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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tehtävänä on kuvata ja tulkita, millaisia tapoja puhua lapsesta, lapsuu-
desta ja perheestä on erotettavissa päivähoitoa ja siihen kuuluvaa varhaiskasvatus-
ta (mukaan lukien kuusivuotiaiden esiopetus) ohjaavissa asiakirjateksteissä. Tutkittu 
ajanjakso alkaa päivähoitolainsäädännön valmisteluista (1967) ja päättyy varhaiskasva-
tuksen linjaamiseen uudelle vuosituhannelle (1999). Esiopetusuudistus ja 2000-luvulla 
ilmestyneet asiakirjat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimusaineisto koostuu 
komiteamietinnöistä, työryhmien muistioista sekä valtakunnallisista opetus- ja toimin-
tasuunnitelma-asiakirjoista. Asiakirjoja on yhteensä 20 kpl, noin 1700 sivua.

Tutkimuksessa pyritään tekemään näkyväksi asiakirjojen esittämää kuvaa lapsesta 
ja perheestä, joita varten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta suunniteltiin ja kehitettiin. 
Toiseksi kysytään, millaiseen tarpeeseen tai ongelmaan on haettu ratkaisua päivähoi-
dolla ja sen sisältämällä varhaiskasvatuksella. Tutkimuksessa kysytään myös millaisia 
jännitteitä tai vastakkainasetteluja aineistosta löytyi ja millaiseen suuntaan päivähoito- 
ja varhaiskasvatusjärjestelmää on muovattu tutkitun ajanjakson kuluessa.

Tutkimus edustaa kasvatussosiologista varhaiskasvatustukimusta. Menetelmänä 
on käytetty aineistolähtöistä diskurssianalyyttiseen tutkimussuuntaan kytkeytyvää laa-
dullista tekstianalyysia. Löytyneiden diskursiivisten muodostelmien jäsennyksessä on 
käytetty apuna semioottista neliömallia. Diskurssianalyysi ja semiotiikka ovat suku-
laistraditioita, joita yhdistää käsitys todellisuuden sosiaalisesti ja kielen avulla raken-
tuvasta luonteesta. 

Tutkimuksen teoriatausta muodostuu lapsuudentutkimuksen – erityisesti varhais-
kasvatustutkimuksen ja lapsuuden sosiologian – sekä perhetutkimuksen käsitteiden 
avaamisesta. Keskeisiä lapsuudentutkimuksen käsitteitä ovat lapsikeskeisyys ja -läh-
töisyys varhaiskasvatuksessa sekä lapsuus kulttuurisena konstruktiona. Perhetutkimuk-
sen osalta tutkimuksen taustaluvuissa tarkastellaan modernin ja myöhäisen modernin 
perheen muotoutumista, vanhemmuuden muotoutumista sekä familismia (voimakas 
perhekeskeisyys). Tutkimusta taustoitetaan myös määrittelemällä ja esittelemällä sekä 
varhaiskasvatus käsitteenä että suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä.

Aineistosta hahmottui koko tutkitun ajanjakson ajalta universalistinen lapsuusdis-
kurssi, jonka mukaisesti suomalainen varhaiskasvatus on sitoutunut tutkittuna ajanjak-
sona kaikille yhtäläisen hyvän lapsuuden tuottamiseen perhetaustasta ja asuinpaikasta 
riippumatta. Aineiston perhediskurssi on voimakkaasti familistinen ja korostaa näin 
ollen perheen ja kotikasvatuksen ensisijaisuutta. Molemmat diskurssit olivat siinä mää-
rin määrääviä, että niitä voidaan kutsua varhaiskasvatuksen vallitseviksi diskursseiksi 
tutkitun ajanjakson osalta. Lisäksi aineistosta löytyi muita diskursiivisia muodostelmia, 
joista kompetentin lapsen konstruktio on erotettavissa aineistossa suunnilleen 1970-lu-
vun puolivälistä alkaen. Kehityspsykologinen lapsuuskäsitys on kuitenkin sen rinnalla 
elinvoimainen vielä 1980-luvun teksteissä kun taas 1990-luku edustaa puhtaasti kom-
petentin lapsen konstruktiota. Tekstien perhekäsitys puolestaan kallistuu heikon ja tuet-
tavan perheen konstruktion suuntaan lähes koko tutkimusjakson ajan. 

Tutkimuksen perusteella voidaan kysyä, onko suomalainen päivähoito- ja var-
haiskasvatusjärjestelmä rakennettu ajatellen pärjäävän ja omaehtoisen lapsen heikkoa 
perhettä. Voidaan edelleen kysyä, onko heikon perheen konstruktiota tarvittu legiti-
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moimaan suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän sosiaalityöpainotteisuutta. Puhe 
kotikasvatuksen tukemisesta julkisen varhaiskasvatuksen missiona näyttäisi myös kai-
paavan perusteellisempaa analyysia. 

Tutkimus valmistui ajankohtana, jolloin Suomessa oli tekeillä historiallisia var-
haiskasvatuksen hallinnonalaa koskevia päätöksiä. Myös päivähoitolain uudistaminen 
varhaiskasvatuslainsäädännöksi on ollut esillä koko 2000-luvun ajan. Tutkimus aut-
taa auttaa hahmottamaan lakisääteisen palvelujärjestelmän tähänastisia kehitysvaiheita 
suunnatessaan huomiota palvelun käyttäjiin ja heitä koskeviin käsityksiin virallisissa 
varhaiskasvatusasiakirjoissa. Jatkotutkimuksen selvitettäväksi jää, millä tavoin mah-
dollinen hallinnonalan siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusministeriön alaisuu-
teen muovaa varhaiskasvatuksen vallitsevia diskursseja ja näin myös itse palvelujärjes-
telmää. Tutkimuksen pohjalta voi edelleen kysyä, millaista lasta ja millaista perhettä 
ajatellen lähdetään tekemään 2000-luvun varhaiskasvatusuudistuksia.

Avainsanat: Päivähoito, varhaiskasvatus, esiopetus, lapsuus, perhe, kompetentti 
lapsi, diskurssianalyysi, semioottinen neliö.
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ABSTRACT
The aim of this study is to describe and interpret discourses in Finnish national early 
childhood education and care (ECEC) documents concerning the child, childhood and 
family, including preschool education of six-year-old children. The study begins with 
preparation phase of the Act on Children’s Day Care (1967) and concludes with the 
definition of ECEC policy (1999).

The research data consists of committee memoranda and national ECEC curricu-
lum guidelines. The total number of documents studied was 20, comprising some 1700 
pages. The research data was examined with qualitative text analysis and employed a 
discursive approach. A semiotic square (Greimas’ rectangle) served as a tool for clarify-
ing the discourses and constructions reflected in the research data. 

The theoretical framework of the study consists of the theories of childhood and 
family studies. The main concepts from childhood studies used in this study were child-
hood as a cultural construct and child-centred pedagogy in ECEC. The theoretical ap-
proaches from family studies used were the formation of modern and late-modern par-
enthood and family, as well as the concept of familism.

Two main discursive lines were constructed from the ECEC documents. The notion 
of universalistic childhood suggests that  early education and care aim to create the 
same “good childhood” for all children, regardless of their family background or living 
area.  The second discursive line followed in the documents is the familistic discourse. 
This discourse contains emphasis on the priority of parental care. The construct of the 
competent child was found in the research data as early as in the mid-1970s. On the 
other hand, the construct of the weak family is distinguishable throughout almost the 
entire research period. This raises the question of whether Finnish ECEC system has 
been developed for the competent and self-sufficient child of a weak family which 
needs constant support and guidance of welfare experts. According to the study, it ap-
pears that within. the Finnish ECEC system the relatively heavy emphasis on social 
work rather than on early education has been legitimised by the construct of the weak 
family. This study also shows that a more thorough analysis should be given to what 
we mean when we say that the main task of ECEC system is to support families in the 
upbringing of their children. 

The study was completed during the period when historical decisions concerning 
the administration in Finland were in the making (i.e. the potential transfer of ECEC 
services from the Ministry of Social Affairs and Health to the Ministry of Education). 
Also, over the past decade, a major reformation of the Act on Children’s Day Care has 
been on the agenda, but no concrete measures have been implemented. Based on the 
findings of this study, we can ask “for what kind of child and family we are preparing 
the ECEC reforms of the new millennium.” 

Key words: ECEC policy Finland, childhood, family, familism, discourse analysis, 
semiotic square 
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ESIPUHE

Aloittaessani väitöstutkimuksen suunnittelua tavoitteenani kangasteli jossain 
määrin mahtipontinen varhaiskasvatuksen genealogia, sen rakentumisen ku-
vaus, suuri tai ainakin suurenpuoleinen kertomus. Tähtäimessä ei kuitenkaan 
ollut perinteinen historiantutkimus, vaan pikemminkin olin kiinnostunut pu-
heen – tai tekstin – avulla tuotetusta todellisuudesta ja totuuksista.  Kiinnostus 
puheen ja tekstin tutkimukseen oli seurannut minua valtiopäiväkeskusteluja 
käsitelleistä gradusta ja lisensiaatintyöstäni alkaen. Aikaa ja evästä kului yrit-
täessäni hahmottaa mm. sitä, millaisen aineiston varassa lähtisin em. kerto-
musta laatimaan. Puheen ja keskustelujen sijaan päädyin viralliseen asiakir-
ja-aineistoon, joka edustaa omaa genreään totuuksien tuottamisessa. Kävin 
aineiston läpi neljästä eri näkökulmasta ennen kuin havahduin siihen, että 
koossa alkoi olla neljän väitöskirjan verran materiaalia. Valitsin yhden neljästä 
tarkastelukulmasta – lapsen ja perheen – ja ryhdyin rakentamaan väitöskirjaa 
tästä käsin. Kävi melkein kuin sadussa, jossa hiiri oli kissalla räätälinä: ei tul-
lut päällystakkia eikä luomiskertomusta, mutta toivottavasti riittävässä määrin 
tanakka tulkinta siitä, millaista lasta ja millaista perhettä ajatellen suomalaista 
varhaiskasvatusjärjestelmää on rakennettu 32 vuoden aikana.

Aloitin väitöskirjatyön professori (emeritus) Juhani Hytösen ohjauksessa 
ja valvonnassa – hänen ohjauksessaan tein myös aikanaan graduni ja lisen-
siaatin työni, joten lämpimät kiitokseni ulottuvat pitkälle aikavälille alkaen 
gradusuunnitelman hyväksymisestä aina väitökseen valmistautumiseen asti. 
Viralliseksi valvojaksi prosessin loppuvaiheessa astuneen professori (ma.) 
Lasse Lipposen neuvot väitöstilaisuuteen valmistautuessa olivat korvaamatto-
mana tukena, siitä suuret ja vilpittömät kiitokset. Väitöstutkimukseni ohjaaja 
professori Hannu Simola on jaksanut uskoa hankkeeni kantavuuteen synkem-
pinäkin hetkinä: lämpimät kiitokset innostavista keskusteluista ja terävistä 
kommenteista. Työn viime vaiheiden tärkeitä henkilöitä olivat esitarkastajina 
toimineet professori Anna-Raija-Nummenmaa ja FT Jorma Virtanen. Osoitan 
heille molemmille suuret kiitokset paneutumisesta työhöni ja sitä koskevista 
hyödyllisistä huomioista

Lähiesimiestäni professori Mikko Ojalaa kiitän kannustavasta taustatuesta 
väitöskirjaprosessin kuluessa. Varhaiskasvatuksen tohtoriseminaarissa käydyt 
keskustelut muiden jatko-opiskelijoiden kanssa ovat olleet avartavia. Mahdol-
lisuus esitellä työtäni myös professori (emerita) Sirkka Ahosen ja professori 
Jukka Rantalan jatkokoulutusseminaareissa on ollut arvokas. Opettajankou-
lutuslaitoksen johtajalle professori Jari Lavoselle kiitokseni työni hyväksy-
misestä julkaistavaksi laitoksen julkaisusarjassa. Graafikko Sakari Sarholle 
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kiitokset käsikirjoituksen taitosta ja FK Kari Pereniukselle sen toimittamisesta 
painokuntoon.

