

Harjusen (2002) mukaan auktoriteettisuhde voidaan kasvatuksessa perustella ja 
oikeuttaa (1) järkisyihin, esimerkiksi yhteistoiminnan ja oppimisen mahdollis-
tumiseen vedoten, (2) arvoihin ja aivan erityisesti eettisiin arvoihin perustuen139, 
(3) kasvattajan persoonaan vedoten, (4) dialogiseen kasvattajan ja kasvatettavan 
väliseen suhteeseen vedoten tai (5) välittämisen ja kontrollin tasapainoon perus-
tuen (Harjunen 2002, 136–156; viides kohta ks. myös esim. McLaughlin 1991). 
Harjusen luokituksella on selkeitä yhteyksiä Weberin auktoriteettiluokitukseen ja 
se vahvistaa osaltaan myös laajennettua luokitustani, erityisesti moraalisen auk-
toriteetin osalta. Se osoittaa myös, että kasvatuksellisella auktoriteetilla ja sen oi-
keuttamisella näyttää olevan selvästi esimerkiksi yhteiskunnallisesta auktoriteetis-
ta eroava luonne.  

Kasvatuksellisen auktoriteetin erilaisuus verrattuna yhteiskunnalliseen aukto-
riteettiin juontaa ainakin kotikasvatuksessa sisäisen suhteen käsitteeseen. Koska 
kotikasvatuksessa vanhemman ja lapsen välinen suhde, auktoriteettisuhde mu-
kaan lukien, muokkaa molempien osapuolten identiteettejä, auktoriteetin rooli 
on siinä aivan erilainen kuin esimerkiksi valtiollisella tasolla, jossa auktoriteetti-
suhteet ovat yleensä ulkoisia suhteita. Tästä johtuen kotikasvatuksen auktoriteetil-
la on ensinnäkin moninaisempia tehtäviä kuin yhteiskunnallisella auktoriteetilla 
(mukaan lukien edellä mainitut moraaliset ja ontologis-eksistentiaaliset elämän 
ulottuvuudet) sekä toiseksi syvällisempää, identiteettiä muokkaavaa merkitystä.

139 Harjunen (2002) huomauttaa oivaltavasti, että suomalaisessa kasvatuskeskustelussa 
eniten kasvattajan auktoriteettia painottavat objektiivisten arvojen puolustajat kuten 
Tapio Puolimatka tai kasvattajan arvovälittäjän (ja tapojen välittäjän) tehtävää koros-
tavat kuten Mika Ojakangas. Kasvatuksellista auktoriteettia on kuitenkin mahdollista 
puolustaa myös muista näkökannoista käsin. (Harjunen 2002, 142–143.) 
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Perinteinen auktoriteettiluokitus traditionaalisesta, karismaattisesta, laillises-
ta ja asiantuntemusauktoriteetista näytti tutkimukseni mukaan melko yleispäte-
vältä, mutta kotikasvatuksen kontekstissa auktoriteettiluokkien ominaispiirteet 
painottuivat hiukan eri tavalla. Itse asiassa kotikasvatuksen auktoriteetti näyttää 
laajemmalta kuin Weberin auktoriteettiluokituksen mukainen auktoriteetti, sillä 
siinä laillisuus laajenee yleisemmäksi asemaan perustuvaksi auktoriteetiksi, karis-
maattisuus persoonalliseksi, karisman piirteitä sisältäväksi auktoriteetiksi ja asian-
tuntemus sekä tiedolliseksi että kokemukselliseksi auktoriteetiksi. Lisäksi kotikas-
vatuksessa auktoriteetti voi olla myös moraalinen ja ontologis-eksistentiaalinen 
auktoriteetti. Nämä auktoriteetin luokat ovat uusia, Weberin luokituksen ulko-
puolelle jääviä auktoriteetin luokkia. Alla oleva taulukko (taulukko 3) tiivistää uu-
den luokitukseni pääpiirteet.

Taulukko 3. Weberin auktoriteettiluokitus suhteessa kotikasvatuksen auktoriteet-
tiluokitukseen

Weberin luokka Vastaava luokka kotikasvatuksessa

1. Laillinen auktoriteetti 1. Asemaan perustuva auktoriteetti 

2. Traditionaalinen auktoriteetti 2. Traditionaalinen auktoriteetti 

3. Karismaattinen auktoriteetti 3. Persoonallinen auktoriteetti, jossa karisman
   piirteitä 

4. Asiantuntemusauktoriteetti 4. Tiedollis-kokemuksellinen auktoriteetti

5. Moraalinen auktoriteetti
   – moraalia opettava/välittävä ulottuvuus
   – välittämistä ja huolenpitoa välittävä
     ulottuvuus

6. Ontologis-eksistentiaalinen auktoriteetti
   – rakkautta välittävä ulottuvuus
   – todellisuuden tulkitsemisen ulottuvuus
   – eksistentiaalisten kysymysten hyväksymisen ja
     pohtimisen ulottuvuus 

Kasvatukseen sisältyvää auktoriteettia ei voida arvioida kuitenkaan pelkästään 
sen mukaan, mihin vanhempi näkee auktoriteettinsa tai välittämiensä arvojen 
pohjautuvan, vaan ennen kaikkea siihen, miten hän näitä arvoja välittää ja mitä 
hän tulee todellisuudessa välittäneeksi lapselleen.140 Kun vanhemman toiminta oh-
jautuu traditioista ja niiden ehdottomasta arvostamisesta käsin, hän välittää par-
haimmillaan arvopitoisuuden kokemuksia lapselleen. Pahimmillaan vanhempi voi 
syyllistyä traditioiden nimissä moraalisten apukeinojen käyttämiseen ja sen myötä

140 Spady ja Mitchell erottavat toisistaan valta- ja auktoriteettipainotteisen toiminnan. 
Heidän mallinsa perustuu siihen, että vallan kohdalla vaikutus on negatiivinen, aukto-
riteetin kohdalla positiivinen. Itse en näe perustetta tehdä luokittelua kuitenkaan näin 
kategorisesti, sillä sekä valtaa että auktoriteettia voidaan käyttää negatiivisella tai posi-
tiivisella tavalla.
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pyrkiä luomaan lapselleen häpeän tai kunnian tunteita. Tällöin tradition välit-
tämät arvot ovat vaihtuneet normatiiviseen painostukseen. (muokaten Spady & 
Mitchell 1979 Vikaisen 1984, 58; Mitchell & Spady 1983, 20.)

Kun kasvattajan toiminta ohjautuu karismasta tai persoonallisuuden painotta-
misesta käsin, tuloksena on parhaimmillaan autenttinen kohtaaminen, jonka lapsi 
kokee läheisyytenä. Pahimmillaan vanhempi turvautuu psykologisiin vaikutus-
keinoihin, joiden avulla hän luo lapselle hyväksynnän ja hylkäämisen kokemuk-
sia. Tällöin autenttinen kohtaaminen on muuttunut affektiiviseksi vetoamiseksi. 
(muokaten Spady & Mitchell 1979 Vikaisen 1984, 58 mukaan; Mitchell & Spady 
1983, 20.) Parhaimmillaan auktoriteetti vahvistaa kasvattajan ja kasvatettavan vä-
listä sisäistä suhdetta ja määrittää sitä kautta molempien identiteettejä.

Kun kasvattajan toiminta pohjautuu vahvasti tietoon tai asiantuntemukseen, 
tuloksena on parhaimmillaan viisas ratkaisu, jonka lapsi kokee asianmukaisena ja 
oikeana. Pahimmillaan vanhempi sortuu tekniseen toteuttamiseen, jonka kautta 
hän pyrkii luomaan lapselle kykenemisen tai osaamattomuuden kokemuksia. Täl-
löin viisaus on vaihtunut keinojen ylivoimaisuuteen. (muokaten Spady & Mitchell 
1979 Vikaisen 1984, 58; Mitchell & Spady 1983, 20.)

Kasvattajan toiminnan ohjautuessa lähinnä laillisesta näkökulmasta käsin, tu-
loksena on parhaimmillaan oikeudenmukainen ratkaisu, jonka lapsi kokee tur-
vallisena. Pahimmillaan vanhempi käyttää sopimuksellisia keinoja autonomian 
tai pakon tuntemusten luomiseen siten, että oikeudenmukaisuus ja turvallisuus 
vaihtuvat oikeuspohjaiseen pakottamiseen. (muokaten Spady & Mitchell 1979 Vi-
kaisen 1984, 58 mukaan; Mitchell & Spady 1983, 20.) 

Kasvattajan toiminnan ohjautuessa moraalisesta auktoriteetista käsin, hän vä-
littää parhaimmillaan moraalista esimerkillisyyttä ja välittävää ilmapiiriä, mutta 
pahimmillaan hän sortuu moralistiseen, näennäishuolehtivaan lähestymistapaan. 
Kun kasvattaja turvautuu ontologis-eksistentiaaliseen auktoriteettiin, hän välittää 
parhaimmillaan avointa suhtautumista toisiin ihmisiin ja maailmankatsomuksel-
lisiin kysymyksiin. Pahimmillaan vanhempi sortuu ideologiseen fundamentaa-
lisuuteen, jolloin avoimuus vaihtuu fundamentaaliseen suvaitsemattomuuteen. 
Näin ollen jokaisella auktoriteetin luokalla on kotikasvatuksen kannalta sekä 
kasvatettavaa vahvistavia että hänen kehitystään heikentäviä puolia. Käytännön 
kasvatustilanteet ja kasvatussuhteen osapuolten persoonat määrittävät, kummat 
piirteet auktoriteetista kulloinkin tulevat esille.

5.4 Vanhempi-lapsisuhteen auktoriteetti

Vanhemman auktoriteetti kotikasvatuksessa on välttämätön (Steutel & Spiecker 
2000, 336). Lähes kaikissa yhteiskunnissa oletetaan, että vanhempien sosiaaliseen 
vastuuseen kuuluu auktoriteetin käyttäminen omiin lapsiinsa (Maccoby 2003, 
446, 449). Vanhemman auktoriteetti oikeutetaan yleensä lapsen riippuvaisuudella 
tai huollettavuudella sekä lapsen suhteellisella avuttomuudella tai kykenemättö-
myydellä, joiden johdosta katsotaan, että vanhemmalla on velvollisuus hoitaa ja 
opettaa lasta. Iällä on vanhempi-lapsisuhteen auktoriteetissa keskeinen merkitys. 
(Baumrind & Thompson 2002, 9.) 
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Vanhempi-lapsisuhteen auktoriteettiin voidaan suhtautua usealla tavalla. Ne, 
jotka näkevät Platonin hengessä valtion olevan perheen roolissa, jättävät kasva-
tuksellisen auktoriteetin puhtaasti valtion käsiin. Perhettä korostavat näkemykset 
(Locken hengessä) näkevät kasvatuksellisen auktoriteetin olevan puhtaasti van-
hemmilla (ks. esim. Winch 2002, 30–31). Yksilöä painottavat näkemykset eivät 
halua paikantaa kasvatuksellista auktoriteettia sen kummemmin, vaan näkevät 
hyvän elämän olevan lapsen oma valinta. Neljäntenä vaihtoehtona on malli, jossa 
kasvatuksellinen auktoriteetti jakautuu valtion, vanhempien ja ammattikasvatta-
jien kesken siten, että kaikilla on tärkeä rooli. Gutmann (2003) näkee viimeksi 
mainitun mallin parhaana, kun päämääränä on kasvattaa vapaita, tasaveroisia per-
soonia ja kansalaisia. (Gutmann 2003, 405.) 

Pluralistinen asenne auktoriteettiin on monella tapaa hyödyllinen. Puolimat-
kan (1999) mukaan silloin, kun pluralistinen yhteiskunta antaa eri yhteiskunta-
sektorien toimia itselleen ominaisella tavalla ilman keskusvallan vakavaa kontrol-
lia, eri toimijoiden käyttämä auktoriteetti lapsiin hajautuu eri tahojen kesken ja 
tasapainottaa valtaa. Koska vanhemmat käyttävät valtaansa eri tavoin, erilaisen 
kasvatuksen saaneet lapset saavat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ollessaan 
monipuolisia vaikutteita. Parhaimmillaan valtakeskukset tasapainottavat toisi-
aan niin, että yksisuuntainen mielipiteenmuodostus estyy. Mahdollinen lapsen 
indoktrinointikaan ei silloin tapahdu samaan suuntaan kaikilla elämän alueilla, 
jolloin näkemyksellisiä vaihtoehtoja on tarjolla enemmän. (Puolimatka 1999, 
251–252.) 

Vanhempi-lapsi-auktoriteettisuhteita voidaan tarkastella moraaliteorioiden 
valossa, jolloin auktoriteetin tajun nähdään kehittyvän pitkälti rajoitusten ja mo-
raalisen arvioinnin kehityksen kautta (ks. esim. Smetana 1995, 226–227) tai oikeu-
denmukaisuuden arvioimisen kautta, jolloin tärkeänä näyttäytyy myös kasvava 
ymmärrys positiivisista käsitteistä kuten reiluudesta ja ystävällisyydestä (Damon 
1977, 170). Nykyään yleisin lähestymistapa vanhemman ja lapsen välisiin aukto-
riteettisuhteisiin on niin sanottu sosiaalisen kentän teoria (social domain theory), 
jonka mukaisesti yksilöiden nähdään kykenevän erottelemaan toisistaan moraali-
set, perinteiset tai tapaan liittyvät (eli konventionaaliset) ja henkilökohtaiset alueet 
ja asiat toisistaan (Smetana, Crean & Campione-Barr 2005, 32), jolloin auktori-
teetti ja tottelevaisuus voi olla eri alueilla erilaista. 

Lapsen käsitys auktoriteetista muuttuu dramaattisesti hänen kasvaessaan, ja eri 
ikävaiheissa lapsi oikeuttaa auktoriteetin eri perustein (ks. Damon 1977, 171–179; 
Russell, Mize & Bissaker 2002, 213). Vanhempiensa auktoriteettia arvioidessaan 
lapsi huomioi vanhemman aseman ja tiedon lisäksi myös vanhemman huolenpi-
dollisen ja kasvatuksellisen roolin. Yleensä lapsi ei tunnusta kotona legitiimeiksi 
auktoriteeteiksi muita aikuisia kuin omat vanhempansa (kontekstin merkityksestä 
ks. Laupa & Turiel 1993). Tämä johtuu vanhempien erityisestä roolista lasten kas-
vattajina sekä heidän vallastaan rankaisemisen ja palkitsemisen suhteen. Osansa 
voi olla myös sillä, että lasten ja vanhempien välinen suhde on yleensä (tunnelata-
uksensa etumerkistä riippumatta) ainutlaatuisen emotionaalinen. (Laupa, Turiel 
& Cowan 1995, 143, 158.)
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Yleisesti ottaen sekä lapset että nuoret pitävät vanhempia ja muita aikuisia legi-
tiimeinä auktoriteetteina säätelemään moraalisia, konventionaalisia141 ja prudenti-
aalisia asioita, jos auktoriteetti on kontekstuaalisesti validi (eli kasvattaja harjoittaa 
auktoriteettiaan lapsen käyttäytymiseen vain omassa kontekstissaan eli esimerkik-
si kotona) eikä vaadi epäreilua, haittaa aiheuttavaa tai moraalitonta käyttäytymis-
tä. Henkilökohtaisella alueella (personal domain)142 – johon kuuluvat yksityisyy-
teen ja oman kehon hallintaan liittyvät kysymykset kuten mieltymykset ja valinnat 
koskien ulkonäköä, vaatteita ja hiustyyliä, televisio-ohjelmia ja musiikkia, rahan-
käyttöä sekä ystäviä ja toimintaa – nuoret sen sijaan haluavat yleensä enemmän 
päätösvaltaa kuin mitä vanhemmat ovat valmiita heille antamaan. (Smetana 1995, 
232–234, 242, 249; Smetana, Crean & Campione-Barr 2005, 32–36.) 

Auktoriteetillaan vanhemmat pyrkivät ohjaamaan lasten moraalista tai kon-
ventionaalista käyttäytymistä tai säätelemään lapsen psykologisia ominaisuuksia. 
Moraalista ja konventionaalista käyttäytymistä ohjaamaan pyrkivä auktoriteetti 
kohdistuu tiettyyn käyttäytymiseen, kun taas psykologisia sääntöjä tai odotuksia 
koskeva auktoriteetti pyrkii vaikuttamaan lapsen persoonallisiin ominaisuuksiin 
kuten siihen, että lapsi ”on kiva ihminen” tai ”hyvä opiskelija”. Lasten asenne van-
hempien auktoriteettia kohtaan on kielteisin viimeksi mainitulla alueella. (Laupa, 
Turiel & Cowan 1995, 152.)  

Lasten mielestä vanhemmilla ei ole myöskään samassa määrin oikeutta ran-
gaista psykologisten sääntöjen (tai oletusten) rikkomisesta kuin moraalista tai 
konventionaalista käyttäytymistä koskevien sääntöjen rikkomisesta. Tätä lapset ja 
nuoret perustelevat sillä, että heidän mukaansa vanhemmat eivät voi tai heidän 
ei ainakaan pitäisi säädellä tai pyrkiä hallitsemaan lastensa psykologisia ominai-
suuksia: Vanhemmat eivät esimerkiksi voi muuttaa lapsen tunteita. Lapsella pitäisi 
olla myös autonomia suhteessa omiin psykologisiin ominaisuuksiinsa, vaikkakin 
vanhemmilla on oikeus tuoda odotuksensa ja toiveensa esille. (Laupa, Turiel & Co-
wan 1995, 153.)143 Edellä sanotun perusteella voidaan puolustaa näkemystä, jonka 
mukaan lapsilta voidaan vaatia tietynlaista käyttäytymistä, mutta ei tietynlaisia 
tunteita tai psykologisia ominaisuuksia (ks. myös Puolimatka 2004).

 Tutkimusten mukaan psykologinen tarve autonomiaan, henkilökohtaiseen 
toimijuuteen ja vaikuttamiseen tyydyttyvät parhaiten silloin, kun yksilö voi kont-
rolloida henkilökohtaisten kysymysten aluetta elämässään. Lapsetkin tarvitsevat 
psykologista autonomiaa, jotta he kykenevät pitämään itseään kompetentteina 
yksilöinä. Psykologinen kontrolli kuten vanhempien tungettelevuus, rakkauden 
kieltäminen ja syyllisyyden aiheuttaminen estävät nuorten kehittymisen identitee-
tiltään terveiksi. Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että salliva vanhemmuus 

141 Konventionaalisia perhettä koskevia asioita ovat esimerkiksi kotityöt, sopivat tavat 
ja vanhempien sopiva puhuttelunormisto. Tässäkin kontekstinäkökulma on keskei-
nen, sillä auktoriteetin nähdään olevan pätevä vain tietyssä kontekstissa kuten kotona. 
(Smetana 1995, 240–242.) 
142 Henkilökohtainen viittaa sellaiseen toimintaan, jonka yksilö näkee olevan oikeutet-
tujen sosiaalisten sääntöjen ulkopuolella (Nucci & Turiel 2000, 117).
143 Toisaalta lasten mukaan vanhemmilla on kuitenkin ollut suuri vaikutus heidän psy-
kologisiin ominaisuuksiinsa ja kehitykseensä (Laupa, Turiel & Cowan 1995, 154, 157). 
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ja siihen sisältyvä liiallinen vapaus ovat myös vahingollisia sopeutumisen kannalta. 
Mikä määrä henkilökohtaista vapautta olisi siis tervettä nuoren kehityksen kan-
nalta? (ks. Smetana, Crean & Campione-Barr 2005, 37, 39.) 

Vanhemmat ovat usein ristiriitaisessa tilanteessa: Samalla, kun nuorten vaa-
timukset kasvavaan henkilökohtaiseen päätöksentekoon yllyttävät vanhempia 
harkitsemaan nuorten autonomian lisäämistä, samalla heidän huolensa lastensa 
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta saattaa estää autonomian lisäämistä. Tässä on 
eroja erityisesti sosiaalisten kontekstien, luokkien ja kulttuurien välillä. (Smetana, 
Crean & Campione-Barr 2005, 43.) Toisaalta kulttuurien välisistä eroista huoli-
matta kaikissa kulttuureissa yksilöt toivovat henkilökohtaista päätösvaltaa, joka 
näyttää olevan yhteydessä universaaliin vaikuttamisen ja toimijuuden tarpeeseen 
(Nucci & Turiel 2000, 119). 

Kuitenkin sen suhteen minkä katsotaan kuuluvan henkilökohtaiseen alueeseen 
ja miten laajaksi tai suppeaksi se määritellään, riippuu kulttuurista (Smetana 1995, 
250).144 Nuorten ja aikuisten väliset riidat koskevat usein sitä, onko vanhemmalla 
oikeutta tiettyyn sääntöön tai vaatimukseen – koskien esimerkiksi nuoren ulkonä-
köä – jonka nuori kokee puuttumiseksi henkilökohtaiseen alueeseensa, mutta jon-
ka aikuinen näkee kuuluvan konventionaaliselle alueelle (Laupa, Turiel & Cowan 
1995, 158; Perlman, Siddiqui, Ram & Ross 2000, 161; Smetana 1995, 246).145 

Useat tutkimukset osoittavat, että lapset ja nuoret näkevät henkilökohtaisten 
asioiden olevan aikuisten legitiimin auktoriteetin ulkopuolella. Sen sijaan aikuiset 
näkevät usein heillä olevan legitiimiä auktoriteettia puuttua myös nuortensa hen-
kilökohtaiselle alueelle, tosin tämän legitiimin auktoriteetin nähdään pienenevän 
johdonmukaisesti kohti aikuisuutta. (Smetana 1995, 242–243, ks. myös Nucci & 
Turiel 2000, 125, 127.) 

144 Toisaalta vaikka osa kulttuureista korostaakin enemmän autonomiaa ja yksilöl-
lisyyttä, osa traditioita ja kollektivismia, ja vaikka persoonakin määritellään hieman 
eri tavoin, minuus ja persoona näyttävät olevan ihmisyyteen liittyviä universaaleja 
käsitteitä, jotka ilmenevät tavalla tai toisella kaikissa kulttuureissa (ks. Smetana 1995, 
247–248). 
145 Vanhempien näkökulmasta tietyn asian vaatiminen saattaa näyttää oikeutetulta, kun 
puolestaan lasten mielestä vaatimus tulee heidän ryhmänsä ulkopuolelta: esimerkiksi 
vanhempien vaatimukset lapsen pukeutumisen suhteen voivat poiketa suuresti lapsen 
kaveripiirin pukeutumisesta. Tilanteen kärjistäminen pienten asioiden vuoksi voi joh-
taa vuorovaikutuksen heikkenemiseen tärkeämmissä kysymyksissä. Lapsen painosta-
minen mukautumaan vanhemman tahtoon on itsekkään kasvatusilmaston piirre: siinä 
vanhempi haluaa juurruttaa oman ajattelutapansa lapseen. Jos lapsi ei kykene vallan 
tasapainottamiseen, tuloksena voi olla lapsen alistaminen ja itsenäisyyden tukahdutta-
minen. Lapsi voi myös valita täysin vastakkaisen ajattelutavan. (Pulkkinen 1977, 166.) 
Vanhemman ja nuoren välinen konfl ikti on todennäköisempi silloin, jos nuori ei tun-
nusta vanhemman auktoriteettia, mutta vanhempi pyrkii silti säätelemään auktoriteet-
tinsa kautta nuoren käyttäytymistä tai/ja jos nuori uskoo, että hänellä on velvollisuus 
totella vanhempaa, vaikka hän ei luottaisikaan vanhemman auktoriteettiin (ks. Darling, 
Cumsille & Peña-Alampay 2005, 48, 57). Vaikka nuoren uskomus vanhemman legitii-
mistä auktoriteetista lisää tottelevaisuutta tiettyyn rajaan saakka, hänen päätöksensä 
sopeutua vanhemman sääntöihin riippuu osittain myös hänen sisäisistä käyttäytymistä 
koskevista standardeistaan (Darling, Cumsille & Martínez 2007, 300, 307, 309). 



142

Tämäntyyppisistä asioista aineistoni vanhemmilla ja nuorillakin oli ristirii-
toja, joten on mahdollista, että vanhemmat näkivät kyseisten asioiden kuuluvan 
konventionaaliselle alueelle, nuoret henkilökohtaiselle alueelle tai vaihtoehtoisesti 
vanhemmat katsoivat auktoriteettinsa koskevan myös osaa nuoren henkilökohtai-
sesta alueesta.

Vaikka siis myös nuoret näyttävät hyväksyvän vanhempien oikeuden asettaa 
sääntöjä ja oman velvollisuutensa totella, vaihtelua ei ilmene ainoastaan sääntöjä 
koskevan alueen mukaan vaan myös erityisen voimakkaasti ikä määrittelee vanhem-
man auktoriteetin hyväksymistä: mitä vanhempi nuori, sitä vähemmän vanhemman 
katsotaan olevan legitiimi auktoriteetti asettamaan sääntöjä (Darling, Cumsille & 
Peña-Alampay 2005, 54, 57). Nuoret näkevätkin itsensä enenevässä määrin legitii-
min auktoriteetin jakajina vanhempiensa kanssa (Smetana 1995, 235). 

Lapsen kehitys edellyttää hänen irtautumistaan aikuisen auktoriteetista as-
teittain. Tämä ilmenee muun muassa neuvotteluna aikuisen auktoriteetin rajois-
ta. Aikuisen on yhtäältä turvauduttava auktoriteettiinsa, toisaalla hänen on taas 
luovuttava auktoriteetistaan, jotta lapsen ymmärrys kehittyy ja hän voi tulla riip-
pumattomammaksi aikuisesta. (Vuori 1991, 63–64.) Auktoriteetin muttuminen 
vanhempien yksipuolisesta auktoriteetista molemminpuoliseksi auktoriteetiksi ja 
riippuvuuden muuttuminen yksilöllisyydeksi tapahtuu ensisijaisesti nuorten hen-
kilökohtaisen alueen rajojen avulla, joita vanhempien ja nuorten väliset konfl iktit 
laajentavat (Smetana 1995, 245–246).

Erityisen herkkiä vanhempien tulisi olla suhteessa nuoren kehityksellisiin 
muutoksiin. Esimerkiksi tietynlaisen käyttäytymisen kontrolli, joka on varhaisem-
massa vaiheessa ollut sopiva ja tarkoituksenmukainen, voi myöhemmällä iällä olla 
psykologisesti tungetteleva ja pakottava. Vanhempien on tasapainoiltava nuoren 
turvallisuudesta huolehtimisen ja sen vaatiman kontrollin sekä tungettelemat-
tomuuden välillä (koskien nuoren henkilökohtaisia asioita). (Smetana, Crean & 
Campione-Barr 2005, 43.) Ihannetilanne on, jos vanhempien vanhemmuuteen 
nojaava auktoriteetti ja valta menettävät voimakkuuttaan nuoren kohdalla (Holm-
beck, Paikoff & Brooks-Gunn 1995, 92).  

Vanhemman auktoriteettia rajoittaa lapsen omien asioiden kuten harrastusten 
lisäksi myös lapsen laajempi ympäristö. Eräs haastattelemistani äideistä toi esille, 
että lapsen omien asioiden lisäksi myös koulu rajoittaa vanhemman auktoriteettia, 
sillä jos lapsella on koulutehtäviä tekemättä, vanhempi ei voi määrätä lasta muihin 
tehtäviin. Tämä edellyttää luonnollisesti koulutehtävien näkemistä ensisijaisena 
muuhun toimintaan verrattuna. 

Haastattelulainaus 38
haastattelija: Milloin sä et oo auktoriteetti?
äiti: – Omat asiat, niin niissä ei oo. Ja eikä sitten, jos käsket jotakin tekemään niin, jos 
ne sanoo, että on koulutehtäviä niin silloinhan mulla ei ole auktoriteettia, koska mun 
täytyy, se koulu on ensisijainen. 

Vanhemmuuden auktoriteetin lyhytaikaisena tavoitteena on ylläpitää järjestystä 
perheessä, pitkän tähtäimen tavoiteena on lapsen kehittyminen riippuvaisesta ja 
huollettavasta vauvasta itsemäärääväksi, sosiaalisesti vastuuntuntoiseksi, moraali-
seksi aikuiseksi. Niinpä sellaisille vanhemmille, joiden toiveena on autonominen 
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aikuinen lapsi, käyttäytymisen tasolla ilmenevä myöntyväisyys tai sääntöjen nou-
dattaminen ei voi olla paras pitkän tähtäimen lastenkasvatustavoite. Vanhempien 
suurin vaikutusvalta lapsen luonteen tai persoonallisuuden kehitykseen ei tapah-
dukaan ensisijaisesti kurinpidon kautta, vaan esimerkin ja oman elämän kautta. 
(Baumrind & Thompson 2002, 12–13.) Tämän voisi tulkita tarkoittavan myös sitä, 
että pelkkä laillinen tai traditionaalinen auktoriteetti kotikasvatuksessa ei riitä, 
vaan lapsen optimaalisen kehityksen kannalta erityisesti vanhemman moraalisella 
ja persoonallisella auktoriteetilla on merkittävä rooli.

5.5 Tottelevaisuus

Vallan tunteminen edellyttää tottelevaisuuden erilaisten ilmentymien tuntemista 
(ks. Kauppi 2002, 297), sillä kaikki tärkeät instituutiot perustuvat siihen, että ih-
miset tottelevat auktoriteettia (Miller 1986, 223). Koska ihmisen itsenäisyys, aika 
ja kyvyt ovat rajalliset, hänen on osittain turvauduttava auktoriteettiin ja jopa kri-
tiikittömään tottelevaisuuteen, jotta sosiaalinen elämä olisi ylipäätään mahdollista 
(Glover 2003, 436–437). Opimme arvostamaan tottelevaisuutta jo varhaislapsuu-
dessa (Passini & Morselli 2008, 3), jossa sisäistämme tottelevaisuuden arvon (Mil-
ler 1986, 223). 

Tottelevaisuus on Passinin ja Morsellin (2008, 2) mukaan perinteisesti hahmo-
tettu sosiaalipsykologiassa joko kontekstuaaliin sidottuna (esim. Milgram 1974) tai 
ihmisen persoonallisuuteen liittyvänä piirteenä tai ominaisuutena (Adorno ym. 
1950)146. On kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota myös tottelevaisuuden suhde-
luonteeseen. Varsinkin kotikasvatuksessa tottelevaisuudessa kyse on usein vanhem-
pi-lapsisuhteeseen liittyvistä piirteistä, odotuksista ja jopa ”strategisesta pelistä”.  

Kasvatuksessa olennaisia ovat kysymykset: ”Pitääkö totella?”, ”Miksi pitää tai 
miksi ei pidä totella?”, ”Jos pitää totella, ketä, milloin, miten ja miksi pitää totel-
la?”. Lapsen tottelemattomuuden nähdään usein johtavan välinpitämättömyyteen, 
väkivaltaan ja yhteiskunnan perustan murenemiseen. Toisaalta samaan aikaan pe-
lätään tottelemisen muuttuvan absoluuttiseksi tottelemiseksi eli täydelliseksi mi-
hin tahansa käskyyn alistumiseksi ja sen myötä vastuun katoamiseen. Kasvatuksen 
mahdollisuuksien ja onnistumisen kannalta kriittisiä kysymyksiä ovat tottelemisen 
”tapa” ja perusta. (Koski 2001, 15.) Kasvatuksessa ristiriita tottelemisen tärkeyden 
ja sen varjopuolten välillä on keskeisimpiä dilemmoja, sillä tottelevaisuuden kaut-
ta lapsi oppii sopeutumaan yhteisöön, mutta samalla hänellä olisi oltava riittävästi 
autonomiaa, jota vastaan tiukka vaatimus auktoriteetin tottelemisesta sotii.

Tottelevaisuuden ongelma on noussut esiin erityisesti tottelevaisuuskokeiden 
myötä, jotka ovat osoittaneet sokean auktoriteetin seuraamisen ja tottelemisen 
vahingollisuuden. Tunnetuin tottelevaisuutta tutkiva sosiaalipsykologinen koe on
klassikoksi kohonnut Milgramin 1960-luvulla tekemä auktoriteetin tottelemis-

146 Adornon, Frenke-Brunswikin, Levinsonin ja Sanfordin (1950, 1, 3) kirjassa väite-
tään erilaisiin tutkimustuloksiin perustuen, että esimerkiksi fasistiselle propagandalle 
alttiit ihmiset ovat psykologisesti keskenään samankaltaisia. Myöhemmin tällaiset tut-
kimustulokset on kyseenalaistettu rankasti (kritiikistä ks. esim. Sidanius & Pratto 1999, 
6–8).
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kokeiden sarja.147 Milgramin ideana oli tutkia ”saako legitiimiä instituutiota edus-
tava auktoriteetti ihmisen toimimaan vastoin yleisen inhimillisyyden ja moraalin 
vaatimuksia”. (Myllyniemi 1995, 2–3.)148  

Sosiaalipsykologiassa on korostettu tottelevaisuuden ”vaaraa” ihmisille. Tämä 
on ymmärrettävää, koska tottelevaisuuskokeet ovat osoittaneet, että auktoriteetin 
totteleminen voi olla tuhoisaa, vaikka sen seuraajat seuraisivatkin sitä vapaaehtoi-
sesti. Toisaalta tottelevaisuuden ja tottelevaisuuden rikosten (crimes of obedience, 
ks. Kelman & Hamilton 1989) samaistaminen toisiinsa on johtanut vääristynee-
seen epistemologiseen oletukseen ja sen myötä vain tottelemisen pimeän puolen 
esilläpitoon, vaikka tottelemisen sekä tuhoava että rakentava puoli on tiedostettu 
jo kauan sitten. (mukaillen Passinia & Morsellia 2008, 2.)

Kuuliaisuus ja mukautuvaisuus ovat osittain hyödyllisiä ominaisuuksia. Lap-
set, jotka eivät selkeästi tule tietoisiksi siitä, että heidän on noudatettava tiettyä 
sopimusta tai käyttäytymistapaa, eivät opi legitiimin auktoriteetin sisäistämiseen 
tarvittavia normeja. (Baumrind 1989, 363). Haastattelemani vanhemmat näkivät, 
että lapsi oppii tottelevaisuuden kautta muun muassa itsekuria ja pitkäjänteisyyttä 
ja yhteiskunnan sääntöjen noudattamista. 

Haastattelulainaus 39
haastattelija: Mitä lapsi oppii tottelevaisuuden kautta?
äiti: Pitkäjänteisyyttä, itsekuria.

147 Milgram julkaisi kokeidensa perusasetelman tulokset vuonna 1963 Journal of Ab-
normal and Social Psychologyssa. Kaikki kokeen 18 muunnelmaa sisältyvät Milgramin 
vuonna 1974 julkaisemaan kirjaan Obedience to Authority. An experimental view.
148 Tottelevaisuuskokeiden johtajat määrittyivät asemansa puolesta tällaisiksi legitii-
meiksi auktoriteeteiksi, joita kohtaan auktoriteetin alaiset tunsivat velvollisuutta totella 
(Blass 2000, 38–39; Milgram 1974, 138–139, 142–143). Milgramin tottelevaisuuskokeet 
osoittivat tilannetekijöiden ratkaisevan vaikutuksen tottelemiseen. Totteleminen vaih-
teli voimakkaasti muun muassa uhrin läheisyyden ja auktoriteetin läsnäolon mukaan. 
(Myllyniemi 1995.) Tutkimuksia kritisoitiin ankarasti sekä metodisesti että eettisesti (ks. 
laaja yhteenveto Miller 1986) ja niiden tulokset on pyritty monin tavoin mitätöimään tai 
tulkitsemaan eri tavalla (ks. esim. Darley 1995). Järkyttyneimpiä oltiin kuitenkin siitä, 
että Milgramin kokeet osoittivat, että sopivissa olosuhteissa lähes jokainen voi suostua 
auktoriteetin vaatimuksesta epäinhimillisiin tekoihin. Tuhoavan auktoriteetin tottelemi-
sen yleisyys tuntui täysin intuitioiden vastaiselta (Darley 1995, 126). Kokeen suunnitte-
luvaiheessa sekä Milgram että 40 haastateltua psykiatria uskoivat, että suurin osa amerik-
kalaisista ei jatkaisi koetta loppuun (ks. Milgram 2000, 3–4). Siinä missä aikaisemmin oli 
uskottu ja tutkimuksillakin pyritty todistamaan, että on olemassa autoritaarisia ihmisiä, 
jotka ovat ennakkoluuloisia, emotionaalisesti heikkoja ja asenteiltaan antidemokraattisia 
(esim. Arodno ym. 1950), Milgramin kokeet siirsivät vastuuta tavallisen ihmisen harteil-
le. (Myllyniemi 1995, 2–7.) Vaikka auktoriteettiorientaatio näyttä olevan usein ihmisten 
joukkotuhoamisten takana, auktoriteettiorientaatiota ei tarvitse nähdä ensisijassa ”auto-
ritaarisen persoonallisuuden” kautta. Kyseessä voi olla pikemminkin kulttuuriin sisältyvä 
auktoriteettiorientaatio, joka vaikuttaa ihmisen identiteetin kehittymiseen ja kokemuk-
siin siten, että jos hän suosii vahvoja sidoksia riippuvuussuhteita sisältäviin ryhmiin eikä 
hänen oma minuutensa ole kehittynyt täyteen mittaansa, tällöin todennäköisyys totella 
myös auktoriteetin moraalittomia käskyjä on korkeampi. (Staub 2003, 356.)
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Haastattelulainaus 40
isä: No tottelevaisuuden kautta oppii varmaan elämään kurinalaisesti, järjestäyty-
neesti yhteiskunnassa. Se on ainakin varmaan yks, että on ainakin jotkut säännöt, 
olkoon vähän huonommatkin, mut kun on säännöt, et sillä tavalla pitää toivon 
mukaan itsensä raiteilla. 

Pahimmillaan tottelemisen ongelmista on erään isän mukaan kohtalokkaat seu-
raukset, sillä tottelemisen kautta lapsi oppii, että hän ”ei ole kaiken mitta”, vaan 
yhteiskunnassa on muitakin tahoja. Oikea totteleminen perustuu kuitenkin rajo-
jen ja rakkauden yhtäaikaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että myös lapsen mielipidettä 
kuunnellaan. 

Haastattelulainaus 41
haastattelija: No onko sun mielestä tärkeää, että lapsi tottelee?
isä: On, on se sillain, että jos ei, jos tällä alueella on paljon ongelmaa niin sit se kyllä 
mun mielestä näkyy myös lapsen elämässä ja tulevaisuudessa. – Tietysti tän vallan 
on, tässä tapauksessa vanhempien vallan on niinkun kuunneltava ja oltava siinä 
prosessissa mukana, mutta että kyllä, jos ei oo selvät perheessä (ilmeisesti valtasuh-
teet), vääristyy se perhe, mutta myös lapselle aika kohtalokkaat seuraukset liittyy.
haastattelija: Joo. Mitä lapsi oppii tottelevaisuuden kautta?
isä: Mmm, ensiksi se oppii tietysti sitä, että mää en ole kaiken mitta, että yhteiskun-
nassa on muitakin tahoja ja mun pitää tulla toimeen niitten kanssa ja sillä taval-
la, mutta. Ennen kaikkea mun mielestä lapsi oppii niinkun jotain siitä mikä, mitä 
niinkun hän itse on. Eli tärkeintä on, että lapsella on rakkautta, mutta rajoja, nää on 
molemmat niinkun tärkeitä, mutta jos ei oo toista, niin ei oo toistakaan. 

Sopeutuvaa, ”kunnollista” ja aikuista tottelevaa käyttäytymistä ei voida kuitenkaan 
samaistaa sosiaalisesti taitavaan toimintaan. Vaikka sosiaaliset taidot näyttävät si-
sältävän mukautumisen, tottelevaisuuden ja jopa kiltteyden ulottuvuudet, näitä ei 
voida aina pitää myönteisinä asioina. (Osaa näistä ei voida edes varsinaisesti pitää 
sosiaalisena toimintana.) Psykologisesti on osoitettu esimerkiksi, että tottelemat-
tomuudella on tärkeitä kehityksellisiä tehtäviä. Lapsen on hyvä oppia arvioimaan 
erilaisia tilanteita ja sanoa ”ei” tietyissä tilanteissa kuten tilanteessa, jossa aikuinen 
haluaa hänelle pahaa. (Salmivalli 2005, 84.) Tottelemattomuus auttaa lasta myös 
harjoittamaan itsenäisyyttä suhteessa vanhempiinsa sekä löytämään sellaisia sosiaa-
lisia taitoja ja strategioita, jotka ilmaisevat itsenäisyyttä, mutta ovat samalla sosiaali-
sesti hyväksyttyjä (Kuczynski, Kochanska, Radke-Yarrow & Girnius-Brown 1987). 

Haastatteluaineistossani vanhemmat näkivät tottelemisen hyvänä asiana, jos se 
perustui vapaalle tahdolle ja (perustelujen) ymmärtämiselle. Tällainen asenne voi 
vaatia, että vanhempi ei suhtaudu tottelemattomuuteen tai tottelemisen viiveeseen 
liian henkilökohtaisesti. Pienen lapsen kohdalla ymmärtämisen vaatimus ei voi 
kuitenkaan välttämättä toteutua.

Haastattelulainaus 42
isä: Se vapaa tahto ja ymmärtäminen, niin silloin se totteleminen on okei, mutta jos 
hän tottelee vaan sen takii, että pitää totella, kun hän pelkää jotain seurausta tai 
rankaisua niin silloinhan tilanne on ihan perseellään. – Että täs on ihan, et koko 
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homma, se tottelu perustuu  siihen, että lapsi tekee sen vapaasta tahdosta ja ym-
märtää, että näin on oikein. Mutta se muuten tottelu, nyt pikkulapsihan ei vielä, 
pikkulapsihan on verrattavissa siinä tilanteessa, että hän on eri tilanteessa, että hän 
joutuu totteleen, vaikka hän ei ymmärrä aina.

Haastattelulainaus 43
äiti: No periaattessahan se on tärkeetä, että tottelee, mutta sen pitäis tulla sitä kaut-
ta, että se itte tajuais, että  näin pitää tehä. Ettei vaan sen takia, että toinen sanoo, 
vaan just, että siellä ois ne perustelut takana. – Mä  en ota niin kun sillain henkilö-
kohtaisesti, että se ois sillain mua kohtaan, et jos se sanoo vastaan tai sanoo, että mä 
en tee tai en mee tai miksi ei tai jotain. Mutta että mä aattelen, että antaa, että nyt se 
käy siellä yläkerrassa ja vähän potkii jotain ja sit se tulee ja se on niin kun sillä selvä.

Vaikka lapsen myöntyväisyys ja tottelevaisuus ovat sosialisaation kannalta tärkei-
tä, vanhempien yritykset saada lapsi lopettamaan sanktioitu käyttäytyminen eivät 
ole välttämättä samoja, jotka edistävät moraalisen tietoisuuden sisäistämistä. Ky-
seenalaistamaton tottelevaisuus tai myöntyväisyys ei ole tästä syystä pitkän aika-
välin tavoite, mikäli tavoitteena ei ole kasvattaa lasta sokeaan auktoriteettien tot-
telemiseen. (Stafford & Dainton 1994, 268.)149 Moraalikasvatuksen tavoitteena ei 
ole nimittäin vain tottelevaisuus, vaan myös moraalisiin velvollisuuksiin liittyvien 
käsitysten ja näkemysten kehittyminen (Marshall 1984, 84). Näin ollen kasvattajan 
kannalta tärkeä kysymys kuuluu: Miten kasvatan lasta siten, että hän oppii sisäistä-
mään arvoja, eikä vain mukautumaan ja tottelemaan?

Sopivan tottelevaisuuden saavuttaminen vaatii, että lapsi oppii tiettyjen ar-
vojen tärkeyden. Jos legitiiminä auktoriteettina pidetty antaa selvästi illegitiime-
jä määräyksiä, arvoihin tukeutuvat ihmiset vastustavat todennäköisemmin auk-
toriteettia kuin ne, jotka eivät nojaudu mihinkään arvoihin (Passini & Morselli 
2008, 4). Tämä johtuu siitä, että ihminen kokee olevansa vastuussa toimintansa
seurauksien arvioinnista vasta silloin, kun hän on sisäistänyt toimintansa pohjaksi 
tietyt arvot.150 Jos puolestaan ihmisen toiminta nojaa ja saa oikeutuksensa vain

149 Miten erottaa rakentava kuuliaisuus ja potentiaalisesti tuhoava kuuliaisuus toisis-
taan? Ollila (2005, 314) esittää erotteluun seuraavia kriteereitä: käskyn noudattamisen
ainoana motiivina ei saa olla pelko, käskyn on oltava mielekäs, moraalin vastaiselta 
tuntuvaa käskyä ei pitäisi ainakaan heti totella ja kuuliaisuuden tulisi pohjautua
luottamukseen toisia ihmisiä ja yhteisiä sopimuksia kohtaan. Sokeaa, robotin kaltaista 
tottelevaisuutta on, kun ihminen tottelee auktoriteettia jopa silloin, kun auktoriteetti 
käskee hänen sitoutua toisten ihmisten tuhoamiseen tai siihen liittyvään toimintaan 
(Darley 1995, 127). Liialliseen tottelevaisuuteen liittyviä piirteitä ovat usein epäröivä 
ja empivä kommunikaatio, auktoriteetin tilannemäärittelyn automaattinen hyväksy-
minen ja läheisyysefekti. Erityisesti suuria riskejä sisältävissä sosiaalisissa järjestelmissä 
olisi löydettävä tottelevaisuuden optimaalinen arvo, johon sisältyy kriittinen tulevai-
suuden määräysten arviointi. (Tarnow 2000, 115, 121–122.) 
150 Luonnollisestikaan tällaiset arvot eivät saa olla kasvatuksessa mitä vain, vaan niiden 
on oltava eettisesti perusteltuja arvoja. Mitkä arvot ovat eettisesti ja kasvatuksellisesti 
perusteltuja arvoja, on kuitenkin monimutkainen kysymys, johon ei ole olemassa risti-
riidatonta ja selkeää vastausta.



147

sanktioiden välttämisestä, hän näkee vastuunsa rajautuvan vain sääntöjen noudat-
tamiseen. Jos ihmisen toiminta nojaa tiettyyn rooliin, hän näkee vastuukseen vain 
rooliin liittyvien velvollisuuksien täyttämisen. (Kelman & Hamilton 1989, 269.) 
Oikeanlainen asenne auktoriteettia kohtaan saavutetaan siis parhaiten siten, että 
ihminen sisäistää tietyt – eettiset – arvot. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi samojen 
oikeuksien ulottaminen koskemaan kaikkia ihmisiä (ks. Passini & Morselli 2008).  

Vanhemmat näkivätkin tottelevaisuuden opettavan parhaimmillaan oikean 
ja väärän välisen eron sekä tunnistamaan omia sisäisiä rajojaan ja suhtautumaan 
muihin ihmisiin.

Haastattelulainaus 44
äiti: Jos hyvin käy, niin se oppii tota niin oikean ja väärän, ja se on se oikea ja väärä 
liittyy lähinnä just, no se liittyy suhteessa toisiin ihmisiin – ja sitten myös sitten niin-
kun suhteessa itteensäkin, ylipäänsä oikean ja väärän.

Haastattelulainaus 45
äiti: No jos on positiivista tottelevaisuutta, niin mun mielestä se oppii omia sisäisiä 
rajoja ja sääntöjä.

Sen sijaan seurauksien tai rankaisun pelossa tapahtuva totteleminen ja silmänpal-
vonnaksi muuttuva totteleminen nähtiin negatiivisina asioina. 

Haastattelulainaus 46
äiti: Niin sitten kato se voi oppia, silmänpalvojaks, jos on liian, liian tota tiukka, 
jos on liian niinkun et se seuraa se rangaistus siitä tottelemattomuudesta on liian 
kova, niin silloin se valitsee sen silmänpalvojan. –  Mitä se ei opi tottelemalla? No 
on varmaan paljon asioita, eihän totteleminen oo mikään autuaaksi tekevä, eihän 
se totteleminen oo mikään ainoa asia kasvatuksessa ja elämässä, se on vaan yks, se on 
vain yks perusasioista, ja se on itse asiassa väline, jonka kautta opitaan nää niinkun 
perusasiat, elämän liikesääntöjä, jos näin voi sanoa, mutta onhan hirvee määrä asi-
oita, joita ei opita tottelemalla. 

Eräs isä näki tietynasteisen tottelemattomuuden ja uppiniskaisuuden hyvänä, sillä 
silloin lapsi oppii todennäköisesti vastustamaan myös mahdollista epäoikeuden-
mukaista kohtelua. Lisäksi suora, kritiikitön totteleminen voi jättää ristiriidan ky-
temään.

Haastattelulainaus 47
isä: Sellainen tietty uppiniskasuus on ihan tervettä. Et tota kyllä särmää pitää olla 
lapsellakin mun mielestä. Se on oikein lapsella ja se silloin puolustaa toivon mukaan 
myöskin sitä tilannetta ja varmistaa sen, ettei tuu epäoikeudenmukaisesti kohdelluks. 
Ei se oo minusta, ei lapsen totteleminen oo mikään itseisarvo. Se on se toinen minä 
siellä, toinen persoona ja se kokee. Vanhempi, joka käyttää valtaa ei saata nähdä sitä 
asiaa sen lapsen näkökulmasta ja jos se sitten kuitenkin hyväksyy sen vanhemman 
näkökulman ihan tosta vaan sen tottelemisen kautta niin se asia ei sillon oo välttä-
mättä oikein. Sinne jää johonkin ristiriita, joka ei niinku aukee ennenkun setvitään 
sitä ristiriitaa.
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Tottelemisen avulla ei opi kehittämään omaa ajattelua, jolloin myös oman vastuun 
ottaminen jää heikoksi. Päinvastoin, tottelevaisuus voi pahimmillaan johtaa alis-
tumiseen ja valehtelemiseen. Eräs äiti kiinnitti huomiota siihen, että tottelevaisuus 
huonossa mielessä opettaa lapsen salaamaan sisimpänsä ja ajattelemaan, että hä-
nen mielipiteensä ei ole tärkeä. 

Haastattelulainaus 48
isä: Tota noin, välttämättä se ei tottelevaisen ja niinku tämmösen kurin kautta ai-
nakaan välttämättä opi ajattelemaan omilla aivoillaan. Että opi itsenäisesti päättä-
mään asioista. Se odottaa sitä auktoriteettia aina, että tätä se ainkaan opi. Se oppii 
elämään järjestäytyneesti tai tietyillä pelisäännöillä, mut sitten taas tää, jos dominoi 
liikaa niin sen jälkeen se ei itse joudu ottamaan vastuuta tekemisistään ja tekemättä 
jättämisistään. 

Haastattelulainaus 49
äiti: jos se on huono asia, niin se oppii alistumaan ja peittelemään ja ehkä valeh-
telemaankin. Mutta, että ainakin salaamaan omaa itseään ja oppii siihen, että oma 
mielipide ei oo niin tärkee.

Lisäksi tiettyjä asioita, kuten luovuutta ei voi oppia tottelemisen avulla.

Haastattelulainaus 50
äiti:Luovuutta, ei opita tottelemalla, päinvastoin liiallinen tottelevaisuus voi kahlita 
luovuutta. 

Tottelemisen tai tottelemattomuuden perusteluissa on kotikasvatuksessa edellä 
mainittujen moraalisten, sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja persoonaa koskevien 
perustelujen lisäksi huomattavissa myös strateginen perustelu. Sekä vanhemmat 
että nuoret kuvasivat tottelemisen strategista puolta eli että tottelemisen kautta voi 
välttää riitoja ja kurjia seurauksia ja saada tahtonsa läpi muissa, itselleen tärkeäm-
missä kysymyksissä. 

Haastattelulainaus 51
tyttö: Menee ihan hyvin asiat kun tottelee.

Haastattelulainaus 52
tyttö: Sit saa toisaalta taas paljon enemmän kaikkee, kun tottelee. Niin sit saa tahton-
sa läpi joissain muissa asioissa.

Haastattelulainaus 53
äiti: Mitä lapsi oppii, no tietysti, että ei tuu riitaa. Vanhemmat ei hermostu tai ei 
suutu. Hyvä ilmapiiri säilyy tai vanhemmat on hyvällä tuulella edelleen, ei tuu huu-
too. Ehkä se, että helpommalla pääsee tavallaan, jos tottelee. Ja sitten, mä luulen, 
että on semmosia lapsia, jotka on oppinu siihen, että ei tarvitse totella, koska siitä 
ei mitään seuraa. 
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Vähemmän strategisia, mutta selkeästi käytännöllisiä syitä tottelemiselle olivat 
voimavarojen säästäminen (”en jaksa tapella”) ja tottelemisen helppous, kun rajat 
olivat nuoren mielestä reiluja ja molemminpuolin sovittuja. 

Haastattelulainaus 54
haastattelija: Miks sä tottelet?
tyttö: No kun en mä jaksa aina tapella. 

Haastattelulainaus 55
haastattelija: Minkä takia sä yleensä tottelet?
tyttö: No siks, jos ne haluu et mä teen (jotain) niin jos siin ei mulla oo hirveesti 
vaivaa siitä jostain asiasta niin en mä sitten hirveesti viitti niinku ruveta sen takii 
väittämään vastaan.

Haastattelulainaus 56
poika: Se on aika helppoa olla tottelevainen, kun mitään semmosia rajoja, on tie-
tenkin rajat, mutta ne rajat on reiluja ja molemmin puolin ajateltuja, että niillä on 
aika mukava, helppo totella.

Useat nuorista näkivät vanhempien tottelemisen kuuluvan asiaan ja olevan luon-
nollista. Eräs poika kertoi myös tottelemisensa juontavan osittain vanhempiensa ar-
vostuksesta, tällöin kyseessä on selkeästi vanhempien pitäminen auktoriteetteina.

Haastattelulainaus 57
haastattelija: Miksi tottelet vanhempiasi?151

tyttö: Koska pitää totella ja koska no, se ois mun mielestä aika tyhmää, jos ei niinkun, 
koska se on tavallaan aika lapsellista.  

Haastattelulainaus 58
haastattelija: Miks sä tottelet?
poika: No eiköhän se nyt oo, kuulu niitä totella.

Haastattelulainaus 59
haastatttelija: Miksi tottelet?
poika: Koska mä kuitenkin arvostan niitä ja niillä kuitenkin on, että jos mä en tottele 
ja siitä tulee seurauksia niin – törmää niin kun. 

Lisäksi eräs poika perusteli tottelemista huonolla omallatunnolla, joka tottelemat-
tomuudesta seuraisi.

Haastattelulainaus 60
poika: Koska tuntuu pahalle, jos ei tottele. 
haastattelija: Miks se tuntuu pahalle?
poika: No omatunto pettää. 

151 Edellä olen kysynyt, totteletko vanhempiasi. Koska kyseinen tyttö on vastannut 
yleensä aina tottelevansa, olen kysynyt suoraan miksi hän tottelee. En siis ole olettanut 
suoraan kenenkään kohdalla, että he välttämättä tottelevat vanhempiaan.
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Vaikka nuorten välillä on löydettävissä selviä yksilöiden välisiä eroja tottelevai-
suudessa, lähes kaikki nuoret ovat joskus tottelemattomia vanhempiaan kohtaan 
(Darling, Cumsille & Martínez 2007, 306). Näin näytti olevan myös aineistossani. 
Tottelemattomuuden syitä nuorilla olivat epäreiluiksi tai kohtuuttomiksi nähdyt 
säännöt tai käytännöt tai tottelemisen haitallisuus itselle. Haittojen ja hyötyjen 
punnitseminen viittaa strategiseen ajatteluun, sillä nuoren on kyettävä arvioimaan, 
ovatko tottelemattomuudesta mahdollisesti aiheutuvat ”kustannukset” vähäisem-
piä kuin siitä saadut hyödyt. ”Ehdottomia sääntöjä” kuitenkin totellaan.

Haastattelulainaus 61
poika: No jos niillä on ihan jotain, jos ne vaatii ihan liikaa, paljon. – Esimerkiks 
antaa jonkun ihan, että mä saan tulla joskus kymmeneltä kotiin niin mä oon, että 
en todellakaan tuu kymmeneltä, että kaikki muut jää yhteen, niin sit jäämään pi-
dempään.

Haastattelulainaus 62
haastattelija: Entä millon sä et sit tottele? 
tyttö: Sillon, jos mun mielestä se on jotenkin tyhmää tai joku asia mitä ne sanoo, että 
mun pitäs tehä tai ei pitäs tehä ni on vähän semmosta niinku kohtuutonta. – Vähän 
semmosta, että siitä on mulle enemmän haittaa kun hyötyy. 

Haastattelulainaus 63
haastattelija: No onko semmosia tilanteita, että et tottele?
tyttö: No yleensä jos mä aattelen, ettei tarvi totella tai silleen niin silloin mä yleensä 
puhun asioista silleen, että mä oon nyt tätä mieltä, että se ei oo hyvin niin. Mutta jos 
se on ehdottomasti niin, niin silloin mä tottelen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tottelevaisuudella on kotikasvatuksessa tärkeä, 
mutta ei itseisarvoinen rooli. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän 
tottelemisessa korostuu lapsen mahdollisuus kyseenalaistaa vanhemman mää-
räyksiä ja neuvotella niistä yhdessä. Tiukoissa tilanteissa vanhemman auktoriteetti 
ja sen edellyttämä totteleminen näyttäytyy kuitenkin melko selvänä. 

Tottelevaisuuden kautta lapselle opetetaan lähinnä yhteisön todellisuuden tun-
nistamista ja sen sääntöjen noudattamisen oppimista. Kukaan haastattelemistani 
vanhemmista tai nuorista ei kuitenkaan toivonut tai olettanut sokeaa, kritiikitön-
tä tottelevaisuutta, vaan mahdollisuus tottelemisen kyseenalaistamiseen nähtiin 
oleellisena. Autonomian korostus kasvatuksen päämääränä ilmeni vanhempien 
vastauksissa, joissa he korostivat lapsen ymmärryksen, vapaan tahdon ja omien 
mielipiteiden tärkeyttä kritiikitöntä tottelevaisuutta vastaan. Jos kasvatuksessa li-
säksi nojaudutaan eettisesti vahvoihin arvoihin kuten toisten kunnioittamiseen, 
vaara kasvatettavan sokeasta, epäeettisesti toimivan auktoriteetin tottelemisesta 
vähenee.
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6 Muut vallan muodot ja kotikasvatus

Vallan muotojen erottelu ja erilaisten vallan muotojen tutkiminen on yksi olen-
naisimpia ja yleisimpiä vallan teoretisoinnin tapoja. Myös kasvatusta koskevassa 
kirjallisuudessa käsitellään usein joitakin vallan muotoja kuten palkitsemista tai 
auktoriteettia. Kotikasvatus konkretisoituu sekä käytännössä että ihmisten mielis-
sä vahvasti vallan muotojen kuten rankaisemisen, palkitsemisen, suostuttelun tai 
pakottamisen kautta. Tässä kappaleessa käsittelen vallan muotoja kotikasvatuksen 
kontekstissa. Vallan muodot olivat teemahaastattelurungossa keskeisessä asemas-
sa, joten myös haastattelemieni vanhempien ja nuorten käsitykset ja kokemukset 
vallan eri muodoista kotikasvatuksessa saavat tässä luvussa tärkeän aseman. 

Vallan muotojen luokittelu perustuu vastaukselle kysymykseen miksi vallan-
kohde toimii vallankäyttäjän tahdon mukaisesti. Tällöin lähdetään siitä (sinänsä 
kyseenalaisesta) oletuksesta, että valta on kahden toimijan – yksilön, ryhmän tai 
organisaation – A ja B välinen suhde. Vallan muodot luokitellaan yleensä käsit-
teellisesti puhtaisiin tyyppeihin, mutta todellisuudessa eri vallan muodot ovat toi-
siinsa kietoutuneita ja sekoittuneita. (Ylikoski 2000, 17–18.) Lisäksi valta muuttuu 
jatkuvasti muodosta toiseksi (Russell 1938, 11–12). 

Burbulesin (1986) mukaan vallan muotojen typologisointi voi korostaa tar-
peettomasti vallan keinoja ja välineitä sen sijaan, että keskityttäisiin vallan vaiku-
tuksiin. Vallan muotojen luokituksen ottaminen annettuna voi myös johtaa sen 
näkemiseen luonnollisena kategoriana sen sijaan, että myönnettäisiin sen sosi-
aalisesti konstruoitu luonne. (Burbules 1986, 96.) Vaikka vallan menetelmien tai 
muotojen erottelu on usein väkinäistä, on toisaalta tärkeää huomata, että niiden 
taustalla on erilaisia vaikuttavia tekijöitä, vaikka seuraukset voivatkin olla saman-
kaltaisia (Nuutinen 1994, 52). Vallan muotojen ehdottoman kategorisoinnin si-
jaan seuraavassa tarkastellaan niiden yleisimpiä ja todennäköisimpiä piirteitä. 

Vallan muotojen luokituksista tunnetuimmat lienevät jo klassikoiksi muo-
dostuneet Wrongin (1979) luokitus vallan muodoista sekä Frenchin ja Ravenin 
(1959) luokitus vallan viidestä tyypistä. Frenchin ja Ravenin luokitusta on sovel-
lettu laajasti eri konteksteissa, ja Raven on myös muokannut ja täydentänyt luo-
kitusta myöhemmin (ks. Raven 1993; 2001)152. Suomessa vallan muotoja näihin 
luokituksiin nojautuen ovat käsitelleet hieman luokituksia muuttaen ainakin La-
gerspetz (1994) ja Ylikoski (2000). Lisäksi vallan erilaisia muotoja ja ilmenemista-
poja on käsitelty niiden ongelmallisten ilmentymistapojen kautta (ks. Harter 1999, 
265; Marshall 1994, 300–301) sekä erilaisten vallan taktiikoiden kautta (esim. Rice 
1996, 317–319).

152  Frenchin ja Ravenin luokitus on suosituin dyadista valtaa kuvaava malli sosiaali-
psykologisessa ja organisaatiotutkimuksellisessa kirjallisuudessa (Raven 2001, 218). Se 
tuli jatkuvasti vastaan valtakirjallisuutta lukiessani. Perhe- ja kotikasvatuskontekstissa 
siihen viittaavat muun muassa Pulkkinen (1977) ja Segrin ja Flora (2005, 78–79). 
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Wrongille (1979) vallan muodot ovat: voimankäyttö tai pakottaminen, mani-
pulaatio, suostuttelu ja auktoriteetti. Auktoriteetti jakautuu Wrongin (1979) luo-
kituksessa pakottavaan, houkuttelevaan, legitiimiin, kompetenttiin ja persoonalli-
seen auktoriteettiin. Koska auktoriteetti ei voi nähdäkseni olla määritelmällisesti 
pakottava (ks. luku 5.1), Wrongin pakottava auktoriteetti voitaneen tulkita pakot-
tamiseksi (vallan muotona). Näin ollen voidaan katsoa, että Wrongin luokitukseen 
sisältyy sekä voimankäyttö että pakottaminen.  

Frenchin ja Ravenin (1959, 155–164) mallissa valta perustuu viidelle läh-
tökohdalle tai perustalle, jotka ovat: palkitseva valta, pakkovalta, legitiimi valta, 
samaistumisvalta (mallin valta) ja asiantuntijavalta (ks. myös Miller, Perlman & 
Brehm 2007, 347–348; Pennington 2005, 121–122).153 Tiivistetysi voidaan sanoa, 
että Frenchin ja Ravenin luokitus näkee ihmisten välisen vallan perustuvan joko 
palkitsemiseen, rankaisemiseen tai samaistumiseen (Scott 2001, 139). 

Tunnettu vallan muotojen käsittelijä on myös Galbraith (1984), vaikka hän itse 
puhuukin vallan välineistä, ei vallan muodoista.154 Galbraithin nimeämät vallan 
välineet ovat kuitenkin pitkälti yhdenmukaisia vallan muotojen kanssa. Ne ovat: 
ansaittu valta (condign power), korvaava valta (compensatory power) ja ehdolli-
nen valta (conditional power)155. Ansaittu valta viittaa rangaistukseen: yksilön tai 
ryhmän on valittava sellaisten vaihtoehtojen väliltä, joista yksi on niin epämiellyt-
tävä tai tuskainen, että ihmiset haluavat välttää tai torjua sen.156 Korvaava valta alis-
taa päinvastaisella tavalla eli tarjoamalla alistujalle jotakin sellaista, joka palkitsee 
tai jonka alistuja näkee arvokkaana. Ansaittua ja korvaavaa valtaa yhdistävä piirre 
on, että niissä alistuja tietää alistuvansa. Sen sijaan ehdollistavan vallan tapauksessa 
valtaa käytetään muuttamaan alistujan uskomuksia. Yksilö alistuu suostuttelun,

153 Rainio (1968, 82) on suomentanut kyseiset termit palkitsemisvallaksi, rankaisuval-
laksi, laillistetuksi vallaksi, mallinvallaksi ja asiantuntemusvallaksi. Raven (2001, 218–
221) on täydentänyt luokitusta myöhemmin siten, että pakkovalta ja palkitseva valta 
voidaan jakaa henkilökohtaiseen (esim. hylkääminen, paheksunta tai hyväksyminen) 
ja persoonattomaan pakottamiseen tai palkitsemiseen, asiantuntijavalta ja mallin valta 
positiiviseen ja negatiiviseen muotoon ja legitimiteetti vastavuoroisuuden, oikeuden-
mukaisuuden ja riippuvaisuuden legitimiteettiin. 
154 Galbraithin valtateoretisoinnin pohjalta valtaa ovat käsitelleet hiljakkoin Suomessa 
ainakin Ollila (2005) ja Pulliainen (2006). 
155 Ollilan (2005) mielestä Leevi Lehdon käyttämää ’ansaittua valtaa’ parempi käännös 
Galbraithin termille ’condign power’ olisi rangaistusvalta. Esimerkiksi keskitysleirille 
lähettäminen sopii luokituksessa ansaittuun valtaan, mutta sitä ei ole missään mielessä 
”ansaittu”. Huomautuksestaan huolimatta Ollila ei lähde käyttämään rangaistusvallan 
käsitettä, jotta ei sotkisi käytössä olevaa terminologiaa. (Ollila 2005, 21.) Olen samaa 
mieltä Ollilan kanssa käännöksen epäonnistumisesta, mutta en itsekään lähde käyt-
tämään suomennoksesta poikkeavia käsitteitä. Myöskään Ruostetsaari (1993, 144) ei 
pidä Lehdon käännöksiä onnistuneina. 
156 Galbraith (1984, 28) ei näe ansaitun vallan viittaavan pelkästään ruumiilliseen ran-
kaisemiseen tai hengen riistoon, vaan myös muunlaiseen haitan tuottamiseen tai sillä 
uhkaamiseen, sakkoihin, omaisuuden riistoon sekä yhteiskunnan tai muiden ihmisten 
julkiseen tuomioon.
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kasvatuksen tai koulutuksen kautta tai sitoutuu asioihin, jotka näyttäytyvät hä-
nelle luonnollisina, sopivina tai oikeina yhteiskunnan näkökulmasta. (Galbraith 
1984, 17–19, 27.) Galbraithin luokituksen ansaittu valta viittaa vallan muodoista 
rankaisemiseen, korvaava valta palkitsemiseen ja ehdollistava valta osittain mani-
pulaatioon ja indoktrinaatioon ja suostutteluun, osittain vallan kolmanteen ulot-
tuvuuteen (ks. luku 4.3). 

Lagerspetz (1994) esittää vallan luokittelun, jossa vallan muotoja ovat: rajoit-
taminen ja estäminen, manipulointi, pakottaminen, palkitseminen, auktoriteetti, 
sitoumusten aktivointi ja rationaalinen argumentaatio. Lagerspetzin näkemyksel-
lä kausaalisista vallan muodoista on selkeä yhteys vallan neljään ulottuvuuteen: 
Vaihtoehtojen rajoittaminen fyysisesti tai taloudellisesti on yhteydessä vallan en-
simmäiseen ja toiseen ulottuvuuteen, manipulaatio preferenssien ja uskomusten 
muotoilupyrkimyksellään taas pitää sisällään saman idean kuin vallan kolmas 
ulottuvuus. 

Oma luokitukseni ja sen järjestys perustuu pitkälti Lagerspetzin luokitukseen, 
johon sisältyvät Wrongin ja Frenchin & Ravenin luokitukset. Auktoriteettia on 
kuitenkin käsitelty jo edellisessä pääluvussa (luku 5), joten sitä ei käsitellä enää 
tässä luvussa (Frenchin ja Ravenin luokituksesta legitiimi valta ja asiantuntijavalta 
katsotaan auktoriteettiin kuuluviksi, Wrongin luokituksesta kaikki auktoriteetin 
luokat). Käsittelemättä luokituksessani jää myös Frenchin ja Ravenin samaistu-
misvalta, mutta siihen liittyviä asioita käsitellään tutkimuksessa muuten esimer-
kiksi kotikasvatuksen (luvussa 7) ja vallan kolmannen ulottuvuuden yhteydessä 
(luvussa 4.3). 

Toiseksi olen muokannut luokituksia hiukan siten, että muun muassa rankai-
semista käsitellään kattavasti, koska se on kasvatuksessa olennainen vallan muoto 
ja manipulaation yhteyteen on lisätty indoktrinaatio, jonka määrittelen kasvatuk-
sessa ilmeneväksi manipulaation alaluokaksi. Lisäksi käytän kotikasvatukseen liit-
tyvää kirjallisuutta siinä määrin, kuin sitä on vallan muotoihin liittyen saatavilla. 
Käsittelen vallan muodot järjestyksessä muodoittain, jonka jälkeen tarkastelen 
vielä vallan muotoihin liittyviä yleisiä, kasvatuksen kannalta olennaisia kysymyk-
siä sekä tarkastelen, miten erilaisten vallan muotojen käyttäminen on yhteydessä 
kasvatettavan identiteetin rakentumiseen ja arvojen sisäistämiseen. 

6.1 Rajoittaminen ja estäminen

Rajoittaminen ja estäminen on jonkun toimintaan puuttumista, usein fyysisesti. Se 
on yksinkertaisin ja tavallaan ’kausaalisin’ vaikuttamisen tapa. Dramaattisin rajoit-
tamisen ja estämisen muoto on tappaminen, ’hienovaraisempi’ muoto toiminnan 
välineiden riistäminen. A:n ja B:n vuorovaikutus on rajoittamisen ja estämisen 
tapauksessa minimaalista, sillä B:n ei tarvitse olla edes tietoinen häneen kohdistu-
vasta vallankäytöstä. (Lagerspetz 1994, 106–107.) 

Lapsen vapauden rajoittaminen oikeutetaan usein hänen ”faktuaaliseen in-
kompetenssiinsa” vetoamalla. Ongelmana on, että ainakin länsimaissa lapsesta 
huolehditaan kuitenkin enemmän kuin mihin faktuaaliseen inkompetenssiin 
vetoaminen oikeuttaisi (esim. 8-vuotiaan kiipeäminen kalliolle saatetaan estää). 
Lapsen vapauden rajoittaminen johtuu pitkälti aikuisen velvollisuudesta ja vas-
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tuusta: aikuinen rajoittaa lasta varmuuden vuoksi tai siksi, että niin on tapana 
vastaavissa tilanteissa ja ikävaiheissa. Tällaiset tilanteet ovat usein lapsen kannalta 
epäoikeudenmukaisia, mutta aikuisen kannalta ymmärrettäviä. Lasta rajoitetaan 
toki muidenkin syiden kuin hänen faktuaalisen inkompentessinsa vuoksi. Tällaisia 
syitä ovat muun muassa muiden ihmisten vahingoittamisen estäminen, yhteisten 
arvojen ja moraaliperiaatteiden loukkaamisen estäminen sekä lapsen ohjaaminen 
hyveelliseen ja hyvien tapojen mukaiseen elämään. (Paatelma 1997, 92–93.)   

Haastattelemani vanhemmat käyttivät rajoittamista ja estämistä varsinkin pie-
niin lapsiin. Rajoittamisen tapoja pienten lasten tapauksessa olivat esimerkiksi 
huoneeseen lähettäminen tai tietyssä paikassa pitäminen. Vanhempia lapsia kos-
kien rajoittaminen tai estäminen ei ollut yhtä fyysistä, vaan perustui enemmänkin 
käskemiseen. Vanhempien lasten tai nuorten kohdalla rajoittamisen avulla sää-
deltiin esimerkiksi alkoholin käyttöä, tietokoneen käyttöä sekä kotiintuloaikoja. 
Vaikka vanhemmat eivät aina perustelleet toimintatapaansa, näytti selvältä, että 
rajoittamiseen ja estämiseen turvauduttiin suurimmaksi osaksi sen vuoksi, että 
vanhempi halusi estää tai ainakin heikentää ei-toivottavana pitämäänsä käyttäy-
tymistä tai toimintaa.

Haastattelulainaus 64
haastattelija: No tuleeko mieleen tilanteita joissa käytät rajoittamista ja estämistä?
äiti: Siis pienenä tietysti huoneeseen, pysyt huoneessas, tai istut siinä nojatuolissa niin 
kauan aikaa kunnes rauhotut tai. Mut et isompana rajottamista tai estämistä, no 
on siis tietokoneen rajottamista, tietokone pannaan kiinni. Joitakin tilanteita, mut ei 
paljon. 

Haastattelulainaus 65
äiti: Joo siis, ihan niin kun verbaalista rajoittamista ja estämistä, kyllä. Sä et saa 
tehdä sitä ja. Et tota, ei saa ottaa alkoholia ja ei saa kiroilla. – Et mihin menee ja 
ketä siellä on kotona (täytyy tietää). – Ja että sitten, että koulussa ei saa käyttäytyä 
huonosti, että siellä ei opettajille myöskään, että me ollaan aina sanottu, että opet-
tajat on pomoja siellä, että vaikka harmittaa niin niille ei saa mennä aukomaan 
päätään. 

Haastattelulainaus 66
poika: No esimerkiks kotiintuloajat, siihen on esto. – Arkisin kymmeneltä ja viikon-
loppuisin kahdeltatoista.

Eräs äiti esti murrosikäisen poikansa menon taiteiden yöhön, koska näki motiivin 
osallistumiselle olevan väärän. Hän ei myöskään halunnut mahdollistaa pojan al-
koholin käyttöä ”väärässä yhteydessä”. Mikäli poika olisi ollut kiinnostunut tapah-
tuman pääideasta eli taiteista, äiti olisi päästänyt hänet menemään. 

Haastattelulainaus 67
haastattelija: Entä estämistä?
äiti: Joo, mä estin viime syksynä Valtteria menemästä taiteiden yöhön illalla. Koska 
mä oon nähny minkälaista siellä on, mä oon ollu, tullu teatterista, mä olin siellä 
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ennen joka vuos – mutta nyt kun se on muuttunu sellaiseksi kuin se on ja kun 
ruotsalaisen teatterin edessä makaa nuoria niin humalassa, että he ei pysty nostaan 
edes päätään kadulta niin mä katon, että hänellä ei ole mitään tekemistä siellä. – Niin 
silloin mä kielsin ja sanoin, että, vaikka kaikki muut meni, sanoin, että niin kauan 
kun et oo kiinnostunu taiteesta niin sulla ei oo mitään (tekemistä) siellä.

Rajoittamista ja estämistä käytettiin myös ikään kuin rangaistustarkoituksessa, 
jos muu ei auttanut tai lapsi toimi vanhemman sääntöjen tai toivomusten vas-
taisesti esimerkiksi käyttämällä rumaa kieltä. Silloin vanhempi saattoi poistaa 
etuisuuksia kuten viikkorahan tai ainakin uhata harrastuskuljettana toimimisen 
lopettamisella. 

Haastattelulainaus 68
äiti: Rajoittamista ja estämistä. Se on, näitä tyttäriä ei oo tarvinnu rajottaa, että se 
on tää Daniel ainoo, jota. – Mutta ei oo esimerkiks estetty kavereille menoo. Että on 
rajotettu näitä etuisuuksia, siis rajotettu viikkorahaa, se on oikeestaan ainoo, jota on 
voitu rajottaa. –  Se on tepsiny jossain vaiheessa hirveen hyvin. 

Haastattelulainaus 69
haastattelija: No entä sellasii tilanteita, joissa käytät tai olet käyttänyt rajoittamista 
ja estämistä? 
äiti: Joskus, tosi harvoin. Että jos Harri on jotain, joskus oon käyttäny aikasemmin, 
jotain rumaa kieltä niin mä oon sanonu, että mä en lähe viemään harkkoihin. Tuota, 
sekin voi tietenkin rajoittaa, että se kielenkäyttö ei ole mitenkään sitten, koska siitä mä 
suutun aika lailla. –  Niin siitä mä oon saattanu sanoa, että en lähe viemään taikka, 
mutta senkin yleensä olen lähtenyt. Koska sekin on sitten luisunu.

Hyvin suuri osa rajoittamisesta ja estämisestä tapahtuu kuitenkin lapsen suojelun 
ja huolenpidon takia ja on näin ollen aivan välttämätöntä jo lapsen fyysisen tur-
vallisuuden takaamisen vuoksi.

Haastattelulainaus 70
isä: – Sellainen asia, joka vaarantaa sen lapsen, sanotaan sen kehitystä tai sen elämää, 
ihan, on vaarallisia asioita kertakaikkiaan, joita lapsi ei ymmärrä, että on vaarallisia. 
Varsinkin pieni lapsi ja sillon on periaatteessa parempi olla jämäkämpi ja tehdä se 
selvemmäksi ilmi, et se ei voi tehdä niin. On pistorasioita, on kaikenlaisia vaarati-
lanteita ja silloin tietysti nää täytyy ensisijaisesti poistaa, sellaiset asiat, jotka voi niin 
kun tehdä suurta vahinkoa sille lapselle.

Haastattelulainaus 71
äiti: Et kylhän pienen lapsen kans paljonkin joutuu tekemään (rajoittamista ja es-
tämistä). Muistan jonkun tilanteen, jossa joku halus mennä Ruotsin-laivan kannelta 
uimaan, niin totta kai (joutuu estämään). 

Rajoittamista ja estämistä saatettiin käyttää myös toisten ihmisten suojelemiseksi.
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Haastattelulainaus 72
isä: – Jos toinen lapsi kiusaa toista – niin, että jos se vahinko, joka voi tulla tai mitä 
se voi aiheuttaa jollekin toiselle lapselle tai jotakin sellaista niin kun sellaista isompaa 
niin silloin siihen täytyy niin kun selvemmin tarttua. 

Yksi selkeästi erottuva perustelu rajoittamiselle ja estämiselle koskee kasvatukselli-
sia (mutta ei varsinaisesti suojelevia) päämääriä. Esimerkiksi rahan käyttöä rajoi-
tetaan kasvatuksellisten syiden takia eli siksi, että lapsi oppisi rahan arvon. 

Haastattelulainaus 73
isä: No kyllähän se nyt on ainakin yks ilman muuta toi raha, et sitä on rajoitettu 
selkeesti sen käyttöö, et sitä ei oo mielin määrin saatavissa. – Oli nyt sitten ihan että 
hän tuntis sen että hänellä on omaa rahaa ja että hän tuntis sen että sillä rahalla on 
arvo. – Saa tehdä mitä haluaa sillä. Kyllähän tää tietysti on kauheeta rajoittamista 
sinänsä ja tän tarkoitus on se, ettei niinku mielin määrin, vaikka sitä rahaa nyt 
sattuis olemaankin, mutta se on niinku tällänen kasvatuksellinen näkökohta hänen 
kohallaan.

Kasvatukselliset päämäärät yhdistyivät usein samalla käytännön syihin ja peruste-
luihin kuten rahan rajalliseen määrään tai siihen, että karkinsyönti riistäytyi hil-
littömäksi ilman viikkorahaa. Samoin eräs tyttö kertoi siitä, että yökylässä ei voi 
olla montaa yötä peräkkäin. Vaikka hän ei kertonut syytä, oletan, että vanhemman 
taholta kyseessä on ollut tietynlaisen tapakulttuurin opettaminen ja siinä mielessä 
sekä kasvatukselliset että käytännölliset syyt.

Haastattelulainaus 74
isä: – ”Anna se ja anna tää”, karkin osto oli ihan hillitöntä. Sit jo se meni niinku 
överiksi, sitä oltiin ruinaamassa sitä muutamaa pennii aina siihen karkin ostoon. 
Nyt ei pure muu kun viikkoraha. – Lauantaiaamuna maksettiin, olikse nyt 5 vai 10 
markkaa, saatte tehdä sille ihan mitä haluatte. – Meni siitä siunaamasta kioskille 
ja osti koko rahalla karkkia ja söivät ne, ja kitu sen viikon. Seuraavassa tilanteessa 
ne oli jo vähän oppinut sitten että ne jätti vähän jemmaan. – Mun mielestä järkevä 
tapa niinku tää juttu. – Rajoittaa ja just niinku sanoit, tehdä myöskin mahdolliseksi, 
että siin on vapaus. Saa tehä ihan mitä haluaa sillä.

Haastattelulainaus 75
haastattelija: No onko ollu sellasii tilanteita, joissa sua ois rajoitettu tai estetty? Sä 
voit sanoo lapsuudestakin.
tyttö: No jotain semmosta, et ehkä et jos on ollu yökylässä niin sit seuraavan päivänä 
ei saa mennä yökylään tai jotain vastaavaa ettei saa olla kahta yötä sillee peräkkäin 
yökylässä.
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6.2 Manipulointi ja indoktrinaatio

Manipulointi on tilanne, jossa A kätkee tarkoituksensa B:ltä. Manipulointi tapah-
tuu, ”kun B ei ole tietoinen A:n intentiosta vaikuttaa häneen, mutta A onnistuu 
saamaan B:n seuraamaan omaa tahtoaan”. Manipulointi on hienovaraisimmil-
laan tosiasioiden valikoivaa kertomista esimerkiksi B:n olemassaolevien käsitysten 
vahvistamiseksi, dramaattisimmassa muodossaan psyykkistä väkivaltaa. Manipu-
laation sisäinen vaihtelu ulottuukin aina aivopesusta propagandaan ja mainon-
taan.157 Manipulointiinkin voi sisältyä kommunikointia, mutta vallankäyttäjän 
tahto sulkeutuu kommunikoinnin ulkopuolelle. Manipulaatiossa toiminta on siis 
intentionaalista vallanhaltijalle, mutta ei vallan kohteelle (Virtanen 1994, 96). Ma-
nipulointi on ongelmallinen vallan muoto ainakin ihmisen itsemääräämisen nä-
kökulmasta käsin, koska B ei ole tietoinen vallankäytön tavoitteista. (Lagerspetz 
1994, 106–107; Wrong 1979, 28–32.) 

Rajoittamisen ja estämisen tavoin myös manipulaatio on tavallaan ’kausaalista’, 
sillä siinäkään vallankäytön ehtona ei ole B:n rationaalinen harkinta, vaan vallan-
käyttö vaikuttaa B:n tavoitteista riippumatta. Useimmissa muissa vallan muodois-
sa sen sijaan B:llä on mahdollisuus harkintaan ja jonkinlaiseen vaikuttamiseen. 
(Lagerspetz 1994, 106–107.) Manipuloinnilla on täten selkeä yhteys vallan kol-
manteen ulottuvuuteen (ks. luku 4.3).

Manipulaation yhtenä ilmenemismuotona kotikasvatuksessa on indoktrinaa-
tio siltä osin, kun puhutaan kotikasvatukseen sisältyvästä opettamisesta, sillä in-
doktrinaatio määritellään yleensä vääristyneenä opettamisena. 158 Huttusen (1993) 
mukaan indoktrinaatio on vääränlaista, eettisesti kyseenalaista vaikuttamista ih-
misiin. Se on manipulatiivista vallankäyttöä, ”piilovaikuttamista” tai käsitysten 
iskostamista ihmisiin ohi heidän tietoisuutensa ja harkintansa. Indoktrinaatio ta-
pahtuu aina kulttuurissa vallitsevien käsitysten suuntaisesti159 (vrt. propaganda, 
joka voi tapahtua toiseenkin suuntaan). (Huttunen 1993, 18.) Indoktrinaation ja 
manipulaation yhteinen piirre on siis vaikuttaminen kasvatettavaan ohi hänen tie-
toisuutensa. Manipulaatio on kuitenkin indoktrinaatiota laajempi termi, sillä se 
sisältää muutakin kuin vääränlaisen, epäeettisen opettamisen. 

157 Manipulointi voi olla joko ympäristön manipulaatiota, jolloin pyritään muut-
tamaan ihmisen valintavaihtoehtojen rakenteita tai ihmisen psyyken manipulaatiota, 
jolloin pyritään esimerkiksi muuttamaan hänen motiivejaan tai tai vähentämään hä-
nen mahdollisuuksiaan järkeilyyn (Kelman 2001, 13). 
158 Indoktrinaatio yhdistetään kirjallisuudessa lähes poikkeuksetta koulukasvatukseen, 
todennäköisesti siksi, että indoktrinaatiota pidetään yleisesti opetuksen vääristymänä. 
Tässä käsittelen indoktrinaatiota kuitenkin vain niiltä osin kun se liittyy kotikasvatuk-
seen (ja siis siinä ilmenevään opettamiseen). 
159 Kotikasvatuksessa vanhemmat yrittävä kuitenkin saada lapsen omaksumaan toisi-
naan periaatteita tai ideoita, jotka ovat vallitsevan kulttuurin vastaisia. Onko kyseessä 
silloin indoktrinaatio? Nähdäkseni vastaus riippuu siitä, määritelläänkö kulttuuriksi 
yhteiskunnan valtakulttuuri vai perheen sisäinen, vanhempien ylläpitämä kulttuuri.
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Indoktrinaatiossa ihmisen ei sallita arvioida uskomuksiaan, asenteitaan ja 
arvojaan, jolloin toimijan valtaa ottaa vastuuta oman elämänsä kontrollista vä-
hennetään merkittävillä tavoilla (Kleinig 1982, 65). Koska indoktrinaatio riistää 
kriittisen asennoitumisen mahdollisuuden, yhteiskunnan epäoikeudenmukaiset 
rakenteet muodostuvat helpommin pysyviksi, kun vallitsevia oloja ei kritisoida. 
Indoktrinaation menetelmällinen totuudenvastaisuus heikentää ihmissuhteisiin 
sisältyvää luottamusta, murentaa vuorovaikutusta, estää ihmistä oman itsetun-
temuksen kehittymisessä ja kaventaa ja passivoi persoonaa. (Puolimatka 1997, 
227–228.) Indoktrinaatio estää myös ihmistä kehittymästä autenttiseksi itsekseen 
(Pietarinen 1994, 22–23). Kootusti voidaan todeta, että indoktrinaatio ”pinnallis-
taa ihmisen persoonallisuutta ja heikentää hänen moraalista ja rationaalista eheyt-
tään” (Puolimatka 1997, 228). 

Ydinkysymys koskee sitä, miten on mahdollista erottaa kasvatuksellisesti hy-
väksyttävät vaikuttamisen muodot manipuloivista ja indoktrinoivista vaikut-
tamisen muodoista (Puolimatka 1997, 9)? Tosiasiassa indoktrinaation ongelma 
kulminoituu kasvatuksen ja indoktrinaation kontrastointiin: miten voidaan 
osoittaa, että kasvatus ei ole indoktrinaatiota? Sekä kasvatuksen arvo että kas-
vattajan vallan oikeutus perustuu oletukselle siitä, että kasvattaja ei indoktrinoi. 
(Huttunen 1993, 19.) 

Indoktrinaation ongelma on varhaiskasvatuksessa laajempi kuin myöhemmäs-
sä kasvatuksessa ja opetuksessa, koska sitä on mietittävä niin sosialisaatioteori-
an, kehityspsykologian kuin myös maailmankuvan muodostumisen fi losofi an 
näkökulmista. Indoktrinaation erottaminen oikeutetusta sosialisaatiosta – maa-
ilmankuvan opettaminen mukaan luettuna – on hyvin vaikeaa, mutta jonkinlaista 
indoktrinaatiota puolustetaan usein välttämättömänä varhaiskasvatuksessa. (Hut-
tunen 2003, 8–9.) 

Indoktrinaatiota on, jos kasvattaja ei rohkaise lasta – tai estää häntä – aktiivi-
sesti tutkimasta rationaalista asemaansa (Siegel 1988, 89). Indoktrinaation para-
doksiksi voidaankin nimittää sitä ristiriitaa, joka on sen välillä, että kasvatettavan 
oma ajattelu (autonomia) on kasvatuksen perustava päämäärä, mutta koska lap-
sella ei ole täyttä kykyä ajatteluun ja arviointiin, tämän kyvyn kehittämiseksi on 
välttämätöntä iskostaa häneen tiettyjä uskomuksia, arvoja ja taitoja lapsen omista 
motiiveista, perusteluista ja preferensseistä huolimatta – jota voidaan puolestaan 
pitää indoktrinaationa (Hanks 2008, 193). 

Tosiasiassa kyseessä ei ole tällöin indoktrinaatio, sillä Siegelin (1988) mukaisesti 
voimme ajatella, että toisinaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin opettaa lapsille tiet-
tyjä uskomuksia ilman, että niille voidaan antaa syitä tai perusteita, jotka oikeut-
taisivat ne. Ennen kuin voimme tarjota lapselle perusteita, jotka hän tunnistaa pe-
rusteiksi, hänen on opittava ymmärtämään mitä peruste on. Lasten nuoruudesta, 
kokemattomuudesta, naiiviudesta ja tiedon puutteesta johtuen lapset (ja osin ai-
kuisetkin) omaksuvat uskomuksia, joita he eivät kykene oikeuttamaan rationaali-
sesti. Jos tätä pidetään indoktrinaationa, indoktrinaatio on sekä väistämätöntä että 
osittain oikeutettua. (Siegel 1988, 82, 89.) Rationaaliset kasvatusmetodit eivät ole 
aina, esimerkiksi sosiaalista tai moraalista käyttäytymistä koskien, pienten lasten 
kohdalla mahdollisia. Ongelmana on, että mikäli kaikki ’ei-rationaaliset tekniikat’ 
nähdään indoktrinoivina, silloin pienten lasten varhainen harjaannuttaminen esi-
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merkiksi sosiaalisiin ja moraalisiin sääntöihin leimautuu myös indoktrinaatioksi. 
(Snook 1972, 24.) 

Indoktrinaation ja kasvatuksellisesti hyväksyttävän opetuksen erottamiseksi 
toisistaan on ehdotettu useita eri kriteereitä. Kriteereiksi on ehdotettu opetuksen 
sisältöä, menetelmää, tarkoitusta, seurauksia ja vallankäyttöä. Tältä pohjalta puhu-
taan sisältö-, menetelmä-, intentio-, seuraus- ja kontrollikriteereistä. (McClellan 
1976; Snook 1972; ks. myös Huttunen 2003; Puolimatka 1997; Siegel 1988.) McC-
lellanin (1976, 142) määrittelemä kontrollikriteeri – joka on tämän tutkimuksen 
aiheen kannalta ehkä keskeisin – viittaa siihen, että indoktrinoija käyttää sosiaali-
seen systeemiin kuuluvaa valtaa ja kontrollia ja niihin kuuluvaa oikeutta rangaista 
ja palkita ei ainoastaan tietyn tehtävän suhteen, vaan yleensäkin B:n käytöksen 
suhteen (jopa sellaisen, jolla ei ole mitään tekemistä A:n ja B:n välisen suhteen 
kanssa).160 

Kotikasvatukseen sisältyvässä opettamisessa jokaisella yllä mainitulla kriteerillä 
on merkitystä. Opetuksen on oltava sisällöltään esimerkiksi lapsen kehitystason 
huomioivaa opetusta, menetelmältään dialogisen kasvatussuhteen periaatteita 
noudattavaa, tarkoituksiltaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa ja seurauksiltaan 
kasvatuksen päämääriä kuten identiteetin kehittymistä ja arvojen sisäistämis-
tä tukevaa. Vallankäytön ja siihen liittyvän kontrollikriteerin tulkitsen siten, että 
vanhempi ei saa opettaessaan kontrolloida tai estää lapsen kriittistä arviointia tai 
mielipiteiden tai tunteiden muodostumista. 

Suurimmassa osassa haastatteluja (vuonna 2004 tehdyt 17 haastattelua) mani-
pulaatiosta ei ole kysytty suoraan, koska ajattelin, että haastateltavat eivät välttä-
mättä tiedosta manipuloivansa. Jälkikäteen ajateltuna manipulaatiosta olisi ollut 
hyvä kysyä ainakin kaikilta vanhemmilta, myös vuoden 2004 haastatteluissa. Ma-
nipulaatiosta on kysytty suoraan vain viidessä vuonna 1999 tehdyssä haastattelus-
sa. Silti manipulaatio tuli esille myös joissakin vuoden 2004 haastatteluissa haasta-
teltavien itsensä kertomana. 

Osa vanhemmista katsoi, että ei manipuloi tai ainakaan tiedosta manipuloi-
vansa. 

Haastattelulainaus 76
haastattelija: Minkälaisissa tilanteissa käytät manipulointia?
äiti: Manipulointia. Että mä manipuloisin. Ei tuu mieleen.

Haastattelulainaus 77
äiti: Se on sitten tiedostamatonta, ei mulla oo tarkoitus ainakaan tehdä mitään sel-
laista.

160 Koska kiista ei kuitenkaan ole ratkennut minkään kriteerin paremmuuteen tai 
muutenkaan tyydyttävään ratkaisuun, on esitetty, että indoktrinaation käsite pitäisikin 
ehkä määritellä kontekstuaalisesti. Tällöin ei voida kuitenkaan pitäytyä enää analyytti-
sen fi losofi an käsiteanalyyseissä. (Puolimatka 1997, 29–30.) Huttunen (2003, 52) puo-
lestaan näkee ratkaisun löytyvän kriittisen teorian soveltamisesta: Yhteiskunnalliset 
valtamekanismit on sisällytettävä indoktrinaatiokeskusteluun, niin kuin McClellan ja 
Puolimatka ovat jo osittain, mutta riittämättömällä laajuudella, tehneet. 
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Lapsen omaksuma vanhemman kanssa yhteneväinen vakaumus ei ollut van-
hemman mielestä välttämättä manipulointia, koska asioista oli puhuttu avoi-
mesti.

Haastattelulainaus 78
haastattelija: Ootko, minkälaisissa tilanteissa käytät mielestäsi manipulointia, vai 
käytätkö kasvatuksessa? Eli että yrität vaikuttaa lapsen uskomuksiin ja muihin.
äiti: Me ollaan mun mielestä aika avoimesti puhuttu tää meidän vakaumus tietysti ja 
tää maailman meno ja politiikka. Ja kyllä meillä puhutaan sillain avoimesti, että he 
on siitä varmaan omaksunu oman ja ehkä aika yhtenevän tän näkemyksen, meidän 
kanssa, mä luulen niin.

Manipulointina vanhemmat pitivät ”porkkana- ja keppiasioiden järjestelyä” sekä 
erilaisten vaihtoehtojen tarjoamista lapselle siten, että hän saa näennäisesti päättää 
yhtä hyvistä vaihtoehdoista, jotka vanhempi on kuitenkin miettinyt etukäteen jo 
valmiiksi.161 Manipulaatio kohdentuu lähinnä pieniin lapsiin, isompien kohdalla 
siirrytään enenevästi järkisyillä perusteluun.

Haastattelulainaus 79
isä: Mutta se manipulointi on, jossain lastenkasvatuksessa niin manipulointihan voi 
olla miten sä järjestät nää porkkana ja keppi-asiat. Niin  sehän voi olla jonkinlaista 
manipulointia myöskin. Että  se on aika laaja sekin sana tietyllä tavalla.

Haastattelulainaus 80
haastattelija: Minkälaisissa tilanteissa, tai käytätkö mielestäsi manipulointia?
äiti: Joo, mitä pienempiä lapsia, niin sitä helpompaa se on. Mutta isommille lapsille 
se on niinkö tavallaan, se muuttuu ehkä sitten siihen järjen käyttöön. – Ja sitten sem-
mosta, että alun alkaenkin antaa jotain vaihtoehtoja, jotka on kummatkin ihan yhtä 
hyviä, mutta sit se lapsi saa kuitenkin päättää. – Ehkä sitä ei itsekään tajua aina, että 
sitä on niin kun asian miettinyt valmiiks jo ja sitten ehdottelee jotain.

Eräs isä määritteli manipuloivansa usein, mikäli sillä tarkoitetaan lapsen ymmär-
tämään saattamista eli että lapsi tajuaisi tietyt asiat halutulla tavalla. Tällaiset ma-
nipulaation piiriin kuuluvat asiat eivät kyseisen isän mukaan koske kuitenkaan 
mielipideasioita, vaan asioita, jotka ovat oikein tai väärin. 

Haastattelulainaus 81
haastattelija: No, minkälaisissa tilanteissa  käytät, tai käytätkö, manipulointia?
isä: – Jos manipuloinnilla tarkoittaa sitä, että mä yritän osottaa sille toiselle osa-
puolelle missä se on loogisesti ollut väärässä, sillä tavalla, että mä yritän saada sen 
itse ymmärtään, omalla ajattelulla, että ahah, se onkin näin. Että jos tää on manipu-
lointia niin silloin mä käytän tätä usein. Mutta muuten, mä en voisi kuvitellakaan,

161 On kuitenkin mielestäni epäselvää, voidaanko tällaiset tapaukset – varsinkaan vaih-
toehtojen tarjoamista lapselle – nähdä varsinaisesti manipulaationa edellä määritellyn 
mukaisesti.
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että mä voisin manipuloida ihmistä tai lapsia sellaiseen suuntaan, joka ei  olisi oikein. 
– Jossa se toinen osapuoli, on se sitten lapsi tai joku toinen, jos se ei ymmärrä sitä 
asiaa, mä yritän saada sen ymmärtään. Ja jos ollaan asioita, joista voi vaan olla eri 
mielipiteitä niin silloin mun mielestä se manipulointi ei oo oikein hyvä, vaan silloin 
täytyy tuoda esille, että meillä on eri mielipiteitä ja näin on, että tässä ei voi olla 
oikein tai väärin. 

Manipulointia eivät käyttäneet kuitenkaan vain aikuiset. Myös lapset pystyivät 
sekä oman kertomansa että vanhempiensa mukaan manipuloimaan vanhempi-
aan. Tämä perustui heidän puhetaitoihinsa ja sujuvaan verbaliikkaan, ”hyviin syi-
hin” eli vetoavaan argumentaatioon tai psykologiseen tai tunteisiin perustuvaan 
valtaansa suhteessa vanhempaan. 

Haastattelulainaus 82
haastattelija: Mitä sä teet sillon, kun sä haluat sun äidin tekeen jotain sellast mitä 
sä haluat?
tyttö: Mä manipuloin sitä.
haastattelija: Miten se tapahtuu, miten sä onnistut siinä?
tyttö: No mä oon tosi hyvä puhumaan, et mä sit vaan puhun sen ympäri ja keksin 
kaikkii hyvii syitä.

Haastattelulainaus 83
haastattelija: No milloin sun mielestä lapsilla on valtaa sinuun?
isä: No kyllähän tässä just nää, lapset, nii kyllähän ne manipuloida yrittää, silleen, 
että – Ne yrittää tietysti vaikuttaa, ensin äitiin, että sen voi puhumalla puhua ympäri, 
jos verbaliikka on riittävä. 

Eräässä uusperheessä molemmat vanhemmat olivat huomanneet uusperheen al-
kuvaiheessa lasten kyvyn manipuloida omaa vanhempaansa oman tahtonsa mu-
kaisesti. 

Haastattelulainaus 84
äiti: No sitten ku tulee uusperhe, ja sitten jos on vielä tämmönen tilanne, mikä 
on tämmösessä paras, että on molempien lapsia. – Niin Olli sano mulle, että ootsä 
huomannu miten noi lapset, miten noi lapset niinkun manipuloi sua. Mä olin, että 
ai miten? Niin se sano, että tota, että kun sä oot niin ihastunu niitten verbaalisuuteen 
niin sä sanot ensin ei, mut sitten kun ne alkaa selittää sulle, että kato nyt kun tää on 
näin ja näin ja näin, niin sä sitten annat periks, että ne tekee sen ihan tahallaan, ne 
tietää että ne pystyy puhumaan sut ympäri. Sit mä olin, ihan totta, joo, no rupesin 
seuraan sitä hommaa, niin mä tajusin, että se on ihan totta. Mun mielestä ne oli 
niin ihan hyvät perustelut, niin mä annoin periks. Okei, tiettyyn rajaan asti se on 
ihan ok, että eihän se ole mikään, että minkä minä sanon niin sen minä sanoin, 
mut että jos siitä tulee keino, niin se pitää katkaista. – Sit mä oon taas antanu pa-
lautetta jostain Ollin niinkun jutuista – miten se, kun Taneli oli murrosiässä, niin 
mä sanoin, että huomaaks, et ihan sama juttu, että Taneli tietää, kun se tekee näin 
niin sä teet noin. 
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Perheen ulkopuolisella vanhemmalla voi myös olla manipulatiivista valtaa.

Haastattelulainaus 85
isä: Tuula ei oo semmonen joka pyrkii vaikuttamaan niinkun, sillä lailla, että hän 
pyrkis aktiivisesti manipuloimaan, mutta kyllä Nooran tasolla hänellä on hirveen 
vahva vaikutus lapsiin – Kaikki perustelee sen sillä, ettei äidille tulis paha mieli. Mä 
en tajuu sitä enää, mikä se on se, äidin paha mielipeikko. Kyllä hänellä tämmöstä 
manipulatiivista valtaa on, ja siks mä pelkäänkin sitä, sen vaikutusta. Toisaalta mä 
luotan niin paljon. 

Manipulaatio ei ole kuitenkaan välttämättä vain negatiivinen asia, vaan sitä käyt-
tämällä lapsista kasvaa sanavalmiimpia ja vaikuttamiseen kykeneviä, mikä on ai-
kuisuuttakin ajatellen hyvä asia. 

Haastattelulainaus 86
haastattelija: No mitä sä yleisesti kattoisit, että tähän lapsen ja vanhemman väli-
seen valtasuhteeseen niin mitä semmosia myönteisiä puolia siinä on ja mitä taas 
ongelmia?
isä: Jos ja kun käydään sitä kädenvääntöä, lapset oppii taitoja mitä he itse asiassa 
tulee tarviimaan aikuisena. – sanavalmiimpia – lapset, kun ne on pienestä pitäen 
kasvaneet kädenvääntöön ja varttuneet. Siis mulla tässä mielessä manipulointi ei oo 
pelkästään negatiivinen asia, vaan se on kyky vaikuttaa esimerkiks verbaliikan kautta 
siinä mielessä.

6.3 Pakottaminen

Pakottaminen perustuu voimankäytöllä uhkaamiselle. A:n on onnistuttava vakuut-
tamaan B sekä kyvystään että halukkuudestaan käyttää voimaa, mikäli B ei toimi 
halutulla tavalla. Toisin sanoen pakottaja voi onnistua pakottamisessa, vaikka hä-
nellä ei olisi kykyä tai tahtoa siihen, mikäli B vain uskoo ja on vakuuttunut A:n 
kyvystä ja tahdosta voimankäyttöön. (Wrong 1979, 41–44.)162

Pakottava valta perustuu siihen, että vallankäyttäjä voi rangaista vallankoh-
detta, mikäli tämä ei toimi halutulla tavalla (French & Raven 1959, 157). Pakot-
taminen voi olla joko ihmisen pakottamista toimia preferenssiensä vastaisella 
tavalla tai hänen estämistään toimia preferenssiensä mukaisesti (Kelman 2001, 
13). Pakottaminen on yritystä kontrolloida toista hänen tahtonsa vastaisesti (Tur-
ner 2005, 7). Pakottaminen on primitiivisin ja vähiten vakaa vallan muoto, jossa 
toinen pakotetaan myöntymään tai tottelemaan toisen tahtoa vastentahtoisesti 
(Nyberg 1981, 70). 

162 Tutkimuksessani olen samaistanut Wrongin käyttämän coercion-termin pakkoon 
ja force-termin voimankäyttöön. Tällainen jako niin kuin ylipäätään pakon ja voiman-
käytön erottaminen toisistaan ei ole ongelmatonta.
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Airaksisen mukaan pakon tilanteessa: (1) B pyrkii välttämään tilannetta, kos-
ka hän menettäisi interaktiossa jotakin, (2) B näkee paremmaksi totella A:ta kuin 
antaa hänen uhkauksensa eli pakotteen toteutua, (3) A:n preferenssi on olla to-
teuttamatta pakotettaan, joten (4) A saa positiivisen nettohyödyn, kun B tottelee 
– tosin vastentahtoisesti. Toisaalta uhkauksen toteuttamisesta on aina haittaa ja 
kustannuksia A:lle, joten B voi epäillä A:n halua toteuttaa uhkaustaan B:n vastus-
taessa. (Airaksinen 1984, 130–131.) Pakottamisen suhteen on huomioitava kus-
tannus-hyötyanalyysi. Pakottaminen voi tuottaa toisinaan vallan kohteen nopean 
mukautumisen, mutta vallanhaltijalle voi syntyä kustannuksia valvonnan jatka-
misesta, vallan kohteen vihamielisyydestä ja tyytymättömyydestä ja mahdollisesti 
myös omien arvojen tai yleisesti hyväksyttyjen sosiaalisten normien rikkomisesta. 
(Raven 2001, 223.)

Pakottamisen taustalla on tiettyjen vaihtoehtojen tekeminen vähemmän toi-
vottaviksi (Lagerspetz 1994, 107–108). Vahvan pakotteen tapauksessa vastustus on 
psykologiselta kannalta katsottuna vaikeaa ja epätodennäköistä, mutta ei loogi-
sesti mahdotonta (Airaksinen 1984, 138). Äärimmäisen pakottavat valtasuhteet 
voivat pyrkiä toimijan tuhoamiseen monin tavoin, mutta silloin ei kyse ole enää 
vallasta siten kuin edellä on määritelty, vaan kyseeessä on väkivalta tai sota (Simon 
& Oakes 2006, 114). Pakottaminen vaatii siis ihmiseltä jonkintasoista, vähintään 
heikkoa autonomiaa. 

Fyysinen pakko on selkeästi vastentahtoista, ei-fyysisessä pakossa – joka koos-
tuu uhkauksista ja tarjouksista – vastentahtoisuus on suhteellista. Siinä uhkausten 
ja tarjousten välillä on looginen epäsymmetria, koska ne ovat eri asemassa henki-
lön vapauteen nähden. Uhkausten kautta ihmisen vapauden piiri voi kutistua niin 
pieneksi, että hänellä ei tosiasiassa ole muita vaihtoehtoja kuin tehdä niin kuin 
sanotaan (tai vaihtoehtoisesti kärsiä toisin toimimisen tai toimimattomuuden 
seuraukset). Koska henkilö pystyy joka tapauksessa valitsemaan, häntä voidaan 
pitää ei-fyysisen pakon tapauksessa moraalisesti vastuullisena. (Kirjavainen 1996, 
134–135.) Tällöin vastuunalaisuus katsotaan yleensä kuitenkin lievemmäksi kuin 
pakkoa sisältämättömissä tapauksissa. 

Tiukka pakottaminen sisältää aina uhkauksen, mutta estäminen välttämättä ei. 
Pelote voi toimia joskus niin pehmeästi, että varoituksista muodostuu olennai-
nen osa elämää, ja ne hyväksytään osaksi intention- ja tahdonmuodostusprosessia 
(vrt. vallan kolmas ulottuvuus.). Tällöin kyseessä ei olekaan enää vastentahtoinen 
toiminta, vaikka B on edelleen A:n vallan alaisuudessa. Tiukka pakottaminen on 
siis tietyllä hetkellä tapahtuva vallankäytön muoto, estäminen puolestaan ”funk-
tionaalisesti vaikuttava, usein latentti sosiaalisen vallan muoto”. Paradoksaalinen 
tilanne syntyy, kun B tyydyttää vastoin omaa haluaan aktiivisesti A:n haluja, mutta 
uhkausta ei ole havaittavissa, jolloin B.tä ei ilmeisesti pakotetakaan. (Airaksinen 
1984, 132–133.)  

Pakottamisen epäonnistumiseen voi olla useita syitä: pakottaja ei onnistu kom-
munikoimaan tahtoaan, kohde ei vakuutu pakottajan kyvystä tai tahdosta uhkauksen 
toteuttamiseen tai kohde valitsee toimia toisin uhkauksen toteuttamisen uhallakin 
(Ylikoski 2000, 20). Lapset eivät välttämättä vakuutu aina vanhempiensa tahdosta 
toteuttaa uhkauksiaan. Toisinaan he saattavat myös valita oman mielensä mukaisen 
tavan toimia, vaikka uskoisivatkin vanhemman toteuttavan uhkauksensa. 
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Vaikka yhteisöjen olemassaolo vaatii jonkinlaista pakkoa, jotta anarkismi ja 
barbarismi kyetään välttämään, pakon käytön vaarana on alkuperäisen hyvän 
aikomuksen katoaminen ennen päämäärän saavuttamista (Russell 1938, 277). 
Haastattelemani vanhemmat käyttävät pakkoa ääritilanteissa kuten hengenvaaran 
uhatessa tai tilanteissa, joissa ”ei ole vaihtoehtoa” kuten lääkkeen ottamisen tapa-
uksessa. 

Haastattelulainaus 87
haastattelija:  No minkälaisissa tilanteissa käytät pakottamista?
äiti: No se ei kyllä voi olla mikään muu kuin joku ihan äärimmäinen tilanne, että on 
joku hengenvaara tai sitten joku tosi tärkee asia. 

Haastattelulainaus 88
haastattelija: Tuleeko mieleesi tilanteita, joissa ois pitäny turvautua pakottami-
seen?
isä: No ani harvoin. Silloin kun lapset oli niin pieniä, että ei käsitä jotakin tämmösiä. 
– Vaaratilanteissa ja että jostain syystä on vaan mun arvion mukaan tehtävä jollain 
tavalla ja jos lapsi ei millään sitä käsitä. 

Haastattelulainaus 89
haastattelija: No tuleeko mieleesi tilanteita, joissa olisi pitänyt turvautua pakotta-
miseen?
äiti: No joo. On otettava lääke. – Yrität laittaa silmätippoja kaksvuotiaalle, se on kans 
melko vaikeeta. – Semmosia, missä ei oo mitään muita vaihtoehtoja. 

Toinen tärkeä syy pakon käyttämiseen oli vanhemmilla ”rajankäyntitapaukset”, 
jolloin he ovat mielestään ymmärtäneet ja odottaneet jo riittävän pitkään esimer-
kiksi sitä, että lapsi huolehtii hänelle määrätyistä kotitöistä tai sammuttaa tietoko-
neen. Pakottaminen on siis tavallaan tiukkaa käskemistä, jossa raja vedetään tiet-
tyyn paikkaan ja siitä pidetään kiinni lapsen vastustelusta huolimatta.

Haastattelulainaus 90
äiti: Oon mää joskus pakottanu huoneen siivoomaan esimerkiks. Että huone  on ollu 
niin sotkussa ja sitä ei oo esimerkiks määräaikaan  mennessä siivottu niin sitten 
mää oon pakottanu. Että  mää oon sanonu, että nyt, nyt ei mennä enää yhtään 
pitemmälle, et nyt on pakko, että nyt tulee se raja vastaan. Ja muissakin semmosissa 
niin kun rajankäyntitapauksissa, että mä oon niinku mielestäni tullu riittävän pit-
källe vastaan, eikä oo tapahtunu, vaikka että mä oon pyytäny lapsia tiskaamaan ja 
ne on sanoneet, että  joo joo joo joo – ja sit se on vetkuttanu ja vetkuttanu vaan niin 
sitten mä oon lopulta sanonu, että nyt, nyt pitää tapahtuu. 

Haastattelulainaus 91
isä: Pakottamista. Kyllä varmaan edelleen tulee, että joutuu sanomaan, että nyt tää 
asia vaan tehdään näin, että tuota kyl se mun mielestä on vallan käyttöä sillain, että 
se raja vedetään sit just siihen kohtaan missä se tavallaan se sääntö menee, että pide-
tään kiinni niistä periaatteista ja sit se on pakottamista jo, että nyt lähdet nukkumaan 
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ja tästä asiasta ei keskustella ja painetaan televisio kiinni. – Ja sama juttu, että istuu 
tietokoneen äärellä, sama juttu, että nyt se tietokone vaan sammutetaan ja välillä sen 
joutuu sammuttamaan ihan itse, kun toinen ei sitä suostu millään, että se on vaan, 
että ”Ihan kohta, ihan kohta, mä tuun ihan kohta, mä tuun ihan kohta, mä meen 
ihan kohta” ja se on, se kohta on nyt. – Se on tavallaan pakottamista siinä kohtaa 
sitten, että rajat laitetaan johonkin kohtaan. 

Eräs äiti käytti pakottamista kasvatuksellisissa päämäärissä eli hän pyrki opetta-
maan lapselleen vastuun ottamista teoistaan pakottamalla lapsen keräämään omat 
lelunsa. 

Haastattelulainaus 92
äiti: Esimerkiks tämmönen lelujen siivoominen –, että ihmisten, ihmisen pitää oppia 
siivoamaan omat jälkensä ja kantaan vastuu omista teoistaan. Ja se lähti sitten siinä 
iässä, siitä, että ne keräs lelunsa, se oli siellä kolmen vuoden jälkeen mentiin siihen ja se 
alko sillä – se oli minusta loogista, että totta kai, että kaikki tämmöset asiathan lähtee 
pienestä: ensin sä vastaat siitä, että korjaat lelus, ja sitten kun sä oot aikuinen niin sit 
sä korjaat isommalta alalta jälkes ja vastaat siitä mitä oot tehny – okei nyt Niklas, nyt 
lopetetaan leikit, että nyt ruvetaan menemään iltapesulle, mutta nyt kerätään, nyt sinä 
keräät ne lelut, äiti voi nyt auttaa, mut se on sun juttus. Se oli aina se, se on sun juttus. 
Siinä oli kyllä pakottamista esimerkiks se, kun se saatto uhmaiässä – niin mä sanoin 
kyllä sinä keräät, nämä on sinun leikkejä. Ja sit mä otin sen kädestä kiinni, ja näin, 
näin Niklas kerää, nyt otat siitä dublon –  ja sitten pannaan tonne ja näin ja näin. Että 
ihan selkeesti pakottamista, kädestä kiinni, ja sinä keräät, ja koko ajan korostin, että 
sinä keräät, ja semmosta niinkun pakottamista ollu. – Ne oppi meillä ne kaveritkin, että 
ennen kuin ne lähti, niin ne siivos, ne keräs ne pikkuautonsa laatikkoon kaikki. 

Pakottamiseen saattoi johtaa myös ulkopuolelta tuleva paine tai käytännölliset 
syyt, kuten aikatauluun liittyvät syyt: jos on ehdittävä tiettyyn paikkaan tiettyyn 
aikaan, on turvauduttava mahdollisesti pakottamiseen, jotta ehtii ajoissa.

Haastattelulainaus 93
isä: – Voi olla, että mä oon tässä vanhanaikainen, mut tuota kyl se on pakko, siis sa-
notaan, että se on niinku välttämättömyys. Sillä tavalla pakko, se on välttämättömyys 
joskus olla, sanotaan nyt täysin luja ja järkähtämätön jossakin vaatimuksessa, jos se 
on niinku täysin tyhmä se tilanne tai on niinku sellanen tilanne, että on vaikkapa 
keretteävä ajallisesti johonkin eikä siinä on niinku tinkimistä siinä ajassa. Tai mikä 
hyvänsä tämmönen, että suurinpiirtein korvasta sitte autoon, että nyt mentiin.

Eräs isä katsoi, että asiat, jotka lapsen täytyy tehdä, voi yrittää järjestää niin, että 
lapsi tekee ne ilman, että hänelle syntyy tunne pakottamisesta. Tällöin kyseessä on 
ehkä jollakin tasolla jo manipulaatio.

Haastattelulainaus 94
isä: On asioita, joita lapsen täytyy tehdä ja silloin sä toimit niin, että se tekee sen, mut-
ta välttämättä mä en sanois, että se on pakottamista aina, koska sähän yrität tehdä 
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ne asiat sillä tavalla, että se itse kuitenkin tekee niitä, ilman että sillä on semmoinen 
tunne, että sä pakotat sitä.

Joissakin asioissa perinteinen pakottaminen voi näyttäytyä epätehokkaana keino-
na. Tällainen oli tilanne yhdessä perheessä, jossa positiivisen ilmapiirin luominen 
päivähoitoon lähdön yhteydessä oli tehokkaampaa ja siten ”pakko” toteuttaa, sillä 
perinteisestä pakottamisesta olisi seurannut ”mahdoton tilanne”. 

Haastattelulainaus 95
isä: Että kun aamulla hän heräs piti rakentaa sellanen myönteinen ilmapiiri siitä 
päivästä ja muistutella, että niin, että mitähän kivaa sinne päiväkotiin jäi tehtäväks 
eilen. – Se oli pakko, kun se muu oli niin raakaa. Sellasta kiljuvaa porsasta viitti ottaa 
kyytiin ja viedä sitä sitte ja se huutaa koko matkan ja huutaa kun jää sinne ja pitää 
suurin piirtein takapuolelle potkasta, että se jää sinne. Et eihän tää oo mitään, tää 
on täysin mahoton tilanne. 

Eräs äiti näki esimerkiksi maailmankatsomuksellisten kysymysten olevan niin 
”isoja” asioita, että niitä ei pysty pakottamisen avulla välittämään lapsille. 

Haastattelulainaus 96
äiti: Et en mä voi kuitenkaan pakottaa, että koska ne on kuitenkin niin isoja kysymyk-
siä kaikki uskonratkasut ja muut, että sitä voi pitää tarjolla niinku sitä asiaa, mutta 
ei voi niinku pakottaa. – Eihän se onnistu. 

Vanhemman mielestä hyvä, positiivinen ajatus kuten ajan antaminen lapselle ei 
välttämättä ollut lapsen mielestä hyvä ajatus. Tällöin vanhempi katsoi, ettei voi 
pakottaa lasta oman ideansa toteuttamisen kustannuksella.

Haastattelulainaus 97
isä: Mulla on viime, sanotaan vuoden kahden sisällä ollu semmonen tarve myös 
niinkun erityisesti kuunnella ja kuulla lapsia, että mitä he, mitä heille persoonakoh-
taisesti niinkun elämä menee tai sillain. – Kesällä mä tein niin, että mä niinkun 
tarjosin kaikille mahdollisuutta siihen, että mä varaan aikaa, että mä vaan kuuntelen 
teitä, että missä mennään, mikä teidän elämäntilanne. Tulin X:ään vaan sitä varten, 
että olin yhden päivän Hannen kanssa ja yhden päivän Jonnan kanssa. – Ja sitten 
noitten pienten kanssa mulla oli halu siihen, mä ehdotin sitä, mutta he piti sitä kum-
mallisena. Että mä aattelin, että en mä voi pakottaa teitä.

Kaikki vanhemmat eivät turvautuneet pakottamiseen. Eräs äiti oli kokenut lap-
suudessaan olevan pakottamisen niin negatiivisena, että hän pyrki välttämättän 
sitä omien lastensa kasvatuksessa. Samoin hän näki pakottamisen olevan merkki 
siitä, että vanhempi ei luota omaan vanhemmuuteensa eikä persoonaansa. Kaikki 
vanhemmat eivät myöskään nähneet pakottamista järkevänä.

Haastattelulainaus 98
äiti: No mun mielestä pakottaminen on kamalaa. Mua on pakotettu. Mä niinkun 
jotenkin uskon siihen, että mä oon niin fi ksu äiti ja mulla on niin fi ksut lapset, että 
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kyllä mä keskustelulla. Et mun mielestä se, että menee semmoseen kiristämiseen ja 
pakottamiseen ni melkein sisältää sen, ettei luota omaan vanhemmuuteensa eikä 
omaan persoonaansa.

Haastattelulainaus 99
haastattelija: No entä tuleeko mieleesi tilanteita, joissa olis pitäny turvautua pakot-
tamiseen?
isä: Ei, kun mä en usko siihen. Joo, mä en usko siihen. Ei tulis mieleenkään sellasta 
tilannetta.

Nuoret kuvasivat vanhempien harjoittamaa pakottamista konkreettisia pakotta-
mistilanteita kuvaamalla. Tällaisia tilanteita olivat matkalle lähteminen, nukku-
maanmenoajat ja pianonsoiton harrastaminen. Nuoret eivät kuitenkaan yleensä 
kertoneet syitä pakottamiselle ellen kysynyt niitä erikseen.

Haastattelulainaus 100
tyttö: Toissa kesänä ne pakotti mut mukaan kesälomamatkalle, kun mä en saanu jää-
dä kotiin. Mun piti lähtee.

Haastattelulainaus 101
tyttö: Muuten mä oon unohtanu sanoo, että noi nukkumaanmenoajat, kun äiti koit-
taa pakottaa mut meneen kymmeneltä nukkumaan ja se on vähän niin kun sem-
monen mistä tapellaan. Tai ei siitä oikeestaan tapella, et sitä totellaan aika hyvin. Sit 
kun mä oon täällä, se voi nähä, että mulla on täällä valot, se voi vetää ihan kylmästi 
sähköt pois päältä.
haastattelija: Eli siihen sä, sitä sä toivoisit, että se ois toisin, niinkö?
tyttö: Joo, et mä voisin mennä nukkuun sillon kun mä haluun, kun mä kuitenkin 
tiedän itte, että mä oon väsyny, jos mä meen myöhään nukkuun niin aamul, niin 
mä meen kyllä ihan mielellään aikasin nukkuun. Mutta joskus on mitä täytyy ehtiä 
tekemään.

Haastattelulainaus 102
haastattelija: No onko sellasia tilanteita, että sut ois pakotettu johonkin?
tyttö: No ehkä joskus, sillain että, just joku, nää soittotunnit. Kyllä mä periaatteessa 
käyn niissä ihan mielellään, mutta joskus kun mä oon kuitenkin aika pitkään soit-
tanu niin ei niin kun vaikka ois halunnu lopettaa niin ei saa lopettaa.
haastattelija: Minkä takia sä et saa lopettaa? Onko siihen joku erityinen syy?
tyttö: Sen takia, että se on yleissivistävää kuulemma.

Ikä näyttää vaikuttavan pakottamiseen, sillä kaksi haastattelemaani poikaa kertoi-
vat, että pakottaminen on vaihtunut pyytämiseen ja tiukassa paikassa kiristykseen, 
sillä suora pakottaminen ei enää ”välttämättä toimis”. 

Haastattelulainaus 103
haastattelija: No onko tilanteita, joissa vanhempasi pakottavat sinua?
poika: No ei nyt hirveesti tuu mitään mieleen. Kyllä ne yrittää silleen. Pienempänä 
on pakotettu.
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haastattelija: Tuleeko mitää esimerkkiä mieleen silloin pienempänä?
poika: No esimerkiks pakotettu lähtemään mukaan jonnekin kaupungille tai jotain 
tyyliin, mutta tai pakotettu syömään ruoka loppuun tai jotain. Nykyään se koittaa 
mennä ensin silleen, että tuota pyydetään ja jos ei mitään tuu niin jos se on oikein 
tärkeästä niin yritetään vaikka kiristää, mutta ei yleensä sellasta suoraa pakotusta, ei 
se välttämättä toimis.

Haastattelulainaus 104
poika: No ei nyt oo sillein pakotettu, mutta kiristetty on harkoilla ja semmosilla, 
mutta ei nyt oikein tuu, että pakotettu ois.

6.4 Voimankäyttö

Voimankäyttö viittaa useimmiten fyysiseen tai biologiseen voimankäyttöön, jossa 
vallan kohteen vapautta rajoitetaan. Voimankäyttö on rajuimmassa muodossaan 
väkivaltaa, jossa ihmistä kohdellaan puhtaasti fyysisenä olentona tai biologisena 
organismina, jonka elämänprosesseja heikennetään ja joka altistetaan kivulle. 
Ei-väkivaltaisessa muodossaan voimankäyttö on usein vallanhaltijan oman ke-
hon käyttämistä fyysisenä objektina estämään tai rajoittamaan toisten toimintaa. 
(Wrong 1979, 24; Ylikoski 2000, 18.)163 Voimankäyttöön voidaan laskea kuuluviksi 
myös vangitseminen tai eristäminen, vallan kohteen elinkeino- tai liikkumisväli-
neiden tuhoaminen tai takavarikoiminen sekä hänen institutionaaliseen asemaan-
sa vaikuttaminen esimerkiksi erottamalla. Yhteistä näille kaikille on, että niissä 
puututaan kohteen toimintamahdollisuuksiin deprivoivasti, mutta kohdetta ei 
saada tekemään mitään. (Ylikoski 2000, 18.) 

Kaikki voimankäyttö ei ole väkivaltaa, vaan väkivalta on vain yksi voimankäytön 
mahdollinen ilmenemistapa. Koska väkivalta on kuitenkin ”yhteisöllisen olemisen 
sivuuttamaton tapa”, kasvatuksen moraalista käytävän keskustelun keskeisimpiä 
kysymyksiä on lasten keskinäinen sekä aikuisen lapseen kohdistama fyysinen ja
symbolinen väkivalta (Koski 2001, 166). Voimankäyttö on usein kasvatuksessa 
oikeutettua, mutta väkivalta ei. Voimankäyttö on usein tarpeellista esimerkiksi 
lapsen suojelun vuoksi, mutta voimankäyttöön ei saisi sisältyä tahallista satutta-
mista. Voimankäytön ja fyysisen rankaisemisen erotan tutkimuksessani siten, että 
voimankäytössä pääasiallisena motiivina ei ole rankaiseminen ja kivun tuottami-
nen, niin kuin fyysisessä rankaisemisessa on.

Voimankäyttö on tehokas väline estämään tai rajoittamaan ihmistä toimimas-
ta tietyllä tavalla, mutta se ei juurikaan aktivoi ihmistä toimimaan tietyllä tavalla 
(Wrong 1979, 27). Vallan kohteen ei-osallistuvasta luonteesta johtuen vallan kohde 
ei itse asiassa toimi vallankäyttäjän tahdon mukaisesti, vaan vallanhaltija vaikuttaa 
lähinnä hänen toimintamahdollisuuksiinsa (ks. Ylikoski 2000, 19). Kotikasvatuk-
sessa turvautuminen voimankäyttöön ei siis aktivoi kasvatettavaa toimimaan esi-
merkiksi moraalisesti tai sosiaalisesti sisäistyneellä tavalla, vaan lähinnä estää tai 
rajoittaa hänen toiminnanmahdollisuuksiaan.

163 Väkivalta on suorempaa ja pakottavampaa kuin valta. Väkivallaksi kutsutaan usein 
vallan alkeellisimpia ja eläimellisimpiä asteita. (Canetti 1998, 360.)  



169

Voimankäyttö on erotettava pakottamisesta ja palkitsemisesta, sillä niissä val-
lankäyttäjä kommunikoi tahtonsa vallan kohteelle. Toisaalta voimankäyttö liittyy 
läheisesti pakottamiseen, sillä siihen sisältyy voimankäytön uhkaus, kuitenkin 
niin, että kohteella säilyy valinnan mahdollisuus. Voimankäytöllä uhkaamisella ja 
sen aktuaalisella toteuttamisella on kuitenkin selkeä ero. (ks. Wrong 1979, 24–27; 
Ylikoski 2000, 19.)   

Voimankäytöstä kysyttiin erikseen vuoden 2004 haastatteluissa, mutta ei vuo-
den 1999 haastatteluissa. Voimankäyttö liittyi vanhemmilla esimerkiksi pikaistus-
tilanteisiin, kaoottiseen tilanteeseen tai siihen, että tilanteen hallinta oli tavalla tai 
toisella karkaamassa käsistä.

Haastattelulainaus 105
haastattelija: Entäs tota sellasta tilannetta, jossa oot käyttänyt tai kyseessä ollu voi-
man käyttö?
isä: No varmaan sitäkin. Nekin on liittynyt näihin tämmösiin, valitettavasti tähän 
oman tuota noin niin mielen menettämiseen ja semmoseen pikaistustilanteeseen. 

Haastattelulainaus 106
äiti: Ja sit kun ne se oli joku tämmönen, ne tappeli tai huusi tai jotain, ja sitä mä 
toista tönäsin siit ja se kaatu. Ja tämmösestäkin tuli niinku semmonen huono oma-
tunto, et hitto, et mä tämmöstä teen lapselleni. – Se oli se tilanne oli semmonen bim-
bo, että kun tuntu, ettei tästä tuu yhtään mitään. Että nää vaan huutaa ja tappelee ja 
mä nyt sitä sen verran tönäsin, että se kaatu. 

Haastattelulainaus 107
isä: Sillä lailla voimankäyttöä joo, että pitää ottaa välillä niin kun kädestä kii ja 
saattaa, että nyt lähdetään yläkertaan, että nyt niin kun menet omaan huoneesees, 
että huuda siinä, tai että jos et siisti suutasi niin lähdet yläkertaan ja jos ei niin kun 
suostu lähtemään niin talutetaan rappusten alapäähän, että suostuu kävelemään ylä-
kertaan, että. Sitä se on, että joutuu fyysisesti sillä lailla rajottaan, ja tietysti se on 
sitäkin, että kun omakin maltti rupeaa menemään niin on parempi, että taluttaa sen 
nuoren siitä tilanteesta rappusten alapäähän, että kävele nyt vaan yläkertaan, ettei 
tartte. Koska sitten se voi, siinä on kuitenkin semmonen olo ittelläkin, että tää ti-
lanne ei pysy hallinnassa nytten, että tää on ihan yhtä huutamista, niin haluaa saada 
sen poikki sillä. Haluaa näyttää ne rajat ja säännöt.

Pikkulapsivaihe nähtiin vaiheena, jossa voimankäyttö oli välttämätöntä. 

Haastattelulainaus 108
haastattelija: Entäs voimankäyttöä?
äiti: No kyllä voimankäyttöä ja rajoittamista joutuu pienten lasten kanssa käyttä-
mään. – Lapset riehuu ja tappelee, vaikka tappelee keskenään tai semmosta. 

Haastattelulainaus 109
haastattelija: No entäs semmosia tilanteita, joissa tarvit voimankäyttöä? Onko 
ollu?
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isä: No lähinnä mä oon vaan tuota, kun lapset on ollu ihan pieniä, kun sana ei oo 
auttanu, lähinnä sen verran, että on vieny omaan huoneeseen tai jotenkin näin.

Murrosikäisten lasten kohdalla vanhempi ei voinut välttämättä enää turvautua 
voimankäyttöön, sillä hän ei pärjäisi nuorille enää fyysisesti.

Haastattelulainaus 110
isä: Yrittää pitää se järkitasolla. –  fyysistä, voima-auktoriteettia ei tommoseen, en mä 
ainakaan pärjää niille. 

Jälleen kerran oli ainakin yksi isä, joka ei nähnyt voimankäyttöä toimivana kasva-
tuskeinona.

Haastattelulainaus 111
isä: Se ei toimi.

Pakottaminen ja voimankäyttö saattavat liittyä myös käytännön toiminnassa toi-
siinsa, niin kuin eräs äiti kuvasi.  

Haastattelulainaus 112
äiti: Mut sit pakottamista on myös tää tämmönen, että jos joku, joku 6-vuotiaana 
alko heitteleen noita palikoita, – niin rupes kato heittelemään olohuoneen ikkunaan 
kun sai raivarin. Ja mä sanoin, että et heitä, ja kun se ei totellu niin mä otin käsistä 
kiinni ja mä en muuta keksiny, niin mä vippasin sen maahan. Se oli niinkun lattialla 
näin ja sit mä olin sen päällä ja pidin sen käsiä näin ja sitten se kilju, että päästä irti 
ja mä sanoin, että en päästä ennen kuin lupaat ettet enää heitä. Eli se on selkeetä 
pakottamista, mut että, mikä ois ollu vaihtoehto? – Mut ei se isompana sitten, että se 
menee tonne henkiselle puolelle, ja enemmän mieluummin neuvotteluun.

6.5 Palkitseminen

Palkitseminen perustuu siihen, että tietyt vaihtoehdot tehdään haluttavammik-
si. Siinä missä pakottaminen perustuu uhkaukselle, palkitseminen perustuu lu-
paukselle. A:n on vakuutettava B sekä kyvystään että halukkuudestaan palkita B, 
jos hän toimii halutulla tavalla. (Wrong 1979, 44–49; ks. myös Lagerspetz 1994, 
107–108.)164 Frenchin ja Ravenin (1959) luokituksessa palkintovalta viittaa val-
lanhaltijan kykyyn palkita vallankohdetta. Kyky palkita riippuu siitä, miten hyvin 
vallanhaltija voi toteuttaa vallankohteen toivomia asioita tai poistaa tai minimoida 
ongelmallisiksi koettuja asioita. (French & Raven 1959, 156.) 

Yleensä on miellyttävämpää tehdä jotakin korvauksen takia kuin rangaistuksen 
pelossa (Miller, Perlman & Brehm 2007, 349). Vaikka palkitsemiseen perustuvaa

164 Itse asiassa Wrong (1979, 44) näkee palkitsemisen muistuttavan vastavuoroista, 
tasa-arvoista vaihtosuhdetta, jossa A lupaa B:lle palkinnon, jos B toimii A:n haluamalla 
tavalla, jolloin kyseessä ei ole Wrongin mielestä enää valtasuhde.
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valtaa pidetään nyky-yhteiskunnissa paljon edistyneempänä vallanvälineenä kuin 
rangaistukseen perustuvaa valtaa, vallan minimitasolla ero näiden vallan välinei-
den välillä on hyvin pieni: esimerkiksi köyhässä yhteiskunnassa vaihtoehdot näl-
käkuoleman ja ruoskan pelon välillä eivät eroa kovin suuresti toisistaan (Galbraith 
1984, 29, 119). Palkitseminen ja rankaiseminen ovat siis saman ilmiön kaksi eri 
puolta (Scott 2001, 139).

Tavallisimmat kotikasvatuksessa käytetyt palkitsemiskeinot ovat: kehuminen 
ja kiittäminen, hellyyden osoittaminen, ajan antaminen sekä aineelliset palkkiot 
kuten makeiset, uusi lelu tai tavara. Kun lapsi tekee jotakin kiellettyä tai käyttäy-
tyy huonosti, vanhempien reaktiona on usein sammuttaminen eli palkkion tai 
huomionosoituksen epääminen lapselta. (Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 37.) 
Pulkkisen (1977, 161) mukaan palkitsemismuodot voidaan jakaa aineelliseen ja 
sosiaaliseen palkitsemiseen. Sosiaaliseen palkitsemiseen sisältyy kiittäminen sekä 
huomion ja kiintymyksen osoittaminen, aineelliseen palkitsemiseen erilaiset palk-
kiot tai etuudet (ks. Hirsjärvi, Laurinen & tutkimusryhmä 2000, 28–29). Sanallisen 
palkitsemisen (kiitos, kannustus, kehuminen) ja materiaalisen palkitsemisen (syö-
tävä, raha, tavara) lisäksi voidaan erottaa toiminnalla palkitseminen (silitys, hala-
us) tai etuoikeudella palkitseminen (elokuva, matka) (Kemppainen 2001, 54). 

Grolnick (2003, 39) pitää palkitsemista salakavalana kontrollin muotona, sillä 
se voi haitata sisäistä motivaatiota nostamalla motivaation hetkeksi ylös ja laske-
malla sen jälkeen entistä alemmas. Toisaalta kysymys ei liene näin yksioikoinen: 
sekä aikuinen että lapsi on usein motivoitunut sekä sisäisesti että ulkoisesti. Palkit-
seminen onkin nähdäkseni nähtävä negatiivisena vain silloin, kun ne se on ainoa 
motivaatiota ylläpitävä lähde. 

Haastattelemillani vanhemmilla palkitsemiseen liittyi valtavan moninaisia ja 
monipuolisia motiiveja ja syitä. Yhtenä motiivina palkitsemisen käyttöön oli saada 
lapsi tekemään vanhemman haluamia asioita tai toteuttamaan vanhemman toivo-
muksen tai tahdon. 

Haastattelulainaus 113
isä: Tän meidän siivouskuvion, niin siinähän me käytetään selkeesti palkitsemista, 
mutta se on semmonen yleinen tapa, että ne tietää, kun ne siivoo niin ne saa en-
sinnäkin viikkorahansa siitä, ne saa lounassetelin, kun mä en ite käytä. – Saadaan 
asioita tekemään. – Siinä on joku hyöty tai joku, muuta. 

Haastattelulainaus 114
äiti: No, kyl mun sitä on tarvinnu käyttää esimerkiksi että saa tekeen jonkun asian. 
Ja se on, ainakin musta tuntuu, että täällä X:ssä ja tällä alueella sellasta, että lasten 
ei joka huushollissa tarvi tehdä paljon juuri yhtään mitään. Lapset vertaa, että kun 
niiden ei tarvi tehdä paljon mitään ja silti ne saa sit huomaa, että me joudutaan 
tekeen meidän perheessä erilailla. Tai tehdään, meidän periaatteet on erilaiset, niin 
siinä mielessä joutuu aina perusteleen sitä, että me tehdään erilailla. Ja siksi mä oon 
näissä tilanteissa joutunut lahjomistakin harrastaan, että joku tekis ees jotain. Ja sit-
ten kyllä niin kun tässä soiton alkuvaiheessa, soittotuntien ja harjotuksessa niille 
on kyllä niin kun pientä palkkioo annettu. Että ne tottus ajatukseen, että tää kuuluu 
niinku.
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Palkitseminen liittyi sikäli myös ikään, että kasvavaa lasta piti ehkä palkita, jotta sai 
hänet lähtemään esimerkiksi sukulaisiin.

Haastattelulainaus 115
äiti: Johonkin lähtemistä ja jotakin, no niissä voi kyllä joskus olla, et toi ikä, kun ei 
sukulaisiin lähettäis millään niin semmosessa voi jotakin palkitsemistakin tulla jos-
kus, että saapi sitä, jos nyt lähet vaan. 

Nuoren näkökulmasta vanhemman tahdon tai toivomuksen toteuttaminen johti 
paitsi esimerkiksi materiaaliseen palkitsemiseen, myös siihen, että hän saattoi saa-
da tahtonsa läpi jossakin muussa, itselleen tärkeässä asiassa.

Haastattelulainaus 116
tyttö: Voi palkita jotenkin silleen, että esimerkiks kun mä nyt siivosin tossa viime 
viikonloppuna sisällä ja sit mä vaan informoin isälle, et mä oon siivonnu tääl. Sit 
se toi mulle, kun mä lähin leirille niin sit se toi mulle keksejä, limppaa ja karkkia ja 
tälleen. – ”Hyvä, kun siivosit.” Tai sit voi saada tahtonsa läpi jossain muussa asiassa, 
semmosessa, mistä on jankannu kauemmin.

Yleinen palkitsemisen takana oleva syy oli vanhemman tyytyväisyyden viestimi-
nen ja motiivin luominen lapselle toimia vanhemman toivomalla tavalla. Palkit-
semista käytettiin myös ilmaisemaan vanhemman rakkautta ja hyväksyntää lasta 
kohtaan.

Haastattelulainaus 117
isä: No palkitseminen, henkilökohtaisesti mä pidän, mulla se yhdistyy sellaseen mo-
tiivin luomiseen. Et nostattaa sitä motiivia – Yks on se, että – että se huomaa, että 
sä pidät ja tykkäät siitä jutusta. Ja sillon mä oon huomannut, että kyllä lapsi pyrkii 
tekeen niin, että vanhempi on tyytyväinen ja iloinen, koska se tavallaan kokee sen 
itselleen ja saa siitä hyvän olon tunteen. Ja siihen mä niin kun pyrin kyllä aika paljon. 
– Mä oon miettinyt, että mihin nää asiat perustuu ja mun mielestä ne kuitenkin 
perustuu siihen, että kaikki lapset varmaan pitää siitä, että ne on hyväksyttyjä ja että 
niitä rakastetaan. Ja sillon, jos sä osotat, että se on niin kun se, on se palkitsevuus, sä 
osotat sen vielä vähän selvemmin niin se palkitsee niitä hirveän paljon kyllä, että ne 
näkee, että vanhemmat on tyytyväisiä niistä. 

Palkitsemista käytettiin myös hankalasta tilanteesta selviämiseen.

Haastattelulainaus 118
äiti: Et se on ollu joku tämmönen, et on haluttu uida jonkun vähän hankalan ti-
lanteen yli. – Niin sanotaan, et tehään tää, niin mennään sit ottaan jätskit tai jotain 
tämmöstä.

Lasta kannustettiin palkitsemisen avulla myös jaksamaan esimerkiksi koulun tai 
harrastusten parissa. Yrittäminen ja tietyn asian loppuun saattaminen olivat myös 
asioita, joista vanhemmat mielellään palkitsivat lapsiaan. 
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Haastattelulainaus 119
äiti: No se riippuu tietysti lapsen iästä, että kuinka paljon missäkin tilanteessa sitä kii-
tosta käytetään, mutta pienen lapsen kohdalla se melkein on ihan päivittäistä ja jatkuvaa. 
– Et aina vaan mahdollisimman myönteisesti, jos näkee, että toinen jotakin yrittää, et 
jonkun suorituksen saa tehtyä niin totta kai sitä kehutaan. – Jotakin on joskus ollut, 
että todistuksesta on jonkun kympin saanut silloin keväällä – että ihan vaan semmonen 
jaksamispalkinto. 

Palkitsemista käytettiin myös, jos lapsi oli joutunut luopumaan jostakin itselleen 
tärkeästä asiasta.

Haastattelulainaus 120
äiti: Jos mä tiedän, että asia on ollu heille tärkeä, josta ne on joutunu luopumaan 
tai. Niin silloin vähän ajan kuluttua voi ottaa sen esille, että kun sä silloin teit näin 
niin nyt saat näin. – Se voi olla ihan rahallinen tai se voi olla että mä ostan jon-
kun vaatteen. Se voi olla, että tullaan, kotiintuloaika muuttuu, yhden kerran vähän 
myöhäsemmäks.

Myös lapsen identiteettiä vahvistettiin tarvittaessa positiivisen palautteen kautta.

Haastattelulainaus 121
äiti: Kyl minul on ja just esmes Aapon kans on, joskus ollut hänen aikuistumisessa 
tämmösessä niinku identiteettiasioissa vaikeeta hänellä itsellään niin aina silloin mä 
oon yrittänyt sanoo, et kuule, et sä oot niin loistava tossa ja tajuuks kuinka hyvä sä oot 
tuossa, et harva ihminen tässä maailmankaikkeudessa ymmärtää tosta asiasta niin 
paljon kuin sinä.

Palkitsemisen avulla pyrittiin välittämään myös kasvatuksellisia periaatteita kuten 
”raha tulee työtä tekemällä”. 

Haastattelulainaus 122
äiti: Ja sitten on lattian pesu, ja lattian pesu on mun, tai Akin, mun ja Akin homma, 
mutta se on myynnissä – sen (kuukausirahan) jälkeen jos ne haluaa lisää rahaa niin 
niitten pitää tehdä jotain, että niinkun rahaa tulee työtä tekemällä, mä oon aatellu, 
että se on hyvä periaate. 

Tietynlaista käyttäytymistä tai toimintatapaa haluttiin vahvistaa palkitsemisen 
avulla. Yleisimpiä vahvistettavia asioita olivat hyvä koulumenestys ja sopiva, hyvä 
käyttäytyminen julkisilla paikoilla. Myös tilanne, jossa lapsi oli hoitanut yllättävän 
tilanteen mallikkaasti, nähtiin palkitsemisen arvoisena.

Haastattelulainaus 123
äiti: Ja hyvistä koulunumeroista, niistä mä en oo palkinnu sillain, että mä olisin 
esimerkiks jos on tullu  kymppi, niin oon mä sillain palkinnu, että mä oon kehunu. 
– Mutta en oo niinku asettanu sitä niinkun sen ehdoks, että jos saat  kympin niin 
saat sitä ja sitä. – Eikä  se oo aina kympistä. Monissa tilanteissa mä oon seiskastakin 
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sanonu, että tosi hienosti on menny ja sillain. Että semmosissa tilanteissa. Ja sitten 
myöskin, jos on käyttäytyny hyvin.

Haastattelulainaus 124
poika: Ne on just nää koulu ja. Jos mä oon tehny jotain töitä niin kun, jos mutsi on 
duunissa ja mä oon auttanu siinä niin jotain rahaa tulee.

Haastattelulainaus 125
tyttö: Kerran meillä oli yks semmonen ulkomaalainen vieras ja mun piti sitten tehdä 
ruokaa, kun se tuli meille kylään niin sitten mä olin tehny ruokaa niin isä anto mulle 
rahaa.

Haastattelulainaus 126
isä: Kyllähän se, jos sanotaan on menestynyt tai koulussa saanu vaikka jonkun hyvän 
koenumeron tai muuten sitten on oltu tuolla jossain yleisillä paikoilla ja huomannu, 
että oma lapsi käyttäyty hyvin niin totta kai siitä on muistettava kehua, että nyt olit 
hyvä. 

Myös sopimuksia ja sääntöjä lujitettiin palkitsemisen avulla. Palkitseminen oli lii-
tetty eräässä perheessä kotitöiden yhteyteen niin, että tiettyjen töiden teosta sai 
kuukausirahan. Ennen omien kotityövelvollisuuksien täyttämistä ei voinut lähteä 
harrastamaan. Palkitseminen voi liittyä osittain myös neuvotteluun ja neuvotte-
lutaitojen kehittymiseen: Samaisessa perheessä palkitsemista käytettiin hyväksi 
esimerkiksi, kun vanhempi halusi saada nuoren leikkaamaan nurmikon. Nuori 
osallistui kuitenkin neuvotteluun hinnasta.

Haastattelulainaus 127
isä: Palkitsemista on ehkä se, että on viikkoraha- tai kuukausirahasysteemeitä, että 
tuota vetoaa niihin, että se palkinto tulee tavallaan tietysti. Sit jos on joku erityinen 
juttu, että pitäs niin kun kesällä esimerkiks leikata nurmikko – elikä siihen voi olla 
ihan, että neuvotellaan vaikka nuoren kanssa siitä, että minkäs hintasena tänään pi-
täis tuota nurmikon leikkuuta. Jos on hyvä päivä niin voi päästä aika edullisesti. 
Tai että nyt et lähde harrastamaan, että nyt pitäis tehdä tää juttu ensin, että kun 
teet tämän asian tästä pois alta niin sitten voit lähteä. Jollonka siihen liittyy se, että 
tietysti siinä on vähän sellasta häikäi, tai että käyttää valtaa siinä, että tietää, että 
se toinen on menossa harrastukseen, mutta että jos toinen menee niin se on siel-
lä niin pitkään, iltaan asti, sit jää nää tehtävät kotona tekemättä, jotka oikeastaan 
kuuluu siihen, että on sovittu joskus, että näitä tehdään, ja ne liittyy sitten taas siihen 
vaikka kuukausirahajärjestelmään, joka heillä on. Niin koitetaan pitää kiinni niistä 
säännöistä. – Ja tuota silloin sitä palkintoa tulee sen kuukausirahan kautta sekä sen 
kautta, että voi lähteä harrastamaan tänään, kun ensin hoitaa sen päivittäisen hom-
mansa.

Palkitsemisen avulla pyrittiin myös vahvistamaan perheeseen kuulumisen tunnet-
ta tai luomaan yhteisyyttä. 
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Haastattelulainaus 128
äiti: Meillä on lasten täytynyt aina tehdä kotitöitä, ihan pienestä alkaen osallistua. Se 
on yks semmonen periaate, että jotenkin, mulla on ollu aina mielessä, että ne kokee 
itsensä tärkeiksi, että ne kuuluu tähän laumaan ja sitä kautta, että ne tekee. Joo, ja 
niitä on palkittu kotitöistä esimerkiks. Ovat voineet saada viikkorahaa siitä sen mu-
kaan mitä ovat tehneet. Joskus on hinnoteltukin työt tai. Meillä on ollut kymmeniä 
erilaisia systeemejä. 

Eräs isä näki yhteisen matkan pojan kanssa olevan palkitsemista ”yhteisistä vuosis-
ta kiittämisen” merkeissä.

Haastattelulainaus 129
isä: –  Meidän Matias väitti, että mä oon sanonu, että kun hän täyttää 18 mä vien 
hänet matkalle. Mä en kyllä yhtään muista, että olisin luvannu, mutta olen saattanu 
luvatakin ja mä sanoin, että okei, kun hän sitä kovasti vaati niin mä sanoin, että kun 
sä oot kirjottanu niin mennään sitten. Se on jotakin semmosta, johon mä haluan 
tietyllä tavalla myös niinkun miten sanoin, kiittää yhteisistä vuosista. 

Palkitsemista perusteltiin myös käytännön syillä kuten palkitsemisen tepsimisellä, 
mikäli sitä ei käytä liian usein. 

Haastattelulainaus 130
isä: Mä oon huomannut, että tietyssä tilanteessa, riippuen taas mistä on kysymys 
niin ne on, kyllä tepsii, jos siinä ei mee, liian paljon käytä, et sit tulee niin kun alen-
nusta siinä. Silloin se menettää sen funktion.

Samoin lasta palkitsemalla vanhempi voi saada itselleenkin jotakin haluamaansa, 
kuten tietokoneen tai junaradan.

Haastattelulainaus 131
isä: Et se lähtee sitte siitä tarpeesta, se tietokone ja kaikki tällästä, et tarviin vähän 
ittellenikin. Et sillä saa sen verukkeen, saa olla vähän pöhkö ittekin, muka lapsen 
varjolla. Eiks tää oo tyypillinen esimerkki, että isät ostaa pojille junaradan?

Vanhemmat suhtautuivat palkitsemiseen osittain myös varauksellisesti. Sen ei ha-
luttu muodostuvan itsestäänselvyydeksi. Jotkut vanhemmat näkivät tästä syystä 
yllätykset parempina kuin säännöllisen palkitsemisen. Kivoja asioita voi tehdä il-
man, että ne liittyvät tiettyihin asioihin tai oikein tekemiseen. Jostakin palkitsemi-
sen arvoisesta voi palkinto tulla myös jälkikäteen yllätyksenä.

Haastattelulainaus 132
äiti: Tehdäänhän me kivoja asioita, ilman että ne liittyy tehtäviin – että ne yhdessä 
vuokraa videon tai dvd:n, ja joskus voidaan tehdä silleen, että joskus mä saatan tuo-
da kaupasta ihan yhtä äkkiä jotakin, jälkkärit tai, mutta aina silleen, että ne ei, että 
ne ei niinkun odota sitä, koska mä en halua, että niistä alkaa tulla itsestäänselvyyk-
siä, joita aletaan vaatia, vaan että ne tulee täysin satunnaisesti. 
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Haastattelulainaus 133
äiti: Joo, voi olla palkitsemista, mutta voi olla myös palkitsemista niin, että ne ei oo 
odottanu sitä, vaan sen takia, että jotain on tapahtunu niin ne saa jälkikäteen yllä-
tyksenä sen palkinnon. 

6.6 Rankaiseminen

Rankaiseminen voidaan oikeuttaa usein tavoin: moraaliin, psykologiaan, lakiin, 
kasvatukseen tai teologiaan vetoamalla. Traditionaalisesti rankaisemisen moraa-
linen oikeuttaminen on jaettu konsekventiaaliseen ja retributiiviseen. (Kleinig 
1982, 234.) Rankaisemista yhteiskunnassa perustellaan yleensä toisin sanoen joko 
sen pelotusvaikutuksella tai sillä, että rikkoneen osapuolen on saatava ansioidensa 
mukaan. Ensiksi mainitussa päämääränä on tulevaisuuteen vaikuttaminen siten, 
että vastaavaa ei enää tapahtuisi, jälkimmäisessä korostetaan sitä, että rikkojan on 
saatava rangaistus. (Carlsmith, Darley & Robinson 2002, 284–285.) Rankaisemi-
nen ja varsinkin sen oikeutus on herättänyt voimakasta keskustelua kasvatustie-
teen ja psykologian piirissä. Onko lasten rankaisemiselle (koti)kasvatuksessa löy-
dettävissä kasvatuksellista oikeutusta ja jos on niin pohjautuuko se utilitaristiselle 
vai ansaitun rangaistuksen näkökulmalle (Weijers 2000, 61–62)? 

Rankaiseminen tai usko sen sopivuuteen on erottamaton osa sosiaalista järjes-
tystä, jossa arvostetaan oikeudenmukaisuutta ja ihmisen henkilökohtaista vastuu-
ta. Rankaiseminen näyttäytyy erityisen ongelmallisena silloin, kun sitä käytetään 
sellaisten arvojen vahvistamiseen, joilla ei ole juurikaan tekemistä oikeudenmukai-
suuden tai henkilökohtaisen vastuun kanssa. (Kleinig 1982, 240.) Weijers (2000) 
katsoo, että rangaistus voidaan oikeuttaa vetoamalla kasvattajan vastuuseen lapsen 
moraalisesta kehityksestä. Rangaistuksella ei ole kuitenkaan kasvatuksellista arvoa, 
mikäli se koetaan vain kipuna tai tuskana. Lapsen on tajuttava, että hän on syylli-
nen. Rangaistus kasvatuksellisesti merkityksellisenä toimintana ei ole kuitenkaan 
mahdollista, mikäli lapsi ei hyväksy vanhemman moraalista auktoriteettia. Ran-
gaistus kasvatuksellisena toimenpiteenä edellyttää vanhempi-lapsisuhteelta sekä 
luottamusta että auktoriteettia. (Weijers 2000, 66, 68.) 

Weijers (2000) määrittelee kasvatuksellisesti mahdolliselle rangaistukselle kak-
si ehtoa, jotka sen on täytettävä: Ensinnäkin vanhemman täytyy olla varma, että 
rangaistukselle ei ole vaihtoehtoa. Toiseksi vanhemman on oltava vakuuttunut, 
että hän toimii lapsen parhaaksi. Rankaisu on kasvatuksellisesti merkityksetön, 
jos se ei tapahdu rakastavassa perheympäristössä. (Weijers 2000, 67.) Ongelmak-
si muodostuu kuitenkin näiden ehtojen arviointi ja oikeuttaminen: Miten muut 
vaihtoehdot määritellään? Milloin niiden ei katsota olevan käyttökelpoisia? Mikä 
on oikea määrä ja tapa osoittaa rakkautta? Miten lapsen paras voidaan määritel-
lä ja oikeuttaa, sillä kyseessähän on kuitenkin lopulta vanhemman subjektiivinen 
arvio lapsen eduista? Onko rakastavan ja rangaistuksellisen ulottuvuuden yhteen-
liittäminen perusteltua? 

Marshallin (1984) mukaan on ylipäätään harhaanjohtavaa pyrkiä etsimään 
yleistä oikeutusta lasten rankaisemiselle, sillä sellaisen olisi pohjauduttava yleises-
ti jaettuihin piirteisiin, jotka koskisivat rangaistuksen kaikkia tapauksia. Tällaisia 
jaettuja piirteitä on kuitenkin joko erittäin vaikea tai mahdoton löytää, joten Mar-



177

shall ei näe lapseen kohdistuvan rankaisemisen olevan yleensä oikeutettavissa. On 
ristiriitaista sekä kasvattaa lasta moraalisesti että rangaista häntä, koska rangais-
tuksen päämäärät ovat yhteensopimattomia moraalisen kasvatuksen päämäärien 
kanssa. Kyseessä ei ole ainoastaan looginen epäjohdonmukaisuus, vaan myös mo-
raalinen epäjohdonmukaisuus. (Marshall 1984, 83, 88.)

Myös Weijers (2000) myöntää, että mitä vahvemmat ja selvemmät moraaliset 
oletukset ja mitä korostuneemmat kasvatukselliset ideaalit vanhemmalla on las-
ta koskien, sitä vähäisempi rankaiseminen näyttää järkevältä. Rankaisun suhteen 
myös lapsen iällä on merkitystä: Mitä nuorempi lapsi, sitä vähemmän rankaise-
minen on oikeutettua, sillä lapsi on vielä moraalisesti epäkypsä eikä kykene ym-
märtämään vielä kausaalisuutta. Rankaisemisen vaarana on, että lapsi voi kokea 
rangaistuksen jälkeen enemmän häpeää kuin syyllisyyttä, jolloin hän ei orientoidu 
niinkään siihen mitä hän teki väärin vaan oppii pitämään itseään ”pahana”. Myös 
rangaistuksen psykologinen ja kasvatuksellinen merkittävyys muuttuu lapsuuden 
aikana: vanhempi lapsi voi kokea rankaisemisen jopa musertavan tai ylivoimaisen 
häpeällisenä. (Weijers 2000, 70–71.)

Marshallin (1984) mukaan kasvatuksellinen päämäärä, joka on rangaistuksen 
aiheuttama ei ole mielekkäässä merkityksessä ’kasvatusta’ vaan sisältää menettely-
tapoja, jotka ovat kasvatukselle vastakkaisia. Toisin sanoen rangaistus ei kasvata, 
vaikka se muuttaisi käyttäytymistä, sillä moraalisesti kasvatetulla ihmisellä on jo-
takin enemmän kuin vain toivottu tapojen kokoelma. Moraalikasvatuksen tulisi 
suuntautua eteenpäin, mutta ansaitun rangaistuksen teoriassa katse suuntautuu 
takaisinpäin, rikosta kohtaan. Pelote puolestaan sisältää itsessään olettamuksia 
ja menettelytapoja, jotka ovat vastakkaisia moraalisen kasvatuksen periaatteiden 
kanssa. (Marshall 1984, 84–87.) 

Rangaistuksia vastustavasta asenteestaan huolimatta Marshall (1984) näkee, 
että lapsia täytyy estää tekemästä tiettyjä asioita ja heihin täytyy juurruttaa hyviä 
’tapoja’. Vaikka pienet lapset eivät voikaan ymmärtää syitä tietyn käyttäytymisen 
kieltämiseen tai sallimiseen, moraalisen kasvatuksen mahdollistamiseksi heille on 
tarjottava selityksiä ja saatava heidät ajattelemaan käyttäytymistään. (Marshall 
1984, 84–87.) Gordonin (2004, 249) mukaan sekä palkitseminen että rankaisemi-
nen ovat rajoittuneita kasvatusmenetelmiä, sillä useat taidot (esimerkiksi yhteis-
työkyky) opitaan pikemminkin omien kokemusten, ei palkitsemisen tai rankaise-
misen, kautta. 

Vanhempien valta rangaista lasta pohjautuu heidän asemaansa sekä fyysiseen 
ylivoimaansa (Pulkkinen 1977, 155). Perheen omalaatuisuus tulee hyvin usein esil-
le palkitsemisen ja rankaisemisen tavoissa.165 Palkitsemisen ja rankaisemisen käy-
tön tapoihin vaikuttavat esimerkiksi perheen autoritaarisuus tai vapaan kasvatuk-
sen suosiminen, vanhempien väysymys ja taitamattomuus. (Hämäläinen, Kraav & 
Raudik 1994, 37.) Vanhempien rankaisukäytännöissä on eroja siinä, onko sanktio 
tietty, sovittu vai vaihteleva sanktio ja siinä toteutetaanko se ilman keskustelua

165 Tähän kiinnitti huomiota haastattelemani isä, joka kertoi, että perhekulttuurista 
toiseen siirryttäessä menee jonkun aikaa, ennen kuin lapset oppivat uusperheen ran-
gaistus- ja palkitsemiskoodin. Toisen kodin ”kulttuuri” ei toimi toisessa. 
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vai keskustellaanko sanktioista ensin. Mitä neuvottelevampi perhekulttuuri, sitä 
enemmän pyritään myös sanktioissa molemminpuoliseen ymmärtämiseen. (du 
Bois-Reymond, Büchner & Krüger 1993, 93.)

Tavallisimmat kotikasvatuksessa käytetyt rankaisukeinot ovat psykologisia/
psyykkisiä tai ruumiillisia. Psykologiseen rankaisemiseen kuuluu hellyyden kiel-
täminen, mieluisan asian kieltäminen tai pelon herättäminen sekä sanallinen ran-
kaiseminen kuten toruminen, nuhtelu, huutaminen ja saarnaaminen. Myös hiljai-
suuden tai tuomitsemisen voidaan katsoa kuuluvan psyykkiseen rankaisemiseen. 
Ruumiilliseen rankaisemiseen kuuluu kivun tuottaminen tukistamisen, näpäyt-
tämisen tai selkäsaunan muodossa. Myös eristäminen kuten aresti tai nurkkaan 
joutuminen lasketaan ruumiilliseen rankaisemiseen.166 Lisäksi rankaisumuotoina 
voivat olla etuisuuksien (esimerkiksi karkkipäivän tai viikkorahan) poisto tai yli-
määräisten töiden teetättäminen. (Ks. Hirsjärvi Laurinen & tutkimusryhmä 2000, 
28–29; Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 37–38; Kemppainen 2001, 54–55; Pulk-
kinen 1977, 155–156.) 

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin ruumiillista eli fyysistä kuritusta/rankaise-
mista ja sen mahdollisia vaikutuksia lapseen. Ruumiillisen kurituksen tarkempi 
tarkastelu saa oikeutuksensa sekä sen tieteellisestä ajankohtaisuudesta ja laajahkos-
ta siitä käydystä keskustelusta että sen merkittävyydestä pohdittaessa käytännön 
kasvatustoimintaa: Ruumiilliseen tai fyysiseen rankaisemiseen liittyvä vallankäyttö 
on kotikasvatuksen voimakkaimpia vallan muotoja. Ruumiillinen rankaiseminen 
on ollut osa suomalaista, perinteistä kasvatusta sekä käytännössä että uskomusten 
tasolla (Kemppainen 2001, 129)167. Fyysinen rankaiseminen kurinpidon menetel-
mänä on niin laajalle levinnyt, että sitä voidaan pitää lähes universaalina (Grolnick 
2003, 35). 

Ainakin Yhdysvalloissa on käynnissä todellinen keskustelu piiskaamisen sopi-
vuudesta vanhemmuuden kuritekniikkana. Vastakkain on kaksi näkemystä, joista 
ensimmäisen mukaan sopivalla tavalla käytetty piiskaaminen rakkauden ilmapii-
rissä on tehokas lapsen käyttäytymisen muokkaaja. Toisen näkemyksen mukaan 
järkeily, puhuminen ja lapsen kuuntelu on vaativampi, mutta tehokkaampi ja 
lapsen sopeutumista aikuisuuteen paremmin tukeva keino opettaa lapselle oikea 
ja väärä ja vahvistaa hänen positiivista minäkuvaansa. (DelCampo & DelCampo 
2008, 123.) Ensimmäisen näkökulman edustajat kyseenalaistavat nykyisen tieteel-

166 Ruumiillisen rankaisun laittomuus ja moraalinen tuomittavuus koskee enim-
mäkseen kivun tuottamisen menetelmiä, sen sijaan eristäminen kuten aresti ei ole 
nähdäkseni Suomen lain mukaan kiellettyä. Lapselle halutaan taata ruumiillinen kos-
kemattomuus, mutta muut ruumiiseen kohdistuvat (esimerkiksi eristämisen muo-
dossa tapahtuvat) kasvatusmenetelmät eivät sijoitu yhtä selkeästi kielletyn tai sallitun
alueille. 
167 Kemppaisen tutkimuksessa nimenomaan vanhimman sukupolven edustajat luotti-
vat fyysisen rankaisemisen ja etenkin piiskaamisen voimaan, joka nähtiin perinteisenä 
ja tehokkaana keinona. Nuorin sukupolvi uskoi muita sukupolvia enemmän lapsiläh-
töisen ja ohjaavan kasvatuksen periaatteisiin. Toisaalta kaikkia sukupolvia yhdisti luot-
tamus puheeseen ja sanalliseen selittämiseen sekä kuriin sääntöjen ja rajojen muodos-
sa. (Kemppainen 2001, 121–123.) 
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lisen näytön kyvyn osoittaa lyöminen kaikissa tapauksissa vahingolliseksi. Toinen 
näkökulma puolestaan näkee lyömisen aina lapselle haitallisena riippumatta lyö-
misen käytön tiheydestä, tavasta, lapsen iästä, kurinpitotilanteesta, vanhempi-lap-
sikontekstista ja kulttuurisesta kontekstista. (Larzelere 2000, 213.) 