Väitöskirjantekijä pääsee harvoin valitsemaan olosuhteita, joissa työnsä 
tekee. Oman prosessini ajalle on osunut sekä myötä- että vastoinkäymisiä, 
mutta kaiken aikaa tutkijalla on ollut katto pään päällä ja monelta osin ihan-
teelliset työskentelyolot. Tutkijakoulu KASVA (Koulutuspolitiikan, -talouden, 
arvioinnin ja vertailevan tutkimuksen tohtoriohjelma, KAVE) sekä Helsingin 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (tuolloin soveltavan kasvatustieteen lai-
tos) varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tutkimuskeskus mahdollistivat ko-
kopäiväisen paneutumisen tutkimuksen käynnistämiseen. Sittemmin saatoin 
jatkaa tutkimusta assistentin ja opettajan tehtävistä käsin. Haluankin kiittää 
professori Risto Rinnettä tutkijakoulu KASVA:n avaamista mahdollisuuksista 
sekä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitosta erinomaisista työskentely-
olosuhteista Siltavuorenpenkereellä. Mahdollisuus monipuoliseen opetustyö-
hön väitöskirjatyön ohessa – ja erityisesti opiskelijoiden ja kenttäpäiväkotien 
lastentarhanopettajien kanssa käydyt lukuisat keskustelut – ovat pitäneet tutki-
jan kiinni varhaiskasvatuksen nykytodellisuudessa. 

Kiitokset myös Suomen Kulttuurirahastolle sekä Suomalaiselle Konkor-
dia-liitolle tutkimukseni rahallisesta tukemisesta sen alkuvaiheessa. 

Työtovereideni kanssa Helsingin yliopiston lastentarhanopettajan koulu-
tuksessa olemme voineet jakaa opetus- ja tutkimustyön iloja ja pulmia: tästä 
jokaiselle lämmin kiitollinen ajatus. Dosentti Marjatta Kalliala uhrasi sekä ke-
sälomaansa että kiireistä työaikaansa käsikirjoitukseni lukemiseen ja kommen-
toimiseen: Hangon kirjaston koneelta keskellä parasta lomakautta lähteneet 
kommenttisi antoivat ratkaisevasti uskoa, voimia ja ymmärrystä saattaa työ 
loppuun. Lehtori Leena Tahkokalliolle lämpimät kiitokset käsikirjoituksen lu-
kemisesta ja viisaista huomioista: keskustelut hyvien kollegoiden kanssa ovat 
olleet suurimerkityksisiä tutkimustyön valmistumiselle. Lehtori Alisa Alijoki 
ojensi kätensä omien kiireittensä keskellä kriittisessä vaiheessa, kun jokainen 
työtunti oli arvossaan: apusi oli korvaamaton aikalisä siinä tilanteessa. Lehtori 
Sinikka Rusasta kiitän työhuoneen jakamisesta alkaneista keskusteluista, kos-
kivatpa ne sitten kuvataidetta, hyvää ruokaa tai varhaiskasvatusta. 

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean jäsen, lehtori Helena Hällström ja 
varhaiskasvatustyöryhmän jäsen päiväkodinjohtaja Soile Oleander ovat luke-
neet ja kommentoineet tutkimukseni osioita, joissa käsitellään kyseisiä asiakir-
joja. Heille molemmille tästä lämpimät kiitokseni.

Ebeneser-säätiön pitkäaikaista toiminnanjohtajaa ja lastentarhahistorian 
tutkijaa Maija Meretniemeä kiitän sähköpostikeskusteluista ja asiantuntevista 
näkemyksistä esittämiini kysymyksiin.

Haluan mainita myös työtoverini sekä lapset ja vanhemmat päiväkoti Tam-
messa: suuntautumiseni varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjautuu paljolti 
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keskusteluihin, kohtaamisiin ja oivalluksiin, joita tapahtui ns. oikeassa työssä 
teidän kanssanne 1990-luvulla. Kaikkia väitöstutkimukseni valmistumiseen 
olemassaolollaan ja myönteisellä asennoitumisellaan vaikuttaneita ihmisiä ei 
ole edes mahdollista mainita lyhyessä esipuheessa, mikä ei kuitenkaan vähen-
nä kiitollisten ajatusten määrää.

Äidilleni Maila Savolaiselle ja edesmenneelle isälleni Veikko Savolaiselle 
kiitokset turvallisesta lapsuudesta ja rohkaisusta opiskeluun, jotka molemmat 
olivat myös väitöskirjan tekemisen mahdollistajia.

Jonne ja Ilona: kiitos, että olen saanut olla mukana elämässänne. Jonnel-
le erityiskiitokset graduni sankarillisesta tietoteknisestä pelastamisesta: ilman 
sitä ei olisi tullut väitöskirjaa. Ilonalle iso kiitos lapsuudentutkimuksen ja 
lastenkirjallisuuden jakamisesta sekä keskusteluista lukiessamme toistemme 
tekstejä. 

Puolisolleni Jussille kiitokset iltavoileivistä, paradigmoja järisyttävistä 
keskusteluista ja – Maria Jotunia mukaillen – kaikesta, mitä jaettu, hyvä ja 
sakea elämä sisällään pitää.

Kruununhaassa, Fontellin talossa 5.5.2010

Eeva-Leena Onnismaa
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1 .JOHDANTO

Päivähoito, varhaiskasvatus ja esiopetus – sisäkkäin, limittäin ja rinnakkain
Lasten päivähoitojärjestelmä on muotoutunut Suomessa instituutioksi, jonka 
kanssa lähes jokainen lapsiperhe on jossain perhe-elämän vaiheessa tekemi-
sissä. Järjestelmän luominen on myös ollut keskeinen osa lapsuuden institu-
tionalisoitumiskehitystä. Institutionalisoituminen on osa modernia lapsuutta, 
jolle on ominaista mm. se, että lapsuus muotoutuu sekä perheessä että am-
mattimaisen kasvatuksen kontekstissa. Päivähoito on lakisääteistä toimintaa, 
jolle luotiin puitteet vuonna 1973 säädetyllä lailla lasten päivähoidosta. Sit-
temmin lakia on täsmennetty ja sen velvoittavuutta vahvistettu; päivähoito on 
määritelty jokaisen alle kouluikäisen lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi, ja sen 
järjestämisvelvollisuus on delegoitu kunnille. Myös päivähoidon kasvatuksel-
lista sisältöä on linjattu valtakunnallisesti päivähoitolain asettamisesta alkaen. 
Vuonna 1983 lakiin lisättiin ns. kasvatustavoitepykälä (2a §), joka vahvisti 
päivähoidon kasvatuksellista tehtävää. Lainsäädännön laajamittainen uudista-
minen on ollut hallitusohjelmia myöten esillä koko 2000-luvun ajan, mutta 
toistaiseksi lakiin on ainoastaan tehty pieniä korjauksia.

Päivähoito eri muotoineen on keskeinen julkisen pienten lasten kasvatuk-
sen tarjoaja samaan tapaan kuin peruskoulu on sitä oppivelvollisuusikäisille 
lapsille ja nuorille. Osaa varhaiskasvatuksesta – kuusivuotiaiden maksutonta 
esiopetusta – säännellään perusopetuslakiin (628/1998) tehdyillä lisäyksillä. 
Esiopetusuudistus tuli vaiheittain voimaan vuodesta 2000 alkaen. Tätä ennen 
kuusivuotiaiden esiopetusta ohjattiin osana lasten päivähoitoa tai joissakin 
kunnissa koulun yhteydessä, mutta palvelun järjestäminen ei ollut kuntien 
velvoitteena. Esiopetusta on Suomessa toteutettu sekä päivähoidon sisällä että 
sen rinnalla peruskoulun yhteydessä. Toisaalta myös nykyisen lakisääteisen 
esiopetusjärjestelmän voidaan sanoa tarjoavan puitteet varhaiskasvatuksen 
toteuttamiselle osalle varhaiskasvatuksen kohderyhmää. Tässä tutkimuksessa 
varhaiskasvatuksella tarkoitetaan ilmiötä sekä toimintaa, jolle päivähoito- ja 
esiopetusjärjestelmä tarjoavat puitteet.

Keiden tarpeisiin päivähoito ja varhaiskasvatus suunniteltiin?
Lasten päivähoitojärjestelmän luominen ja siihen sisältyvän julkisen varhais-
kasvatuksen kehittäminen edellyttävät väistämättä sitä, että suunnittelevat 
tahot ottavat kantaa myös lapseen ja ilmiöön nimeltä lapsuus. Suomalaisen 
päivähoitoajattelun erityispiirteenä on kuitenkin pidetty aikuis- ja työelämä-
lähtöisyyttä. Tämä tuli esille esimerkiksi Mikko Ojalan 1990-luvun alussa 
(noin 20 vuotta päivähoitolain säätämisestä) tekemässä kansainvälisessä IEA 
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Preprimary-tutkimuksessa. Tutkimusraportissa esiteltiin suomalaisvanhempi-
en kertomia syitä lapsen viemisestä päivähoitoon. Syyt oli ryhmitelty aikuis-
keskeisiin (reasons related to parent/guardian), lapsikeskeisiin (reasons related 
to children) sekä muihin syihin (reasons related to other). Suomalaisvanhem-
mat esittivät ylivoimaisesti eniten aikuiskeskeisiä perusteluja lapsen päivähoi-
toa koskeville valinnoilleen verrattuna muiden tutkimuksessa mukana olleisiin 
maiden vanhempiin. (Ojala 1994, 82–87.) 

Tätä väitöstutkimusta edeltäneessä lisensiaatin tutkimuksessani (Onnismaa 
2002) analysoin päivähoitolain säätämiseen liittyneitä valtiopäiväkeskustelu-
ja. Lisensiaatin tutkimuksessa hain kansanedustajien käsityksiä kasvatuksesta, 
lapsesta, lapsuudesta ja lapsuuden paikasta yhteiskunnassa. Lisäksi tutkin pu-
heenvuoroissa esiintyneitä perusteluja em. käsityksille. Ryhmittelin perustelut 
lapsi-, aikuis- ja yhteiskuntakeskeisiin argumentteihin. Puheenvuoroista löy-
tyi harvemmin täysin puhtaasti vain tiettyyn luokkaan sijoittuvia perusteluja. 
Yleensä puhujat korostivat aluksi lapsen etua, mutta siirtyivät nopeasti aikuis- 
tai yhteiskuntakeskeisiin perusteluihin. Tämä saattoi johtua yksinkertaisesti 
sitä, että lain valmistelu nousi paljolti elinkeinoelämän tarpeista, taustalla oli 
teollisuuden ja palvelusektorin kasvava työvoimatarve ja maanviljelyselin-
keinon väistyminen. Lasten päivähoidon järjestäminen oli noussut ratkaista-
vaksi ongelmaksi, koska naisten työpanos oli tarpeen saada työmarkkinoiden 
käyttöön aiempaa laajemmassa mitassa. Työvoimatarpeeseen tai maaseudun 
autioitumiseen viittaavat argumentit on kaikki tulkittu yhteiskuntakeskeisiksi. 
Aikuis- ja yhteiskunta keskeisiä argumenttien esiintyminen 1970-luvun alkuun 
ajoittuvassa aineistossa oli siinä määrin painokasta, että tässä voidaan nähdä 
jonkinlainen yhteys edellä mainittuun Ojalan IEA Preprimary -tutkimuksen 
tuloksiin, jotka ilmestyivät noin viisitoista vuotta myöhemmin. Julkisella kes-
kustelulla on merkitystä ihmisten ajattelun muovaajana ja on mahdollista, että 
Ojalan tuloksissa heijastuu 1970-luvulla käyty päivähoitokeskustelu ja siinä 
erityisesti julkisten varhaiskasvatuspalvelujen hahmottaminen lähinnä aikuis-
ten ja yhteiskunnan tarpeista lähtien.

Lisäksi tarkastelin kansanedustajien esittämiä perusteluja Amy Gutmannin 
(1987) esittämistä julkisen kasvatuksen determinanteista johdetulla kolmijaol-
la: valtio, asiantuntijat tai perheet julkisen kasvatuksen ja koulutuksen suunnan 
määrittäjinä. Useimmiten puhujat toivat esille jossain määrin kaikkien kolmen 
determinantin etuja; puhujan omat mieltymykset erottuivat selvimmin siinä, 
missä kukin näki vaaran merkkejä. Jotkut kansanedustajat pelkäsivät eniten 
valtiovallan liian voimakasta puuttumista perheen yksityisyyteen, toiset taas 
näkivät liian suljetun kotipiirin lapselle vaarallisena. Viimeksi mainitut puhu-
jat pitivät arvossa ammattikasvattajien asiantuntemusta ja näkivät päiväkoti-
ympäristön lapselle turvallisena julkisuutensa ja neutraaliutensa takia. Jotkut 
puhujat taas pelkäsivät kasvatusalan koulutuksen saaneiden työntekijöiden 
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syrjäyttävän kokonaan äitien luonnolliseksi määritellyn osaamisen. (Onnismaa 
2002.)