Suomessa tilanne on yksinkertaisempi jo sen vuoksi, että Suomen laki kieltää 
fyysisen rankaisemisen. Lisäksi lastenpsykiatriassa lapseen kohdistuvaan fyysiseen 
väkivaltaan eli pahoinpitelyyn luetaan myös niin sanotut kasvatukselliset toimen-
piteet eli ruumiillinen kuritus (Räsänen & Moilanen 2004, 90–91).168 Näen myös 
lapsen suojelun fyysiseltä rankaisemiselta olevan eettinen kysymys, ei pelkästään 
empiirinen kysymys (vrt. Larzelere 2000, 214, joka ei näe tällaista eettistä arvoa 
välttämättömänä). 

Ruumiillisen kurituksen tai rankaisemisen tapauksessa lapsi painostetaan käyt-
täytymään tietyllä tavalla kivun pelon ja nöyryytyksen uhalla. Se heikentää sekä 
lapsen itsemääräämistä että yhteenkuuluvuutta vanhemman kanssa, sillä on risti-
riitaista, että ihminen, jonka pitäisi rakastaa lasta, aiheuttaa hänelle tarkoituksel-
la kipua. Ruumiillisen kurituksen alistavuus vaikuttaa lapsen ja aikuisen väliseen 
vuorovaikutussuhteeseen (Hirsto 2001, 100). Ruumiillinen rankaisu tai edes sen 
uhka eivät siis lähennä kasvattajaa ja kasvatettavaa, vaan pikemminkin muodos-
tavat uhan myös muilla keinoin toteutettavan kasvatuksen onnistumiselle. Nor-
maalit kiintymyssuhteet häiriintyvät helposti, jos ne korvataan fyysiseen voimaan 
perustuvilla valtasuhteilla. (Grolnick 2003, 26; Pulkkinen 1977, 158–159.) 

Ruumiillinen rankaisu välittää lapselle myös aggressiivisen mallin väkivallasta 
ongelmien ratkaisemisen välineenä. Pahimmillaan se oikeuttaa muita väkivallan 
muotoja. Piiskaamisen viesti lapselle on usein vanhemman ylivallan korostus, kos-
ka vanhempi näyttää lapselle mallia siitä, miten hän ratkaisee ongelmat lyömällä 
lasta (DelCampo & DelCampo 2008, 105). Tällaista viestiä vain harvat vanhem-
mat haluavat kuitenkaan välittää lapsilleen. (Grolnick 2003, 36; Pulkkinen 1977, 
158–159.)

Fyysinen rankaiseminen sisältää myös riskin eskaloitua kohtuuttoman jul-
maksi rankaisemiseksi tai pahoinpitelyksi. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että 
suurin osa pahoipitelyistä alkaa kurin merkityksessä toteutetusta selkäsaunasta. 
Täten on naiivia olettaa, että fyysinen rankaiseminen ja pahoipitelevä rankaise-
minen voitaisiin täysin erottaa toisistaan. Lisäksi koska on muita keinoja, jotka 
todennäköisemmin edistävät sisäistämistä – ilman riskiä negatiivisista sivuvaiku-
tuksista – on viisasta välttää fyysistä rankaisemista. Ei ole myöskään syytä olettaa,

168 Sekä psykologinen, psyykkinen että fyysinen pahoinpitely vaikuttaa myös lapsen 
minäkuvaan. Pahoinpitely vähentää muun muassa lapsen tietoisuutta omista sisäisistä 
tiloistaan, tarpeistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan sekä itsestään toimijana. Minäkohe-
renssi ja minäjatkuvuus joutuvat myös uhatuiksi. (ks. tarkemmin Harter 1999, 269–
282.) Pahoinpidellyn lapsen tilanne on pahempi kuin kidutetun aikuisen tilanne, koska 
aikuinen ei yleensä epäile oman kokemuksensa traagisuutta ja epäoikeudenmukaisuuta 
eikä yritä selittää tapahtumia ”omaksi parhaakseen” tai eläytyä kiduttajan vaikuttimiin. 
Nämä mahdollisuudet puuttuvat lapselta, joka harvoin pystyy jakamaan tuskaansa ke-
nenkään, edes itsensä, kanssa. (Miller 1985, 166–167.)
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että kasvatusstrategia on tehokkaampi, mikäli siinä käytetään kovempia panoksia. 
(Grolnick 2003, 36, 38; Pulkkinen 1977, 158–159.) Päinvastoin, kurinpidosta tulee 
helposti pakkokeinojen kehä, jolloin molemmat osapuolet käyttävät aina vain ko-
vempia ja kovempia keinoja tilanteen ja toistensa hallitsemiseksi (Pulkkinen 1996, 
40, ks. myös Hirsto 2001, 100). 

Ruumiillista rangaistusta leimaa lyhytjännitteinen kasvatus ja ongelmien yksit-
täinen ratkominen. Kun rangaistukset perustuvat vain hetkelliseen tehokkuuteen 
ja luvattoman toiminnan lopettamiseen, syy lapsen käytökseen jää usein pimeän 
peittoon. (Pulkkinen 1977, 158–159.) Gershoffi n (2002) meta-analyysin mukaan 
ruumiillinen rankaiseminen näyttää olevan yhteydessä heti tapahtuvaan tottele-
miseen tai mukautumiseen, mutta myös kasvavaan aggressioon ja alempaan mo-
raaliseen sisäistämiseen ja mielenterveyteen. Vaikka ruumiillinen rankaisu ei vält-
tämättä johda lapsen sopeutumattomuuteen, jos kasvatusilmapiiri on lämmin ja 
kiintymyksellinen, siihen sisältyy aina useita riskejä (Pulkkinen 1977, 158–159). 

Toisaalta osa teoreetikoista (esim. Baumrind 1996; Harris 2000; Larzelere 
2000)169 ei näe empirian tukevan täydellistä fyysisen rankaisemisen kieltoa. Meto-
dologisena ongelmana on, että on vaikea tietää onko esimerkiksi lapsen aggressio 
seurausta fyysisestä rankaisemisesta vai onko niin, että fyysisesti aggressiivisem-
mat lapset joutuvat todennäköisemmin vanhempiensa fyysisen rankaisemisen 
kohteiksi. Tutkimusten pitäisi siis pystyä huomioimaan jo ennen fyysistä rankaise-
mista tapahtuva huono käytös. (Grolnick 2003, 36–37; Harris 2000, 397.) Lisäksi 
eroja syntyy sen suhteen, kysytäänkö lapsen käyttäytymisen muutoksia äidiltä vai 
lapselta ja tarkastellaanko käyttäytymisen muutoksia koti- vai kouluympäristössä 
(Harris 2000, 398). Baumrind, Larzelere ja Cowan (2002) näkevät tutkimuksel-
listen puutteiden olevan liian suuria ja sen myötä todistusaineiston riittämätöntä 
kumoamaan heidän näkemystään, että mieto tai kohtuullinen ”piiskaaminen” voi 
toimia sopivana kurinpitokeinona. 

Larzeleren (2000) viittaamissa tutkimuksissa, joissa fyysinen rankaisu oli joh-
tanut ”positiivisiin tuloksiin”, positiivinen tulos oli määritelty lapsen kasvavana 
vanhempien määräysten noudattamisena. Ne tutkimukset, joissa oli huomioitu 
myös esimerkiksi kognitiivinen ja yhteisöllinen kompetenssi, sosiaalinen toimi-
juus, emotionaaliset ongelmat ja antisosiaalinen käyttäytyminen, näyttivät risti-
riitaisia tai neutraaleja tuloksia. (ks. Larzelere 2000, 201–206.) Larzelere (2000)

169 Vaikka Baumrind myöntää rankaisemisella olevan monia haitallisia sivuvaiku-
tuksia, hän kannattaa ”lievää” tai mietoa rankaisemista, mukaan lukien ruumiillisen 
rankaisemisen. Rankaiseminen ei kuitenkaan saa hänen mielestään olla ankaraa, epä-
reilua, väärin ajoitettua tai rakkaudettomien vanhempien toimeenpanemaa. Lievä ran-
kaiseminen, joka tapahtuu rakastavien, kunnioittavien vanhempien toimesta, ei ehkä 
sisälläkään haitallisia sivuvaikutuksia, vaan sillä voi suorana vallankäyttönä olla jopa 
hyödyllisiä sivuvaikutuksia. Tällainen rankaiseminen on välttämätön kurinpidollinen 
väline pienten lasten kanssa. (Baumrind 1966, 896; 1996, 413.) Kaikki tutkijat näyttä-
vätkin olevan sitä mieltä, että kova, säännöllinen fyysinen rankaiseminen on vahingol-
lista lapsille, eikä sen tulisi koskaan olla ensimmäinen kuriin liittyvä keino. Vanhempi-
en ei myöskään tulisi koskaan lyödä lastaan vihan tai kontrollin menettämisen aikana. 
(Grolnick 2003, 37–38.) 
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huomauttaakin, että fyysisen rankaisemisen seuraukset näyttäytyvät positiivisina, 
jos keskitytään tottelemattomuuden tai määräysten noudattamatta jättämisen tai 
tappelemisen vähentämiseen. Mikäli taas tarkastellaan ulkoisten käyttäytymison-
gelmien ja mielenterveysongelmien ja yleisen kompetenssin näkökulmaa, fyysisel-
lä rankaisemisella näyttäisi olevan kielteisiä vaikutuksia. (Larzelere 2000, 207.) 

Nimenomaan käyttäytymisen säätely ”hinnalla millä hyvänsä” johtaa usein ko-
vakouraisiin kasvatusmenetelmiin (Poikolainen 2002, 50). Jos kuitenkin pitäydy-
tään traditionaaliseen kasvatusnäkemykseen, kasvatuksen tavoitteet ovat syvem-
mällä kuin behavioristispainotteisessa lapsen käyttäytymisen muuttamisessa. Siksi 
on puutteellista arvioida fyysisen rankaisemisen seurauksia vain lapsen näkyvän 
käyttäytymisen muutosten tai mukautumisen ja tottelevaisuuden kautta. Fyysisen 
rankaisemisen seurauksissa on huomioitava laajempi kehityksellinen kulku kuten 
kognitiivinen, sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys sekä mielellään myös lapsen 
oma näkemys asiasta vähintään siinä vaiheessa, kun hän on itse jo aikuinen. Tämä 
puoltaa fyysisen rankaisemisen käyttämättömyyttä kasvatuksessa. Lisäksi eettiseltä 
kannalta tarkasteltuna humaanissa yhteiskunnassa kaikenlaisen fyysisen väkival-
lan, myös lapsiin kohdistuvan, tulisi olla kiellettyä (Grolnick 2003, 36). 

Holdenin, Millerin ja Harrisin (1999) tutkimuksissa osoittautui, että usein lap-
siaan piiskaavat vanhemmat uskovat ja olettavat, että piiskaamisella on myönteisiä 
vaikutuksia sekä lapsen sen hetkiseen mukautumiseen tai tottelevaisuuteen että 
tuloksiin pidemmällä aikavälillä. Ruumiillinen rankaiseminen on heille siis osit-
tain instrumentaalista toimintaa. Näin ollen jos ruumiillista kuritusta halutaan 
estää, olisi pystyttävä vaikuttamaan myös vanhempien oletuksiin ruumiillisen ku-
rituksen seurauksista. (Holden, Miller & Harris 1999, 908, 911–912, 916–918.)170 

Haastattelemani vanhemmat eivät yhtä isää lukuunottamatta pitäneet ruumiil-
lista kuritusta sopivana kasvatuskeinona, koska näkivät sen olevan joko vahingol-
linen, muuten hyväksymättömissä oleva tai toimimaton. Jokainen vanhempi näki 
muunlaisen rankaisemisen olevan kuitenkin toisinaan tarpeellinen vallankäytön 
muoto. Ruumiillisen rankaisun välttäminen ei tarkoitakaan, että vanhempien pi-
täisi pidättäytyä kaikesta rankaisemisesta (Gershoff 2002, 551). 

Haastattelemani vanhemmat rankaisivat lapsiaan useiden syiden vuoksi. Yksi 
yleisimpiä rankaisun syitä oli lapsen rankaiseminen vääristä teoista tai tottelemat-
tomuudesta. Vääriä tekoja olivat vanhempien silmissä esimerkiksi rumien sanojen 
käyttö ja valehtelu.

Haastattelulainaus 134
äiti: No semmosessa tilanteessa, jos ei millään tottele. Että on sanonu niin monta 
kertaa eikä niinku oo mitään meininkiä.

170 Osaltaan tähän voisi auttaa metavanhemmuus eli intentionaalisesti lastenkasvatus-
ta ja omaa vanhemmuutta arvioiva toiminta. Metavanhemmuus näyttää edistävän sel-
laista vanhemmuutta, joka myötävaikuttaa lapsen positiiviseen kehitykseen. (Holden 
& Hawk 2003, 191, 194.) Toisaalta Holdenin, Millerin ja Harrisin tutkimustulos voisi 
tarkoittaa myös, että jotkut vanhemmat oikeuttavat ruumiillisen rankaisemisen jopa 
metavanhemmuuden kautta, jos he olettavat sen olevan tehokas kurinpidon muoto.  
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Haastattelulainaus 135
isä: Kerran kun oltiin mökillä ja se (poika) harrasti rumempaa kieltä, niin mä tota, 
tietenkin vaimon kanssa käydyn keskustelun jälkeen totesin, että okei, otetaan pu-
helin pois verkosta. Se on niinkun semmonen konkreettinen. 

Haastattelulainaus 136
äiti: Valehtelemisesta mä oon kyllä rankassu. Ja sitten joissain tilanteissa oon rumien 
sanojen käytöstä rankassu. – Ja jos esimerkiksi sellanen tilanne on ollu, että jotain 
ei oo saanu tehdä ja sitten kuitenkin  on tehny, niin semmosissa tilanteissa oon 
rankassu. – Valehtelutilanteissa oon käyttäny kivan asian kieltämistä. Se (valehtelu) 
on mulle punanen vaate.

Samoin vanhemmat rankaisivat tarkoituksenaan estää ei-toivottavaa käyttäyty-
mistä kuten koulumenestyksen laskua tai mopoilua alle 15-vuotiaana julkisilla 
teillä. Mielenkiintoisesti eräs isä antoi lasten mopoilla alle 15-vuotiaina kuitenkin 
metsäteillä. Rankaisu seurasi vain mopoilusta julkisilla teillä.

Haastattelulainaus 137
haastattelija: No tuleeko mieleesi tilanteita, joissa käytät rankaisemista?
isä: – On, no koulumaailmaan liittyy sillä lailla, että jos laiminlyö niin kun sitä 
koulujuttuaan, että tuota numerot putoaa esimerkiks kaks numeroa jossakin kohtaa 
niin tuota sillä lailla niin tulee, että tänään et mene harrastamaan sitä vaan nyt luet 
tuota, kertaat vähän niitä asioita mitkä on jääny huonommalle. Niin siinä kohtaa se 
ehkä tulee selkeimmin siinä kouluasioissa. 
– Me asutaan maaseudulla ja lapset, jotka eivät vielä ole mopoiässä niin ajavat silti 
mielellään mopolla. – Ja sitten, kun he ajelee tuolla julkisilla teillä ja jäävät siitä 
kiinni, niin siitä seuraa tietysti rankasu, että nyt on mopolla ajo sitten pannassa, koska 
tässä on sitten taas olemassa metsäteitä, jossa voi harrastaa sitä samaa ihan niin kun 
sujuvasti sillain. – Että sillon se oikeus siihen mopolla ajon harrastamiseen menee ja 
sen kans, että mä en koe sitä niin isona turvallisuusriskinä, että kun on vaikka 14-
vuotias, etteikö hän vois ajella tuolla metsäteillä mopolla, mutta sitten jos hän menee 
ajelemaan tuonne julkisille teille niin se on sitten eri juttu. Ja siitä esimerkiks on 
seurannu rangaistustoimenpiteitä, joka nyt käytännössä on sitä, että sillä mopolla 
ei vaan ajeta.

Rankaisemista käytettiin myös estämään tai katkaisemaan paha tilanne kuten las-
ten välinen riita tai tappelu tai toisen ihmisen vahingoittaminen. 

Haastattelulainaus 138
äiti: Joo, tää menee jo aika pitkälle, sinne alle kouluikäisiin lapsiin. Että tota, silloin 
kun on ihan mahdoton joku riita ollut, että on pitänyt erotella niitä ja näin. Niin sil-
loin on joutunut, voi olla, että joskus on joku laitettu toiseen huoneeseen taikkka.

Haastattelulainaus 139
isä: Tai tietynlaista käyttäytymistä, koska nyt kun on kaks lastakii niin siinähän on 
ihan sellasii, että toinen voi niin kun tehdä vaikka pahaa toiselle.
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Samoin rankaisemista käytettiin rajojen asettamisen ja tiettyjen periaatteiden 
opettamiseksi. 

Haastattelulainaus 140
äiti: Että lähinnä se, että silloin, kun vanhempi lapsi yrittää selvästi alistaa sillä omal-
la tietämisellään ja osaamisellaan pienempiä, niin se on semmoinen, että mulla kar-
vat nousee pystyyn. – Että jotenkin sen vanhemman täytys ymmärtää, että sillä on 
etulyöntiasema siitä omasta iästään riippuen ja koosta ja kaikesta. – Mut et se on 
se, joka mua voi kaikista eniten niinku voi suututtaa, on se, että joku painaa toista 
niinku (alaspäin) ilman ilman mitään semmoista erityistä syytä.

Rankaisemiselle oli myös käytännöllisiä syitä kuten vanhemman jaksamattomuus 
tai äkkipikaistuminen. 

Haastattelulainaus 141
haastattelija: No entä tuleeko mieleesi tilanteita, joissa käytät tai olet käyttänyt ran-
kaisemista?
isä: Ne liittyy kyl näihin tälläisiin äkkipikaistusjuttuihin, et siinä on kyllä räisky-
nyt. – Jossain vaiheessa niin kieltämättä muutaman kerran tukkaan olen tarttunut. 
– Kun oon ollu ittekin ollu vähän kuohuksissa. Se ei oo sellasta toimintatapaa niinkun 
pitäisi olla, mutta minkä sitä luonnolleen mahtaa.

Haastattelulainaus 142
tyttö: Tietokone voidaan kieltää. Teeveetä nyt ei yleensä, äiti vei sen kyllä kerran 
pois, mutta siihen ei ollu mitään syytä, ku se ei vaan jaksanu sitä. Mut siitä on tosi 
kauan aikaa. No sit voi olla semmonen, että et saa mennä harrastukseen, se on pahin 
mahdollinen varmaan.

Vanhemmat näkivät rankaisemisen osittain myös kyseenalaisena toimintana. Eri-
tyisesti ruumiillinen rankaisu oli joidenkin lasten kohdalla vain lisännyt aggressi-
ota tai osoittautunut muuten toimimattomaksi. Eräs isä näki, että oli rankaissut 
joskus väärin perustein, kun lapsi oli vahingossa rikkonut jotakin. 

Haastattelulainaus 143
äiti: Ruumiillista rangaistusta  mä oon kerran kokeillu, voin  sen sanoa. – Mutta 
siitä seuras se, että se niin kun nosti agression ja se tilanne niin kun vaan paheni. 
– Jollonka mä niin kun totesin, että se on niin kun väärä konsti, että se ei tepsi. 

Haastattelulainaus 144
isä: Usein kuitenkin sillä tavalla, että mä oon siinäkin ollu, en oo ihan oikein men-
ny, mä oon saattanut, jos joku rikkonut jonkin asian, joka kuitenkin ollu aikalailla 
tahatonta, niin mä esimerkiks hermostunu semmosesta, joka niinkun ei välttämättä 
oo niiden vika tai noin. 

Eräs äiti kertoi, että heillä yritetään rankaisemisen sijaan selittää ja perustella
asioita.
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Haastattelulainaus 145
äiti: Koskaan en käynyt fyysisesti käsiksi kehenkään lapseeni. Et joskus ois tehny 
mieli, siis tuhat kertaa on tehny mieli tehdä vaikka mitä, mut että ei siihen. – Ei 
meillä oo koskaan ollut mitään tämmösiä, et saa sitä tai arestia tai muuta. Et aina on 
yritetty selittää ja perustella, et minkä takia asia on nyt näin, minkä takia sä et voi 
tehdä noin ja näin. 

6.7 Suostuttelu

Suostuttelu on kykyä vakuuttaa toinen siitä, että tietty päätös, arviointi tai toimin-
ta on perusteltua, järkevää tai oikein (Turner 2005, 7).171 Suostuttelu on vaikut-
tamista, jonka tarkoituksena on muuttaa suostuttelun kohteen asenteita tai käyt-
täytymistä joko argumentoinnin, järkeilyn tai keskustelun kautta (Kelman 2001, 
13). Kun A esittää argumentteja, vetoomuksia ja pyyntöjä B:lle ja B arvioi niiden 
sisältöä itsenäisesti omien arvojensa ja päämääriensä pohjalta, kyseessä on suos-
tuttelu. Usein suostuttelua ei ole laskettu vallan muodoksi, sillä siitä on katsottu 
puuttuvan valtasuhteen epäsymmetrisyyden. Toisaalta suosutttelu täyttää vallan 
klassisen ehdon sen suhteen, että vallanhaltija saavuttaa intentionaalisia päämää-
riään suhteessa vallan kohteeseen. Lisäksi suostuttelu on riippuvainen resursseis-
ta, jotka ovat epätasaisesti jakautuneita vallan osapuolten kesken. (Wrong 1979, 
32–33.) Vaikka suostuttelu näyttäytyy vallan kohteen vapauden säilyttävänä vallan 
muotona, siihen sisältyy yleensä asymmetria vallan haltijan ja vallan kohteen vä-
lillä (Kelman 2001, 13).

Suostuttelu ei perustu ainakaan suoraan pakkoon, vaan sanallisten ja sanatto-
mien symbolien valtaan. Tosin usein pakkokeinoja edelllyttää suostuttelu ja niinpä 
suostuttelu voi olla epäsuorasti pakkoon perustuvaa. (Miller 2002, 4.) Suostutte-
lun ja pakon välinen raja onkin usein häilyvä (Wilson & Morgan 2004, 447), sillä 
suostuttelussa voi olla pakon tai manipulaation aineksia (Kelman 2001, 15). Täten 
suostuttelu ei välttämättä eroa aina radikaalisti pakosta, vaan monet suostuttelun 
muodot ovat jonkinlaista pakkoa (Russell 1938, 280–281). 

Vaikka toiminta näyttäisikin yhden osapuolen näkökulmasta tietynlaiselta 
– esimerkiksi suostuttelulta – se voi näyttää toisen osapuolen näkökulmasta käsin 
erilaiselta – esimerkiksi toinen osapuoli voi ennakoida suostuttelijan mahdolli-
suuksia pakkovallan käyttöön (Nuutinen 1994, 52–53). Koska valta ja intiimisyys 
muokkaavat perheenjäsenten valintoja, tulkintoja ja vastareaktioita suhteessa 
suostuttelustrategioihin, kaksi perheenjäsentä voi kokea ”saman” suostutteluyri-
tyksen eri tavoilla (Wilson & Morgan 2004, 464).

Haastatteluaineistossani vanhemmat käyttivät suostuttelua silloin, jos toivoivat 
lapsen suostuvan toivomuksensa toteuttamiseen, jonka suhteen lapsella oli valin-

171 Toisaalta voidaan tehdä erottelu suostuttelun ja vakuuttamisen välillä, jolloin suos-
tuttelu perustuu pääasiassa symbolisiin strategioihin, jotka aiheuttavat vastaanottajas-
sa emotionaalisia reaktioita, kun puolestaan vakuuttaminen perustuu pääasiassa loo-
giseen todistukseen vetoaviin strategioihin, jotka vetoavat kuulijan järkeen ja älyyn. 
(Miller 2002, 6.) Näin määriteltynä vakuuttelu olisi lähempänä rationaalista argumen-
taatiota.
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nanvapaus. Tällaisia asioita olivat ajan viettäminen vanhemman kanssa, kylään 
tai sukulaisiin lähtö, esiintyminen tai pikkusisaruksen vahtiminen. Vanhempien 
kertoma oli linjassa sen kirjallisuudessa havaitun seikan kanssa, että lasten kasva-
essa vanhemmat turvautuvat enenevästi suostutteleviin strategioihin (Cummings 
& Schermerhorn 2003, 96).

Haastattelulainaus 146
isä: Suostuttelua käyttää tietenkin kaikessa arjessa, että yrittää suostutella lapset 
– lähtemään mukaan vaikka johonkin, mitä he ei mielellään nykyään tee, siihenkin 
täytyy yleensä suostutella. – Että lähteekö he vanhempiensa kanssa mukaan johonkin 
kyläilemään tai ylipäätään kaupungille ostoksille, kun he on kuitenkin niin isoja, 
että he voi lähteä sinne itekseenkin. – Vanhempina kun haluaa elää edelleen sitä 
elämää lastensa kanssa, niin aina joutuu suostuttelemaan myös siihen, että sais elää 
heidänkin kanssaan niin kun sitä vapaa-aikaakin aktiivisemmin, kun heillä on ne 
omat tarpeensa niin isot. Et jos me käydään X:ssä ostoksilla – sekin on jo suostutte-
lemista ylipäätään, että lähtisivät mukaan.

Haastattelulainaus 147
haastattelija: No entäs onko semmosia tilanteita, että vanhempasi suostuttelevat 
sinua? 
tyttö: No ehkä, jos mä en vaik haluu mennä johonkin, mihin mun ei oo varsinaisesti 
pakko mennä, niin ne saattaa, että tuu, tuu nyt mukaan.

Suostuttelu oli myös osa kaupankäyntiä. Nuori mietti strategisesti, mitä hyötyä 
hänelle on suostumisesta.

Haastattelulainaus 148
isä: No suostuttelua, sanotaanko se on semmosta, hei tehäänks diili, että sanoisin 
mieluummin, että se on kaupantekoa, tai neuvottelua, kaupantekoa mieluummin, 
koska siinä, että et just tää, että sovitaanko näin, että jos sä teet näin ja näin ja näin, 
niin sit mä teen näin. 

Haastattelulainaus 149
haastattelija: Mitä sä teet, kun sua suostutellaan, suostuks sä yleensä?
tyttö: No sit mä voin kysyä, että miten tästä maksetaan tai mikä mun palkka on niin-
kun ja et. Sit tiedustelen tästä asiasta, että onks siitä jotain hyötyy mulle.

Suostuttelun avulla tietty asia, kuten maalle meno, pyrittiin saamaan houkuttele-
van kuuloiseksi. Houkuttelevuutta lisättiin kompromissin tarjoamisella.

Haastattelulainaus 150
äiti: Ehkä tää maalle meno, suostuttelen Sampoa maalle. 
haastattelija: Joo. Millä tapaa sä yrität perustella?
äiti: No oikeestaan, tai sanotaan niin, että yritän saada sen asian houkuttelevaks. 
– Ja sitten ehkä sitä, että tehdään se kompromissi ja sen jälkeen, että okei, että ens 
viikonloppuna voit jäädä sitten, kun nyt oot.
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Suostuttelu saattoi liittyä myös palkitsemiseen. 

Haastattelulainaus 151
isä: – Siellä on aina, meillä on aika monessa asiassa kuitenkin semmonen palkinto 
takana, että pitää muistuttaa siitä palkinnosta. Se on ehkä tavallaan suostuttelua, 
että niin kun muistuttaa siitä, että kun siivoot huonees perjantaina niin sä saat 
karkkipussin. 

Haastattelulainaus 152
haastattelija: Entäs tuota, onko sellaisia tilanteita, joissa vanhempasi suostuttelevat 
sinua johonkin?
poika: On semmosia varmaan tuota, lähinnä lukemaan ruotsia. Mä en yhtään tyk-
kää, mun mielestä ruotsi on niin turhauttavaa ja ties mitä. Mutsi sitten yrittää sitten, 
on se koettanut lahjoakin jotenkin, mutta ei se oo onnistunu.

Suostuttelu saattoi myös olla keino, jota käytettiin ensin. Jos se ei tepsinyt, siirryt-
tiin muihin, pakottavampiin vallan muotoihin.

Haastattelulainaus 153
äiti: Niin, no se suostuttelu taas on niin kun vähän nuoremmille lapsille, että voi 
niinku puhumalla niillekin yrittää, mutta että tota niille ei kuitenkaan se oma ajat-
telu ole niin pitkällä, että ne pystyis, mutta että aina sen voi ensin selittää niinkun 
suostuttelemalla, ja jos ei ala sujua, niin sitten täytyy vaan vanhmpien päättää ja 
tehdä se omalla tavalla.

6.8 Sitoumusten ja sopimusten aktivointi

Sitoumusten aktivointi kohdistuu siihen, että toinen saadaan tekemään jotakin ve-
toamalla hänen tekemiinsä sopimuksiin tai lupauksiin (Lagerspetz 1994, 107–108). 
Valtaan liittyy olennaisena puolena erilaisten sopimusten ja sitoumusten teko. Toi-
sistaan riippuvaiset vallan osapuolet ovat yleensä neuvottelusuhteessa keskenään, 
jolloin myös sopimukset ovat yleisiä. (ks. Tamminen 1998, 300–304.)

Perheenjäsenten kyky muuttua suhteessa toisiinsa edellyttää jatkuvaa neuvotte-
lua sekä itsensä että muiden perheenjäsenten kanssa (Eriksson 2007, 288–289). Neu-
vottelu ei ole pelkästään sanojen välityksellä tapahtuvaa neuvottelua, vaan siihen 
liittyy myös tekoja ja tunteita (Korvela 2003, 149–150). Karrakerin ja Grochowskin 
(2006) mukaan neuvottelua tarvitaan, jotta voidaan täyttää sekä perheenjäsenten 
yksilölliset tarpeet että perheen tarpeet. Tämä tapahtuu niin, että perheenjäsenet 
määrittelevät oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sekä neuvottelevat rajoja, joiden 
puitteissa yksilöiden riippumattomuus ja yksityisyys otetaan huomioon. Jo pieni 
lapsi oppii perhettä koskevien rajojen määrittämistä ja venyttämistä seuraamalla 
vanhempiensa neuvotteluja. (Karraker & Grochowski 2006, 346.)172 

172 On kuitenkin yleistä, että vaikka lapset voivat osallistua neuvotteluihin, heidän vai-
kutusvaltansa esimerkiksi sääntöjen muuttamiseen on vähäinen (Hill 2005, 87). 
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Sopimukset koskivat haastattelemissani perheissä useimmiten kotiintuloaiko-
ja, menemisiä, kotitöihin liittyviä velvollisuuksia ja esimerkiksi alkoholin käyttöä.

Haastattelulainaus 154
haastattelija: No onko sellaisia tilanteita, joissa vetoat aikaisemmin tehtyihin sopi-
muksiin? Onko teillä sopimuksia?
äiti: Joo, on joo. Kotiintuloajat, alkoholinkäyttö ja menoajat ja, on niitä, nää samat.

Haastatellut vanhemmat käyttivät sitoumusten tai sopimusten aktivointia yrittäes-
sään saada lapsen noudattamaan hyviksi näkemiään asioita. Kuten eräs äiti myön-
si, käytännössä sopimukset ovat vanhempien tekemiä: jos nuori saisi päättää, hän 
ei tekisi sopimusta esimerkiksi huoneensa siivoamisesta. 

Haastattelulainaus 155
isä: Ne on vanhempien arvomaailmasta luotuja sopimuksia, joista pidetään kiinni ja 
tietysti se sillain on lapsista tylsää, että me vedotaan sellasiin sopimuksiin, joita he ei 
välttämättä haluais tunnustaa, että ne on mitään sopimuksia.

Haastattelulainaus 156
äiti: Joo, siis ei kai kukaan murrosikänen tee huoneen siivouksesta sopimusta, et se 
siivoaa huoneensa joka perjantai. Että sehän on vanhempien sopimus. Että sovitaan 
niin, että sä siivoot.

Toisaalta myös nuorella oli sekä sananvaltaa sopimuksista päätettäessä että taitoja 
neuvotella itselleen mieluisia lopputuloksia.

Haastattelulainaus 157
haastattelija: Kuka näistä säännöistä ja sopimuksista päättää?
poika: No molemmat vanhemmat ja sit kyl mäkin saan vähän sanoa mun mielipi-
dettä.

Haastattelulainaus 158
haastattelija: No onko sulla ja sun vanhemmilla joitain sääntöjä tai sopimuksia 
joistain asioista?
tyttö: No on sillein, että pitää tulla yhdeksältä kotiin, mutta sekin on ihan neuvotelta-
vissa tilanteen mukaan, että. Että jos mulla on joku asia, että mun täytyy tulla vähän 
myöhemmin niin ei se oo mikään välttämätön, että nyt täytyy tulla yhdeksältä. 

Haastattelulainaus 159
haastattelija: No milloin lapsilla on valtaa sinuun?
isä: – vetoavat omiin näkemyksiin ja periaatteisiin ja ovat sillain verbaalisesti fi k-
suja, et ne vetoomukset menee aika usein tietysti läpikin, että se on eräänlainen kans 
vallankäyttö heiltä, että kyllä he osaa neuvotella omasta puolestaan asioita ja tietää, 
että neuvottelemalla saa asioita niin kun menemään sillä lailla kun itte haluaa taval-
laan.
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Sitoumusten aktivoinnin avulla pyrittiin käytännönläheisesti arjen sujumiseen. 

Haastattelulainaus 160
äiti: No me ollaan yritetty, tai mä oon ainakin yrittänyt sillain, että me niin kuin 
sovittais etukäteen, että esimerkiks että huomenna, kun me lähdetään sinne, niin pi-
täis nousta. – Että pitää olla yhdeksältä sängyt petattuina ja vaatteet päällä, että me 
ennätetään, ettei tuu semmoinen kiiire.

Toisaalta sopimuksiin vetoaminen ei ollut vain vanhempien intresseissä. Jos lap-
selle oli luvattu palkinto hyvästä koulumenestyksestä, hän vetosi siitä tehtyyn so-
pimukseen hyvän todistuksen saatuaan. Näin ollen sopimukset palvelivat välillä 
myös nuorten etua.

Haastattelulainaus 161
isä: No yleisesti, että jos vaikka koulu menee hyvin niin sitten saa tiettyjä asioita. Se 
hyvin meneminen on määritelty jollain lailla aina ja sitten pitää kiinni tietysti siitä, 
niistä sopimuksista mitä on tehty, että muistatko mitä lupasit, että, että jos tää ja tää 
sujuu niin sit mä saan sitä ja sitä. Ja se on semmosta niin kun niitten sopimusten 
kautta kans semmoista vallankäyttöä heidän taholtaan, että. 

Se, missä määrin lapsi tai nuori saattoi osallistua sopimusten ja sitoumusten muo-
dostamiseen, riippui vanhempien mielestä sekä iästä että kyseessä olevasta asiasta. 
Erään isän näkökannan mukaan lapsi voi osallistua ”oman elämäntilanteensa jär-
jestämiseen” tiettyjen, vanhempien päättämisen puitteiden sisällä. Rajapinnoilla 
ja elämän reunaehtojen luonnissa kuten taloudellisella ja henkisellä puolella van-
hemmilla oli kuitenkin päätäntävalta.

Haastattelulainaus 162
haastattelija: No missä määrin sun mielestä lapsi voi osallistua päätöksentekoon ja 
sopimukseen, jotka koskevat hänen kasvatustaan?
isä: Nää rajanvetojutut on semmosia, mihin mun mielestä lapset ei osallistu. – Ja 
vanhemmat määrää raamit missä eletään, sekä taloudelliset, että henkisellä puolella, 
mutta sitten tuota, mun mielestä lapsilla on oikeus osallistua siihen, niinkun sen 
sisällä, oman elämäntilanteensa järjestämiseen ja sen päättämiseen tai olemalla mu-
kana päättämässä siitä, minkälaisia, mikä hänen huoneensa järjestys on, ja tällaiset, 
hyvinkin paljon. Mutta tavallaan ne rajapinnat, niinkun niissä, joka raamittaa sen 
elämän, raja- ja reunaehdot, niin ne on vanhempien päätettävissä. 

6.9 Rationaalinen argumentaatio tai järkeily

Rationaalinen argumentaatio tai vakuuttaminen viittaa siihen, että A esittää B:lle 
argumentteja, vetoomuksia tai kehotuksia ja B hyväksyy nämä riippumattomasti 
arvostuksistaan ja tavoitteistaan käsin arvioiden. Usein on ajateltu, että tässä ei 
ole kyseessä vallankäyttö, koska periaatteessa B:n valintaa ja päätöstä eivät rajoita 
rangaistukset, palkkiot tai velvollisuudet ja koska hän on periaatteessa vapaa kään-
tämään vakuuttajan ja vakuutettavan suhteen toisin päin esittämällä A:lle vasta-
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argumentteja. Toisin sanoen tällöin kyseessä olisi vastavuoroinen kommunikointi, 
josta puuttuisi yleisesti valtasuhteita leimaava epäsymmetrisyys. Kuitenkin juuri 
vakuuttaminen on yksi keino ”saada aikaan aiottuja vaikutuksia toisen käyttäy-
tymisessä”. Lisäksi yksilöt ovat usein vakuuttamiskyvyiltään epätasapainossa sekä 
kykyjensä että resurssien epätasapainoisen jakautumisen vuoksi. (Wrong 1979, 
32–34; ks. myös Ylikoski 2000, 22.)   

On epäselvää onko vakuuttaminen tai rationaalinen argumentaatio ollenkaan 
vallan muoto. Mikäli se lasketaan vallan muodoksi, se on Ylikosken (2000) mu-
kaan hyvin heikko vallan muoto, sillä argumentin hyväksyminen riippuu vallan 
kohteen omasta tahdosta. Sen sijaan on tärkeää huomata, että usein muita vallan 
muotoja yritetään väittää rationaaliseksi argumentaatioksi. (Ylikoski 2000, 24.) 

Perustelemista tai järkeilyä (reasoning) pidetään yleensä tehokkaimpana pit-
kän aikavälin vanhemmuuden strategiana, sillä se johtaa usein moraalisten sään-
töjen sisäistämiseen (Perlman, Siddiqui, Ram & Ross 2000, 167). Tästä huolimatta 
järkeilyllä on mielestäni myös toinen puoli: äärimmillään se voi johtaa manipu-
latiiviseen käyttäytymiseen, jossa vanhempi pyrkii painostamaan lapsen omien 
järkeilyperusteidensa omaksumiseen ja maailmankuvan yhteismitallisuuteen. 
Puolimatkaa (1999) seuraten voidaan ajatella, että suora konfl ikti voi olla identi-
teettikehityksen kannalta parempi kuin lapsen mukauttaminen tiettyihin periaat-
teisiin tai perusteisiin vetoamalla. Aikuisten ja lasten perustelujen ja argumenttien 
ja toimintaa ohjaavien syiden selitysten erilaisuuteen ei ole kiinnitetty ylipäänsä 
riittävästi huomiota.

Haastattelemani vanhemmat käyttivät järkeilyä tai rationaalista argumentaa-
tiota perustellessaan omasta mielestään selkeän selviä ja rationaalisia asioita kuten 
ruotsin kielen hyödyllisyyttä tai tupakanpolton haitallisuutta. 

Haastattelulainaus 163
äiti: Läksyjen luku – pienempänä ala-asteellahan ne pantiin, että mitä on läksyjä ja 
nyt tehdään läksyt, ja sit kun ne on yläasteella niin sit se on, että te tarviitte näitä 
juttuja. Missä mä tarviin ruotsia? No kuule tota, jos sulle oikein hyvin käy niin sä 
meet jonkun umpiruotsalaisen tytön kanssa naimisiin. – No sitten esimerkiks pukeu-
tuminen, pistät (takin), kato mikä on sää. 

Haastattelulainaus 164
äiti: Järkeilyä, ihan, mitähän mä nyt. No esimerkiks monissa keskusteluissa mitä 
käydään lasten kanssa jostain vaikka tupakanpoltosta tai tämmösestä, asioista jär-
keillään, että onko siinä mitään mieltä. Mieltä esimerkiks että menettää terveytensä 
tai näin. 

Haastattelulainaus 165
haastattelija: No onks sellasii tilanteita, joissa vanhempasi sanovat, että sun pitää 
tehdä jotain sen takia, että se on järkevää?
poika: No just nää kaikki käydä lukio, tehdä läksyt, lukee kokeisiin. Pitää tehdä niin 
kun joku asia huolellisesti.
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Järkeilyä käytettiin myös silloin, jos tilanne muuttui äkillisesti ja uutta toimintata-
paa täytyi pystyä perustelemaan.

Haastattelulainaus 166
äiti: Että tavallaan samasta syystä sitten, että nyt me ei voidakaan lähtä, että nyt 
onkin joku sairastunut tai sitten, että nyt Erkille onkin tullut tämmöinen työhomma, 
että sit ei voikaan tehdä niin, että nyt täytyy tehäkin jotenkin muuten tai. Että oi-
keestaan se on koko ajan semmoista perustelua kans.

Rationaalista argumentaatiota käytettiin myös sen vuoksi, että lasten ajattelu ke-
hittyisi mahdollisimman paljon.

Haastattelulainaus 167
äiti: No joo, kyllä sitä täytyy yrittää harrastaa mahdollisimman paljon, koska koska 
siitä se ajattelu sitten kehittyy niillä lapsillakin, että. Että nyt tehdään niin, koska, 
että on niinkun selitys siihen, miksi se on tärkeetä.

6.10 Vallan muotojen merkitys kasvatusteorialle ja kotikasvatukselle

Vallan muotojen tarkastelussa aineistoni pohjalta on selkeästi havaittavissa, että 
vallan muodoilla oli erilaisia tehtäviä kotikasvatuksessa. Ennalta arvattavasti ei-
toivottavana tai vääränä nähdyn käyttäytymisen tai toiminnan heikentämiseksi 
tai estämiseksi käytettiin rajoittamista ja estämistä sekä rankaisemista, tietynlaisen 
käyttäytymisen tai toimintatavan vahvistamiseksi puolestaan palkitsemista. Ran-
kaisemista käytettiin paitsi rankaisemisen itsensä, myös rajoittamisen ja estämisen 
kautta. Palkitsemis- ja rangaistusasioiden järjestely ja opettaminen tapahtui myös 
manipuloinnin keinoin.  

Lapsen suojelu ja huolenpito näyttäytyi vain yleensä negatiivisina pidettyjen 
vallan muotojen eli rajoittamisen ja estämisen sekä pakottamisen kautta. Toisten 
suojelemiseksi käytettiin niin ikään vain negatiivisina pidettyjä keinoja eli rajoit-
tamista ja estämistä, pakottamista, voimankäyttöä ja rankaisemista. Tämä johtu-
nee siitä, että lasten suojelu ja huolenpito ja toisten suojelu näyttäytyivät hyvin
konkreettisina, nopeaa reagointia vaativina tilanteina. Lisäksi kyseessä oli useim-
miten ainakin lapsen oman suojelun kohdalla elämän ehtojen turvaamiseen liit-
tyvä, pikkulapsivaihetta koskeva huolenpito.

Hieman yllättäen tiettyjen moraalisten periaatteiden opettaminen ilmeni 
lähinnä rankaisemisen kautta ja yleissivistykseen ja”perhekulttuuriin” liittyvien 
arvojen välittäminen pakottamisen kautta. Kasvatuksellisten seikkojen yleisem-
mässä välittämisessä painottuivat sekä rajoittaminen ja estäminen, pakottaminen 
että palkitseminen. Sen sijaan lapsen ajattelun kehittämisessä käytettiin odotetusti 
rationaalista argumentointia ja lapsen autonomian ja neuvottelutaitojen vahvista-
misessa sitoumusten aktivointia. Rajojen asettamisen ja noudattamisen korosta-
misessa käytettiin rankaisemista, mutta yleisemmässä pelisääntöjen tai sopimus-
ten opettamisessa rationaalista argumentointia. 

Palkitsemista käytettiin lähinnä positiivisten asioiden kuten hyväksynnän ja ra-
kastamisen ilmaisemiseen, motiivin luomiseen ja perheyhteyden vahvistamiseen. 



191

Kasvatuksen päämäärien mukaisen identiteetin vahvistamiseen käytettiin myös 
palkitsemista. Vanhemman ymmärrys lapsen tilannetta kohtaan näyttäytyi niin 
ikään palkitsemisen kohdalla, sillä sitä käytettiin edellisten lisäksi myös hankalasta 
tilanteesta selviämiseen, jaksamiseen kannustamiseen ja yrittämisestä ja asian lop-
puunsaattamisesta palkitsemiseen. 

Strategista toimintaa ja kaupankäyntiä harjoitettiin suostuttelun ja sitoumusten 
aktivoinnin kautta. Oman tahdon läpiviennissä vanhemmat käyttivät monipuoli-
sesti vallan muodoista manipulointia, palkitsemista, suostuttelua ja sitoumusten 
aktivointia. Suostuttelu näyttäytyi eniten välineellisenä vallan muotona suhteessa 
muihin vallan muotoihin, sillä sen kautta sekä aktivoitiin palkitsemista että ”uh-
kailtiin” ennen  ”kovempiin” vallan muotoihin kuten pakottamiseen siirtymistä.

Kotikasvatuksen käytännön toiminnasta johtuvassa vallankäytössä käytettiin 
monipuolisesti sekä rajoittamista ja estämistä, palkitsemista, rankaisemista ja si-
toumusten aktivointia. Vaihtoehdottomiksi nähdyissä tilanteissa turvauduttiin pa-
kottamiseen, hallitsemattomissa tilanteissa voimankäyttöön. Pikaistumistilanteita 
luonnehtivat sekä voimankäyttö että rankaiseminen. Asioiden säätelyssä turvau-
duttiin rajoittamiseen ja estämiseen, sopimusten ja sääntöjen lujittamisessa pal-
kitsemiseen.

Vallan muotoja on tarkasteltu muun muassa niiden salliman itsemääräämisoi-
keuden173, suostumuksen174, vallankäyttäjän tahdon kommunikoinnin175 tai mo-

173 Vallan kohteena oleminen ei automaattisesti tarkoita ristiriitaa itsemääräämisen 
kanssa: Esimerkiksi palkitseminen ei riistä itsemääräämistä, mikäli vallan kohteella on 
aito mahdollisuus valita toisin. Pakkovalta sen sijaan on ristiriidassa itsemääräämisen 
kanssa eikä pakotuksen kohteeksi joutunutta pidetä yleensä edes lain edessä vastuuna-
laisena. Toisaalta tehokas pakko edellyttää jonkinlaista rationaalisuutta, sillä pakotetun 
ihmisen ei katsota olevan täysin ulkoisten voimien ohjaama eikä toisaalta täysin ir-
rationaalisia tai ulkoa ohjattavia olentoja ole edes mahdollista pakottaa. Toisin sanoen 
pakotettavalla on aina mahdollisuus toisenalaiseen valintaan, vaikka usein hinta onkin 
sellainen, jota ihminen ei ole valmis maksamaan. Tämä ei tietenkään tee pakottamise-
sta moraalisesti hyväksyttävää. (Lagerspetz 1994, 108–109, 111–112.) 
174 Kaikki valtasuhteet eivät perustu molempien osapuolien suostumukseen. Valta-
suhteisiin liittyy selkeästi myös esimerkiksi haluttoman tottelevaisuuden, pakottamisen 
ja voimakkaan fyysisen voimankäytön tapauksia. Useissa tapauksissa valtasuhteisiin
liittyy pikemminkin myöntymistä kuin suostumusta. (Burbules 1986, 99.) Pehmeänä 
kontrollina voidaan pitää houkuttelua, suostuttelua ja rohkaisua. Mutta jos A:n vai-
kutuksesta B toimii vastoin intressejään tai A loukkaa B:n vapautta, kyseessä on pa-
kottaminen, voimankäyttö, väkivalta, manipulaatio tai auktoriteetti. Tällöin A:n vallan 
taustalla on resurssieroja tai keinoja, joiden avulla A saa ”etulyöntiaseman” B:n suhteen. 
(Niiniluoto 2000, 37.) 
175 Voimankäytössä tahdon kommunikointi on epäolennaista, manipulaatiossa tah-
don kommunikointi puuttuu jo määritelmällisesti. Suostuttelun tai vakuuttamisen 
tapauksessa vallankäyttäjä yleensä kertoo tahtonsa, mutta vallankäyttäjän tahto ei ole 
kuitenkaan vallan kohteen toiminnan syy. Sen sijaan pakottamisessa, palkitsemissa ja 
auktoriteetissa vallankäyttäjän tahdon kommunikointi on keskeisessä osassa. (Ylikoski 
2000, 22–23.) 
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raalisen arvon176 perusteella. Kotikasvatuksessa vallan muotoja voidaan arvioida 
myös kasvatuksen perustehtävien toteutumisen tai vanhempi-lapsisuhteen vaiku-
tusten kautta. 

Pulkkinen erottaa toisistaan kolme erilaista kurinpitomenetelmää: (1) Vallan 
korostaminen, joka pitää sisällään ruumiillisen rankaisemisen, aineellisten palk-
kioiden ja etuoikeuksien kieltämisen sekä väkivaltaisten pakkokeinojen käytön ja 
niillä uhkailun. (2) Kiintymyksen kieltäminen, johon sisältyy erilaisia paheksun-
nan ilmaisuja kuten lapsen huomiotta jättäminen, eristäminen ja ylipäätään sen 
ilmaiseminen, että vanhemmat eivät pidä lapsesta.177 (3) Ohjaaminen, jolla tarkoi-
tetaan selittämistä, neuvomista, lapsen harkintaan vetoamista ja lapsen eläytymis-
kyvyn kehittämistä osoittamalla millaisia seurauksia hänen teoillaan on muille ih-
misille. (Pulkkinen 1977, 135–136.)  Vallan vahvistamisen, rakkauden perumisen 
tai induktion menetelmistä induktio178 auttaa parhaiten lasta sisäistämään arvoja 
(ks. Wilson & Morgan 2004, 449). Ohjaaminen on lapsen kokonaiskehityksen kan-
nalta selkeästi paras menetelmä. 

Vanhempien lasta tukevia viestimiskeinoja ovat kiittäminen, hyväksyminen, 
vahvistaminen, rohkaiseminen, fyysinen rakkauden ja kiintymyksen osoittami-
nen, avun antaminen ja yhteistyö lapsen kanssa. Keinoja, joiden avulla vanhempi 
pyrkii saavuttamaan lapsen myöntyväisyyden (tai tottelevaisuuden), nimitetään 
kontrollikeinoiksi. Ne sisältävät pakottamisen, johdattamisen sekä rakkauden
poisvetämisen. Pakottavat keinot sisältävät fyysisen rankaisemisen, suoran pakon

176 Vallan muotoja voidaan luokitella sen mukaan, nähdäänkö ne moraalisesti positiivi-
sina vai negatiivisina. Airaksinen (1984) näkee auktoriteetin moraalisesti ’positiivisena’ 
käsitteenä, sillä sitä on mahdollista käyttää sosiaalisen vaikutusvallan oikeuttamiseen. 
Sen sijaan ’pakottaminen’ on negatiivinen käsite, joka sisältää uhkauksia, väkivaltaa ja 
orjuutusta. Toisaalta pakotteen totaalinen hylkääminen viittaa anarkistiseen teoriaan, 
jota on vaikea nähdä todellisuuteen pohjautuvana teoriana. (Airaksinen 1984, 141.) 
Toisaalta kaikkia tässä käsiteltyjä vallan muotoja–lukuun ottamatta indoktrinaatiota 
ja manipulaatiota–voidaan kotikasvatuksessa käyttää moraalisesti positiivisella tai ne-
gatiivisella tavalla. Vallan muoto itsessään ei ole määräävä tekijä, vaan vallan muodon 
käyttö tietyssä tilanteessa. Manipulaatio, indoktrinaatio ja aivopesu eivät kuitenkaan 
täytä Hämäläisen ja Nivalan (2008, 204–205) mukaan kasvatuksen tuntomerkkejä, 
koska ne loukkaavat kasvatuksen ihannetta humanismista ja luovuttamattomasta ih-
misarvosta. Tällaisten vallan muotojen kohdalla jää toteutumatta positiivinen vallan-
käyttö, johon sisältyy argumentoivuus ja henkisen elintilan antaminen. Ylipäänsä voi-
daan sanoa, että piilovaikuttamisen muodot ovat eettisesti ala-arvoista vallankäyttöä. 
Kasvatuksellisen vallankäytön kriteerinä voidaan siis pitää kasvattajan avointa toimin-
tapansa ja pyrkimystensä esille tuontia sekä avointa keskustelua. (Hämäläinen & Nivala 
2008, 205.)
177 Millerin (1985, 152) mukaan lasta kohtaava suurin julmuus on kieltää häntä näyt-
tämästä suuttumustaan ja tuskaansa vanhempien rakkauden ja huolenpidon menet-
tämisen uhalla. 
178  Induktio keskittyy sisäisiin syihin koskien syitä miksi lapsen pitäisi suostua van-
hemman tahtoon. Induktio sisältää selittämistä ja syiden erittelyä: vanhempi voi esi-
merkiksi viitata seurauksiin, joita toiminta aiheuttaa lapselle tai toisille ihmisille. (Fitz-
patrick & Badzinski 1994, 749.)
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käytön sekä materiaalisten tavaroiden tai etuoikeuksien riistämisen tai niiden 
uhan. (Fitzpatrick & Badzinski 1994, 749.) 

Rice (1996) on jakanut vallan taktiikat sen mukaan, auttavatko ne paremman 
suhteen luomisessa vai vahingoittavatko ne tätä suhdetta tai toista ihmistä. Suh-
detta parantaviksi taktiikoiksi Rice (1996) nimeää keskustelun, selittämisen, kysy-
misen, kertomisen, kaupankäynnin ja neuvottelun. Taktiikoita, jotka voivat joko 
parantaa tai vahingoittaa suhdetta ovat suostuttelu ja ”kivana oleminen”. Vahin-
goittavia puolestaan ovat muun muassa taktiikat, jotka edistävät riippuvaisuutta 
sekä taktiikat, jotka perustuvat ylisuojelulle, huijaamiselle, valehtelulle, oveluudella 
taktikoimiselle, kritisoinnille, leimaamiselle, rankaisemiselle, kiristämiselle, vihalle 
ja raivolle, julmuudelle tai väkivallalle. (Rice 1996, 317–319.)

Edellä kuvattujen luokitusten kautta näyttää selvältä, että vanhemman käyt-
tämillä vallan muodoilla on merkitystä lapsen kasvatuksessa ja kehittymisessä. 
Negatiivisten, pakottavien vallan muotojen tai tekniikoiden käyttö ei saa lasta si-
säistämään arvoja, vaan toimimaan ulkoaohjautuvasti esimerkiksi rangaistuksen 
pelossa tai mukautumaan toimintaan vailla omaa motivaatiota. Koska kasvatuk-
sen pitkän tähtäimen päämäärinä ovat kasvatettavan identiteetin kehittyminen ja 
sosiaalistuminen johonkin yhteisöön, vallan muotojen valinnassa ja käytössä olisi 
pyrittävä suosimaan sellaisten muotojen käyttöä, jotka vahvistavat lapsen sisäistä-
mistä ja identiteetin vahvistumista. Toisaalta vallan muotoja ei voida erotella puh-
taasti muodon perusteella, sillä esimerkiksi palkitseminen tai rankaiseminen voi 
olla luonteeltaan joko valtaa korostavaa tai ohjaavaa (ks. Hirsto 2001, 77). 

Yhtenä vallan muotojen kriteeristönä kasvatuksessa voitaneen käyttää Kelma-
nin (1958; 2006) luokitusta myöntyväisyyteen, samaistumiseen ja sisäistämiseen. 
Myöntyväisyys on kyseessä silloin, kun yksilö hyväksyy toisen vaikutusvallan esi-
merkiksi palkinnon toivossa, rangaistuksen välttämiseksi tai hyväksynnän saa-
miseksi (Kelman 2006, 3). Tällöin ohjautuminen on melko ulkokohtaista. Tästä 
syystä pelkkien rangaistusten ja palkkioiden käyttäminen kasvatuksessa ei näytä 
perustellulta. Tietyt vallan muodot kuten rankaiseminen ja pakottaminen johtavat 
helposti myöntyväisyyteen, mutta mikäli kasvattajan tavoitteena on myös kasva-
tettavan samaistuminen tai sisäistäminen, tarvitaan muita vallan muotoja.

Samaistumisessa yksilö hyväksyy toisen vaikutusvallan luodakseen tai yllä-
pitääkseen tyydyttävää suhdetta toiseen ihmiseen. Tällainen suhde voi perustua 
vastavuoroisuuteen tai mallin pohjalta toimimiseen. (Kelman 2006, 3–4.) Tietty 
samaistuminen on hyödyllistä ja jopa välttämätöntä sosialisaation kannalta, mutta 
kasvatuksen tulisi silti rohkaista kasvatettavaa myös oman identiteetin kehittymi-
seen. Näin ollen kasvattajan vaikeana tehtävänä on käyttää vallan muotoja niin, 
että tasapaino samaistumisen ja sisäistämisen välillä säilyy. Samaistumista edesaut-
tavat vallan muodot ovat jo määritelmällisestikin manipulaatio ja indoktrinaatio 
(tosin usein epäeettisessä mielessä), osittain myös suostuttelu. 

Sisäistäminen viittaa siihen, että yksilö hyväksyy toisen vaikutusvallan ylläpi-
tääkseen toimintansa ja uskomustensa välistä vastaavuutta tai yhdenmukaisuutta 
oman arvosysteeminsä kanssa (Kelman 2006, 4). Näin ollen sisäistämisessä yksilö 
toimii voimakkaimmin sisäisen motivaationsa ohjauksessa. Mikäli kasvattaja toi-
voo kasvatettavan sisäistävän tiettyjä arvoja, rationaalinen argumentaatio ja osit-
tain sopimusten aktivointi voivat olla hyödyllisiä vallan muotoja. 
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Toisaalta on huomattava, että sisäistämiseen tarvitaan mahdollisesti myös mui-
ta vallan muotoja kuin mitä klassinen luokittelu sisältää. Esimerkiksi yhteistyö-
hön perustuva valta (power with) välittämisen ilmapiirissä (ks. luku 7.3.6) johtaa 
todennäköisesti parhaiten sisäistämiseen. Vallan muotojen klassinen luokittelu 
näyttää kattavan osan kotikasvatukseen sisältyvästä vallankäytöstä, mutta olevan 
vaillinainen sen kaikkien puolien kuvailussa tai selittämisessä. Tämä johtuu siitä, 
että kotikasvatukseen sisältyy monia erityispiirteitä kuten dialoginen kasvatussuh-
de, pedagoginen rakkaus, Menonin paradoksi ja autonomian tukeminen (ks. luku 
7.3), joita yleiset valtateoriat eivät ole huomioineet keskittyessään lähinnä valtiol-
listen toimijoiden välisiin valtasuhteisiin.

Myös vanhempien kommentit vallan muodoista vahvistavat yllä sanottua väi-
tettä vallan muotojen klassisen luokittelun riittämättömyydestä kotikasvatuksen 
vallan kuvailussa. Eräs isä halusi korostaa, että vallan muodot itsessään ovat vain 
ulkoisia muotoja, jotka eivät vaikuta ilman kasvatuksellista vuorovaikutusta ja ase-
maa. 

Haastattelulainaus 168
haastattelija: No miten nää kaikki keinot mistä tässä on puhuttu – niin mitä sä 
kommentoisit näistä kasvatusmenetelmistä, onko nääs sun mielestä oikeita?
isä: Joo kyllä, mutta siinä on se, että nää on tavallaan semmosia ulkosia muotoja. Ja 
jos niin kun semmonen todellinen kasvatuksellinen vuorovaikutus ja asema puuttuu, 
niin ei oo sitten kuitenkaan hirveän paljon pystyny vaikuttaan, tai ainakin se on sit-
ten rajallista, jollekin sektorille kenties.

Juuri mitään vallan muotoa (ehkä fyysistä rankaisemista ja pelottelua lukuun ot-
tamatta) ei voida pitää sinänsä vääränä tai oikeana, vaan tilanne on aina otettava 
huomioon. Kuten eräs isä toi esille, kyseessä on eri muotojen kombinaatio, joista 
jotkut näyttävät kuitenkin perustelluimmilta kuin toiset.

Haastattelulainaus 169
isä: Välttämättä mikään niistä oo täysin väärin eikä mikään ehdottomasti oikein. 
Että tää on kombinaatio, tilanteesta johtuva kombinaatio. Olen käyttänyt niitä, en 
tiedä olenko oikealla painotuksella käyttänyt kaikkia niitä. Totta kai siitä on tälläsia 
moraalisia puolia sit, että mikä vois olla niinku hienoo, jos kaikki järkisyitä vedoten 
kaikki vois mennä läpi. Mut ei se välttämättä mee näin siis mun näkökulmasta. 
– Kiristys ja lahjonta on aika heikkoja, pakottaminen aika heikko, joskus joutuu käyt-
tämään. Auktoriteetti on varmaan jo aika hyväkin. Tietys mielessä järkisyyt paras 
ehkä kuitenkin, koska se kasvattaa ajattelemaan. 

Vallan muotojen oikeutettu käyttäminen on kiinni myös lapsen iästä ja ennen 
kaikkea siitä, että taustalla on oltava lapsen, ei vanhemman, etu. Pedagoginen val-
lankäyttö ei siis etsi vallankäyttäjän omaa etua. 

Haastattelulainaus 170
äiti: Täysin riippuu siitä mittakaavasta ja lapsen iästä. Kyllä ne jossain kohti on ihan 
(oikeutettuja), mut se täytyy tehdä viisaasti ja sillä lailla, et se niinku palvelee sen 
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lapsen etua. – Eikä sillä lailla, et se riippuu jonkun vanhemman mieliteoista tai että 
niin kun vanhemman tunnetilat kauheesti vaikuttaa siihen. 

Kotikasvatusta ei voida ylipäänsä arvioida vain kasvatustoimenpiteiden (tai val-
lan muotojen) pohjalta, vaan merkityksellistä on kotikasvatuksen kokonaisuus. 
Pelkkiin kasvatustoimenpiteisiin keskittyminen tekee tarkastelusta behavioristis-
painotteista. Toisaalta kasvatustoimenpiteet (ja vallan muodot) ovat merkittävä 
osa kotikasvatusta, joten ne on otettava huomioon. Niiden eettisessä arvioinnissa 
on kuitenkin huomioitava, minkälaisia vaikutuksia niillä on kasvatettavaan – mikä 
puolestaan riippuu pitkälti kasvatettavan persoonallisuudesta. (Hirsto 2001, 100.) 
Toisin sanoen kotikasvatuksessa on aina huomioitava lapsen erityislaatuisuus 
omana persoonanaan. Saman kasvatustoimenpiteen käyttö voi olla esimerkiksi 
yhdelle lapselle ymmärrystä lisäävä, toiselle sekaannusta aiheuttava toimintamuo-
to (Hirsto 2001, 100). Lapsen oma persoona ja sen myötä erillisyys vanhemman 
persoonasta asettaa kannustamisen ja tukemisen vaatimuksen. Tämä rajoittaa val-
lankäyttöä ja vallan muotojen valintaa. 

Haastattelulainaus 171
äiti: Persoonallisuus, lapsen, jokainen lapsi on oma persoona. Ja se mikä pätee yhdelle 
lapselle ei päde toiselle. Ja kyllä sen oppii lapsestaan näkemään, että mikä on hyväks. 
Esimerkiks joku rangaistus, Hannalle  tepsii vihainen katse, mutta Lauralle ei. 

Haastattelulainaus 172
äiti: Koska mun mielestä lapsi on niinkun, se on eri ihminen kuin minä ja sillä on 
eri elämä kuin mulla ja mulla on niinkun korkeintaan mahdollisuus sitä alussa vähän 
tukea ja kannustaa, mutta että viimekädessä se, en mä, ei semmoinen tunkeutumi-
nen ja pakottaminen oo millonkaan sallittua.

Vaikka kotikasvatuksessa ilmenevän vallan tarkastelu vallan muotojen näkökul-
masta käsin saattaa näyttää triviaalilta itsestäänselvyyksien toistolta, sillä on olen-
nainen tehtävä tutkimuskysymysten kannalta. Vallan muotojen tarkastelu näyttää 
nimittäin sopivan erityisen hyvin kotikasvatuksen tarkasteluun, varsinkin, kun 
sitä täydennetään kotikasvatuskirjallisuuden käsitteillä. Kotikasvatuksellinen valta 
konkretisoituu vahvasti vallan muotojen kautta, kuten haastatteluaineistoni osoit-
taa. Lisäksi vallan muotojen tarkastelulla on teoriaa yhdistävä merkitys, koska sil-
lä on merkittävä osuus tarkasteltaessa kasvatettavan identiteetin kehittymisen ja 
arvojen sisäistämisen mahdollisuuksia, kuten edellä osoitettiin. Vallan muotoja 
tarkastellaan kasvatuksen mahdollisuuden ja oikeuttamisen kannalta vielä kah-
deksannessa luvussa (ks. luku 8.1.2), joka toimii kokoavana metateoreettisena tar-
kastelunäkökulmana vallan muotojen ja kotikasvatuksen välillä.
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7 Valta perheessä ja kotikasvatuksessa 

”On vaikea käsittää, kuinka kukaan voi pitää vallankäyttöä oikeutettuna kas-
vatusmenetelmänä. Se, mitä tiedämme vallankäytöstä ja sen vaikutuksista ih-
misiin, saa ihmettelemään, kuinka sitä voitaisiin hyödyntää missään ihmissuh-
teissa.–- Kun vanhemmat ymmärtävät, että vallankäyttö on yhtä moraalitonta 
kasvatuskeinona kuin muussakin elämässä, on heidän pakko etsiä rakentavam-
pia kasvatusmenetelmiä, jotka eivät perustu vallankäyttöön ja jotka toimivat 
niin lasten kuin nuortenkin parissa.” (Gordon 2004, 273–275.)179 

”Ilman rakkautta ei ole mitään kasvatusta. Rakkaus on äärettömästi arvostavaa 
kiintymystä – pietas – ja se voi ilmetä tuhansilla tavoilla. Se voi olla välittämistä 
välittömän huolehtimisen merkityksessä. Se voi olla nälkäisen ruokkimista ja 
palelevan lämmittämistä, yksinäisen huomaamista ja surullisen lohduttamis-
ta, heikon kannustamista ja onnistuneen onnittelua. Rakkaus on iloa – toisen 
ilosta iloitsemista ja ilon tuottamista toiselle. Toisaalta rakkaus voi olla välillistä 
välittämistä eli oman elämänmuodon ja samalla maailman mielen välittämistä 
tuleville sukupolville – tämän välittämisen ollessa sitä, mitä roomalaiset kut-
suivat traditioksi. Välitön huolehtiminenkaan ei kuitenkaan ole koskaan vain 
välitöntä vaan aina samalla maailman tai olemassaolon mielen välittämistä. 
Toisaalta kaikki maailman mielen välittäminen on niin ikään huolehtimista eli 
välitöntä huolenpitoa siitä, että tulevien sukupolvien ei tarvitse vaeltaa maail-
massa ilman merkkipaaluja ja suuntaviivoja. Vaikka välitön välittäminen – eli 
se, mitä yleensä rakkaudella ymmärretään – ja traditiota välittävä välittäminen 
siis ensi katsomalta asettuvatkin toisiaan vastaan, ei niitä nykyään voi erottaa 
toisistaan. Ne molemmat sisältyvät siihen rakastavaan huolenpitoon – pietas 
–, josta nykyaikainen vanhemmuus saa mielensä. Eikä tuon huolen vastakohta 
ole välttämättä ankaruus, sillä rakkaus voi toisinaan ilmetä ankaruutenakin, 
vaan välinpitämättömyys. Kasvatuksen laiminlyönti ei ala sieltä, missä lapselta 
vaaditaan kuuliaisuutta. Se alkaa sieltä, missä loppuu aikuisen ”kuuliaisuus” 
lasta kohtaan – kun aikuinen ei enää käännä korvaansa lastensa asioille vaan 
kohtelee heitä yhdentekevinä.” (Ojakangas 2001, 74–75.)

Kotikasvatukseen liittyvä vallankäyttö on varhaisuutensa, laajuutensa ja voimak-
kuutensa vuoksi mitä keskeisin kasvatuseettinen kysymys. Näkemykset kotikas-
vatukseen liittyvästä vallankäytöstä ovat vaihdelleet Millerin (1985) ”mustan

179 Gordon samaistaa kuitenkin (virheellisesti) vallankäytön pelkästään pakottamiseen 
tai estämiseen, ja näkee esimerkiksi suostuttelun ja vakuuttelun olevan vallan ulkopuo-
lella. Samoin hän näkee vallankäytön olevan vain tietynlaiseen käyttäytymiseen pakot-
tamista, jolla ei ole sen syvempää vaikutusta lapsiin. (Gordon 2004, 273.) Gordon näkee 
vallankäytön olevan yksipuolista, vain vallan ensimmäisen ulottuvuuden mukaista ja 
aina väistämättä epäeettistä toimintaa. Todellisuudessa kotikasvatukseen sisältyvä valta 
on hyvin laaja-alaista, monipuolista ja monimuotoista–välillä myös eettisesti oikeutet-
tua toimintaa.   
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pedagogiikan” ja kaiken, myös antiautoritaarisen, kasvatuksen kritisoimisesta
näkemyksiin, joissa vaaditaan vallan ja auktoriteetin palauttamista takaisin van-
hemmille ja joissa hyväksytään myös fyysinen rankaiseminen. Ydinkysymys koti-
kasvatukseen sisältyvän vallan kohdalla on: Millainen vallankäyttö olisi oikeutet-
tua, eettistä ja lapsen kasvua tukevaa? 

Luvun aluksi tarkastelen perheen, vanhempi-lapsisuhteen ja kotikasvatuksen 
määrittelyjä ja näkökulmia. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan perheeseen liitty-
vää valtaa. Perheen valtaa on käsitelty myös aikaisemmissa pääluvuissa, varsinkin 
vallan luonnetta koskevassa pääluvussa (luku 3) siltä osin kuin sen teemat ovat 
liittyneet siellä käsiteltyihin asioihin. Yllättävää kyllä, perheen valtaa koskevissa 
tutkimuksissa on hyödynnetty runsaasti yleistä valtakirjallisuutta, toisin kuin ko-
tikasvatuksen tutkimuksessa. Tämä voi johtua osittain siitä, että perhetutkimuk-
sessa keskitytään melko vähän perheen kasvatukselliseen tehtävään, jolloin yleisen 
valtakirjallisuuden luokituksia on ehkä helpompi soveltaa. 

Perheen vallan tarkastelun jälkeen tutkin kotikasvatukseen sisältyvää valtaa 
vallan pakon ja vallan eri osapuolten eli vanhemman, lapsen ja ympäristön nä-
kökulmista käsin. Kotikasvatusta käsittelevää kirjallisuutta löytyy jonkin verran, 
mutta kotikasvatuksellista valtaa käsittelevä kirjallisuus on vähäistä, hajanaista ja 
vain satunnaisesti ja pinnallisesti yleiseen valtakirjallisuuteen perustuvaa. Koska 
kotikasvatus-kirjallisuudessa ei ole käsitelty valtaa yhtä paljon tai yhtä systemaat-
tisesti kuin esimerkiksi perhettä koskevassa kirjallisuudessa, lähestyn kotikasva-
tukseen sisältyvää valtaa kotikasvatuskirjallisuudessa yleisimpien teemojen kautta. 
Tällaisia teemoja ovat kysymykset kontrollin ja autonomian sopivasta suhteesta, 
rakkauden ja dialogisen kasvatussuhteen mahdollisuudesta sekä kasvatuksen pää-
määränä olevasta hyvästä elämästä ja siihen liittyvistä arvoista. Luvun lopuksi kä-
sittelen vallan eettisyyttä sekä valtatutkimuksen yhtä tärkeintä ongelmaa – vallan 
oikeuttamista – kotikasvatuksen näkökulmasta käsin.   

Näkemys kotikasvatuksesta edellyttää myös näkemystä kasvatuksesta. Nojau-
dun pääsääntöisesti traditionaaliseen käsitykseen kasvatuksesta toimintana, jonka 
perimmäisenä tavoitteena on kasvatettavan autonomia (ks. esim. Siljander 2002). 
Toisaalta lasta ei pidä kasvattaa minäkeskeisyyteen, vaan pyrkiä vastavuoroisuu-
teen, joka sisältää sekä maltillisen autonomian että maltillisen toisiin liittymisen 
(ks. Harter 1999; Värri 2002). En näe kuitenkaan mahdolliseksi käsitteellistää kas-
vatuksellista valtaa puhtaasti moderniin kasvatusnäkemykseen nojautumalla, sillä 
se ei salli sen huomioimista, että kasvatuksellinen valtasuhde itsessään muokkaa 
kasvatettavaa ja kasvattajaa identiteeteiltään. Tämän vuoksi sovellan kasvatuksel-
liseen valtaan osittain myös postmodernia valtanäkemystä siihen liittyvistä ongel-
mista huolimatta (ks. tarkemmin luvut 4.4. ja 8.1.1).
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7.1 Perheen ja kotikasvatuksen määrittelyä ja näkökulmia

7.1.1 Perhe

Ihmisen ensimmäiset kokemukset syntyvät yleensä perheen piirissä. Nämä koke-
mukset muokkaavat puolestaan myöhempiä kokemuksia ja niiden tulkintaa. Perhe-
suhteet ovat usein ihmiselämän merkittävimpiä suhteita niiden varhaisuuden, emo-
tionaalisen painoarvon, intensiivisyyden, pitkäikäisyyden ja oletetun pysyvyyden 
vuoksi. (Goodnow 1999, 87; Lahikainen 2005, 357–359.) 180 Tästä syystä voidaan 
olettaa, että myös perheen valtasuhteilla on suuri merkitys ihmisen elämässä. 

Lapsen jäsentyminen muihin perheenjäseniin alkaa jo ennen lapsen syntymää 
häntä koskevissa puheissa. Vastavuoroisuuden kehittyminen perustuu siihen, että 
”toinen” nähdään merkityksellisenä. Perhesuhteisiin liittyvän voimakkaan tunne-
latauksen sisäistyminen perheenjäsenten mieliin on useiden tutkijoiden mukaan 
lapsen yksilöitymiskehityksen perusta. (Lahikainen 2005, 349–359.) Lapsen ter-
ve kehitys edellyttää toisin sanoen tunnevaltaa toisiin perheenjäseniin. Perheen 
vallankäyttö ohjautuu ihannetapauksessa siten, että se mahdollistaa jokaisen per-
heenjäsenen terveen identiteetin kehittymisen. 

Sosiologiassa on ennustettu perheen merkityksen häviämistä hämmästyttävän 
sitkeästi, vaikka perheen ja suvun merkitys on heikentynyt odotettua vähemmän 
(Roos & Rotkirch 1997, 10; Rotkirch 2000, 188). Sen sijaan keskustelu perheestä 
on vilkastunut ja moralisoitunut 2000-luvulla (Sevón & Notko 2008, 14). Vaik-
ka sosiodemograafi set tiedot paljastavatkin, että perhemuotojen moninaisuus on 
tosiasia (ks. esim. Demo & Cox 2000, 885; du Bois-Reymond, Büchner & Krüger 
1993) ja perheestä on olemassa monenlaisia puhetapoja ja kertomuksia (Seven-
huijsen 2000, 19), tietyt perheen ja perhe-elämän piirteet näyttävät saaneen yhteis-
kunnassa normatiivisen aseman vaikuttaen olettamuksiimme ja kokemuksiimme 
perheestä ja perhe-elämästä (McKie, Cunningham-Burley & McKendrick 2005, 
8, 10).181 Normatiiviset olettamukset perheestä vaikuttavat myös kotikasvatusta

180 Perheen nähdään yleensä jo lähtökohtaisesti olevan lapsen ja nuoren ihmissuhteiden 
kannalta merkittävin ympäristö, jonka ajatellaan (ideaalitilanteessa) sisältävän rakas-
tavaa ja palkitsevaa vastavuoroisuutta, jolla puolestaan on tärkeä osuus lapsen biolo-
gisessa, älyllisessä, psykologis-sosiaalis-moraalisessa ja persoonallisuuden kehityksessä 
(Piha 2004, 61; Gerris 1994, 144–145). Lapsen kehityksen ja elämän jatkumisen edel-
lyttämien psykologisesti intiimien, emotionaalisesti merkittävien, ainutlaatuisten ja 
riittävän pysyvien suhteiden  on katsottu usein toteutuvan parhaiten perheen piirissä 
(Baumrind & Thompson 2002, 19; Tamminen 2003, 234). Toisaalta perheen ja ihmisen 
kehityksen väliset yhteydet eivät ole yksioikoisia (Goodnow 1999, 72). Vaikka läheisten 
suhteiden nähtäisiin koostuvan keskinäisestä riippuvuudesta ja sitoutumisesta, ne eivät 
takaa ongelmatonta, lämmintä tai symmetristä suhdetta (Fitzpatrick & Badzinski 1994, 
728–729). Perheen oletetulla tai todellisella kiintymyksellä ja läheisyydellä on siis myös 
negatiivinen, ”pimeä” puolensa (ks. luku 7.2).
181 Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa perhe nähdään van-
hempia ja heidän biologisten lastensa muodostamaa kokonaisuutta laajemmaksi kä-
sitteeksi, mutta silti traditionaaliset perhemuodot ovat saaneet pisimmälle menevän 
(laillisen) suojan (Nieminen 1999, 123). 
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koskeviin näkemyksiin ja ovat osa laajempaa, vallan kolmannen ulottuvuuden 
mukaista valtaa. 

Hyväksyttävää perheen määritelmää on vaikea löytää, kun huomioidaan 
perheen historialliset ja kulttuuriset variaatiot sekä nykyisin ilmenevät lukuisat 
perhemuodot. Yleensä ainakin perhe ja kotitalous määritelminä erotetaan toisis-
taan. (Muncie & Sapsford 1995, 11, 17.) Ricen (1996, 4) mukaan perhe on ryhmä
ihmisiä, joita yhdistää avioliitto, verisiteet, adoptio, seksuaalinen suhde, sitoutu-
minen intiimiin suhteeseen, vahva perheidentiteetti tai aikuisten tapauksessa lap-
sista huolehtiminen. Perheen virallinen rakenne määrittyy biologisten suhteiden 
ja muiden suhteiden kuten avioliiton kautta, epävirallinen rakenne taas kuvaa per-
heenjäsenten hierarkisia ja dynaamisia suhteita toistensa kanssa (Piha 2004, 65). 
Perheen määrittely yhteiskunnassa on osaltaan myös vallankäyttöä. 

Perhebarometrien mukaan näyttää siltä, että perheen muodostumiskriteerit 
eivät ihmisten mielissä liity niinkään perhemuotoon, vaan siihen, että perheen 
nähdään yleensä rakentuvan kahden suhteen – parisuhteen ja vanhempi-lapsi-
suhteen – varaan.182 Perheen muodostuksen yleisimmät henkilökohtaiset kriteerit 
ovat kanssakäyminen ja tietynlainen ”henkilökemia”, jolloin rajankäynti perheen 
ja ei-perheen välillä muuttuu liukuvaksi. (Jallinoja 2000, 189, 195–196.) Perheen 
piirteiksi on määritelty muun muassa henkilökohtaisuus, arkipäivän odotukset ja 
tuttuus (Eräsaari 1994, 178, 187) sekä arvojen ja tavoitteiden oppiminen ja jakami-
nen, yhteenkuuluvuus ja altruismi, perheenjäsenten keskinäiset suhteet sekä rajan 
veto ”meidän ja muiden välillä” (Julkunen 1994, 106). 

Perheen määritelmät eivät olekaan tieteellisesti neutraaleja näkökulmia, vaan 
pikemminkin yhteiskunnassa tietyllä historiallisella hetkellä vaikuttavien poliit-
tisten tai ideologisten ilmausten ja diskurssien värittämiä näkemyksiä (Dallos 
1995, 174; Fitzpatrick & Badzinski 1994, 727). Perhe halutaan nykyään hahmottaa 
mieluummin mutkikkaana ja monisävyisenä kuin yksiselitteisenä ilmiönä. Para-
doksaalisesti moninaisuuden avulla pyritään täsmällisempään otteeseen perhees-
tä. (Forsberg 2003b, 7.) Eettisen diskurssin muutokset pluralismin ja relativismin 
suuntaan ovat vaikuttaneet perhediskurssiin siten, että siinä sallitaan erilaisia lu-
kutapoja, ajattelutapoja ja näkemyksiä. 183 Tosin tälle vastakkaisesti esimerkiksi 
uustraditionalismi ja uuskommunitarismi pyrkivät kieltämään maailman moni-
arvoisuuden. (Eräsaari 1994, 182.) 

Perhe pysyy monimutkaisena ja dynaamisena käsitteenä sekä joustavana so-
siaalisena kategoriana, joka määritellään ja koetaan lukuisin eri tavoin. Tähän 
kiinnittävät huomiota muun muassa postmoderni ja kriittinen perhetutkimus

182 Vaikka perheen katsotaan usein rakentuvan ja pysyvän koossa parisuhteen varassa 
(Jallinoja 2000, 86), keskityn tässä tutkimuksessa yksinomaan vanhempi-lapsisuhteisiin. 
183 Pluralismin hyväksyminen yhteiskunnan tasolla on kuitenkin eri asia kuin sen hy-
väksyminen perheen tasolla: vaikka yksilö hyväksyisikin erilaiset näkemykset hyvästä 
elämästä, toisten ihmisten näkemysten hyväksyminen on hänelle vain kognitiivinen, ei 
reaalinen hyväksyminen (Smeyers 1998, 209; Smeyers & Wringe 2003, 320–321). Yksilö 
voi esimerkiksi hyväksyä erilaiset perhemuodot, mutta silti suhtautua niihin kielteisesti 
omalla kohdallaan.
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(ks. esim. Cooper 1970; Fitzpatrick & Badinski 1994; Forsberg 2003b; Julkunen 
1994; Stafford & Dainton 1994). Perheen monimuotoisuudesta huolimatta siihen 
(ja sen kokemiseen) sisältyy itsepintaisesti myös traditionaalisia arvoja, näkökul-
mia, rakenteita ja käytäntöjä, joten myös ne on huomioitava perhetutkimuksessa, 
vaikkakin varovaisemmin ja refl eksiivisemmin kuin tähän asti (McKie, Cunning-
ham-Burley & McKendrick 2005, 3–4, 13, 15). 