Naisten työssäkäynnin lisääntyminen ja naisten yhteiskunnallisen aseman 
muutospaineet olivat siis päivähoitolain taustavoimina. (Kts. esim. Rauhala 
1996, 164–170.) Tasa-arvokeskustelussa ja naisliikkeessä huomio kohdistui 
ennen kaikkea siihen, että naisille tulisi taata samanlaiset mahdollisuudet opis-
keluun ja työntekoon kuin miehilläkin. Esimerkiksi pienimpien lasten kotihoi-
don tuesta puhuminen tai pidemmän äitiysloman voimallinen vaatiminen olisi 
silloisissa oloissa voitu tulkita heikkouden merkiksi. Työssäkäyvillä äideillä ja 
tasa-arvoliikkeellä oli sitä paitsi täysi työ torjua syytöksiä ja teorioita, joiden 
mukaan pienikin ero äidistä on aina lapselle vahingollista. Osaa naisten työs-
säkäyntiä puoltavista perusteluista voidaan pitää lapsikeskeisinä, esimerkiksi 
lasten virikkeiden ja ryhmätoiminnan tarve. Osa taas on selvästi aikuiskeskei-
siä, kuten äidin kokema työn ilo tai aikuiskontaktien tarve. (Onnismaa 2002.)

Ymmärtämätön yhteiskunta ja harhautuneet vanhemmat -ajatusmalli pais-
toi vuoden 1972 valtiopäiväkeskustelun riveillä ja rivien välissä. Yhteiskunnan 
syytä oli mm. se, että miesten palkat olivat niin alhaiset, ettei niillä elänyt koko 
perhe. Yhteiskunnan syytä oli myös se, ettei turvallisia päivähoitopaikkoja ol-
lut riittävästi. Yhteiskuntaa syytettiin huonosti järjestetystä asuntopolitiikas-
ta, työvoima- ja aluepolitiikasta, joka ajoi väestön asutuskeskuksiin ja pakotti 
naiset ansiotyöhön. Yhteiskunnallista ilmapiiriä syytettiin välillisesti myös sii-
tä, että molemmat vanhemmat "juoksevat paremman elintason perässä" – tai 
siitä, että naiset "juoksevat tasa-arvon perässä" hakeutuessaan työelämään. 
(Onnismaa 2002, 135).

Lasten päivähoidon järjestäminen näyttäisi edellisen perusteella olleen 
paljolti väline, jonka avulla elinkeinoelämä sai naisten muodostaman työvoi-
mareservin käyttöönsä.  Päivähoitolaki oli toisaalta sosiaalipolitiikan väline, 
jonka avulla voitiin pienentää yhteiskunnan rakennemuutoksen aiheuttamia 
haittoja lapsille – tuleville työntekijöille ja veronmaksajille. Useissa valtio-
päivien puheenvuoroissa otettiin esille rikollisuuden ja mielenterveysongel-
mien ehkäiseminen päivähoitolain avulla; takapihojen avainkaulalapset näh-
tiin eräänlaisena aikapommina. Jos perustelussa sai pääpainon yhteiskunnan 
vakauden säilyttäminen sosiaalipalvelujen avulla, voidaan perustelu tulkita 
yhteiskuntakeskei seksi. Jos puhuja painotti lapsen turvattomuudentunteen 
poistamista, on perustelussa lapsikeskei syyden sävy. Jos taas korostettiin 
esimerkiksi äidin huolen poistamista työpäivän ajaksi, on perustelu selvästi 
aikuiskeskeinen. Useissa puheenvuoroissa korostettiin voimakkaasti vanhem-
pien – lähinnä äitien – tuntemaa ahdistusta huonosti järjestetyn päivähoidon 
takia. (Onnismaa 2002.) Sekä Ojalan (1994) IEA Preprimary-tutkimuksen että 
lisensiaatintutkimukseni valossa suomalainen päivähoito- ja varhaiskasvatus-
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järjestelmä näyttäisi luodun ensisijaisesti vanhempien ja yhteiskunnan (työelä-
män) tarpeita ajatellen.

Mitä tutkitaan?
David Labareen (1997) mukaan, paitsi ajatukset toiminnan päämääristä ja teh-
tävistä, myös käsitykset toiminnan kohteena olevista kansalaisryhmistä muo-
vaavat kasvatusjärjestelmää. Tähän perustuen tarkastelen väitöstutkimuksessa 
erityisesti lapsuutta, perhettä sekä kodin ja yhteiskunnan välistä työnjakoa 
koskevaa puhuntaa.  Tässä tutkimuksessa kysytään, millaiselle lapselle ja mil-
laiselle perheelle suomalaista päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmää on 
rakennettu vuosikymmenten kuluessa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisen varhaiskasvatuksen kolmen vuo-
sikymmenen kehitystä lakisääteisen päivähoidon kehikossa. Tutkimuksen 
otsikoinnissa on päädytty käyttämään varhaiskasvatus-termiä, vaikka var-
haisimmissa tutkituissa teksteissä pääpaino on päivähoidon organisoinnissa. 
Esiopetusta tarkastellaan osana varhaiskasvatusta, joskin sitä koskeva lain-
säädäntö toteutui vasta aivan tutkimusjakson lopulla. Varhaiskasvatus-sana on 
ensimmäistä kertaa esillä vuoden 1974 Varhaiskasvatuksen henkilöstön kou-
lutuskomitean mietinnön (KM 1974: 15) nimessä ja sisällöllisesti se esiintyy 
jo tätä ennen ilmestyneissä teksteissä. Varhaiskasvatuksellinen näkökulma on 
esillä jo tutkimusjakson ensimmäisessä asiakirjassa, Lasten päivähoitolaitos-
toimikunnan mietinnössä (KM 1967: B 46), jossa tarkastellaan mm. lasten tie-
tojen, taitojen, kielellisen ilmaisun, mielikuvituksen ja tunne-elämän kehitystä 
tukevan toiminnan tärkeyttä päivähoidossa. (mt., 6; 13–14.)  Niin kansainväli-
sissä yhteyksissä käytössä oleva Early Childhood Education and Care (ECEC) 
kuin suomalainen varhaiskasvatus-sanakin sisältävät sekä hoidon, kasvatuksen 
että opetuksen. (Hujala, Parrila-Haapakoski & Nivala1998; Härkönen 2003.)

Tutkimuksen aineistona ovat komiteamietinnöt, työryhmämuistiot sekä 
valtakunnalliset varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Kysymys on makrota-
son ilmiöstä, puhunnasta, joka on esitetty korkealta ja arvovaltaiselta paikalta, 
jolloin niiden vaikutukset voidaan olettaa ajallisesti ja paikallisesti laajoik-
si. (Ritzer 1990, 348–349; Peltonen 2000, 357; Mouzelis 1995, 155; Simola 
1995.) Osa asiakirjoista keskittyy järjestelmän puitteiden tai vaikkapa henkilö-
kunnan koulutuksen linjaamiseen. Suurempi osa aineistoa muodostuu varhais-
kasvatuksen sisältöä linjaavista teksteistä sekä teksteistä, joissa paneudutaan 
sekä puitteisiin että sisältöön. Kuusivuotiaiden esiopetusta tarkastellaan tässä 
tutkimuksessa esiopetusjärjestelyjä koskevien mietintöjen sekä esiopetuksen 
sisältöä ohjanneiden opetussuunnitelmatekstien valossa. Esiopetuksen viimei-
sen vaihe, maksuton esiopetus kaikille kuusivuotiaille, ei ole mukana tutki-
muksessa. Tutkimuksen kattama ajanjakso päättyy uudelle vuosituhannelle 
tehtyihin linjauksiin, jotka heijastelevat ja kokoavat 1990-luvun varhaiskasva-
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tusajattelua. Esiopetusuudistus edustaa jo selkeästi 2000-luvun varhaiskasva-
tuspolitiikkaa eikä ole mukana tutkimuksessa. 

Pyrin tutkimuksessa tekemään näkyväksi ja tulkitsemaan asiakirjojen 
esittämää kuvaa lapsesta ja perheestä, joille päivähoitoa ja varhaiskasvatusta 
suunniteltiin. Lapsen, lapsuuden ja perheen tarkastelu samassa tutkimuksessa 
on vaatinut pohtimista ja perusteluja, lisäähän kahden toisistaan erillisen tut-
kimussuuntauksen – lapsuudentutkimuksen ja perhetutkimuksen – näkökul-
mien edes pintapuolinen mukaan ottaminen vähintäänkin tutkijan työmäärää. 
Ratkaisua voidaan perustella kahdesta eri suunnasta. Toisaalta taustalla on 
Philippe Arièsiin1 henkilöityvä lapsuuden historian tutkimustraditio, jossa lap-
suutta ja perhettä tarkastellaan yhdessä. Myös Marjatta Rahikainen (2005) on 
todennut lapsuuden ja perheen tutkimuksen yhteenkuuluvuuden katsaukses-
saan Arièsin tuotantoon ja siitä käytyyn keskusteluun: mikä muovaa lapsuutta, 
muovaa myös perhettä ja päinvastoin. Hugh Cunninghamin (1995) mukaan 
länsimaissa oli 1900-luvun puoliväliin mennessä vakiintunut yhtenäinen kä-
sitys lapsuuden olemuksesta, johon kuuluu mm. perheen korostaminen lapsen 
luonnollisena kasvupaikkana. Myös suomalainen päivähoitojärjestelmä – sa-
moin kuin tätä edeltänyt lastentarhatoiminta – rakentui ajatukselle perheestä 
lapsen oikeana kasvuympäristönä.   Tätä taustaa vasten päivähoito- ja varhais-
kasvatusjärjestelmä tutkimuskohteena edellyttää kummankin kyseistä palve-
lua käyttävän ”asiakaskategorian” – lasten ja vanhempien – huomioon otta-
mista tutkimuksessa:  varhaislapsuutta on ylipäätään vaikea tarkastella ilman 
perhekontekstia. Tässä tutkimuksessa kysyn, millä tavoin 1960-luvun lopulla, 
1970-, 80- ja 90-luvuilla puhuttiin lapsesta ja lapsuudesta, isistä, äideistä ja 
perheestä päivähoitojärjestelmän viitekehyksessä. Kysymys ei kuitenkaan ole 
historiantutkimuksesta, vaan diskurssianalyyttiseen traditioon kytkeytyvästä 
kasvatussosiologisesta varhaiskasvatustutkimuksesta. 

Lapsen ja vanhempien tarpeet on nähty usein yhteen kietoutuneina esimer-
kiksi määriteltäessä, kuka on päivähoidon ensisijainen asiakas. Väitteet suo-
malaisen päivähoitojärjestelmän aikuiskeskeisyydestä todettiin jo aiemmin. 
Lapsestaan välittävän vanhemman tarve on kuitenkin saada lapselleen turval-
linen hoitopaikka, joka mielellään on myös lapsen kehitystä edistävä ja lapsel-
le mieluisa. Lapsen tarpeena voisi olla paikka, jossa hänellä on henkisesti ja 
fyysisesti turvallinen olo – unohtamatta iloa, maailman tutkimista ja oppimista 
yhdessä toisten lasten kanssa, aikuisen ymmärtävässä ohjauksessa. Tämäkin 
on kuitenkin aikuisen tulkinta ja aikuisen laatima määritelmä: lapset eivät ole 
1  Philippe Ariès kuvasi teoksessaan Centuries of Childhood (1979, Alkuteos L’enfant 
et la vie familiale sous l’ancien régime,1960), millä tavoin maalaustaiteessa kuvattiin 
lapsia, naisia ja miehiä. Hän oli kiinnostunut siitä, millä tavalla perheen ja lasten esittä-
mistapa muuttui siirryttäessä keskiajalta uudelle ajalle. Hän kysyi, mitä tämä kertoi lap-
suuden historiasta, mutta yhtä lailla myös perheen historiasta. (mt., 13–30; 327– 352.)
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itse juuri voineet määritellä tarpeitaan, vaan tarpeet ovat olleet lähinnä van-
hempien, kehityspsykologien, kasvatustieteilijöiden, sosiaalipoliitikkojen jne. 
tulkitsemia ja määrittelemiä. 