Perhesuhteita määrittävät sekä biologiset, sosiaaliset, taloudelliset, moraaliset 
että emotionaaliset ulottuvuudet, jotka ovat usein samanaikaisia, mutta toisiinsa
nähden jännitteisiä (Sevón & Notko 2008, 13). Perheen määrittely riippuu siitä, 
painotetaanko perheen muotoa, rakennetta, tehtäviä, vuorovaikutusta vai tapah-
tumaprosesseja (ks. Fitzpatrick & Badzinski 1994; Segrin & Flora 2005, 5–11). 
Perheen kehityspsykologisesti orientoituneessa tutkimuksessa painotetaan yleensä 
joko kiintymyssuhdeteorioita, vanhemmuutta, ydinperhettä, perhesysteemiä tai 
sosiaalisia verkostoja (ks. Hay & Nash 2002). 

Perhekäsitys vaikuttaa siihen minkälaisia tehtäviä perheellä katsotaan olevan. 
Tämä heijastuu myös vanhemmuuteen ja sen määrittelyyn. (Kemppainen 2001, 
11.) Perheen tehtäviksi on esitetty yleisimmin sosialisaatiota, huolenpitoa, kehitys-
tä ja taloudellista ja emotionaalista tukea (Segrin & Flora 2005, 7–9). Yhteiskun-
nallisesti painottuen perheen tehtäviksi on esitetty muun muassa yhteisen koti-
talouden muodostamista, jälkeläisten uusintamista ja sosiaalistamista, psyykkisen 
tulevaisuushorisontin luomista ja maailman toimivuuden jatkamista (Eräsaari 
1994; Rice 1996) ja lapsen kehitystä painottaen lämpimiä ihmissuhteita, huolenpi-
toa, turvallisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta, suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää 
(Gerris 1994). Perheen vastuulla voi olla myös taloudellinen yhteistyö, resurssien 
jakaminen, identiteetin vaaliminen, koulutus, työhön ja uraan liittyvät päätökset 
sekä tärkeisiin elämänkysymyksiin liittyvä tuki ja motivointi (Gerris 1994, 146). 

Perheen keskinäisen kommunikaation on nähty tekevän siitä oman järjestel-
mänsä yhteiskunnassa (Eräsaari 1994), onpa perheen väitetty olevan yhteiskunnan 
sydämessä oleva pienin demokratiakin (Gerris 1994, 144–145). Perhe on esimerk-
ki yhteiskuntaan sisältyvästä sosiaalisesta instituutiosta, jolla ei ole aina selvää or-
ganisatorista rakennetta, mutta jolla on silti pakottavaa voimaa suhteessa yksilöön 
(Heiskala 2001a, 36). Perhe on tavallaan yhteiskunnan ja yksilöiden välisten valta-
suhteiden solmukohdassa. 

Perheen arjessa yhdistyvät yhteiskunnalliset makroprosessit ja kasvokkainen, 
sosiaalistava vuorovaikutus. Vanhempien ja lasten sosiaalisen vuorovaikutuksen 
jokapäiväiseen rakentumiseen vaikuttavat sekä suora perheitä ja lasten oikeuksia 
koskeva että epäsuora esimerkiksi työaikoja, lomia ja päivähoitoa koskeva lain-
säädäntö. (Lahikainen 2005, 355.) Kulttuuriset ja rakenteelliset tekijät kuten ide-
ologiat, yhteiskunnalliset odotukset ja työnjako muokkaavat vahvasti perhettä 
(Wetherell 1995, 252). Perheen vallankäytössä toimijakeskeinen vuorovaikutus ja 
rakenteellinen normisto limittyvät erottamattomasti toisiinsa. 

Vaikka perhe ei olekaan vain passiivinen yhteiskunnan muutosten kohde, vaan 
se rakentuu myös yksilöllisissä esimerkiksi hoivaa, seksuaalisuutta ja rahaa koske-
vissa päätöksissä, liiallinen yksilöllisten valintojen painotuskin on ongelmallista, 
koska sekä aikuiset että lapset ovat riippuvaisia myös toisista ihmisistä ja perhe ko-
konaisuudessaan on sidoksissa sosiokulttuurisiin olosuhteisiin (Forsberg 2003b, 
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10–12).184 Esimerkiksi yhteiskunnan päätökset vaikuttavat sekä suorasti että epä-
suorasti yksilöiden mahdollisuuksiin, joten perhettä ei ole olemassa ilman yhteis-
kuntaa ja sen rakenteita (Hirsto 2001, 25). Tästä syystä perhettä ei voida tarkastel-
la ”keskenään riippuvaisten185 ja kommunikoivien jäsenten muodostamana pien-
ryhmänä” irrallaan muusta yhteiskunnasta (Lahikainen 2005, 346). Näin ollen 
perheen kohdalla on perusteltua huomioida sekä rakenteelliset että toimijoihin 
liittyvät valtaselitykset. 

7.1.2 Vanhempi-lapsisuhde

Useille ihmisille vanhempana olo on elämän suurimpia ja tärkeimpiä asioita. 
Pettymyksistä huolimatta vanhemmuus säilyy ”siteenä ja velvoitteena” (Rotkirch 
2000, 187), joka määrittää olennaisesti ihmisen identiteettiä (Värri 2000, 132) ja 
muuttaa hänen näkemystään elämästä (van Manen 1991, 212). 

Vanhemmuus on jo määritelmällisesti yksilöllistymisen vastakohta ja voimak-
kaasti epäsymmetrinen suhde, joka alkaa toisen osapuolen täydellisestä haavoit-
tuvuudesta ja riippuvuudesta. Toisin kuin mahdollisesti pari- tai ystäväsuhteissa, 
vanhempi-lapsisuhteessa ihanteena ei ole milloinkaan puhdas suhde eli suhde, 
josta lähdetään, mikäli sitä ei nähdä jatkuvasti antoisana ja kehittävänä. (Rotkirch 
2000, 187–189; ks. myös Sevón & Notko 2008, 17.) Vaikka vanhemmat olisivat 
tietoisesti halunneet lapsen, vanhempi-lapsisuhde on tietyssä määrin velvollisuus, 
sillä yhteiskunnan rakenne ja lasten tarpeet pakottavat vanhemmat huolehtimaan 
lapsesta (Segrin & Flora 2005, 157). Näin ollen sekä valta että vastuu näyttäytyvät 
vanhemmuudessa merkittävinä.

Vanhemmuudesta puhuttaessa voidaan viitata geneettiseen, raskauteen poh-
jautuvaan, intentionaaliseen tai lailliseen vanhemmuuteen (Bayne & Kolers 2003) 
tai biologiseen, sosiaaliseen ja psykologiseen vanhemmuuteen (Gerris 1994, 148–
149). Koska vanhemmuuden riittäväksi määrittelemiseksi on monta vaihtoehtoa 
– ja koska vanhemmuus on osittain myös sitä miksi me sen luomme tai teemme–
voidaan puhua pluralistisesta vanhemmuudesta (Bayne & Kolers 2003). 

Isyys ja äitiys eivät siis ole vain biologisia, sosiologisia tai juridisia käsitteitä tai 
sosiaalisia rooleja. Intiimeimmät vanhempien ja lasten väliset suhteet ovat mo-
nesti institutionaalisista muodoista ja etukäteen määrätyistä rakenteista riippu-
mattomia (Gerris 1994, 148–149). Värrin (2000, 132) mukaan vanhemmuudes-
sa on kyse sosiaalisista sopimuksista ja ajallisista vaihteluista riippumattomasta 
vastuusta, jota ei voida määritellä puhtaasti intellektuaalisena tai emotionaalisena 
auttamisvastuuna. 

184 Yleisten yhteiskunnallisten trendien ei kuitenkaan pidä olettaa vaikuttavan samalla 
tavalla kaikkiin lapsiin, vanhempiin ja perheisiin. Tutkimuksen olisikin pyrittävä sel-
vittämään mitkä tekijät ja prosessit perheen sisällä muokkautuvat todennäköisimmin, 
mitkä taas epätodennäköisimmin historiallisten tapahtumien myötä. (Parke & Buriel 
1998, 530.)
185 Perhesuhteita ei kuitenkaan määritä juuri koskaan täydellinen riippuvaisuus tai 
täydellinen riippumattomuus, vaan usein niitä kuvaa parhaiten semi-riippuvuus (ks. 
esim. Lahelma & Gordon 2008).
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Koska vanhemmuus on sekä roolina että kokemuksena hyvin monitahoinen, 
on mahdollista, että se kaipaa toisaalla uutta määrittelyä ja toisaalla taas sen tra-
ditionaalisen perustan vahvistamista (Ambert 1994, 539). Yksityisiä, henkilökoh-
taisia kokemuksia vanhemmuudesta ei voida ymmärtää ilman julkista kontekstia, 
jossa vanhemmuus ilmenee. Tähän julkiseen kontekstiin sisältyy muun muassa 
sosiaalisia ja kulttuurisia oletuksia äitiyteen ja isyyteen liittyvistä luonteenpiirteis-
tä, tunteista, asenteista ja prioriteeteista. (Wetherell 1995, 214, 229.) Oikeudellisesti 
vanhemmuutta määrittää ja rajoittaa 2000-luvun Suomessa lapsen edun periaate 
(Pylkkänen 2008, 71). Tämä asettaa myös rajoja ja luo merkityksiä vanhempien 
vallankäytölle suhteessa lapsiinsa.

Vanhemmuudessa on havaittavissa jotakin yleistä ja universaalia, mutta van-
hemmuuteen liitetyt arvot ja merkitykset vaihtelevat sekä kulttuureittain että yk-
silöittäin (Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 25; Leinonen 2004, 188). Lisäksi 
vanhemmuuden eri vaiheissa kuten vauva- ja murrosikävaiheessa vanhemmuu-
den painotukset ja yhteiskunnan odotukset ovat erilaisia (Holden 2001, 147; Hä-
mäläinen, Kraav & Raudik 1994, 25). 

Vanhemmuus on monitieteinen tutkimuskohde, jota tutkitaan erityisesti psy-
kologian, mutta myös kasvatustieteiden ja sosiologian piirissä. Sosiologiassa van-
hemmuus on hahmottunut perinteisesti staattisena, toisarvoisena tekijänä, psyko-
logiassa puolestaan vanhemmuuden merkitys on nähty niin keskeisenä, että mikäli 
joku on väittänyt jonkun muun vaikuttavan lapsiin enemmän kuin vanhempien 
(esim. Harris 2000), siitä on noussut kohu (Rotkirch 2000, 199, ks. myös Barber 
2000). Korostukset ovat vaihdelleet kiintymyssuhdepainottuneesta ja psykoana-
lyysiin pohjautuvasta tutkimuksesta ekologiseen paradigmaan, kasvatustyylien 
tutkimiseen sekä sosialisaatioteoriaan. Kootusti voidaan sanoa, että vanhemmuut-
ta on käsitelty tutkimuksissa eniten lapsen ja vanhemman tunnesuhteena, van-
hemman toimintana, tekoina, ajatuksina tai uskomuksina, sosialisaation tai kasva-
tussuhteen näkökulmasta, vanhemman kokemusten pohjalta tai sukupuolierojen 
näkökulmasta. (Valkonen 2006, 11–13, ks. myös Aunola 2005, 356.) 

Nykyään puhutaan entistä enemmän vanhemmuudesta pelkän kasvatuksen 
sijaan. Leinonen (2004, 177) arvelee tämän johtuvan siitä, että käsitykset vanhem-
pana olemisesta ovat muuttuneet: lasta ei enää nähdä vanhemman kasvatuksen 
passiivisena kohteena, vaan vanhemmuudella viitataan lapsen ja vanhemman vas-
tavuoroiseen suhteeseen, jossa vanhemmalla on kuitenkin päävastuu. Tästä ker-
too osaltaan myös se, että vanhempi-lapsisuhteet käsitteellistetään nykyään pää-
sääntöisesti kaksisuuntaisina, yhdessä konstruoituina suhteina (ks. Cummings & 
Schermerhorn 2003; Russell, Mize & Bissaker 2002, 205). 

Viimeaikoina on alettu vaatia, että vanhemmuus per se tulisi erottaa vanhempi-
lapsisuhteesta. Vanhemmuudesta puhuttaessahan huomio kiinnittyy usein van-
hemmuuden tyyleihin ja käytäntöihin ja siten vanhemman näkökulmaan, mutta 
vanhempi-lapsisuhteesta puhuttaessa huomioidaan molemmat osapuolet. (Rus-
sell, Mize & Bissaker 2002, 208.)  

Lapsen asemaa on alettu korostaa viime aikoina jopa siinä määrin, että pe-
rinteinen vanhemmuus kyseenalaistuu. Lapsuuden sosiologiassa sosialisaation ja 
lapsen kehityksen kuvaaminen on korvautunut näkökulmalla, jossa korostetaan 
lasta oman elämänsä kokijana (John 2003, 70) ja aktiivisena toimijana (Kuczynski 
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2003b, xii). Lapsen todellisuus ja hänen kokemuksensa, valtakysymykset mukaan
lukien, otetaan tässä paradigmassa vakavasti (John 2003, 75).186 Lasten osallisuu-
dessa on Bardyn (2002, 50) määrittelyn mukaan kyse siitä, että lapset on otettava 
mukaan yhteisöihin niin, että he voivat oppimisprosessin kautta käsittää ”keitä me 
olemme, mihin me kuulumme ja kuinka me elämme”. 

Lapsuuden sosiologiassa kritisoidaan perinteistä näkemystä lapsuudesta ”kas-
vatuslapsuutena”, jonka mukaisesti lapsi nähdään kasvussaan ja kehityksessään 
keskeneräisenä ja yhteiskunnallisesti vajaakykyisenä. Erityisesti kritisoidaan sitä, 
että tällaisten oletusten vuoksi hyväksytään aikuisten ja lasten välisten suhteiden 
hierarkkisuus ja lapsia kohdellaan kasvatuksen, suojelemisen ja kontrollin kohtei-
na. (Alanen 2001, 161, 164.) 

Sosiologinen lapsuustutkimus asettuu vastakkain perinteisen psykologis-pe-
dagogisen lapsikäsityksen kanssa olettamalla lapsuuden ensisijassa yhteiskunnal-
liseksi, konstruktiiviseksi ilmiöksi ja lapset yhteiskunnallisina toimijoina tasaver-
taisiksi aikuisten kanssa. Lapset nähdään yhteiskunnallisina toimijoina, jotka eivät 
ole vain saajia, vaan myös ”antavat” osansa yhteiskuntaelämään ja rakentavat toi-
mijoina lapsuutta – siitä huolimatta, että lapsuuden instituutiot ja niiden kautta 
määritelty ”normaalilapsuus” myös rajaavat lasten mahdollisuuksia ja osallistumi-
sen muotoja. (Alanen 2001, 162, 176.) 

Vaikka tutkimuksessani ei käsitellä juurikaan lapsuuden sosiologiaa, otan va-
kavasti sen esiin tuoman huolen, että lapsen näkökulma on aliedustettuna tutki-
muksessa. Olen myös Alasen (2001, 166–167) kanssa samaa mieltä, että on ongel-
mallista jättää lapset marginaaliin kysymällä heihin liittyviä asioita kaikilta muilta 
paitsi heiltä itseltään. Osittain tästä syystä olen haastatellut myös perheen nuoria 
enkä pelkkiä vanhempia. 

186 Lapsuuden sosiologia on kritisoinut erityisesti kehityspsykologista tutkimusta ja 
sen valta-asemaa lapsuuden määrittelijänä. Lapsuuden sosiologiassa lapsuutta ei näh-
dä universaalina ilmiönä, vaan sosiaalisena konstruktiona eli ajallisesti ja paikallisesti 
muovautuvana ilmiönä. Tutkimuksessa pyritään keskittymään lasten omiin kokemuk-
siin siitä mitä lapsuus heille merkitsee. (John 2003; Miettinen & Väänänen 2000, 69.) 
Kehitystä kuvaavat kategoriat kuten fyysinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja sosiaa-
linen kehitys hahmotetaan lapsuuden sosiologiassa ihmisten rakentamina artefakteina, 
jotka muuttuvat helposti negatiivisesti arvottaviksi termeiksi, joiden kautta koroste-
taan lapsen arvottomuutta ja hänen näkökulmansa vähäpätöisyyttä aikuiseen verrattu-
na (Penn 2005, 37, 38). John (2003, 58–64, 267–268) uskoo, että tämä johtaa osaltaan 
lasten oikeuksien polkemiseen tai huomiotta jättämiseen sekä globaalin lapsen ja lap-
suuden myytin ylläpitämiseen. Uskomus lasten luontoon kuuluvasta ’kehittymisestä’ 
tiettyjen kehityksellisten normien mukaisesti leimaa myös lasten kanssa tapahtuvaa 
vuorovaikutusta (Wong 2003, 117). Toisaalta ainakin osa tämän lähestymistavan tutki-
joista pitää lasten biologista kypsymättömyyttä tosiasiana, vaikka kypsymättömyyden 
hahmottamisen tapoja pidetäänkin kulttuurisesti tuottetuina (Miettinen & Väänänen 

2000, 69).  
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Sen sijaan en jaa lapsuuden sosiologian käsitystä, että ei ole olemassa ”univer-
saalia” lasta (ks. esim. John 2003), vaan väitän, että lapsen tarpeet ravitsemukseen, 
huolenpitoon, kiintymykseen, rakkauteen ja kunnioitukseen ovat universaalit. 
Lapsuuden sosiologian korostama lasten itsenäisyys ja riippumattomuus on peit-
tänyt usein alleen lapsen tarpeen huolenpitoon (Valkonen 2006, 97). Samoin osa 
lapsen kehityksen säännönmukaisuuksista on universaaleja. Lapsen tarpeiden ja 
kehityspiirteiden universaalisuuden kunnioittaminen voi parhaimmillaan suojella 
lasta esimerkiksi lapsen oikeuksien muodossa sekä siten, että lapselta ei vaadita 
asioita, joihin hän ei kehitystasonsa vuoksi vielä kykene. 

Myöskään primaarisosialisaation merkitystä ei voida sivuuttaa. Lisäksi on 
ongelmallista ymmärtää lapsuus ”läpeensä yhteiskunnallisena ilmiönä” (ks. Ala-
nen 2001, 167), sillä silloin tullaan kieltäneeksi Popperin maailman kaksi en-
simmäistä maailmaa eli muun muassa lapsuuden biologiset, materiaaliset ja 
(kehitys)psykologiset edellytykset ja säännönmukaisuudet.187 Kehityspsykologisten 
säännönmukaisuuksien ja kehityksen normatiivisten, vaikkakin laajasti varioivien, 
reunaehtojen olemassaolon kieltäminen ei ole käytännön elämässä mahdollista. 

Valkosen (2006) mukaan psykologinen vanhemmuustutkimus ja sitä kritisoi-
nut lapsuuden sosiologia voivat parhaimmillaan täydentää toisiaan: lapsuuden 
sosiologia luo pohjan lapsen näkökulman oikeuttamiselle ja välttämättömyydelle 
tutkimuksessa, psykologisella vanhemmuustutkimuksella puolestaan on vankka 
teoreettinen tietopohja. Tällöin voidaan Valkosen tavoin pyrkiä vertaamaan van-
hemmuustutkimuksen teoreettista tietoa empiirisen, lapsilta kerätyn tiedon kans-
sa. (Valkonen 2006, 9–10.)188 On myös hyödyllistä – nähdäkseni sekä psykologisen 
että sosiologisen lapsuustutkimuksen kannalta – tarkastella niitä poliittisia, juridi-
sia, taloudellisia, psykologisia ja ideologisia perusteluja, joilla tietty käsitys lapsuu-
desta ja lapsiin kohdistuvista interventioista oikeutetaan (ks. Alanen 2001, 179, ks. 
myös vallankäytön oikeuttaminen kotikasvatuksessa luku 7.3.9).

Se, että lapsuus psykologis-pedagogisena ilmiönä ja yhteiskunnallisena ilmiönä 
asetetaan rankasti vastakkain (ks. Alanen 2001, 178) ei tee kaikilta osin oikeutta 
näille lähestymistavoille. Sosiologisen ja psykologis-pedagogisen vanhemmuus-
tutkimuksen raja ei ole aina kovin selvä (Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 26). 
Vaikka kasvatustieteessä nähdään toki usein lapsuus ihmisen elämänvaiheena, jota 
luonnehtivat voimakkaasti kasvu, kehitys, oppiminen, ohjaus ja suojelu, lapsen 
toimijuutta on alettu korostaa enenevässä määrin. Lisäksi lapsen oikeus omiin 
ajatuksiinsa, tunteisiinsa, kokemuksiinsa, kiinnostuksen kohteisiinsa ja ainutlaa-
tuiseen persoonallisuuteensa on jossakin mielessä nostettu ainakin suomalaisessa

187 Toisaalta näyttää siltä, että Alanenkin myöntää tietynlaisen biologisen ja ”kenties 
psyykkisenkin” lapsuuden (ks. Alanen 2001, 174). Lapsuuden sosiologian edustajien 
kanta lapsen biologisuuteen ja psyykkisyyteen on mielestäni osittain epäselvä: toisaal-
ta se kielletään, mutta toisaalta joissakin tilanteissa myös myönnetään. Ongelmana ei 
olekaan lapsuuden tutkiminen yhteiskunnallisena ilmiönä (Popperin kolmannen maa-
ilman mukaisesti), vaan muiden lapsuuden näkökulmien – kuten biologisen ja psyko-
logisen – eli maailma 1:n ja maailma 2:n kieltäminen.
188 Tämä ei kuitenkaan poista näihin lähestymistapoihin liittyviä perustavanlaatuisia 
fi losofi sia ja tieteentutkimuksellisia taustaoletuseroja. 
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kasvatusfi losofi assa jopa keskiöön (ks. esim. Puolimatka 2004; Skinnari 2004; Vär-
ri 2002) ja puhtaasti mittaamiseen perustuvaan psykologiseen lähestymistapaan 
on otettu etäisyyttä. 

Vaikka vanhemman vaikutus ei ole kaikenkattavaa, vaan lapsen elämään ja ke-
hitykseen vaikuttavat voimakkaasti monet muutkin ihmiset, asiat ja ilmiöt, van-
hemman vaikutuksen olettaminen on tutkimuksessani joka tapauksessa välttämä-
töntä, sillä muuten en voisi olettaa sitäkään, että vanhemman vallankäytöllä voi 
olla vaikutusta lapseen ja hänen kehitykseensä ja hyvinvointiinsa. Ilman tällaista 
oletusta taas koko tutkimukseni mielekkyys kyseenalaistuisi. Tähän samaan ole-
tukseen perustuvat myös lait ja julistukset lapsen oikeuksista ja tietynlaisesta koh-
telusta tai sen kieltämisestä. 

Kulttuuri asettaa perussäännöt lapsi-vanhempisuhteille ja sille, miten toimi-
juus, valta ja kaksisuuntainen vaikutusvalta niissä ilmenevät. Kulttuuri määrittelee 
esimerkiksi sen millaiset vanhempi-lapsisuhteet nähdään sopivina tai normatiivi-
sina. (Kuczynski 2003b, xiii.) Vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen 
vaikuttavat kulttuurin ja yhteiskunnan lisäksi vanhemman ja lapsen yksilölliset 
piirteet, perheeseen liittyvät piirteet sekä vanhempien ja lasten näkemykset esi-
merkiksi rooleista ja lastenkasvatuksesta (Steinmetz 1987, 758). Vaikka vanhempi-
lapsisuhteet ovat osittain hyvinkin erilaisia eri perheissä, niissä kaikissa kehitetään 
odotuksia toisen käyttäytymisestä ja aikomuksista (Maccoby 2003, 441). 

Vanhempi-lapsisuhde sisältää monia samoja elementtejä kuin muutkin läheiset 
ihmissuhteet. Se on suhteellisen pysyvä ja ajan kuluessa laajentuva suhde, johon 
sisältyy yleensä vahva emotionaalinen kiintymys ja sitoutuminen, vaikkakin sitou-
tumisen ja velvollisuuksien luonne on yleensä vanhempi-lapsisuhteessa erilainen 
kuin muissa läheisissä ihmissuhteissa. Toisaalta vanhempi-lapsisuhteessa on myös 
ainutlaatuisia piirteitä kuten, että ne eivät ole tyypillisiä ”vaihtosuhteita”, koska 
lasten ja vanhempien toisilleen tarjoamat tai antamat asiat eivät ole tasapainossa 
keskenään: lapset eivät esimerkiksi yleensä huolehdi vanhempiensa hyvinvoinnis-
ta (Maccoby 1999). Vanhempi-lapsisuhde ei ole myöskään puhdas yhteisöllinen 
suhde, vaikka se sisältääkin yhteisöllisen suhteen piirteitä kuten vastavuoroisuutta 
ja synkronisuutta. Vanhempi-lapsisuhteeseen sisältyy paljon asymmetriaa, mutta 
silti lapsella on siinä myös huomattavaa valtaa. (Russell, Mize & Bissaker 2002, 
207–208.)189

Vanhempi-lapsisuhteessa osapuolet ovat toistensa kanssa tekemisissä pitkän 
aikaa ja varsinkin pikkulapsivaiheessa hyvinkin intensiivisesti, mikä tekee suhtees-
ta erityisen (Maccoby 2003, 440). Vanhempi-lapsisuhteet ovat lisäksi pakollisia ja 
hierarkisia, joten niissä ilmenee muita suhteita todennäköisemmin myös pakotta-
mista, osittain siksi, että osapuolet ottavat suhteen tulevaisuuden helposti annet-

189 Vanhempi-lapsisuhteen tutkimisessa on tuotava selvästi esille, tutkitaanko siinä 
vanhemman ja lapsen välistä suhdetta vai vuorovaikutusta. Usein tutkijat väittävät tut-
kivansa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta, vaikka tutkivatkin todellisuudessa vuo-
rovaikutusta. Suhde määritellään yleensä vuorovaikutusta laajemmaksi: suhteet ovat 
vuorovaikutusta globaalimpia ja pitkäkestoisempia, siihen vaikuttavia tekijöitä on use-
ampia ja ne sisältävät sekä menneen, nykyisyyden että tulevaisuuden, kun puolestaan 
vuorovaikutus tapahtuu tietyllä hetkellä. (Russell, Mize & Bissaker 2002, 206.)
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tuna, osittain vallan epätasaisen jakautumisen vuoksi (Adams & Laursen 2001, 97, 
107; Kuczynski 2003a, 8). Vanhempien ja lasten välisissä suhteissa voi olla paljon 
”arvostelua, molemminpuolista vähättelyä, pakottamista ja piikittelyä”. Roosin ja 
Rotkirchin (1997) mukaan missään muussa ihmissuhteessa ei voi kohdella toista 
yhtä ala-arvoisesti ja inhottavasti ilman suhteen katkeamista kuin vanhempi-lap-
sisuhteessa. (Roos & Rotkirch 1997, 11.) 

Vanhempi-lapsi-vuorovaikutusta voidaan tarkastella yksisuuntaisesti, kak-
sisuuntaisesti tai systeemisten lähestymistapojen kautta. Perinteinen, yksisuun-
tainen (unilateral) näkemys vanhempi-lapsisuhteesta perustuu yksisuuntaisen 
kausaalisuuden oletukselle, jolloin vanhempi-lapsisuhde hahmotetaan vertikaa-
lisena, asymmetrisena ja komplementaarisena suhteena, jossa vanhemmalla on 
huomattavasti enemmän tietoa ja valtaa kuin lapsella. Tästä syystä vanhemmat ja 
lapset nähdään myös eriarvoisina toimijoina. Tämä näkemys oli hallitseva ennen 
1960-lukua. Käytännössä se näkyi voimakkaana keskittymisenä vanhemmuuden, 
erityisesti äitejä koskeviin, muuttujiin, ulottuvuuksiin, strategioihin ja tyyleihin 
kuten vanhemmuuden lämmön ja kontrollin ulottuvuuksiin190. Mielenkiinto koh-
distui ennen kaikkea lastenkasvatuksen lopputuloksiin ja seurauksiin. (Kuczynski 
2003a, 3–4; 2003b, ix, x; Russell, Mize & Bissaker 2002, 209–210; Segrin & Flora 
2005, 158, 180.)

 1960-luvun loppupuolelta lähtien tilanne on muuttunut. Vaikutuksen suuntaa 
tulkittiin uudelleen vedoten esimerkiksi lasten kykyyn konstruoida tietoa ja vau-
vojen vaikutusvaltaan muokata vanhempiensa käyttäytymistä. (Kuczynski 2003b, 
x.) Kaksisuuntaisuuden tai systeeminäkökulman korostaminen huomioi van-
hempi-lapsisuhteen monimutkaisuuden ja vanhemman ja lapsen vastavuoroisen 
vaikutuksen. Systeeminen lähestymistapa pyrkii lisäksi tarkastelemaan vanhem-
pi-lapsisuhdetta dyadisuhdetta laajemmasta näkökulmasta käsin. (Segrin & Flora 
2005, 158, 180.)

Nykyistä vanhempi-lapsisuhteen kaksisuuntaisuutta (bilateral)191 korostavaa 
lähestymistapaa kutsutaan horisontaaliseksi näkökulmaksi: siinä osapuolten ole-

190 Tämän lähestymistavan merkittävimpänä edustajana on totuttu pitämään Baum-
rindia (1966; 1989; 1991). Tässä työssä Baumrindin lähestymistapaan viitataan kontrol-
lin ja autonomian käsittelyn yhteydessä, mutta ei lähdetä tarkastelemaan sen enempää. 
Baumrindin luokituksesta on syntynyt valtava määrä kirjallisuutta, joten sen käsittely 
erikseen vaatisi jo kokonaan uuden tutkimuksen. Yksisuuntaista näkemystä edustaa 
myös esimerkiksi psykodynaaminen malli, jossa keskiössä on vanhemman vaikutus 
lapsen psykoseksuaaliseen, psykososiaaliseen ja persoonallisuuden kehitykseen (Dar-
ling & Steinberg 1993, 488). Siinä missä traditionaalinen yksisuuntainen vanhempi-
lapsisuhteen tarkastelu on korostanut ympäristön ja etenkin vanhempien vaikutusta 
lapseen, nykyään ilmenee myös päinvastaisella tavalla yksisuuntaista vanhempi-lapsi-
suhteen tutkimusta: käyttäytymisen genetiikassa (behavioral genetics) oletetaan, että 
perinnöllisyys määrittää lapsen ympäristöä. Tällöin kausaalisuuden suunta on lapsesta 
vanhempaan. (Kuczynski 2003a, 4.) 
191 Vanhempi-lapsi-suhteen kaksisuuntaisuus määritellään kaikkina niinä käyttäyty-
miseen liittyvinä, psykologisina tai biologisina prosesseina, jotka muuttavat ihmisten 
välisiä suhteita, mutta toisin kuin toimijuudessa, kyseessä ei ole välttämättä oma-aloit-
teinen tai intentionaalinen toiminta (Cummings & Schermerhorn 2003, 94). 
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tetaan olevan piirteiltään symmetrisiä sekä tasa-arvoisia tai ainakin tasaveroisia. 
Tällöin korostetaan vanhempi-lapsisuhteen vastavuoroisuutta, synkronisuutta ja 
vallan jakamista tai vallan toisistaan riippuvaista asymmetriaa (interdependent 
asymmetry). (Kuczynski 2003a, 4; Russell, Mize & Bissaker 2002, 209–210.) Lop-
putulosten sijaan keskitytään prosesseihin ja konteksteihin. Sekä vanhemmat että 
lapset nähdään aktiivisina192, intentionaalisina, pääämääräorientoituneina toi-
mijoina, eikä passiivisina, staattisia piirteitä tai muuttujia omaavina yksiköinä. 
(Kuczynski 2003b, xi; ks. myös Hirsto 2001, 21, 25; Vuori 1991, 61.) Lasten ei nähdä 
vaikuttavan pelkästään vanhempiensa vanhemmuuskäytäntöihin, vaan kokonais-
valtaisemmin myös vanhempiensa sisäistämis- ja kehitysprosesseihin (Kuczynski 
& Navara, 2006, 319) ja sosialisaatioon (Maccoby 2003, 440).  

Kaksisuuntaisuuden oletus yksinään ei kuitenkaan riitä dynaamiseen perheen 
vuorovaikutusprosessien tarkasteluun. Todellisen vaikutuksen olettaminen edel-
lyttää, että molemmat osapuolet muuttuvat. Kun A vaikuttaa B:hen, B reagoi ta-
voilla, jotka muuttavat A:ta, joka puolestaan toimii B:tä kohtaan eri tavalla ja niin 
edelleen. Tällaisen transaktionaalisen mallin – jossa samalla hyväksytään vanhem-
pien ja lasten erilaiset tarpeet ja päämäärät – mukaan toiminta voi olla joko toista 
tukevaa tai toista vastaan tapahtuvaa toimintaa. (Maccoby 2003, 440, 450.) Saman 
ajatuksen jakaa postmoderni valtanäkemys, jossa valtasuhteen itsessään katsotaan 
muokkaavan valtasuhteen osapuolten identiteettejä eikä pelkästään käyttäytymis-
tä (ks. luku 4.4). 

Aikaisemmin valtaa ei pohdittu vanhempi-lapsisuhteessa juuri muuten kuin tote-
amalla, että ”vanhemmilla on enemmän valtaa”. Vanhempien ja lasten välisen vallan 
asymmetrisyys tai eriarvoisuus onkin ollut vanhempi-lapsisuhteen perustavanlaa-
tuisimpia oletuksia. Vaikka vallan asymmetrisyyys on tosiasia, oletus asymmetrisen 
vallan staattisuudesta – vanhemmilla on enemmän valtaa ja suurempi mahdollisuus 
pakottavaan valtaan – on johtanut mekanistiseen käsitykseen vallan ja kausaalisuu-
den suhteista. Kaksisuuntaista suhdetta painottava näkökulma korostaa vanhempi-
lapsisuhteisden asymmetristen valtasuhteiden monimutkaista dynamiikkaa ja kes-
kinäistä riippuvuutta. Perinteinen asymmetrinen valtakäsitys ei onnistu myöskään 
selittämään vanhempi-lapsisuhteiden sosiaalista vuorovaikutusta ja jokapäiväisiä 
perhe-elämän ilmiöitä, joissa esiintyy paljon horisontaalisten valtasuhteiden piirtei-
tä kuten vastavuoroisia konfl ikteja, yhteistyötä, neuvotteluja, jaettua valtaa, leikkiä, 
läheisyyttä ja ystävyyttä. (Kuczynski 2003a, 14–15; 2003b, xi.) 

Kootusti voidaan todeta, että vanhempi-lapsisuhteissa ilmenee monenlaista 
valtaa, joka tuottaa sekä vertikaalisia että horisontaalisia valta-asetelmia (Kuczyns-
ki 2003a, 19). Vallan molemminpuolisuutta korostavan näkökulman mukaan osa-
puolilla on valtaa toistensa yli (power over), mutta myös vaikutusvaltaa (infl uence)

192 Lapsen avuttomuutta ja riippuvuutta on korostettu perinteisesti paljon voimak-
kaammin kuin hänen aktiivisuuttaan ja luontaisia kehitysmahdollisuuksiaan. Lapsen 
aktiivisuus on itse asiassa yhdistetty usein yksipuolisesti sen kielteisiin muotoihin. Vii-
me aikoina on kuitenkin alettu korostaa lapsen luontaista aktiivisuutta kehityksessä. 
(Lahikainen 2005, 349, 350.)  
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toinen toisiinsa. Power over -tyyppinen valta kohtaa myös usein vastavaltaa. (Mil-
ler, Perlman & Brehm 2007, 327.) Jos vanhempien ja lasten välinen valta käsitteel-
listetään toisistaan riippuvaisena asymmetriana, valta näyttäytyy monipuolisena 
ilmiönä, johon sisältyvät sekä yksilölliset, suhteeseen liittyvät että kulttuurilliset 
resurssit. Tällöin vallan ja kausaalisuuden välinen suhde nähdään lineaarisuuden 
sijaan dialektisena. (Kuczynski 2003a, 15.) 

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa vanhempi-lapsisuhteen kaksisuun-
taisuus ja yhteinen konstruointi on huomioitu siten, että tutkimusta varten on 
haastateltu sekä vanhempia että nuoria. Näin korostetaan, että sekä nuorten että 
aikuisten näkökulmat kotikasvatukselliseen valtaan ovat tärkeitä. Teoreettisella ta-
solla kaksisuuntaisuus ilmenee siten, että valtaa ei käsitteellistetä pelkästään power 
over-tyyppisenä ylivaltana, vaan myös voimaantumisen (power to) ja yhteistyön 
(power with) näkökulmista käsin. Transaktionaalisen mallin ja sisäistä valtasuh-
detta painottavan näkemyksen mukaisesti oletetaan, että sekä lapset että vanhem-
mat muokkautuvat kasvatussuhteessa ja siihen sisältyvässä valtasuhteessa myös 
identiteeteiltään. 

Kaksisuuntaisuuden liian voimakas korostus voi kuitenkin johtaa seuraaviin 
ongelmiin: jos oletetaan vanhemman ja lapsen olevan samanlaisia toimijoita, myös 
vastuullisuus pitäisi olettaa yhtäläiseksi. Tämä ei ole kuitenkaan lapsen kohdalla 
mahdollista. Toiseksi mikäli lapsi joutuu vanhemman mielivaltaisen, epäeettisen 
vallankäytön kohteeksi, oletus lapsen yhtäläisestä toimijuudesta aikuisen kanssa 
johtaa helposti siihen epärealistiseen johtopäätökseen, jonka mukaisesti lapsen 
pitäisi kyetä yhtäläiseen toimintaan ja siis myös vallankäytöstä vapautumiseen. 
Tämä merkitsisi sitä, että lapsi ei saisikaan olla uhri. Forsberg (2003a) epäilee onko 
lasten mahdollista olla autonomisia toimijoita, jotka voivat tarvittaessa vaihtaa 
epätyydyttävän tunnesuhteen tyydyttävämpään tunnesuhteeseen. Erityisen epä-
realistiselta tämä vaikuttaa kotona väkivallan varjossa elävien lasten kohdalla, 
mutta ei liene kovin yleistä sellaistenkaan lasten tapauksessa, jotka elävät perheis-
sä, joissa ei ole väkivaltaa. (Forsberg 2003a, 93–94.) 

Maccoby (2003) kyseenalaistaakin oletuksen lapsista vanhempien kanssa yh-
täläisinä toimijoina. Erityisesti itsevaltaista valtaa käyttävien vanhempien tapauk-
sessa lasten toimijuus rajoittuu väkisinkin. Jos dialogi puuttuu, lapset eivät kykene 
neuvottelemaan eivätkä välttämättä edes tuomaan preferenssejään esille. (Maccoby 
2003, 447–448.) Nähdäkseni kyseiset ongelmat voidaan välttää, jos lapset nähdään 
toimijoina yhtä arvokkaina kuin aikuisetkin, mutta myönnetään, että pragmaatti-
sesti toimijuuden mahdollisuudet eivät ole aikuisille ja lapsille samat.

Vaikka on aiheellista tarkastella lapsi-vanhempisuhteita kaksisuuntaisina ja 
yhdessä konstruoituina suhteina, on silti syytä lisäksi muistaa, että vanhemmilla 
on laillisia ja moraalisia velvollisuuksia ja oikeuksia huolehtia lapsistaan. Vanhem-
pi-lapsisuhteet eivät voi koskaan olla täysin horisontaalisia suhteita, toisin kuin 
esimerkiksi leikkikavereiden, ystävien tai kollegoiden väliset suhteet. Lapsen ja 
vanhemman suhde ei ole myöskään sopimuksenvarainen, vaan lapsella on oikeus 
vanhemman ehdottomaan rakkauteen ja huolenpitoon (Puolimatka 1999, 254). 
Parhaiten vanhempi-lapsisuhteen kaksisuuntaisuus, jossa kuitenkin myönnetään 
vanhemman suurempi vastuu, voitaneen hahmottaa Erikssonin (2007, 287) ku-
vaamalla tavalla: jokainen perheenjäsen vaikuttaa perheen ihmissuhteisiin ja on 
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myös vastuussa perheen toiminnasta, mutta tämä ei sulje pois lapsen oikeutta van-
hempiensa suojeluun ja hoivaan. 

Maccobyn (2003) mukaan ei olekaan syytä mennä aikaisemmasta vertikaalis-
ten vanhempi-lapsisuhteen piirteiden ylikorostamisesta toiseen äärimmäisyyteen 
ja alkaa aliarvioida niiden merkitystä. Pikemminkin olisi huomioitava, että ver-
tikaaliset ja horisontaaliset piirteet voivat olla sopusoinnussa keskenään. Hyvin 
toimivissa perheissä neuvotellaan lasten kasvaessa siitä, millä alueilla lapsilla on 
oikeus olla autonomisia ja millä alueilla he ovat vielä vanhempien auktoriteetin 
alaisia. Melko nuoretkin lapset voivat osallistua perheen päätöksentekoon perhe-
suhteiden kannalta hyvällä tavalla. (Maccoby 2003, 449.) Kootusti voidaan todeta, 
että toimivassa vanhempi-lapsisuhteessa horisontaalinen ja vertikaalinen ulottu-
vuus vuorottelevat jatkuvasti eikä jomman kumman ylikorostaminen toisen kus-
tannuksella anna oikeaa kuvaa vanhempi-lapsisuhteesta. 

7.1.3 Kotikasvatus

Kotikasvatus voidaan määritellä vanhempien ja lasten välisenä vuorovaikutuksena 
toteutuvana kasvatuksena, johon sisältyy:

1. Lapsen perushoitoa eli hänen fyysisestä kehityksestään ja terveydestään 
huolehtimista,

2. Lapsen suojelua vahingollisilta ja hänen ikäkauteensa sopimattomilta vai-
kutteilta,

3. Lapsen tukemista ajattelu-, tunne- ja tahtoelämässä ikäkauteen sopivalla 
tavalla, lapsen yksilöllisyys huomioiden,

4. Lapsen harjaannuttamista sellaisiin taitoihin, joita pidetään yhteisössä toi-
mimisen ja yhteiskunnan kehittymisen yleisten päämäärien kannalta olen-
naisina.

 (Hirsjärvi 1983, 86–87.)

Kotikasvatuksen määrittelyssä on syytä huomioida, että lapsen oikeus suojeluun ja 
hoivaan on kirjattu myös Suomen lakiin (Eriksson 2007, 287). Suomen lain edel-
lyttämä hoito ja huolenpito on melko yhteneväinen Hirsjärven kotikasvatus-mää-
rittelyn ja yleisemmin muunkin kotikasvatuskirjallisuuden kanssa. 

Kotikasvatus voidaan määritellä huolenpidoksi, joka kohdistuu Bornsteinin 
(1995) luokitusta seuraten seuraaviin kategorioihin: hoivaamiseen, materiaaliseen 
huolenpitoon, sosiaaliseen huolenpitoon ja didaktiseen huolenpitoon. Hoitava 
huolenpito (nurturing care giving) täyttää lapsen fyysiset tarpeet ja on täten ehto 
hänen selviytymiselleen ja hyvinvoinnilleen. Materiaalinen huolenpito (material 
care giving) pitää sisällään vanhempien tavat luoda ja organisoida lapsen fyysistä 
maailmaa kuten antaa sopivasti virikkeitä esimerkiksi lelujen ja fyysisten koke-
musten muodossa. (Bornstein 1995, 15–16.) 

Sosiaalinen huolenpito (social care giving) on vanhempien verbaalista, affek-
tiivista, visuaalista ja fyysistä vuorovaikutusta lapsen kanssa. Siihen sisältyy myös 
tunteiden säätely ja lapsen sosiaalisten suhteiden ohjailu. Didaktinen huolenpito 
(didactic care giving), joka voitaisiin suomentaa ehkä ohjaavaksi huolenpidoksi, 
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koostuu keinoista, joiden avulla vanhemmat rohkaisevat lasta ulkopuolisen maail-
man ymmärtämiseen ja sen toimintoihin osallistumiseen. Tällaisia keinoja voivat 
olla muun muassa lapsen huomion suuntaaminen ympäristön esineisiin, ominai-
suuksiin ja tapahtumiin sekä mahdollisuuksien luominen havainnointiin, matki-
miseen ja oppimiseen. (Bornstein 1995, 15–16.)193 Vaikka Bornstein (1995, 15–16) 
itse näkee tämän luokituksen soveltuvan nimenomaan vauvoihin, on mahdollista 
ajatella tämän luokittelun sopivan myös vanhempiin lapsiin (ks. Cowan, Powell & 
Cowan 1998).194 

Pulkkisen (1984, 251) mukaan kotikasvatus ei rajoitu tiettyihin toimenpiteisiin, 
vaan siihen sisältyvät laaja-alaisesti ne ”kodin piirissä tarkoituksellisesti välitetyt 
ja tarkoituksettomasti välittyneet vaikutteet, jotka suuntaavat lapsen kehitystä”. 
Myöhemmin Pulkkinen (1994, 27–28) painottaa entistä enemmän vanhemmuut-
ta, jolloin kotikasvatus sisältää ”ne vanhemmuuden kautta tarkoituksellisesti ja 
tarkoituksettomasti välittyvät vaikutteet, jotka suuntaavat lapsen kehitystä”. Myös 
se, että vanhemmat eivät ole kasvattaneet lastaan erityisemmin, vaan eläneet yh-
dessä, on laskettavissa kotikasvatukseksi (Pulkkinen 1996, 37).195 Lastenkasvatus 
on siis syytä ymmärtää moninaisina vanhemmuuden kautta välittyvinä vaikuttei-
na, jotka voivat alkaa jo ennen lapsen syntymää. Tästä syystä sitä ei voida nähdä 
vain tiettyjen kasvatusmenetelmien käyttönä. (Pulkkinen 1994, 28.)196 

Edellä mainittuja luokituksia laajempi ja fi losofi sempi on Värrin (2000, 
2002) näkemys kotikasvatuksesta vanhemmuuden velvoitteiden kautta. Värrin 
(2000, 132; 2002, 108) mukaan vanhemmuuden pysyvät velvoitteet ovat: (1) elä-
män ehtojen turvaaminen (ontinen ulottuvuus), (2) maailmaan orientoiminen

193  Bornstein (1995) näkee kyseisten huolenpidon kategorioiden olevan universaaleja, 
vaikkakin niiden ilmeneminen ja painottuminen vaihtelee kulttuureittain. Vaikka ky-
seiset kategoriat ovat käsitteellisesti ja operationaalisesti erilliset, käytännön huolenpi-
dollisessa vuorovaikutuksessa ne yhdistyvät usein. (Bornstein 1995, 15–16.)
194 Cowanin, Powellin ja Cowanin (1998) mukaan Bornsteinin näkemys tarjoaa laajan 
näkökulman vanhemmuuteen, koska siinä vanhemmuus ei ole vain vauvan hengissä 
pitoa, vaan sellaisten olosuhteiden luomista, jossa lapsi voi kehittyä täyteen pystyvyy-
teen sekä perheen sisällä että sen ulkopuolella. Vanhemmuus ei myöskään rajoitu bio-
logiseen vanhemmuuteen, vaan määritelmässä korostuu vanhempien vastuu lasten so-
siaalistamisessa kulttuurin toimiviksi jäseniksi. Vanhemmuutta ei myöskään määritellä 
vain uskomusten ja käyttäytymisen kautta, vaan myös sen kautta miten vanhemmat 
luovat lapsen kehitystä edistävän perheympäristön. Erityisen tärkeää on, että Born-
steinin näkemys sallii vanhemmuuden näkemisen ajan kuluessa kehittyvänä suhteena. 
(Cowan, Powell & Cowan 1998, 5–6.)
195 Toisaalta jos pelkän elämisen lapsen kanssa ajatellaan riittävän kasvatukseksi, lapsen 
sosiaalistaminen yhteiskuntaan jää instituutioiden harteille (Poikolainen 2002, 129).
196 Hirsto (2001, 24) katsoo, että Pulkkisen kotikasvatustutkimusten taustalla on liian 
deterministinen käsitys ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Mielestäni Pulkkisen mää-
rittelyjä olisikin täydennettävä Värrin fi losofi spanoitteisilla määrittelyillä, jotta koti-
kasvatuksen laaja, ontologiaakin koskettava luonne tulisi ymmärretyksi.   
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(ontologis-yhteisöllinen ulottuvuus) ja (3) olemisen mysteeriin vastaaminen (fi -
losofi s-maailmankatsomuksellinen ulottuvuus).197 Tämä tarkoittaa Värriä (2002) 
mukaillen, että vanhemman on huolehdittava lapsen ruumiillisista perustarpeista, 
tutustutettava hänet laajempaan ympäristöön ja yhteisöön sekä annettava hänelle 
mahdollisuuksia käsitellä olemassaoloon liittyviä laajempia eksistentiaalisia kysy-
myksiä. 198 Näin ollen Värri lisää kotikasvatuksen määrittelyyn myös eksistentiaa-
listen kysymysten ulottuvuuden, jota ei ole yleensä muissa kotikasvatuksen mää-
rittelyissä huomioitu.

Vaikka sosialisaationäkökulmasta käsin elämän ehtojen turvaaminen ja maa-
ilmaan orientoiminen riittävät ihmiselle, ihmisen itseksi tulemisen kannalta tar-
vitaan lisäksi kolmas ulottuvuus eli olemisen mysteeriin vastaaminen. Olemisen 
mysteeriin vastaaminen sisältää syvästi henkilökohtaiset fi losofi set, uskonnolliset 
ja maailmankatsomukselliset kysymykset. Olemisen alkuperän, mielen ja tarkoi-
tuksen kysymysten suhteen myös vanhemmat ovat suhteessa transsendenttiin eli 
tietokyvyn tuolla puolen olevaan. Vastatessaankin transsendentti oleminen jää 
vaille lopullisia vastauksia. (Värri 2000, 134–135; 2002, 137–138.) 

Tästä syystä eettisesti hyväksyttävään kasvatukseen voi sisältyä olemisen mys-
teeriin vastaamiseen liittyviä arvoja ja näkökulmia, mutta ei pakottavaa toimintaa 
kasvatuskäytäntöjen tasolla. Olemisen mysteeristä johtuen lapsen omaa, eksisten-
tiaalisiin kysymyksiin suuntautuvaa pohdintaa ja sitoutumista on (lain ja moraa-
lin rajoissa) tuettava, vaikka se ei vastaisikaan vanhemman omaa sitoutumista.

Kotikasvatusta voitaneen tarkastella myös sen kautta, mitä se ei saisi olla. Tällaisia 
määrittelyjä löytyy Suomen laista, jossa kielletään lapsen alistaminen, ruumiillinen 
kurittaminen ja loukkaava kohtelu. Segrinin ja Floran (2005, 348) mukaan lapsen 
pahoinpitelyyn voidaan laskea kuuluviksi fyysinen, seksuaalinen ja emotionaalinen 
väkivalta tai pahoinpitely sekä fyysinen tai emotionaalinen laiminlyönti (ks. myös 
psykiatristinen luokittelu Räsänen & Moilanen 2004, 90–91). Näin ollen kotikasva-
tuksen on sekä täytettävä edellä mainitut kotikasvatuksen positiiviset tehtävät että 
siitä on puututtava lapsen väärinkohteluksi luokitellut ilmiöt ja asiat. 

Kotikasvatusta koskevat määrittelyt korostavat voimakkaasti vanhemmuutta. 
Määritelmät eivät nähdäkseni huomioi riittävästi vanhempi-lapsisuhdetta ja sen 
aktiivista, kaksisuuntaista luonnetta. Kotikasvatuksen laajempi määrittely voisi 
sisältää vanhempi-lapsisuhteeseen liittyvien seikkojen lisäksi selvemmin kasva-
tuksen paradokseihin, pedagogiseen rakkauteen ja dialogiseen kasvatussuhteeseen 
liittyviä elementtejä.  

197 Vastuun ulottuvuudet ovat yhteydessä lapsen eksistenssin muotoihin, jotka ovat: 1. 
lapsi ruumiillisena olentona, 2. lapsi yhteisön jäsenenä ja 3. lapsi olemisen kokonaisuu-
dessa (Värri 2000, 133; 2002, 108).
198 Lapsen merkittävimmät elämänpiirit muodostuvat kodista, koulusta ja yksityisestä 
elämänpiiristä. Jokainen niistä tuo oman, tärkeän kokemuksensa lapselle: koti ”minulla 
on”-kokemuksen antamalla hänelle läheiset ihmiset, turvallisuuden tunteen ja elämän 
aineellisen perustan, koulu”minä osaan” kokemuksen oppimismahdollisuuksien kaut-
ta ja yksityinen elämänpiiri eksistentiaalisia ”minä olen” kokemuksia, joille rakentuvat 
minuuden ainutkertaisuus ja elämän mielekkyys. (Pulkkinen 2002, 14; ks. myös John 
2003, 21–22.)
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7.2 Valta perheessä

Kun tutkitaan valtaa perheessä, tutkimuksen ongelmat ovat osittain samoja kuin 
yleisen valtatutkimuksen ongelmat. Jos vallasta ei voida esittää nominaalia määri-
telmää eikä siis tiedetä tarkkaan mitä pitäisi mitata, on vaikea mitata vallan empii-
ristäkään validiteettia (Sprey 1972, 235). Perheeseen sisältyvää valtaa tutkittaessa 
siihen liittyvät termit ja käsitteet määritellään usein puutteellisesti, operationali-
soinnit ovat monenkirjavia ja otokset ja tutkimusasetelmat riittämättömiä (Stein-
metz 1987, 731). Perusongelmana on, että pätevää, luotettavaa ja teoreettisesti hy-
vin perusteltua operationalisointia vallasta perheen kontekstissa ei ole olemassa 
(Szinovacz 1987, 651.) 

Perheiden valtasuhteiden tutkimuksessa keskityttiin aluksi kontrolliin ja pää-
töksenteon tuloksiin siinä määrin, että prosesseja, päätöksentekoon liittyviä kon-
fl ikteja tai vastarintaa ei juurikaan huomioitu. Tämä oli linjassa sosiaalitieteissä 
1950- ja 1960-luvuilla vaikuttaneiden paradigmojen kanssa. Tilanne muuttui 
1960-luvun puolivälistä lähtien, jolloin myönnettiin, että intiimeihin suhteisiin 
sisältyy väistämättä konfl ikteja199. Tämän seurauksena hallitsevaksi tutkimuskoh-
teeksi nousi perheväkivallan tutkimus. Varsinaista perhettä koskevaa vallan käsi-
tettä ei kuitenkaan ilmennyt perhesosiologisessa kirjallisuudessa ollenkaan ennen 
1970-lukua. (Shehan & Lee 2001, 213.) 

1970-luvun puolivälistä alkaen valtatutkimus laajeni käsittämään useita alueita. 
Aikaisemmin vallalla ollut resurssiteoreettinen lähestymistapa vaihtui Cromwellin 
ja Olsonin (1975) luokitukseksi perheen vallan perustasta, prosesseista, lopputu-
loksista ja seurauksista. Tästä alkoi myös perhetutkimuksen ulkopuolisen valta-
tutkimuksen hyödyntäminen perhetutkimuksessa. (Segrin & Flora 2005, 78–79; 
Shehan & Lee 2001, 215.) 

Vaikka yritykset vallan mittaamiseksi ovat kohdanneet paljon kritiikkiä, krii-
tikot ovat esittäneet vain harvoin konkreettisia ehdotuksia siitä, millaisia kehitty-
neemmät ja hienostuneemmat mittausmenetelmät voisivat olla (Szinovacz 1987, 
651). Toisaalta perhettä koskevan vallan tutkimus on edistynyt viime vuosikymme-
ninä suuresti, kun valtaa on määritelty ja käsitelty monipuolisesti. Metodeita olisi 
kuitenkin kehitettävä edelleen. Esimerkiksi jokapäiväisen elämän ”luonnollista” 
vuorovaikutusta tulisi tutkia entistä enemmän, pidempään ja vähemmän struktu-
roidusti. Tähän liittyen tutkittaville pitäisi antaa nykyistä enemmän vapautta ottaa 
itse esille perheessään tärkeinä pitämiään asioita eikä pyytää heitä vain vastaamaan 
tutkijan omiin kategorisointeihin. (Shehan & Lee 2001, 218, ks. myös Grotevant 
1998, 1136.) Tietoa olisi kerättävä myös enenevässä määrin useammalta perheen-
jäseneltä, jotta saataisiin useampi näkökulma tiettyyn ilmiöön tai asiaan (Stein-
metz 1987, 730). 

 

199 Samoin kuin yleisemmässä valtatutkimuksessa, myös perhettä koskevassa valtatut-
kimuksessa on keskusteltu paljon siitä, onko konfl ikti vallan välttämätön ehto (McDo-
nald 1980, 843). Ei vaikuta ainakaan perustellulta samaistaa konfl ikteja ja valtaa toisiin-
sa niin kuin konfl iktiteoriassa (ks. Rice 1996, 547) tehdään, sillä silloin muut perheen 
valtaan liittyvät puolet jäävät huomiotta.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että perheeseen liittyvää valtaa olisi pyrittävä 
systemaattisesti käsitteellistämään useista, vaihtoehtoisista teoreettisista näkökul-
mista käsin, sillä yhteen teoreettiseen näkökulmaan keskittyminen kaventaa näke-
mystä perheessä ilmenevästä vallasta sosiaalisena ilmiönä (McDonald 1980, 851). 
Perhesuhteiden ymmärtämisessä tarvitaan monitieteistä tutkimustietoa, jossa ei 
yksinkertaisteta vaikeitakaan aiheita. Ylipäänsä perhesuhteiden tutkimuksessa olisi 
kyettävä yhdistämään rakenteellisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tason sekä 
suhde- ja yksilötason näkökulmia. (Sevón & Notko 2008, 21, 23.) 

Stampin (2004, 24–25) mukaan valtateorioiden, -kategorioiden ja -mallien oli-
si palveltava pragmatistisia päämääriä kuten autettava ymmärtämään paremmin 
perhettä monimutkaisena ilmiönä. Omassa tutkimuksessani vastaan osaltani näi-
hin haasteisiin: useampien valtateorioiden ja osittain myös empiirisen aineistoni 
perusteella määrittelen, mitä erityisiä piirteitä perheen kotikasvatukselliseen val-
lankäyttöön liittyy. Perheenjäsenten erilaiset tulkinnat olen huomioinut haastatte-
lemalla perheistä kolmea perheenjäsentä.

Perheiden tutkimuksen haasteena on, että perheillä on useita erityispiirteitä, 
joiden suhteen ne eroavat muista pienryhmistä. Perheen jakaman historian vuok-
si siinä ilmenevät vuorovaikutusoletukset ovat erilaisia kuin muissa pienryhmis-
sä, ja perheen oletetun jaetun tulevaisuuden vuoksi perhe on tutkimuksellisesti 
haastavampi kohde kuin mikä tahansa pienryhmä. Perheen kohdalla esimerkiksi 
anonymiteetin ja luottamuksellisuuden vaatimuksia on normaalia vaikeampi to-
teuttaa. (Copeland & White 1991, 4–5, ks. myös Haverinen & Martikainen 2004.) 
Tämä on asettanut tutkimukselleni erityisiä eettisiä haasteita (ks. tarkemmin luku 
8.2.1). Koska useat ihmisten välisiä suhteita koskevat oletukset perustuvat sosiaa-
lipsykologisiin tutkimuksiin, joissa on tutkittu toisilleen vieraiden ihmisten välisiä 
suhteita, niitä ei voida samaistaa suoraan esimerkiksi perheiden valtatilanteiden 
tutkimiseen (Szinovacz 1987, 680).

 Perhesuhteiden vaikutuksia on vaikea tutkia niiden varhaisuuden, pirstaloi-
tumisen ja kertautumisen vuoksi (Lahikainen 2005, 348). Perheen sisäisen vallan 
tutkimus on vaikeaa myös siksi, että herkkien aiheiden kohdalla tutkimus sisältää 
riskin sosiaalisesti toivottavista vastauksista. Koska suurin osa tutkimuksista on 
luonteeltaan retrospektiivistä, ne ovat myös alttiita muistiinpalauttamisen ja ta-
pahtumien yksityiskohtien vääristymille. (Steinmetz 1987, 730.) Lisäksi ihmiset 
kertovat vain harvoin omista ”pimeistä” puolistaan kuten itse harjoittamastaan 
väkivallasta. Ihmiset näkevät itsensä yleensä positiivisemmassa valossa kuin toiset 
ihmiset: esimerkiksi juuri kukaan ei kuvaa itseään autoritaarisena, etäisenä ja an-
karana vanhempana (ks. mm. Kemppainen 2001).200 

Perheen valtataistelut ovat luonnollinen ja jopa terve perhe-elämän ulottu-
vuus. Parhaimmillaan, kun perheen sisäisen vallan käyttö ei nujerra ketään, se voi 
mahdollistaa perheenjäsenten huolehtivan ja vastuullisen toiminnan. Toisaalta

200 Tosin ihmiset kritisoivat toimintaansa jonkin verran retrospektiivisesti, mutta sil-
loinkin pääpaino on esimerkiksi siinä, että vanhempi kokee viettäneensä liian vähän 
aikaa lapsensa kanssa tai olleen yleisesti ”liian ankara”. Harva vanhempi myöntää kui-
tenkaan edes jälkikäteen olleensa esimerkiksi ”julma, sydämetön ja väkivaltainen”.
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liian suuri tai pieni vallan määrä johtaa helposti turhautumiseen ja tyytymättömyy-
teen. Vallan tasapainottaminen perheessä vaatii kommunikaatiota, emotionaalista 
tukea, erilaisten mielipiteiden sietämistä, rohkaisua samanaikaisesti vastavuoroi-
suuteen ja riippumattomuuteen sekä täydellisen perheen myytin sivuuttamista. 
(Karraker & Grochowski 2006, 346–347.)  

Koska perheiden vuorovaikutusta koskevaan valtaan näyttää sisältyvän selke-
ästi yhteistyön aspekti, sitoutumisen, luottamuksen ja vastavuoroisuuden käsit-
teitä olisi selvennettävä ja korostettava perheiden vaihto-ja neuvotteluprosessien 
tarkastelussa. Perheen valtasuhteita voidaan täten tarkastella yhtä lailla valta-riip-
puvuusmallin kuin valta-sitoutuminen-mallin pohjalta. (McDonald 1980, 851.)201 
Nimenomaan vallan monipuolisuuden korostaminen antaa siitä ilmiönä realisti-
semman kuvan kuin keskittyminen vain yhteen vallan puoleen. Koska perheiden 
valtasuhteissa ilmenee runsaasti sekä riippuvuutta että sitoutumista, ne molem-
mat on huomioitava perheen valtasuhteita tutkittaessa. 

Toisaalta keskittyminen pelkästään perheen valtasuhteiden positiivisiin puoliin 
vääristää kokonaiskuvaa. Jos korostetaan ainoastaan perheessä ilmenevää kump-
panuutta, luottamusta ja demokratiaa, perhe-elämän käytännöissä ilmenevät 
patriarkaaliset, etniset ja sukupolvien väliset valtasuhteet jäävät helposti pimen-
toon (Chambers 2001, 130 Forsbergin 2003a, 101–102 mukaan). Perheen sisäinen 
yksityisyys ja salattavuus ulkopuolisilta mahdollistavat raa’ankin vallankäytön ja 
onnellisuusmuurien pystyttämisen (Marin 1994, 21). Usein unohdetaankin, että 
perhe on suljettu systeemi, joka kykenee kehittämään omia pakkojärjestelmiään 
(Eräsaari 1994, 181). 

Äärimmillään osa sosiologeista on katsonut perheen olevan lapsille vankilaa ja 
mielisairaalaa totalisoivampi instituutio: Perheessä kontrolli on lähes täydellistä ja 
jos perhe-elämä muuttuu helvetiksi, siitä ei ole useimmiten poispääsyä. Perheen 
näkeminen pelkästään kontrollin, sorron ja epävakaiden suhteiden tyyssijana ei 
kuitenkaan tee oikeutta perhe-elämässä ilmenevien kokemusten moninaisuudelle. 
(Muncie & Sapsford 1995, 30.) Sen lisäksi, että vallankäyttö voi olla tarkoituksel-
taan egoistista, vallankäyttö perheessä on usein tarkoitukseltaan positiivista, mutta 
kokemuksen tasolla negatiivista. 

Lisäksi perheeseen liitetyt läheisyyden ja vastavuoroisen ymmärtämisen vaati-
mukset kehittyvät todella helposti ideaaleiksi, joista kehittyy ankaran lainmukaisia 
sääntöjä, määräyksiä ja periaatteita. Pahimmillaan tämänkaltaiset ideaalit peittele-
vät ja kaunistelevat ristiriitoja ja paradokseja. Perusluonteensa vuoksi läheisyys ja 
vastavuoroisuus eivät kuitenkaan sen paremmin edellytä kuin kestäkään tällaisia 
periaatteita. (Eräsaari 1994, 183.) Vapaaehtoisuuden pohjalta syntyneessä yhteisössä 
– kuten rakkausavioliitossa – voi toki ilmetä toisinaan pelottelua, pakkoa ja painos-
tusta, mutta ne eivät voi olla tällaisen yhteisön perusta (Ojakangas 2001, 130).

Perhe ei siis ole aina tuen, huolenpidon ja intimiteetin tyyssija. Osalle ihmi-
sistä perheen ulkopuoliset ystävyyssuhteet ja intiimit suhteet ovat keskeisempiä.

201 Sitoutuminen viittaa riippuvuutta enemmän vapaaehtoisiin päätöksiin, eikä ole 
yhtä voimakkaasti riippuvainen taloudellisista ja yhteiskunnallisista rakenteista ja re-
sursseista, vaan painottaa ihmisten välisiä arvoresursseja ja luottamusta (McDonald 
1980, 851). 
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(McKie, Cunningham-Burley & McKendrick 2005, 15.) Osa ihmisistä puolestaan 
ei koe perhesuhteisiin yleisesti liitettyjä positiivisia puolia tärkeinä: jotkut koke-
vat esimerkiksi intiimiyden ja läheisyyden pelottavana, joillekin toisille joku muu 
elämänalue on läheisiä ihmissuhteita tärkeämpi (Duck 1994, 5–6). Toisaalta ih-
misellä on yleensä tarve liittyä muiden ihmisten seuraan ja kuulua johonkin (ks. 
Miller, Perlman & Brehm 2007, 7). Segrinin ja Floran (2005, 94) mukaan läheisyys 
on ihmisen sisäsyntyinen tarve, vaikka läheisyyden kaipuun aste ja ilmaisutavat 
vaihtelevat huomattavasti ihmisten kesken. Usein ihmissuhteiden kokonaisvaltai-
sen pelottaviksi tai merkityksettömiksi kokemisen taustalla onkin traumaattisia 
kokemuksia tai psyykkisiä vaikeuksia. 

Vaikka läheiset ihmissuhteet ovat usein ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin ja 
merkitykselliseksi koetun elämän taustalla, ne aiheuttavat myös konfl ikteja, petty-
myksiä ja stressiä. Ihmissuhteet ovat suuren ilon ja onnen lähde silloin, kun kaikki 
menee hyvin, mutta aiheuttavat suurta surua päinvastaisissa tapauksissa (Miller, 
Perlman & Brehm 2007, 3). Rook (1998) kiinnittääkin huomiota ihmissuhteiden 
paradoksaaliseen luonteeseen ja sitä valottaviin ristiriitaisiin tutkimustuloksiin. 
Kiinnostus sosiaalisten suhteiden ”pimeämpään puoleen” on vähitellen kasvanut, 
osittain reaktiona sellaista epärealistisen positiivista käsitystä vastaan, jossa ihmis-
suhteilla nähdään olevan lähinnä vain positiivisia tehtäviä. (Rook 1998, ks. myös 
Miller, Perlman & Brehm 2007, 35–36.) 

Duck (1994) painottaa, että on virheellistä olettaa, että läheisyys ja muut posi-
tiiviset ilmiöt ovat itsessään normaaleja ja että niiden puute erilaisine sosiaalisine 
ongelmineen johtuu suhteisiin sisältyvistä virheistä, puutteellisesta toiminnasta tai 
väärinymmärryksistä. On myös virheellistä olettaa, että ihmiset ovat aina mukavia 
ja ihmissuhteet miellyttäviä, palkitsevia ja hankkimisen arvoisia. Suhteisiin sisäl-
tyvät vaikeudet olisi pikemminkin nähtävä perustavanlaatuisena osana suhteiden 
kokonaisuutta. Suhteissa ilmenevä negatiivinen, ”pimeä” puoli ei siis ole poik-
keavuutta, vaan olennainen ja erottamaton osa suhteisiin sisältyviä kokemuksia. 
(Duck 1994, 4–6.)202 

Staffordin ja Daintonin (1994) mukaan myös niin sanottujen normaalien203 
perheiden vuorovaikutukseen sisältyy pimeitä puolia. Pimeä puoli ilmenee per-

202 Duck ei kuitenkaan tarkoita, että suhteiden tutkimisessa pitäisi keskittyä vain vaike-
uksien tutkimiseen. Toisaalta puhdas dikotomia ”positiiviseen” ja ”negatiiviseen” suh-
dekäyttäytymiseen on harhaanjohtava, sillä käyttäytymistä määrittävät myös konteksti 
ja suhteen osapuolten käyttäytymiselle antamat merkitykset. (Duck 1994, 4, 6, 19.) 
203 Normaalius voidaan määritellä joko patologioiden puuttumisena, utopiana tai tilas-
tollisena keskiarvoisuutena. Toisaalta idea normaalista perheestä voidaan nähdä myyt-
tinä. (Stafford & Dainton 1994, 259–260.) Poikkeavuus puolestaan voidaan määritellä 
tilastollisesti liikaa keskiarvosta poikkeavaksi, patologisesti tietyn ”sairauden” kautta tai 
sosiologisesti tarkastelemalla tukeeko vai heikentääkö poikkeavuus yhteiskunnan stabii-
liutta (Becker 1963, 4- 8). ”Poikkeavuus” on aina suhteellista, sillä se riippuu katsojasta 
ja hänen näkökulmastaan. Lisäksi poikkeavuuden määrittely edellyttää kategorisointia, 
mikä on ongelmallista ihmisistä ja inhimillisestä elämästä puhuttaessa. Koska todelli-
suuden moninaisuus on aina suurempi kuin kykymme hahmottaa elämää, on ”poik-
keuksista” puhuttava varovaisesti ja nöyrällä asenteella. (Tamminen 2003, 234.)
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heenjäsenten kesken muun muassa keskinäisinä tappeluina, toisten huomiotta 
jättämisenä, kritiikkinä sekä julmana ja sydämettömänä kohteluna. (Stafford & 
Dainton 1994, 259–260, 275.) Toisten tunteiden ymmärtäminen ei tarkoita aina 
lisääntyvää toisesta ja hänen hyvinvoinnistaan välittämistä, vaan samalla avautuu 
mahdollisuus tuottaa tuskaa toiselle osapuolelle. Jo lapsi voi kokea mielihyvää ja 
jännitystä toisten perheenjäsenten kiusoittelusta, vastakkainasetteluista ja sääntö-
jen rikkomisesta tai kohdistaa empatiaa vain johonkin perheenjäseneen. (Dunn 
2006, 333–334, 337.) Lapsen kasvava kyvykkyys toisten ihmisten näkökulmien 
huomioimiseen, neuvotteluun ja kompromissien tekoon voi johtaa myös yrityk-
seen saada oma tahto läpi, ”voittaa” konfl iktit ja hyödyntää eri ihmisten kanssa 
erilaisia strategioita (Cummings & Schermerhorn 2003, 99–100). 

7.3 Vallan teemoja kotikasvatuksessa

Kasvatukseen normatiivisena toimintana sisältyy aina valtaa ja vallankäyttöä, eikä 
niistä voida koskaan kokonaan vapautua. Kasvatukseen sisältyvä valta itsessään ei 
kuitenkaan ole väistämättömästi hyvää tai pahaa. (Ojakangas 2001, 52–53; Nuuti-
nen 1994, 198, ks. myös Värri 2008, 406.)204 

Kasvatussuhteessa on kyse vallasta, joka käsitetään yleensä pedagogisesti tar-
koituksenmukaisena valtana, jonka nähdään säätelevän kasvavan yhteistoimintaa 
kasvattajan ja muiden kasvatettavien kanssa (Nuutinen 1994, 126). Pedagoginen 
suhde on kasvatettavan fyysisen ja henkisen kehittymisen kannalta välttämätön, 
mutta kasvatuksen on oltava vastuullista, kasvatettavan parhaaksi tapahtuvaa toi-
mintaa. Se milloin kasvatus on tällaista toimintaa, on arvioitava jokaisessa histori-
allisessa tilanteessa aina uudelleen. (Jussila 1999, 41.)

Kasvattajan dilemmana on, että hänen on osattava tilanteen mukaan käyttää tai 
pidättäytyä käyttämästä valtaa, joka lankeaa hänelle lapsen riippuvuuden ja kehit-
tymättömyyden vuoksi. Kasvattajan on ratkaistava kulloisetkin menettelytavat (a) 
subjektiuden ihanteen, (b) kasvatustilanteen ja (c) ennakoitujen vaikutusten poh-
jalta. Suhde kasvatettavaan on äärimmäisen tärkeä. (Nuutinen 1994, 190–191.) 

204 Tästä syystä myöskään vallan poissaolo ei johtaisi välttämättä vapauteen tai hyvään, 
vaan yksinkertaisesti vallan puuttumiseen (Ojakangas 2001, 52–53). Koska kasvatuk-
sen edellytykset ja osittain sen tehtävätkin ratkaistaan aina pitkälti yhteiskunnallisissa 
valtasuhteissa, politiikassa ja arjessa, kasvatuksen normatiivisuudesta ja vallan alaisuu-
desta irtautuminen on mahdotonta. Vain kasvatuksen ”olemuksesta” ja yhteiskunnal-
lis-poliittisista edellytyksistä käytävä kriittinen, kasvatuksen erityisyydestä tietoinen 
keskustelu mahdollistaa kontrollin sen suhteen, että kasvatus ei muokkaudu puhtaasti 
hyödyn ja vallan välineiksi. (Värri 2008, 406.) Jos kasvatuksessa pyritään väistämään 
valtaa, voidaan syyllistyä ideologiseen harhaanjohtamiseen, mikäli kasvaville muo-
dostuu illuusio joko ”äärettömästä vapaudesta” tai ”päättymättömästä vankeudesta”. 
Vallan käsitteellistämättä jättäminen tekee myös mahdottomaksi erottaa ”moraaliseen 
vastuunottoon velvottava syyllisyys” ja ”manipuloiva syyllistäminen” toisistaan. (Nuu-
tinen 1994, 198.) 
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Mikäli pyritään vain lapsen käyttäytymisen kontrolliin, ulkoiseen mukautu-
miseen ja rangaistuksin ja palkkioin ohjailtuun kasvatukseen, lapsen kasvatus jää 
ulkokohtaiseksi, lyhytaikaiseksi vaikuttamiseksi. Jos kasvatuksella pyritään siihen, 
että lapsi sisäistää tiettyjä arvoja, oppii itse säätelemään käyttäytymistään ja oh-
jautumaan sisäisesti, hän saavuttaa paremman autonomian kuin lapsi, joka on 
tottunut ohjautumaan vain ulkokohtaisesti. Toisaalta vaikka vanhemman oikeus 
ja velvollisuus on opettaa lapselle tiettyjä arvoja, hän ei voi kuitenkaan suunnata 
lapsen syvintä rakkautta eikä lopulta päättää sitä, mitkä arvot lapsi omaksuu. Kas-
vatuksen päämääränä ei olekaan vanhempiensa kanssa samoin ajatteleva ja toimi-
va lapsi, vaan itsenäiseen harkintaan ja toimintaan kykenevä ihminen.205  

7.3.1 Vallan pakko kasvatuksessa 

Kasvattajan tehtävää voidaan tarkastella kolmen olemisen pakon eli suhteen pa-
kon, suunnan pakon ja vallan pakon kautta (Moilanen 2001, 47) (ks. kuvio 2). 
Nämä pakot määrittävät, suuntaavat ja rajaavat kasvattajan toimintaa.

Kuvio 2. Kasvattajana olemisen pakot (Moilanen 2001, 47)

205 Todellinen vapaus ei ole kuitenkaan ”toisten hyvinvoinnista piittaamatonta toimin-
taa”, vaan siihen sisältyy myös itsekontrollin kehittyminen, jolloin lapsi oppii noudat-
tamaan yhteiselämän pelisääntöjä oma-aloitteisesti (Haverinen & Martikainen 2004, 
82). Muita ihmisiä kunnioittavan arvopohjan kehittymisen kautta lapsi pystyy mah-
dollisesti myös kritisoimaan tarkoituksettomia tai epäeettisiä käytäntöjä ja pyrkimään 
niiden muuttamiseen.

SUUNNAN 
PAKKO 

SUHTEEN 
PAKKO 

VALLAN PAKKO 

sitominen 

läsnäkulku

heitteillejättö

vastuu

antautuminen diktatuuri

suvaitsemattomuus

näkemys

päämäärättömyys
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Suhteen pakossa ideaalitilanteena on läsnäkulku. Välittämisen ja luottamuksen 
suhde on läsnäkulussa ihanteellinen siten, että kasvatettavaa ei kahlita, vaan hän 
saa tehdä omia valintoja, mutta samalla suhdetta luonnehtii yhdessä oleminen ja 
eläminen. Suhteen ideaalitilanteessa kasvatettava on aina jotakin erityistä kasvat-
tajalle (ks. myös kasvatuksen etiikasta luku 7.3.8). Suhteen pakossa ääripäitä ovat 
sitominen ja heitteillejättö. Sitominen viittaa liian tiiviiseen suhteeseen, jossa kas-
vattaja ei osaa tehdä eroa oman elämän ja kasvatettavan elämän välillä. Heitteil-
lejätön tapauksessa taas kasvattaja ei välitä kasvatettavan elämästä eikä huolehdi 
hänestä. (Moilanen 2001, 48.) 

Läsnäkulku on selvästi yhteydessä autoritatiiviseen (ohjaavaan) kasvatusilmas-
toon, sitominen autoritaariseen (kontrolloivan ankaraan) kasvatusilmastoon ja 
heitteillejättö laiminlyövään kasvatusilmastoon.206 Toisin sanoen läsnäkulku on 
tilanne, jossa kasvatettavalle asetetaan vaatimuksia, mutta kasvattaja on myös vas-
taanottavainen kasvatettavan tarpeille ja yksilöllisyydelle. Sitomisessa kasvattaja 
käyttää liikaa kontrollia tai pyrkii liiallisesti samaistamiseen, heitteillejätössä taas 
kasvattaja ei täytä kasvatuksellisia velvollisuuksiaan kasvatettavaa kohtaan.

Suunnan pakossa ideaalitilanteena on näkemys: kasvattajalla on oltava jonkin-
lainen käsitys hyvän kasvamisen suunnasta. Kasvattaja ei voi arvostaa mitä tahansa, 
sillä kasvatus on nimenomaan arvokkaiden asioiden edistämistä. Suunnan pakon 
ääripäät ovat päämäärättömyys ja suvaitsemattomuus. Suvaitsematon kasvattaja 
kieltää sellaisen arvon, mitä ei itse pidä tärkeänä. Toisaalta kasvatukseen kuuluu 
myös kieltämisen elementti eli jossakin mielessä kasvatus on ”yksisilmäistä” ja su-
vaitsematonta. (Moilanen 2001, 50.) Jos kaikki asiat arvotetaan samalla tavalla, 
arvottamisen ulottuvuus häviää. Jotta jokin nähdään arvokkaana, jokin muu on 
nähtävä arvottomana. Suunnan pakko liittyy kysymykseen hyvästä elämästä ja sen 
myötä Menonin paradoksiin207. Kasvattajan toimintaa ohjaa väistämättä tietty nä-
kemys hyvästä elämästä, mutta silti hän ei voi määritellä tyhjentävästi hyvää elä-
mää kasvatettavan kannalta.

Suunnan pakkoon liittyen kasvattaja voi ja hänen oikeastaan pitääkin estää 
kasvatettavan kosketus tiettyihin sosiaalisen todellisuuden ilmiöihin (esimerkiksi 
henkisen kärsimyksen aiheuttamiseen toisille ihmisille). Avoimuuden ja kieltämi-
sen välinen problematiikka ei anna kuitenkaan valmiita, varmoja vastauksia, vaan 
kasvattaja joutuu kamppailemaan avoimuuden ja kieltämisen ristiriidassa aina 
uudelleen ja uudelleen. (Moilanen 2001, 50–52.)

206 Tällä viittaan Baumrindista (1966; 1989; 1991) alkunsa saaneeseen kasvatusilmasto-
jaotteluun ja -ajatteluun, jonka mukaisesti voidaan puhua autoritaarisesta, autoritatii-
visesta, sallivasta/hemmottelevasta ja laiminlyövästä kasvatusilmastosta (ks. myös luku 
7.3.5).
207 Menonin paradoksin mukaan ”kasvattajalla on oltava näkemys hyvästä, vaikka hän 
ei lopulta tiedäkään, mitä hyvä varsinaisesti on” (Värri 2000, 136).
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Vallan pakon suhteen ideaalitilanteessa kasvattaja käyttää valtaa, mutta on 
myös vastuussa siitä.208 Hyvän vallankäytön piirteitä ovat kasvatettavan kuulemi-
nen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Nämä piirteet ilmenevät eri tavoin eri 
tilanteissa, joten niiden soveltaminen on tapauskohtaista ja edellyttää kykyä eettis-
ten ongelmien ratkaisemiseen. (Moilanen 2001, 49.) Hyvän vallankäytön piirteitä 
kotikasvatuksessa ovat lisäksi ainakin huolenpito, kasvatettavasta välittäminen ja 
maailmasuhteen ja hyvän elämän välittäminen.

Vallan pakossa ääripäät ovat diktatuuri ja antautuminen. Diktaattorin tavoin 
toimiva kasvattaja luo ehdottomia määräyksiä eikä huomioi kasvatettavan toivei-
ta. Antautuminen eli vallankäytöstä luopuminen puolestaan rikkoo pedagogisen 
suhteen ytimen, sillä kasvattaja ei ole enää pedagogi vallankäytöstä luopuessaan. 
Vallankäytöstä luopumisen yhteydessä valta ei kuitenkaan häviä, vaan sen ottavat 
jotkut muut. (Moilanen 2001, 49.) Toisaalta kasvattaja itsekään ei pysty luopu-
maan kokonaan vallankäytöstään, vaan yritys luopua siitä johtaa yleensä vain ma-
nipulatiivisempiin vallankäytön muotoihin (ks. Puolimatka 1999, 216, 226). 

Kasvatuksen pakot ovat yhteydessä toisiinsa siten, että jonkun ulottuuvuuden 
puuttuminen tekee kasvattajuudesta vajaata. Kasvatuksen pakkojen kautta mää-
rittyy myös kasvattajan eettinen kenttä. (Moilanen 2001, 50.) Kasvatuksen pakot 
valottavat hyvin kasvatuksen perimmäisiä kysymyksiä vallankäytöstä, kasvatuksen 
päämääristä ja oikeasta suhtautumistavasta kasvatettavaan. Niitä kaikkia luonneh-
tii kysymys sopivan autonomian ja kontrollin välisestä suhteesta.

7.3.2 Vanhemman valta

Pienen lapsen elämisen ehdot ovat hänen riippuvaisuutensa vuoksi pitkälti van-
hempien vallassa, jolloin vanhempien valta pientä lasta kohtaan on suurta (Pulk-
kinen 1977, 140; Segrin & Flora 2005, 76). Yhteiskunnan legitimoima vanhempien 
valta ja vastuu ja vanhempien etuoikeutettu asema pitkäkestoisessa vanhempi-
lapsisuhteessa antaa heille muita aikuisia ja lapsen ikätovereita enemmän resursseja
ja mahdollisuuksia vaikuttaa lapseen (Kuczynski & Navara 2006, 305). Vanhem-
pi-lapsisuhteen tekee erityiseksi sosialisaation keskeisyyden lisäksi nimenomaan
siihen sisältyvä vallan epätasainen jakautuminen osapuolten kesken (Giddens 
1991, 98).  

Vanhemman yksilölliset valtaresurssit sisältävät fyysisen voiman, palkkioiden 
kontrolloinnin, asiantuntemuksen ja tiedon. Vanhempien kontrolli materiaalisiin 
resursseihin mahdollistaa heille pakottavan ja palkitsevan vallan käytön suhtees-
sa lapsiinsa (Perlman, Siddiqui, Ram & Ross 2000, 158). Vanhemmalla on lisäk-
si useimmiten lasta paremmat valmiudet valtaan, koska hän kykenee asettamaan 
tavoitteita ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Toisaalta lapsen kehittymättömät 
itsesäätelytaidot pakottavat vanhemman seuraamaan lapsen kehityksen tahtia. 
(Kuczynski 2003a, 15–16.) 

208 Koska vastuusta tai edes vallankäytöstä on vaikea puhua silloin, kun A:lla ei ole to-
dellista valinnanvaihtoehtoa, vaan hänen on toimittava tietyllä tavalla (Virtanen 1994, 
121), vanhemman vastuullisuus ja vallankäyttö edellyttää, että hänellä on myös todel-
lista valtaa.
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Haastatteluaineistossani eräs äiti korosti nimenomaan parempaa tietämystään 
ja kokemustaan, jonka vuoksi hän katsoo voivansa käyttää valtaa lapsiinsa. 

Haastattelulainaus 173
haastattelija: No minkälaisissa sinun ja lapsen välisiin kasvatukseen liittyviin tilan-
teisiin sun mielestä liittyy valtaa?
äiti: No, jos mä ihan pienestä lapsesta lähdetään, niin se alkaa silloin näkyä, kun 
niille alkaa tulla sitä omaa tahtoa. Niin silloin niin kuin vanhemman rooli on niin-
kun se, että sen täytyy osata näyttää, että tässä on vanhempi on kuitenkin se, joka 
määrää taikka antaa luvan ja sitten just se, että tietää paremmin ja kokemuksen 
kautta osaa arvioida asioita. Ja se pitäis sitten saada niille semmoiseksi niin kuin 
malliksi, että näin se on. Mut et onhan niitä tilanteita varmaan vaikka kuinka pal-
jon, mutta lähinnä se on se ristiriitatilanne, että silloin kun lapsi haluaa jotakin ja 
vanhempi tietää, että se ei oo sille hyväksi, niin siinä kohtaa näyttäis.

Toisaalta vanhempi-lapsisuhteen resursseihin ja rajoituksiin vaikuttavat suuresti 
myös kulttuuriset resurssit kuten tavat, lait ja kulttuuristen käytäntöjen välittämät 
oikeudet ja rajoitukset. Samoin sosiaalisissa rakenteissa implisiittisesti muodoste-
tuilla näkemyksillä sekä rutiineilla, rituaaleilla, annetuilla merkityksillä ja ryhmien 
sisäisillä identifi kaatioilla on tärkeä vanhempien valtaa rajoittava ja muokkaava 
vaikutus. (Kuczynski 2003a, 17.)

Konkreettiset asiat, joissa vanhemmat käyttävät valtaa, ovat hyvin moninaisia. 
Toisaalta useat haastateltavat – sekä vanhemmat että nuoret – toivat esille samo-
ja, konkreettisia asioita kuten nukkumaanmenoajat, kotiintuloajat, ruokailuajat, 
maalle lähtö tai lupa olla lähtemättä sinne209, television katselu- ja sammuttamis-
ajat, tietokoneen käyttö, alkoholin käyttö, rahan käyttö, poika- ja tyttöystävien 
yöpyminen ja erilaisiin kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja menoihin osallistumi-
nen tai osallistumattomuus. Vanhemmat korostivat, että eri ikäisten lasten kohdal-
la vallankäyttö on hyvinkin erilaista.

Haastattelulainaus 174
haastattelija: No miten sä yleisesti näät, että minkälaisissa tilanteissa tai milloin 
sulla on valtaa sun lapsiin?
äiti: Hirveen monessa tilanteessa. Päivittäin. Siis ihan syömisen, määrätään koska he 
tulevat syömään, että silloin syödään. Ja nukkumaanmenoajoissa toiset niin kun, tän 
pienen kanssa. Ja tän Juhon kanssa, mä huomaan, että hän katsoo televisiota, kello, 
joskus myöhään yhdentoista aikaan, mä nimittäin nään raon tuosta oven takaa, 
kun hänellä on ovi kiinni, niin nyt televisio kiinni välittömästi. – Ja kotiintuloajat, 
just hänen kanssaan ehkä eniten. 
haastattelija: Onko tietyt kotiintuloajat?
äiti: On. Ja, siis sitten tuota ihan näitä, ihan nää mitä saa tehdä ja saako lähteä kau-
punkiin silloin ja saako vappua viettää missä ja saako. Joo, monessa asiassa.

209 Haverisen ja Martikaisen (2004, 33) aineistossakin ”pakolliset mökkimatkat” olivat 
vanhempien ja nuorten kiistojen ja neuvottelujen aiheita.
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Haastattelulainaus 175
haastattelija: No milloin sulla on valtaa sun lapseen tai lapsiin?
äiti: No ensin on aika paljon valtaa siihen, että tuleeko ne. Ja sitten kun lapsi on 
syntyny niin sehän on aluks ihan täysin mun vallassani. Sitten se valta vähenee ja 
mulla on tietenkin valta päättää mitä se syö ja juo ja mihin menee ja, pitkään. Ja kyllä 
noihin aikuisin lapsiinkin on vielä semmosta tietynlaista tunnevaltaa.

Haastattelulainaus 176
äiti: Niin, että se vähenee koko ajan, no vauvan kohallahan ei oo tavallaan vallasta 
kyse, se on hoitosuhde. Se valtasuhde tulee siinä vaiheessa kun se lähtee liikkeelle, 
sä sanot sille, että – et koske, et ota, ei mennä, ei, ei, ei. – No siinähän se on kaik-
kein eniten se valta, kun on pieniä. Sit se, kun ne menee kouluikään, niin se rupee 
löystymään. Tai valta ehkä on vielä, mutta sanotaanko näinpäin, että annat niille 
löysää yhä enemmän ja enemmän omaa tilaa. Ne saa mennä yksin ulos, ja ne saa 
olla sitten, turvaudutaan kotiintuloaikoihin illalla ja sit tässä vaiheessa ne on ne 
tietyt jutut enää, minkä kanssa väännetään, ne kotiintuloajat, dokaaminen, käyt-
täytyminen, ja ehkä jotkut raha-asiat, mutta nää ne melkein on. Ne ei oo sitä, että 
saako tyttöystävää tuoda kotiin tai poikaystävää yöks, kun ne tietää, ettei saa, niin 
ne ei edes kysy.

Nuoret kuvaavat vanhempien valtaa ja sen ilmenemistä pitkälti samojen, konk-
reettisten asioiden tiimoilta kuin mitä aikuisetkin ovat kuvanneet omissa haastat-
teluissaan.

Haastattelulainaus 177
haastattelija: No minkälaisissa tilanteissa sun vanhemmilla on valtaa?
poika: No melkein niin kun päivittäin. Tai sillein, ei nyt päivittäin, mut et jos ne 
haluu mun menevän maalle niin ei mulla oo sitten paljon sillein sanottavaa tai, on 
se pakko mennä sinne. Jos ne sanoo, että mun pitää olla kotona syömässä niin kyllä 
mä sitten oon, tai ellei oo jotain tosi tärkeetä. 

Haastattelulainaus 178
haastattelija: Mistä ne päättää esimerkiks, minkä tyyppisistä asioista?
poika: En mä nyt oikein, kaippa ne nyt, jos jotain ostaa ja semmosta.
haastattelija: Niin, että mitä ostetaan.
poika: Niin. Sitten jotain, että lähteekö johonkin, jos on kaverin luokse menossa. Sem-
moseen, että voiko mennä vai eikö.

Haastattelulainaus 179
haastattelija: Kuka päättää tähän tyttöystävään liittyvistä asioista, sä vai sun van-
hemmat?
poika: No jos yöpymisiin tai sellasiin vanhemmat päättää tai jos mä oon sen luona 
niin koska pitää tulla kotiin. Mutta on se aika paljon minä kuitenkin.

Haastattelulainaus 180
haastattelija: No osaaks sä sanoa isästä erikseen, että mistä asiasta isä päättää?
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tyttö: No, isällä on sillain enemmän, se sopii soittotunnit ja jos pitää, ehkä raha-
asioista enemmän ja, tai ainakin mun kohdalla. Ja jos pitää joku bussikortti ladata 
tai jotain tämmöstä, niin semmosta mä teen enemmän isän kanssa. 

Nuoret näyttävät joko hyväksyneen tai ainakin mukautuneen siihen, että vanhem-
mat käyttävät välillä suoraan valtaansa eli joissakin tilanteissa vanhempi on se, 
joka sanoo viimeisen sanan.

Haastattelulainaus 181
haastattelija: Mitä sun vanhemmat tekee tai sanoo, kun ne huomaa, et sä teet tai 
sanot jotain sellaista, josta he ei pidä tai josta ne ei oo samaa mieltä?
poika: No me keskustellaan siitä tai sit ne sanoo, että se on väärin ja mun pitää vaan 
ymmärtää. 

Haastattelulainaus 182
haastattelija: No onks sellasii tilanteita, että sulle sanotaan, että sun pitää tehä jo-
tain sen takia, koska vanhemmat sanoo niin?
poika: Joo, on se, tai melkein kaikki nää just, että sun pitää tulla kotiin, kun mä 
sanon niin, että siellä on vaikka minkälaista porukkaa siellä ulkona ja… Kyllä se 
aika usein sillain, että en mä löydä mitään syytä miks mä en sais olla niin kun tuntia 
kauempaa ulkona, mut se on vaan, koska niiden mielestä se aika on hyvä. 

Vanhempien vallankäyttö ei ole kuitenkaan staattista eivätkä vanhemmat käytä 
aina potentiaalista valtaansa. Vanhemmat saattava taipua esimerkiksi kompromis-
seihin, jos kyseessä on paljon kädenvääntöä aiheuttava asia.

Haastattelulainaus 183
äiti: Kyllä voi olla tuntien kädenvääntöäkin jostakin asiasta. Maalle meneminen on 
nyt se suurin vaikeus tällä hetkellä, että saada häntä tulemaan mökille viikonloppu-
sin. – Ja se on kyllä, sitten pitää tehdä kompromissi.

Vanhempien vallankäyttöä muokkaa osaltaan myös se, että lapset ovat tarkkoja 
siitä, että kaikille lapsille pätevät samat säännöt. Näin ollen vanhempien kerran 
päättämällä säännöllä voi olla pitempiaikaisia seurauksia. Tätä vanhemmat eivät 
kuitenkaan ole välttämättä huomioneet säännöstä päättäessään.

Haastattelulainaus 184
äiti: Elikä murrosikäisen vanhempana niin se on tuota, tätä sä haet koko ajan, esi-
merkiks kotiintuloajat on semmonen mitä meillä on väännetty nyt monta, useempi 
vuos tässä jo ja se mitä mä en ensin huomannu ollenkaan oli se, että ekalle annoin, 
sellaisen niinkun, se oli kuin nakutettu niin, nää muuthan (panee sen päähänsä). 
Mä en tajunnu sitä silloin, että kuinka tark-, että kuinka ensimmäisen kans pitäis 
niinkun miettiä viimeiseen asti, että ei vaan tosta lonkalta heittää joku, koska sitten 
ensinkin, saavutetuista eduista ei luovuta – ne sanoo että niin, mutta Petri sai myös, 
ne muistaa. 
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Haastattelulainaus 185
haastattelija: No miten nyt, kun sulla on kaks isoa sisarusta niin onks se niin, että 
mitä vanhemmaks tulee niin sitten saa enemmän vapauksia, vai?
poika: No joo, mutta joskus tuntuu, että ihan niin kun niillä ois ollu helpommat 
säännöt.
haastattelija: Ahaa, eli susta tuntuu, että sulla on niin kun ankarammat vai, millä 
tavalla?
poika: Niin. Tai pitää aina vaan muistaa, että joo, sä ostit silloin joskus isommalle 
siskolle, kun se oli 15 ja sit se sanoo, että enkä ostanu. Ja sit se kysyy molemmilta, että, 
niinkun.

Valta ja kontrolli voidaan määritellä asioina, jotka mahdollistavat (a) pääsyn ar-
vokkaaksi nähtyjen, ihmisen perustarpeita tyydyttävien materiaalisten ja psykolo-
gisten resurssien luo, (b) osallistumisen ja itsemääräämisoikeuden harjoittamisen 
ja (c) kokemuksen kompetenssista ja vaikuttamisesta, jotka puolestaan tuovat elä-
mään vakauden ja ennustettavuuden tunteet.210 Sekä fi losofi selta että psykologisel-
ta kannalta katsottuna henkilökohtainen päätöksenteko, äänensä kuuluville saanti 
ja valintojen teko määrittävät ihmisen toimijuutta. Ihmisen mahdollisuudet vallan 
ja kontrollin kokemiseen omassa elämässään myötävaikuttavat terveyteen ja hy-
vinvointiin. (Prilleltensky, Nelson & Peirson 2001, 143, 145–146.) 

Voidaankin sanoa, että vallan ja vaikutusvallan tunne ovat perustavia piirtei-
tä ihmisyydessä sekä psykologisesti, fi losofi sesti että moraalisesti. Psykologiselta 
kannalta tarkasteltuna ihmisellä, jolla ei ole minkäänlaista vallantunnetta, saattaa 
ilmetä kognitiivisia, persoonallisia ja sosiaalisia vinoutumia sekä passiivisuutta ja 
joustamattomuutta. Filosofi sesti on mahdotonta puhua vallasta olettamatta yksi-
lölle minimitasoa autonomiaa ja vapautta. Moraalisesti ei ole olemassa vastuullista 
persoonaa ilman mahdollisuuksia päättää ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja sen 
päätöksiin. Moraalisubjektin on oltava autonominen eli ihmisen valinta ei saa olla 
pakotettu tai käsketty (Hilpelä 2003, 134). Lisäksi ihmiset, jotka eivät koe omaa-
vansa valtaa tai voivansa vaikuttaa asioihin, seuraavat helpommin moraalitonta, 
tuhoavaa auktoriteettia. 

Edellä määritellyn mukaisesti myös vanhemmilla ja lapsilla olisi oltava tunne 
jonkinlaisesta vallasta ja kontrollista. Prilleltensky, Nelson ja Peirson (2001) ovat 
sitä mieltä, että ihmisellä on valtaa ja kontrollia, kun hänellä on mahdollisuudet 
perustarpeidensa tyydyttämiseen. Lapsen kohdalla tällaisiksi perustarpeiksi voi-
daan määritellä materiaalisesta näkökulmasta käsin sopiva ruokavalio, päihteetön 
ympäristö, riittävästi tilaa, sopiva lämpö ja virikkeellisiä leluja ja psykologiselta 
kannalta katsottuna turvallinen kiintymyssuhde, empatiaa ja ongelmanratkaisu-
kykyjä. Kun puhutaan lasten vallasta ja kontrollista, psykologinen lähestymistapa 
ei kuitenkaan riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota myös siihen poliittiseen tosi-
asiaan, että resurssien jaossa lasten tarpeet tulevat yleensä viimeisinä. (Prilleltens-
ky, Nelson & Peirson 2001, 145, 155.) 

210 On kuitenkin huomattava, että tämä on positiivinen tulkinta vallasta, jossa ei huo-
mioida sen sortavia tai alistavia puolia.
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Yleensä niillä, joilla on kokemus omasta vallastaan, on myös toisiin ihmisiin ja 
läheisyyteen liittyviä positiivisia tunteita ja automatisoitunut informaation pro-
sessointi kun puolestaan ne, jotka eivät koe itsellään olevan valtaa, kokevat hel-
pommin negatiivisia tunteita, korostavat uhkia ja rangaistuksia ja toimivat epä-
varmasti toisten kanssa (Keltner, Gruenfeld & Anderson 2003, 265, 279). Toisaalta 
on huomattava, että liiallinen valtakaan ei ole hyväksi. Valta ja kontrolli voidaan 
hahmottaa jatkumona, jossa liian vähäinen valta ja kontrolli jättävät ihmisen tar-
peet tyydyttymättä, liian suuri määrä kontrollia puolestaan voi johtaa korruptioon 
ja vallan väärinkäyttöön. (Prilleltensky, Nelson & Peirson 2001, 145.) 

Bugentalin, Brownin ja Reissin (1996, 397–399) tutkimuksessa äitien ja lasten 
kognitiivisista valta- ja kontrollirepresentaatioista huolenpitosuhteissa (N=160 äi-
tiä) kävi ilmi, että ”vallassa vähäosaisilla” (“power disadvantaged”)211 äideillä eli 
niillä, jotka olettivat lasten kykenevän kontrolloimaan tilanteiden lopputuloksia 
heitä itseään paremmin, aktivoitui helpommin huolen ja vihan tunteita. Samoin 
heillä ilmeni useammin fyysisesti väkivaltaisia ja pakottavia vanhemmuuden käy-
täntöjä tai liioiteltua vetäytymistä kuin niillä, jotka tunsivat itsellään olevan val-
taa lopputulosten suhteen. Vanhemmat, jotka näkevät itsensä vallan suhteen vä-
häosaisina, muodostavat helposti vanhempi-lapsisuhteesta etukäteiskuvan, jossa 
painottuvat valta ja auktoriteetti taistelullisina elementteinä. Tällainen näkemys 
muuttuu helposti jatkuvasti ilmeneväksi skeemaksi212 (Bugental, Lyon, Krantz & 
Cortez 1997, 1299, 1306.)

Jos vanhempi tulkitsee lapsen uhkana itselleen, hänellä korostuu yleensä tarve 
käyttää vahvaa valtaa ja auktoriteettia. Erityisesti tunne siitä, että lapsi haastaa ai-
kuisen auktoriteetin, aktivoi vanhemmassa kontrollin tunteita ja toimintaa kuten 
puheen keskeyttämistä (Bugental & Lewis 1999, 62). Vaikka kaikki vanhemmat an-
tautuvat aika ajoin valtapainotteiseen vuorovaikutukseen lastensa kanssa, mieles-
tään vähän valtaa omaavat vanhemmat ajautuvat valtapainotteiseen vuorovaiku-
tukseen muita vanhempia umpimähkäisemmin. (Bugental, Lyon, Krantz & Cortez 
1997, 1297–1298.)213 

211 Vallassa vähäosaisuus voidaan määritellä myös siten, että siinä ilmenee vääristy-
nyt ”vallan päälaelleen kääntyminen”: Muodollisen auktoriteetin omaava kokee, että 
hänestä riippuvaisella ihmisellä on enemmän valtaa kuin hänellä itsellään. Tällaisella 
vallan muuttumisella on usein vahingollisia seurauksia vuorovaikutuksen kannalta. 
(Bugental & Lewis 1999, 52.)
212 Skeema viittaa kognitiivisen psykologian termiin jäsentyneistä kognitiivisista ra-
kenteista, tietorakenteista ja toimintakokonaisuuksista, jotka ohjaavat esimerkiksi 
havaitsemista, oppimista, arviointia, ajattelua ja ongelmanratkaisua. Myös sosiaalista 
maailmaa koskeva tieto järjestäytyy skeemoiksi. (Kalliopuska 2005, 183.)
213 Lisäksi ne vanhemmat, joiden käsitys omasta vallastaan huolenpitosuhteissa on ma-
tala, turvautuvat enemmän strategiseen ja puolustukselliseen toimintaan, mikä puoles-
taan rajoittaa kognitiivista prosessointia. Tämän johdosta tällaisten vanhempien kyky 
huolenpidollisten tilanteiden käsittelyyn on myös alentunut. (Bugental, Brown & Reiss 
1996, 400, 404–405.) 
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Toiminnan syitä etsiessään vähävaltaiset vanhemmat näkevät tärkeiksi attri-
buuteiksi lapsesta johtuvat ja lapsen kontrolloitavissa olevat tekijät kuten lapsen 
itsepäisyyden sekä sellaiset itseensä liittyvät tekijät, kuten sairauden, joita he eivät 
voi itse kontrolloida. 214 Sen sijaan vanhemmat, jotka näkevät itsellään olevan val-
taa, näkevät omat attribuutionsa yhtä tärkeiksi tai jopa tärkeämmiksi kuin lapsen 
attribuutiot. (Bugental, Brown & Reiss 1996, 400; Bugental, Lyon, Krantz & Cortez 
1997, 1300.) Jatkuva skeema itsestään vähävaltaisena tai jopa ”lapsen uhrina” voi 
johtaa tilanteeseen, jossa vanhempi oikeuttaa lapseen kohdistamansa fyysisen ja 
emotionaalisen pakottamisen tai väkivallan ”itsepuolustuksena” ja keskittyy puo-
lustukseen huolenpidollisten ja suojelevien velvollisuuksiensa sijaan (Bugental & 
Lewis 1999, 52; Bugental, Lyon, Krantz & Cortez 1997, 1307). 

Kaikki vanhempien tai ylipäänsä ihmisten valta ei ole kuitenkaan hyvää tai eet-
tisesti oikeutettua. Vallankäyttäjä ei voi huomioida vain omia tarpeitaan, etujaan 
ja intressejään, vaan hänen on huomioitava myös vallankohteen tarpeet, edut ja 
intressit. Erityisesti tämä koskee kasvattajaa, jonka on huomioitava jopa ensisijai-
sesti kasvatettavan tarpeet, edut ja intressit (ks. luvut 7.3.6–7.3.8). Bugentalin ja 
kollegoiden tuloksia ei tarvitse kuitenkaan tulkita välttämättä niin, että vanhem-
milla on suuri tarve saada ylivaltaa (power over) suhteessa lapsiinsa. Pikemmin-
kin kyseessä voi olla vanhempien halu ja tarve saada kokemus henkilökohtaisesta, 
toimijuutta edistävästä vallasta. Tätä oletusta tukisi van Dijken ja Poppen (2006, 
537, 540, 551) tutkimustulos, jonka mukaan ihmisillä ei ole niinkään halua saada 
ylivaltaa suhteessa toisiin ihmisiin, vaan saavuttaa henkilökohtaista toimijuutta 
edistävää henkilökohtaista valtaa.

7.3.3 Lapsen valta

”Lapsen syntymän jälkeen maailma ei ole hänen vanhemmilleen entisenlainen 
yksilöllisten mahdollisuuksien maailma: lapsesta tulee elämän kokoaikainen kes-
kipiste, johon nähden vanhempien on arvioitava omien suunnitelmiensa rajoja 
ja mahdollisuuksia. Tästedes maailma näyttäytyy kasvatushuolen kautta. Huoli 
(eli vastuu) lapsesta läpäisee täydellisesti vanhempien maailmasuhteen muuttaen 
kohtalokkaasti heidän ajallista horisonttiaan: vanhempien elämän on kohtalon-
omaisesti lapsen kanssa olemista ja tulevaan suuntautumista lapsen kanssa.” (Vär-
ri 2000, 133.) 

214 Attribuutioteorian mukaan ihminen pyrkii selittämään omaa tai muiden käyttäyty-
mistä joko tilannetekijöillä tai persoonallisuuden piirteillä tai molemmilla. Kun käyt-
täytymisen syihin etsitään selitystä tai havaintoa, kyseessä on syyn attribuutio. Käyt-
täytymistä arvioidessaan ihmisillä on taipumus attribuutiovirheeseen eli yliarvioidaan 
sisäisten tekijöiden vaikutusta ja aliarvioidaan tilannetekijöiden vaikutusta. (Kalliopus-
ka 2005, 25–26; Pennington 2005, 127.) Erityisen voimakkaasti tämä attribuutiovirhe 
näkyy arvioitaessa valtaa omaavia ihmisiä tai ryhmiä: Heidän kohdallaan tilanteisiin 
liittyvät tekijät jätetään laajalti huomioimatta ja tulkitaan heidän käyttäytymisensä hei-
dän ominaisuuksistaan johtuvaksi (Brauer & Bourhis 2006, 610). Vallanhaltijat puo-
lestaan yliarvioivat usein omaa, positiivista vaikutustaan vallan alaisen positiiviseen 
käyttäytymiseen (Georgesen & Harris 2006, 452).
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Eräs isä toi esille juuri lasten olemassaolon sinänsä, joka jo itsessään on ”suu-
ri valtajuttu”: Vanhemman tulee huomioida lastensa paras kaikessa mitä hän itse 
elämässään tekee.

Haastattelulainaus 186
isä: Se, että he on olemassa niin se on aikamoinen valtajuttu, se vaikuttaa mun elä-
mään monella tavalla. Mun tulee niin kun ajatella heitä ja heidän parastaan, liittyen 
omaan elämiseen, työhön, tulevaisuuteen, kaikkeen. Mä en voi niinkun ajatella elä-
määni ottamatta huomioon sitä, että he on olemassa. 

Valtasuhteen vahvempi osapuoli käyttää ainakin osittain heikompaa osapuolta vä-
lineenä oman elämänhallintansa toteuttamisessa. Heikomman osapuolen on usein 
luovuttava hänelle periaatteessa mahdollisesta elämänhallinnan tasosta vahvem-
man osapuolen hyväksi. Tällainen lähtökohta yksinään on kuitenkin kasvatusta 
tarkastellessa liian negatiivinen, koska se ei huomioi liittoutumisen mahdollisuut-
ta tai laajempia vallanprojekteja. (Nuutinen 1994, 186.) 

Lapsen ja hänen kasvattajansa välistä valtasuhdetta on mahdollista tarkastel-
la molempien osapuolien näkökulmista käsin. Lapsi kykenee esimerkiksi vastus-
tamaan, neuvottelemaan tai vetoamaan lapsen asemaansa. (Vuori 1991, 63–64.) 
Lapsen kehitys mahdollistaa vallan jakamisen enenevässä määrin yhteistyön, neu-
vottelujen, yhteisten päätösten, säännöistä keskustelun ja kompromissien kautta. 
Jaettu valta mahdollistuu osittain siksi, että vanhemmat ovat valmiita luopumaan 
osasta omaa valtaansa, osittain taas siksi, että lapsella on jo lähtökohtaisesti paljon 
valtaa vanhempi-lapsisuhteessa. (Russell, Mize & Bissaker 2002, 210.) 

Lapsi voi käyttää hyväkseen myös kollektiivista valtaa vertaissuhteiden, soli-
daarisuuden ja liittoutumisen muodoissa pyrkiessään purkamaan, säätelemään 
tai suojautumaan alistumispyrkimyksiä vastaan (ks. Nuutinen 1994, 40). Vallan 
tasapainottamisessa yleisiä keinoja ovat motivaatioinvestointien vähentäminen 
tai lisääminen tai vaihtoehtojen etsiminen (Emerson 1962, 35). Lapsi voi pyrkiä 
lisäämään omaa valtaansa vetäytymällä mahdollisuuksien mukaan riippuvuus-
suhteesta, laajentamalla valtasuhteitaan, mudostamalla opposition toisten kanssa 
tai lisäämällä vallankohteen riippuvaisuutta itsestään (Pulkkinen 1977, 141–142; 
Rainio 1968, 43–77; vrt. Rosenau & Bredemeier 1993, 346). Vallan tasapainottami-
seen intiimeissä suhteissa vaikuttaa suuresti se, milllaisia vaihtoehtoja on saatavilla 
(Miller, Perlman & Brehm 2007, 346).

Vanhempien valta, joka aikaisemmin historiassa kiistettiin vain harvoin, on yli-
päätään joutunut enenevän kyseenalaistamisen kohteeksi samalla, kun puhe las-
ten oikeuksista ja vanhempien harjoittamasta vallan väärinkäytöstä on lisääntynyt 
(Ojakangas 2001, 121–122). Sekä lapsille että vanhemmille vallan tasapainottelusta 
on tullut monimutkaisempi, näkymättömämpi ja vähemmän ennustettava kysymys 
(du Bois-Reymond, Büchner & Krüger 1993, 97). Nykyään lapsillla on huomatta-
vasti valtaa ja vaikutusvaltaa vanhempiinsa (Rice 1996, 316), ja heidän valtansa kas-
vaa mitä vanhemmiksi he tulevat (Perlman, Siddiqui, Ram & Ross 2000, 173). 

Dynaamisen valtamallin mukaan valtaerojen määrä ja laatu muuttuvat lapsen 
iän ja kehityksen myötä niin, että vallan epäsymmetrisyys vähenee mitä vanhem-
maksi lapsi tulee. Nuoren fyysinen voima ja muut kyvyt voivat olla jo vanhemman 
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kykyjä suuremmat. Valtasuhteet voivat keikahtaa toisinpäin vanhempien ikäänty-
essä ja lasten huolehtiessa heistä. Yksilöiden jatkuvasti muuttuvien resurssien ja 
kykyjen vuoksi eriarvoinen tai erisuuruinen valta pitäisikin aina suhteuttaa kehi-
tyksen ja resurssit huomioivaan kontekstiin. (Kuczynski 2003a, 16.) 

Jos korostetaan valtaa riippuvuutena, vanhempien valta lapsiinsa näyttäytyy 
suurena, koska lapset ovat jo perustarpeidensa osalta riippuvaisia vanhemmistaan 
(Rainio 1968, 30; Segrin & Flora 2005, 76). Vallankäytön ja riippuvuuden välinen 
suhde on kahdensuuntainen: toisaalta valtaa ei voi käyttää, jos osapuolten välillä ei 
ole minkäänlaista materiaalista tai henkistä riippuvuutta. Toisaalta taas valtasuhde 
itsessään luo riippuvuussuhteen. Tämä voidaan tiivistää siten, että ”riippuvuus on 
vallankäytön välttämätön, mutta ei riittävä edellytys”. (Väyrynen 1992, 98.) Riip-
puvuussuhteiden luominen on yksi keino saada valtaa (Hatch & Cunliffe 2006, 
256). Jos painotetaan valtasuhteen toimijoiden välistä riippuvuutta, vallan sum-
mittainen käyttö ei ole kuitenkaan järkevää, koska silloin vallankäyttäjä itsekin voi 
vahingoittua (Väyrynen 1992, 98). 

Emerson (1962, 32) on kiinnittänyt huomiota siihen, että läheisissä suhteissa 
valta perustuu kuitenkin vastavuoroiseen valta-riippuvuussuhteeseen. Näin ollen 
valta hahmotetaan epäsymmetriseksi, mutta ei yksipuoliseksi. Riippuvuuden näh-
dään olevan vallankäytön tärkeä edellytys. (Väyrynen 1992, 99.) Nykyään koros-
tetaan vanhempi-lapsivaltasuhteen muuttumattoman epäsymmetrisyyden sijaan 
keskinäisriippuvaista asymmetrisyyttä. Vaikka vanhemmat ja lapset ovat vallan 
suhteen eriarvoisia, lapsella on myös monia mahdollisuuksia ja resursseja valtaan. 
(Kuczynski & Navara 2006, 301, 304.) Keskinäisriippuvaisuus ja vastuu tarkoit-
tavat, että vanhemman lähtökohtaisesti suuremman vallan haltijana on huoleh-
dittava lapsen tarpeista ja mietittävä hänen parhaiden intressiensä toteutumista 
(Lammers & Galinsky 2009, 73).

Emersonin (1962, 32) määrittelyn mukaan A on riippuvainen B:stä, jos hänen 
päämääränsä ovat sellaisia, joiden saavuttamista B:n toiminta helpottaa, tai ku-
ten Rainio (1968, 25) lisää, vaikeuttaa estämällä A:ta saavuttamasta päämääriään. 
Näin ollen vanhemman ja lapsen suhteessa vanhempi on mitä suurimmassa mää-
rin riippuvainen lapsestaan, sillä lapsen toiminta helpottaa tai vaikeuttaa huomat-
tavasti vanhemman tavoitteita ja päämääriä lastenkasvatusta koskien. 

A:n riippuvuus B:stä kasvaa myös, jos hänen B:n välittämiin päämääriin liit-
tyvät motivaatioinvestointinsa ovat korkeat ja vähenee, jos mahdollisuudet saa-
vuttaa nuo päämäärät A-B-suhteen ulkopuolella lisääntyvät (Emerson 1962, 32). 
Motivaation investointi tarkoittaa toisin sanoen sitä, että tarve-elämä ja toiveet 
suuntautuvat ja rakentuvat näiden päämäärien saavuttamisen varaan, ”sydän om-
meellan kiinni” tiettyyn asiaan (Rainio 1968, 27–28). Koska vanhemmuus on usein 
asia, jossa vanhemman motivaatioinvestoinnit ovat hyvin korkeat, vanhemman 
riippuvuus lapsesta on erityisen korkea silloin, jos vanhemmalla ei ole korkeita 
motivaatioinvestointeja muilla elämän alueilla.215

215 Riippuvuuteen perustuvaa lähestymistapaa valtaan on myös kritisoitu. Riippuvuu-
teen perustuvan valta-analyysin ongelmana on Simonin ja Oakesin (2006, 107) mieles-
tä pysähtyminen siihen, mistä mielenkiintoiset kysymykset alkavat: Mikä muodostaa 
sosiaalisen palkkion tai rangaistuksen, kenelle, milloin ja miksi? 
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Maccobyn (2000) mukaan läheiseen vanhempi-lapsisuhteeseen sisältyvät piir-
teet kuten rakkaus, vanhempien velvollisuuden tunne lastaan kohtaan ja pitkän 
aikavälin tavoitteet rajoittavat vanhempien lapseensa kohdistamaa pakottavaa 
vallankäyttöä. Useimmat vanhemmat välittävät myös lastensa vanhempien toi-
mintaa koskevista mielipiteistä, mikä myös osaltaan ehkäisee pakkovallan käyttöä. 
(Kuczynski 2003a, 16–17.) Koska vanhemmat eivät kuvaile vanhempi-lapsisuh-
teitaan vain vertikaalisten käsitteiden kuten auktoriteetin ja vaikutusvallan vaan 
vahvasti myös horisontaalisten käsitteiden kuten ystävyyden, kumppanuuden, lä-
heisyyden ja intiimiyden käsittein, näyttää siltä, että vanhemmat eivät näe lapsiaan 
vain valtasuhteiden kautta216 eikä vanhempien tavoitteena ole ainoastaan lapsen 
mukautuminen, vaan positiivinen ja läheinen suhde (Grolnick 2003, 19–20).

Sekä lapsilla että vanhemmilla yksilöllisiä valtaresursseja tärkeämpi vallan lähde 
ovat yleensä suhteeseen liittyvät resurssit ja tekijät. Erityisesti lapsen ja aikuisen vä-
linen läheinen suhde tekee molemmat osapuolet vastaanottavaisiksi ja haavoittu-
vaisiksi toistensa vaikutuksille (Kuczynski & Navara 2006). Koska valtadynamiikka 
pitkäaikaisessa, intiimissä suhteessa eroaa toisilleen vieraiden ihmisten välisestä 
valtadynamiikasta, lapset näyttävät uskovan, että heillä on enemmän valtaa omiin 
vanhempiinsa kuin muihin aikuisiin. Esimerkiksi 9–12-vuotiaat lapset uskovat ky-
kenevänsä vaikuttamaan menestyksekkäämmin omaan äitiinsä kuin ystäviensä äi-
teihin tai tuntemattomiin äiteihin. Tämä uskomus perustuu osittain lasten tietoon 
äitiensä persoonallisuudesta, osittain taas siihen, että lapset käyttävät hyväkseen 
suhteeseen perustuvia odotuksia. (Kuczynski 2003a, 16–17.)

Lasten asema ja vanhempien tunnesuhde heihin mahdollistaa lapsille huomat-
tavaa psykologista ja emotionaalista valtaa. Tutkimukset osoittavat, että varsinkin 
kouluikäiset lapset ovat jo taitavia vaikuttamaan vanhempiinsa psykologisella tasol-
la (Singer, Doornenbal & Okma 2004, 583). Haastattelemani vanhemmat kokivat-
kin, että lapsilla on nimenomaan paljon psykologista valtaa tai tunnevaltaa heihin. 
Tällainen valta perustuu pitkälti vanhemman lasta kohtaan tuntemaan rakkauteen 
ja toiveeseen, että lapsi pärjäisi elämässään. Toisaalta lapset osaavat käyttää tällaista 
valtaa myös hyväkseen saadakseen oman tahtonsa läpi. Jopa lapsen puhetapa saattaa 
muuttua silloin, kun hän haluaa saada jonkun asian tunnevallan avulla läpi. 

Haastattelulainaus 187
haastattelija: No milloin sä näät, että lapsilla on valtaa sinuun?
äiti: Siinä tapauksessa, että mä nään, että ne selvästi katsoo mua sillä tavalla, että, 
joko että ne on niin kun, melkein rupeaa itkemään siis jos on jotain, jos jossain 
tilanteessa. Ja sitten, koska sitä ei halua olla ikävä äiti. Sitähän haluaa olla mukava 
äiti, sitä haluaa olla hyvä äiti, oikeudenmukainen äiti. Ja silloin kun mä huomaan, 
että ne ei ajattele sillä tavalla niin silloin mä voin melkein antaa periks, koska tuo-
ta mä en halua sellasta tilannetta. Ja silloin niillä on valtaa. Että se on semmonen 
psykologinen valta tavallaan. Et ei sano mitään, mutta ajatukset, mä nään heidän 
silmistään mistä on kyse.

216 Toisaalta auktoriteetin ja vallan samaistaminen vain vertikaalisiin käsitteisiin vah-
vistaa entisestään sitä virheellistä käsitystä, jonka mukaan valta olisi puhtaasti negatii-
vista ja sortavaa.
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haastattelija: Osaako he sun mielestä käyttää sitä hyväkseen?
äiti: Joo-oo, kyllä mä luulen ne pystyy manipuloimaan mut aika hyvin, koska tuota. 
Joo, kyllä mä luulen, että ne tietää mistä narusta vetää.

Haastattelulainaus 188
haastattelija: Nyt ollaan puhuttu oikeestaan lähinnä siitä, että millon sulla van-
hempana on valtaa niin kun lapseen, mutta minkälaisissa tilanteissa sun mielestä 
lapsilla on valtaa sinuun?
isä: No tunne-alueella on suuri valta. Koska jokainen vanhempi toivoo hirveesti, 
että lapsilla menee hyvin ja he menestyvät. Ja sitten jokainen normaali vanhempi 
rakastaa kovasti lastaan ja se tarkottaa, että niiden valta sillä osa-alueella on aina 
hirveen suuri, koska sillon se on sellanen toisenlainen valta taas, että jos kovasti, 
syvästi ja aidosti rakastaa toista ihmistä niin silloin se valta näkyy siinä tietyllä ta-
valla. Mutta sehän on valta, joka vaan on olemassa, joka on tavallaan ja yleensä 
positiivinen pelkästään, koska sehän tekee vaan sen. Mutta se on tietynlainen valta 
kuitenkin, koska se voi joskus mennä pieleen, jossa lapset syystä tai toisesta voi alkaa 
manipuloida tai käyttää hyväksi tai jotain sellaista, pyörittää vanhempia, jolloin se 
tilanne ei varmaan oo suotava tai hyvä myöskään. – Mutta nimenomaan se tunne-
side, että vanhemmat rakastaa lapsia ja toivoo niin se antaa lapselle kyllä suuren niin 
kun, siinä mielessä vallan. 

Haastattelulainaus 189
haastattelija: Mutta onks sun mielestä nykyään semmosia tilanteita, että lapsilla on 
valtaa suhun?
äiti: No sitten tietysti siinä on semmosta valtaa taas, jos ei puhuta tämmösestä, voi-
mankäyttövallasta, että meillä on tämmöstä valtaa ”äiti kiltti voisiksä antaa” – El-
meristä ihan selvästi kuuluu, että silloin kun sillä on niinkun tämmönen tavallinen, 
niin se on mutsi hei, mutta sitten jos se haluaa jotain, niin äippä ja siitä sitten tulee 
joku pyyntö – se valta mikä siinä on niin se on tavallaan posit – semmosta tunteisiin 
ja tähän vetoavaa. 

Nimenomaan tunteista johtuen valtaerot eivät johda aina vaikutusvaltaeroihin: 
vallan kohde voi vastustaa vallankäyttäjän asemaa tunteiden avulla. Vallankäyt-
täjällä voi olla asemansa vuoksi oletuksia valtakyvyistään, mutta vallankohteen 
negatiiviset, emotionaaliset reaktiot voivat estää oletettujen valtakykyjen aktuali-
soitumisen. Korkea asema ja vallankohteen negatiiviset tunteet voivat siis johtaa 
samantasoiseen vaikutusvaltaan kuin matala asema ja vallankohteen positiiviset 
tunteet. (Willer, Lovaglia & Markovsky 1997, 587.) 

Vallan alaisen mahdollisuudet kyetä voittamaan vallan haltijan vastustus kas-
vavat, jos hänellä on valtasuhteen riippuvuudesta aiheutuvaa valtaa ja jos vallan 
haltijalla ei ole riittävästi sosiaalista tukea muualta. Vallan alainen käyttää näitä 
vallanhaltijan haavoittuvuustekijöitä hyväkseen valitessaan toimintansa taktiikkaa. 
(Johnson & Ford 1996, 138.) Näin ollen vanhemman lasta korkeampi asema ei vält-
tämättä takaa suurta vaikutusvaltaa, jos lapsi kykenee käyttämään tunnevaltaansa 
menestyksekkäästi. Myös lapsen voimakas tahtotila ja jonkin asian tahtominen riit-
tävän kauan ja voimakkaasti aiheutti sen, että vanhempi toteutti lapsen tahdon.
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Haastattelulainaus 190
haastattelija: No millon sun mielestä lapsilla on valtaa sinuun?
isä: – Jos vaikka Petrakin jotain voimakkaasti tahtoo niin kyllähän, eihän sitä tahtoti-
laa voi sivuuttaa ihan tosta vaan, pyrkii ehkä jossain tilanteessa sivuuttamaan, niin 
ei sitä voi sivuuttaa, ei ainakaan aina. Ja ja kaikenlaista rihkamaa tulee hommattua, 
joka ei omasta mielestäni kauheen tärkeetä ole, mut kun se on hänen mielestään, nii 
se tulee silloin hommattua.

Haastattelulainaus 191
tyttö: Jos minä en halua, niin minä en mene tai jotain vastaavaa --- totta kai mäkin 
käytän valtaa siinä silleen, että mitä minä haluan ja tälläi.

Haastattelulainaus 192
haastattelija: No milloin sun mielestä lapsilla on valtaa sinuun?
isä: Mä oon niin kun aika helposti tuota reagoin siihen, jos niin kun tavallaan niin 
kun voimakkaita tunteita tai voimakkaita haluja, mä en niin kun, saatan jos esimer-
kiks joku lapsista jotain pyytää niin mä en voi sanoa, että ei, ei hyvä eikä sitä hankita.. 
Mutta tavallaan jos he tarpeeks kauan sitä pitää yllä ja sillä tavalla niin kun insist on 
niin vähitellen se niin kun tavallaan tapahtuu sit jotenkin toisinaan en oo ihan tyyty-
väinenkään siihen, että luovun siitä omasta mielipiteestäni ja okei, mennään niin.

Vanhempi voi käyttää valtaa pakottavalla tavalla ja vaatia lapsen mukautumista, 
mutta mikäli lapsi on jatkuvasti tyytymätön, vanhemman kompetenssin tunne voi 
joutua uhatuksi. Tämänkaltainen vanhemman riippuvuus voi siis olla lapsen val-
lan lähde. (Kuczynski 2003a, 16.) Erässä perheessä molemmat vanhemmat kertoi-
vat tapauksesta, jossa he olivat jättäneet käyttämättä valtaa lasten yli, koska lapset 
olivat vaikuttaneet selvästi tyytymättömältä vanhempien suunnitelmiin.

Haastattelulainaus 193
äiti: Niin tuota me käytiin viime sunnuntaina katsomassa asuntoo, joka todella 
upea, todella kiva, tuolla keskellä X:ää, ja olis ollu taloudellisesti ihan ok ja kaikki, 
mutta lastenhuoneet oli hivenen epämukavammat kun tässä. Ja kumpikin (lapsista) 
oli hyvin nyrpeällä mielellä ja näin niin tuota kyllä mä silloin annoin heidän käyttää 
valtaa. Olisinhan mä voinut sanoa, että nyt vanhemmat päättää, mutta mä näin 
itsekin, että ne oli epämukavat ja huonot ne ratkasut niin oikeestaan voittopuolisesti 
heidän takiansa niin luovuttiin siitä. 

Lapset osasivat selkeästi käyttää valtaa hyväkseen myös huomatessaan vanhem-
man ”heikkouden” kuten kiltteyden tai lasten säälimisen ja sen vuoksi rangais-
tusten perumisen. Eräässä perheessä lasten strategiana oli oman käyttäytymisen 
muuttaminen erittäin ystävälliseksi, jolloin perheen äiti ei kyennyt toteuttamaan 
rangaistuksia. 

Haastattelulainaus 194
äiti: Ja milloin lapsella on ollut valtaa minuun? Mä oon sillain tota kiltti vanhempi, 
että lapsi varmaan käyttää valtaa muhun, kun mulla on sillain, että osaa vetää oi-



232

keasta narusta sillain, et mää oon, mua rupee säälittään. – Että jos mä oon asettanu 
tiukkoja rajoja ja – kun on valehdellu ja mää oon sanonu, että siitä seuras nyt sitä, 
että sää et saakaan sitä ja sitä. Niin sitten mua alkaa jossain vaiheessa niin hirveesti 
säälittään, että sitten mä niin kun lepynkin ja mää sanon, että no joo, että mää oon 
antanu sen anteeksi, että sä saat si. Niin lapset on ehkä oppineet käyttään sitä hyväk-
si, kun ne tietää, että mulla on tämmönen heikkous, että mä rupeen sääliin niitä. Niin 
sitä kautta ne on niin ku ehkä käyttäneet sitä omaa valtaa muhun.

Haastattelulainaus 195
haastattelija: No entä sellaisia tilanteita, joissa käytät rankaisemista? 
äiti: Just tämä, että jos ei tot, jotain tottelemista. Mut mä oo aika huono saamaan, 
viemään lävite sitä rangaistusta, vaikka mä eilisiltana saikin vietyä, niin mulla hel-
posti luisuu siihen, että mä uhkaan vaan. – Varsinkin kun ne on keksiny sen, että 
muuttaa käytöksensä hyvin ystävälliseksi, niin silloin mulla luistaa se asia. 

Vallan molemminpuolisuutta kuvaa esimerkiksi tapaus, jossa vanhempi houkutte-
li nuoren lähtemään mukaan vanhempien toivomalle perheen lomamatkalle anta-
malla nuoren päättää matkakohde sekä ottaa itselleen mieluista seuraa mukaan.

Haastattelulainaus 196
isä: Mikä on ehkä kaikkein tiivein muoto siitä yhdessäolosta nää kesälomamatkat. 
Mut nyt on kyllä tilanne, että he ei hirveästi ois välttämättä lähdössä mukaan. Tai 
ainakin he empii kovasti sitä, että se ei kuulu heidän arvomaailmaansa lähteä sel-
västikään vanhempien mukaan kesälomareissulle vaikka sitten mentäis minne päin 
Eurooppaa niin se ei niin kun oikein oo in. Että ens kesäkin on vähän neuvottelun 
alla, että lähdetäänkö vaiko eikö lähdetä, että ilmeisestikin lähdetään, jos oikea kave-
ri tulee mukaan niin silloin lähdetään.

Haastattelulainaus 197
haastattelija: No mistä asioista te juttelette kaikki yhdessä eli siis koko perheenä?
tyttö: No mä voin kertoa niille meiän matkasuunnitelmat, niist me voidaan jutella. 
– Sit me kateltiin niitä kaikkia paikkoja mihin me haluttais.

Lasten iän karttuessa heidän oikeutensa lisääntyvät asteittain. Iän lisäksi etuoike-
uksia määrittävät yleinen kulttuuri-ilmasto, tavat ja muiden ihmisten kokemukset. 
Yleensä etuoikeudet pohjautuvat vanhempien ja lasten välisiin sopimuksiin. Van-
hemmat saattavat myös antaa lapsille oikeuksia, joita yhteiskunta ei heille antai-
si, hankkia esimerkiksi alkoholia alaikäiselle. Toisaalta vanhemmat voivat kokea 
esimerkiksi viinipullon ostamisen alaikäiselle lapselle ennemmin pakottamisena 
kuin lapsen saamana etuoikeutena: jos aikuinen ei hanki viinipulloa, hän voi pe-
lätä lapsen hankkivan vielä väkevämpiä juomia. Tällaisessa pakottamistilanteessa 
lapsi tavallaan asettaa vanhemmat ”valitsemaan” kahden huonon vaihtoehdon vä-
liltä. (Airaksinen 1994, 175–176.) Näin oli käynyt myös eräälle haastattelemalleni 
äidille.
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Haastattelulainaus 198
äiti: Mutta mä oon sortunu siihen, että mä uutena vuotena ostin muutaman täm-
mösen, mitä ne nyt, ei nyt siideri, mutta joku vastaava pullo, koska kaikilla muilla 
oli.

Vanhempi voi nähdä valtansa vähenevän tai murenevan myös silloin, kun lapsi ei 
tottele. 

Haastattelulainaus 199
haastattelija: Mutta onks sun mielestä nykyään semmosia tilanteita, että lapsilla on 
valtaa suhun?
äiti: On sillä lailla, että se ei tottele, onhan sillä sillon. Siis mun valta ei enään, mulla 
ei enää ole valtaa siihen, se menee näinpäin. En tiiä onks se valtaa, ei se oo oikeas-
taan valtaa minullakaan, se jää sitten niinkun tämmöseen +/- 0 tilanteeseen. 

Eräs alue, jossa lapsella on haastatteluaineistoni mukaan valtaa, mutta jota ei ole 
mainittu kirjallisuudessa, on omaantuntoon liittyvät asiat. Eräs äiti kertoi, että sil-
loin, kun hän itsekään ei tiedä mikä on oikein, lapsella on mahdollisuus käyttää 
valtaa, jos hän antaa ymmärtää, että hän tietää vanhempaa paremmin (mikä on 
oikein).

Haastattelulainaus 200
äiti: Silloin niillä mun mielestä on (valtaa), kun mennään sinne semmosen oman-
tunnon alueelle, että tavallaan ei itsekään tiedä, että mikä on se oikein. Niin silloin 
vois tulla se mieleen, että ne tavallaan vois saada yliotteen siitä. Että jollain tavalla 
pystyy todistamaan, että he tietääkin paremmin.

Samoin lapsilla on valtaa vapaaehtoisuuden piiriin kuuluvissa asioissa. Eräs isä 
kertoi, että perheen murrosikäiset eivät halua juurikaan enää pelata seurapelejä 
vanhempiensa kanssa. Vanhemmat kinuavat lapsia pelaamaan, mutta lapset käyt-
tävät valtaansa kieltäytymällä. Perheen isä oli hyväksynyt ”ikäkauteen kuuluvan” 
tilanteen, mutta kinusi silti lapsia pelaamaan kanssaan ja näytti haikailevan aikoja, 
jolloin lapset kärttivät vanhempiaan pelaamaan.

Haastattelulainaus 201
isä: Hirveen iso juttu on ollut semmonen, että me on pelattu paljon kaikenlaisia pe-
lejä, tämmösiä Alias ym, sananselityspelejä ja tän tyyppisiä asioita. Niitä he aikoi-
naan tykkäsivät pelata, me tykättäis vieläkin, mutta lapset ei taas enää tykkää pelata 
meidän kanssa niin paljon kuin aikaisemmin. Vanhemmat tykkää ja kinuua lapsia 
pelaamaan: ”Pelatkaa nyt meiän kanssa.” Siinä on niin kun osat vaihtuneet.–- He on 
siinä iässä, että heidän pitääkin ottaa vähän etäisyyttä vanhempiinsa ja se on ihan 
oikein. Jos he jonain iltana suostuvat pelaamaan jotakin peliä meidän kanssa niin se 
on ihan ok, ja se on kivaa, mutta sitä ei tapahdu hirmu usein nyt tässä elämäntilan-
teessa, kun ne on tän ikäsiä.
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7.3.4 Ympäristön valta

Nuutisen (1994, 43) mukaan valtaan liittyvä eriarvoisuus lapsen kohdalla on (1) 
lapsen elämänhallintaan liittyvää eriarvoisuutta, joka seuraa hänelle merkityksel-
listen ihmisten alistus-, vertais- ja dominanssiasemista seuraavina rajoituksina ja 
mahdollisuuksina; ja (2) eriarvoisuutta, joka johtuu lapsen varhaisten kehitysvai-
heiden sisältämästä riippuvuudesta ja puolustuskyvyttömyydestä ja siitä, että lapsi 
on perustavasti eriarvoinen muiden yhteisön jäsenten kanssa (Nuutinen 1994, 43). 
Näin ollen lapseen kohdistuva valta on osittain seurausta myös hänen vanhempi-
ensa valta-asemista tai niiden puutteista sekä siitä, että lapsi ei ole tasa-arvoinen 
yhteiskunnan jäsen. Läheskään kaikki kotikasvatuksessa ilmenevä valta ei siis ole 
vain vanhemman psykologisista piirteistä tai päätöksistä johtuvaa valtaa. Muilla-
kin hierarkioilla on vaikutusta vanhemman valtaan ja sen puutteeseen (Todd & 
Higgins 1998). Erityisesti vallan rakenteelliseen puoleen on kiinnittänyt huomiota 
vallan kolmas ulottuvuus (ks. luku 4.3) ja valtaan osana laajempia verkostoja val-
lan neljäs ulottuvuus (ks. luku 4.4).

Vanhemmat joutuvat usein tilanteeseen, jossa heiltä vaaditaan ristiriitaisesti 
kahdenlaista käyttäytymistä: Nuoret, nuorten toverit, media ja useat asiantuntijat 
vaativat tarkkailun ja valvonnan vähentämistä, muu ympäristö ja laki taas perää 
tarkkailun ja valvonnan tarvetta (Ambert 1994, 537). Vanhemmuuden painotta-
minen julkisessa keskustelussa enemmän velvollisuutena kuin oikeutena näkyy 
esimerkiksi siinä, että vastuun lasten käytöshäiriöistä nähdään olevan vanhem-
milla, vaikka käytännössä vastuu jakautuu yhä enemmän myös muille ammattinsa 
puolesta lasten kanssa työskenteleville (Lahikainen 2005, 347). 

Jos lapsen käyttäytymisestä julkisessa piirissä tulee äidin vanhempana suo-
riutumisen indikaattori, äiti on vaikeassa tilanteessa: toisaalta hänen olisi oltava 
vastuussa siitä mitä hänen lapsensa tekee, mutta jos hän tämän vuoksi alkaa kont-
rolloida lasta tiukemmin, tämä nähdään sopimattomana, koska lapsen kasvaessa 
hänen oletetaan olevan enenevästi muiden kuin vanhempiensa vaikutuspiirissä 
(Wyness 1995, 374–375). Tähän ristiriitaisuuteen oli kiinnittänyt huomiota myös 
eräs vanhemmista:

Haastattelulainaus 202
äiti: Tää yhteiskunta on sillä lailla niinkun, epälooginen että toisaalta sanotaan, että 
vanhempien pitää, pitää, tää slogan, pitää olla rakkautta ja rajoja, ja ne rajat pitää 
olla myös murkuilla, ja tota, päivitellään kuinka vanhemmat antaa lasten olla ulko-
na niin myöhään, miksei niille panna rajoja ja näin, ja sitten toisaalta niinkun toi-
selta kädeltä, niin koulussa opettajilta on mun mielestä ihan liikaa poistettu keinoja 
pistää murrosikäisiä niinkun aisoihin, siis tämmösillä keinoilla kuin jälki-istunto ja 
muuta. 

Haastattelemani perheet erosivat voimakkaasti siinä, miten paljon he näkivät 
ympäristön vaikuttavan kasvatukseensa ja vallankäyttöönsä ja ylipäänsä lapsiin-
sa. Useat vanhemmat näkivät ympäristön vaikutuksen melko vähäisenä. Tällaiset 
vanhemmat korostivat oman linjan tai perheajattelun voimakkuutta tai sitä, että 
heidän taloudellinen tai muu tilanne oli mahdollistanut ulkopuolisten vaikuttei-
den vähyyden. Omaan kasvatukseen ja siinä ilmenevään vallankäyttöön vaikut-
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tavia ulkopuolisia tekijöitä olivat ainakin puolison mielipide, se miten itseä on 
aikanaan kasvatettu ja ”ajan henki”. Lisäksi ainakin yksi isä piti yhteiskunnan ja 
perheen välistä vuorovaikutusta välttämättömänä yhteispelinä, jolloin hänen mie-
lestään koko kysymyksenasettelu oli tavallaan mieletön.

Haastattelulainaus 203
haastattelija: Kuinka paljon pystyt itse vaikuttamaan lastenkasvatukseesi ja vallan-
käyttöösi?
äiti: Totaalisesti. Joo, pystyn kaikin tavoin. Että miten se aina onnistuu, mä en aina 
tiedä, mutta pystyn vaikuttamaan.
haastattelija: Joo. No minkä verran sä näät, että itsesi ulkopuoliset tekijät vaikut-
tavat?
äiti: Aika vähän loppujen lopuks, koska mä katson, että jokaisella perheellä on omat 
säännöt ja omat, jokainen perhe on niin kun ainutlaatuinen ja perheenjäsenet on 
ainutlaatuisia ja tuota mä luulen, että mulla on aika paljon mun oma linja ollu koko 
ajan. – Tietysti jollain tavalla ehkä miettii omaa nuoruutta mitä nyt muistaa, että 
mitä vanhemmat, että millä tavalla vanhemmat silloin kasvatti ja varmaan sieltä 
tulee niin kun, totta kai sieltä tulee mukaan semmosia asioita, joita ei edes tiedosta, 
että tehdään samalla tavalla kun, mä kasvatan samalla tavalla kuin mua kasvatettiin. 
Ja tuota, sitten tietysti mun miehen niin kun ideat tai siis miten hän katsoo niin 
tietysti niitä. 

Haastattelulainaus 204
äiti: Ei, ei oikeastaan kovin, ei talous eikä suku. Ehkä tommonen joku ajan henki 
vaikutti silloin -70-luvulla, että oli sitä vapaata kasvatusta, suosittiin. Et vähäsen on 
voinut vaikuttaa, mutta kyllä mä luulen, että se, meillä on aina ollut tavallaan se 
ydinperhe, tai sellainen perheajattelu aika voimakas, että se on tärkeä ja se on ainoa 
mahdollinen ja hyvin niin kun sellainen perinteinen, ihanteellinen kuva perheestä. Ei 
mun mielestä mitkään nää politiikat eikä raha-asiat, työt, päivähoidot, ei oo sillain 
vaikuttanu. Meillä on kyllä ollut erikoisen hyvä taloudellinen tilanne, että taustatu-
kea on ollut, vaikka silloin ihan aluksi ei tietenkään ollut paljon yhtään mitään, mut 
silti sellainen turvallinen olo koko ajan, ettei oo semmoisia huolia ollut. 

Haastattelulainaus 205
isä: Ja nythän tilanne on vaan se, että kun lapset kasvaa vanhemmiks niin silloin yh-
teiskunnan merkitys koko ajan kasvaa huomattavasti. Ja tietysti jo, täytyy sanoa, että 
yhteiskunnalla on vaikutusta jo, koska on päivähoito, päiväkoti ja sitten on jo koulu 
ja. Nää on yhteiskunnallisia asioita ja ne suunnattomasti vaikuttaa myös, johon mä 
en voi vaikuttaa paljon muuta kuin katsomalla missä mennään ja yrittämällä korja-
ta, jos on jotain korjattavissa tai antaa jotain, mutta täähän on yhteispeli. Niin kuin 
perheen ja yhteiskunnan välillä. Mutta on ilman muuta selvää, että yhteiskunnal-
la on äärettömän suuri merkitys elikä sen vastuun työntäminen jommallekummalle 
osapuolelle on ihan näennäistä ja ihan typerää. 

Toisena erona oli ympäristön vaikutuksiin suhtautuminen: suuri osa vanhemmis-
ta näki ympäristön vaikutukset positiivisina ja luonnollisina, jotkut näkivät ym-
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päristön vaikutuksen kuitenkin myös osittain negatiivisesti. Parhaimmillaan oma 
ympäristö kuten puoliso, ystävät, kirjat ja vertaisryhmät eli samanikäisten lasten 
vanhemmat ovat tukeneet omaa kasvatustehtävää, kuten eräs äiti kertoo.

Haastattelulainaus 206
äiti: Juhan kanssa mä puhuin – sen kanssa on puhuttu kaikkein eniten, – Sitten kun 
murkkuvaihe tuli, jo ennenkin sitä, niin on ollu muutama ystävä, ystävätär, niin 
niiden kanssa on ollu hyvä kelata, ja sit noi pojat oli samalla luokalla koulussakin, 
niin kelata näitä, että miten teillä ja miten näin. Ja sitten kun tuli murrosikä, niin 
sitten mä puhuin vaikka kenen kanssa, että onks teillä ja miten sä teet, ja koska se on 
ollu just kaikkein ongelmallisin vaihe, tää mun, että siihen mennessä mä pärjäsin 
jotenkin niillä eväillä, mitä mä olin omasta lapsuudestani saanu, plus sitten mä luin 
kyllä aika paljon kaikkia kirjoja. Ja sitten niinkun tämmöset satunnaiset keskustelut, 
mutta tässä mä oon ihan aktiivisesti keskustellu vertaisryhmien kanssa siis semmosta 
vertais-, joilla on samanikäisiä lapsia. 

Haastattelulainaus 207
äiti: Siellä syödään joka päivä pihviä ja et meilläkin pitäis olla aina pihviä, et miks sä 
teet tuollasta ruokaa, kun mulla on toi maalaisruokameininki. 
haastattelija: Tää näyttää olevan siis aika paljon tavallaan semmosta, ulkopuolelta 
tulee niinkö? Tulee tavallaan lasten kautta painostusta?
äiti: Joo, kyllä, kyllä, nimenomaan, se on meidän perheessä ollut. Että jos me asut-
tas maalla, jossain muualla, niin meillä ois varmaan aika normaali, paljon normaa-
limpaa tää. Just Katariinallakin on hirvee kilpailu, että siellä on paljon lahjakkaita 
tyttöjä sillä luokalla ja aivan hirvee kilpailu, keskinäinen. Kuka ehtii harrastaa ja olla 
tässä parempi ja tossa parempi. Sehän on sitten, että jaksaa enemmän, jos viedään 
ovelle, kun hän joutuu itse menemään bussilla tai käveleen. Juu, että se on ihan 
tätä. Tää on tää tausta.

7.3.5 Kontrollin ja autonomian välinen suhde 

Vanhempien kontrollia on tutkittu yli 50 vuotta muun muassa seuraavien käsite-
parien avulla: psykologinen kontrolli versus psykologinen autonomia, demokraat-
tinen versus autokraattinen vanhemmuus, autoritaarinen versus autoritatiivinen 
tyyli, valtaa korostavat versus ei-valtaa korostavat tekniikat sekä kontrolloiva ver-
sus autonomiaa tukeva vanhemmuus. Kontrollilla on viitattu välillä tiettyihin tek-
niikoihin tai niiden käyttöön, välillä kypsyyteen liittyviin vaatimuksiin ja toisinaan 
taas pyrkimyksiin ohjata lapsen elämää. (Grolnick 2003, x.) Ongelmana on, että 
samoistakin vanhemmuuden ulottuvuuksista puhutaan eri käsitteillä ja toisaalta 
samat käsitteet voivat kuvata eri asioita. Tämä vaikeuttaa osaltaan teorian kehitte-
lyä ja luotettavien tutkimustulosten saantia. (Aunola 2005, 357, 363.)

Kontrolli on keskeinen vanhempien lapsiinsa kohdistaman vallan ulottuvuus. 
Baumrindin (1966) luokituksesta alkanut kontrollia koskeva keskustelu pyrkii mää-
rittelemään minkälainen kontrolli on hyväksyttävää, millainen kontrolli puolestaan 
vahingollista. Näyttää selvältä, että kaikki lapset tarvitsevat aluksi jonkinasteista ul-
koista kontrollia, sillä he eivät ole riittävän kypsiä säätelemään itse käyttäytymistään 
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(Rice 1996, 405). Toisaalta kasvatus, jossa käytetään vain kontrollia, ei sisällä huoleh-
tivaa kasvatusta tai välittävää auktoriteettia (Ojakangas 2001, 60). Kontrollia sinänsä 
ei voida kuitenkaan samaistaa suoraan vanhempien hyviin tai pahoihin intentioihin 
tai negatiivisiin tai positiivisiin kasvatuskeinoihin (Grolnick 2003, xi). 

Jännite autonomian eli yksityisyyden ja kontrollin välillä on tärkeä, sillä mo-
lemmat ovat pedagogisesti tärkeitä ja välttämättömiä. Kontrolli on perusta van-
hemman pedagogiselle vastuulle ja vastuullisuudelle, yksityisyys puolestaan on 
ehto lapsen sisäisen kompetenssin ja persoonallisen identiteetin kehittymiselle. 
Yksityisyyden olemassaolo osoittaa kasvattajalle, että täydellinen kontrolli tai oh-
jaus ei ole ainoastaan ei-toivottavaa, vaan myös mahdotonta. (van Manen & Leve-
ring 1996, 150–151.) 

Baumrind (1991) vakuuttaa, että kontrolli on lapselle hyväksi, mikäli se ei 
rajoita vakavasti lapsen itsenäisyyttä eikä vanhempi turvaudu mielivaltaisiin tai 
epärationaalisiin kontrollimenetelmiin (Pulkkinen 1994, 35). Grolnickin (2003) 
mukaan vanhempien kontrolli on positiivinen asia, mikäli vanhemmat asettavat 
sen kautta lapselle ikään sopivia vaatimuksia ja rajoja ja ohjaavat hänen käyttäyty-
mistään. Kontrolli on vahingollista lapselle, mikäli sääntöjen noudattamista pide-
tään ylimpänä arvona, lasta painostetaan, häntä ei rohkaista molemminpuoliseen 
myönnytyksiäkin sisältävään keskusteluun, hänen aloitteitaan ei tueta, aikuinen ei 
perustele vaatimuksiaan, ei kunnioita lapsen näkökulmaa asioihin ja toimii tavoil-
la, jotka loukkaavat lapsen tarvetta autonomiaan. (Grolnick 2003, 9, 32.) 

Kasvatuksessa kontrollin pyrkimysten ja merkitysten tulisi olla huolenpidollisia. 
Huolenpitoa ja kontrollia ei tulisi nähdä toisilleen vastakkaisina, vaan pikemminkin 
voimakkaasti toisiinsa kytköksissä olevina ja vastavuoroisesti muuttuvina. Koska 
kontrollin ja huolenpidon välisen ristiriidan ratkaisemiseen ei vaikuta pelkästään 
valta tai sen puute, vaan myös aikaan ja tilaan liittyvät sekä sosiaaliset ja yhteiskun-
nalliset rakenteet, huolenpitoon kuuluu myös halu valtaan, jonka avulla voi kontrol-
loida kasvatuksen rakenteellisia ulottuvuuksia. (McLaughlin 1991, 190–194.) Toisin 
sanoen koska huolenpito ei ole vain yksilön mahdollisuus tai ominaisuus, huolen-
pidosta välittävä vanhempi haluaa omata myös valtaa, jonka kautta hän pystyy vai-
kuttamaan laajempiin kontrollin ja huolenpidon rakenteisiin. 

Samallakin tekniikalla voi olla joko kontrolloiva tai autonomiaa edistävä vai-
kutus riippuen tavasta, jolla se toteutetaan tai ilmaistaan – tai tavalla, jolla lap-
si sen kokee. Tähän vaikuttaa esimerkiksi lapsen kokemus hänen tunteidensa ja 
kokemustensa huomioimisesta. Vanhempi voi ilmaista esimerkiksi vaatimuksensa 
tietystä kotiintuloajasta joko kontrollia painottaen tai siten, että perustelee vaati-
muksensa ja osoittaa ymmärrystä lasta kohtaan. (Grolnick 2003, 17, 32.) 

Olennaista on, kokeeko lapsi tai nuori vanhempien kontrollin olevan itsemää-
räämisoikeuden vähättelyä vai ei. Ihannetilanteessa vanhempi on kiinnostunut 
lapsesta tai nuoresta ja hänen tekemisistään, mutta siten, että lapsi tai nuori ei tun-
ne itseään liian kontrolloiduksi. (Rönkä & Poikkeus 2000, 12.) Umpimähkäinen ja 
ennakoimaton valta pienentää vallan kohteen vapautta, koska silloin vallan koh-
de ei pysty suunnittelemaan riittävästi omaa elämäänsä (ks. Wall 2001, 226). On 
siis tärkeää luoda lapselle ja erityisesti nuorelle riittävästi mahdollisuuksia oman 
elämänsä suunitteluun ja ennakointiin. Toisin sanoen vanhempien vallankäytön 
tulisi olla lapsen näkökulmasta katsottuna suhteellisen ennakoitavaa.
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Kehittyvä lapsi tarvitsee toisaalta riittävän määrän psykologista autonomiaa 
oppiakseen, että hän on yksilö, jolla on oma identiteetti ja persoona, toisaalta myös 
riittävää käyttäytymisen säätelyä, joka mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen 
sääntöjen ja rakenteiden oppimisen ja sen myötä kelvollisen yhteiskunnan jäsenen 
kasvamisen (Barber, Olsen & Shagle 1994, 1121). On kuitenkin mahdotonta an-
taa yleisiä tai erityisiä sääntöjä, miten yksityisyyden ja kontrollin välinen tasapai-
no voitaisiin parhaiten saavuttaa. Aikuisen on tasapainoiltava sosiaalisen tarpeen 
välillä tutustuttaa lapsi asteittain yhteisön elämän konventioihin ja lapsen henki-
lökohtaisen tarpeen välillä toteuttaa omia tapojaan ja toiveitaan. (van Manen & 
Levering 1996, 151.) 

Barber (1996) on erottanut toisistaan kaksi kontrollin tyyppiä. Psykologinen 
kontrolli viittaa vanhemman kontrollipyrkimyksiin, jotka häiritsevät lapsen psy-
kologista ja emotionaalista kehitystä kuten ajattelua, tunteita ja kiintymyssuhteita 
vanhempien harjoittaman syyllistämisen, manipuloinnin, mitätöinnin ja rakkau-
den epäämisen kautta.217 Käyttäytymisen kontrolli puolestaan viittaa vanhempien 
toimintapyrkimyksiin kontrolloida tai ohjata lapsen käyttäytymistä. (Barber 1996, 
3296–3297; Barber, Olsen & Shagle 1994, 1120–1121.)218  

Psykologinen kontrolli häiritsee yksilöllistymiskehitystä ja ennustaa nuorel-
le sisäistämisongelmia. Tutkimuksissa on osoitettu, että psykologisen kontrollin 
suuri määrä kasvatuksessa johtaa todennäköisemmin huonompaan itsetuntoon, 
minäkäsitykseen ja koulusuoriutumiseen sekä masentuneisuuteen ja ahdistunei-
suuteen (Barber 1996, 3299, 3312). Tuloksia on selitetty sillä, että psykologinen 
kontrolli ylläpitää lapsen psykologista riippuvaisuutta vanhemmastaan ja tämän 
hyväksynnästä, jolloin lapsi ei pääse itsenäistymään ja yksilöllistymään riittävästi 
(ks. Aunola 2005, 362). Käyttäytymisen kontrolli puolestaan voi liioiteltuna johtaa 
itsensä ilmaisemisen ongelmiin. (Barber, Olsen & Shagle 1994, 1120–1121, 1132.)

Kysymykseen kontrollista liittyy läheisesti myös kysymys sopivasta autono-
mian tasosta ja sen tukemisesta. Miten ihminen voi tulla vapaaksi kasvattajan 
asettamien ulkoisten päämäärien kautta? Miten pitää yllä vapautta pakon kautta? 
(Vanderstraeten & Biesta 2001, 9–10.) Kasvatuksen päämääränä traditionaalisesti 
ymmärretyssä pedagogiikassa on kasvatettavan saavuttama vapaus ja autonomia. 
Tämän saavuttamiseksi kasvatuksen on kuitenkin käytettävä pakkoa ja rajoitettava 
kasvatettavan autonomiaa. Yksi kasvatuksen paradokseista on, että lapsi on aluksi 
täysin riippuvainen muista ihmisistä, mutta ihmisenä hänellä on oikeus vapauteen 
ja itsensä toteuttamiseen (Puolimatka 1999, 12). 

217 Joissakin harvoissa tapauksissa vanhempien psykologinen väliintulo voi olla myön-
teistä, jos sen avulla lasta rohkaistaan valveutuneisuuteen ja seurauksien huomioon ot-
tamiseen, mutta enimmäkseen psykologinen kontrolli vanhemmuuden ulottuvuutena 
on kielteinen, lapsen kehitystä haittaava tekijä (Barber 1996, 3296–3297).
218 Vanhemman kontrolli ei ole kuitenkaan pelkästään reagoivaa kontrollia, vaan enna-
koivalla kontrollilla on Holdenin (1983) tutkimuksen mukaan merkittävä rooli varsin-
kin potentiaalisten konfl iktien ehkäisijänä. Ennakoivalla toiminnalla näyttää ylipäätään 
olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen (Holden & Hawk 2003, 191, 194).  



239

Siljanderin (2000) mukaan pedagoginen paradoksi syntyy, kun huomataan, että 
kasvatus on kasvatettavaan kohdistuvaa tietoista vaikuttamista, jopa ulkoista pak-
koa, jonka päämääränä on paradoksaalisesti kasvatettavan vapaus ja itsenäisyys. 
Kasvatuksen avulla pyritään siis tästä vaikutuksesta ja pakosta vapaan subjektin 
kehittymisen edistämiseen. (Siljander 2000, 8–9.) Samantyyppinen, mutta koti-
kasvatuksen kontekstiin sijoittuva paradoksi syntyy siitä, että vain valvomisen ja 
ohjaamisen kautta lapset kasvavat valvomista ja ohjaamista tarvitsemattomiksi ih-
misiksi. Toisin sanoen lapset kasvavat aikuisiksi vain siten, että heidä kohdellaan 
lapsina. (Steutel & Spiecker 2000, 336.)219

 Persoonan autonomiaa pidetään moderneissa kasvatusteorioissa yleisesti kas-
vatuksen päämääränä. Toisaalta sekä sosiaalisen konstruktivismin että kommuni-
tarismin kannattajat ovat kritisoineet näkemystä, että yksilö muodostaisi toisista 
ihmisistä riippumatta omat hyvän elämän käsityksensä. (Snik 1997, 211–221.) 
Autonomian oikeutus ja sen myötä vastaus kysymykseen miksi autonomian oli-
si oltava jokaisen lapsen kasvatuksen päämäärä, voidaan ymmärtää Razin (1986) 
tavoin siten, että hyvinvointi sinänsä ei välttämättä vaadi autonomiaa, mutta mo-
dernissa, teollistuneessa yhteiskunnassa kukoistava elämä ei ole mahdollista ilman 
itseohjautuvuutta. Tämä johtuu siitä, että tärkeimmät yhteiskunnan instituutit 
edellyttävät autonomisia toimijoita. (Callan & White 2003, 100–101.)220 

Autonomiaa, riippumattomuutta ja oma-aloitteisuutta suositaan ja painote-
taan etenkin länsimaissa, joissa tasa-arvon ja vapauden ideat ovat keskeisiä. Tällöin 
oletuksena on, että nuori itsenäistyy vähitellen lapsuudenperheestään. Vähemmän 
individualistisissa yhteiskunnissa painotetaan enemmän familistisia arvoja ja nor-
meja ja sen mukaisesti kollektiivista tukea, sosiaalista harmoniaa, velvollisuuk-
sia, vastuuta, lojaalisuutta ja vanhempien ihmisten kunnioittamista. (Baumrind 
& Thompson 2002, 17; Grotevant 1998, 1108–1109, 1114; Harter 1999, 283–284; 
Pennington 2005, 110–111.)

219 Tähän ongelmanasetteluun liittyy myös intentionaalisuuden moraalinen paradoksi: 
Jos ajatellaan, että ainoa aina hyvä arvo on minän kiinnostus toisesta, silloin ihmi-
sen intentio hyödyttää toista ihmistä näyttäytyy hyvänä arvona. Mutta jos tällainen 
hyvä intentio vähentää tai poistaa toisen ihmisen autonomian, sitä voidaan pitää val-
lan tekona ja siten symbolisena väkivaltana, joka on moraalitonta toimintaa. (Jarvis 
1997, 89 osittain Levinasia 1991 mukaillen.) Tämä paradoksi liittyy vallan kolmanteen 
ulottuvuuteen (Jarvis 1997, 89) ja pedagogiseen paradoksiin. Pedagogista paradoksia 
seuraten kasvatuksessa tällainen tilapäinen ja osittainen autonomian rajoittaminen 
on kasvatuksellisesti välttämätöntä. Tätä paradoksia on pyritty purkamaan argumen-
toimalla, että kasvattajien tehtävänä on luoda ympäristö, jossa kasvatettavat oppivat 
hahmottamaan omat parhaat intressinsä (Jarvis 1997, 89). Mutta miten voimme tietää 
mitkä ovat heidän todelliset intressinsä? Tämä on ydinkysymys kasvatuksessa, jossa 
asioita oikeutetaan kasvatettavien oletetuilla intresseillä. Tätä ongelmaa on käsitelty 
tarkemmin luvussa 4.3.3.
220 Autonomiseksi tuleminen vaatii sitä, että ihmisestä huolehditaan autonomiaa tuke-
vassa kulttuurissa. Lisäksi autonomian harjoittamisen psykologisten ehtojen (itsetunnon 
kehittyminen kokemalla muiden hyväksyntää esimerkiksi perheessä ja yhteiskunnassa) 
sekä sosiaalisten ehtojen (sosiaaliset käytännöt eivät kiellä ihmisen mahdollisuutta osal-
listua suhteisiin muiden kanssa) on täytyttävä. (Kauppinen 2007, 48.)
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Toisaalta autonomiaa ja kollektiivisuutta ei tarvitse nähdä välttämättä toisil-
leen vastakkaisina. Tutkimuksissa on ilmennyt, että ihmiset eivät välttämättä aseta 
individualististen arvojen vastakohdaksi kollektivistisia arvoja, vaan autoritaari-
set arvot (Myllyniemi 2005, 264). Autonomisuus ei tarkoitakaan eristäytymistä 
tai pelkkää yksinoloa, vaan vastuullisuutta muista ja jopa muiden vastuullisuu-
desta. Ojakangas (2001) peräänkuuluttaakin kasvatuksessa sopeutumisen ja ky-
seenalaistamattoman sosialisaation sijaan yhteisvastuullisuutta. (Ojakangas 2001, 
123–124.) 

Autonomian ja toisiin liittymisen ulottuvuuksia voidaan tarkastella kuuden 
ulottuvuuden kautta: hallitsevuus-alistuminen, tarpeiden kohtaaminen, ymmär-
täväisyys, tunteiden selkeys, rajat itsen ja muiden välillä sekä kiinnostus suhtees-
ta. Tasapainoisin vaihtoehto ei ole joko omaan minään keskittyminen tai puhdas 
muihin keskittyminen, vaan vastavuoroisuus, jossa pyritään aktiivisesti tasapai-
noon maltillisempien autonomian muotojen ja toisiin liittymisen muotojen kans-
sa. (Harter 1999, 294–296.) 

Autonomian ja yhteisyyden välinen dialektiikka onkin kaikkia läheisiä ih-
missuhteita leimaava kysymys (Miller, Perlman & Brehm 2007, 362–363). Osa 
tutkimuksista osoittaa, että nuoruudessa sekä autonomian kehitys että suhteet 
merkittäviin aikuisiin ovat tärkeitä tekijöitä (Grotevant 1998, 1117). Lapsen itse-
näistyminen ei ole yhtäkkinen tapahtuma, vaan asteittaista irrottautumista puolin 
ja toisin (Pulkkinen 1984, 13) 221. Siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy kohti aikui-
suutta, autonomiaan ja kontrolliin liittyvistä seikoista on neuvoteltava uudelleen 
(Holmbeck, Paikoff & Brooks-Gunn 1995, 105). 