Tämän jälkeen seuraa kysymys puheen kohdettaan muovaavasta merkityk-
sestä: millä tasolla esitetyn puheen voisi olettaa muovaavan sekä käsityksi-
ämme varhaiskasvatuksesta että sen käytäntöjä? Median ajattelua ja toimintaa 
muokkaava merkitys on kiistaton (kts. esim. Lounassalo 2002), mutta tämän 
tutkimuksen aineistoksi valittiin edellä kuvatut viralliset asiakirjat, arvovaltai-
nen asiantuntijapuhe, jolla Simolan (1997, 11) mukaan on voimaa, jonka voi 
olettaa ulottuvan käytäntöihin saakka.  Komiteamietinnöt ja opetussuunnitel-
matekstit ovat ”totuuspuhetta”, joka muovaa kohdetta, josta ne puhuvat. (mt., 
12). Onko siis suomalainen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmä muovau-
tunut nykyisenlaiseksi eri vuosikymmeninä esitetyn totuuspuheen muovaama-
na? Asiakirjat pitävät sisällään sekä selvästi artikuloituja linjauksia, kuvauksia 
toivottavasta asiaintilasta että näiden suorasanaisten linjauksien välissä esiin-
tyvää ilmaisua, jonka havaitseminen vaatii tarkempaa ja systemaattisempaa 
lähilukua. Tämän tutkimuksen kannalta sekä artikuloidut linjaukset (”hyvä 
varhaiskasvatus on…”) että lausumat, joissa esimerkiksi esitetään päivähoidon 
käyttäjiä koskeva toteamus (”alle 3-vuotias lapsi on …” tai ”monet perheet 
ovat nykyään…”), ovat yhtä kiinnostavia. asiakirjatekstejä voidaan tarkastel-
la myös normalisoivana puheena ja tekniikkana: tekstit määrittävät normaalin 
lapsen ja perheen rajoja. (Foucault 1998; Hacking 1997, 242–243.)

Voidaan siis kysyä, onko suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän taus-
talla – arvovaltaisessa asiantuntijapuheessa – erotettavissa johdonmukaisesti 
esiintyviä diskursiivisia piirteitä tai tendenssejä, jotka muovaavat myös itse 
toimintaa. Voitaisiin myös kysyä, onko varhaiskasvatusjärjestelmässä mah-
dollista erottaa sellaisia keskenään ristiriitaisia tai kilpailevia päämääriä, jotka 
aiheuttavat jännitteitä toimintaan ja haittaavat järjestelmän kehittymistä – tai 
vähintään muovaavat sitä tiettyyn suuntaan tai tiettyihin suuntiin. Nämä pää-
määrät voivat olla ääneen lausuttuja, säädöksiin kirjattuja tai sijaita virallisten 
asiakirjojen ja julkisen keskustelun rivien väleissä. Millaisia nämä diskursiivi-
set piirteet ovat, on tämän tutkimuksen taustalla oleva kysymys, josta varsinai-
set tutkimusongelmat on johdettu.

Tutkimusraportin rakenteesta
Tutkimuksen luvuissa 2–3  tarkastellaan varhaiskasvatusjärjestelmää, lapsuut-
ta ja perhettä tutkimuskirjallisuuden avulla. Luvuissa 4–6 esitetään tutkimus-
ongelmat, tarkastellaan metodologiaa sekä esitellään aineisto. Luku 7 taustoit-
taa empiiristä osaa ja se voidaan haluttaessa lukea omana kokonaisuutenaan, 
jossa kuvataan varhaiskasvatusjärjestelmän rakentamista ja kehittämistä 32 
vuoden aikana. Tutkittu ajanjakso esitellään jaettuna viiteen temaattiseen ko-
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konaisuuteen, samaa jaottelua käytetään myöhemmin luvussa 8 tulosten esit-
tämisen runkona.

Työn empiirinen osa on esitetty luvuissa 8–9. Luku 8 on kuvaileva; sii-
nä kerrotaan tiheiden aineistoviittausten ja sitaattien avulla, millaisia asioita 
tutkitut asiakirjat kertovat lapsesta, lapsuudesta ja perheestä päivähoidon ja 
varhaiskasvatuksen kontekstissa. Luvussa 9 tehdään yhteenveto keskeisis-
tä löydöksistä sekä jäsennetään löydettyä puhuntaa semioottisten neliöiden 
avulla. Luotettavuustarkastelun (luku 10) jälkeen luvussa 11 esitetään kootusti 
vastaukset tutkimuskysymyksiin ja pohditaan tutkimuksen pohjalta nousseita 
kysymyksiä suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän erityispiirteistä ja kehit-
tämishaasteista. 

Lukujen 8–9 sisällöissä on jonkin verran toistoa, mutta olen nähnyt tutki-
muksen luotettavuuden kannalta perusteltuna esittää ne näin: ensin kuvaus ja 
sitten yhteenveto, jossa on edelleen mukana sitaatteja ja viittauksia aineistoon. 
Ratkaisu pyrkii tulkintojen luotettavuuden varmistamisen ohella lukijaystäväl-
lisyyteen: kyseiset luvut on mahdollista lukea myös itsenäisinä kokonaisuuk-
sina. Niin ikään luku 11 on oma kokonaisuutensa, jonka voi lukea erillisenä ja 
halutessaan palata aikaisempiin lukuihin ja tarkistaa sieltä yhteyksiä asiakirja-
teksteihin.
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KEHIKOSSA

2 1 .Mitä.on.varhaiskasvatus?
Eräs vanhimpia kirjallisia viittauksia institutionaaliseen varhaiskasvatukseen 
voidaan poimia Platonin (427–347 e.a.a.) Lait-teoksesta. Laeissa korostetaan, 
että kasvatuksessa on otettava huomioon se, missä kehitysvaiheessa lapsi 
on.  Platon hahmotteli – tosin käyttämättä varhaiskasvatuksen käsitettä sen 
paremmin kuin muitakaan nykykasvatustieteen termejä – myös eräänlaisen 
lastentarhan, jossa olisi tarjottu 3–6-vuotiaille tytöille ja pojille lauluja, runo-
utta ja leikkejä aikuisen ohjauksessa. (Nummenmaa 2000; Bruhn 1966, 59.) 
Suomalaisessa keskustelussa varhaiskasvatus -termi on saattanut viitata sekä 
kotikasvatukseen että yhteiskunnan tarjoamaan palveluun. Tämä tutkimus 
keskittyy julkiseen ja institutionaaliseen varhaiskasvatukseen, jolle päivähoi-
tojärjestelmä tarjoaa puitteet. Varhaiskasvatuksen yleisimmissä määritelmissä 
sen elementteinä nähdään hoito, kasvatus ja opetus2, jotka ovat luonteeltaan 
vuorovaikutteisia ja jotka kietoutuvat yhteen toiminnassa. (Härkönen 2003, 
90–93.) Eeva Hujala, Sanna Parrila-Haapakoski ja Veijo Nivala (1998) totea-
vat suomalaisen järjestelmän vahvuudeksi sen, että kasvatuksellinen ja sosi-
aalipalvelullinen elementti on ollut mahdollista nivoa yhteen lakisääteisessä 
päivähoidossa. Muualla maailmassa hoidollinen ja kasvatuksellinen (esiope-
tuksellinen) järjestelmä toimivat paljolti toisistaan erillisinä. Hujalan ym. mu-
kaan kasvatuksen ja hoivan elementit yhdistävälle educare-mallille ei vielä 
1990-luvulla löytynyt teoriarakenteita muista maista; kysymys oli tuolloin hei-
dän mukaansa omintakeisesta ilmiöstä, jonka mukainen päivähoitokasvatusta 
jäsentävä teoriapohja on luotava itse. (mt., 3–4.)

Kunnia suomalaisen varhaiskasvatus -termin lanseeraamisesta viralliseen 
käyttöön päivähoitojärjestelmän puitteissa voitaneen antaa vuonna 1972 ase-
tetulle varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitealle. (KM 1974:15, 
1–2) Komitean tehtäväksi annossa puhuttiin kuitenkin vielä päivähoidon hen-
kilökunnasta. Outi Laukkasen (1976) mukaan komitea oli nimenvalinnallaan 
”löytänyt tässä yhteydessä tämän uuden suomalaisperäisen nimityksen, joka 
aikaisempia vaihtoehtoja osuvammin kattaa kaiken alle kouluikäisiä koskevan 
kasvatuksen ja hoidon.” (mt., 62). 

2  Silläkin lienee merkitystä, missä järjestyksessä elementit esitetään. Esittämisjärjes-
tyksellä puhuja tai kirjoittaja ilmaissee oman käsityksensä elementtien tärkeysjärjes-
tyksestä. Englanninkielisessä termissä ”early childhood education and care” kasvatus 
ilmaistaan ennen hoitoa.
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Päivähoidon kasvatustavoitteissa (KM 1980:31,) varhaiskasvatus rajattiin 
alle kouluikäisten kasvatukseksi. Vanhemmat todettiin ensisijaisiksi kasvatta-
jiksi, päivähoito tukee heidän antamaansa kasvatusta. Lisäksi varhaiskasvatus-
instituutioina mainitaan seurakunnat, järjestöt ja puolueet. Tiedotusvälineiden 
vaikutus otetaan huomioon, samoin erilaisten neuvoja ja tukea antavien orga-
nisaatioiden kuten lastenneuvolan rooli. Varhaiskasvatuksen todettiin luovan 
perustan elinikäiselle kasvatukselle, päivähoidon kasvatustavoitteissa ei vielä 
puhuttu varhaiskasvatuksesta osana elinikäistä oppimista. (mt., 1.) 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnal-
lisiksi linjauksiksi vuonna 2002 varhaiskasvatus määriteltiin lapsen eri elä-
mänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka ta-
voitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Julkinen, 
yhteiskunnan järjestämä varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja ope-
tuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. 
Linjausten mukaisesti varhaiskasvatus on kokonaisvaltainen näkemys lapsen 
kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Tämä näkemys perustuu laaja-alaiseen 
ja monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen menetelmi-
en tuntemiseen. Varhaiskasvatukseen voidaan linjausten mukaan lukea myös 
oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluita. 
Kuusivuotiaiden maksuton esiopetus on määritelty osaksi varhaiskasvatusta. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 9; Opetushallitus 2000; Stakes 2007.) 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä annettiin Stakesin (vuodesta 2009 THL) 
tehtäväksi laatia varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on uusin var-
haiskasvatusta määrittelevä ja ohjaava valtakunnallinen asiakirja. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2002; Stakes 2007, 11.)

Vieraskielisiä tekstejä lukiessa on muistettava, että suomenkielen kasva-
tus on laajempi käsite kuin esimerkiksi englanninkielinen education. Myös 
englanninkielisessä keskustelussa education-sanan kapea-alaisuuteen on kiin-
nitetty huomiota puhuttaessa ihmisen varhaisvuosien hoivan, kasvatuksen ja 
opetuksen kokonaisuudesta: varhaiskasvatusta merkitsemään on luotu muo-
toilu ”early childhood education and care”. OECD Thematic Review of Early 
Childhood Education and Care Policy on järjestön vuonna 1998 käynnistämä 
projekti, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuksen saatavuuden ja laadun pa-
rantaminen. Suomi on yksi kahdestatoista maasta, jotka osallistuivat hankkee-
seen vuosina 1998–2000. Hankkeen otsikosta Early Childhood Education and 
Care peräisin oleva ECEC-lyhenne on vakiintunut viittaamaan varhaisvuosien 
kasvatuksen, opetuksen ja hoivan yleisnimikkeeksi, joskus sen näkee myös 
lyhyemmässä muodossa (ECE), josta hoiva on jätetty pois. Myös Stakesin laa-
timien Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden englanninkielisessä versios-
sa käytetään em. lyhennettä suomalaisen varhaiskasvatus-termin vastineena. 
(OECD 2001; Stakes 2004.)
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2 2 .Päivähoidon.varhaiskasvatus:.lapsuuden.
instituutio.perheen.ja.yhteiskunnan.rajapinnalla
Juhani Hytönen (1994) linjaa varhaiskasvatuksen koskevan alle kouluikäisiä 
lapsia ja huoltajat lapsen ensisijaisiksi kasvattajiksi. Yhteiskunta on päivähoi-
tojärjestelmää kehittämällä ottanut osan kasvatustehtävää vastuulleen. Lähelle 
koulunaloitusta ajoittuva esiopetus on yksi varhaiskasvatuksen osa-alue. (mt., 
31.) Kirsti Karila, Jarmo Kinos ja JormaVirtanen (2001) toteavat varhaiskas-
vatuksen saaneen Suomessa muotonsa päivähoidon kontekstissa. Heidän mu-
kaansa suomalaiselle varhaiskasvatukselle on ollut ominaista, että lastentarhan 
ja kodin kasvatus on nähty ”samanluonteisina ja ideologisesti yhdenmukai-
sina” (mt., 15), koulukasvatus on nähty vieraana, eriluonteisena. Ajatus on 
kirjoittajien mukaan lähtöisin kotikasvatusta korostaneesta fröbeliläisen kas-
vatusfilosofian tulkinnasta. (mt., 14–15.)

Päivähoitojärjestelmän lähtökohtana on lapsen perustarpeista huolehtimi-
nen ja vanhempien tarjoaman hoivan korvaaminen siksi ajaksi, minkä lapsi 
viettää päivähoidossa. Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 §:ssä 
todetaan päivähoidolla tarkoitettavan ”lapsen hoidon järjestämistä päiväko-
tihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoiminta-
na.” Tämän lisäksi päivähoitojärjestelmä sisältää tavoitteen tukea ja täydentää 
kotikasvatusta.  Lain vuonna 1983 uudistetussa 2a §:ssä todetaan päivähoidon 
tehtäväksi tukea koteja näiden kasvatustehtävässä. Päivähoidon tulee omalta 
osaltaan tarjota ”lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lap-
sen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö”.  Edelleen päivä-
hoidon tulee ”lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti” sekä ”yleinen 
kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-
elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä ja uskonnollista kasva-
tusta.” Uskonnollisessa kasvatuksessa on lain mukaan kunnioitettava lapsen 
vanhempien tai holhoojan vakaumusta. (mt.)

Päivähoitolaki ei ota kantaa eri päivähoitomuotojen erilaisiin edellytyksiin 
vastata lain velvoitteisiin. Lienee kuitenkin selvää, että perhepäivähoidon ja 
päiväkotien edellytykset vastata lain pedagogiseen järjestämisvelvoitteeseen 
ovat eritasoiset. Esimerkiksi ”yksilöllisyyden” voi olettaa toteutuvan parem-
min perhepäivähoidossa kuin päiväkodissa. Leikkipuistotoiminnan ja muun 
leikin ja toiminnan ohjauksen edellytykset vastata lapsen kokonaisvaltaiseen 
hoivan tarpeeseen taas lienevät heikommat kuin päiväkodeissa tai perhepäivä-
hoidossa. Päiväkodissa taas on perinteisesti ollut mm. tilojen ja henkilökunnan 
koulutuksen osalta edellytykset tarjota monipuolista pedagogista ryhmätoi-
mintaa. Henkilöstön koulutusta koskevat säädökset määrittävätkin paljolti toi-
minnan reunaehtoja sekä kasvatuksen ja opetuksen että hoivan osalta. Lounas-
salon (2002) mukaan on vaikeaa löytää koko päivähoitojärjestelmää – kaikkia 
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päivähoitomuotoja – koskevia määrityksiä ja ratkaisuja. Esimerkiksi päivähoi-
tomuotojen päätyypeillä – päiväkodeilla ja perhepäivähoidolla – on kummalla-
kin oma erityisluonteensa, johon perustuvat sekä toimintamuotojen vahvuudet 
että heikkoudet. Kaivattaisiinkin lisää sekä tutkimusta että kehittämishankkei-
ta, jotka ottaisivat huomioon eri palvelumuotojen erilaiset toiminnalliset ehdot 
ja lähtökohdat.

Tämän tutkimuksen aiheen kannalta päivähoito ja varhaiskasvatus voidaan 
nähdä perheen ja yhteiskunnan – yksityisen ja julkisen – rajapintana. Päivähoi-
don sisältämän varhaiskasvatuksen lakisääteinen tehtävä on kotikasvatuksen 
tukeminen ja täydentäminen. Sitä tehdessä astutaan aina myös jossain määrin 
perheen yksityisyyden alueelle.

2 3 .Erilaiset.varhaiskasvatuspolitiikat
Sheila B. Kamerman (2005) on jaotellut OECD-maat kahteen ryhmään niis-
sä harjoitetun varhaiskasvatuspolitiikan perusteella. Ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvissa maissa julkisen hallinnon rooli varhaiskasvatus- ja päivähoitopal-
velujen järjestämisessä on melko vahva. Toisessa ryhmässä taas lasten päivä-
hoidon katsotaan olevan perheiden asia ja näissä maissa päivähoitoa järjestävät 
lähinnä yritykset tai järjestöt. Julkisia palveluita on järjestetty suurimmassa 
hädässä oleville, joilla ei ole varaa markkinahintaisiin palveluihin. Päivähoito- 
ja varhaiskasvatusmallit (Early Childhood Education and Care) Kamerman on 
jakanut kolmeen ryhmään, jotka ovat: 1) Esikoulumalli, 2) integroidun päivä-
hoidon malli ja 3) kahden rinnakkaisen järjestelmän malli. (mt.)

Esikoulumalli on johtavana maissa, joissa lapsilla ajatellaan olevan oikeus 
maksuttomaan esiopetukseen ennen perusopetusta. Palvelu toimii usein ope-
tushallinnon alaisuudessa ja usein myös koulun läheisyydessä. Euroopassa 
Belgia, Italia ja Ranska edustavat selkeimmin tätä mallia. Myös Skotlannissa 
on otettu käyttöön maksuton esiopetus (3–4 t päivittäin) yli kolmevuotiaille. 
Islannissa yli 2-vuotiaita varten on opetushallinnon alainen esikoulu, johon 
osallistuu noin 90 % 3–4-vuotiaista. Islantilainen malli tarjoaa lapsille myös 
päivähoidon, mutta pedagogisessa kehikossa; se onkin lähellä integroidun 
päivähoidon mallia. (Kamerman 2005.) Myös Ruotsissa on siirrytty mak-
suttomaan esiopetukseen yli 4-vuotiaille ja toiminta kuuluu opetushallinnon 
alaisuuteen. Vuodesta 2010 alkaen Ruotsissa kaikki yli 3-vuotiaat ovat oikeu-
tettuja maksuttomaan esiopetukseen.

Integroidun päivähoidon malli on vanhemmille kokonaan tai osittain mak-
sullinen palvelu ja tapahtuu tyypillisimmin sosiaalihallinnon alaisuudessa. 
Palvelu on irrallaan koulujärjestelmästä ja lähempänä sosiaalityötä. Palvelua 
on kehitetty ennen kaikkea vastaamaan työssäkäyvien vanhempien tarpei-
siin. Jos palveluja ei voida tarjota kaikille, etusijalla ovat olleet pienituloisten, 
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yksinhuoltajien tai maahanmuuttajaperheiden lapset tai lapset joilla on jokin 
kehityksellinen ongelma. Malli on ollut tyypillinen Pohjoismaille ja Kamer-
manin (mt.) mukaan Tanska ja Ruotsi ovat edustaneet sitä selkeimmin, joskin 
edellä todettiin Ruotsin siirtymä esikoulumallin suuntaan. 

Anneli Anttonen ja Liisa Sointu (2006) näkevät eron integroidun ja esikou-
lumallin välillä siinä, että integroitu malli on vanhemmuutta tukeva ja esikou-
lumalli vanhemmuutta korvaava. (mt., 49.) Tulkinta vaikuttaa jossain määrin 
keinotekoiselta, jopa ristiriitaiselta, koska esikoulumallin maissa (esim. Rans-
ka ja Italia) pienten lasten äidit ovat yleisesti kotona ja perheen ja suvun merki-
tys nähdään suurempana kuin Pohjoismaissa, joissa lasten kokopäivähoito on 
yleisempää. Näin ollen integroidussa mallissa lapset viettävät päivähoidossa 
– muiden kuin vanhempiensa ohjauksessa – suuremman osan päivästä kuin ns. 
esikoulumallissa, jolloin päivähoito kiistatta korvaa ainakin ajallisesti isom-
man osan vanhempien hoivaa ja kasvatusta kuin esikoulumallissa.

Kahden rinnakkaisen järjestelmän mallissa julkisesti rahoitettu päivähoito 
on suunnattu lähinnä lapsille, joiden vanhemmilla ei ole varaa markkinahin-
taisiin palveluihin. Keski- ja yläluokkaisten perheiden lapsille on yksityisiä 
palveluja, joita valtio saattaa tukea esimerkiksi verovähennyksillä tai muilla 
tukimuodoilla. Tämä malli on ollut tyypillinen esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
ja Yhdysvalloissa. (Kamerman 2005.) 

Suomi näyttäisi täyttävän Kamermanin (2005) esittämät integroidun päivä-
hoitomallin kriteerit: lasten päivähoito on ollut sosiaali- ja terveysministeriön 
alainen työvoimapoliittisin perustein toimiva sosiaalipalvelu, josta tarvehar-
kintaisuus tosin poistui vuonna 1996. Suomessa on kuitenkin myös merkkejä 
kahden rinnakkaisen järjestelmän mallista tai vähittäisestä siirtymisestä siihen; 
yksityistä päivähoitoa tuetaan sekä perheille maksettavana tukena että kuntien 
tekemillä ostopalvelusopimuksilla yksityisten palveluntuottajien kanssa. Suo-
messa on myös käynnissä vähittäinen siirtyminen opetushallinnon alaisuuteen, 
joten järjestelmään on tullut myös esikoulumallin piirteitä. 

Anttonen ja Sointu (2006) erottavat varhaiskasvatuspolitiikoissa kaksi 
päätavoitetta. Ensimmäinen ja vanhempi tavoite on lasten varhaiskasvatuksen 
edistäminen. Toinen päätavoite on molempien vanhempien työssäkäynnin ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. (mt. 50.) Suomalainen varhais-
kasvatuspolitiikka on kuitenkin esimerkiksi Ojalan (1994) aineiston perus-
teella sitoutunut vahvemmin vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseen ja 
varhaiskasvatuksellinen tavoite on ollut vasta toisella sijalla. 
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2 4 .Varhaiskasvatus.oppiaineena,.tieteenalana.ja.
tutkimuskohteena
Suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteita ja olemusta jäljitettäessä on kiin-
nostavaa tarkastella myös varhaiskasvatuksen määrittymistä ja vakiintumista 
oppiaineena ja akateemisen kentän osana. Ulla Härkönen (2003) on tarkastellut 
varhaiskasvatuksen käsitettä kolmena ulottuvuutena: käytäntönä, oppiaineena 
sekä tieteellisenä tutkimusalueena. Varhaiskasvatuksen oppiaineulottuvuudes-
ta kirjoittaessaan Härkönen viittaa Erkki Lahdekseen(1984), jonka mukaan 
akateemisen lastentarhanopettajakoulutuksen tulee olla perustaltaan tieteellis-
ammatillinen. Lahdeksen (mt., 22) mukaan lastentarhanopettajakoulutuksen 
opetussuunnitelmaa ei tulisi pilata sen paremmin liiallisella ammatillisuudella 
kuin pelkän tieteellisyyden korostamisellakaan. (Härkönen 2003, 102–115.)  