Itsenäistymiseen sisältyy sisäistä jännitettä siihen sisältyvän sosiaalistumisvel-
voitteen vuoksi: lapsen tulisi itsenäistyä perheestä, mutta kyetä myös menestyksel-
liseen elämään perheen ulkopuolella. Dilemmana on siis yksilön ja yhteiskunnan 
(tai yhteisön) välinen ihanteellinen suhde. (Värri 2000, 133.) Baumrindin (1989) 
mukaan vanhempien tehtävänä on sosiaalistaa lapsi mukautumaan muiden odo-
tuksiin, mutta ylläpitää samalla hänen yksilöllisyyttään. Pulkkisen (2002, 14–15) 
mukaan ihmisen persoonallisuuden kehitys edesauttaa hänen yksilöitymistään 
ainutkertaiseksi henkilöksi, sosioemotionaalinen kehitys puolestaan vahvistaa

221 Murrosiän itsenäistymiskehitys tasavertaistaa vanhempi-lapsisuhteita samalla, kun 
nuoren muiden ihmissuhteiden merkitys korostuu ja nuori alkaa tehdä eneneväs-
ti omia päätöksiä. Perhe toimii nuorelle kuitenkin edelleen tärkeänä latautumis- ja 
huoltopisteenä ja kielteisten tunteiden purkamispaikkana. Ristiriitaisesti nuori saattaa
kaivata yhtä aikaa etäisyyttä ja läheisyyttä vanhempiinsa. Tutkimusten mukaan näyttää 
siltä, että kasvatuksellisesti nuorta voidaan tukea ottamalla hänet mukaan perheen pää-
töksentekoon, olemalla kiinnostuneita hänen ajatuksistaan ja toiminnastaan, kommu-
nikoimalla avoimesti ja tukemalla nuoren omaa harkintaa. Vanhempien ei myöskään 
tulisi estää nuorta toimimasta ikävaiheeseen kuuluvien asioiden parissa, vaan luoda 
niille turvalliset puitteet esimerkiksi kotiintuloaikojen muodossa (Rönkä & Sallinen 
2008, 63–64.) Autonomian tukeminen nuoruusiässä on hyödyllistä myös tutkimusten 
valossa, sillä niiden mukaan autonomian tukeminen auttaa moraaliarvojen sisäistämi-
sessä (Hardy, Padilla-Walker & Carlo 2008, 218). 
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ihmisen mukautumista yhteiskunnan jäseneksi niin, että hän pystyy toimimaan
muiden ihmisten kanssa. Toisaalta onnistunut sosioemotionaalinen kehitys edes-
auttaa persoonallisuuden kehitystä ja tasapainoisen persoonan on helpompi tulla 
toimeen muiden ihmisten kanssa. 

Grolnickin (2003) mukaan vanhempien tulisi samanaikaisesti tukea voimak-
kaasti lapsen autonomiaa ja toisaalta osallistua ja sitoutua samalla vahvasti lapsen 
elämään. Sopivan tasapainon löytäminen osallistumisen ja autonomian tukemisen 
välillä on kuitenkin usein vaikeaa.222 Autonomiaa tukeva vanhempi on luonnolli-
sesti erilainen eri ikäisten lasten kohdalla: nuoremmat lapset tarvitsevat enemmän 
sääntöjä ja ohjausta kuin vanhemmat lapset. (Grolnick 2003, 23–30.) 

Pientä lasta ei pidä kuitenkaan pakottaa tai ”kasvattaa” autonomiaan. Pieni lap-
si tarvitsee riippuvaisuutta eli täydellistä turvallisuuden tunnetta (Rice 1996, 397). 
Erityisesti pikkulapsivaiheessa on kehityksellisesti optimaalista luoda lapselle tur-
valliset, luottamukseen ja kiintymykseen perustuvat ja lapsen tarpeisiin vastaavat 
suhteet, joiden tuloksena lapsi alkaa kasvaa kohti autonomiaa hänelle itselleen so-
pivassa tahdissa. 

Kerr ja Stattin (2000, 377–378) huomauttavat, että valvonnan lisäksi on tär-
keää, että vanhemmat käyttävät kasvatuskeinona myös luottamuksellisuuden 
vaalimista eli säätelevät nuoren toimintaa ulkoisen rajoittamisen sijaan sisäisesti, 
tunnesuhteen avulla. Kun nuori pyrkii vastuullisen käyttäytymisensä kautta osoit-
tamaan olevansa vanhempien luottamuksen arvoinen, vanhemman ei tarvitse 
asettaa tiukkoja sääntöjä ja rajoituksia (Rönkä & Sallinen 2008, 52). Lapsen sopiva 
autonomian määrä on yleensä yhteydessä neuvottelevaan vanhempi-lapsisuhtee-
seen. Kehittynyttä perheneuvottelukulttuuria määrittävät melko harvat ja jousta-
vat säännöt. Tällaisissa perheissä lapsetkin näkevät säännöt yleensä järkevinä. (du 
Bois-Reymond, Büchner & Krüger 1993, 92–93.) 

Autonomian tukeminen on usein vaikeampaa, aikaa vievempää ja rankempaa 
kuin muihin keinoihin, esimerkiksi palkintoihin perustuva kasvatus. Autonomiaa 
tukevan kasvatuksen pitkän aikavälin seuraukset näyttävät kuitenkin olevan van-

222 Grolnickin oma esimerkki osallistuvasta, mutta samalla lapsen autonomiaa kaven-
tavasta vanhemmasta tulee esille kertomuksessa 9-vuotiaasta Laurenista: Eräänä aamu-
na Lauren ei löydä oikeaa pyöräilykypäräänsä, vaan joutuu laittamaan vanhan, hassun 
mallisen kypärän päähänsä. Pyöräillessään kouluun isänsä kanssa, Laurenia jo aiemmin 
kiusannut tyttö sanoo, että kaikki nauravat Laurenille ja hänen kypärälleen. Laurenin 
isä puuttuu asiaan ja haukkuu tytön kommenttia ilkeäksi. Tyttö ei välitä, vaan pois-
tuu paikalta, samoin Lauren nolostuu ja poistuu isänsä seurasta. Myöhemmin Laure-
nin isä tuntee olonsa surkeaksi, sillä hän käsittää vain pahentaneensa puuttumisellaan 
tilannetta. (Grolnick 2003, 22.) Vaikka on helppo leimata kyseinen tilanne Laurenin 
autonomiaa kaventavaksi, asia on monimutkaisempi: Jos sama tyttö kiusaa Laurenia 
jatkuvasti, aikuisten velvollisuus on puuttua asiaan. Lapsen autonomian kaventaminen 
ei voi tarkoittaa, että lapsi jätetään oman onnensa nojaan silloin, kun hän selkeästi tar-
vitsee apua tai suojelusta vanhemmilta. Vanhempien yhtenä vallankäytön positiivisena 
tehtävänä lapseensa nähden onkin vallankäyttö lapsen suojelemiseksi. 
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hempi-lapsisuhteen kannalta paremmat.223 Toisaalta jotkin asiat voivat olla lapsen 
tai vanhemman hyvän näkökulmasta niin vakavia, että lapsen ei voi antaa autono-
mian nimissä tehdä niissä virheitä. Jo instituutioiden rakenteet vaikuttavat osal-
taan siihen, että autonomiaa ei voida tukea kaikissa asioissa ja olosuhteissa, sillä 
muuten lasten varhaiset päätökset voisivat joissakin tapauksissa todella muokata 
vahingollisesti heidän tulevaisuuttaan. (Grolnick 2003, 148–150.) On kuitenkin 
helpompi olla samaa mieltä lapsen autonomialle tilaa jättävästä kasvatuksesta teo-
rian kuin kasvatuskäytäntöjen tasolla: lähes kaikki kasvattajat lienevät yhtä mieltä 
siitä, että kasvatuksen on sekä jätettävä tilaa lapsen autonomialle että tuettava ja 
ohjattava lasta, mutta käytännön tilanteita koskien mielipiteet sopivasta autono-
mian määrästä ja tasosta eroavat kuitenkin radikaalisti toisistaan. 

7.3.6 Rakkauden ja dialogisen kasvatussuhteen mahdollisuus 

Kasvatussuhteen yhtenä leimallisimpana piirteenä pidetään rakkautta. Erityisesti 
rakkauden nähdään luonnehtivan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Skinnari 
(2004) nimeää kasvatussuhteissa ilmenevän rakkauden pedagogiseksi rakkaudek-
si, joka on sekä omassa että toisen persoonassa ilmenenevää ”henkistä ainutlaatui-
suutta kunnioittavaa ja rakastavaa läsnäoloa ja toimintaa”. Pedagogista rakkautta 
ei voida kuitenkaan pakottaa, joten se ei voi olla kasvattajaan kohdistuva vaatimus. 
(Skinnari 2004, 25–26.) 

Ojakangas (2001) kuvaa samaa asiaa termillä pietas, joka on ”sitä rakastavan 
ja välittävän huolen täyttämää kiintymystä, jota lapsiaan arvostavat vanhemmat 
tuntevat omia jälkeläisiään kohtaan”. Pietas on siis rakastava ja huolehtiva asenne 
ja ”rakastavan huolenpidon läpitunkema olemassaolon tapa”, tosin ei pelkästään 
jälkeläisiä, vaan yleisemmin kaikkea elämää kohtaan. (Ojakangas 2001, 11, 13.) 

Pedagoginen rakkaus ilmenee jokaisella ikätasolla kolmella tavalla: kasvatta-
jan teoriana ajattelun tasolla, empaattisuutena tunne-elämän tasolla ja eettisyy-
tenä toiminnan tasolla. Pedagogisessa rakkaudessa päämääränä on ymmärtää 
mahdollisimman totuudellisesti yhtä lailla kunkin ikäkauden laadullisuus kuin 
kunkin yksilön laadullisuus. Rakastava kasvattaja ei pyri muokkaamaan kasvavaa 
oman ideologiansa tai mallinsa mukaiseksi. Pikemminkin pedagogisen rakkauden
mukaisesti toimiva kasvattaja auttaa kasvavaa yksilöllisyytensä toteuttamisessa,

223 Lapsen autonomian tukeminen edistää lapsen motivaatiota tutkia ja hallita ympä-
ristöään. Edelleen se kasvattaa lapsen kyvykkyyden tunnetta ja parantaa hänen kykyään 
säädellä omaa käyttäytymistään. Jos lasta pääasiassa vain kontrolloidaan, hän tuntee 
helposti, että onnistumiset ja epäonnistumiset eivät ole hänen omassa hallinnassaan. 
Ylenmääräinen kontrolli on siis vahingollinen lapsen sisäiselle motivaatiolle, hallinnan 
tunteelle sekä sisukkuudelle ongelmanratkaisutilanteissa. (Grolnick 2003, 19.) Jo pien-
ten, 1-vuotiaiden lasten kohdalla äitien tunkeileva, painostava käyttäytyminen näyttää 
heikentävän lasten omaa sisäistä motivaatiota ongelmanratkaisutilanteissa (ks. Grol-
nick 2003, 15–16).
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vaikka se merkitsisi kasvattajan etääntymistä kasvatettavasta. (Skinnari 2004, 86, 
103, 181.)224 Koska rakkaus on tahto- ja toimintapainotteista, ajatuksen tason rak-
kaus ei vielä takaa pedagogisen rakkauden läsnäoloa (Skinnari 2004, 174). Van-
hempaa ei voi syyttää, mikäli hän ei koe rakkautta lapseensa, sillä rakkautta ei voi 
tunteena pakottaa. Sen sijaan hänen tulisi pyrkiä toimimaan ja tahtomaan peda-
gogisen rakkauden mukaisesti.

Rakkautta ei ole yleensä yhdistetty valtaan, vaan rakkauden ja vallan on nähty 
olevan hyvin erilaisia ilmiöitä (Nyberg 1981, 80). Tämä johtunee osittain vallan 
samaistamisesta voimakkaasti power over -ulottuvuuteen, joka on totuttu hahmot-
tamaan lähes päinvastaiseksi rakkauden kanssa. Nyberg (1981, 80) pitää kuitenkin 
rakkautta tai lojaaliutta yhtenä vallan vakaimpana muotona. Kotikasvatuksessa 
rakkauteen perustuva valta voi parhaimmillaan edistää lapsen parhaan pohtimista 
ja toteuttamista. Aikuisen kiintymys lapseen ei saa kuitenkaan pohjautua ensisijai-
sesti hänen omiin tunnetarpeisiinsa, vaan lapsen kehityksellisistä tarpeista huoleh-
timisen tulee olla etusijalla (Puolimatka 2004, 49). 

Pienten lasten perheissä rakkauden kokemukset liittyvät pitkälti perushoitoon, 
koululaisikäisten ja sitä vanhempien kohdalla painottuu enemmän dialoginen 
kasvatussuhde. Kaikissa ikävaiheissa rutiinien hoitamisella, kasvatustoiminnalla ja 
kokemusten jakamisella on merkittävä rooli, vaikka näiden kategorioiden väliset 
suhteet ja ilmenemismuodot vaihtelevatkin huomattavasti eri vaiheissa ja elämän-
tilanteissa. (Haverinen & Martikainen 2004, 5.) 

Kuten kuvio 3 osoittaa, pikkulapsiperheessä korostuu huolenpito, kouluikäisen 
perheessä tietoinen kasvatustoiminta ja murrosikäisen perheessä yhteisyyden ja 
tasavertaisuuden kokemus (Haverinen & Martikainen 2004). Tätä havaintoa tukee 
myös muu kirjallisuus. Esimerkiksi vanhemman auktoriteetti pohjautuu aluksi 
pitkälti vanhemman kykyyn huolehtia lapsestaan, mutta murrosiässä sen luonne 
muuttuu enemmän yhteiseen neuvotteluun perustuvaksi. 

Kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa ei voidakaan tarkastella jonakin abstrak-
tina periaatteena, vaan siinä on huomioitava aina myös perhevaihe. Esimerkik-
si huolenpitoa tukevan vallan käyttö on perusteltua ja välttämätöntä pikkulap-
sivaiheessa, mutta mikäli vanhempi jatkaisi samantyypisen vallan käyttöä myös 
murrosikäisen lapsen kohdalla, kyseessä olisi ylisuojelu ja vallan liiallinen käyttö. 
Samoin tasaveroisuuden ja itsenäisyyden painottaminen on murrosikäisen koh-
dalla kotikasvatuksessa hyvän vallankäytön yksi piirre, mutta pikkulapsivaiheessa 
ennemminkin välinpitämättömän ja laiminlyövän kasvatuksen piirre.   

224 Kasvatus ja rakastaminen ovat nimenomaan persoonallista ja inhimillistä toimin-
taa: vain persoona voi kasvattaa toista, persoonallisuuden mahdollisuuden omaavaa 
olentoa (Ojakangas 2001, 70–72). Kasvatus, joka nojautuu vain abstrakteihin periaat-
teisiin ja tieteellisiin tutkimustuloksiin, jää persoonattomaksi. Kasvatus edellyttää lä-
heisen tunnesuhteen sekä tietoa ja tuntemusta kyseisestä kasvatettavasta persoonana. 
(Puolimatka 2004, 62–63.) Vanhempien kyky rakkauteen, solidaarisuuteen ja laupeu-
teen on riippuvainen heidän kyvystään inhimilliseen eläytymiseen ja ymmärtämiseen. 
Pelkkä älyllinen tieto yksinään ei suojaa vanhempia suhtautumasta lapseen vihalla ja 
ärtymyksellä. (Miller 1985, 11, 18.) 
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Kuvio 3. Perheenjäseneksi kasvamisen ja itseksi kasvamisen perhevaiheet (Haveri-
nen & Martikainen 2004, 11)

Haverinen ja Martikainen (2004, 13) katsovat, että perheen vuorovaikutuksen kan-
nalta keskeisiä ulottuvuuksia ovat keskustelun sävy (väheksyvä-rakentava tai mää-
räilevä-neuvotteleva), läsnäolon luonne (jonkun-kaikkien ehdoilla tapahtuvana) ja 
ilmapiiri (kylmä-lämmin). Perheen vuorovaikutuksen tärkeimmäksi kategoriaksi 
nousi Haverisen ja Martikaisen (2004) tutkimuksessa ominaisuuksien positiiviset 
ääripäät yhdistävä välittämisen ilmapiirin käsite. Välittämisen ilmapiiri sisältää siis 
perheen lämpimän tunneilmaston, kaikkien ehdoilla tapahtuvan yhdessäolon ja 
neuvottelevassa sävyssä tapahtuvat keskustelut, mutta myös ehdon kiireettömäs-
tä yhteisestä ajasta. Pienetkin välittämisen hetket perheessä ovat merkityksellisiä. 
Kasvatuksessa välittämisen ilmapiiri ilmenee siten, että lapsi kokee vanhempien 
rakkauden yhtä lailla ”käytännöllisenä huolenpitona” kuin tunnetasolla. (Haveri-
nen & Martikainen 2004, 27, 67, 80–81.)225 

Vanhempien välittäminen ilmenee esimerkiksi lapsen persoonallisuuden huo-
mioimisena konfl iktitilanteissa sekä siinä, että vanhemmat asettavat rajoja sellai-
selle toiminnalle, jonka he näkevät mahdollisesti vahingoittavan lapsen persoonal-
lista kehitystä. Ei ole olemassa tapaa tai sääntöä, jonka perusteella voidaan ratkaista 
milloin vanhempien olisi toimittava lasten ehdoilla, milloin taas omilla ehdoil-

225 Haverisen ja Martikaisen (2004, 28) tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että van-
hemmat eivät läheskään aina tiedosta, miten tärkeää heidän olisi välittää rakkauttaan 
lapsille sekä toiminnallisesti että verbaalisesti. Koska vanhemmuuden keskeiset peda-
gogiset ulottuuvuudet kuten tunteet, moraali ja suhde kasvatettavaan ovat mitä suu-
rimmassa määrin mielialasta ja ilmapiiristä riippuvaisia, on tärkeää, että vanhemmat 
ymmärtävät, mikä merkitys ilmapiirillä on yleiseen oloon ja lapsen hyvinvointiin (van 
Manen 2002, 68–70), vaikka kukaan ei pystykään toteuttamaan välittämisen ilmapiiriä 
joka heti ideaalisella tavalla.
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laan. Keskustelun sävy on kuitenkin tärkeä myös silloin, kun vanhempi määrää ja
joutuu torjumaan lapsen tämänhetkiset toiveet. (Haverinen & Martikainen 2004, 
51, 72.) Lapsen ja vanhemman välisen suhteen laatu näyttäytyy kasvatuksen kautta 
esimerkiksi siinä miten lapsesta huolehditaan, saako hän riittävästi huolenpitoa ja 
hyväksyntää, mitä ja miten häneltä vaaditaan ja miten häntä rangaistaan ja palki-
taan (Hämäläinen, Kraav & Raudik 1994, 23). 

Valkosen (2006) tutkimuksen mukaan kouluikäiset lapset arvostavat konkreet-
tista huolenpitoa, johon sisältyy muun muassa vaatetuksesta ja syömisestä, lap-
sen terveydestä, kehityksestä, turvallisuudesta ja koulunkäynnistä huolehtiminen. 
Samoin lapset laskivat vanhemman huolenpidoksi kodista huolehtimisen, rajojen 
asettamisen, auttamisen, kotitöiden tekemisen ja elättämisen. Muita hyvän van-
hemmuuden piirteitä olivat lasten mielestä ajan antaminen, välittäminen ja rakas-
taminen, kiltteys ja anteliaisuus, kasvattaminen, liiallisen ankaruuden ja huoleh-
timisen välttäminen, päihteettömyys ja riitelemättömyys. Ohjaavan kasvatuksen 
idea ei ole yleensä korostanut päihteettömyyttä ja ylipäänsä ”ihmisiksi elämistä”, 
anteliaisuutta, kivuutta ja rentoutta, mutta lasten kuvauksissa nämä seikat olivat 
hyvän vanhemmuuden kriteereitä. (Valkonen 2006, 38–53, 63–64.)226

Röngän ja Poikkeuksen (2000) tutkimuksessa nuorten aikuisten tarpeena 
esiintyy ennen kaikkea aikuisen läsnäolo, joka liittyy nuorilla vahvasti sekä joka-
päiväiseen huoltoon konkreettisten asioiden kuten ruuan ja vaatteiden muodossa 
että vanhempien rooliin turvan ja tuen tarjoajina, neuvonantajina ja kannusta-
jina. Perushuolenpidon lisäksi nuoret arvostivat siis ”kiinnostuksen sävyttämää 
emotionaalista huolenpitoa”. Yhdessäololta odotettiin tavallista arkista yhdessä-
oloa. (Rönkä & Poikkeus 2000, 12.) Nuorten mielestä parhaita perhearjen hetkiä 
ovat yhdessä olemisen ja tekemisen hetket, jonnekin meneminen tai vain oleilu 
(Rönkä & Sallinen 2008, 55–56). Hyvä yhdessäolo on kiireetöntä ja arkista ja sitä 
luonnehtii jopa ”kahdenkeskinen tekemättömyys” (Innanen 2001, 93). Nuorten 
kokemukset vanhemmista osoittavat, että he eivät kaipaa erityistä kasvatetuksi tu-
lemista, vaan läheisyyttä ja mahdollisuutta olla vanhemman kanssa. Tärkeitä ovat 
vuorovaikutus ja läsnäolon tuntu. (Bardy 2002, 43–45.)

Välittämisen ilmapiirin käsitteellä on selkeä yhteys pedagogisen rakkauden 
käsitteeseen. Tunneilmaston merkitystä korostaessaan välittämisen ilmapiiri on-
nistuu kuitenkin Haverisen ja Martikaisen (2004, 81) mukaan kuvaamaan rak-
kaus-käsitettä monipuolisemmin arkielämän monimuotoista huolenpitoa. Toi-
saalta buberilaisittain ymmärretty rakkaus on välittämisen ilmapiirin tärkein lähi-
käsite (Haverinen & Martikainen 2004, 74).

226 Optimaaliseen vanhemuuteen näyttää liittyvän tiettyjä piirteitä missä tahansa kult-
tuurissa. Tällaisia piirteitä ovat: syvällinen ja pysyvä sitoutuminen vanhemman rooliin, 
perinpohjainen tieto lapsesta ja hänen kehityksellisistä tarpeistaan, lapsen yksilöllisyy-
den ja toiveiden kunnioittaminen, huolehtiminen lapsen kehitystasolle sopivasta hoi-
dosta, valmius osoittaa suuntaviivoja käyttäytymiselle, kognitiivinen kannustus, järke-
vä kommunikaatio ja järkeilyn käyttäminen. (Baumrind & Thompson 2002, 16.) 
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Välittämisen ilmapiiri syntyy dialogisessa kasvatussuhteessa (Haverinen & Mar-
tikainen 2004, 28) eli persoonallisessa, dialogisessa Minä-Sinä-suhteessa (Siljan-
der 2002, 80–83), jossa korostuu ihmissuhteen erityislaatuisuus (ks. Laine 2001).
Vastakohtana monologisen suhteen yksisuuntaisuudelle, vaikuttamiselle, suun-
nitelmallisuudelle ja vallankäytölle, jossa toisen erilaisuus ja toiseus sulautetaan 
omaan näkökulmaan, dialogisessa suhteessa korostuvat suhteen molemminpuo-
lisuus, välittömän yhteyden syntyminen, avoimuus, halu ymmärtää toista, toisen 
kunnioittaminen ja vastuullisuus (Laine 2001, 123–124). Huonossa, monologisen 
kasvatusasenteen hallitsemassa kasvatuksessa kasvatettavan näkökulmaa ei huo-
mioida, vaan hänet nähdään välineenä ulkoisia, kasvattajan määrittämiä päämää-
riä varten. Tällaista kasvatusasennetta leimaavat välinpitämättömyys, egoismi ja 
päämääräkeskeisyys. Dialogisessa kasvatuksesssa sen sijaan kasvatussuhteen mo-
lemmat osapuolet ovat toisilleen toisia persoonia. (Värri 2000, 138.)227 

Kasvatettavan kasvaminen tasavertaiseksi subjektiksi edellyttää persoonallista, 
dialogista Minä-Sinä-suhdetta (Siljander 2002, 80–83).228 Kasvattaminen vaatii siis 
kohtaamista, mutta laatunsa vuoksi Minä-Sinä-kasvatussuhde ei voi kehittyä täy-
delliseksi molemminpuolisuudeksi (Buber 1999, 164–165). Vaikka dialoginen kas-
vatusasenne korostaa kasvatettavan vapautta tulla hyväksytyksi itsenään, vapaus ja 
itseksi kasvaminen voivat tapahtua vain kasvattajan auktoriteettiaseman ja tarkoi-
tuksenmukaisten rajojen kautta. Dialoginen kasvatussuhde on epäsymmetrinen, 
sillä vähäisemmän kokemuksensa vuoksi lapset ja nuoret eivät kykene yhtä hyviin 
käytännöllisen järjen mukaisiin päätöksiin kuin aikuiset. (Haverinen & Martikai-
nen 2004, 70, 72.) Toisaalta dialogiseen kasvatussuhteeseen kuuluu olennaisena 
myös kasvattajan itsekasvatus: lapsensa kautta hän oppii ihmisen kasvun yleisiä 
ehtoja sekä kohtaa kykyjensä ja tietämyksensä rajat (Värri 2000, 140). 

Dialogisuutta ei voida määritellä tyhjentävästi, mutta kokemustemme perus-
teella voimme tunnistaa milloin dialogisuus on toteutunut, milloin taas ei (Vär-
ri 2008, 409). Eettisesti perusteltu kasvatus noudattaa hyvän elämän ja itseksi

227 Koska ihmisten välinen Minä-Sinä-suhde ei ole täydellinen, vaan riittämättömyy-
temme ja yhdessä elämisen sisäisten lakien rajoitusten alainen (Buber 1999, 162), ih-
missuhteet eivät voi olla koko aikaa dialogisia, vaan elämä on pitkälti elämää erilaisissa 
valtasuhteissa. Tästä syystä monologisuus ei ole aina negatiivista, eikä tavoittteellinen 
kasvatus ole mahdollista ilman monologista asennetta. (Laine 2001, 125.) Tällaisen nä-
kemyksen ongelmana on kuitenkin vallankäytön ja monologisen asenteen samaistami-
nen. Nähdäkseni myös dialogiseen kasvatussuhteeseen on sisällyttävä vallankäyttöä. 
228 Minä-Sinä-suhteessa Minä on persoona, joka pyrkii Sinän koskettamiseen ja osal-
listuvaan vaikuttamiseen ei-omistavalla tavalla. Tällaisessa kohtaamisessa Sinä ei ole 
objekti. (Buber 1999, 26, 33–34, 90–91.) Sinästä tulee kuitenkin aina ennemmin tai 
myöhemmin Se (ominaisuuksiensa summa tai tietty muoto), sillä aito näkeminen on 
lyhytaikaista. Ihmisen on elettävä Se-maailmassa, sillä pelkässä läsnäolossa eläminen 
on kuluttavuutensa vuoksi mahdotonta. Toisaalta ihminen ei voi elää ilman Sinää, sillä 
silloin hän ei ole ihminen. Vaikka Sinästä tulee yhteyden jälkeen Se, yhteyteen astumal-
la Se voi tulla jälleen Sinäksi. Tästä näkökulmasta katsottuna ihmisen vallantahto on 
oikein ja luonnollista niin kauan kuin se perustuu inhimilliseen ”yhteydentahtoon”. 
(Buber 1999, 39–40, 57–58, 73, 130–131.) 
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tulemisen ideaaleja, jotka toteutuvat dialogisessa kasvatussuhteessa (Värri 2002, 
13–14). Dialogisuutta voidaankin pitää hyvän kasvatuksen kriteerinä, kun sen
sijaan eettisesti kyseenalaista vaikuttamista ei voida pitää kasvua edistävänä edes 
siloin, kun sen päämäränä on eettisyyteen kasvattaminen (Törmä 1996, 52, 86). 
Dialogisuuden mukaisesti moraaliperiaatteiden on näyttävä nykyhetkessä ja jo-
kapäiväisessä elämässä. Kasvattajan on tasapainoiltava ”kasvatuksellisten arvojen 
valamisemisen” ja indoktrinoivien kasvatusmenetelmien välttämisen välillä. Tämä 
on mahdollista ainoastaan dialogisessa suhteessa. (Värri 2000, 139, 140.) 

Autio (2006) väittää, että dialogisuus on vaihtunut indoktrinaatioksi, jos dia-
logisuuteen kuuluva avoimuuden ideologia toteutuu vain pintatasolla ja siihen si-
sältyvä vallankäyttö ei näyttäydy vallan kohteelle. Avoin dialogi ei olekaan avoin 
ainoastaan keskustelun sisällön suhteen, vaan myös vallan suhteen. Toisin sanoen 
avoimessa dialogissa kaikki osapuolet tunnistavat tilanteeseen sisältyvän vallan. 
(Autio 2006, 201–202.) 

Vaikka tällainen ehto on varsinkin pienten lasten kohdalla epärealistinen, koti-
kasvatuksessa on pyrittävä noudattamaan mieluummin sellaisia käytäntöjä, jotka 
tuovat lapselle selkeästi esille vanhemman ja lapsen välisen valtaeron kuin tur-
vautua käytäntöihin, jotka ovat näennäisesti tasa-arvoisia, mutta eivät jätä lapselle 
mahdollisuutta omiin mielipiteisiin tai valintoihin (ks. myös luvut 4 ja 5). On siis 
parempi, että vanhempi esimerkiksi kieltäytyy ostamasta lapselle pääkallokuvioita 
sisältäviä vaatteita, mutta kunnioittaa lapsen mieltymystä niihin, kuin että näen-
näisen tasa-arvoisen, mutta lapsen tunteita tai argumentteja manipuloivan keskus-
telun päätteeksi päädytään siihen, että kyseisiä vaatteita ei osteta.   

Kasvatussuhteessa ilmenevä dialogisuus eroaa puhtaasta dialogisuudesta sen 
suhteen, että siinä missä puhtaassa dialogissa toiseen ihmiseen suhtaudutaan int-
ressittömästi, kasvatussuhteessa on tarkoitus välittää tai toteuttaa myös kasvatus-
tarkoituksia. Kasvattajalla on myös lähtökohtaista valtaa kasvatettavaan. Dialogi-
suutta onkin vaalittava erityisesti kasvatuksessa, jotta se ei ajautuisi mielivaltaiseksi 
vallankäytöksi. (Värri 2000, 138: 2008, 411, painotus tutkijan.) Siitä huolimatta, 
että kasvatus ei voi olla puhtaasti dialogista, dialogisuuden periaatteiden noudat-
taminen on eettisen kasvatuksen edellytys. Käsitystä dialogisessa kasvatussuhtees-
sa hyväksytystä vallankäytöstä ei ole kuitenkaan mielestäni formuloitu kirjalli-
suudessa riittävän selkeästi, vaan suhtautuminen vallankäyttöön täytyy päätellä 
yleisistä dialogista kasvatussuhdetta luonnehtivista periaatteista. 

Dialogisuuden vahvuutena on ristiriidattomuus yhteisyyden ja itseyden vä-
lillä: Itseys toteutuu ainoastaan silloin, kun ihmisellä on myös vastuu muista. 
Dialogisuus muodostaa ”kolmannen tien” lapsi- tai kasvattajakeskeisten kasva-
tusideologioiden (tai autoritaaristen ja progressiivisten kasvatuskäsitysten) rin-
nalle ja korvaa niiden yksipuolisen joko autoritaarisuuden tai luovien voimien 
korostuksen. (Värri 2008, 412.) Sama ristiriidattomuus ilmenee ideaalitapaukses-
sa perheen tasolla siten, että yksilö kasvaa yhtä aikaa perheenjäseneksi ja omaksi 
itsekseen. Painotukset vaihtelevat kuitenkin eri perhevaiheissa kuten Haverinen 
ja Martikainen (2004) ovat osoittaneet (ks. kuvio 3). Dialogista kasvatussuhdetta 
ei saisi kuitenkaan korostaa siten, että valtaan liittyvät rakenteelliset ja ideologiset 
puolet, joihin yksittäisen kasvattajan mahdollisuudet vaikuttaa ovat rajatut, jäisi-
vät huomiotta. 
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7.3.7 Hyvä elämä ja sitä vahvistavat arvot kasvatuksen päämääränä 

Kasvatuksen ydinkysymys on ”Mitä on hyvä kasvatus?” (Värri 2000, 136), ”Mikä 
merkitys kasvatuksella on hyvälle elämälle?” (Suoranta 2005, 15) tai ”Mitkä ovat 
hyvän elämän edellytykset?” (Puolimatka 1999, 24). Menonin paradoksiksi229 kut-
sutaan sitä Platonin tietämisen ja tietämättömyyden paradoksiin pohjautuvaa pa-
radoksia, jonka mukaisesti ”kasvattajalla on oltava näkemys hyvästä, vaikka hän ei 
lopulta tiedäkään, mitä hyvä varsinaisesti on” (Värri 2000, 136). Kasvatuksen pää-
määrää ei voida määritellä tarkasti etukäteen eikä sivistystä voida nähdä instru-
mentaalisesti tuotteen tapaan. Siitä huolimatta kasvattajalla on yleensä jonkinlai-
sia päämääriä kasvatuksen suhteen. (Moilanen 1996, 44–45.)

Koska kasvatuksen käsite itsessään on sitoutunut hyvän elämän ideaaliin (Vär-
ri 2000, 136), kasvatustieteen kannalta keskeisintä ei ehkä olekaan ’kasvatuksen’ 
määrittely vaan hyvän määrittely, sillä vasta ’hyvä’ konkretisoi kasvatuksen (Iko-
nen 2000, 127). Kasvatuksesta puhuminen ei ole mielekästä, jos ei oleteta minkään 
olevan arvokasta (Puolimatka 1999, 13). Kasvatuksen päämäärät ja menetelmät 
määrittyvät arvokkaana, hyvänä ja toivottavana pidetyn kautta (Hämäläinen & 
Nivala 2008, 39). Se mitä pidetään esikuvallisena ja totuudellisena, välittyy hyvän 
idean kautta (Reunanen 2000, 232). Kotikasvatuksen arvosidonnaisuus ilmenee 
siinä, että vanhemmat haluavat kasvattaa lapsiaan sen mukaan, minkä he näkevät 
oikeana, hyvänä tai hyödyllisenä, vaikka arkiset valinnat eivät olekaan aina tietoisia 
(Atjonen 2007, 20). 

Kasvatus on teleologista eli ”johonkin toivottavaan ja saavuttamisen arvoiseen 
pyrkimistä” (Värri 2002, 23). Petersin (1965, 1967) mukaan kasvatukseen kuuluu 
tiedollisen ja menetelmällisen näkökulman lisäksi arvonäkökulma: ”kasvatus on 
jonkin arvokkaana pidetyn välittämistä kasvatuksen kohteena oleville” (Puolimat-
ka 2001, 47). Koska kasvatus on päämääräsuuntautunutta toimintaa, se on kiinte-
ästi yhteydessä arvoihin, ideaaleihin ja eettisiin normeihin. Kasvatuksessa otetaan 
väistämättä kantaa siihen, millainen ihminen on, mitä ihmisen kasvussa pidetään 
arvokkaana ja tavoiteltavana ja mistä ja miten kasvatuksellisesti arvokas määrittyy. 
(Värri 2008, 401–402.) 

Värrin (2002, 14–15) mukaan kasvatus edellyttää hyvän elämän, itseytymisen 
ja dialogisuuden ideaalit: ilman niitä kyseessä on jokin muu ilmiö kuin kasva-
tus.230 Hyvän elämän ja itseksi tulemisen ideaaleja noudattava kasvatussuhde on 
dialoginen. Kasvatuksen ehtoihin kuuluu, että hyvän elämän ideaalia on nouda-
tettava jo nykyisyydessä eli tämänhetkisessä kasvatussuhteessa. Tämä tarkoittaa

229 Menonin paradoksin ongelmana on, että siinä oletetaan, että ihminen joko tietää 
jotakin tai ei tiedä. Mahdollisuutta, että tiedämme jotakin jollakin tasolla – vaikkakaan 
emme koko ratkaisua – ei oteta huomioon, vaikka käytännössä tämä on yleistä. (Paa-
vola & Hakkarainen 2005, 249–250.) Kotikasvatuksen kannalta tämä voisi tarkoittaa, 
että kasvattaja ei ole täysin tietämätön hyvästä ja hyvästä elämästä, vaan hänellä on 
jonkinlainen idea tai aavistus niistä, vaikka se, miten ne aktualisoituvat kasvatettavan 
kohdalla, onkin epäselvää.  
230 Tässä Värri liittyy selkeästi saksalaisen tradition mukaiseen kasvatuksen määritte-
lyyn.
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paitsi sitä, että kasvattajan on huomioitava kasvatettavan näkökulma kasvatustoi-
minnassaan, myös sitä, että luvallisia kasvatusmenetelmiä ovat vain sellaiset kas-
vatusmenetelmät, jotka sallivat kasvatettavan omaehtoisen ja tiedostavan toimin-
nan. (Värri 2000, 136–137.) Koska kasvatuksen pitäisi auttaa ihmisen persoonan 
ja toimintavalmiuksien myönteistä ja rakentavaa kehittymistä, siinä käytettävien 
menetelmien on kunnioitettava kasvatettavan ihmisarvoa (Puolimatka 1999, 23). 
Kasvatussuhteen lähtökohtana on oltava toisen arvostus ja kunnioitus – myös teon 
tasolla (Värri 2002, 128).

Toimintaa, joka ei ole itsessään arvokas, ei voida pitää kasvatuksellisena toimin-
tana. Oletus myöhemmin saavutettavista arvokkaista tuloksista ei oikeuta arvoton-
ta toimintaa, sillä silloin sorrutaan lapsen välineelliseen kohtelemiseen ja nykyisyy-
den uhraamiseen tulevaisuuden hyväksi. (Puolimatka 1999, 25.) Jos sitoudutaan 
kasvatuksen projektiivisuuteen eli siihen, että nykyisyydellä on merkitystä tulevai-
suudelle, hyvän elämän ideaali ei näyttäydy tulevaisuuteen suuntautuvana utopia-
na, vaan se tarkoittaa myös kasvatettavan hyvää kohtelua ja ”parhaiden kykyjen ja 
ominaisuuksien” edistämistä tässä hetkessä. Kasvatuspäämäärät ovat siis eettisiä ai-
noastaan suhteessa tämänhetkisen kasvatussuhteen eettisyyteen. Mikäli hyvän elä-
män nimissä laiminlyödään ja tukahdutetaan kasvatettavan tämänhetkisiä tarpeita 
ja oikeuksia, hyvä elämä muuttuu tyhjäksi, epäeettiseksi abstraktioksi. (Värri 2002, 
23.)231 Näiden kriteerien valossa tietyt vallankäytöt menetelmät kuten fyysinen ran-
kaiseminen ja kiristys näyttäytyvät oikeuttamattomilta kasvatusmenetelmiltä. 

Mikäli kasvatus ymmärretään elämänmuotona, toiminnan päämäärät ja vä-
lineet eivät voi määräytyä ulkoapäin eikä niitä myöskään voida erottaa selvästi 
toisistaan. Tästä syystä yksilön kasvun päämäärää ei ole mahdollista määrittää 
tarkasti eikä kasvattajan oikeuksiin kuulu kasvatettavan kasvun mahdollisuuksi-
en rajoittaminen omista päämääristään käsin. Sen sijaan kasvattajalla on oltava 
käsitys kasvun suunnasta. (Törmä 1996, 89, 91.) Toisaalta vanhemman asema sekä 
oikeuttaa että velvoittaa hänet määrittelemään ja soveltamaan hyvän ”osittain lap-
sen reaktioista riippumatta” (Salo 2004, 21).

Kasvattajan on etsittävä lapsen kanssa yhdessä oikeaa elämisen tapaa, eikä 
niinkään tarjota omia, valmiita ratkaisujaan lapselle. Lapsella on oikeus hyvään 
elämään, mutta tämä elämä on lapselle vielä avoin. Inhimillisen elämän transsen-
dentaalisia ehtoja ovat siten avoimuus ja yhteisyys. Tästä johtuen kasvattajan kas-
vatustavoitteet eivät voi olla koskaan täysin selviä ja muuttumattomia. (Moilanen 
2001, 41.) Kasvatus on jatkuvaa rajanvetoa sen välillä mikä on juuri kyseiselle lap-
selle hyvää ja sopivaa ja mikä taas ei-hyvää ja sopimatonta (van Manen 1991, 60). 

Yhteiskunnallisen konsensuksen puuttuminen länsimaissa siitä mikä on arvo-
kasta, ei merkitse kuitenkaan, etteikö vanhempien kannattaisi tietoisesti määrit-
tää omia arvojaan. Vanhempien lapsillensa välittämät asiat ovat joka tapauksessa 
voimakkaasti heidän itsensä ja heidän arvojensa mukaisesti värittynyttä. (Smeyers 
1998, 209.) Koska kasvatus suuntaa lapset väistämättä kohti tiettyä kulttuuria ja
tiettyjä hyvän elämän käsitteitä, lasten ajattelu on väkisinkin yksipuolista tai puo-

231 Ei siis riitä, että pyritään edistämään kasvatettavan hyvinvointia, vaan on myös 
pidättäydyttävä aiheuttamasta hänelle vahinkoa (ks. Kelman 2001, 12, 17). 
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lueellista. Vaikka moraalisesti neutraali lähestymistapa ei ole kasvattajalle mahdol-
linen, hänen tulisi pyrkiä siihen, että kasvatus ei sulje lapsen mielen avoimuutta 
toisia kulttuureja ja elämäntapoja kohtaan. Demokraattisten ja liberaalien hyvei-
den opettaminen on keskeistä, sillä kaikki demokratiat ovat kulttuurisesti ja mo-
raalisesti pluralistisia ja demokratian hyve rohkaisee lapsia samanaikaisesti sekä 
moraaliseen sitoutumiseen että avoimeen mielenlaatuun. (Gutmann 2003, 403.)

Käsitys kasvatuksen taustalla olevasta arvokkaasta ihmiselämästä estää myös 
näkemästä kasvatusta vain puhtaasti yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuu-
den näkökulmasta käsin (Puolimatka 1999, 25). Puhdas sosialisaatio vailla muita 
kasvatuksen päämääriä ei ole sen paremmin yksilön kuin yhteiskunnankaan etu 
(Värri 2008, 403). Demokraattisessa yhteiskunnassa voidaan kuitenkin oikeuttaa 
yhteisön toimintaan, kommunikaatioon ja kehittämiseen liittyviä yleisemmän ta-
son kasvatuksellisia päämääriä, kunhan tällaiset yleiset normit eivät ole ristiriidas-
sa yksilön kasvun ehtojen kanssa (Törmä 1996, 89, 91). 

Hyvän kasvatuksen tarkkoja kriteereitä on mahdotonta löytää, mutta yleis-
luontoisia määritelmiä sen sijaan on mahdollista esittää. Puolimatkan (1999) mu-
kaan kasvatuksen arvoytimeen kuuluu, että esimerkiksi viisaus nähdään arvok-
kaampana kuin ymmärtämättömyys, oikeudenmukaisuus arvokkaampana kuin 
epäoikeudenmukaisuus, rakkaus arvokkaampana kuin itsekkyys ja onnellisuus 
arvokkaampana kuin onnettomuus. Ilman tällaisia oletuksia ei ole mahdollista 
perustella kasvatusta eikä myöskään erottaa kehitystä taantumuksesta. Vaikka kas-
vattaja ei voikaan tietää mikä lapsen mielestä tulee olemaan elämän tarkoitus, hän 
tietää, että elämän tarkoitus löytyy kielellisten valmiuksien, loogisen ajattelun, so-
siaalisten vuorovaikutustaitojen, esteettisten elämysten ja moraalisen tietoisuuden 
kehittyessä eikä niiden tuhoutuessa.232 Toisin sanoen kasvattajan on tuettava, eikä 
tuhottava, ihmisyyden arvokkaiden mahdollisuuksien ja valmiuksien kehittymis-
tä. (Puolimatka 1999, 13, 17, 23.) 

Vanhempien on huolehdittava lapsen yksilöllisen kasvun, kulttuuristumisen 
ja menestymisen mahdollisuuksista. Värrin (2000) mielestä järkevät vanhemmat 
toivovat lapselleen parasta eivätkä tahdo hänen erottuvan ikätovereistaan ainakaan 
kielteisessä mielessä. (Värri 2000, 134.) Lapsen hyvän tai parhaan arvioiminen vaa-
tii Pulkkisen (1984, 254–255) mielestä sekä pohdintaa että tietoa lapsen kehityk-
seen vaikuttavista tekijöistä. Perhekohtaiset erot eivät tarkoita, että hyvä kasvatus 
olisi täysin subjektiivista, vaan se on refl ektiivistä, tukevaa ja ohjaavaa (Poikolainen 
2002, 41). Van Manenin (1990, 156–157) mukaan hyvää pedagogiikkaa luonneh-
tivat tietyt piirteet kuten rakkaus tai huolenpito lasta kohtaan, syvä vastuullisuus, 
kypsyys, herkkyys lapsen subjektiivisuudelle, pedagoginen ymmärrys lapsen tar-
peita kohtaan, intohimo tietämiseen ja maailman mysteerien oppimiseen, aktiivi-
nen toivo sekä moraalinen lujuus puolustaa tarvittaessa tiettyä asiaa.  

Hyvää kasvatusta voidaan tarkastella myös vanhemmuuden velvoitteiden kaut-
ta. Kasvatussuhteen normatiivisena periaatteena on jo määritelmänkin puolesta,
että kasvattajan on yritettävä edistää kasvatettavan hyvää eli hänen parhaiden

232 Tällä perusteella esimerkiksi natsi-Saksan ”kasvatusta” ei voida pitää ihmisyyden 
arvokkaiden mahdollisuuksien ja valmiuksien kehittäjänä, vaan niiden tuhoajana. 
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kykyjensä ja ominaisuuksiensa toteutumista. Vaikka perheideologia on historial-
lisesti ja perhetasolla muuttuva, tietyt velvoitteet ovat aina osa vanhemmuutta. 
(Värri 2000, 131; 2002, 107, ks. tarkemmin luku 7.1.3.) 

Hyvän kasvatuksen ja hyvän elämän ongelmaan ei voida löytää lopullista rat-
kaisua, mutta silti sitä on välttämätöntä pohtia kasvatussuhteeseen osallistuvien 
ihmisten ainutlaatuisuuden ja kasvatettavien itseytymisen mahdollisuuksien tur-
vaamisen takia. Lisäksi tällainen pohdinta on tärkeää, koska kasvatukseen liittyy 
yhteiskunnassa valtapyrkimyksiä ja ristiriitaisia pyrkimyksiä. Esimerkiksi talous-
elämä ottaa osaa kasvatusta koskeviin pyrkimyksiin, vaikka sen pääsääntöiset pyr-
kimykset eivät ole ollenkaan kasvatuksellisia. (Värri 2002, ix.) Kysymys hyvästä 
elämästä ja kasvatuksesta on ylipäänsä voimakkaasti valtaan liittyvä kysymys. 
Kotikasvatuksessa vanhemman on väistämättä määriteltävä lapsen hyvää, vaikka 
samalla paternalismiin ja intressien määrittelyyn liittyvät ongelmat nousevat kes-
kiöön (ks. tarkemmin luku 4.3.3). 

Kasvatuksen päämäärien kannalta kysymys hyvästä elämästä ja sen perusteis-
ta on perustavanlaatuinen, mutta jokapäiväisen elämän eettisiä valintatilanteita 
ei pystytä ratkaisemaan hyvän elämän käsitteen kautta, sillä päämäärät ja arvot 
voivat olla keskenään ristiriidassa. Kasvatuksen eettistä oikeutusta pohtiessa voi 
joutua kyseenalaistamaan ja uudelleentulkitsemaan oman käsityksen hyvästä elä-
mästä ja toiminnan päämääristä suhteessa toisen yksilön ainutkertaisuuteen ja hä-
nen kokemustaustaansa. (Törmä 1997, 213, 214.) 

Käytännön elämässä vanhemmat joutuvat usein ristiriitaisiin tilanteisiin kas-
vatuksen hyvää ja tärkeitä arvoja miettiessään. Alla olevassa esimerkissä perheen 
äiti joutuu ristiriitaan kahden itselleen tärkeän arvon välillä. Jos lapsen opettaa 
noudattamaan vanhemman arvostamaa rehellisyyttä, onko silloin hyväksyttävä 
totuus lapsen tekemisistä, vaikka se olisi vanhemman toisen arvon eli päihteettö-
myyden kannalta ei-hyväksyttävä?

Haastattelulainaus 208
äiti: Dokaaminen tavallaan just se, että se sanoo sen suoraan. Se alko sillä, kun se 
sano sen syksyllä yhen kerran, kun se lähti jonnekin. Mä kysyin, mihin sä meet? 
Niin se sano, että mä lähden dokaamaan. Dokaamaan? No niin, sähän oot sanonu 
mulle, että sä haluat, että mä oon rehellinen, että mä oon nyt. Se sanoo tän ihan asi-
allisesti, ihan tosissaan. Mä oon sulle rehellinen, että me lähdetään nyt dokaamaan. 
Silloin mä aattelin, että aha. Niinkun, että sä oot aina sanonu, että sä haluat, että 
mä oon rehellinen, ja nyt mä oon rehellinen. Ja siinä sitä oltiin. Sit mä sanoin näin, 
että se on tyhmää. Mä mietin, että sanonks mä, että et mee mihkään, mutta mä en 
voita sillä mitään. 

Hyvää elämää on pohdittava myös lapsen varjelun tarve huomioon ottaen. Puo-
limatkan (1999) mukaan joskus kasvattajan on hyvä käyttää kaksoisharkintaa 
(termi Kierkegaardilta): Vaikka kasvattaja olisi löytänyt oman sisäisen totuutensa, 
hän saattaa huomaa, että tuota totuutta ei kannata aina välittää kasvatussuhteessa. 
Lapsen luontaista elämäniloa on syytä varjella niin, että lasta ei pakoteta liian ai-
kaisin aikuuisuuteen. Ei siis riitä, että tietty käsitys on kasvattajan mielestä oikein, 
vaan hänen on lisäksi mietittävä onko totuus myös henkisesti lapsen näkökul-
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masta katsottuna kehittävä. (Puolimatka 1999, 114–115, 182.) Tämä periaate on 
hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun vanhempi pohtii sitä, millä laajuudella lapsen 
on hyvä tietää missäkin ikävaiheessa maailman pahuudesta tai monimutkaisista, 
moralistisia sävyjä sisältävistä ilmiöistä.

7.3.8 Vallan eettisyys ja eettisen vallan kriteerit kotikasvatuksessa 

Vaikka hyvän saavuttamiseksi tarvitaan usein valtaa (Ollila 2005, 179), vallan nega-
tiivisiin, epäeettisiin piirteisiin on kiinnitetty paljon enemmän huomiota kuin sen 
käyttämiseen hyvän tavoittelun välineenä. Tutkimusta, joka kiinittää huomionsa 
vallan negatiivisiin vaikutuksiin, on paljon, mutta vallan positiivisia vaikutuksia 
tutkivaa tutkimusta on vain vähän (Lee-Chai, Chen & Chartland 2001, 62). Kui-
tenkin yhtälailla vallalla kuin vallan puuttumisella voi olla turmelevia vaikutuksia 
(Nyberg 1981, 61). Koska kaikki ihmissuhteet ovat pohjimmiltaan moraalisia (Jar-
vis 1995, 24), on tärkeää pohtia sekä vallan eettisyyttä että epäeettisyyttä. 

Kasvatus on väistämättä yhteydessä etiikkaan, sillä konkreettinen kasvatus 
sijoittuu aina hyvän ja pahan, oikean ja väärän, ruman ja kauniin alueille (Oja-
kangas 2001, 44–45). Kasvatuksen yhteys eettiseen ja moraaliseen toimintaan 
kumpuaa myös sen yhteydestä siihen, mikä nähdään arvokkaaksi (Atjonen 2007, 
9). Pedagoginen ja asymmetrinen vuorovaikutussuhde ei estä tasa-arvoista vuo-
rovaikutusta, mutta sen johdosta osapuolten asema ja myös eettinen vastuu on 
erilainen. Toisaalta asymmetria lisää riskiä eettisesti arveluttavaan vallankäyttöön 
ja auktoriteettiin. (Atjonen 2004, 39.) Asymmetria voi toisaalta vaikuttaa myös 
niin, että yksilö kokee velvollisuudekseen käyttäytyä mahdollisimman eettisesti ja 
”huolellisesti” (Tenbrunsel & Messick 2001, 209).

Vallasta puhuttaessa huomio kiinnittyy usein vallankäytön epäeettisyyteen tai 
vallankäytöstä seuraaviin rikkomuksiin. Vallankäyttäjien syyttäminen tai kiittämi-
nen moraalisessa mielessä ei kuitenkaan tarkoita, että valta itsessään olisi ongel-
mallinen käsite (McLachlan 1981, 404). Koska tarve vallankäyttöön näyttää ylei-
seltä tai jopa universaalilta, vallan väärinkäytön kriteerinä ei voida pitää vallan 
halua (Bargh & Alvarez 2001). Valta ei ole universaalisti paha, korruptoiva voima, 
eikä valta-asema johda automaattisesti pahuuteen. Valta voi johtaa yhtä lailla po-
sitiivisiin, jopa sosiaalisesti suotuisiin tuloksiin ja toisten moraaliseen vahvistami-
seen siinä missä myös itsekkyyteen ja moraalin heikkenemiseen. Yksilöiden väliset 
erot ovat suuria: Osa ihmisistä näkee vallan mahdollisuutena parantaa muiden 
ihmisten elämä ja kehittää yhteiskuntaa, osa taas mahdollisuutena tavoitella omia, 
itsekkäitä päämääriään. (Bargh & Alvarez 2001, 45, 53; Lee-Chai, Chen & Chart-
land 2001, 57–59.)233

233 Ihmiset, jotka ovat suuntautuneet yhteisöllisesti, ovat yleensä kiinnostuneita mui-
den ihmisten hyvinvoinnista ja haluavat tyydyttää muiden ihmisten tarpeita ilman, että 
olettavat saavansa itse erityisiä etuja. Vaihdon näkökulmasta käsin orientoituneet ih-
miset puolestaan eivät ole kiinnostuneita toisten ihmisten hyvinvoinnista per se, vaan 
heidän mielenkiintonsa kohdistuu eniten reiluun hyötyjen vaihtoon ja ylipäänsä siihen, 
että he tulevat reilusti kohdelluiksi. (Lee-Chai, Chen & Chartland 2001, 62.) Yhteisöl-
linen orientaatio näin määriteltynä on yhteydessä eniten hyve-etiikkaan, vaihdollinen 
orientaatio puolestaan oikeudenmukaisuutta painottavaan etiikkaan.  
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Koska vallankäytön hyväksyttävyys riippuu lukuisista tekijöistä, vallankäytön 
moraalisuudesta abstraktilla tasolla, in abstracto, voidaan sanoa hyvin vähän (Mc-
Lachlan 1981, 403). Moraalikäsitykset voivat toki tuoda kriteerejä vallan ja vallan-
käytön arvioinnille, mutta toisaalta moraaliin perustuvat ratkaisut voivat myös 
korvautua vallankäytöllä (Nuutinen 1994, 28). Joitakin periaatteita vallankäytön 
moraalisuudesta voidaan kuitenkin löytää.

Etiikkaan olennaisesti kuuluva universaalisuuden piirre eli vaatimus siitä, että 
kaikkia sitovat samat säännöt ja periaatteet, ei aina vallan yhteydessä toimi, sillä 
valtatekijät eivät ole universalisoitavissa. Niinpä vallankäyttöön sisältyy usein puo-
lueellisia normeja. (Airaksinen 1993, 67–68.) Tämä on varmasti yksi syy siihen, 
että vallankäyttö hahmotetaan helposti väistämättä epäeettisenä toimintana. 

Toisaalta universalisointipyrkimykset vailla kiinnostusta ihmisten elämään ja 
hyvinvointiin  jäävät helposti teoreettiseksi pyörittelyksi vailla käytännön onnis-
tuneita sovellutuksia (Airaksinen 1993, 87–89). Oikeuksien, velvollisuuksien ja 
vastuun välisiä kysymyksiä ei voida käsitteellistää riittävällä tavalla huomioimat-
ta huolenpitoa sekä konkreettisena, jokapäiväisenä toimintana että moraalisena 
orientaationa (Sevenhuijsen 2000, 6). Varsinkaan kasvatuksellisen etiikan määrit-
telyssä ei riitä vain universalisoinnin huomioiminen, sillä kasvatusta luonnehtii 
voimakkaasti myös hyve-etiikka ja niin sanottu huolenpidollinen etiikka. 

Russellin (1938, 275) mukaan hyvää tekevän vallan on oltava sellaista, jossa 
päämäärä on jokin muu kuin valta itsessään. On siis tärkeää erottaa valta, jota ha-
lutaan käyttää välineenä johonkin vallasta, jota halutaan käyttää sen itsensä vuok-
si. Silloin, kun valtaa halutaan käyttää välineenä johonkin muuhun, mukana voi 
toki olla myös viehtymystä valtaan, mutta jonkin päämäärän saavuttamisen halu 
on niin voimakas, että valta tuottaa tyydytystä vasta palvellessaan kyseistä pää-
määrää. Tällaisen päämäärän on toteutuessaan tyydytettävä myös muiden kuin 
vallankäyttäjän haluja, muuten kyseessä ei ole hyväntahtoinen valta. Vastuullisen 
vallankäytön tai vallan väärinkäytön määrittelyssä vallankohteen tarpeet ja tunteet 
(Lee-Chai, Chen & Chartland 2001, 61) tai molempien osapuolten autonomian 
toteutuminen (Burbules 1986, 98) ovat tärkeitä kriteereitä (ks. myös Hilpelä 2003, 
134). Päämäärien apuna olevat välineet eivät myöskään saa tuottaa huonoja vai-
kutuksia eli vaikutuksia, joiden haitat ylittäisivät saavutetun lopputuloksen erin-
omaisuuden. (Russell 1938, 276.) 

Russellin kriteerit pätevät myös kotikasvatukseen: Kotikasvatuksessa vallan 
ei pitäisi koskaan olla päämäärä itsessään vaan väline kasvatuksessa olevien pää-
määrien saavuttamiseksi. Nämä päämäärät eivät saa olla vain kasvattajan eli van-
hemman hyväksymiä päämääriä, vaan niiden pitäisi tyydyttää ainakin osittain 
myös kasvatettavan haluja ja intressejä ja huomioida myös laajemman yhteisön 
näkökulmia. Päämääriin pyrkimisen apuna olevat välineet eivät saa kotikasva-
tuksessakaan tuottaa vaikutuksia, jotka olisivat haitallisempia kuin päämäärän 
saavuttamisen hyvyys tai erinomaisuus. Itse asiassa kotikasvatuksessa kriteeri on 
vielä ankarampi: välineet eivät saa heikentää kasvatettavan arvoa edes nykyisyy-
dessä, huolimatta siitä miten tulevaisuuden vaikutukset tai hyödyt arvioitaisiin 
(ks. luku 7.3.7). 

Nuutisen (1994, 187) mukaan kasvatukseen voi sisältyä sekä altruistisia että 
egoistisia tekoja, mutta myös kasvatussuhteen ulkopuolisia, jopa ristiriitaisia val-
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lan vaikutuksia. Jos tätä ei huomioida, kasvattajan koko toiminta voidaan ilman 
perusteetta joko legitimoida tai nihiloida. (Nuutinen 1994, 187.)234 

Olen jatkanut Nuutisen argumentointia vielä pidemmälle luokituksella vallan 
hyväksyttävyydestä ja vallanhaltijan itsekkyydestä (ks. taulukko 4). Idealistisessa 
tilanteessa toimijalla on vain altruistisia intentioita ja ympäristö legitimoi hänen 
toimintansa. Kasvatukseen sovellettuna tämä merkitsee sitä, että kasvattaja haluaa 
toimia lapsen kehitystä edesauttavalla tavalla. Lapsi nähdään itsessään arvokkaana, 
ja kasvattaja käyttää valtaa hänen vahvistamisekseen. Kasvattaja huolehtii lapsesta 
ja kasvattaa häntä eettisesti kestävällä tavalla. (Parikka 2000, 99–100.)

Taulukko 4. Vallankäyttö luokiteltuna vallan hyväksyttävyyden eli legitimoinnin ja 
vallanhaltijan itsekkyyden perusteella (mukaillen Parikka 2000, 99)

Legitimointi Nihilointi
Egoismi Vallan väärinkäyttö, 

tuhoava toiminta
Vallan väärinkäytön vaikutusten 
vähentäminen

Altruismi Vallan hyväksyttävä käyttö 
toisen vahvistamiseksi

Hyväksyttävän vallankäytön 
vaikutusten vähentäminen

Jos toimijan motivaatio pohjautuu egoismiin, jonka ympäristö legitimoi, valtaa 
käytetään väärin. Tällöin tuloksena on usein tuhoava toiminta. Mitä oikeutetum-
paa epäeettinen toiminta on, sitä voimakkaammin yksittäiset toimijat pitävät sii-
hen sitoutumista hyväksyttävänä (Tenbrunsel & Messick 2001, 211). Kasvattaja 
voi piilottaa tai oikeuttaa omat, egoistiset, lapsen kannalta vahingolliset tarpeensa 
tavalla, jonka ympäristö näkee hyväksyttävänä. Egoistisen toiminnan negatiiviset 
seuraukset ovat epätodennäköisempiä, mikäli ympäristö ei yleisesti ottaen hyväksy 
kasvattajan toimintaa. Esimerkiksi vanhempi, jonka toimintaa ympäristö ei hy-
väksy tai jonka se jopa tuomitsee, kohtaa paineita vähentää tai jopa antaa periksi 
kyseisen toiminnan suhteen. (Parikka 2000, 100.) Näin ollen vanhemman asema 
yksinään ei takaa vanhemmalle legitiimiä valtaa, vaan siihen vaikuttaa myös mui-
den ihmisten kollektiivinen tuki (tai sen puute) (ks. Johnson & Ford 1996, 128).

Toisaalta jos nihilointi kohdistuu altruistiseen toimintaan, vallan positiiviset 
vaikutukset todennäköisesti vähenevät. Esimerkiksi opettajat tai vanhempi, jonka 
toiminta on hieman erikoista, vaikkakin lapsen parhaaksi toimivaa ja altruistista, 
ei saavuta yhtä helposti samoja positiivisia tuloksia toiminnallaan kuin kasvattaja, 
jonka toiminnan ympäristö hyväksyy. (Parikka 2000, 100.)

234 Poikolaisen (2002) tutkimuksessa vanhemman egoismi ilmeni itsekeskeisenä prak-
tisen tason onnellisuutena. Tärkeänä näyttäytyi oman onnen maksimointi ja mahdolli-
simman hauska elämä, ei niinkään tasapainoinen psyykkinen hyvinvointi. Käytöstapo-
jen hallinta nähtiin tärkeänä, mutta lähinnä sen takia, että vanhemman olisi helpompi 
liikkua julkisilla paikoilla lasten kanssa. Sen sijaan altruististen vanhempien tavoitteena 
oli ohjata lapsia autonomiaan ja altruismiin. Tällöin korostuivat sekä fyysisen että 
psyykkisen tasapainon tärkeys. Vanhempien pohdintoja ohjasivat arvot, joita pystyt-
tiin tarkastelemaan kriittisestikin. Toisaalta tämä ei sulkenut pois dialogia eikä lapsen 
tarpeiden huomioimista. Yleisentason arvostus lapsia ja perhettä kohtaan ei siis vielä 
yksinään kerro egoismista tai altruismista. (Poikolainen 2002, 97–98.)
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Vallanhaltijan uhattu asema vaikuttaa negatiivisesti vallanhaltijan oletuksiin 
vallan kohteesta (ks. Georgesen & Harris 2006). Ympäristön osoittama uhka van-
hempaa ja hänen asemaansa kohtaan voi siis johtaa siihen, että vanhempi näkee 
lapsen enenevästi negatiivisessa valossa. Tällöin voi olla mahdotonta erottaa, joh-
tuvatko mahdolliset negatiiviset vaikutukset lapseen vanhemman toiminnasta vai 
ympäristön reaktiosta vai molemmista. Jos vallan haltija ei saa sosiaalista tukea tai 
muut vallanhaltijat (tai vallan kohteet) eivät legitimoi hänen toimintaansa, vallan 
kohteen vaikutusvallan mahdollisuudet kasvavat (Johnson & Ford 1996, 126). Täl-
laisessa tilanteessa lapsi voi pyrkiä lisäämään omaa valtaansa.

On kuitenkin huomattava, että tämä malli ei ole riittävä, kun halutaan kuvata 
niitä ristiriitaisiakin vaikutuksia, jotka kohdistuvat kasvattajaan ja kasvatukseen 
sen ulkopuolelta. On mahdollista, että eettisesti egoistisiin intentioihin perustuva 
toiminta voi olla lopputuloksiltaan moraalisesti hyvää ja hyväksyttävää ja vice ver-
sa: eettiset seuraukset voivat olla eettisesti pahoja ja ei-hyväksyttäviä, vaikka toimi-
ja olisikin toiminut altruististen motiivien pohjalta. Ei ole loogisesti välttämätöntä, 
että egoistiset intentiot johtavat moraaliseen lopputulokseen ja egoistiset intentiot 
epämoraaliseen lopputulokseen, sillä monet muutkin tekijät kuin toimijan aiko-
mukset vaikuttavat lopputulokseen. Lisäksi toimijan intentiot ovat vain harvoin 
puhtaan egoistisia tai altruistisia.235

Tämä malli pyrkii siis pääsemään toimija- ja rakennekeskeisten valtateorioiden 
taakse väittämällä, että toimija toimii altruistisilla tai egoistisilla tavoilla – useim-
miten kuitenkin niin, että hänen intentionsa sisältävät molempia – mutta ympäris-
tö joko legitimoi tai nihiloi ne. Näin ollen yksilö ja laajempi yhteisö tai yhteiskunta 
käyttää valtaa samanaikaisesti: valta on hyvin selvästi sekä toimija- että rakenne-
perusteista. Vaikka yksilö voi käyttää valtaa joissakin tilanteissa yksin, kukaan ei 
voi legitimoida tai nihiloida toimintaansa yksin. Kasvatus ei koske pelkästään kas-
vattajan ja kasvavan välistä suhdetta (Nuutinen 1994, 198) eivätkä kotikasvatuk-
sellisessa vallassa ole kyseessä ainoastaan vanhempien intentiot, käyttäytyminen 
ja niiden seuraukset, vaan myös monet muut, ulkopuoliset tekijät. (Parikka 2000, 
100–101.)

Baumrind ja Thompson (2002, 3) määrittelevät eettisen vanhemmuuden vas-
tuuntuntoiseksi huolenpidoksi, joka vaatii vanhemmilta panostusta ja sitoutumista 
lapsiinsa niin kauan kuin he ovat riippuvaisia vanhemmistaan. Eettisen vanhem-
muuden periaatteita ovat sekä hyvän tekeminen (benefi ence) että oikeudenmu-
kaisuus – kuitenkin niin, että oikeudenmukaisuus ei saa olla etumainen periaate. 
(Baumrind & Thompson 2002, 8, 29.) 

235 Koska etiikassa tavanomaisin tilanne on symmetria itsen ja muiden välillä, altruis-
mia, jossa muiden ihmisten edut menevät omien etujen edelle, voidaan pitää liian vaa-
tivana eettisenä kantana. Airaksisen mukaan sekä jyrkkä egoismi että jyrkkä altruismi 
ovat eettisesti huonoja vaihtoehtoja – osittain siksi, että niitä ei voida universalisoida. 
(Airaksinen 1993, 118–119, 126–127.) Kasvatuksessa ja aivan erityisesti kotikasvatuk-
sessa oletetaan kuitenkin, että vanhempi on huomattavasti altruistisempi lastansa koh-
taan kuin yleinen etiikka vaatii. 
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Hyveillä236 on keskeinen asema kotikasvatuksessa, koska nimenomaan hyvei-
den kautta vanhemmat ilmaisevat, että heidän omat lapsensa ovat heille jotakin 
ainutlaatuista. Etiikan peruspiirteitä on yleinen pyrkimys tasapuolisuuteen, oikeu-
denmukaisuuteen ja kaikille samojen sääntöjen tai eettisten periaatteiden määrit-
tämiseen. Kuitenkin yleensä vanhemmat rakastavat omia lapsiaan eniten, toivovat 
heille toisinaan erikoiskohtelua ja ovat yleisesti ottaen valmiita käyttämään heihin 
”resursseja” moninkertaisesti muihin ihmisiin verrattuna.237 

Julkisella alueella riittää pääsääntöisesti eettisten normien mukaan toimimi-
nen – normien, jotka pohjautuvat hyvin pitkälle oikeudenmukaisuuden ideaan.238 
On ehkä mahdollista olla ”riittävä vanhempi” yhteiskunnan näkökulmasta siten, 
että yleinen mielipide kuitenkin paheksuisi ja arvostelisi vanhempaa kylmyydes-
tä ja välinpitämättömyydestä juuri siksi, että häneltä puuttuisi tietty ”hyveiden 
liioittelu” suhteessa lapseensa. Valtiollinen moraali eroaa siis perhemoraalista ja 
yksityismoraalista, joissa Minä ja Sinä ovat keskeisellä sijalla (Reunanen 2000, 
208). Koska sekä utilitarismi että kantilainen velvollisuusetiikka painottavat lail-
lisia suhteita ja kieltävät partikularismin tai henkilökohtaisen kiintymyksen mo-
raalisena kriteerinä, Weijers (2000, 64) katsoo, että kummankaan avulla ei kyetä 
ymmärtämään kotikasvatuksen keskeisten moraalisten ulottuvuuksien moni-
mutkaista luonnetta. 

236 Hyveet voidaan määritellä pysyviksi luonteenpiirteiksi tai ihmiselle ominaisiksi va-
kiintuneiksi toimintojen toteuttamisvalmiuksiksi, jotka ovat onnellisen, ihmisarvoisen 
elämän osatekijöitä, mutta jotka eivät kuitenkaan määrittele onnellisen elämän sisältöä 
(Sihvola 2002, 289). Hyveet voidaan määritellä myös hankituiksi persoonallisuuden 
piirteiksi ja taipumuksiksi toimia hyvin ja oikein. Tällöin hyveet ovat itseisarvoja, jotka 
eivät määrity teon seurausten perusteella. (Airaksinen 1993, 234.) MacIntyre (2004, 
225) määrittelee hyveet seuraavasti: ”Hyveet ovat hankittuja inhimillisiä ominaisuuk-
sia, joita hallitsemalla ja harjoittamalla on mahdollista saavuttaa käytännöille sisäisesti 
hyviä asioita ja joiden puuttuminen taas estää tehokkaasti saavuttamasta niitä.” Hyveitä 
ovat esimerkiksi viisaus, oikeudenmukaisuus, hyväntahtoisuus, rohkeus ja kohtuulli-
suus (ks. esim. Airaksinen 1994). Toisaalta hyvettä ei ole välttämättä nähtävä yksilön 
ominaisuutena vaan se voidaan nähdä ennemmin relationaalisen vuorovaikutuksen 
osana. Tämän mukaisesti esimerkiksi teko ei ole hyveellinen, vaikka toimija olisi hy-
vinkin rohkea, jos hän tietoisesti tai piittaamattomasti vahingoittaa muita. (Noddings 
2003, 161.)
237 Vanhempi, joka haluaa testata itseään tässä suhteessa voi asettautua hypoteettiseen 
tilanteeseen, jossa terroristit ovat miehittäneet koulun, jossa on vanhempia ja lapsia. 
Terroristit suostuvat vapauttamaan kolmasosan lapsista, ja kysyvät kuka haluaa oman 
lapsensa pääsevän vapaaksi. Varmasti lähes poikkeuksetta jokainen vanhempi toimii 
oman lapsensa vapaaksi pääsyn puolesta (vaikka tämä tapahtuu väistämättä jonkun 
muun lapsen jäämisen kustannuksella). 
238 Julkinen moraali on voitava tuoda julkisesti esiin siten, että siinä määritellään tie-
tyllä tavalla yhteisön hyvä, etu tai oikeudenmukaisuus. Yksityisiä moraaliperusteluja 
ei taas yleensä määritellä tarkasti, vaan ne ovat usein ”spontaaneja moraalisen arvion 
tai kyvyn ilmauksia”. Julkinen moraali liittyy siis pitkälti kantilais-utilitaristiseen ja so-
pimusteoreettiseen perinteeseen, yksityinen moraali taas hyve-eettiseen lähestymista-
paan. (Kirjavainen 1996, 80–81.)
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Etiikan vaatimukset kotona perheen kesken ovat siis toisaalta korkeammat ja 
voimakkaammat kuin yhteiskunnan julkisilla areenoilla, toisaalta lojaalisuus per-
heenjäsenten kesken on myös lähes poikkeuksetta korkeampi, jolloin perheen si-
säistä julmuutta ja vallan väärinkäyttöä siedetään usein pidemmälle kuin julkisissa 
konteksteissa. Lisäksi toimintaa, joka muualla yhteiskunnassa tulkittaisiin yksilön 
oikeuksien loukkaamisena, saatetaan pitää perheen sisällä oikeutettuna. 

Kasvatuksen näkökulmasta dilemma on, että (ainakin länsimaissa) vanhempi 
kohtelee lasta usein arvokkaana ja erityislaatuisena – ei kenenä tahansa – mutta 
samalla vanhemman pitäisi sosiaalistaa lapsi noudattamaan tietyn kulttuurin si-
säisiä, yleensä suhteellisen yleispäteviä eettisiä normeja, joiden puitteissa lapsi on 
”kuka tahansa”. Näyttää paradoksaalisesti siltä, että lapsen kehittyminen kohti yh-
teisön jäsenyyttä, jossa häntä kohdellaan osittain ”kenenä tahansa”, vaatii sitä, että 
häntä kohdellaan varhaislapsuudessaan jonakin erityisenä, ”ei-kenenä-tahansa”. 
Tätä voidaan kutsua kasvatuksen eettiseksi paradoksiksi.

Baumanilaisittain voidaan ajatella, että rakkaus ”minässä” synnyttää velvolli-
suuden tehdä ”Toiselle” hyvää. Näin ”minä” määrittelee ”Toisen” hyvän. Kuitenkin 
”minän” olettaminen paremmaksi ”Toisen” hyvän arvioijaksi kuin ”Toinen” itse, 
on vallankäyttöä. Ongelmalliseksi tilanteen tekee, että kyseessä ei ole normaali 
alistussuhde, jossa käytetään käskyvaltaa, vaan ”huolehtivaan hyvään tahtoon” tai 
rakkauteen perustuva alistussuhde. Olennainen kysymys koskee sitä miten pitkälle 
toiselle hyvää tahtova ihminen voi mennä: voiko hän esimerkiksi pakottaa tai alis-
taa toista? (Jallinoja 2000, 109–110.) Erityisesti nämä kysymykset nousevat esille, 
kun kasvattaja miettii lapsen intressejä (ks. luku 4.3.3). 

Epäsymmetrisessä moraalisuhteessa toisen hyvää voidaan arvioida myös yleis-
ten normien ja sääntöjen pohjalta eli sääntöjen etiikan pohjalta (Jallinoja 2000, 
110). Myös vanhempi-lapsisuhteessa on välttämätöntä noudattaa osittain yhteis-
kunnan yleisiä lakeja ja normeja, jotta ei ajauduta omavaltaiseen vallankäyttöön. 
Vaikka rakkauden moraali ei tyydytäkään välttämättä molempia osapuolia, rak-
kauden moraalia ei voida vanhempi-lapsisuhteessa korvata myöskään kokonaan 
sääntöjen etiikalla, vaan vanhemman on tasapainoiltava näiden kahden moraalin 
välimaastossa (Jallinoja 2000, 111). 

Rakkaus yksinään ei voi luoda vahvaa perustaa perheen etiikalle, koska siihen 
(hyveenä) kuuluu kohtuuttomia, epäviisaita ja epäoikeudenmukaisia piirteitä 
(Airaksinen 1994, 167).239 Rakkaus ei myöskään voi olla kenellekään velvollisuus 
(Airaksinen 1993, 237; Hämäläinen 1997, 72). Toisaalta rakkauteenkin sisältyy eri-
laisia muotoja ja se voidaan määritellä lukuisin erilaisin tavoin. 

Perheissä ilmenevä rakkaus ei myöskään riitä kansalaisten kasvattamiseksi. Par-
haimmillaan perhe onkin ”oikeudenmukaisuuden koulu”, jossa perheen sisäiset

239 Toisaalta perheen selviämisen kannalta kohtuuttomuus voi olla kriisien aikaan vält-
tämätöntä, eikä sitä voida silloin pitää paheena (Airaksinen 1994, 168). 
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suhteet ovat oikeudenmukaisia.240 Jos lapsen koti ei ole oikeudenmukainen, miten 
hän oppii olemaan oikeudenmukainen yhteiskunnassa? (Sihvola 2002, 301–302.)241 
Resurssien tai hyvän epäoikeudenmukainen jako on pystyttävä perustelemaan 
perheen sisäisissä, ei-tasaveroisissa tilanteissa erikseen (Baumrind & Thompson 
2002, 8). Haverinen ja Martikainen (2004, 50) näkevät tasapuolisen työnjaon jopa 
välittämisen ilmapiirin ehtona itseksi kasvamisen perhevaiheessa.  

Koska hyvinvointiliberalistisessa ajattelussa oikeudenmukaisuudesta tulee 
helposti vain väline yksilöiden omien etujen ja päämäärien toteuttamiseksi, mo-
raaliongelmien ratkaiseminen edellyttää oikeudenmukaisuus-käsityksen kehitty-
misen lisäksi empatiaa, huolenpitoa ja välittämistä. Oikeudenmukaisuus voidaan 
siis nähdä välttämättömänä, mutta ei riittävänä moraalisen järjestelmän ehtona: 
Oikeudenmukaisuus korostaa lähinnä epäreiluja tilanteita, välittäminen yksittäisiä 
ihmisiä. (Atjonen 2004, 51; Noddings 1999.)242 

Pelkkä oikeudenmukaisuus ”kylmänä” ja muodollisena ei siis voi millään mää-
ritellä yhteiselämää kokonaisuudessaan, vaan tarvitaan myös ”lämpöä tuovaa 
rakkautta” (Hämäläinen 1997, 70). Pahimmillaan tasapuolisuus on nimittäin ”ko-
nemaista” kylmyyttä ja välinpitämättömyyttä, jonka ei pitäisi kuulua esimerkiksi 
kasvatuksen olemukseen (Ojakangas 2001, 74). Jos suhteessa ei ole oikeuksien li-
säksi rakkautta, huolenpitoa ja kiinnostusta toiseen yksilönä, suhteista tulee ano-
nyymeja ja persoonattomia. Kun suhteiden motivaationa on rakkaus, huolenpito 
ja huoli tai kiinnostus toisesta, ne keskittyvät toisen erityisyyteen ja yksilöllisyy-
teen. Vain tällaiset persoonaspesifi t suhteet (päinvastoin kuin oikeuksiin keskitty-
vät kategoriaspesifi t suhteet) ovat moraalisesti riittäviä. (Kleinig 1982, 207.) 

Edellä sanotusta huolimatta oikeudet ovat hyvin tärkeitä poliittis-moraalisia 
vaatimuksia: kun rakkautta ja huolenpitoa ei enää esiinny tai kun ne ovat vää-
ristyneet, on vedottava jälleen oikeuksiin keskittyvään kieleen, jotta minimitaso

240 Vaikka perheenjäsenten oikeuksien määrittely yksilön oikeuksien kautta anglosak-
sisen liberalismin näkökulmasta käsin onkin tiettyyn rajaan saakka järkevää, niiden 
ylenmääräinen määrittely toisten perheenjäsenten oikeuksia vastaan on Airaksisen 
(1994, 169–176) mielestä merkki hajonneesta perheestä, sillä oikeudet säätelevät pää-
sääntöisesti toisilleen vieraiden ihmisten omien etujen turvaamista intressiristiriitati-
lanteissa. Yhteisökeskeisessä lähestymistavassa ajatellaan, että oikeuksien korostaminen 
asettaa ihmiset toisiaan vastaan, jolloin oikeuksia painottava lähestymistapa nähdään 
tarpeettomana tai jopa vahingollisena läheisten suhteiden kuten perhesuhteiden tar-
kastelussa (Pylkkänen 2008, 78–79).
241 Oikeudenmukaisuus perheessä tarkoittaa jokaisen perheenjäsenen näkökulman 
huomioimista: Resurssit ja tehtävät jaetaan tasaveroisesti siten, että jokaisen prefe-
renssit, tarpeet ja kyvyt huomioidaan. Jos kodin vastuu jakautuu epätasa-arvoisesti tai 
sukupuolen mukaisesti niin, että persoonallisia mieltymyksiä, kykyjä ja taitoja ei huo-
mioida, lapset oppivat epäoikeudenmukaisuuden ja sukupuoleen perustuvan epätasa-
arvon vallan ja resurssien jaon suhteen. (Baumrind & Thompson 2002, 13.)
242 Ero oikeudenmukaisuuden ja välittämisen tai huolenpidon välillä ei kuitenkaan ole 
aina selkeä. Välittämispuhe voi laajentaa ja rikastaa oikeudenmukaisuuden puolesta 
esitettyjä argumentteja tai vaikuttaa siihen, että arvoista ja hyvästä keskustellaan jo en-
nen päätöksentekoa. (Noddings 1999, 16.) 
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ihmistenvälisessä moraalissa kyetään löytämään ja säilyttämään. (Kleinig 1982, 
207.) Jokaisella perheenjäsenellä tulisi siis olla vähintään perusihmisoikeudet, joi-
den loukkaaminen on sanktioitu. 

Oikeus- ja hyveperustaisia perhe-etiikan malleja ei välttämättä tarvitsekaan 
nähdä voimakkaasti toisilleen vastakkaisina. Esimerkiksi Julkunen (1994, 106) 
kysyy eivätkö sekä oikeudenmukaisuus että yhteenkuuluvuus voisi olla tärkeitä 
periaatteita niin valtion kuin perheenkin tasolla? Vaikka usein on katsottu, että 
oikeudella ei voida ohjata pitkälti eettisiin normeihin pohjautuvia ihmissuhteita, 
oikeudelliset ja eettiset normit ovat tosielämässä läheisesti toisiinsa linkittyneitä 
(Pylkkänen 2008, 80). 