Oppiaine-näkökulma on keskeinen myös osassa tutkimuksen aineistoa, 
asiakirjoissa, jotka linjaavat henkilökunnan koulutusta. Lastentarhanopetta-
jakoulutus on myös yli 100 vuoden ajan ollut yksi keskeisistä varhaiskasva-
tuksen kenttää muovanneista toimijoista. Akateeminen varhaiskasvatus alkoi 
Suomessa muotoutua 1970-luvulla samaan aikaan, kun päivähoitojärjestelmää 
luotiin ja vakiinnutettiin. Oppiaineena varhaiskasvatus oli ilmennyt tätä ennen 
lähinnä lastentarhaseminaarien opetussuunnitelmissa ja -käytännöissä. Var-
haiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietinnön (KM 1974:15) 
ilmestymisen jälkeen varhaiskasvatuksessa oppiaineena yhdistettiin aiemmat 
lastentarhaopin ja lastentarhatyön metodiikan kurssit. (Husa & Kinos 2001, 
19.) Varhaiskasvatuksesta muotoutui lastentarhanopettajakoulutuksen pääaine, 
mitä se on yhä edelleen joko kasvatustieteen sateenvarjon alla (Helsingin yli-
opisto) tai omana pääaineenaan. (Jyväskylän yliopisto.) Varhaiskasvatuksen 
opintoja sisällytettiin myös päivähoidon muun henkilöstön koulutuksiin, jot-
ka perustuivat päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan (KM 
1981:13) ehdotuksiin. (mt., 20.) Nykyisessä sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinnossa, lähihoitajan koulutuksessa, on mahdollisuus suuntautua esimerkiksi 
lapsiin ja nuoriin, jolloin opintoihin kuuluu myös pienten lasten hoitoon ja kas-
vatukseen liittyviä opintoja. Samoin varhaiskasvatuksellisia opintoja kuuluu 
myös perhepäivähoitajien ja lastenohjaajien koulutukseen. Myös 1990-luvulla 
käynnistyneeseen ammattikorkeakouluissa tapahtuvaan sosionomikoulutuk-
seen kuuluu vaihtelevia määriä varhaiskasvatuksellisia opintoja. (Hujala ym. 
2003.)

Mikko Ojalan vuonna 1978 ilmestynyt raportti, Varhaiskasvatus teoriasta 
käytäntöön, on ensimmäisiä maassamme ilmestyneitä ”varhaiskasvatustieteel-
lisiä” tekstejä. Ojala määritteli varhaiskasvatuksen ennen kouluikää tapahtu-
vaksi kasvatustoiminnaksi. Varhaiskasvatusinstituutioihin Ojala luki tuolloin 
kodin, päivähoidon, poliittiset varhaiskasvatusjärjestöt sekä kirkon. (mt., 6–7.) 
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Ojala oli käsitellyt varhaiskasvatuksen perusteita mm. tavoitteenasettelun nä-
kökulmasta myös raporttia aiemmin ilmestyneissä artikkeleissaan ja puheen-
vuoroissaan. Ojalan raportin merkitystä varhaiskasvatustekstinä korostaa myös 
se, että sen tekijä hoiti tuolloin maan ensimmäistä varhaiskasvatuksen profes-
soritasoista virkaa. Ojala näki varhaiskasvatuksen 1970-luvulla nousemassa 
olevana kasvatustieteen osa-alueena, ”jolla on sekä tieteenä että käytännön 
sovellutuksena omat kasvatustehtävänsä, kasvatustavoitteensa, kasvatusperi-
aatteensa, omat pyrkimyksensä muodostaa teoriaa, omat tutkimuskohteensa, 
oma tutkimusmetodiikkansa sekä pitkäaikainen traditionsa teorian ja käytän-
nön alueella.”(mt., 264).

Varhaiskasvatuksen läheinen kytkentä kasvatustieteeseen merkitsee Oja-
lalle (1978) sidosta samaan tutkimusmetodiikkaan, -traditioon ja -menetel-
miin. Ojala näki varhaiskasvatuksella olevan läheisiä kytköksiä myös kehitys-
psykologiaan. Näistä kytköksistä huolimatta varhaiskasvatuksella oli Ojalan 
mukaan myös kaikki mahdollisuudet kehittyä itsenäiseksi tieteenalaksi. Ojala 
painotti kuitenkin, että varhaiskasvatuksen on seisottava tukevasti omalla poh-
jallaan ja säilytettävä itsenäisyytensä valitessaan muista tieteistä apua. Var-
haiskasvatuksen teoreettisten lähtökohtien analysoiminen oli Ojalan mukaan 
keskeistä varhaiskasvatuksen teorianmuodostuksen kannalta. Toinen keskei-
nen kysymys oli suhde kehityspsykologiaan: Ojala näki kehityspsykologisen 
teorian välttämättömänä osana varhaiskasvatuksen teoriaa, mutta ei yksinään 
riittävänä varhaiskasvatuksen teoriaksi. Ojala päätyi sekä1970-luvun tilannetta 
peilaavassa että tulevaisuuteen suuntautuvassa esityksessään ajatukseen perus-
taltaan monitieteisestä varhaiskasvatuksesta kasvatustieteen osa-alueena. (mt., 
265–268.)

Vuonna 1977 ilmestynyt kasvatustieteellinen selvitys päivähoidon kasva-
tustavoitteita koskevasta alustavasta muistiosta (Hälinen & Hytönen 1977) 
kuuluu niin ikään ensimmäisiin päivähoidon kasvatustoimintaa (varhaiskas-
vatusta) koskeviin kasvatustieteellisiin teksteihin. Selvitys on tehty yleisen 
kasvatustieteen viitekehyksestä käsin ja selvityksen tekstissä pitäydytään sen 
kohteena olevan muistion terminologiassa eikä siinä näin ollen käytetä ekspli-
siittisesti varhaiskasvatuksen käsitettä. 

Sari Husan ja Jarmo Kinoksen (2001) mukaan varhaiskasvatuksen tieteel-
linen ulottuvuus oli vielä 1980-luvulla selkiytymätön. (mt., 19–20.) Lastentar-
hanopettajakoulutuksen siirtyminen yliopistoihin muun opettajankoulutuksen 
yhteyteen vuonna 1995 merkitsi alkua varhaiskasvatuksen aseman vähittäi-
selle vakiintumiselle kasvatustieteen osa-alueena. Myös varhaiskasvatuksen 
maisteritasoinen koulutus käynnistyi nopeasti. Vanhamuotoisen lastentarhan-
opettajakoulutuksen suorittaneet saivat niin ikään mahdollisuuden täydentää 
tutkintonsa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnoksi. Työelämässä jo toiminei-
den lastentarhanopettajien hakeutuminen kandidaatin ja maisterin koulutuk-



28  Eeva-Leena Onnismaa

siin vahvisti varhaiskasvatuksen ammatillisen kentän ja akateemisen maail-
man välistä vuorovaikutusta. 

Husa ja Kinos (2001) luokittelevat varhaiskasvatuksen soveltavaksi tutki-
mukseksi, joka lähtee käytännöstä palvellen käytännön tarpeita sekä koulu-
tuksen että myös toiminnan kehittämisen kautta. Jyväskylän yliopistossa taas 
lastentarhanopettajakoulutuksen (kandidaatin ja maisterin tutkinnot) pääai-
neena on varhaiskasvatus ja koulutuksella on kytkennät myös monitieteiseen 
lapsuudentutkimukseen. Siitä, kuinka tärkeää varhaiskasvatukselle on saada 
pääaineen status, on erilaisia näkemyksiä. Jotta varhaiskasvatustutkimusta oli-
si mahdollista toteuttaa laajapohjaisesti ja kehittää nykyisestään, se edellyttää 
varhaiskasvatukseen suuntautuvaa perus- ja jatkotutkintoihin johtavaa koulu-
tusta sekä näihin tutkimus- ja opetushenkilöstöä. Aikaisemmin varhaiskasva-
tustutkimus oli lähinnä muutaman yleisessä kasvatustieteessä tai sen lähitie-
teissä siitä eri syistä kiinnostuneen tutkijan varassa. Pääaineaseman saaminen 
ei merkitse vielä itsenäisen uuden tieteenalan syntyä, mutta sillä on merkitystä 
tutkimusresurssien ja varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen näkyvyyden ja 
vaikuttavuuden kannalta.3

Anna-Raija Nummenmaa (2001) näkee varhaiskasvatuksen kehittyvänä 
tieteenalana, jolla on tärkeä rooli tulkitsijana ja integroijana. Nummenmaa nä-
kee varhaiskasvatuksen tehtäväksi nostaa esiin sekä lapsuuden että kasvatuk-
sen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja psykologisia merkityksiä ja ehtoja. Hänen 
mukaansa varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsuuden yhteiskunnalli-
sessa jäsentämisessä ja konstruoinnissa. (mt., 25–26.) 

Varhaiskasvatusta sivuavaa tutkimusta on tehty ja edelleen tehdään myös 
muilla tieteenaloilla. Kehityspsykologia, sosiologia ja sosiaalipolitiikka ovat 
tyypillisiä varhaiskasvatuksen lähitieteitä. 1970-luvulla Riitta Jallinoja tutki 
päivähoitoa sosiologian lisensiaatin tutkimuksessaan. (Jallinoja 1976.) Riitta 
Auvinen (1978) lähestyi lasten päivähoitoa sosiaalipolitiikan näkökulmasta. 
Pirkko-Liisa Rauhala (1996), Harriet Strandell (1995), Leena Alanen (1992) 
3  Foucault’n (1982) mukaan tieteenalan synnyssä on useita kynnyksiä. Kun on syntynyt 
diskurssi, jolla on erityinen kohteensa, tyylinsä ja käsityksensä, on ylitetty ensimmäi-
nen, diskurssin muodostumisen kynnys. Kun on syntynyt normeja ja malleja diskurssin 
tuottaman alun perin epämääräisen tiedon todentamiseksi, on ylitetty epistemologian 
kynnys. Kun on luotu säännöt sille, kuinka tieteellistä tietoa saavutetaan, diskurssi on 
ylittänyt tieteen kynnyksen. Kun tieteenalan teoriat on aksiomatisoitu, on ylitetty nel-
jäs, formalisoinnin kynnys. Tieteellisyys ei kuitenkaan sulje pois ideologisuutta, vaan 
tieteenala voi menetelmällisestä tarkkuudestaan huolimatta tuottaa ja vahvistaa ideolo-
gioita, kuten kliinisen diskurssin ja poliittisen taloustieteen piirissä. (mt., 186–187, 189; 
Kusch 1993, 57.) Kuvatut kynnykset kertovat tässä yhteydessä ainakin siitä, että uutta 
tieteenalaa ei voi synnyttää hallinnollisesti tai esimerkiksi jonkin vanhan tai uuden am-
mattiryhmän statuksen kohentamiseksi.
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ja Anja-Riitta Lehtinen (2000) ovat tarkastelleet varhaiskasvatusta sosiologian 
tai sosiaalipolitiikan viitekehyksessä 1990-luvulla ja sen jälkeen ilmestyneissä 
tutkimuksissaan. 2000-luvulla lanseerattu monitieteinen lapsuuden tutkimus 
(Childhood Studies) on niin ikään lähellä varhaiskasvatustutkimusta.  

2 5 .Lasten.päivähoito-.ja.varhaiskasvatusinstituutiot.
Suomessa

2 5 1 .Lastentarhoista.ja.seimistä.päiväkoteihin

Lastentarhat julkisen varhaiskasvatuksen tarjoajina toimivat alusta asti jännit-
teisessä kentässä. Julkisen ja yksityisen – perheen ja laitoksen – välinen jän-
nite oli tuntuva. Jännite henkilöityy kahdessa1800-luvun suurmiehessä Uno 
Cygnaeuksessa ja J.V. Snellmanissa. Cygnaeus oli vuonna 1860 kansakoulua 
koskevissa suunnitelmissaan määritellyt opettajan tehtäväksi koulutyön ohella 
”valmentaa äitejä ja muita luonnolliseen lastenhoitoon, opettaa heille havain-
tometodia ja saada heidät kykeneviksi kasvattamaan lapsia ja nuoria.” (Nur-
mi 1988, 111).  Snellmanilla oli sitä vastoin erittäin jyrkkä kanta kaikenlaiseen 
kodin asioihin puuttumiseen: "Kukaan perheen ulkopuolella oleva ei saa sii-
hen sekaantua. Yhteiskunnallinen valta pysähtyy kodin kynnykselle" (Snellman 
1931, 209). Snellman ei kaivannut asiantuntijoita vanhempia neuvomaan: "Se 
(siveellinen omatunto) opettaa isälle ja äidille, mitä kunakin hetkenä tulee teh-
dä. (…) Tämän suhteen ulkopuolella kasvattaja ja kasvatettava eivät tiedä, 
mitä heidän tulee tehdä. Mikään teoria, mikään mielenlaatu yksinään ei auta 
ihmistä toiminnassa yleensä.(...) Perheessä tämä omatunto on perherakkaus. 
Missä sitä on, siellä kasvatus on hyvä" (mt., 212). Jan-Erik Johansson (2004) 
toteaa, että 1800-luvulla lastentarhojen nähtiin uhkaavan silloista perhepoli-
tiikkaa, koska lastentarhat osoittivat, että perheessä tapahtuvalle kasvatukselle 
oli olemassa myös vaihtoehtoja. Lisäksi lastentarhanopettajan ammatti oli yksi 
askel naisemansipaation tiellä: koulutus tarjosi sivistyneistön naimattomille 
naisille kunniallisen mahdollisuuden valita työskentely perhepiirin ulkopuo-
lella. Kuten Cygnaeus, myös Fröbel oli aikanaan ajanut myös kotikasvatuksen 
uudistamista: pelkkään biologiseen äitiyteen perustuva kasvatustaito ei ollut 
hänen mukaansa riittävää. (mt., 4.)