Kotikasvatuksen eettisyyttä voidaan tarkastella myös sitä kautta, onko kasvat-
tajan eli vanhemman kasvatustavoitteiden pääpaino vanhemman, lapsen vai van-
hempi-lapsisuhteen näkökulmassa ja lyhyen vai pitkän aikavälin tavoitteissa. Alla 
olevan Hastingsin ja Grusecin (1998) taulukko (taulukko 5) osoittaa, että yhtälail-
la yksipuolinen vanhemman kuin yksipuolinen lapsen näkökulman korostus on 
vaillinainen näkökulma. 

Taulukko 5. Vanhemmuuden tavoitteet huolen tai kiinnostuksen kohteen pääpai-
non ja välittömyyden mukaan (Hastings & Grusec 1998, 470)

Huolen / kiinnostuksen välittömyys 

Kiinnostuksen pääpaino Lyhyt aikaväli Pitkä aikaväli

Vanhempi Halu kontrolloida, muuttaa 
tai lopettaa lapsen 
nykyinen käyttäytyminen ja 
täyttää vanhemman toiveet 
tai suunnitelmat

Halu saada tottelevainen 
tai kunnioittava 
lapsi, halu varmistaa 
tietyn käyttäytymisen 
toistumattomuus 
tulevaisuudessa

Lapsi Halu ymmärtää lapsen 
näkökulma meneillään 
olevassa tilanteessa, 
halu edistää lapsen 
onnellisuutta

Halu opettaa lapselle 
arvoja, sosiaalisia sääntöjä 
tai tärkeitä asioita lapsen 
tulevaisuuden hyödyn 
vuoksi

(vanhempi-lapsi) Suhde Halu saavuttaa reiluja 
ja oikeudenmukaisia 
ratkaisuja 
vuorovaikutuksessa, 
halu edistää jokaisen 
onnellisuutta 

Halu luoda tai ylläpitää 
rakkautta, luottamusta ja 
läheisiä perhesuhteita

Vanhempi-lapsisuhteen näkökulman painotus on yhteneväinen dialogisen kasva-
tussuhteen ja välittämisen ilmapiirin kanssa. Vaikka vanhempi joutuu toisinaan 
turvautumaan myös esimerkiksi lapsen sen hetkisen ei-toivottavan käyttäytymisen 
lopettamiseen, se ei saisi olla kasvatussuhdetta hallitseva toiminnan muoto. Has-
tingin ja Grusecin vanhempi-lapsisuhteen painotusta tukee myös Värrin (2002, 
128) määrittelemä välittömän kasvatussuhteen ja välittömien kasvatustekojen dia-
logisuusehto: Teon oikeutuksen kriteerinä voidaan pitää luottamuksen saavutta-
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mista ja ylläpitämistä. Toisaalta sosialisaation näkökulmasta käsin on hyödyllistä, 
että vanhempi haluaa opettaa lapselleen myös arvoja ja sosiaalisia sääntöjä, jotka 
hyödyttävät häntä tulevaisuudessa (kiinnostus lapsessa ja pitkän aikavälin tavoit-
teissa). Vaikka pääpainon tulisi olla vanhempi-lapsisuhteessa, yksittäisessä kasva-
tustilanteessa vanhemman tai lapsen näkökulman mukaan toimiminen voi olla 
kuitenkin oikeutetumpi toimintatapa. 

Voidaan olettaa, että vanhempi käyttää myös erilaisia vallan muotoja sen mu-
kaan, mikä on hänen kasvatuspäämääriensä ensisijainen painopiste (ks. luku 6). 
Alla oleva taulukko (taulukko 6) kuvaa tätä ilmiötä. Koska vallan muotojen käyttä-
misessä on huomattavia eroja niiden eettisyyden, oikeuttamisen tapojen, oletetun 
lapsen sisäistämisen ja identiteetin kehittymisen kannalta sekä kasvatuksen peda-
gogisuuden ehtojen toteutumisen kannalta, ei ole sama millaisia vallan muotoja 
vanhempi käyttää (ks. luvut 6 ja 8.1.2). 

Taulukko 6. Vanhemmuuden tavoitteiden todennäköisesti aktivoimat vallan muo-
dot suhteessa lapseen

Huolen / kiinnostuksen välittömyys ja todennäköisesti 
käytetyt vallan muodot

Kiinnostuksen pääpaino Lyhyt aikaväli Pitkä aikaväli

Vanhempi Pakottaminen, 
rajoittaminen, estäminen, 
voimankäyttö, 
rankaiseminen

Rankaiseminen ja 
palkitseminen

Lapsi Suostuttelu, palkitseminen Manipulointi ja 
indoktrinaatio, 
palkitseminen, 
rationaalinen 
argumentaatio, sitoumusten 
aktivointi

(vanhempi-lapsi) Suhde Suostuttelu, sitoumusten 
aktivointi, rationaalinen 
argumentointi, yhteistyö

Yhteistyö, neuvottelu, 
sitoumusten aktivointi, 
rationaalinen argumentointi

7.3.9 Vallan oikeuttaminen kotikasvatuksessa

Valta on kiistanalainen käsite osittain siksi, että sen määritelmä ja ala koskee suo-
raan kysymystä vallan legitimaatiosta (Haugaard 1997, 10). Vallan ongelmallisuu-
den vuoksi yhteiskunnissa etsitään sitä oikeuttavia sääntöjä, päätöksiä ja normeja. 
Valta nähdään oikeutettuna eli legitiiminä, jos se on hankittu ja sitä käytetään oi-
keutettujen sääntöjen mukaisesti ja siihen suostumisesta on näyttöä. Legitimiteetti 
voidaan samaistaa muun muassa lailliseen validiteettiin tai normatiivisten periaat-
teiden validiteettiin. (Beetham 1991, 3–5.) 

Toisin kuin yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa klassikkona pidetty Weber, 
joka on määritellyt legitimiteetin uskoksi legitimiteettiin, Beetham (1991, 6–8, 11) 
ei näe valtasuhteita legitiimeinä siksi, että ihmiset uskovat niiden olevan legitiime-
jä, vaan siksi, että ne on oikeutettu ihmisten uskomusten termein. Legitiimiyden ko-
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kemus on ratkaiseva seikka, ei se, onko vallankäytölle muodollisia perusteita vai ei 
(Rainio 1968, 141). Legitimiteetti voidaan nähdä ”ryhmän hyväksymien normien, 
arvojen, uskomusten, käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisuutena”. Legitimi-
teetti viittaa siihen, että jokin hyväksytään ”oikeana”. (Zelditch Jr. 2001, 33, 51.) Ih-
minen voi hyväksyä sosiaalisen systeemin legitimiteetin joko sääntöihin, rooleihin 
tai arvoihin pohjautuen (Kelman 2006, 17). 

Legitimiteetti koskee uskomuksia auktoriteettien, instituuttien ja sosiaalisten 
järjestelmien sopivuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuudes-
ta. Tällaisten uskomusten kautta voidaan selittää tai oikeuttaa eroja auktoritee-
tissa, vallassa, asemassa ja varallisuudessa. (Tyler 2006, 376.) Nuutisen (1994, 42) 
mukaan valtajärjestelmän legitimointi pyrkii siihen, että sen alaisuudessa olevat 
hyväksyisivät asemansa järjestelmässä. Legitiimiä järjestystä ylläpidetään norma-
tiivisen säätelyn kautta (Giddens 1984, 158). 

On tärkeää ymmärtää mitä oikeutusta teolle käytetään, vaikka sitä ei hyväk-
syttäisikään puolustuksena teolle (Chomsky 2003, 17–18). Tutkimuksen kannalta 
on mielenkiintoista tietää, miten ihmiset oikeuttavat toimintaansa. Käytännös-
sä ihminen voi oikeuttaa oman toimintansa, vaikka ei hyväksyisi samankaltaista 
toimintaa muiden kohdalla (Chomsky 2003, 35, 74). Legitimiteetti on erityisen 
tärkeä silloin, kun ihmisten on oikeutettava sellaisia uskomuksia tai sellaista käyt-
täytymistä, joka on epäsuosittua tai normien vastaista (Jost & Major 2001, 5). 
Kotikasvatuksessa tämä koskee nykyään esimerkiksi ruumiillisen rankaisemisen 
käyttöä, joka on sekä laitonta että moraalisesti kyseenalaista, jonka vuoksi siihen 
turvautuvien vanhempien on pyrittävä löytämään legitimiteetti toiminnalleen. 

Beethamin (1991, 10) mukaan legitimiteetistä puhuttaessa tulisi kyetä tarkas-
telemaan myös niitä perusteita tai syitä mitä legitimiteetin uskomusten taustalla 
on. Tällaisia oikeuttamisen syitä ja perusteita on useita niin kuin seuraavaksi osoi-
tetaan. 

Legitimiteetti valtasääntöjen oikeuttajana:

i) Valtasääntöjen auktoritatiivinen lähde:
 – Yhteiskuntaan nähden ulkoinen lähde:
  – jumalallinen määräysvalta
  – luonnollinen laki
  – tieteellinen doktriini
 – Yhteiskuntaan nähden sisäinen lähde:
  – menneisyyden yhteiskunta: traditio
  – nykyinen yhteiskunta: kansat
ii) Sääntöjen oikeuttava sisältö:
 – Eron periaate hallitsevan ja alaisen välillä
 – Yhteisen intressin osoittaminen hallitsevan ja alaisen välillä
 (Beetham 1991, 72.)

Näitä kaikkia oikeuttamisen perusteita tavataan myös nykyaikana, vaikka yhteis-
kunnan tasolla länsimaisissa yhteiskunnissa vetoaminen esimerkiksi jumalalliseen 
määräysvaltaan onkin vaihtunut enemmän tieteelliseen doktriiniin vetoamiseen. 
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Vanhempien vallankäytön oikeuttamisen perusteet eivät olleet aineistossani aino-
astaan negatiivisia tai heidän omaa valtaansa tukevia, vaan vanhemmat peruste-
livat huomattavasti myös vallankäyttönsä rajoittamista ja vallasta pidättäytymistä 
lapsen vuoksi. Tähän osasyynä lienee vanhemman rakkaus lasta kohtaan ja pyrki-
mys lapsen hyvään. Lisäksi vanhemman on nykyaikana enenevästi perusteltava ja 
oikeutettava toimintansa lapsilleen (du Bois-Reymond, Büchner & Krüger 1993, 
97) ja myös ulkopuolisille toimijoille niin kuin luvuissa 7.3.4 ja 7.3.8 todettiin.  

Kotikasvatukseen liittyvän vallankäytön oikeuttamisen tarkastelu on tutki-
muksessani aineistolähtöisempää kuin muiden teemojen tarkastelu. Tämä johtuu 
ensinnäkin vallankäytön oikeuttamisen tapojen suppeasta esilletulosta tutkimuk-
sessani käytetyssä valtakirjallisuudessa. Toiseksi oletin kotikasvatuksessa ilmenevi-
en vallan oikeuttamisperustelujen eroavan yhteiskunnallispainotteisesta oikeutta-
misluokituksesta, joten näin senkin vuoksi tarpeelliseksi lähestyä aihetta vahvasti 
vanhempien oikeuttamiskäsitysten kautta.

Vanhempien vallankäytön legitimoinnin perusteet:

Toisiin ihmisiin liittyvät perustelut

Vanhempien vallankäytön perusteissa ja oikeuttamisessa yksi oikeuttamisen ryh-
mä liittyy toisiin ihmisiin. Tämä luokka ei tule selkeästi näkyviin Beethamin luoki-
tuksessa, mutta ilmenee selvästi aineistossani. Beethamin luokitus on tehty lähinnä 
yhteiskunnallista vallankäyttöä ajatellen, oma luokitukseni puolestaan pohjautuu 
kotikasvatukseen, jossa vuorovaikutussuhteet korostuvat. Yhteiskunnallisen val-
lankäytön tasolla ihmisten väliset perussäännöt ja -normit oletetaan jo opituiksi, 
mutta lapsen kasvatus- ja sosialisaatioprosessi vaatii vallankäyttöä, jotta lapsi oppii 
huomioimaan toiset ihmiset. 

Toisen ihmisen suojelu tai vapauden turvaaminen 

Varsinkin pienten lasten kohdalla vanhempien vallankäytön syynä voi olla puut-
tuminen lapsen toisia ihmisiä vahingoittavaan toimintaan (ks. haastattelulainaus 
72). Lasten tappelu- ja riehumistilanteissa on myös turvauduttava toisinaan val-
lankäyttöön, sillä muuten seurauksena voi olla toisen vahingoittuminen (ks. haas-
tattelulainaus 108).

Toisten huomioon ottaminen 

Valtaa ei kuitenkaan käytetä ainoastaan toisten ihmisten suojelemiseksi tai va-
pauden turvaamiseksi, vaan vanhemmat näkevät tärkeänä myös toisten ihmisten 
yleisen huomioimisen. Tämä koskee sekä perheen muita jäseniä että perheen ul-
kopuolisia. Eräs äiti näkee perheen ruokarauhan sellaiseksi asiaksi, jota kellään ei 
ole oikeutta häiritä. 
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Haastattelulainaus 209
äiti: Että esimerkiks tilanteissa, joissa  laps on yrittäny hallita, häiritä koko perhettä 
esimerkiks ruokailutilanteissa. Että perhe on syömässä ja tota joku lapsista on yrit-
täny hallita perhettä, ettei oo saatu ruokarauhaa. Ni sillon mä oon eristäny. Mä oon 
käskeny mennä omaan huoneeseen  ja kutsunu sitten vasta sen jälkeen syömään, 
kun toiset on syöny.

Toinen äiti puolestaan kiinnittää huomiota siihen, että perheen ulkopuolella on 
opittava toisten ihmisten huomioimisen perussäännöt kuten palvelualalla olevan 
ihmisen tervehtiminen ja sitä kautta kaikkien ihmisten arvostamisen.

Haastattelulainaus 210
äiti: Tai mä otan tämmösen esimerkin, että kun meillä käy kauppa-auto tässä meil-
lä meidän portilla. Niin sitten tuota, lapset on ihan pienestä alkaen käyny mun 
kanssa siinä. Niin sitten, kun ne on tullu sinne sisään niin jokainen on sen vuoron 
perään kokeillu, että ei oo tervehtiny sitä kauppa-auton kuljettajaa, joka siis myös 
palvelee siinä. Minun mielestä se on aivan käsittämätön juttu, et me mennään sinne 
autoon ja kukaan ei tervehdi sitä ihmistä, joka yksinään siinä on. Mä olen sanonu 
lapsille, että aina sanotaan hei tai moi tai mitä nyt sanottekin. Jokainen on vuoron 
perään kokeillu sen, että on tullu sinne ja on kieltäytyny tervehtimästä. Ja jokainen 
niistä on saman tien nostettu autosta ulos ja mä oon sanonu, että kun et tervehdi niin 
sä et myöskään ota tätä palvelua vastaan. – Mä ajattelin, että siihen on osasyy se, että 
hyvin yksinkertaista, että jos sä et kerta tämmöstä niin kun asiaa opi, että ihmisiä 
tervehditään, että ne tekee työtään ja ne on arvokkaita ihmisiä niin sitten menet ulos. 
Mulle on moni ihminen sanonu, et kauheaa, oot sä sit ankara.

Muiden ihmisten positiivinen suhtautuminen lapseen 

Tavallaan vielä astetta pidemmälle menee perustelu, jossa ei ainoastaan huomi-
oida toista ihmistä, vaan yritetään välttää tilanne, jossa aikuiset eivät voisi sietää 
lasta hänen huonon käytöksensä takia. Eräs äiti pitää tätä perustavana asiana: hä-
nen mukaansa lapsi, joka käyttäytyy aikuisten seurassa miten sattuu, joutuu kan-
tamaan suurta taakkaa ja opettelemaan käytöstavat aikuisena kantapään kautta. 
Tämä äiti näkee oikeutetuksi käyttää valtaa lastensa käyttäytymiseen, jotta estäisi 
tällaisten tilanteiden syntymisen. 

Haastattelulainaus 211
äiti: Tai että, ja se, mikä mun mielestä on ihan oleellista on, että huonosti käyt-
täytyvät, tarkottaa samaa kuin huonosti tottelevat – kovin usein – ainakin se on 
melkein yhtäläisyysmerkeillä, että kun laps ei tottele tai häneltä ei vaadita semmosta 
niin käyttäytyy huonosti niin vieraat aikuiset suhtautuu kauhean, tai eivät tykkää 
semmosista lapsista. Ja mun mielestä se on sille lapselle aina semmonen taakka. Että 
musta se on hirveetä ajatella, että jos mun lapseni, niin kun mä kasvatan semmosia 
ja sitten vieraat aikuiset eivät ikään kuin voi sietää. Koska kukaan ei tykkää semmo-
sesta lapsesta niin kun mulla on ihan esimerkkejäkin tuttavaperheessä semmosesta, 
että tulee joku 13-vuotias tai 12-vuotias tyttö juhlapöydän viereen ja sanoo, että 
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”Ääääää, mulla ei oo tässä mitään syötävää.” Niin se herättää aikuisessa hirveetä 
kiukkua ja se on se lapsi, joka saa sen kiukun, vaikka se syypää seisoo siinä takana, 
joka ei ole sanonut pienestä alkaen sille, että missään ruokapöydässä sä et mene 
sanomaan, että täällä ei oo mitään syötävää. Nin mun mielestä se on raskasta sille 
lapselle, että se joutuu aikuisiässä opettelemaan semmoset, tottelemaan sit sitä ympä-
ristöä, joka ei hyväksy, et eihän aikuiset sit enää hyväksy tai eivät tykkää semmosista 
ihmisistä, jotka eivät osaa käyttäytyä. 

Lapseen liittyvät perustelut

Lapsen suojelu ulkoisilta vaaratekijöiltä 

Etenkin pikkulapsivaiheessa vanhempien vallankäyttöä oikeuttaa lapsen suojele-
minen vaaratekijöiltä, joita lapsi ei osaa vielä itse varoa. Vanhemmalla on suoras-
taan velvollisuus huomioida lapsen elämään sisältyvät turvallisuus- ja onnetto-
muustekijät ”terve järki” -ajattelun mukaisesti.

Haastattelulainaus 212
isä: Se on, näissä asioissa mä yritän noudattaa jotain sellaista, mitä mä ihan yk-
sinkertaisesti kiteyttäisin ne niin kun terve järki- ajattelutapa. Et vaikee, esimerk-
kejähän voi löytyä vaikka kuinka paljon. Tilanteita, jotka, tulee mieleen just nää, 
jos on ihan nuoret, ihan pienet lapset  niin on ensisijaisesti nää turvallisuustekijät, 
jotka, onnettomuustekijät ja sellaset, jotka on, joissa mä en voi ottaa huomioon sitä, 
että lapsi haluaa leikkiä vaarallisessa paikassa tai tehdä jotain vaarallista. Että se on 
ilman muuta sellaista, jota ei voi. 

Haastattelulainaus 213
äiti: – että kun meni leirille niin jää on heikko, että jäätikölle ei mennä, koska siinä 
voi käydä haaveri.

Isompien lasten tapauksessa ulkoisia vaaratekijöitä on myös paljon, mutta nyt ko-
rostuvat enemmän muihin ihmisiin kuten mahdollisiin raiskaajiin ja ”pöllöihin” 
liittyvät vaaratekijät.

Haastattelulainaus 214
äiti: Et kyl siinä on se turvallisuusnäkökulma on varmaan oleellinen kysymys. … ei 
välttämättä osaa itte sitä ajatella, tai se, että meidän Nestori lähtee pimeellä polku-
pyörällä ajamaan tuonne X:n keskustaan, se kielletään häneltä. Hän ei ymmärrä al-
kuunkaan, että miks hän ei saa mennä sinne. Ja mä sanon, et sen tähden, että se on 
tosi vaarallista mennä tuolla liukkaalla tiellä polkupyörällä ja pimeellä pyörällä, joku 
voi ajaa päällä. Ja lauantai-iltana X:n keskustassa liikkuu kaikenlaisia pöllöjä, niin hän 
tietysti suuttuu ja sanoo, että mä en ymmärrä ollenkaan ja kyllä hän tietää ja näin.

Haastattelulainaus 215
isä: Ja järkisyitä johonkin turvallisuuteen vedoten niin kun esimerkiks tai tämmösiä, 
että maailman pahuus on sellainen, varsinkin kun on tämmösellä alalla töissä, jossa 
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niin kun tulee sitä sillä lailla, että joutuu kasvokkain sen kanssa, että maailmassa on 
paljon ikäviä ja pahoja asioita. Niin ne elää ehkä vähän enemmän oman ihon alla, 
ne asiat, niin tuota silloin ne ehkä valitettavasti myös siirtyy lapsiin herkemmin, 
joka voi myös olla valitettavasti. Mut siinä on ehkä jotain hyvää, mutta siinä voi 
mennä välillä vähän liiallisuuksiinkin tietysti se semmonen varjeleminen.
haastattelija: Niin, kun tietää, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on.
isä: Niin, tietää, että kun asiakkaaks itselle tulee ihmisiä, jotka on joutuneet raiska-
tuksi tai jotakin niin sitä itse pyrkii sitten terottaan omille lapsille, että tuota muista 
sitten, että yksin ei kuljeta siellä tai että sulla on aina kaveri mukana tai. Esimerkiks 
Ruotsin laivalla missä tulee aina sillon tällön käytyä niin tietyt säännöt ja normit 
millä tavalla toimitaan ja käyttäydytään sen turvallisuudenkin kannalta. 

Lapsen suojelu kehitystä vaarantavilta ”sisäisiltä” tekijöiltä tai lapsen kehitysvaihee-
seen liittyvät perustelut

Vanhemmat näkevät lapsen tietämyksen ja kokemuksen puutteen olevan syy sii-
hen, että heidän on käytettävä valtaa estämään esimerkiksi lapsen liiallinen valvo-
minen, jatkuva epäterveellisen ruuan syönti ja väkivaltaisten televisio-ohjelmien 
katselu.

Haastattelulainaus 216
äiti: Joo, ja semmosia, mis kokemus puuttuu, siis mun mielestä asioita aika paljon 
sillain, että kokemus puuttuu, tietämys puuttuu siitä. Kyllä kai joku laps voi syödä 
ranskan perunoita koko viikon. Että sehän täytyy olla kokemuksen sanomaa, tai tie-
tämyksen kautta, että semmosta ei voi tehdä, vaikka se ois niin kun mukavaa. 

Haastattelulainaus 217
isä: Et et, tai kattooko se kuinka väkivaltaista televisio-ohjelmaa esimerkiks tai näin, 
että on ne säännöt ja niistä säännöistä on hyvä pitää kiinni, se luo turvallisuutta–-  
Tietysti koulunkäynti on sitä lapsen duunia sillain, että lapset on koulussa aivan 
liian väsyneitä monetkin niin ainakin omista pyrkii pitään kiinni sillain, että sais 
riittävän levon ja yöunen, jotta ne jaksais sitä koulua käydä. 

Lapsen lahjojen, mielenkiinnon ja ominaislaadun huomioiminen 

Vanhemmat näkevät lapsen kiinnostuksen kohteilla, lahjoilla ja ominaislaadulla 
olevan vaikutusta omaan vallankäyttöönsä. Lapsen persoonan ja ominaislaadun 
myöntäminen näytti siis rajoittavan vanhempien omasta näkökulmasta lähtevää 
vallankäyttöä ja olevan siten lapsen kannalta todennäköisesti positiivinen asia.

Haastattelulainaus 218
äiti: No tietysti esimerkiksi minkälaisella lahjakkuudella ja kyvyillä lapsi on varustettu 
niin täytyy se ottaa huomioon ja mistä laps on kiinnostunut. – Että pakkohan se on 
ottaa, ja ilman muuta, että eihän siitä tuu mitään, että yrittää väkisin lyödä jotakin 
läpi.–Että taipumus johonkin asiaan ja kiinnostus niin olosuhteiden mukaan hän saa 
sitä tehdä. Jos vaan riittää niinkun voimia ja rahaa johonkin harrastukseen vaikka. 
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Haastattelulainaus 219
isä: Myös perheessä niin kun jokaisella on oma reviiri, äidillä, isällä, lapsella. Ja lapsi, 
kun hän tulee vanhemmaks, niin hän, enemmän ja enemmän omaa reviiriä, omaa 
persoonallisuutta, omaa maailmaa kasvattaa ja silloin täytyy kunnioittaa niitä asi-
oita, jotka siinä on, eikä kaikkea yrittää saada niin kun jonkun muotin mukaisesti 
– ne asiat, ne voi olla hyvin erityyppiset. – ja sillonhan täytyy kunnioittaa niitä 
juttuja, jotka sattumalta on ehkä erilaiset, kun vanhemmalla on. Oli ne intressejä, 
harrastuksia ja taipumuksia tai mitä tahansa. Että lähinnä sellasia, jotka yleisesti on 
moraalisesti, laillisesti ja eettisesti oikeita pyrkiä, niin kun katsoa, että lapsi kuiten-
kin noudattaa niitä. – Mutta että se tila täytyy siinä niin kun antaa ja se ei poista sitä, 
että sä voit kuitenkin ehdottaa jotain, joka sinun mielestä sopii sille. 

Haastattelulainaus 220
äiti: just toi, että jos mä vaikka haluaisin, että kaikista mun lapsista tulis huippusuun-
nistajia tai kaikista mun lapsista tulee ekonomeja, et kyl mäkin oon. Tietysti huip-
pusuunnistaja, mutta ekonomi ainakin. Että jos niillä ei olis taipumuksia eikä haluja 
niin se olis mun mielestä väärän vallan käyttöä. Sen sijaan pitäis nähdä, että mikä on 
kunkin lapsen oma erikoisala ja oma erikoislahjakkuus ja sitä ylläpitää ja tukea.

Haastattelulainaus 221
äiti: Niin sitä mää haluun painottaa, että jos lasta pakotetaan johonkin mikä ei esi-
merkiks oo ominaista sille lapselle niin siinä saatetaan tehdä tosi paljon niin kun vää-
ryyttä sitä lasta kohtaan ja sillä tavalla käytetään väärin sitä valtaa.

Lapsen identiteetin ja autonomian tukeminen 

Eräs äiti korosti myös murrosikäisten lasten oman identiteetin ja autonomian tär-
keyttä, jonka hän näki asettavan omalle puuttumiselleen selkeät rajat. Toisaalta 
äiti näki kuitenkin, että mikäli nuoren seksuaalinen käyttäytyminen suuntautuisi 
”iäkkäämpään mieheen” tai olisi holtitonta, hän käyttäisi valtaansa ja puuttuisi 
asiaan. Tietyissä rajoissa nuoren kehitys ja valinnat olivat kuitenkin tämän äidin 
mielestä hänen omia asioitaan, joihin hänen ei pidä puuttua.

Haastattelulainaus 222
äiti: Niin sitten mä ajattelen tätä nuoruusiän kehitystä niin siinä rupeaa olemaan 
sitten ne ajat, jollon mä ajattelen, että ne ei ole niin kun mun, että jos mä ajattelen 
juuri näitä nuoremmankin erilaisia mielitekoja tai tahtoja tai identiteetin raken-
tumista, että esimerkiks niin kun pukeutumaan jollakin tavalla kauhistuttavalla ta-
valla tai jollakin niin mä yritän olla puuttumatta sellasiin asioihin, jotka jotenkin 
tuntuu, että en. Tai sitten seksuaalisuuteen, jos mä ajattelen nuoren seksuaalista 
kehitystä niin jotenkin, että se on sitten hänen oma. Että tuota, siinä lapsuuden ja 
varhaisnuoruuden, että siihen asti sitä voi ohjailla ja opettaa ja neuvoo ja tuota vaa-
tia asioita ja näin, mutta sen jälkeen se on sen nuoren oma asia. – Että siihen sem-
moseen identiteetin kehittymiseen, että minkälainen se sitten on tai miten se haluaa 
pukeutua, miten se haluaa tai mitä se haluaa tehdä kavereitten kanssa. Mä en oikein 
tiiä millä mä kuvaisin sitä, identiteettiin liittyvä semmonen nuoruusiässä justiin ja 
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sitten se seksuaalisuus erityisesti mä ajattelen, se on niin sen oma asia sitten, että. 
Toki, jos mä ajattelen, että totta kai, jos aattelee vaikka, että mun 15-vuotias tyttäre-
ni rupeis jotain kummallista seksisuhdetta johonkin tuota iäkkäämpään mieheen tai 
johonkin ihan noin vaan holtittomasti tota jotakin niin kyllähän mä siihen sillon 
tietysti puuttuisin ja käyttäisin sitä valtaani siihen. Mutta että jotenkin semmonen 
ehkä autoseksuaalisuus.

Lapsen ymmärryksen kehittyminen 

Vallankäyttöä perusteltiin myös lapsen ymmärryksen kasvattamisella. Klassinen 
esimerkki tästä on viikkoraha, jonka katsottiin kehittävän nuoren ymmärrystä ra-
hasta ja sen arvosta. Kasvatuksellisten syiden vuoksi lapselle annetaan tietty, sovit-
tu viikkoraha, vaikka perheessä olisi ehkä rahaa enemmänkin.

Haastattelulainaus 223
haastattelija: Onks teillä joku tietty systeemi viikkoraha tai joku muu vai tarpeen 
mukaan vai?
isä: Se on ollu, se on vähän sekä että, mut täs oli nyt sitten ihan, että hän tuntis sen, 
että hänellä on omaa rahaa ja että hän tuntis sen, että sillä rahalla on arvo niin vajaa 
vuosi sitten avattiin tili ja sille otettiin kortti. Tota, nyt tässä pariko kuukautta sitten 
sovittiin, että riittäisikö se, olisiko se se oikee tapa hoitaa, että joka kuun alussa sin-
ne siirrettäis tietty summa rahaa kysymättä sitä että, tarviiks sä sitä vai, että sinne 
tilille.

Toisaalta eräs isä huomioi lapsen ymmärryksen kehittymisen (tai kehittymättö-
myyden) siten, että ei nähnyt järkeväksi rasittaa nuorta ”saamarin fi losofi alla” vaan 
puuttua vain yksittäistapauksiin.

Haastattelulainaus 224
isä: Mä en voi niinku kuvitella, että riippuu nyt tietysti lapsen kehitysiästä, onko se 
kaksvuotias vai kakstoista vai kuustoista, mut tota tämmönen niinku strateginen, 
elikä mikä on tällänen suuri punanen lanka siellä, niin aika vaikee kuvitella, että sitä 
vois niinku. Ei olis, ei ole ymmärrystä, en nää, että on ymmärrystä niinku, enkä tiä 
onko ees syytä rasittaa kasvavaa nuorta lasta tälläsellä saamarin fi losofi oilla. Ne menee 
toisesta korvasta ulos ja toisesta ulos ja mä en näe ehkä, et ois syytäkään tälläseen. 

Lapsen tarpeiden vahvistaminen

Vallankäytön oikeuttamisen perusteluissa tulevat ilmi myös lapsen tarpeet. Eräs 
isä katsoi, että vanhempien ei pitäisi toimia niin – esimerkiksi pakottaa lasta käyt-
tämään tietynlaisia vaatteita – että oma lapsi joutuu erottautumaan liikaa muista 
lapsista. 

Haastattelulainaus 225
isä: Ne on kuitenkin tärkeitä asioita, siellä on kaverit ja kaikki niin ei ne saa kui-
tenkaan hirveän paljon erottua kavereista. Jos me sanotaan vanhempana, että sinun 
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on pistettävä just semmoset vaatteet, kun me tykätään niin se ei oo kyllä niitten 
mieleen ihan varmasti. 

Vanhempiin tai perheeseen liittyvät perustelut

Arjessa selviäminen ja jaksaminen sekä tilanteen hallinta

Vallankäyttöä oikeutettiin käytännönläheisesti viittaamalla arjessa jaksamisen 
kannalta välttämättömiin rajoihin kuten tiettyihin nukkumaanmenoaikoihin. 

Haastattelulainaus 226
äiti: Tota jos on liian myöhäinen nukkumaanmenoaika tai jotain tämmöstä, että 
kyllä semmosia määrättyjä rajoja on pakko pitää, että jaksaa sen arjen sitten. Täys-
järkisenä.

Eräs isä kertoi tiettyjen käytäntöjen olevan välttämättömiä, että tilanne murros-
ikäisen kanssa ei riistäytyisi hänen hallinnastaan (ks. haastattelulainaus 107).

Vanhemman arvot ja kokemukset 

Vallankäyttöön liittyy myös vanhempien arvoja esimerkiksi koulunkäynnin tärke-
ydestä ja tietystä saavutustasosta. 

Haastattelulainaus 227
isä: Että on tietyt niin kun sopimukset siitä, että, tai ajatukset ja arvot siitä, että kou-
lun pitää mennä niin sanotusti hyvin, joka tarkoittaa tommosta, että numerot pyö-
rii mielellään seiskasta ylöspäin. –  siihenkin vedotaan, että meidän perheessä on niin 
kun tämmönen arvo, tällälailla sovittuja asioita, että sä saat käydä harrastamassa 
viikottain ja vaikka useamman kerran viikossa, kun hällä semmonen mahdollisuus 
tossa on, mutta että sen koulun pitää mennä tietyllä tasolla, niin kun pysyä, ja sit jos 
se ei pysy niin sitten sitä harrastustoimintaa joutuu vähän vähentämään.

Erään äidin kokemukset lapsuudenperheen tiukasta, epäoikeudenmukaisesta val-
lankäytöstä olivat vaikuttaneet häneen niin, että hän yrittää välttää aikuisten lasten 
elämän ohjailemista, lasten toiveesta huolimatta.

Haastattelulainaus 228
äiti: Ja kyllä noihin aikuisin lapsiinkin on vielä semmosta tietynlaista tunneval-
taa. Että ne haluais itse asiassa enemmän kuin mitä mä haluaisin antaakaan niin, 
Sanni varsinkin, mutta ehkä Satukin, että mä sanoisin, että mitä nyt teet ja mikä 
olis oikein. Mä haluan välttää ja mä oon ehkä mennyt siinä liiankin pitkälle siinä, 
koska mulle on annettu niin ahtaat rajat ittelle. Mä en missään tapauksessa halua 
sitä. Mutta se voi tuntua sitten välinpitämättömyydeltä, jos ei minkäänlaista ohjetta 
anna.
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Toisin kuin etukäteen luulin, vanhempien arvot eivät johda välttämättä sen mu-
kaiseen toimintaan ja vallankäyttöön suhteessa lapsiin. Haastatteluaineistossani oli 
eräs isä, jolla oli itsellä vahvat kristilliset arvot, mutta joka ei ollut juurikaan välit-
tänyt niitä lapsilleen. 243 Syinä tähän hän mainitsi kristillisten arvojen olevan ”niin 
tärkeitä”, että ei katsonut saavansa tuputtaa niitä sekä sen, että lapset eivät joutuisi 
hämmennyksiin. Tämä isä luotti oman esimerkkinsä ja elämänsä voimaan, mutta 
ei kasvatuksessa tuonut näitä arvoja juurikaan esille.

Haastattelulainaus 229
haastattelija: No miten tärkeänä pidät, että lapsi oppii tietyt ajattelutavat, usko-
mukset ja arvot?
isä: Kyllä mä pidän sitä tärkeänä, mutta ne ei voi oppia sitä sillä tavalla, että sä 
sanot. Vaan ne oppii esimerkin kautta, ne oppii sen kautta miten ne katsoo. Ja se on-
kin sitten aika vaativaa. Varsinkin kun mä oon, elämälläni ja työlläni edustan aika 
vahvoja arvoja, mutta mun ei mitään hyödytä niitä sanoa ja toistaa ellei ne nää, että 
ne on jollain tavalla mun elämän kokonaisuuteen liittyviä. 
haastattelija: Joo, tässä onkin seuraavana kysymyksenä, että miten tärkeänä pidät, 
että lapsi omaksuisi samat ajattelutavat, uskomukset ja arvot kuin sinulla ja puo-
lisollasi on?
isä: Mä pidän sitä tärkeänä, mä toivosin sitä, mutta mä olen siinä tehny sellasen 
ratkasun, että mä en mielestäni ole tuputtanu tai sillä tavalla jotenkin mä aattelen, 
että nää on niin tärkeitä arvoja, että mä en enkä mä saa niitä niinkun, mä oon 
ehkä liiankin vähän pitänyt niitä esillä, ainakin osittain siks, että mä en saattais niitä 
hämmennyksiin. 

Toimintaa ja vallankäyttöä määrittänevät siis arvojakin enemmän oikeuttamisen 
tavat. Tästä syystä pelkkä vanhemman arvojen tarkastelu ei riitä, vaan oikeuttami-
sen tavoilla ja perusteluilla on hyvin tärkeä merkitys kotikasvatukseen sisältyvässä 
vallankäytössä. 

Omaan periaatteeseen, ”perhekulttuuriin” tai mielipiteisiin  liittyvät perustelut

Vallankäytön oikeuttamisen perusteista omat periaatteet ja mielipiteet olivat haas-
tattelemillani vanhemmilla yksi yleisimmistä perusteista. Tähän kuului sekä ylei-
siin omiin periaatteisiin vetoaminen että ”perhekulttuuriin” tai perheen periaat-
teisiin vetoaminen (ks. myös haastattelulainaus 8). 

Haastattelulainaus 230
äiti: Että pakkohan meillä on perheen sisäiset säännöt olla miten toimitaan, niitten 
puitteissa jokaisen pitää yrittää tulla toimeen. 

243 Erään toisen perheen äidillä oli myös vahvasti kristillinen vakaumus, mutta toisin 
kuin yllä mainittu isä, hän nimenomaan halusi välittää kristilliset arvot eteenpäin ja 
oikeutti myös vallankäyttöään osittain kristillisiin arvoihin vetoamalla (ks. haastatte-
lulainaus 17).
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Haastattelulainaus 231
isä: Että tuota, kyl niitä, lapset omia tekemisiään ja tuota menemisiään ja kulkemi-
siaan niin kyllä he joutuu koko ajan peilaamaan sitä sen kautta, että tuota, myös, että 
mitkä on ne meidän perheen säännöt ja normit ja tuota mikä on meidän mielipide 
siihen, että miten he toimii.

Jotkut haastateltavat myönsivät suoraan, että heidän perheensä periaatteet eroavat 
yleisistä tai muiden perheiden periaatteista. Tällaiset kysymykset koskivat esimer-
kiksi kotitöiden tekoa, kännykän saamista, yöllä kotiin tuloa juhlista (ks. haastat-
telulainaus 10) tai uusien vaatteiden ostamista.

Haastattelulainaus 232
äiti: No sanotaan, että kyllä mä varmaan tietonen siitä koko ajan olen, että meillä 
ehkä on tiukempaa kuin keskimääräisesti muissa perheissä. Ja tota, että ehkä sitä, että 
on joutunu perustelemaan sitä sitten. Ja on ehkä ollu hämmentyny siitä minkälaista 
tosiaan, että kun joku kertoo, että, vaikka nyt sillon, kun lapset on ollu pieniä, että 
voi voi, kun se kaksvuotias osaa mennä ja syödä kaikki pullat tuolta pussista. Se on 
niiiiin osaavainen ja jotenkin. Mä nään sen jotenkin, että kukaan kaksvuotias ei 
osais mennä pullapussia mennä syömään tyhjäks. Että mä ajattelen sen asian joten-
kin niin, että totta kai lapset osaa kaikennäkösiä asioita ja näin, mutta että kyllä sen 
rajan. Mä meinaan, että se syö ruoka-aikaan niin pakko pitää kaikista tämmösistä 
kiinni. Niin että mä ajattelen, että meillä sillain ehkä tiukempaa. Oon joutunu sitä 
perustelemaan, tai me ollaan sitä perusteltu.

Haastattelulainaus 233
isä: Kännykän käyttöön meillä on ihan omat säännöt siinä niin se on yks semmo-
nen mistä tulee tietysti paljonkin semmosta närää ja kinaa. Elikä tuota, kun meidän 
lapsilla ei ole kännyköitä ennen kun ne pääsee yläasteelta. – Tämmönen sääntö. – Ja 
se on semmonen, jossa he tietysti kokee olevansa hirvittävän paljon huonommassa 
asemassa kuin muut ikäisensä. – Joka tietysti on ihan tottakin, että he on sitten niin 
kun huonommassa asemassa, mutta tuota, mut mut tuota, se kännykän viihteellisyys 
tai semmonen tarpeellisuus niin se saa kännykän mukaansa aina, kun siihen on tarve. 

Haastattelulainaus 234
äiti: No siis meillä on semmonen periaate Martin kanssa, että se on tyhmää inves-
toida, kun kasvaa koko ajan ja noikin saa hirveesti serkuiltaan. Meillä tää kierrätys 
toimii. – Se on semmonen periaate, että elämässä kannattaa ennemmin satsata muu-
hun kuin vaan tällasiin vaatteisiin. 

Toinen äiti näki taas vaatekysymyksen päinvastaisella tavalla: hänen mukaansa ei 
kannata vain periaatteesta vastustaa esimerkiksi tiettyä muoti-ilmiötä, jos se on 
lapselle todella tärkeä asia.

Haastattelulainaus 235
äiti: Ettei periaatteessa vaan vastusta jotakin muoti-ilmiöitä tai tämmöisiä, että jos se 
nyt lapselle on hirveän tärkeää, niin sitten joustaa siinä.
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Vanhemmilla saattoi olla myös periaatteita, joita sovellettiin eri tavoin eri ihmisten 
tapauksessa. Eräässä perheessä vanhemmille kiroilu oli aivan ehdottomasti kiellet-
ty suoraan ja epäsuoraan, mutta lasten keskinäinen kiroilu nähtiin tiettyyn rajaan 
saakka sallittuna ja jopa ”kasvatuksellisena”.

Haastattelulainaus 236
äiti: Että meillä on esimerkiks kiroomisen suhteen ollu semmonen, että lapset ei 
kiroile meillä, tai siis eivät saisi kiroilla meillä, eikä vanhemmille. Että toki me kuul-
laan joskus, kun joku tuolla vintissä tai jossain vähän päräyttelee. Puututaan, jos se 
on ylenmääräistä, mutta jos me kuullaan joku yksittäinen kavereiden kanssa on niin 
me ei olla heti sinne puuttumassa. Mutta että meille ei tulla sanomaan mitään, ei 
haistatella, ei edes tulla mitään sanoon, että on se nyt perkele, ettei täällä sitä tai tätä. 
– Meillä ei tulla tosiaankaan haistattelemaan. Ja se mitä he sitten keskenään, niin 
en siis mitään ylenmääräistä oo kuullu, mutta se minkä oon kuullu keskenään tuolla 
niin oon ajattelu, että no, siellä ne kasvattaa toinen toisiaan.

Eräs isä korosti sitä, että tietyistä hankinnoista päätettäessä on käytävä raha-asioita 
laajempi periaatteellinen keskustelu siitä, mihin hankinta johtaisi kokonaisuudes-
saan perheen elämän.

Haastattelulainaus 237
isä: Koko ajan tietysti saattaa olla, et ne mittasuhteet, jos rahallisista arvoista puhu-
taan niin on vielä isompia, mut on tää periaatteellinen keskustelu, että pyritäänkö 
hankkimaan kesämökki vai ei. Että lähetäänkö suuntautumaan siihen suuntan. Se-
hän on tämmönen pitkä pommi sit kun semmosen tekee.

Vanhemman toivomus tai vanhemman tarpeiden vahvistaminen

Harvoin, mutta joskus vanhemmat näyttivät vetoavan myös omaan toiveeseensa 
lapsen suhteen.

Haastattelulainaus 238
äiti: Et en mä kauheen mielelläni sillain hirveesti suostuttele, että tulisit nyt, tekisit 
nyt vaan mä pyrin enemmänkin sanomaan, että tää ois mulle tosi tärkeä juttu, että 
siitä ois mulle sitä ja sitä iloo tai hyötyy.

Toinen isä taas näki, että vanhempi voi hyödyntää lapsen tarvetta toimia niin, että 
vanhemmat ovat tyytyväisiä (ks. haastattelulainaus 117). Tässä on kuitenkin myös 
riskinsä, sillä liikaa vanhemman tahtoon sopeutuvat lapset eivät välttämättä pysty 
muodostamaan vanhemmasta riittävän erillistä identiteettiä (ks. Puolimatka 1999, 
263).

Sopimukseen vetoaminen

Vanhemmat käyttivät valtaa myös aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin vetoami-
sen kautta. Tosin eräs isä huomautti, että sopimukset ovat yleensä vanhempien 
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sopimuksia, joihin lapsi lähes pakotetaan. Lapsi ei nimittäin yleensä tee sopimusta 
esimerkiksi huoneen siivouksesta täysin vapaaehtoisesti (ks. tarkemmin luku 6.8 ja 
haastattelulainaukset 155 ja 156).

Ulkopuoliset yhteiskunnalliset, moraaliset ja uskonnolliset perustelut

Vanhemman ulkopuolinen yliluonnollinen auktoriteetti

Ulkopuoliseen, yliluonnolliseen auktoriteettiin vetoaminen on tullut vallankäy-
tön oikeuttamisen perusteluissa harvinaiseksi. Aineistossani oli kuitenkin yksi äiti, 
joka perusteli vallankäyttöään Jumalalla ja kristinuskolla (ks. haastattelulainaus 
17).

Joillekin vanhemmille yliluonnolliset perustelut tai muunkaan tasoiset ideolo-
giset pohdinnat tai perustelut eivät olleet merkittäviä eikä niillä siis myöskään pe-
rusteltu kotikasvatuksessa tapahtuvaa vallankäyttöä.

Haastattelulainaus 239
isä: Ehkä tälläset ainakaan toistaseks, jos nyt lähetään tälle linjalle asioista, että siel 
on on joku fi losofi a takana tai uskonto takana tai joku muu tällänen abstrakti, enem-
pi abstraktio takana niin tota, niin niin ei toistaiseks ainakaan sellasii oo tullu kau-
heen paljon vastaan. Ihan äkkiä en pysty niinku muistamaan.

Vanhemman ulkopuolinen luonnollinen auktoriteetti
Traditioon liittyvät perustelut

Traditio ei ollut vanhempien vallankäytön perusteluissa kovin merkittävässä ase-
massa, mutta muutamia siihenkin viittaavia perusteluja kuitenkin ilmeni. Nämä 
traditiot liittyivät juhlien viettoon, juhlavaan pukeutumiseen ja vanhusten kunni-
oittamiseen (ks. myös haastattelulainaukset 18 ja 19).

Haastattelulainaus 240
äiti: Mun mielestä, en tiedä liittyykö tää tähän, mutta mun mielestä aivan ihana 
tämmösiä tapoja mitä on kaikkia opetettu ja yritetty, että pukeutuminen ja juhlat 
ja kaikki. – Hän pisti puvun reippaasti päällensä, vaikka minä aattelin, että ei var-
maan. Että se on tullu sieltä pienestä pitäen, että kun on joku tilanne niin, niin pu-
keutuu vanhemmat, niin pukeutuu lapset sen tilanteen mukkaan. 

Yhteiskuntaan (nykyaikaan) liittyvät perustelut

Useiden vanhempien puheessa tuli esille vallankäytön päämääränä yhteiskuntaan 
sopeutuminen ja sen pelisääntöjen oppiminen ja seuraaminen.

Haastattelulainaus 241
haastattelija: Mitä sä oot halunnu opettaa sen kautta, että on tietyt nukkumaanme-
noajat ja ollaan pöydässä yhtä aikaa?
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äiti: No tähän yhteiskuntaan, että ois jonkunlaiset tavat ja. Normia, että miten ol-
laan, ettei.

Haastattelulainaus 242
isä: Kyllä sitä yhteiskuntaan sopeutuminen ja yleensäkin elämänarvojen noudattami-
nen ja semmoset asiat. 

Eräs isä piti sopivina rajoina lainsäädännön kunnioittamista ja toimimista niin, 
että ei lipsuta rikoksien puolelle.

Haastattelulainaus 243
isä: Mä näen sen tämmösenä, et siin on sellanen tietty toleranssi, mut jos rupee me-
nemään rikoksien puolelle tai huumeisiin tai johonkin, että sit rupee tulemaan niinku 
tärkeiks nää jutut. – 
haastattelija: niin just et sä tarkotat että niin kauan kun se pysyy sen
isä: putken sisällä niin. – Et se on se tietty on, näis on jotain hienojakin asioita, on 
sitten tota on mikskä sitä sanois, perusarvoja nyt onkaan niin pysytään niissä, et 
esimerkiks lainsäädäntö tai tän tyyppisiä, et niitä kunnioitetaan aika pitkälle.

Eräs isä pyrki kertomaan pojalleen yhteiskunnan lainalaisuuksista ja siitä miten 
”kannattaa toimia”. Opiskelupaikan ja kesätyöpaikan hakeminen olivat sellaisia 
asioita, joissa tämä isä olisi toivonut poikansa oivaltavan ponnistelun tärkeyden.

Haastattelulainaus 244
isä: Ja mä uskon, että mun yks tehtävä meidän perheessä on just niinkun taval-
laan puhua tämmösistä mikä niinkun yhteiskunnassa on, minkälaisia lainalaisuuk-
sia siellä on ja että miten kannattaa tehdä ja näin poispäin. Et tää nyt, just meidän 
Saku, yrittäny häntä kehottaa lukemaan, kun on ylioppilaskirjotukset sitten myös 
hakemaan työpaikkaa kesäksi ja tuota opiskelupaikkaa. – Ei mun tarttis sitä ehkä 
tehdä, mutta mä jotenkin nään, että jos kaveri nukkuu yli puolen päivän ja lähtee 
sen jälkeen harrastaan ja sen jälkeen lähtee kavereiden kanssa niin – musta tuntuis, 
että kannattais, että moni on tässä vaiheessa oivaltanu, joo, mun pitää jotenkin pon-
nistella eteenpäin ja. Ois pitäny olla aktiivisempi näissä kesätyöpaikan, mutta hän 
on sitä mieltä, että ne menee kaikki suhteilla. Sanonu, ettei se ihan niin, että kyllä 
se aktiivisuuskin ja hän yrittää jotenkin, että mun pitäis jotenkin suhteilla vaikuttaa 
siihen, että hän paikkoja sais.

Moraaliarvoihin liittyvät perustelut

Myös oikean ja väärän opettaminen ja heikomman suojelu tulivat vallankäytön 
oikeuttamisen perusteluissa esille. Erään äidin ideologiana oli selvästi humanismi 
ja siihen pohjautuen hän pohti vallankäytön kysymyksiäkin pitkälti moraalin ja 
heikompien suojelun kautta.

Haastattelulainaus 245
äiti: Joo, mieluummin, kun musta ne menee niin kun, mun mielestä yks mikä sit 
on niin on tällainen moraali, että kertoo lapselle, että mikä on oikein ja väärin, vaik-
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ka mä en ehkä aina itse pysty elään sen mukaan, mutta ainakin, että mikä on oikein 
ja väärin ja sitä mä toivon, että mä oon pystyny tekemään.

Haastattelulainaus 246
äiti: Mut et kyl sitä valtaa siinä mielessä tarvitaan, että jos nyt ajatellaan lasten kas-
vatusta, niin siinä kohtaa  kun pitää ruveta erottamaan hyvä ja paha ja mikä on 
oikein ja väärin niin se on tärkeetä. Ja sitten tota, jos aina pystyttäis niinkun tässä 
yhteiskunnallisessakin elämässä ajattemaan vaan toisen parasta eikä aina vaan it-
seensä niin kyllähän se ois ihanteellista, että heikompia auttais nää vahvemmat.

Yhteiskuntaan liittyvien arvojen kautta yksilö oppii ”mittaamaan” sitä mikä on 
oikein ja mikä väärin ja ”navigoimaan” sekä yhteiskunnassa että oman itsensä 
kanssa.

Haastattelulainaus 247
isä: Et se, koska ne lähtee useimmiten myös siitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja on 
sen arvoja, ainakin osittain, niin sit se, osaa navigoida tässä. Ja sitten oman ittensä 
kannalta–- mihin se niinku mittais itteään, mihin se mittais asioita, mihin se niinku 
mikä on oikein, mikä on väärin kun jos sitä kun jos sitä ei olis. – Pitäähän olla jonku-
laiset mittarit. Se että onko ne oikein vai ei ne mittarit niin siitä voi sit keskustella. 
Jos ne on niinku loogiset niin niden kans voi navigoida, voi navigoida yhteiskunnassa 
ja voi navigoida oman itsensä kanssa. Tulee tällänen ehjä – Sopusointu.

Muut perustelut

Käytännön/käytännölliset perustelut

Käytännöllisiin perusteluihin olen laskenut ne perustelut, joissa viitataan jonkin 
vallankäytön muodon tai tavan toimimiseen tai toimimattomuuteen tai jonkun 
käytännön järkevyyteen tai helppouteen. Tällaisina seikkoina ilmenivät materi-
aalisen palkitsemisen tepsiminen kohtuullisesti käytettynä (ks. haastattelulainaus 
130), viikkorahan järkevyys (ks. haastattelulainaus 74) ja fyysisen rankaisemisen 
tehottomuus. 

Haastattelulainaus 248
isä: Tulee mieleen, kun tällain vanhempana, kun sitä järkeä on yrittäny puhua mie-
leen niin tuota tulee mieleen vanhin tytär. Se ei ollu vielä kovin vanha, mä muuta-
man kerran lätkäsin sitä pyllylle ja mä aattelin, että tämä ei auta, että kyllä tämä on 
viisainta unohtaa. 
haastattelija: Niin, että se ei ollu tehokas?
isä: Ei, ei tuntunut tehokkaalta, että mä aattelin, että tämä ei ole ihmiselle kasvatus-
keino tämä ruumiillinen kuri. 
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Olosuhteisiin liittyvät perustelut

Olosuhteisiin liittyviä perusteluja oli myös melko paljon. Vanhempien toimintaa 
ja vallankäyttöä rajoittavat toisaalta vanhemman työajat ja sen myötä lapsen hoi-
toajat sekä yleiset aikaan liittyvät seikat. 

Haastattelulainaus 249
äiti: Kun mä rupeen juttelemaan, että kuule, että ihan sen takia tarttis mennä päi-
väkotiin, koska äiti on luvannut mennä töihin ja siellä pitää olla kello 14 ja jos me lä-
hetään yhen aikaan niin sit me keretään hyvin ja muuten me ei keretä ja nyt meidän 
pitäs ruveta laittaan päälle, muuten tästä ei tuu yhtään mitään ja tällä lailla niinku. 
Ja tää oli sillon niinku jo hyvin pienenä ja tuota kyl sit isompanakin, niin sehän se 
on mihin sitä sit vedotaan, että aattele nyt jukolauta, että jos et lähe tonne tai tee tota 
tai mitä siitä seuraa.

Haastattelulainaus 250
haastattelija: No milloin et voi ottaa lapsen näkökulmaa ja milloin taas voit? Eri-
laisissa asioissa.
äiti: No tämä on yks niin kun meillä oli äsken puhetta, että meillä ei oo viikonlop-
puja vapaata niin siinä aina tulee välillä, että miks ei me, että kun pitää olla töissä, 
et miks me ei voida lähtee tai miks ei voi nyt tulla tai miks ei voi. Et tää työ kun ra-
jottaa niin ei me voida sitten, aikataulullisesti aina olla niinkun miten lapset haluais, 
että johonkin pitäis mennä tai lähtee. 

Haastattelulainaus 251
isä: Sillain mä oon tyytymätön, että tuota lapsille on liian vähän aikaa. Ja se, että se 
on kans yks semmonen asia, että ihmisillä ei sais olla niin paljon töitä, että sitä on 
monta kertaa vähän liian väsyny ja sitten ei voikaan aina ihan järkevästi käyttäytyä 
itekään sen takia. Kyllähän se joskus se pinna on herkemmässä palamaan.
haastattelija: Niin eli se työn määrä siinä mielessä on se rajottava tekijä?
isä: Niin, joo. 

Toisaalta eräs äiti koki, että hänen työskentelynsä kotona mahdollisti heille asioita 
kuten yhteiset ruokailut ja lasten kanssa oleskelun.

Haastattelulainaus 252
äiti: Koska sekin tietysti vaikuttaa, että kun mä en ole vieraassa työssä, että kotona 
oon sillon, kun ne tulee koulusta. Niin meillä on yleensä sitten ruoka, sillonhan me 
ollaan kaikki yhtä aikaa ruokapöydässä. Ja siinä me keskustellaan. Että ei meillä 
varsinaisesti oikein semmosta tekemistä ole. 

Lasten lukumäärä rajoittaa sitä, miten paljon jokaisen toivomuksia voi milloinkin 
huomioida.
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Haastattelulainaus 253
äiti: Mä heti nään sieluni silmillä nään itseni pitämässä kovaäänistä komentoo. Kun 
on monta lasta niin eihän sitä voi sillain perustella, että, että ei. Voi olla vaikka, että 
kun laittaa ruokaa niin aina joku on naama nurinpäin, että se on pahaa. Että ei lai-
teta montaa ruokaa. Että se on sitä ruokaa mitä sitten on. Kyl mä oon siihen joskus 
sortunu, että oon tehny kahdenlaista kanakastiketta, mutta se on loppunu.

Myös vanhemman omaan jaksamiseen liittyvät tekijät ovat olosuhdetekijöitä. 
Eräässä perheessä lasten murrosikä oli juuri pahimmillaan, kun perheen isä sai-
rastui äkillisesti ja äiti oli väsynyt ja sairasteleva. Perheen äiti näki näiden syiden 
vaikuttaneen siihen, että vallankäyttö ei ollut parasta mahdollista, vaan huutamis-
ta oli liikaa.

Haastattelulainaus 254
haastattelija: No miten sä silloin toimit, tällasissa ristiriitatilanteissa? Miten sä toi-
mit?
äiti: No mä en kyllä toiminu mitenkään hyvin. Mulla palo aina pinna kyllä aivan to-
taalisesti sitten, että siinä meni varmaan ihan turhan paljon huudettiin toisillemme. 
Ja mä olin siihen aikaan aika väsyny, jos mä tietysti puolustelen itteeni sillä, mutta 
tuota, väsyny ja mä paljon sairastelin siihen aikaan. Seppo sairastui siihen aikaan, 
se oli just sitä pahinta aikaa tyttärille ja minulla. Kyllä se aika paljon tahto mennä 
semmoselle huutopuolelle sitten aina.

Joskus valtakäytännöt olivat eri lasten suhteen erilaisia olosuhteista johtuen. Yh-
dessä perheessä äiti puolusti tyttönsä yöpymistä poikaystävänsä luona, koska poi-
kaystävä asui eri paikkakunnalla eikä äiti halunnut tyttönsä joutuvan odottele-
maan julkista liikennettä myöhään yksin. Perheen poika sen sijaan ei saanut yöpyä 
tyttöystävänsä kanssa, koska he asuivat lähekkäin. Tämän perheen poika näki epä-
oikeudenmukaisena.

Haastattelulainaus 255
äiti: Se on ihan tämmöstä tyttöystävän luona yön nukkumisesta, kun mä en anna 
lupaa ja hän väittää, että tytöt sai olla siinä vaiheessa, mutta se johtuu siitä, että Mo-
nan silloinen poikaystävä asui K:ssa, ja kun me asutaan X:ssa, Y:ssä (kaupunginosa), 
niin sinne ei ollu hirveen hyvät yhteydet myöhään illalla. Ja heille oli vielä juna-
asemalta, oliks se toista kilometriä matkaa ja mä en halunnu, että tää tyttö kävelee 
yksin K:ssa pysäkille, odottaa bussia siellä, ja se oli turva, että jäi sinne yötä. Ja Aarni 
sanoo nyt, että hänellä pitää olla samat oikeudet, vaikka tyttöystävä asuu (myös) X:
ssä, ja siihen mä en suostu.

Haastattelulainaus 256
poika: – Sit tuntuu, et ihan niin kun ne kohtelis erilailla.
haastattelija: Sua erilailla?
poika: Ei, mut vaan joissain, että mun isosiskolla, sai niin kun mennä tyttö- tai poi-
kaystävän luo johonkin, kun oli seurustellu jotain viis kuukautta ja mä oon nyt seu-
rustellu kymmenen kuukautta enkä mä vieläkään saa tai sillein.
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Terveyteen vetoaminen

Terveyteen vetoavia argumentteja aineistossani olivat erilaiset syömiseen ja nuk-
kumiseen liittyvät argumentit silloin, kun niiden kautta korostui terveyttä ylläpi-
tävä vaikutus.

Haastattelulainaus 257
äiti: – ja nukkumaanmenossa, että se on ihan epätervettä valvoa. Anoppi aina sanoi, 
että se on kuin pankkiin laittaisi rahaa, kun nukkuu tarpeeksi pienenä, että hermot 
tulisivat edes jotenkuten hyvät. Ettei terveyttä pilaa sillä valvomisella.

Haastattelulainaus 258
äiti: Tai sitten, niin juu, että sun on nyt otettava näitä kalaöljykapseleita tuota sen 
tähden, että ne sun yleiskuntoa parantaa. Tai että sun täytyy nukkua riittävästi, kos-
ka kasvuhormoni erittyy öisin, jos sä haluat kasvaa, sun täytyy nukkua. Ja sitten että 
tuota oppiminen tapahtuu unen aikana, jollonka sun täytyy nukkuu, että sä päivä, 
tieto menee päähän ja sä jaksat keskittyä. Siis tämmösii järkisyitä. Tai että meillä 
syödään joka aamu kaurapuuroo, joka arkiaamu keitetään kaurapuuro ja että se 
syödään, koska se on niin hyvä aivoillekin ja mahalle ja näin. 

Perustelemattomat 

Joskus vanhemman toiminnalle ei löytynyt mitään erityistä perustelua tai oikeu-
tusta.

Haastattelulainaus 259
äiti: No joo, joskushan täytyy sanoa vaan, että ei kun, mä oon tätä mieltä, koska se on 
näin ja tästä ei niin kun keskustella, mutta se nyt on hirveen. Esimerkiks, että minkä 
takia täytyy tulla, sanotaan kello 12 illalla, jos kello yks ei oo kun tunti myöhemmin 
niin en mä hirveesti voi puol, sanoa minkä takia on parempi tulla kello 12 kuin että se 
on tuntia aikaisemmin, vaan, että koska se on näin. Että katsotaan vuoden kuluttua, 
mutta nyt se on näin. Ei siihen mitään syytä oo.

Oman aineistoni luokitus ja oikeuttamisen tapojen painotukset olivat melko sa-
mansuuntaisia Hämäläisen (1999) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan van-
hemmat  näyttäisivät arvostavat eettisiä ja sosiaalisia arvoja tärkeimpinä arvoina. 
Useat vanhemmat näyttivät Hämäläisen (1999) tutkimuksessa arvostavan myös 
tiedollisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja hedonistisia arvoja. Sen sijaan uskon-
nollisia arvoja piti hyvin tärkeinä vain pieni osa vanhemmista. (Hämäläinen 1999, 
54–56.) Omassa aineistossanikin uskonnolliset arvot jäivät muiden arvojen var-
joon, toisaalta myöskään hedonistiset tai taloudelliset arvot eivät juurikaan pai-
nottuneet aineistossani. Sen sijaan sosiaaliset, eettiset ja yhteiskunnalliset arvot 
tulivat perusteluissa vahvasti esille.
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Yhteydet Beethamin luokitukselle ja aineistostani nousseille oikeuttamisperusteil-
le ovat seuraavat:

1. Jumalallinen määräysvalta vastaa aineistoni luokitusta vanhemman ulko-
puolinen  yliluonnollinen auktoriteetti.

2. Luonnollinen laki vastaa osittain aineistoni luokitusta vanhemman ulko-
puolinen luonnollinen auktoriteetti: moraaliarvoihin liittyvät perustelut.

3. Tieteellinen doktriini vastaa aineistoni luokitusta terveyteen vetoaminen.
4. Menneisyyden yhteiskunta traditioiden osalta vastaa aineistoni luokitusta 

vanhemman ulkopuolinen luonnollinen auktoriteetti: traditioon liittyvät 
perustelut.

5. Nykyisyyden yhteiskunta kansojen osalta vastaa osittain aineistoni luoki-
tuksia toisiin ihmisiin liittyvät perustelut sekä yhteiskunnalliset perustelut.

6. Eron periaate hallitsevan ja alaisen välillä vastaa osittain aineistoni luoki-
tuksia lapseen liittyvät perustelut ja vanhempiin tai perheeseen liittyvät pe-
rustelut.   

7. Yhteisen intressin osoittaminen hallitsevan ja alaisen välillä vastaa aineis-
toni luokituksia lapseen liittyvät perustelut ja vanhempiin tai perheeseen 
liittyvät perustelut.

Vanhempien oikeuttamistavoissa on monia sellaisia, jotka eivät sisälly Beethamin 
luokitukseen ollenkaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä Beethamin luokitus on 
tehty yhteiskunnallisen vallan oikeuttamisen näkökulmasta käsin. Kasvatuksen oi-
keuttaminen on viime kädessä tietyn elämänmuodon oikeuttamista (Kleinig 1982, 
89), jolloin siinä ilmenee yhteiskunnallisesta vallan oikeuttamisesta eroavia piir-
teitä. Lapseen, vanhempaan ja perheeseen liittyvät perustelut sopivat vain osittain 
Beethamin luokitukseen. 

Lisäksi olosuhteisiin liittyvät ja käytännölliset perustelut eivät näyttäneet so-
veltuvan Beethamin luokitukseen ollenkaan, mutta kotikasvatuksessa ja siihen 
liittyvässä vallankäytössä ne ovat hyvin oleellisia. Erot Beethamin luokituksen ja 
oman aineistoni pohjalta nousseen luokituksen välillä johtuvat osittain kotikasva-
tuksen voimakkaasti käytännöllisestä luonteesta: Kotikasvatus on käytännöllistä 
toimintaa, jossa vallankäyttöä ei ole mahdollista oikeuttaa puhtaasti periaatteiden 
pohjalta, vaan arkipäivän tilanteet muokkaavat sitä omalta osaltaan. 

Vaikka vanhempien oikeuttamisen tavoissa korostui kasvatuksen perustehtä-
vistä voimakkaimmin sosialisaatio, myös lapsen identiteetin kehittymiseen liittyviä 
perusteluja oli paljon. Ylipäätään vanhempien oikeutustavoissa näkyi kasvatuksen 
luonne asymmetrisenä ja käytännönläheisenä toimintana. Kuitenkin vanhempien 
oikeuttamisen tavat korostivat voimakkaasti myös lapsen oikeuksia ja arvoa, joten 
aineistoni vanhempien kuvaustapojen perusteella heidän kasvatustapansa näyttää 
painottuvan dialogisen kasvatussuhteen suuntaan. Ehkä hämmentävin piirre ai-
neistossani on ”perhearvojen” tai ”perheperiaatteiden” esiintulo, jonka oikeutuk-
seen ei kotikasvatus-, perhe- tai valtakirjallisuudesta löydy kannanottoja.   
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8 Johtopäätökset ja yhteenveto

Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimuksen johtopäätökset tutkimuskysymysten 
mukaisessa järjestyksessä sekä tarkastelen tutkimuksen eettistä, empiiristä ja teo-
reettista luotettavuutta. Vallan ja kotikasvatuksen välille on muodostunut tässä 
tutkimuksessa useita, niiden välisiä yhteyksiä selventäviä teoretisoinnin tapoja, 
joita voitaneen hyödyntää seuraavissa tutkimuksissa.

8.1 Kotikasvatukseen sisältyvän vallan ongelmakohtia ja 
mahdollisuuksia 

8.1.1 Vallan neljä ulottuvuutta ja sisäisen suhteen välttämättömyys 
kotikasvatuksessa 

Moderni valtakäsitys eli vallan kolme ensimmäistä ulottuvuutta onnistuvat ku-
vaamaan monia vallan ilmenemistapoja kuten konfl ikteja, päätöksenteon kautta 
tapahtuvaa valtaa ja ihmisen arvoihin, preferensseihin ja ajatuksiin vaikuttamista. 
Sen puitteissa on myös melko helppo tarkastella traditionaalisen kasvatuksen ky-
symyksiä esimerkiksi arvoista ja kasvatuksen välittämästä hyvästä. Liberaalin po-
liittisen ontologian valtakäsityksen heikkous on, että se ei huomioi vallan tuottavia 
puolia eikä sitä, että valtasuhde itsessään muokkaa identiteeteiltään siihen osallis-
tuvia tai jopa luo valtasuhteeseen osallistuvien identiteetit. Varsinkaan kotikasva-
tuksessa valta ei ole käytännössä koskaan ulkoinen suhde, vaan aina osapuolten 
välinen sisäinen suhde. 

Postmodernin valtakäsityksen vahvuutena onkin sisäisen suhteen olettaminen 
sekä vallan positiivisten, tuottavien puolien esille tuonti. Kotikasvatuksessa valtaa 
voidaan käyttää tuottavasti muun muassa lapsen suojelemiseksi, hänen identi-
teettinsä vahvistamiseksi ja arvotajunsa kehittämiseksi. Postmodernissa valtakä-
sityksessä ongelmiksi muodostuvat fragmentoitunut identiteettikäsitys sekä yliko-
rostunut konstruktivismi ja relativismi, joiden pohjalta kasvatuksen ja erityisesti 
kotikasvatuksen jo käsitteellinen ymmärtäminen on lähes mahdotonta. Kyseessä 
ei ole kuitenkaan vain teoreettinen paradigmojen välinen erimielisyys, vaan myös 
pragmaattinen tosiasia: postmodernismiin sitoutuneetkaan eivät kykene kasvatta-
maan ainakaan pieniä lapsiaan postmodernismin ideoiden mukaisesti.     

Postmodernismin valtakäsityksen ongelmat vältetään osittain sitoutumalla 
Popperin kolmen maailman malliin ja tulkitsemalla vallan mekanismeja sen poh-
jalta. Tällöin ei riitä, että keskitytään diskursseihin, vaan myös elämän materiaa-
liset, biologiset ja psykologiset reunaehdot on huomioitava. Modernia valtakäsi-
tystä täydennetään siis postmodernismin esiin tuomalla vallan sisäisen suhteen 
oletuksella ja postmodernia valtakäsitystä Popperin kolmen maailman mallilla. 
Tavallaan postmoderni valtakäsitys joutuu ottamaan askeleen modernin valtakäsi-
tyksen suuntaan ja moderni valtakäsitys askeleen postmodernin valtanäkemyksen 
suuntaan. Sen jälkeen nämä näkemykset pystytään yhdistämään melko tyydyttä-
västi siten, että kotikasvatuksessa ilmenevää valtaa voidaan kuvata huomioimalla 
sekä vallan että kasvatuksen ominaispiirteet. 
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Kotikasvatuksen suhteen yllä kuvattu ajattelutapa on välttämätön: Kyseinen 
teoreettinen ristiriita nousi esille juuri vallan ja kotikasvatuksen teoreettisten läh-
tökohtaoletusten yhteensovittamisyrityksen yhteydessä. Kotikasvatuksessa painot-
tuvat erittäin vahvasti sisäinen suhde ja tuottava, mahdollistava valta, mutta myös 
modernilla tavalla ymmärretty identiteetin kehittyminen.  

Alla olevassa taulukossa (taulukko 7) olen koonnut yhteen valtaan ja kasvatuk-
seen suhtautumisen tavat vallan neljän ulottuvuuden mukaisissa lähestymistavoissa 
eli behaviorismissa, kriittisessä teoriassa ja postmodernismissa. Olen myös lisännyt 
ulottuvuuden, jossa korostetaan ilmiön ainutlaatuisia piirteitä. Ilmiön ainutlaatui-
suuden korostus erottaa vallan ja kasvatuksen toisistaan, sillä vallassa ei painote-
ta vallan tai valtasuhteen erityisyyttä, toisin kuin kasvatuksessa, jossa pedagoginen 
suhde on erityinen suhde kasvattajan ja kasvatettavan välillä. Kasvatukseen sisälty-
vässä vallankäytössä kasvatuksen ainutlaatuisuus tulee esille dialogisessa kasvatus-
suhteessa.

Taulukko 7. Valta ja kasvatus vallan neljässä ulottuvuudessa

Kasvatus Valta Valta kasvatuksessa 
(sovellus)

Behaviorismi Kasvatuksessa välitetty 
stimulus aiheuttaa 
reaktion, joka 
ilmenee tietynlaisena 
käyttäytymisenä. 
Stimulus-Reaktio-
malli.

Vallanhaltija saa 
vallankohteen 
tekemään jotakin, 
mitä tämä ei muuten 
tekisi. 

Pyritään siihen, 
että vallan avulla 
kasvatettava saadaan 
toimimaan halutulla 
tavalla, mikä 
ilmenee näkyvänä 
käyttäytymisenä tai 
mukautumisena.

Laajennettu 
behaviorismi 

Ei selkeä. Vallanhaltija voi 
edellisen määrittelyn 
lisäksi estää tiettyjä 
asioita nousemasta 
päätöksenteon 
kohteiksi. 

Kasvatettavaan 
vaikutetaan myös 
estämällä tiettyjä 
asioita tulemasta 
päätöksenteon 
kohteiksi.

Kriittinen teoria Kasvatukseen 
vaikuttavat 
merkittävällä 
tavalla taloudelliset, 
rakenteelliset, 
poliittiset ja sosiaaliset 
tekijät. Ei ole olemassa 
niistä irrallista 
kasvatusta.

Valtaa käytetään 
vaikuttamalla ja 
manipuloimalla 
vallan kohteen 
preferenssejä, 
uskomuksia ja 
ajatuksia.

Kasvatettava 
sosiaalistetaan 
pitämään tietynlaista 
maailmaan 
oikeanlaisena ja 
kyseenalaista-
mattomana.

Postmodernismi Kasvatuksella ei ole 
foundationalistista 
perustaa.

Kaikki ovat vallan 
diskurssien vankeja. 
Pakeneminen 
valtasuhteista ei ole 
mahdollista. 

Kasvatuksessa 
tulee pyrkiä yksilön 
oman toimijuuden 
vahvistamiseen, 
ei universaaleihin 
tai modernisti 
tulkittuihin, 
traditionaalisiin 
kasvatuksen 
päämääriin.

Ilmiön 
ainutlaatuisten 
piirteiden 
korostaminen 

Pedagoginen suhde Puuttuu (ns. yleisissä 
valtateorioissa 
ei korosteta 
ainutlaatuisia 
piirteitä)

Dialoginen 
kasvatussuhde
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Kotikasvatuksen tarkasteluun yllä oleva taulukko ei kuitenkaan sovellu kuin osit-
tain, sillä kotikasvatukseen sisältyvän vallan tarkastelemiseksi vallan neljää ulot-
tuvuutta on tarkasteltava myös vallan tuottavien puolien ja auktoriteetin tuoman 
näkökulman kautta (taulukko 8). Parhaimmillaan tällainen suhde on dialoginen 
kasvatussuhde, jossa sosialisaatio ja identiteetin kehittyminen ovat sopusoinnussa 
keskenään. Vaikka vallan neljässä (tai oikeastaan kolmessa ensimmäisessä ulottu-
vuudessa) korostuvat konfl iktit ja vallan negatiivisuus, tarkastelukulma muuttuu, 
jos niitä tarkastellaan auktoriteetin kautta ilmenevänä valtana, jossa vallan kohde 
hyväksyy vallan haltijan vallankäytön. Tällöin esimerkiksi konfl iktien esiin tullessa, 
kasvatettava hyväksyisi vanhemman vallankäytön ja pitäisi sitä oikeutettuna. Täl-
löin kyseessä ei ole välttämättä negatiivinen valta edes kasvatettavan näkökulmasta 
käsin. 

Taulukko 8. Kotikasvatukseen sisältyvä valta vallan neljässä ulottuvuudessa tuotta-
vien puolten ja auktoriteetin näkökulmilla täydennettynä

Kasvatuksen 
tuottavat puolet

Haasteita
Auktoriteetin 
näkökulma

Behaviorismi Kasvatettavan 
suojeleminen 
tietynlaisen toiminnan 
tai käyttäytymisen 
vaatimuksen kautta. 

Kasvatus ei saavuta 
perimmäisiä 
päämääriään, jos 
käyttäytymiseen 
vaikuttaminen on 
kasvattajan ainoa 
kasvatusmenetelmä.

Asemaan 
perustuva ja 
mahdollisesti myös 
traditionaalinen 
auktoriteetti 
korostuu.

Laajennettu 
behaviorismi 

Kasvatettavan suojelu 
esimerkiksi ikäkauteen 
sopimattomilta 
vaikutteilta. 

Kasvattaja kohtaa 
Menonin paradoksin 
miettiessään missä 
on raja lapsen 
suojelun ja lapsen 
omien mielenkiinnon 
kohteiden välillä.

Moraalinen 
ja tiedollis-
kokemuksellinen 
auktoriteetti 
korostuvat.

Kriittinen teoria Tarpeellinen 
sosialisaatio sekä 
arvotajuisuuden 
välittäminen.

Kysymys intressien ja 
niihin vaikuttamisen 
ongelmallisuudesta.

Ontologis-
eksistentiaalinen 
ja moraalinen 
auktoriteetti 
korostuvat.

Postmodernismi Tilan antaminen 
kasvatettavalle: 
kasvatettavan 
omien näkemysten, 
ajatusten ja halujen 
kunnioittaminen.

Relativismin ja 
sallivuuden rajat.

Persoonallinen, 
karisman 
piirteitä sisältävä 
auktoriteetti 
korostuu.

Ilmiön 
ainutlaatuisten 
piirteiden 
korostaminen 

Kasvatettavan 
ainutlaatuisuus ja 
arvokkuus

Hyve- vs. 
oikeudenmukaisuus-
etiikan välinen sopiva 
suhde

Kaikkien 
auktoriteetti-
muotojen 
positiivisten puolien 
korostuminen.
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8.1.2 Vallan muotojen mahdollistama kasvatus ja kasvatuksen oikeutus

Vallan muotoja käsiteltiin pääluvuissa 5 ja 6. Jokainen vallan muoto hahmottaa 
valtasuhteen eri tavalla, oikeuttaa sen tietyllä tavalla ja luo tiettyjä mahdollisuuksia 
(ja rajoituksia) kasvatukselle. Tarkastelen näitä ulottuvuuksia alla olevissa taulu-
koissa (taulukot 9, 10 ja 11). Vallan muodot noudattavat muuten lukujen 5 ja 6 
jaottelua, mutta olen lisännyt taulukoihin kaksi vallan muotojen ääripäätä, joita 
ei ole käsitelty omina muotoinaan näissä luvuissa. Nämä muodot ovat väkivalta 
ja yhteistyö. Molempien kohdalla on määritelmällisesti epäselvää, kuuluvatko ne 
enää valtaan. Koska sekä väkivaltaa että yhteistyötä ilmenee kasvatukseksi väitetys-
sä toiminnassa, halusin ottaa ne mukaan, jotta pystyn tarkastelemaan kasvatuksen 
mahdollisuutta ja oikeuttamisen tapoja myös niissä. 

Vallan muotojen ja vallan luonteen välillä on selkeä yhteys: Kukin vallan muoto 
on luonteeltaan tietynlaista, sillä sitä määrittävät tietyt piirteet. Osalla vallan muo-
doista on potentiaalisesti suurempi todennäköisyys sortavaan valtaan, osalla tuot-
tavaan tai mahdollistavaan valtaan. Yksinkertaistettujen johtopäätöksien tekoa 
pitäisi kuitenkin välttää, sillä vallan muodon ilmeneminen ja oikeutus kotikasva-
tuksessa riippuu hyvin paljon myös tilannesidonnaisista ja vanhempi-lapsisuhtee-
seen liittyvistä tekijöistä. Vallan muotojen eettisyyden tarkastelussa on huomioita-
va paitsi vallan muoto itsessään, sen mahdollistamat eettisten periaatteiden kuten 
hyvinvoinnin ja vapauden toteutuminen, siihen sisältyvät menettelytavat, tilanne 
ja ympäristö sekä osapuolten välinen suhde (Kelman 2001, 19–20). 
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Melko yleisesti kasvatuksen toivottavina tavoitteina pidetään kasvatettavan 
oman (terveen) identiteetin kehittymistä (yksilöpainotus/identiteetti) ja tiettyjen 
arvojen ja periaatteiden sisäistämistä (yhteisöpainotus/sosialisaatio).244 Kosken 
(2001) mukaan kasvatuksen tehtävänä on sekä yhteiskunnallisen ja valtiollisen 
kansalaisuuden että persoonallisen yksilöllisyyden ominaisuuksien kehitys siten, 
että yhtä aikaa säilytetään, välitetään, muokataan ja muutetaan olemassa olevaa 
kulttuuria. Samanaikaisesti pyritään sekä kontrolloimaan että emansipoimaan 
lasta (vallan power over ja power to -ulottuvuuksien mukaisesti, lisäys tutkijan). 
(Koski 2001, 165.) Toisaalta arvojen sisäistämisellä on vahvasti myös identiteet-
titehtävää vahvistava vaikutus ja oman identiteetin kehittyminen voi auttaa ar-
vopohdinnoissa ja yhteisöön sosiaalistumisessa. Arvojen sisäistäminen ei olekaan 
parhaimmillaan vain sosiaalisaatiota, vaan syvällisempää inhimillisten ja eettisten 
arvojen pohtimista ja niiden mukaan elämistä.

Vallankäyttöä voidaan arvioida siltä kannalta miten nämä kaksi perustavoitetta 
toteutuvat. Jos vanhempi käyttää kasvatuksessa väkivaltaa, kumpikaan kasvatuk-
sen perustavoitteista ei toteudu: lapsi ei pysty kehittämään omaa identiteettiä eikä 
sisäistämään arvoja. 

Vallan manipulatiivisessa käytössä kasvattaja ei ilmaise toiveitaan suoraan, vaan 
vetoaa lapsen haluun toimia tietyllä tavalla ja tuntea itsensä ”normaaliksi”. Ran-
gaistusten sijaan turvaudutaan psyykkiseen manipulaatioon, jossa kasvatettava ei 
voi itse määritellä identiteettiään. (Puolimatka 1999, 261–262.) Vallan manipula-
tiivinen käyttö voi olla esimerkiksi sitä, että toimijaan yritetään iskostaa ajatusta 
hänen omasta toimijuudestaan ja päätösvaltaisuudestaan, mutta käytännössä pää-
dytään ’yhdessä’ hänen toivomustensa vastaiseen lopputulokseen (ks. Autio 2006, 
201). Tällöin vallan kohde sisäistää kyllä tietyt, manipulaation kautta välitetyt 
arvot, mutta ei kykene muodostamaan omaa, kasvattajasta erillistä identiteettiä. 
Annettujen konventioiden sisäistäminen ei nimittäin takaa henkistä kasvua eikä se 
myöskään luo ihmisestä itseä eli eettistä subjektia (Värri 2000, 134–135).