Cygnaeuksen 1860-luvulla Jyväskylän seminaarin yhteydessä käynnistämä 
lastentarhatoiminta jäi lyhytikäiseksi, sen edellytykset ja kyvykkyys kannatel-
la yhtäläisesti sekä pedagogista että huolenpidollista tehtävää jäivät näkemät-
tä. Lastentarhatoiminnan varsinainen käynnistäjä oli helsinkiläinen Saksassa 
Pestalozzi-Fröbel Hausissa lastentarhapedagogiikkaa opiskellut Hanna Roth-
man ja hänen työtoverikseen myöhemmin tullut Elisabet Alander. 1800-luvun 
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lopulla käynnistetyt lastentarhat olivat perustaltaan filantrooppista yksityistä 
toimintaa. (Hänninen & Valli 1986.)  

Julkisen ja yksityisen välinen jännitteinen suhde erottuu selvänä myös vuo-
den 1973 päivähoitolakia edeltäneessä valtiopäiväkeskustelussa, jota tutkin li-
sensiaatintutkimuksessani. (Onnismaa 2002.)  Toinen tuntuva jännite, lasten-
tarhojen sosiaalisen ja pedagogisen tehtävän välinen, oli olemassa jo ennen 
päivähoitolakia. Lastentarhojen kokopäiväosastot oli suunnattu lapsille, joiden 
äitien ”oli pakko käydä työssä” – toiminnan lähtökohtana oli ehkäisevä las-
tensuojelu. Puolipäiväosastojen lasten perhetaustat olivat keskiluokkaisemmat 
ja toiminta miellettiin enemmän pedagogiseksi viriketoiminnaksi. (KM 1971 
A:20, 27.)

Rauhala (1996) paikantaa poliittisen päivähoitokeskustelun alkamisen 
Suomessa Tekla Hultinin vuoden valtiopäivillä1909 tekemään anomukseen 
määrärahasta kansanlastentarhoille. Hultinin lastentarhatyön merkitystä kos-
kevat perustelut olivat Rauhalan mukaan kasvatukselliset, Hultin myös määrit-
teli lapsuuden erityiseksi elämänvaiheeksi, johon myös köyhällä kansanosalla 
tuli olla oikeus. Perusteluissa on erotettavissa teollistuvan yhteiskunnan uudet 
haasteet, kuten yleissivistävän koulutuksen laajentamistarpeen: Hultin tulkitsi 
kansanlastentarhojen työn ”palvelukseksi kansakoululaitokselle.” (mt., 107). 
Vuoden 1927 laki lastentarhojen valtionavusta vahvisti lastentarhatyön profes-
sionaalista luonnetta edellyttäessään lastentarhojen opettajilta vähintään kak-
sivuotista seminaarikoulutusta. (mt., 106–107.) Välimäki ja Rauhala (2000) 
tulkitsevat lastentarhatyön valistusaatteellisen kasvatusajattelun läpimurroksi, 
joka edusti modernia kasvatustieteellistä kritiikkiä sekä vanhakantaisten pik-
kulastenkoulujen pedagogiikkaa että rousseaulaista lapsen ”luonnollisuuden” 
korostamista kohtaan. 

Ennen päivähoitolakia kunnilla oli lastensuojelulain perusteella velvoite 
tarpeen mukaan perustaa ja ylläpitää kotikasvatusta tukevia ja täydentäviä lai-
toksia tai avustaa vastaavia yksityisiä toimintamuotoja. Suomessa toimi tällöin 
kahdentyyppisiä lasten päivähoitolaitoksia, lastentarhoja ja seimiä.  Lastentar-
hojen valtionavusta annetun lain mukaan lastentarhat oli tarkoitettu 3–7-vuo-
tiaille lapsille. (KM 1971: A 20, 17.) Hallinnollisesti lastentarhat olivat toi-
mineet vuoteen 1924 asti kouluhallinnon alaisuudessa, kunnes ne siirrettiin 
sosiaaliministeriön valvontaan. (Hänninen & Valli 1986, 135.) 

Puolipäivälastentarhan päivittäinen toiminta-aika oli noin neljä tuntia ja 
sen pääasiallinen tehtävä oli tyydyttää lasten virikkeiden tarvetta. Kokopäiväi-
siä lastentarhapaikkoja voitiin tarpeen mukaan järjestää "pääasiallisesti sellai-
sille lapsille, joiden äitien oli toimeentulonsa tähden pakko käydä työssä kodin 
ulkopuolella". Kokopäivälastentarhan toiminta-aika oli 8–10 tuntia ja sen teh-
tävänä oli tarjota "sijaishoitoa sosiaalisissa vaikeuksissa olevien ansioäitien 
lapsille" (KM 1971: A 20, 17.) Tavallisesti lastentarhat toimivat yhdessä ja ne 
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jakautuivat koko- ja puolipäiväosastoihin, joista jälkimmäisten toiminta-aika 
noudatti koulujen lukukausirytmiä. Lapsiryhmien suuruus molemmilla osas-
toilla oli korkeintaan 25 lasta yhtä opettajaa kohti. 

Seimet oli tarkoitettu alle 3-vuotiaiden päivähoitoa varten. Seimeen ei 
säännösten mukaan otettu alle 6 kuukauden ikäisiä lapsia. Hoito oli kokopäi-
väistä ja sosiaaliset syyt olivat ratkaisevia paikkoja myönnettäessä. Seimissä 
työskenteli lähinnä lastenhoitajia ja sosiaalikasvattajia. Kansakoulupohjainen 
lastenhoitajakoulutus kesti yhden vuoden. Keskikoulupohjainen sosiaalikas-
vattajakoulutus Suomen kirkon sisälähetysseuran kasvattajaopistossa kesti 
kaksi vuotta. (KM 1971: A 20, 21.)

Lastentarhojen toiminnasta vastasivat lastentarhanopettajat, jotka olivat 
myös koko alan suurin koulutusta saanut ammattiryhmä. Lastentarhanopettajat 
saivat koulutuksensa viidessä yksityisessä lastentarhaseminaarissa ja koulutus 
oli ollut kaksivuotinen vuodesta 1896 (Hänninen & Valli 1986, 206;220–221; 
KM 1971: A 20, 17–21.) Pääsyvaatimuksena lastentarhanopettajan koulu-
tukseen oli vuodesta 1892 lähtien tyttökou lun oppimäärä tai vastaavat tiedot. 
Ylioppilastutkinto tai täydennetty keskikoulututkinto oli 1960-luvulta alkaen 
lastentarhan opettajakoulutuksen pääsyvaatimuksena; käytännössä koulutus oli 
jo tätä ennen muotoutunut ylioppilaspohjaiseksi. (KM 1971:A 20–21; Hänni-
nen & Valli 1986 201–206; 220.) 

Vuonna 1969 kaikkien lastentarhojen ja seimien henkilökunnasta oli 31,3 
% lastentarhanopettajia, 17,9 % lastenhoitajia ja 2,4 % sosiaalikasvattajia. 
Koko henkilökunnasta lähes puolet oli ammattikoulutusta vailla olevia apu-
laisia tai harjoittelijoita. Kouluttamattoman työvoiman runsas määrä johtui ta-
loudellisista syistä sekä siitä, että monet hankkivat työkokemusta ja odottivat 
koulutukseen pääsyä harjoittelijoina. (KM 1971 A:20, 21.) 

Varhaiskasvatusjärjestelmää luotaessa ja muovattaessa kysymys henkilös-
töstä on ollut keskeinen. Pula koulututusta henkilökunnasta leimasi päivähoi-
tolain syntyvaihetta ja siihen liittyneitä ratkaisuja. Henkilöstön koulutusta ja 
kelpoisuuksia on käsitelty vuosikymmenten kuluessa useissa komiteoissa ja 
työryhmissä. Henkilöstökysymys nousi keskeiseksi myös keskustelussa kuu-
sivuotiaiden maksuttomasta esiopetuksesta vuonna 1998. (Onnismaa 2003b.) 
Lastentarhojen pahenevaa henkilöstöpulaa käsiteltiin jo eduskunnan keskuste-
luissa ennen päivähoitolain valmistumista. Joulukuussa 1972 Valtioneuvosto 
nimitti komitean käsittelemään henkilökunnan koulutuksen järjestämistä. Sa-
mana vuonna lastentarhanseminaarit siirtyivät sosiaalihalli tuksen alaisuudesta 
kouluhallituksen opettajanvalmistustoimiston alaisuuteen. Sosiaalihallinnon 
tavoitteena oli poistaa koko lastentarhanopettajakoulutus ja saada tilalle uusi 
päivähoitohenkilös tön yleiskoulutus ja sille uusi varhaiskasvattajan virkani-
mike. Päivähoitolain myötä lastentarhanopettajan tehtäviin oikeuttavia kelpoi-
suuksia väljennettiin ja pahinta opettajapulaa paikkaamaan järjestettiin poik-
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keuskoulutusta. (Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto 1975, 
72–80.)

Lastentarhanopettajakoulutus laajeni myös yliopistoteitse. Syksyllä 1973 
aloitettiin lastentarhanopettajien yliopistokoulutus (uusimuotoinen lastentar-
hanopettajakoulutus, eli ULO-koulutus) väliaikaisena kokeiluna; kestoltaan 
ja laajuudeltaan koulutus oli kuitenkin sama kuin seminaareissa. Lastentar-
hanopettajiksi opiskelevat ja Lastentarhanopettajaliitto pitivät tavoitteena kou-
lutuksen vähittäistä pidentämistä ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Henki-
löstöpulan vallitessa ei koulutuksen pidentäminen kuitenkaan tuntunut olevan 
mahdollista vielä vuosiin. Lasten päivähoidon neuvottelukunta esitti, että mah-
dollisuus pidentää koulutus 120 opintoviikon laajuiseksi tutkittaisiin. Koulutus 
muuttui kolmevuotiseksi vuonna 1983 ja siirto kokonaan yliopistoihin tapahtui 
vuonna 1995. (KM 1974:15, 53–57; Suomen lastentarhanopettajiksi opiskele-
vien liitto 1975, 79; TM 1978; Åsvik 1999, 99–103.)

Laki lasten päivähoidosta yhdisti lastentarhat ja seimet vuonna 1973 ja uusi 
instituutio nimettiin päiväkodiksi. Päiväkoti-nimikkeen konnotaatio ei tätä en-
nen ollut pelkästään myönteinen. Nimike oli ollut käytössä puhuttaessa ns. laa-
jennetuista seimistä. Lasten päivähoitokomitean mukaan tämä laitosmuoto oli 
varsinaisiin lastentarhoihin ja seimiin verrattuna "epäyhtenäinen ja laadulli-
sesti kirjava" (KM 1971:A 20, 17). Huomattava osa laajennetuista seimistä oli 
yksityisten ylläpitämiä ja niiden henkilökunnan koulutustaso oli komiteamie-
tinnön mukaan vaihteleva. Tämän tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa poh-
tia koti-sanan ilmaantumista uuden julkishallinnollisen instituution nimeen. 
Syitä perinteikkäästä ja kansainvälisesti tunnetusta lastentarha-nimikkeestä 
luopumiseen lienee useampia. Keskeisenä syynä uuden nimikkeen tarpeelle 
lienee ollut alle ja yli 3-vuotiaiden toiminnan sijoittaminen saman katon alle. 
Kaivattiin uutta ja kattavampaa nimikettä, koska lastentarha oli kytköksissä 
siihenastiseen lähinnä osapäiväiseen 3–6-vuotiaiden lasten viriketoimintaan. 
On esitetty myös arveluja, että poliittinen vasemmisto olisi halunnut uuden ni-
mikkeen avulla viedä kotihoitoa kannattaneilta ryhmiltä yksinoikeuden positii-
visesti latautuneen koti-sanan käyttämiseen. (Taipale 1999; Väänänen 1999.) 
Ruotsissa toimintamuotoa oli jo aikaisemmin kutsuttu nimellä daghem, ja näin 
ollen sanan ottaminen käännöksenä suomalaiseen käyttöön sopi ajan henkeen: 
monissa asioissa otettiin mielellään mallia Ruotsista. Kotiin, tässä tapauksessa 
erityisesti äidin ja lapsen väliseen suhteeseen, on nojauduttu myös ranskalaisen 
varhaiskasvatusinstituution école maternellen (”äidin koulu”) nimeämisessä.