Vaikka vanhempi voi auttaa lapsensa kehittymistä esimerkiksi ajattelun ja tie-
dollisten taitojen osalta monin tavoin, hän ei voi määritellä lapsen syvintä rak-
kautta tai vaikuttaa hänen syvimpään minuuteensa. Ajattelun ja tiedollisten taito-
jen kehittäminen voi auttaa lasta hahmottamaan paremmin tekojensa seuraukset, 
mutta ne eivät takaa lapsen rakkautta hyvään. Minkäänlainen tieto, kurinpito tai 
suostuttelu ei voi pakottaa lasta rakastamaan hyvää. (Puolimatka 1999, 60–61; ks. 
myös Bardy 2002). Lapsen on vaikea tulla tietoiseksi omasta tahdostaan, jos hänen 
ei ole annettu tulla siitä tietoiseksi. Ihminen kykenee kuitenkin näkemään maail-
man ilman torjuntaa vain siinä mittakaavassa, missä määrin hän on kosketuksissa 
todellisen itsensä kanssa. (Miller 1985, 31, 71.) Tästä syystä manipulatiiviset val-
lankäytön menetelmät kotikasvatuksessa näyttäytyvät kielteisessä valossa. 

244 Kolmantena tavoitteena pidetään sivistystä, jonka näen olevan seurausta onnistu-
neesta identiteetin kehittymisestä ja sosialisaatiosta. En kuitenkaan tarkastele sivistystä 
tässä tarkemmin. 
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Baumrindin (1966) mukaan suorat vaikuttamisen muodot kuten kognitiivi-
nen vetoaminen ja valta ovat monin tavoin parempia kuin epäsuorat metodit ku-
ten huolenpidon kieltäminen ja syyllisyyden tuottaminen. Epäsuorat menetelmät 
ohittavat nimittäin lapsen tietoisen tahdon, mutta suorat menetelmät pakottavat
lapsen valitsemaan ja sen myötä myös ottamaan vastuuta. (Baumrind 1966, 903–
904.) Puolimatka (1999, 216, 226) puolestaan katsoo, että lapsen oman identi-
teetin kehitykselle avoin vallankäyttö on parempaa kuin vallan manipulatiiviset 
muodot, sillä silloin hän kykenee muodostamaan vanhemmastaan erillisen iden-
titeetin. Avoimen vallankäytön kautta lapsi ei kuitenkaan opi sisäistämään tiettyjä 
arvoja vaan pikemminkin tunnistamaan ja vahvistamaan omaa identiteettiään. 

Vastuulliset vanhemmat pyrkivät kuitenkin yleensä siihen, että lapsi oppisi si-
säistämään tiettyjä sääntöjä ja arvoja: tällöin lapsi ei käyttäydy tietyllä tavalla sen 
vuoksi, että häneltä odotetaan sitä, vaan siksi, että hän haluaa toimia kyseisellä 
tavalla (Barber 2000, 22). Arvokkaimpina voidaan pitää arvoja, jotka kasvatettava 
on pystynyt valitsemaan omaa identiteettiään samalla rakentaen.245 

Onnistuneen identiteetin kehittymisen ja sisäistämisen yhteistuloksena syntyy 
parhaimmillaan sivistynyt ihminen. Identiteetin kehittyminen ja arvojen sisäistä-
minen tapahtuu todennäköisimmin suhdetta painottavassa, dialogisuuden peri-
aatteita noudattavassa vallankäytössä (ks. kuvio 4). 

Kuvio 4. Identiteetin kehittymisen ja arvojen sisäistämisen mahdollisuudet erilai-
sissa vallan ja kasvatuksen välisissä toimintatavoissa

Kriteerit kasvatuksessa ilmenevälle vallankäytölle, jossa sekä kasvatettavan identi-
teetin kehittyminen että arvojen sisäistäminen mahdollistuvat, ovat vanhempi-lap-
sisuhteen painottaminen ja vaaliminen puhtaan aikuis- tai lapsilähtöisyyden sijaan 
sekä nykyhetkeä pidemmälle katsova lähestymistapa (kriteerit Hastings & Grusec 
1998, 470, sovellus tutkijan). Näitäkin tärkeämpi kriteeri on vallankäytön ohjautu-
minen dialogisuuden periaatteita kunnioittavasta kasvatussuhteesta käsin. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kasvatuksessa jouduttaisi toisinaan turvau-
tumaan myös avoimeen vallankäyttöön. Kotikasvatuksessa avoin vallankäyttö on 
usein välttämätöntä jo pelkästään vertikaalisen valtasuhteen, vanhempien velvol-

245 Erityisesti pienet lapset eivät kuitenkaan kykene ”sisäistämiseen” samassa merkityk-
sessä kuin aikuiset, sillä esimerkiksi moraalin kehitystä säätelevät osaltaan kehityspsy-
kologiset säännönmukaisuudet. 

Kyllä Ei

Arvojen sisäistäminen Kyllä Dialoginen 
kasvatussuhde

Manipulatiivinen 
vallankäyttö

Ei Avoin vallankäyttö Väkivalta

Identiteetin kehittyminen
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lisuuksien ja lapsen suojelun takia. Avoin vallankäyttö ei saisi kuitenkaan muo-
dostua ainoaksi vallankäytön tavaksi, vaan suhteeseen perustuvan, dialogista ideaa 
noudattavan vallankäytön tulisi olla läsnä jokapäiväisissä käytännöissä. Myöskään 
aikomus muuttaa ainoastaan kasvatettavan ulkoista käyttäytymistä ei saisi olla 
kasvatustekojen kriteeri (Värri 2002, 128) tai ainakaan ainoa kriteeri.  

Vallan eri muotojen arvioimisessa kasvatuksen perustehtävien eli lapsen si-
säistämisen ja identiteetin kehittymisen toteutumisen näkökulma on oleellinen, 
mutta ei ainoa kriteeri kasvatuksen vallankäytön eettisyyden arvioinnille. Tutki-
muksissa on myös osoitettu, että tavat tai tekniikat toimia muokkaavat ihmisen 
itsearvostusta ja sitä, miten vallan kohteeseen suhtaudutaan ja miten häntä arvos-
tetaan: Mitä negatiivisemmat tekniikat, sitä negatiivisemmaksi muuttuu myös val-
lan haltijan itsearvostus ja suhtautuminen vallankohteeseen (ks. esim. Rind & Kip-
nis 1999). Samoin vallan haltijan negatiiviset odotukset vallan kohdetta kohtaan 
johtavat negatiivisiin kokemuksiin vallan kohteesta (Georgesen & Harris 2006). 
Tämän nojalla voidaan olettaa, että vanhemman jatkuva negatiivisten, pakottavien 
vallan muotojen käyttö vaikuttaa hänen käsitykseensä itsestään kasvattajana sekä 
hänen käsitykseensä lapsesta negatiivisesti.  

Kannustava konteksti edistää yhteenkuuluvuutta ja lisää todennäköisyyttä, että 
lapsi sisäistää säännöt (Grolnick 2003, 31). Sisäistämistä edesauttaa myös van-
hemman positiivinen kiinnostus ja osallistuminen lapsen elämään (Hardy, Padil-
la-Walker & Carlo 2008, 216, 219). Arvokasvatuksessa ei ole kyse pelkästä kognitii-
visesta kehityksestä, vaan myös kodin positiivisesta tunneilmastosta, hyväksyvästä 
ilmapiiristä, vanhemman osoittamasta lämmöstä ja rakkaudesta sekä yhteenkuu-
luvuuden tunteesta, jotka edesauttavat rationaaliseen kommunikointiin liittyvien 
valmiuksien kehittymistä (Hämäläinen 1999, 88, ks. myös Puolimatka 2004, 47). 

Näin ollen vallankäyttöön liittyvät valinnat ja vallankäytön hallinta ovat yhte-
ydessä sekä kasvatettavan hyvään kasvuun että kasvatuksen ilmapiiriin ja kodissa 
parhaimmillaan ilmenevään välittämisen ilmapiiriin. Eettisesti kestävä kasvatuk-
sellinen vallankäyttö pyrkii huomioimaan nämä molemmat. Kootusti voidaan 
todeta, että eettisesti kestävä vallankäyttö kotikasvatuksessa perustuu dialogiseen 
kasvatussuhteeseen, painottaa vanhempi-lapsisuhdetta, suuntautuu nykyhetkeä 
pidemmälle, pyrkii kasvatettavan hyvään elämään ja kasvuun kasvatuksen perus-
tehtävien mukaisesti sekä toteutuu välittämisen ilmapiirissä. 

8.1.3 Valta ja kotikasvatus toisiaan täydentävinä lähtökohtina 

Lapsen kasvattaminen ei ole tekninen, vaan käytännöllinen kysymys ja kom-
munikointiin perustuva prosessi (van Manen 1990, 156). Kasvatus sisältää nor-
matiivisen elementin per se, mutta vallan normatiivisuus on yhteydessä tiettyyn 
kontekstiin tai tilanteeseen. Tämä tarkoittaa, että määriteltäessä tai tutkittaessa 
kasvatukseen sisältyvää valtaa, normatiivisuus tulee esille voimakkaammin kuin 
yleisen valtatutkimuksen valtateorioissa. Valtatutkimus ei myöskään perinteisesti 
sisällä oletusta toisen ihmisen hyvästä tai hyvän elämän päämäärästä, jotka ovat jo 
sisäänrakennettuina kasvatuksessa. Ehkä tästä johtuen valtateorioiden tapa käsi-
tellä valtaa on usein strateginen tai instrumentaalinen, kun puolestaan kasvatuk-
sen valtaa leimaavat voimakkaammin arvo- ja ihmiskäsityskysymykset. 
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Valtaa ja kasvatusta yhdistää molempien vaikea määriteltävyys. Siinä missä kas-
vatus ei Menonin paradoksia seuraten onnistu määrittämään tyhjentävästi kasva-
tettavan hyvää elämää eikä täten myöskään kasvatuksen tarkkaa päämäärää, yksi-
kään valtakäsitys ei Lukesin (1986, 4–5) mukaan kykene vastaamaan tyydyttävällä 
tavalla valtaan liittyviin kysymyksiin tai määrittelemään valtaa hyväksyttävällä, 
informatiivisella tavalla. Osittain tämä johtuu myös yhteiskuntateorian monista 
paradigmoista, jonka vuoksi myös vallasta puhuttaessa erilaiset sitoumukset ja 
metodologiat ovat arkipäivää (Wartenberg 1992, xii). 

Toisaalta jokainen valtanäkemys onnistuu sanomaan jotakin, mikä on totta ja 
oleellista: Vallalla näyttää olevan joku suhde intentioon ja tahtoon, vastarintaan 
seurauksineen on kiinnitettävä huomiota, käyttäytymisen muutokset ovat yksi 
tärkeä valtaan liittyvä piirre ja  yhteistoiminnallinen ja kommunikatiivinen valta 
on olennainen puoli valtaa. Näkemysten yhdistäminen yhdeksi, kaikkiin tapauk-
siin soveltuvaksi vallan määritelmäksi ei ole kuitenkaan mahdollista. (Lukes 1986, 
4–5.) Tutkimuksessani olenkin pyrkinyt nimenomaan näiden vallan keskeisten 
piirteiden hyödyntämiseen osana kotikasvatukseen sisältyvän vallan käsitteellistä-
mistä – määrittelemättä kuitenkaan yhtä valtakäsitystä.

Kotikasvatukseen liittyvää valtaa oli mahdollista tarkastella melko hyvin valta-
tutkimuksen yleisimpien lähestymistapojen – vallan luonteen, vallan neljän ulot-
tuvuuden ja vallan muotojen – kautta. Valtatutkimuksen teoriat ja näkökulmat 
auttoivat huomattavasti vallan käsitteellistämistä kotikasvatuksessa (ja yleisem-
minkin kasvatuksessa) kuten edelliset johtopäätösluvun alaluvut osoittivat. Lisäksi 
niiden kautta kotikasvatuksessa ilmenevään valtaan saatiin mukaan monipuoli-
sesti erilaisia näkökulmia. On vaikea uskoa, että puhdas aineistolähtöinen analyysi 
olisi tuottanut yhtä kattavan ja syvällisen kuvan kotikasvatukseen sisältyvästä val-
lasta kuin teorialähtöinen, valtatutkimuksen pohjalta tapahtunut tutkimus. Toi-
saalta kotikasvatus käytännöllisenä toimintana olisi jäänyt vaillinaisesti kuvatuksi, 
jos tutkimuksessa ei olisi ollut mukana empiiristä osaa.

Valtatutkimus ei huomioi kotikasvatukseen liittyviä erityispiirteitä, koska val-
tatutkimusta ei ole tehty kotikasvatusta tarkastellen tai sitä varten.246 Kotikasvatuk-
sessa ilmenevää valtaa on siis täydennettävä kotikasvatuskirjallisuuden – ja osittain 
myös haastattelemieni vanhempien – näkemyksillä kotikasvatukseen sisältyvien 
piirteiden osalta. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa rakkaus, dialoginen kas-
vatussuhde ja kysymys hyvästä elämästä (ks. tarkemmin luku 7). Toisaalta kasva-
tukseen liittymätön valtatutkimuskin on siirtynyt tarkastelemaan entistä voimak-
kaammin etiikkaan, ihmisten välisten suhteiden erityislaatuisuuteen ja ihmisten 
hyvinvointiin liittyviä teemoja, joten kotikasvatukseen soveltuva valtanäkemys ja 
yleinen valtakirjallisuus ovat ehkä tulevaisuudessa lähempänä toisiaan. Toisaalta 
kotikasvatus on niin ainutlaatuinen ilmiö, että sen kuvaaminen ei onnistune kos-
kaan täysin, jos siihen liittyviä erityispiirteitä ei oteta huomioon. 

246 Yleisessä valtakirjallisuudessa oletetaan pääsääntöisesti muun muassa, että val-
lanhaltija toimii omien, usein egoististen tai vähintään strategisesti suuntautuneiden 
intressiensä mukaisesti. Kotikasvatuksessa kasvattaja toimii kuitenkin usein lapsen 
parhaan näkökulmasta katsottuna, jolloin hänen intressinsä ovat ainakin osittain alt-
ruistisia.  



290

8.2 Luotettavuustarkastelua

8.2.1 Eettinen pohdinta

Tutkimuksen eettinen pohdinta on välttämätöntä, sillä todellisuus sisältää moni-
naisia arvoja, arvostuksia ja normatiivisia näkemyksiä, joiden ulkopuolelle tutki-
muksessakaan ei voida päästä. Eettiset ratkaisut kietoutuvat yhteen tutkimuksen 
teoreettisten ja metodisten ratkaisujen kanssa. Erityisesti eettiset ratkaisut näkyvät 
perhesuhteiden tutkimisessa, jossa jo aiheen tutkittavaksi ottaminen on eettinen 
ratkaisu, jonka taustalla on usein institutionalisoituja käytäntöjä ja sen myötä toi-
votun ja ei-toivotun välisen rajan määrittelyä. (Pösö 2008, 93, 105.) Se, että yh-
teiskuntatieteissä kohde reagoi tutkimukseen ja että tutkimustulokset voivat jopa 
muuttaa kohteen ominaisuuksia, tekee siitä eettisesti erityislaatuista. Ydinkysy-
myksiksi nousevat kysymykset koskevat tiedon tarpeellisuutta, hyväksyttäviä tie-
don sovellutuksia sekä sitä, kenen on syytä tietää. (Alasuutari 2005, 23.) 

Perhesuhteiden tutkiminen on aina eettistä tasapainoilua ja tutkimustulokset 
ovat riippuvaisia siitä, kenen ääni tulee esille, kenen näkökulmaa painotetaan ja 
kenellä ylipäänsä on oikeus sanoa kyseisestä asiasta jotakin. Eettiset kysymykset 
moninkertaistuvat silloin, kun tutkitaan vaikeita perhesuhteita, joihin Sevón ja 
Notko laskevat kuuluviksi myös perheen vallankäytön. (Sevón & Notko 2008, 
22–23.)247

Vallan valitseminen tutkimusaiheeksi on jo sinänsä selkeä valinta tutkia eet-
tisesti herkkää aihetta, johon ihmisillä yhdistyy monenlaisia mielikuvia ja koke-
muksia kauhusta kiehtovuuteen. Itse tiedostin tämän jo aihetta valitessani. Näin 
aiheen tutkimisen kuitenkin niin tärkeäksi, että katsoin mahdollisen uuden tiedon 
hyödyn olevan suurempi kuin herkän aiheen valitsemisen tuomien haittojen. 

Tutkimukseni etiikka näyttäytyy voimakkaimmin kahden kysymyksen kautta: 
Onko eettisesti oikein tunkeutua perheiden rauhaan kysymään heiltä intiimejä ky-
symyksiä heidän valtanäkemyksistään ja -käytännöistään? Entä millä tavalla haas-
tattelulainauksia käytetään eettisesti kestävällä tavalla?

Keräsin aineistoni lumipallo-otannalla. Lumipallo-otanta on aineistonkokoa-
mismenetelmä, jossa haastattelujen alussa on avaihenkilö tai avainhenkilöitä, jotka 
johdattavat tutkijan muiden tiedonajantajien (eli haastateltavien pariin) (Tuomi 
& Sarajärvi 2002, 88). Kerroin laajalle lähipiirilleni tekeväni kyseisestä aiheesta väi-
töskirjaa ja pyysin heitä kysymään mahdollisesti tuntemiltaan, kriteerit täyttäviltä
perheiltä kiinnostusta haastateltaviksi. Haastattelemani perheet ovat tämän seu-

247 Tutkimuksen yhtenä tehtävänä voidaan pitää ”äänen antamista” sellaisille ihmisil-
le ja ihmisryhmille, joiden ”ääni, kokemukset, intressit tai väärinkäyttö eivät muutoin 
tule kuuluviin”. Tämä tarkoittaa, että perhetutkimuksessa perhettä ja perhesuhteita oli-
si tarkasteltava moninaisuuden näkökulmasta käsin. Koska perhesuhteet näyttäytyvät 
erilaisina suhteen eri osapuolille, äänen antaminen eri osapuolille on tärkeää. Moninai-
suus merkitsee myös perhesuhteiden muuttuvuuden huomioimista. (Pösö 2008, 95.) 
Olen antanut äänen haastattelemissani perheissä sekä äidille, isälle että nuorelle. Olen 
myös huomioinut, että perhetilanteet ja –tulkinnat muuttuvat varsinkin perheen elä-
mänvaiheiden mukana voimakkaastikin. 
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rauksena ”opiskelukaverin työkaverin perhe”, ”siskon harrastuksesta tuntema per-
he” tai ”vanhempien perheystävien sukulaisperhe”. Jätin yhden ilmoituksen myös 
yliopiston ilmoitustaululle, mutta en saanut yhteydenottoja sen tiimoilta. 

Itse mietin vasta jälkeenpäin eettistä ongelmaa, joka seurasi tavastani kysyä 
suostumusta haastatteluihin. Avainhenkilö oli saanut jo perheen alustavan suos-
tumuksen siinä vaiheessa, kun välitti tiedot kyseisestä perheestä minulle. Soitin 
itse avainhenkilöltä saamaani puhelinnumeroon, joka oli yleensä perheen äidin 
puhelinnumero. Tässä vaiheessa kerroin tutkimuksesta tarkemmin ja kysyin uu-
delleen suostumusta haastateltaviksi. Ongelman ydin on, että en ole kysynyt suos-
tumusta jokaiselta haastateltavalta itse erikseen. Perheen yhteisenä suostumukse-
na minulle näyttäytyvä suostumushan on voinut sisältää jonkun perheenjäsenen 
vastustusta tai negatiivista asennetta, joka ei ole välittynyt minulle asti ja jonka 
muu perhe on vaientanut. 

Lumipallo-otanta olisi tehnyt vaikeaksi jokaisen haastateltavan suostumuksen 
kysymisen alkuvaiheessa, mutta toki olisin voinut soittaa jokaiselle perheenjäse-
nelle erikseen ennen perheen tapaamista. Näin olisin saanut ehkä todellisen kuvan 
tilanteesta. Vaikka haastatteluissa ei oikeastaan ilmennyt seikkoja, jotka olisivat 
kertoneet jonkun perheenjäsenen haluttomuudesta haastateltavaksi, se ei poista 
henkilökohtaisen suostumuksen saamiseen liittyvää eettistä ongelmaa. 

Tutkijan ja tutkittavan suhteessa tulee noudattaa samoja moraalinormeja 
kuin jokapäiväisessä elämässä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tieteen-
harjoittamisen vuoksi ei legitimoida poikkeamia eettisistä normeista. (Hilpe-
lä 2002, 80.) Yhtenä eettisenä kysymyksenä haastattelututkimuksessa on suhde 
haastateltavaan. Alasuutari (2005) huomauttaa, että tutkija on usein ”rajattoman 
kiinnostunut” tutkittavistaan ja heidän elämästään. Tällöin tutkittavalle voi syn-
tyä kuvitelma, että kyseessä on asiaperusteista suhdetta syvempi suhde. Tällaisen 
kuvitelman ylläpito on usein tutkijalle tutkimusaineiston koonnin näkökulmasta 
käsin houkutteleva, mutta siinä piilee myös hyväksikäytön vaara. Toisaalta sekin 
on loukkaavaa, mikäli tutkijasta paistaa välinpitämättömyys haastateltavaa koh-
taan ihmisenä. (Alasuutari 2005, 19.) 

Jos tutkija ystävystyy tutkittavan kanssa, ystävän henkilökohtaisten tietojen 
raportoimista voidaan pitää arveluttavana. Toisaalta taas jos ystävystymistä ei ta-
pahdu, tilanne voidaan nähdä ongelmalliseksi, jos tutkijan päämäärä tietojen saa-
miseksi tulkitaan strategiseksi toiminnaksi. Tällöin vain täysin harmittomien asi-
oiden kokeellinen tutkimus voisi olla eettisesti ongelmatonta. (Hilpelä 2002, 81.) 
Tällaisten asioiden tutkiminen ei ole kuitenkaan yleensä mielenkiintoista.

Näin ollen tutkijan on pystyttävä tasapainoilemaan sopivan inhimillisyyden ja 
kiinnostuksen sekä tietyn etäisyyden pitämisen välillä. Tähän itsekin pyrin ja tun-
sin onnistuvani siinä kohtalaisen hyvin. Useamman perheenjäsenen haastattelemi-
nen auttoi asiaa: Kun olin perheessä monia tunteja, haastattelujen välillä pidimme 
taukoja, joiden aikana perheet olivat järjestäneet jopa kahvi- tai ruokatarjoiluja. 
Tällöin pääsimme keskustelemaan muustakin kuin haastatteluista. Tämä vaikutti 
mielestäni positiivisesti ilmapiiriin. Lopullisen vastauksen siihen miten tässä on-
nistuin, voisivat antaa kuitenkin ainoastaan haastattelemani ihmiset.

Haastattelutilanteissa saamani vastaanotto oli erinomaisen hyvä. Kaikki haasta-
teltavat suhtautuivat minuun erittäin ystävällisesti. Perheen vanhemmat kertoivat 
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asioista rehellisen ja avoimen tuntuisesti ja laajasti selittäen. Tuntui jopa oudolta, 
että vaikka olin heille vieras ihminen, he kertoivat minulle niin intiimejä asioita 
perheen sisäisistä asioista. 

Perheiden nuorten haastattelut osoittautuivat kuitenkin hieman erilaisiksi kuin 
olin kuvitellut. Ensimmäinen yllätys oli, että nuoret kertoivat perheestään ja sen 
vallankäytöstä hyvin positiivisesti (positiivisemmin kuin vanhempansa). Yhtenä 
syynä haastattelujen välittämälle myönteiselle kuvalle vanhempien ja nuorten väli-
sistä suhteista voi olla Röngän ja Poikkeuksen (2000, 13) tutkimuksensa perusteel-
la tekemä oletus, että suhteellisen strukturoitu haastattelu ei innoita nuoria kovin 
laveisiin kuvauksiin tai kriittisiin kommentteihin.248 

Koska oma haastatteluni oli myös rakenteeltaan strukturoitu, syy voi olla mah-
dollisesti omassa tutkimuksessani sama. Muita syitä voinevat olla nuorten todelli-
nen, suhteellisen suuri tyytyväisyys perhetilanteeseen tai roolini aikuisena, minkä 
johdosta nuoret kertoivat asioista minulle varmasti eri tavoin kuin esimerkiksi 
ikätovereilleen. Vasta jälkikäteen huomasin, että en ollut maininnut haastateltavil-
le, että en kerro heidän haastattelujensa sisällöistä muille perheenjäsenille. Pahim-
millaan tämä voi olla osasyynä nuorten yllättävän positiiviselle kerrontatavalle. 

Röngän ja Poikkeuksen havainto saattaa selittää osittain myös toista hämmäs-
tykseni aihetta eli nuorten lyhyitä vastauksia haastattelukysymyksiin. Nuoret vas-
tasivat kysymyksiin usein hyvin lyhyesti, ylimääräisiä selityksiä antamatta. Koska 
periaatteenani oli haastateltavan mahdollisimman suuri kunnioittaminen, en ky-
synyt enempää tai houkutellut nuorta pidempään vastaukseen, mikäli aistin, että 
hän ei halunnut tai osannut vastata pidemmälti. Osasyynä lyhyisiin vastauksiin 
voinee olla myös nuorten elämäntilanne, jossa vieraaseen aikuiseen suhtaudutaan 
kohteliaan etäisesti eikä haluta kertoa hänelle kovin henkilökohtaisia asioita ja 
tuntemuksia. Lisäksi nuoret eivät ole tottuneet samalla tavalla abstraktien asioiden 
verbaaliseen esilletuontiin tai pohdintaan kuin aikuiset.  

Asia, joka jäi askarruttamaan minua haastattelujen jälkeen, koski tilannetta 
lähtöni jälkeen. Erityisesti perheissä, joissa olin haastatellut kolmea perheenjäsen-
tä, mietin, onko käynnistäni seurannut mahdollisia jälkipuheita ja -puinteja tai 
jopa riitoja. Vaikka tutkimusaiheeni on ollut kaikkien haastateltavien tiedossa etu-
käteen, konkreettiset, suorat kysymykset näyttivät yllättävän osaa haastateltavista. 
Todennäköisesti ihmisiä on kiinnostanut myös, miten toiset perheenjäsenet ovat 
samoihin kysymyksiin vastanneet. On siis mahdollista, että haastattelukäynnistäni 
on aiheutunut perheille jonkinlaista haittaa. Haastattelulainauksia valikoidessani 
jouduinkin miettimään paitsi perheiden anonymiteetin suojausta, myös sitä, min-
kä verran voin käyttää lainauksia, joista perheenjäsenet voivat mahdollisesti tun-
nistaa toisensa. Täysin tämän ongelman välttäminen ei ollut mahdollista.  

248 Myös Kemppainen (2001) huomasi omassa tutkimuksessaan, että nuorimman su-
kupolven edustajien (18–30-vuotiaiden) vastaukset kotikasvatusmuistoja koskien oli-
vat usein niukkasanaisia, vailla runsaita omia kokemuksia, tunteita ja kannanottoja. 
Kemppainen arvelee osasyyksi sitä, että koska juuri kellään ei ollut omia lapsia, haasta-
teltavat eivät olleet joutuneet peilaamaan lapsuutensa kotikasvatusta omaan vanhem-
muuteensa. (Kemppainen 2001, 87.)
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Muutin luonnollisesti haastatteluaineistosta kaikkien perheenjäsenten nimet, sa-
moin tarvittaessa muutakin sellaista tietoa, joiden perusteella tunnistaminen olisi 
mahdollista. Tunnistamisen vaikeuttamiseksi ja haastateltavien suojaamiseksi olen 
päätynyt ratkaisuun, että haastattelulainausten yhteydessä on kerrottu vain puhuja 
(äiti, isä, poika tai tyttö), mutta haastateltavia ei ole koodattu tai numeroitu miten-
kään. Jos samat (muutetut) nimet ovat esiintyneet tutkimuksen haastattelulainauk-
sissa useampaan kertaan, olen muuttanut nimet uudestaan. Näin ollen tekstistä ei 
voi päätellä, mitkä kaikki haastattelulainaukset ovat saman ihmisen lainauksia. 

Yhtenäistä, yksilöittäin tai edes perheittäin etenevää ”kertomusta” tai näkemys-
tä haastateltavien näkemyksistä ei siis ole muodostettu. Eettisten syiden lisäksi tä-
hän on myös metodologisia syitä: Tutkimukseni metodologiset valinnat – lähinnä 
teorialähtöisyys ja empirian esimerkinomainen rooli tutkimuksessa – eivät vaati-
neet tai puoltaneet tällaista tarkastelutapaa. 

8.2.2 Teoriaan liittyvä pohdinta

Valtatutkimusta hankaloittaa valmiin tai kattavan valtateorian tai -viitekehyksen 
löytämisen mahdottomuus. Valtakirjallisuus on vaikeahkoa ja sitä on valtavat mää-
rät. Koska tutkijan on siis valittava vain osa valtakirjallisuudesta tutkimukseensa, 
rajauksen teko on jo haaste sinänsä. (Antikainen 2002, 33–34.) Tutkimuksessani 
tämä näkyi rajauksen teon hankaluutena sekä hyvin suurena luetun kirjallisuuden 
määränä. Lopullinen rajaus tapahtui tutkimuskysymysten kautta, ja niihin vaikut-
ti oleellisesti päämääräni tutkia valtaa kotikasvatuksesta käsin. 

Oleellisten, tutkimukseeni liittyvien asioiden löytäminen kirjallisuudesta oli 
toisinaan haasteellista ja vaati normaalia intensiivisempää tiedonhakua koko tut-
kimusprosessin ajan. Käyttämäni kirjallisuus on ollut nähdäkseni kuitenkin mel-
ko kattavaa ja relevanttia. Vallan monipolvisuuden huomasin muun muassa siinä, 
että monista käsitteenmäärittelyistä ja analyyttispainotteisesta käsittelytavastani 
huolimatta käsittelen valtaa tutkimuksessani toisinaan myös ilman vallan käsit-
teen eksplikointia. Vaikka valtaa voidaan käsitteellistää, siitä puhuminen ja sen tut-
kiminen on aina osittain myös implisiittistä.

 Tutkimuksen tärkeyden kriteereinä voidaan pitää muun muassa aiheen tär-
keyttä kyseisellä tieteenalalla sekä uuden teoreettisen tietämyksen kehittämistä 
(Hammersley 1992, 73). Näillä kriteereillä arvioiden tutkimukseni on onnistunut: 
Valta kasvatussuhteissa on hyvin keskeinen, mutta osittain laiminlyöty tutkimus-
aihe. Erityisen tärkeää vallan tutkiminen on kotikasvatuksessa, sillä kotikasvatus-
tutkimus on edelleen vähäistä ja siinä on paljon tutkimattomia kysymyksiä (ks. 
esim. Hämäläinen & Nivala 2008, 28). 

Muotoilemaani modernin ja postmodernin valtanäkemyksen yhdistävää syn-
teettistä valtanäkemystä, jota voidaan käyttää kasvatuksessa ilmenevän vallan tar-
kasteluun, ei ole ilmeisesti myöskään kukaan esittänyt aikaisemmin. Tältä osin 
kyseessä on siis nähdäkseni uuden, teoreettisen mallin esittäminen. Muita tutki-
muksen esiin tuomia, uusia teoreettisia malleja ovat Weberin auktoriteettiluoki-
tuksen laajentaminen, vallan muotojen tarkastelu suhteessa kasvatuksen mahdol-
lisuuteen ja oikeuttamiseen sekä vallan neljän ulottuvuuden tarkastelu dialogisen 
kasvatussuhteen näkökulmasta käsin.  
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Oman haasteensa toi yleisen valtatutkimuksen soveltaminen kotikasvatukseen. 
Aluksi valtaa ja kotikasvatusta koskevat teoretisoinnit kulkivatkin hyvin irrallaan 
toisistaan, mutta tutkimusprosessin loppuvaiheessa aloin löytää tavan yhdistää 
niitä saumattomammin. Mitä pidemmälle tutkimukseni eteni, sitä selvemmin val-
ta ja kotikasvatus alkoivat linkittyä toisiinsa. Tosin tämä vaati yleisen valtakirjalli-
suuden käsittelemisen supistamista ja rajaamista radikaalisti. Katson, että keskeiset 
valtatutkimuksen käsitteet ovat kuitenkin soveltuvia myös kotikasvatukseen sisäl-
tyvän vallan tarkasteluun. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus ei kohdistu johonkin 
tiettyyn seikkaan, vaan kyseessä on koko tutkimusprosessin luotettavuus (Eskola 
& Suoranta 2005, 210). Tutkimuksen validiteettitarkastelu on Koro-Ljungbergin 
(2005) mukaan yhteydessä tutkimuksessa käytettyyn teoriaan, teoreettiseen viite-
kehykseen ja käsitteiden välisiin yhteyksiin. Ansiokas laadullinen tutkimus onnis-
tuu siirtämään teoreettisen viitekehyksen keskeiset käsitteet teoriasta käytännön 
tutkimustyöhön ja analyysiin. Tutkimukseen sisältyvien epistemologisten ja meto-
dologisten valintojen on oltava lisäksi tietoisia. (Koro-Ljungberg 2005, 276–277.) 

Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pi-
kemminkin jonkin tapahtuman kuvaamiseen, tietyn toiminnan ymmärtämiseen 
tai teoreettisesti mielekkääseen tulkintaan tietystä ilmiöstä (Eskola & Suoranta 
2005, 61), laadullisessa tutkimuksessa voidaankin Uusitalon (1991, 78) ehdotuk-
sen mukaisesti puhua mieluummin teoreettisesta tai olemuksellisesta yleistettä-
vyydestä kuin tilastollisesta yleistettävyydestä (Eskola & Suoranta 2005, 67). Tämä 
kuvaa hyvin myös omaa tutkimustani, jossa päämääränä oli nimenomaan teoreet-
tinen yleistettävyys. 

Yleistettävyydellä voidaan tarkoittaa myös siirrettävyyttä, jolloin siirrettävyys 
voi koskea joko teoreettisia käsitteitä tai tutkimuksen havaintojen soveltumista 
toiseen toimintaympäristöön (Eskola & Suoranta 2005, 68). Tutkimukseni tavoit-
teena on ollut yleisten valtakäsitteiden ja -teorioiden siirrettävyys kotikasvatusym-
päristöön. Tutkimukseni on oikeastaan ensimmäinen tutkimus, jossa yleisen tason 
valtakäsitteitä ja -teorioita on siirretty kotikasvatuksen tarkasteluun. Siirrettävyy-
den onnistuminen näyttäisi ainakin osittain toteutuneen, mutta vasta aika näyttää, 
onko siirrettävyyttä tapahtunut myös laajemman tutkimusyhteisön mielestä. 

Realistisessa luotettavuusnäkemyksessä perinteisellä validiteetin käsitteellä on 
keskeinen merkitys. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa olevien teo-
reettisten ja käsitteellisten määrittelyjen ja menetelmällisten ratkaisujen sopusoin-
tuisuutta ja keskinäistä loogisuutta. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan aineiston 
ja tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten välistä pätevyyttä. (Eskola & Suoranta 
2005, 213.) 

Omassa tutkimuksessani olen kiinnittänyt erityistä huomiota sisäiseen validi-
teettiin. Teoreettiset ja käsitteelliset määrittelyt ovat toivoakseni melko hyvin so-
pusoinnussa menetelmällisten ratkaisujeni kanssa, päädyinhän teorialähtöiseen 
kvalitatiiviseen tutkimukseen juuri siksi, että halusin tarkastella valtateorioiden 
soveltuvuutta kotikasvatuksen kontekstissa. Ulkoinen validiteetti tutkimuksessa-
ni lienee kohtalainen, mutta aineistosta tehdyt tulkintani voivat ehkä joisssakin 
kohdissa olla yliedustavia, kun olen katsonut tiettyjen haastattelupätkien olevan 
todiste tietyn tarkastelutavan tai käsittellistämisen elinvoimaisuudesta. 
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Kannatettavana voidaan pitää Pitkäniemen (2005) ehdotusta siitä, että meto-
dologiaa tarkasteltaisiin ja kehitettäisiin aiempaa enemmän sisällöllisistä näkö-
kulmista käsin jopa siinä määrin, että metodin käytön ja kehittämisen kriteerinä 
olisi perimmältään sisältö. Parhaimmillaan sisällöllisten teorioiden kehittely olisi 
siis vahvasti vuorovaikutuksessa metodologisen kehittämisen kanssa. (Pitkäniemi 
2005, 361–362, 364.) Tämä olisi erityisen antoisaa kasvatuksellisen vallan tutkimi-
sessa, jossa metodologisesti oivaltavat vallan tutkimisen tavat eivät ole mahdollisia 
ilman vallan vahvaa sisällöllistä tuntemusta. 

8.2.3 Empiriaan liittyvä pohdinta 

Empiirinen osa on jäänyt osittain teoreettisen osan varjoon ainakin ajallisesti. 
Tutkimuksessani on väitöskirjaksi korkeintaan kohtalaisesti haastateltavia. Tämä 
on ollut tietoinen rajaus teoreettisen osan painottumisen vuoksi. Haastatteluja ei 
ole myöskään varsinaisesti analysoitu millään tietyllä menetelmällä, vaan niitä on 
luettu läpi tiettyjä asioita niistä etsien tai välillä myös niistä uusia, teoriaan sisäl-
tymättömiä asioita etsien. Silti aineisto on ollut kotikasvatukseen sisältyvän vallan 
näkökulmasta katsottuna runsas ja mielenkiintoinen.   

Toisaalta tutkimukseen valikoituneiden perheiden homogeenisuus (keskiluok-
kaisuus, korkeahko koulutustaso, suomalaisuus, useampi lapsi perheessä ja suu-
rempien ongelmien puuttuminen) on osaltaan vaikuttanut varmasti siihen, että 
haastateltavien kerronta on ollut monissa kohdissa samantyyppistä. Esimerkiksi 
lähes kaikki vanhemmat näkivät voivansa itse vaikuttaa lastenkasvatukseen ja siinä 
esiintyvään vallankäyttöön melko paljon. Samoin he pitivät itseään vastuullisina 
toimijoina. Näkemyksiin lienee vaikuttanut myös lasten menestyneisyys tai so-
peutuneisuus: haastateltavien vanhempien lapsilla ei ainakaan heidän kertomansa 
mukaan ollut ilmennyt todella suuria tai vaikeita ongelmia. Jos haastateltaviksi 
olisi valikoitunut myös esimerkiksi sosiaalitoimen asiakkaita tai monikulttuurisia 
perheitä, näkemykset vallasta ja vallankäytöstä kotikasvatuksessa olisivat voineet 
olla moniäänisempiä.  

Haastattelun käyttämiseen aineiston keruun menetelmänä olin tyytyväinen, 
sillä sain sen kautta vallan ilmiöihin kotikasvatuksessa toivomaani konkreetti-
suutta ja syvyyttä. Myös kaikki teemahaastattelun vahvuudet näyttäytyivät omassa 
aineistossani. Aineistoni ”hyvyys” näkyi muutoksissa jopa tutkimuskysymysten ja 
otsikon tasolla niin, että kotikasvatus on lopulta mukana tutkimuksessa vahvem-
min kuin aluksi suunnittelin.

Kvalitatiivisen tutkimuksen suurimpia haasteita on teorian ja aineiston vuo-
ropuhelu niin, että ”evidenssi toimii, mutta myös synnytetty teoria on hedelmäl-
linen” (Pitkäniemi 2005, 363). Tämä on kova haaste, jota en ole kokonaan pysty-
nyt täyttämään evidenssin toimivuuden osalta. Aineistoni ei ollut (tarkoituksella) 
systemaattisesti analysoitu eikä ehkä riittävän edustavakaan, jotta olisin pystynyt 
uusien, teoreettisten väittämien aukottomaan esittämiseen, ainakaan empirian 
pohjalta. 

Tutkimukseni arvo on teoreettisen vallan ja kotikasvatuksen välisen analysoin-
nin ja keskustelun selventämisessä ja empirian osalta heurististyyppisessä uusien 
ideoiden esittämisessä, joita voitaisiin tutkia tarkemmin seuraavissa tutkimuksissa. 
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Toisaalta osa empiriassa esille tulleista seikoista, kuten vanhemman ja lapsen väli-
sen vallan vastavuoroisuus, vallan lukuisat ilmenemistavat ja vallan oikeuttamisen 
tapojen erilaisuus suhteessa yhteiskunnallisen vallan oikeuttamiseen, ilmenivät 
empiriassa niin vahvoina, että katson niiden evidenssin olevan riittävä. 

Vaikka haastattelin samasta perheestä kolmea eri perheenjäsentä, en silti saanut 
kuvaa koko perheen valtasuhteista. Erityisesti haluan painottaa, että nyt sain selvil-
le vanhempien ja nuorten käsityksiä ja kokemuksia vallasta ja vallankäytöstä, mut-
ta en pystynyt tutkimaan vallankäyttöä itsessään. Valtaa kotikasvatuksessa olisikin 
hyvä tutkia jatkossa haastattelujen lisäksi myös havainnoiden ja videoaineistoa 
keräämällä ja analysoimalla. Tällöin saataisiin tietoa myös perheiden todellisista 
valtatilanteista, ei pelkästään perheenjäsenten näkemyksistä ja kokemuksista. Van-
hemman käsitykset ja käytännön kasvatus – niin kutsuttu ideaalivanhemmuus ja 
arkivanhemmuus – voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan (Poikolainen 2002). 
Jatkossa olisi myös hyvä, jos voitaisiin haastatella kaikki perheenjäsenet samasta 
perheestä ikään katsomatta. Vanhempi-lapsisuhteen lisäksi olisi mielenkiintoista 
tutkia myös sisarusten välistä valtaa sekä aviopuolisoiden välistä valtaa. 

Samoin itseäni kiinnostaisi kovasti tutkia samojen ihmisten näkemyksiä ja ko-
kemuksia vallasta useassa eri kontekstissa: miten esimerkiksi vanhemmat näkevät 
vallankäytön kotona, työpaikalla ja politiikassa.249 Vallan tutkimiseksi tarvittaisiin 
ylipäänsä laajempia, pidempikestoisia ja monitieteisempiä tutkimuksia. Ihanne 
olisi, jos vallasta kotikasvatuksessa voitaisiin tehdä laaja pitkittäistutkimus, jossa 
samoja perheitä seurattaisiin pitkään, esimerkiksi 20 vuoden ajan. Tällöin olisi 
mahdollista käyttää monipuolisesti erilaisia tiedonkeruun menetelmiä sekä seura-
ta jopa, millaisia vaikutuksia tietyillä vanhempien vallankäytön tavoilla on lapsiin 
ja kodin ilmapiiriin.

Nähdäkseni tyydyttävän valtakäsityksen, jota voisi soveltaa myös empiiriseen 
analyysiin, täytyy pitää sisällään sekä fi losofi nen, psykologinen, yhteiskunnallinen 
että eettinen näkökulma. Tosin yksittäinen tutkija ei voi millään käsitellä jokaista 
näistä näkökulmista kattavasti ja taitavasti, vaan kattava valtatutkimus tarvitsisi 
nykyistä laajempia, pidempikestoisia ja monitieteisempiä tutkimuksia, jotta val-
lasta ilmiönä erilaisissa empiirisissä konteksteissa voitaisiin saavuttaa syvempi ja 
realistisempi kuva. 

Empiirisen tutkimuksen luotettavuus on Puolimatkan (2002a) mukaan ”pe-
rimmältään sen kykyä tarjota totuudenmukaista tietoa siitä todellisuuden osa-
alueesta, johon tutkimuksessa etsitään vastausta”. Realistinen totuuskäsitys on 
mielekkäin totuusteoria myös kvalitatiiviselle tutkimukselle sen vuoksi, että epis-
teemiset totuusteoriat viittaavat vain totuuden kriteereihin, kun puolestaan rea-
listinen totuusteoria eli totuuden korrespondenssiteoria on soveltuva yleispätevä 
määritelmä totuuden merkitykselle. (Puolimatka 2002a, 466.) Koherenssi tai prag-
maattisuus eivät voi olla totuuden määritelmiä, vaan nimenomaan kriteereitä: esi-
merkiksi toden teorian pitää mahdollistaa menestyksellinen toiminta (Määttänen 
2001, 144–145).

249 Nevitten ja Kanjin (1999) tutkimuksen mukaan ihmisen auktoriteettiorientaatiot 
työssä, perheessä ja politiikassa ovat nimittäin empiirisesti yhteydessä toisiinsa. 
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Useat laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin keinot pohjautuvat 
itse asiassa juuri totuuden korrespondenssiteorian mukaisesti määriteltyyn tai 
ymmärrettyyn totuuteen. Esimerkiksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus-
kohteen oletetaan yleensä olevan reaalisesti olemassa, vaikka totuudenmukaisen 
tiedon etsimisen mielekkyys kiellettäisiinkin. (Moilanen 2000, 184, 186; Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 134, ks. myös Raatikainen 2004, 73.)250 Kvalitatiivinen tutkimus 
menettää myös tutkimuksellista relevanssiaan huolestuttavassa määrin, mikäli 
realistinen totuusteoria hylätään. Jos tutkimuksen tarkoituksena ei ole päästä lä-
hellekään sitä miten asiat ovat todellisuudessa, mitä tutkimustulokset tuovat kas-
vatuskäytännöille? Tällöin myös ihmisten oikeus tietää asioista (esimerkiksi jon-
kun epäkohdan korjaamiseksi) kyseenalaistuisi. (Puolimatka 2002a, 472–473.)251 

Itse olen tehnyt tulkintojani melko paljon realistisen totuuskäsityksen mukai-
sesti. Olen siis tarkastellut valtaa olettaen, että se on reaalisesti olemassa, että se 
ilmenee kotikasvatuksessa haastateltavien kuvaamilla tavoilla252 ja että olen onnis-
tunut ainakin osittain saamaan totuudenmukaista tietoa tutkimuskohteestani eli 
vallasta kotikasvatuksessa. 

Nämä oletukseni ovat saaneet osittain vahvistusta haastatteluaineistostani, sillä 
useissa tapauksissa kaksi tai kolme perheenjäsentä kertoi samasta valtaan liittyväs-
tä tapahtumasta. Perheenjäsenten kertomukset eivät olleet toisilleen vastakkaisia, 
vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä. Lisäksi haastattelukysymykset oli raken-
nettu siten, että samoja asioita kysyttiin osittain useaan kertaan. Tässäkään haasta-
teltavien vastaukset eri kerroilla eivät eronneet merkittävästi toisistaan (tosin tätä 
voitaisiin pitää myös koherenssin mukaisena evidenssinä). Kolmanneksi haastat-
teluaineisto osoitti omalta osaltaan, että valtateorioiden tavat kuvata valtaa ovat 
relevantteja (mutta eivät riittäviä) kotikasvatukseen sisältyvän vallan tarkastelussa. 
Näin ollen valtateoriat ovat nähdäkseni onnistuneet kuvaamaan valtaa realistisesti 
ja tavalla, jolla on siirrettävyysarvoa toisiin konteksteihin. 

250 Totuuden korrespondenssiteoriaa on Niiniluodon (2003) mielestä täydennettävä 
kuitenkin totuudenkaltaisuuden (truthlikeness) käsitteellä, jotta ei ajauduta naiiviin 
realismiin. Tähän liittyy fallibilismin mukainen ajatus, että tieteellinen tieto on epävar-
maa ja epätäsmällistä, mutta tiede kykenee siitä huolimatta virheiden korjaamiseen ja 
lähestyy näin ollen totuutta. (Niiniluoto 2003, 8–9.)  
251 Merkityksellinen tapa puhua tulkinnoista vaatii tuekseen realistisen taustaoletuk-
sen. Tulkittavalla tekstillä – ymmärrettynä sosiaalisena interarktiona eli ihmisen tai 
ihmisyhteisön toimintana – on oma sisäinen säännönmukainen merkitysrakenteensa, 
joka on riippumaton tulkitsijan intentioista. Jos tällaista realistista oletusta ei tehdä, 
tulkitsijan oletetaan luovan tekstin kaikki merkitykset, jolloin on järjetöntä puhua esi-
merkiksi tulkinnan validiteetista. (Karjalainen & Siljander 1993, 339–340.)
252 Ongelmallinen kysymys liittyy kuitenkin siihen, miten ”oikeana” tutkittavan näkö-
kulmaa pidetään. Raatikainen (2004, 122) kiinnittää huomiota ongelmalliseen totuus-
relativismiin, joka seuraa, mikäli tutkittavien näkökulma nähdään ainoana, perimmäi-
senä totuutena. Toisaalta on usein yhtä ongelmallista, mikäli tutkija olettaa ihmisen 
tai hänen kuvauksensa olevan vain konstruktio. Joka tapauksessa kvalitatiivisen tutki-
muksen on otettava ihmisten mielipiteet ja luodut merkitykset vakavasti, vaikka tutkija 
pidättäytyisikin ottamasta suoraan kantaa tutkittavan näkemysten oikeellisuuteen. 
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Kriittisen realismin mukaisen tutkimuksen yksi vahvuus on, että siinä ollaan 
kiinnostuneita ratkomaan moraalis-poliittisia ongelmia kuten inhimillistä kär-
simystä. Vaikka kärsimyksen olemassaolon ja laadun katsotaan voivan yksittäis-
tapauksissa olevan kiistanalaisia tai kulttuurisidonnaisia, moraalis-poliittisena 
lähtökohtana ovat ihmisen universaalit perustarpeet. Tutkijan tehtävänä on täten 
paljastaa ”kärsimystä, tyydyttämättömiä tarpeita ja vääriä uskomuksia aiheuttavat 
sosiaaliset rakenteet mekanismeineen”. (Poutanen 2005, 194.) 

Vaikka länsimaisessa, demokraattisessa valtiossa laajamittaisesta kärsimyksestä 
puhuminen on liioittelevaa, vallan tutkimus jää helposti puheen tasolle, mikäli 
sillä ei pyritä edistämään moraalis-poliittisia päämääriä. Itse toivon tutkimukseni 
edistävän vanhempien tietoisuutta kotikasvatukseen liittyvän vallan ongelmista ja 
vaikutuksista siten, että he miettisivät ovatko heidän käyttämänsä kasvatukselliset 
keinot ja vallan muodot oikeat ja sopivat hyvään kasvatukseen pyrkimisen kannal-
ta. Erityisesti toivon, että kielteinen kanta rangaistuksia tai manipulaatiota koros-
tavaa kasvatusta kohtaan voimistuisi ja dialogista kasvatussuhdetta painottava lä-
hestymistapa yleistyisi. Olisi myös ilahduttavaa, jos yhteiskunnassa vahvistettaisiin 
enenevästi vanhempi-lapsisuhteita tukevia rakenteita ja systeemejä. 
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Liitteet

Liite 1. Tiedot haastatteluista ja haastateltavista

Tutkimukseni empiirinen osa koostuu 22 haastattelusta, joista viisi tein pro gra-
du -työtäni varten pääasiassa vuoden 1999 aikana (yksi haastattelu loppuvuonna 
1998). Loput 17 haastattelua olen tehnyt väitöskirjaani varten vuonna 2004. Haas-
tattelujen määrä ei ole tämän suurempi, sillä tutkimukseni on teoriapainotteinen 
tutkimus, jossa empiirisellä osuudella on erilainen rooli kuin esimerkiksi puhtaas-
ti aineistolähtöisissä tutkimuksissa.

Ensimmäisissä viidessä haastattelussa perheiden valintakriteerit olivat vanhem-
pien korkea koulutustausta, useampi kuin yksi lapsi ja vanhimman lapsen vähin-
tään 10 vuoden ikä. Vuoden 2004 haastatteluissa valintakriteerit olivat vähintään 
kaksi lasta perheessä ja vähintään yhden lapsen (haastateltavan) 14–16 vuoden ikä. 
Korkean koulutustaustan vaatimuksen taustalla oli oletus haastattelukysymysten 
vaikeudesta ja niiden vaatimasta refl ektoinnin kyvystä. Lisäksi en ollut tutkijana 
kokenut eikä ilmiötä ollut tutkittu ilmeisesti aikaisemmin ainakaan haastattelujen 
kautta, joten tutkimuksen epäonnistumisen riskiä pyrittiin myös näin vähentä-
mään. Seuraavissa haastatteluissa korkean koulutuksen vaatimusta ei enää ase-
tettu, sillä sitä ei nähty enää tärkeäksi. Myös aikaisempi haastattelukokemus oli 
antanut viitteitä siitä, että ihmiset osaavat vastata kysymyksiin koulutustaustasta 
riippumatta. Koulutustaustan vaatimus olisi ollut myös absurdi, sillä seuraavissa 
haastatteluissa päädyttiin haastateltaviksi ottamaan mukaan myös perheen nuo-
ria. 

Vanhimpaan lapseen kohdistuva ikävaatimus (vähintään 10 vuotta) johtui 
ensimmäisten haastattelujen kohdalla siitä, että haluttiin perheellä olevan näkö-
kulmaa käsiteltäviin asioihin pidemmältä ajalta ja että heillä olisi jo kokemusta 
kodin ja muun yhteiskunnan, erityisesti koulun välisestä suhteesta. Vuoden 2004 
haastatteluissa taas päädyttiin siihen, että haastateltavan nuoren olisi oltava 14–
16-vuotias. Sitä nuorempien lasten ajateltiin olevan liian nuoria vastaamaan mel-
ko abstrakteihin kysymyksiin. Sitä vanhempien lasten taas ajateltiin olevan liian 
lähellä aikuisuutta. Molemmilla kerroilla yhtenä kriteerinä pidettiin sitä, että per-
heissä on oltava vähintään kaksi lasta, jotta myös sisarussuhteisiin liittyviä asioita 
voisi tulla esille.   

Haastateltavien löytämisessä käytin lumipallo-otantaa eli pyrin löytämään 
haastateltavat itse tuntemieni ihmisten ja heidän puolestaan tuntemiensa ihmis-
ten kautta. Ensimmäisistä viidestä haastateltavasta osa oli minulle ”puolituttuja”, 
ei kuitenkaan sellaisia, joiden kanssa olisin ollut säännöllisesti tekemisissä. Vuoden 
2004 haastateltavat eivät olleet minulle enää edes puolituttuja. Heistä valtaosaa 
(14) en ollut nähnyt koskaan aikaisemmin enkä myöskään jälkikäteen. Kolme 
haastateltavista olin nähnyt joskus ohimennen verkostojeni (esim. ystävät) kautta, 
mutta heitäkään en tuntenut sen paremmin.

Vuonna 1999 haastattelin neljää äitiä ja yhtä isää. Vuoden 2004 haastattelin 
kuutta äitiä, viittä isää ja kuutta nuorta. Nuorista kolme oli tyttöä ja kolme poikaa. 
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Perheillä oli keskimääräistä enemmän lapsia, kaikissa perheissä kolmen ja viiden 
välillä. Yleisin lapsimäärä oli neljä. Mukana oli kaksi uusperhettä (yksi molemmil-
ta haastattelukierroksilta), perhe, jossa oli biologisten lasten lisäksi sijaiskotilapsi, 
perhe, jolla oli adoptiolapsia sekä perhe, jossa yksi vakavasti vammainen lapsi ei 
asunut kotona. (ks. yhteenveto perheiden koostumuksesta ja haastateltavista liit-
teen taulukko 1). Perheistä viisi asui pääkaupunkiseudulla, kolme etelä-Suomen 
muissa kaupungeissa, yksi Pohjois-Suomen, yksi keski-Suomen ja yksi Länsi-Suo-
men pienemmillä paikkakunnilla. Haastatelluista vanhemmista useimmilla oli 
joko keskiasteen tai korkea-asteen tutkinto, parilla myös tohtorin tutkinto. Suurin 
osa haastatelluista kuului melko selkeästi alempaan tai ylempään keskiluokkaan. 
Yhtä kotiäitiä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat itse sekä heidän puolisonsa 
olivat haastatteluhetkellä mukana työelämässä.

Liitteen taulukko 1. Haastateltavien perheiden koostumus haastattelujärjestykses-
sä. Haastatellut perheenjäsenet on tummennettu.

Vanhemmat Lapset

Perhe 1 Äiti, isä 14-vuotias, 12-vuotias, 
7-vuotias, 4-vuotias

Perhe 2 Äiti, isä 28-vuotias, 26-vuotias, 
24-vuotias, 21-vuotias, 
14-vuotias

Perhe 3 Äiti, isä 14-vuotias, 12-vuotias, 
7-vuotias

Perhe 4 Äiti, isä 28-vuotias, 24-vuotias, 
3-vuotias, 1-vuotias

Perhe 5 Äiti, isä 23-vuotias, 17-vuotias, 
15-vuotias, 13-vuotias 

Perhe 6 Äiti, isä 23-vuotias, 22-vuotias, 
19-vuotias, 14-vuotias

Perhe 7 Äiti, isä 25-vuotias, 21-vuotias, 
17-vuotias, 16-vuotias, 
15-vuotias

Perhe 8 Äiti, isä 30-vuotias, 29-vuotias, 
16-vuotias

Perhe 9 Äiti, isä 20-vuotias, 17-vuotias, 
15-vuotias, 9-vuotias

Perhe 10 Äiti, isä 18-vuotias, 15-vuotias, 
14-vuotias, 12-vuotias

Perhe 11 Äiti, isä 26-vuotias, 25-vuotias,
17-vuotias, 16-vuotias

Vuonna 1999 haastattelut äänitettiin tallentavilla korvalappustereoilla, vuonna 
2004 digitallentimella. Vuoden 1999 haastatteluista litteroin kaikki haastattelut 
itse, vuoden 2004 haastatteluista litteroin itse 12 haastattelua, ulkopuoliset opiske-
lijat tai työntekijät litteroivat viisi haastattelua. Vuoden 1999 haastatteluista kolme 
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haastattelua tehtiin haastateltavan kotona, yksi perheen kakkosasunnolla ja yksi 
haastateltavan työpaikalla. Vuoden 2004 haastatteluista 16 tehtiin perheiden ko-
deissa ja yksi perheenjäsenen työpaikalla. Vuoden 1999 haastattelut kestivät noin 
tunnista puoleentoista tuntiin. Vuonna 2004 tehdyt haastattelut kestivät aikuisten 
kohdalla keskimäärin 1,5 tuntia, nuorten kohdalla 40 minuuttia. Vaihtelua oli ai-
kuisten kohdalla 48 minuutin ja 2 tunnin 49 minuutin välillä, nuorten kohdalla 27 
ja 48 minuutin välillä. Litteroitua tekstiä on vuoden 1999 haastatteluista yhteensä 
noin 100 sivua, vuoden 2004 haastatteluista noin 300 sivua. Kaikki haastattelut 
yhteensä ovat siis noin 400 litteroitua sivua asetuksilla riviväli 1, fontti Times New 
Roman 12.  

Haastattelut on purettu kohtalaisen tarkkaan, mutta ei kuitenkaan äänne ään-
teeltä, koska se ei palvele tämän tutkimuksen tarkoitusta. Lisäksi tutkimuksen kir-
joitusvaiheessa olen pelkistänyt haastattelulainauksia siten, että esimerkiksi tur-
hia täytesanoja on karsittu. Ajatusviivat ilmaisevat, että haastateltava on sanonut 
välissä jotakin, joka ei ole ollut haastattelulainauksen kannalta merkityksellistä. 
Haastattelulainausten kursiivilla merkityt kohdat ovat omia korostuksiani. Haas-
tateltavien omat painotukset on merkitty alleviivauksin. 

Haastattelukysymykset olivat molemmilla kerroilla teemahaastatteluja, joissa 
kaikille haastateltaville on pyritty esittämään haastattelurungon mukaiset kysy-
mykset. Kysymysten esitysjärjestys saattoi vaihdella hieman, mutta yleensä pitäy-
dyin melko lailla haastattelurungon mukaisessa kysymysjärjestyksessä. Luonnolli-
sesti tein tarvittaessa vastausta selventäviä lisäkysymyksiä, jotta saisin haastatellun 
käsityksistä mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan enkä pelkästään yksittäisiä, ir-
rallisia vastauksia. Kysymykset rakennettiin sellaisiksi, että samoja asioita kysyttiin 
osittain useaan kertaan.
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Liite 2. Haastattelurungot sekä haastattelukysymysten 
muodostuminen

Haastattelurungot sisältävät väitöskirjaa tehtyjen haastattelujen rungot vuodelta 
2004 ja pro gradu -työn haastattelurungot vuodelta 1999. Olen yhdistänyt tässä 
kohdassa pro gradu -työtäni ja väitöskirjaani varten tehtyjä haastattelukysymyksiä 
niissä kohdissa, missä se on ollut mahdollista. Pro gradu -työn haastattelukysy-
mykseen viittaan kirjaimella g (g), väitöskirjan haastattelukysymykseen kirjaimel-
la v (v). Jos kirjaimia ei käytetä, sama haastattelukysymys on ollut mukana molem-
missa haastattelurungoissa.

Lisäksi olen tässä liitteessä selventänyt haastattelukysymysten muodostumista 
teorioiden tai aikaisemman kirjallisuuden pohjalta. Suluissa oleva haastattelukysy-
mysten jälkeen viittaa siihen kirjallisuuteen tai teoriaan, johon haastattelukysymys 
pohjautuu. Nuorten haastattelurungon kohdalla olen lisännyt viittauksen kirjalli-
suuteen tai teoriaan vain niissä kohdissa, joissa kysymys on selvästi erilainen kuin 
aikuisten kysymyksissä, muissa tapauksissa viittauskohde on sama kuin aikuisten 
kysymyksissä.

Kysymykset vanhemmille

Taustatiedot: 
Kerro perheestäsi (v) / lyhyt perhehistoria (g). 
Esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Keitä perheeseesi kuuluu, minkä ikäisiä lapsia 
teillä on, missä asutte, missä työskentelette? (v) / Lyhyt perhehistoria, asuinpaikka, 
lasten lukumäärä ja iät, vanhempien koulutus ja ammatit (g).
(Tarkoituksena oli saada perustietoa juuri kyseisestä perheestä.)

Teema 1: Valta yleisenä aiheena

Teema 2: Valta ja auktoriteetti kasvatuksessa (kysymykset oli jaoteltu teemoittain 
vain väitöskirjaa varten tehdyssä haastattelurungossa).

Mitä valta mielestäsi on? (v)
(Vallan luonne (luku 3, mahdollisesti myös jotakin luvusta 4), 
Orientointi aiheeseen, jonka tarkoituksena oli saada selville vanhempien käsityk-
siä vallasta (Popperin maailma 2:sta), luku 2.1.1).) 

Kuka (mielestäsi) käyttää valtaa yhteiskunnassa? Miten? (v) Millaisissa tilanteissa? 
(Vallan luonne: Vallan toimija vs. rakenneulottuvuuden tarkastelu (luku 3.1), 
mahdollinen ylivallan käyttö (power over) (luku 3.3), 
vallan kontekstisidonnaisuus)
 
Tarvitaanko vallankäyttöä? Miksi? 
(Vallan legitimointi ja sen tavat (luku 7.3.9)

Olet nyt itsekin vanhempi. Seuraavat kysymykset koskevat omaa vanhemmuuttasi 
ja valtaa ja auktoriteettia sen osana. Koska valta on välttämätön osa ihmissuhteita, 
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myös kasvatussuhteita, ei tarkoitukseni ole nähdä valtaa pelkästään negatiivisena 
ilmiönä vaan myös vuorovaikutuksen ja hyvän kasvatuksen välttämättömänä osa-
na. Voit siis vastata kysymyksiin täysin rehellisesti (g). Tiedot ovat luottamukselli-
sia ja vain tutkimustani (v) / graduani (g) varten.

Valta
Missä tilanteissa omat vanhempasi ovat käyttäneet valtaa kasvatuksessasi? Muis-
tele konkreettisia tilanteita. Oliko heidän vallankäyttönsä mielestäsi oikeutettua 
näissä tilanteissa?
(Kokemukset omien vanhempien vallankäytöstä ja sen hyväksyttävyydestä, 
Vallankäytön oikeutuksen perustelut (luku 7.3.9), 
Hämäläisen ym. 1994 näkemys omien vanhempien arvojen ja uskomusten voi-
makkaasta vaikutuksesta omiin arvoihin, uskomuksiin ja kasvatuskäytäntöihin)

Milloin sinulla on valtaa lapseesi/lapsiisi? Milloin hänellä/heillä on valtaa sinuun?
Millaisissa sinun ja lapsen välisiin kasvatukseen liittyviin tilanteisiin mielestäsi liit-
tyy valtaa? (Miten toimit näissä tilanteissa?) 
(Vallan luonne: Valta suhteena (luku 3.2), vallan vastavuoroisuus vanhempi-lapsi-
suhteissa (luku 7.1.2),
Vallan kontekstisidonnaisuus: vallan ilmeneminen kotikasvatuksen kontekstissa 
(luku 7).

Mitä ongelmia ja mitä myönteisiä / positiivisia puolia tähän liittyy?
(Vallan luonne: vallan tuottavien ja sortavien puolien mahdollinen esiintulo (lu-
vut 3.3–3.6, vallan eettisyys (luku 7.3.8)

Kuinka paljon pystyt itse vaikuttamaan lastenkasvatukseesi ja vallankäyttöösi? 
Minkä verran itsesi ulkopuoliset tekijät vaikuttavat sinuun ja toimintaasi vanhem-
pana ja kasvattajana? Miten? (Miksi?) (v) 
/ Minkä verran itsesi ulkopuoliset tekijät rajoittavat sinua ja toimintaasi? (g) 
(Vallan luonne: toimija vs. rakenneperustainen valtakäsitys (luku 3.1),  
vallan neljä ulottuvuutta; vallan kolmas ulottuvuus (luku 4.3),
neljäs ulottuvuus (vallan kaikenkattavuus) (luku 4.4).

Auktoriteetti
Onko tärkeää, että lapsi tottelee? Miksi? (v)
/ Miten tärkeänä arvona pidät sitä, että lapsi tottelee? (g) 
Mitä lapsi a) oppii b) ei opi tottelevaisuuden kautta?
(tottelevaisuus osana auktoriteettia ja ristiriitaa auktoriteetin tottelemisen hyödyl-
lisyyden ja sen varjopuolten välillä (luku 5.5).

Milloin mielestäsi olet auktoriteetti lapsellesi? Milloin et ole? 
Mihin auktoriteettisi perustuu? (vain v)
(Weberin auktoriteettiluokitus (luku 5.3), 
vanhempi-lapsisuhteen auktoriteetti kotikasvatuksessa (luku 5.4).
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Teema 3: Lastenkasvatukseen liittyvät menetelmät, toimintatavat ja
kysymykset

Menetelmät
Minkälaisia ristiriitatilanteita sinun ja lastesi välillä ilmenee? Miten silloin toimit? 
(jos luontevaa, kysy jokaisesta lapsesta erikseen, esim. Voit kertoa sekä yleisellä ta-
solla että kustakin lapsesta erikseen.) (v)
(vallan ensimmäinen ulottuvuus, luku 4.1)

Mitä teet, kun haluat saada lapsesi tekemään jotakin, mitä sinä haluat? (sekä ylei-
sellä että lapsikohtaisella tasolla) (v)
(vallan toimintatavat, kaikki luvut, erityisesti vallan muotojen ilmeneminen, luvut 
5 ja 6)

Tuleeko mieleesi tilanteita, joissa käytät (v) / Millaisissa tilanteissa käytät seuraavia 
välineitä kasvatuksessa? (g)
a) palkitsemista? 
(esim. kiitos, palkitseminen sosiaalisesti, emotionaalisesti tai materiaalisesti (esi-
merkit tai täsmennys vanhemmille vain g))
b) rankaisemista? 
(esim. huomiotta jättäminen, kivan asian kieltäminen, eristäminen, ruumiillinen 
rangaistus (esimerkit tai täsmennys vanhemmille vain g))
c) suostuttelua? 
(”kasvatus”, lapsen sitoutuminen tiettyihin arvoihin, uskomuksiin jne. (esimerkit 
tai täsmennys vanhemmille vain g))
d) rajoittamista ja estämistä?
e) manipulointia? (vain g)
f) pakottamista? (Tuleeko mieleesi tilanteita, joissa olisi pitänyt turvautua pakot-
tamiseen? vain v)
g) kiristystä? (vain v)
h) voimankäyttöä? (vain v)
i) vetoat auktoriteettiasemaasi eli siihen, että lapsen olisi syytä totella sinua? Miksi? 
(v)
/ auktoriteettiasemaasi vetoaminen? (g)
j) vetoat aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin? (v) 
/ sitoumuksiin tai sopimuksiin vetoaminen? (g)
k) yrität perustella lapselle asioita järkisyillä? (v) 
/ rationaalinen argumentointi? (g)
(Vallan muodot: French & Raven 1959, Lagerspetz 1994, Wrong 1979, Hämäläinen 
ym. 1994. Näiden ulkopuolelle jää kiristys, joka on otettu mukaan harkinnan jäl-
keen, koska sen on nähty olevan usein olennainen kasvatusmenetelmä.) 

Jokaisen kohdan yhteyteen liittyvät kysymykset:
Millaista? (palkitsemista, rankaisemista jne.) Millaisissa tilanteissa? 
Miten lapsen tyytyväisyys tai tyytymättömyys ilmenee? Onko sinusta tämä kas-
vatusmenetelmä ja tapasi toimia oikeutettu? Miksi on ja jos ei ole miten haluaisit 
toimia? (v)
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/ Miten lapsi reagoi näissä tilanteissa? Miten oikeina näet kyseisten välineiden 
käyttämisen? (g)
(vallan legitimointi, luku 7.3.9)

Ristiriidat ja sopimukset
(muista, että ikä tulee esille keskeisesti näissä kysymyksissä)
Missä määrin lapsi voi osallistua päätösten ja sopimusten tekoon, jotka koskevat 
hänen kasvatustaan? Milloin et voi ottaa lapsen näkökohtaa huomioon, milloin 
taas voit? (Missä tilanteissa lapsi voi osallistua? (g))
(vallan muodot: erityisesti Wilson 1992 ja molemminpuoliset sopimukset aukto-
riteetissa sekä vanhempi-lapsisuhteen auktoriteetti, luvut 5.1 ja 5.4, 
Vallan muodot; sitoumusten ja sopimusten aktivointi, luku 6.8,
Kontrollin ja autonomian välinen suhde, luku 7.3.5, 
Vallan oikeuttaminen, luku 7.3.9)

Millaisissa tilanteissa lapsen oma tahto ja mielestäsi järkevät kasvatusperiaatteet 
joutuvat vastakkain? 
(vallan neljä ulottuvuutta; kolmas ulottuvuus (erityisesti kysymys intresseistä, 
luku 4.3.3),
Kotikasvatuksen konkreettisten valtatilanteiden selvittäminen, luku 7)

Onko sinusta tärkeää, että lapsella on joku, joka tekee lopulliset päätökset ristirii-
tatilanteissa? Miksi? (v)
/ Kuinka tärkeää on mielestäsi se, että lapsilla on joku, joka tekee lopulliset päätök-
set ristiriitatilanteissa? (g)
Onko asioita, joista lapsi kykenee päättämään itse? Mitä? Onko asioita, joita lapsi 
ei kykene itse päättämään? Miksi? (v)
/ Mitkä asiat lapsi kykenee mielestäsi itse päättämään mitä taas ei? Miksi lapsi ei 
voi/osaa päättää kaikesta itse? (g)
(vallan muodot; auktoriteetti (luku 5), 
vallan neljä ulottuvuutta; ensimmäinen ulottuvuus (konfl iktit, luku 4.1), 
kolmas ulottuvuus (kysymys intresseistä ja siihen liittyen itsemääräämisoikeudes-
ta, luku 4.3.3)

Keskustelu ja yhteinen toiminta
Mistä asioista puhut lastesi kanssa? Mistä asioista koko perheenne puhuu yhdessä? 
Toivoisitko teidän puhuvan vielä enemmän joistakin asioista? (v)
/ Miten tärkeä osuus puhumisella ja keskustelemisella on kasvatuksessa? Mistä ai-
heista keskustelette lapsen kanssa? (g)
Miten käytät ja pyrit käyttämään puhetta ristiriitatilanteissa? 
(Dialoginen kasvatussuhde (luku 7.3.6), 
kontrollin ja autonomian välinen suhde (luku 7.3.5),
vallan ulottuvuudet; ensimmäinen ulottuvuus (konfl iktit, luku 4.1):
toinen ulottuvuus (tiettyjen asioiden pitäminen keskustelun ulkopuolella, luku 
4.2),
hyvä elämä ja sitä vahvistavat arvot (luku 7.3.7).
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Mitä sinä ja lapset teette yhdessä? Mitä perheenä teette yhdessä? Toivoisitko teidän 
tekevän jotakin vielä enemmän yhdessä? (v)
/ Millaista yhteistoimintaa ja yhteistä tekemistä sinulla ja lapsillasi tai koko per-
heellänne on? (g)
(vallan luonne: valta yhteistoimintana (power with) (luku 3.5),
hyvä elämä ja sitä vahvistavat arvot (luku 7.3.7).

Teema 4: Vanhempien vastuu, arvot, pelot ja toiveet
Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla kasvattajana ja vanhempana on? Millä 
perusteella sinulla on tällaisia oikeuksia ja velvollisuuksia? (v)
/ Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla kasvattajana ja vanhempana on? (g)
Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia lapsella mielestäsi on? Miksi? (Millä perus-
teella?) (v)
(Moilanen; vallan pakko kasvatuksessa (luku 7.3.1), 
vallan eettisyys ja eettisten vallan kriteerit kotikasvatuksessa (luku 7.3.8),
vanhempi-lapsisuhde (luku 7.1.2).

Miten tärkeänä pidät sitä, että lapsi oppii tietyt ajattelutavat, uskomukset ja ar-
vot? 
Miten tärkeänä pidät sitä, että lapsi omaksuisi samat arvot, uskomukset ja ajattelu-
tavat kuin mitä sinulla ja puolisollasi on? 
Miten toimit, jos huomaat lapsesi omaksuneen mielestäsi vahingollisia tai ei-toi-
vottavia toimintatapoja tai ajattelumalleja?
(vallan neljä ulottuvuutta; ensimmäinen ulottuvuus (konfl iktit, luku 4.1),
kolmas ulottuvuus (identiteetin muokkaus ja samanlaisuus, luku 4.3.1), 
hyvä elämä ja sitä vahvistavat arvot (luku 7.3.7). 

Onko joku tilanne, jossa mielestäsi lapsi ei ole vastuussa tekemisistään? 
Onko joku tilanne, jossa itse et ole mielestäsi vastuussa tekemisistäsi?
(vallan luonne: toimija vs. rakennelähtöiset selitykset (luku 3.1),
Vallan eettisyys (luku 7.3.8).

Kuvittele, että lapsesi ovat 20-vuotiaita. Jos saisit nyt päättää millaisina näkisit hei-
dät? Mitä he tekevät, ajattelevat, miten he käyttäytyvät?
Kuvittele pahin mahdollinen tilanne itsesi ja 15-vuotiaan lapsesi välillä. Mitä siinä 
tapahtuu?
(vanhemman käsitykset hyvästä elämästä ja sitä vahvistavista arvoista (luku 
7.3.7),
Menetelmän osalta hypoteettisia kysymyksiä, idea Peräkylältä (1996).

Varsinaiset kysymykset loppuivat tähän. Onko vielä jotakin josta haluaisit kertoa, 
mitä ei ole tullut esille tai haluatko vielä painottaa erityisesti jotakin asiaa?
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Kysymykset lapsille (14–16-vuotiaille)

Voit vastata kysymyksiin ihan rehellisesti, vastaukset tulevat vain tutkimustani 
varten. 

Taustatiedot: 
Kerro perheestäsi ja itsestäsi. (Millainen perhe sinulla on? Keitä siihen kuuluu? 
Missä asutte? Missä käyt koulua? Mitä harrastat? Millaisia vanhempasi ja sisaruk-
sesi ovat?)

Teema 1: Valta yleisenä aiheena

Teema 2: Valta ja auktoriteetti kasvatuksessa
Mitä vallankäyttö mielestäsi on? Kuka käyttää valtaa? (Milloin?) Miten? 
Onko vallankäyttö tarpeellista? Miksi tai miksi ei? 
Minkälaisissa tilanteissa vanhemmillasi on valtaa? (Onko se oikein?)
Valta
Kuka teillä päättää asioista? Mistä asioista äiti päättää? Mistä asioista isä päättää? 
Mistä asioista sinä voit päättää? 
(vallan toinen ulottuvuus (luku 4.2), kontrollin ja autonomian välinen suhde 
(luku 7.3.5), 
auktoriteetti vanhempi-lapsisuhteessa (luku 5.4), vallan vastavuoroisuus, (luku 
7)) 

Mistä asioista sinä et voi päättää? Miksi et voi päättää kaikista asioista itse? Miltä 
sinusta tuntuu, että vanhemmat päättävät (joistakin) sinun asioistasi?  
(kontrollin ja autonomian välinen suhde (luku 7.3.5), 
vallan oikeuttamisen perusteet (luku 7.3.9))
Päättääkö joku muu ihminen kuin sinä ja vanhempasi joistakin asioista perhees-
sänne? 
(vallan toimija vs. rakennelähtöisyys (luku 3.1),
vallan kolmas ulottuvuus (luku 4.3), vallan neljäs ulottuvuus (luku 4.4))

Mitä teet, kun haluat saada äitisi tekemään jotakin, mitä sinä haluat?
Mitä teet, kun haluat saada isäsi tekemään jotakin, mitä sinä haluat?
Mitä teet, kun haluat siskosi/veljesi tekemään jotakin, mitä sinä haluat?
(mahdollisesti ilmenevät vallan muodot (luku 6), 
vallan kontekstisidonnaisuus ja epäsymmetrisyys (luku 7))

Auktoriteetti
Totteletko vanhempiasi? Miksi? Milloin et tottele? Miksi?
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Teema 3: Kotikasvatukseen liittyvät menetelmät, toimintatavat ja kysymykset
Menetelmät
Mistä asioista teillä tulee riitaa tai erimielisyyttä? (Miksi?) Mitä sitten tapahtuu? 
Entä kun olet tehnyt jotakin tosi mukavaa tai olet tehnyt asioita hyvin niin mitä 
sitten tapahtuu? 
Onko sellaisia tilanteita (muistatko sellaisia tilanteita), joissa vanhempasi:
a) kiittävät sinua? palkitsevat? (esimerkiksi niin, että saat jotakin haluamaasi tava-
raa, karkkia tms.? pääset kavereiden kanssa jonnekin? vanhemmat kehuvat?) 
b) rankaisevat sinua? (eivät huomioi sinua? kieltävät jonkin kivan asian? eristävät?  
tekevät jotakin sellaista, joka sattuu?) 
c) suostuttelevat sinua johonkin? yrittävät kasvattaa sinua? 
d) rajoittavat tai estävät sinua? 
e) pakottavat sinua?
f) sanovat, että sinun pitää tehdä jotakin, koska he sanovat niin? 
g) muistuttavat sinua säännöistä tai sopimuksista, joita teillä on? 
h) yrittävät sanoa, että sinun pitää tehdä jotakin, koska se on ”järkevää”? 
Tarpeen mukaan kohtiin liittyviä kysymyksiä (eivät sovi jokaiseen kohtaan): 
Millaista? (palkitsemista, rankaisemista jne.) Millaisissa tilanteissa? 
Mitä teet? Miltä sinusta tuntuu? 
Mitä mieltä olet siitä, että vanhempasi toimivat näin? Onko se mielestäsi oikein? 
Miksi?
(Huomaa, että vaikka tiettyjä keinoja ei käytettäisi ollenkaan, on hyvä kysyä tästä-
kin mitä mieltä on, miltä tuntuu jne.)
Jos olisit itse vanhempi (äiti/isä), mitä tekisit, kun lapsesi olisi kiltti? Mitä tekisit, 
kun hän ei tottelisi?
(nuorten mahdolliset käsitykset vallan muodoista (luku 6) tai ylipäätään toimin-
tatavoista kotikasvatuksessa (luku 7), vallan oikeuttamisen perusteet (luku 7.3.9))

Ristiriidat ja sopimukset
Onko sinulla ja vanhemmillasi joitakin sääntöjä tai sopimuksia? Millaisia? Kuka 
niistä päättää? Sovitteko yhdessä joistakin säännöistä? 
Milloin vanhemmat kuuntelevat sinua, milloin eivät kuuntele? Tekevätkö he niin 
kuin sinä haluat? 
Milloin sinun tahtosi ja se mitä vanhempasi haluavat, eroavat toisistaan? 
Keskustelu ja yhteistoiminta
Mistä asioista juttelet äitisi kanssa? Entä isäsi kanssa? Entä sisarustesi? 
Mistä asioista juttelette kaikki yhdessä? (Jutteletteko usein?) 
Jos teillä on riitaa tai olette eri mieltä jostakin asiasta, miten puhutte silloin?
Mitä sinä teet äidin kanssa yhdessä? Entä isän? Entä sisarusten? 
Mitä teette koko perheellä yhdessä? 
Toivoisitko, että teidän perheessä jotakin tehtäisiin toisin? 
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Teema 4: Vastuu, velvollisuudet, arvot, toiveet 
Mitä saat tehdä perheessänne/kotona, koska olet lapsi? Mitä sinun pitää tehdä per-
heessänne/kotona, koska olet lapsi? 
Mitä vanhempasi saavat tehdä, koska he ovat sinun vanhempiasi? Mitä vanhem-
piesi pitää tehdä, koska he ovat vanhempiasi? 
Mitä vanhempasi tekevät tai sanovat, jos he huomaavat, että teet tai sanot jotakin 
sellaista, josta he eivät ole samaa mieltä tai josta he eivät pidä?  
a) Kuvittele sitä aikaa, kun olet 20-vuotias. Jos saisit nyt päättää, millainen olisit 
silloin? Mitä tekisit, mitä ajattelisit ja miten käyttäytyisit? Mitä luulet, että van-
hempasi toivoisivat sinusta tulevan? 
b) Mitä kurjaa sinun ja äitisi tai sinun ja isäsi välillä voisi tapahtua? 
Nyt minulla ei ole enempää kysymyksiä. Haluaisitko sinä kysyä tai kertoa jotakin 
lisää? 
 