2 5 2 .Muut.päivähoitomuodot

Välimäki (1998) nimeää naapuriavun merkeissä toteutetun perhepäivähoidon 
vanhimmaksi päivähoitomuodoksi. Valtiovallan mukana olo perhepäivähoidon 
järjestelyissä on verrattain nuori ilmiö, Virallisessa asiakirjassa perhepäivä-
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hoito mainittiin ensimmäistä kertaa lasten päiväkotijärjestelmän kehittämistä 
suunnittelemaan asetetun komitean mietinnössä. (KM 1951:72.) Perhepäi-
vähoidon oletettiin sopivan lastentarhaa paremmin herkille tai muuten ryh-
mämuotoiseen toimintaan soveltumattomille lapsille. Mietinnössä todettiin, 
ettei toiminta ollut vailla epäkohtia, viranomaisten tulisi määritellä perhepäi-
vähoidolle kriteerit ja valvonta. Perhepäivähoitoa ei ollut mahdollista kytkeä 
vuoden 1936 lastensuojelulakiin, vaan perhepäivähoito tuli lainsäädäntöön ja 
julkishallinnolliseen ohjaukseen vasta päivähoitolain myötä. Perhepäivähoito 
on ollut lainsäädännöllisesti tasavertainen päiväkotien kanssa ainoastaan Poh-
joismaissa. (Välimäki 1998, 121–126.)

1960-luvulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhepäivähoitokokeilun 
sekä Kotkassa aloitetun kunnallisen perhepäivähoidon myötä toimintamuo-
dosta alkoi kertyä jäsentyneempää kokemusta ja tietoa. Kokeilutoimintaan 
sisältyi lasten sijoittamisen lisäksi hoitopaikkojen valinta, ohjaus ja valvon-
ta sekä perhepäivähoitajien koulutus. Perhepäivähoitajan 150 tunnin kurssin 
suorittamisesta tuli myöhemmin ehto kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi pää-
semiselle. Perhepäivähoidon ohjaajat olivat lähinnä lastentarhanopettajia tai 
sosiaalikasvattajia. (Hänninen & Valli 1986, 151–152.)

Lasten päivähoitokomitea edellytti, että perhepäivähoitajille järjestetään 
koulutusta ja totesi, että hoitajan pysyvä työsuhde kuntaan loisi toiminta-
muotoon sekä hoitajaa että perheitä palvelevaa jatkuvuutta. Komitea totesi 
myös, että mikäli perhepäivähoito järjestetään niin, että se mahdolli simman 
hyvin vastaa kunnalliselle päivähoitopalvelulle asetettuja tavoitteita, se ei tule 
yhteiskun nalle kustannuksiltaan päiväkoteja halvemmaksi. (KM 1971 A:20.) 
Toiminnan tehostamisen kannalta komitea piti tärkeänä perhepäivähoidon oh-
jaajien palkkaamista ohjaamaan ja valvomaan toimintaa kunnissa. 1970-luvun 
alussa perhepäivähoito oli päivähoitoratkaisuna maalaiskunnissa keskimäärin 
13 % perheitä, kaupungeissa sen osuus oli 14 %. (Jallinoja 1976, liitteet 3 A ja 
3 B.) Kolmiperhehoito on eräs perhepäivähoidon sovellus, jossa hoito tapah-
tuu järjestelmään kuuluvien lasten kotona. Perhepäivähoidossa on kehitetty 
toimintamuotoja, joissa perhepäivähoito lähenee päiväkotien toimintaa; tällai-
sia uusia malleja ovat esimerkiksi perhepäivähoidon ja päiväkotien toiminta 
yhteisesti johdettuna toimintayksikkönä sekä useamman perhepäivähoitajan 
yhteinen työskentely kunnan tiloissa, ns. ryhmäperhepäiväkodissa.

Suomen voimistelunopettajainliitto käynnisti leikkikenttätoiminnan Hel-
singissä vuonna 1914. Toiminta oli ensin kasvatuslautakunnan, myöhemmin 
lastensuojelulautakunnan alaista. Leikkiken tät oli tarkoitettu yli 4-vuotiaille 
lapsille ja varhaisnuorille, joille tarjottiin päivittäin ilmainen ateria. Ohjaajina 
toimi eri alojen opettajia: voimistelun-, kansakoulun- ja lastentarhanopettajia. 
Leikkikentät siirtyivät vuonna 1951 Lastentarhain lautakunnan valvontaan ja 
toimintaa varten perustettiin oma tarkastajan virka. Samaan aikaan alkoi ym-
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pärivuotisten leikkikenttien perustami nen, jolloin käyttöön tuli myös sisätiloja 
toimintaa varten. Leikkikenttätoimintaa oli jo sen varhaisvaiheessa muuallakin 
kuin Helsingissä, ja 1960-luvulla toiminta laajeni voimakkaasti. (Hänninen & 
Valli 1986, 153–154.)

Puistotätitoiminta alkoi 1940-luvulla, ja se on ollut yksityistä ja mak-
sullista toimintaa lähinnä alle 4-vuotiaille. (Hänninen & Valli 1986, 154.) 
Leikkitoiminta sisältyi sosiaalihallituksen asettaman asiantuntijaryhmän val-
mistelemaan esitykseen (26.10.1970) laiksi lasten päivähoidosta ja tuli myös 
sisällytetyksi voimaan tulleeseen päivähoitolakiin. Lasten päivähoitokomitean 
mietinnössä (KM 1971: A 20) leikkitoimintaa ei sen sijaan vielä käsitelty päi-
vähoitomuotona. 

Seurakuntien kerhotoiminta käynnistyi 1940-luvulla ja laajeni voimak-
kaasti 1960-luvulla. Kerhonohjaajien koulutustausta vaihteli, vasta vuonna 
1970 tehtiin piispainkokouksessa päätökset päiväkerhojen ohjaajien koulu-
tuksen järjestämisestä. Koulutus oli peruskoulupohjainen ja kestoltaan kolme 
kuukautta. Päiväkerhotoiminta oli 4–7-vuotiaiden lasten kristillisessä henges-
sä tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteeksi määriteltiin lasten yksilöllisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistäminen heidän ikäkauttaan ja edellytyksiään vas-
taavalla tavalla. Seurakuntien päiväkerhotyö sisällytettiin myös lakiin lasten 
päivähoidosta. (Hänninen & Valli 1986, 151–153.)

2 5 3 .Esiopetus.–.varhaiskasvatusta.päivähoidon.ja.
oppivelvollisuuden.rajalla..

Ennen päivähoitolakia toimineissa lastentarhoissa koulua edeltävät ikävuodet 
nähtiin kokonaisuutena, samoin opetus ja kasvatus. Kuitenkin myös Ebene-
serin lastentarhassa kokeiltiin vuosisadan vaihteessa kouluvalmiuksien ke-
hittämiseen tähtäävää erityistä välitys- tai esiluokkaa 6–7-vuotiaille lapsille 
(Hänninen & Valli 1986, 72 ja 165). Myös yleinen 3–6-vuotiaiden lastentar-
hapedagogiikka – leikki, oppituokiot ja pienet työtehtävät – oli sisällöltään 
esiopetuksellista, mutta kouluun valmistautumista ei korostettu toiminnassa. 
Ennen vuonna 1921 säädettyä oppivelvollisuutta alkeisopetus oli pitkälti ko-
tien vastuulla. 

Koulun aloitusta edeltävän vuoden kattava esikouluopetus nostettiin nä-
kyvästi esille keskustelussa 1960-luvulla. Valtioneuvosto nimitti vuonna 1970 
esikoulukomitean, joka sai tehtäväkseen määritellä esikouluopetuksen tavoit-
teet, laatia suunnitelmat kokeilutoimintaa varten sekä esikoulua koskeviksi 
säädöksiksi ja esikoulun opetussuunnitelmaksi. Esikoulukomitea erotti toisis-
taan lastentarhojen kaikkia alle kouluikäisiä koskevan pedagogisen toiminnan 
eli esiopetuksen ja esikoulutoiminnan, joka koski ainoastaan viimeistä vuotta 
ennen oppivelvollisuuden alkua. Valtakunnallinen esikoulukokeilu käynnistyi 
syksyllä 1971 (Lahdessa kokeilu alkoi jo vuonna 1966) yhdellätoista paikka-
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kunnalla. Toimintaa oli sekä päiväkodeissa että peruskoulun yhteydessä. Ko-
keilussa noudatettiin esikoulukomitean laatimaa kokeiluopetussuunnitelmaa. 
Kokeilu päättyi vuonna 1984. (KM 1972: A13; Virtanen 1998, 148; 162.)

Esiopetus-sanaa on käytetty vaihtelevasti joko laajassa tai suppeassa mer-
kityksessä. Kaikkia alle kouluikäisiä koskeva esiopetus on pedagoginen käsite 
kun taas kuusivuotiaisiin rajattu esiopetus on hallinnollinen tai lainsäädän-
nöllinen käsite. Uusimmassa lainsäädännössä esiopetus on rajattu koskemaan 
kuusivuotiaita. Nykyisen muotoinen esiopetus Suomessa sijaitsee kahden pal-
velujärjestelmän ja kahden hallintokunnan rajalla. Kuusivuotiaiden esiopetus 
on muuta varhaiskasvatusta vahvemmin normitettu sekä opetussuunnitelman 
että esimerkiksi henkilöstön osalta. Kunnilla on vuonna 1998 perusopetuslais-
sa säädetty määrällinen esiopetuksen järjestämisvelvoite, sisällöllisesti toimin-
taa ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 
2000) ja opettajan kelpoisuusehdot on määritelty erikseen asetuksella.

Esiopetusta pedagogisena käsitteenä (kaikkien alle kouluikäisten varhais-
kasvatus) ei ole normitettu lainsäädännöllisesti tai valtakunnallisella sitovalla 
opetussuunnitelmalla 0–5-vuotiaiden osalta. Vahvin kaikkia alle kouluikäisiä 
koskevaa esiopetusluonteista toimintaa ohjaava normi on päivähoitolain kas-
vatustavoitepykälä (2a §). Päivähoitolain piiriin kuuluvien kasvatuksessa, ope-
tuksessa ja hoidossa työskentelevän henkilöstön kelpoisuusehdot on määritelty 
väljästi asetuksessa. Nuorimpien lasten ”esiopetuksen” määrällinen järjestä-
misvelvoite toteutuu subjektiivisen päivähoito-oikeuden puitteissa. Laadulli-
sesti sitä on ohjattu lähinnä päivähoidon kasvatustavoitteilla (KM 1980:31) 
sekä Sosiaalihallituksen 1980-luvun aikana laatimilla eri ikäryhmien opetus- 
ja toimintasuunnitelmilla. Stakesin laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet (Vasu) on uusin koko varhaiskasvatuksen kohderyhmää (0–6-vuotiaat) 
koskeva ohjaava asiakirja, joka on statukseltaan kunnille tarkoitettu suositus. 
(Stakes 2007.) 

Kuusivuotiaita koskee vuodesta 2000-luvun alusta alkaen kaksi samanai-
kaista subjektiivista oikeutta: oikeus päivähoitoon ja sen tarjoamaan varhais-
kasvatukseen sekä oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuoden ajan ennen 
koulunaloitusta.  Myös sisällöllisesti kuusivuotiaiden kasvatus- ja opetustoi-
mintaa ohjaa kaksi samanaikaista valtakunnallista asiakirjaa: varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet (Stakes 2007) sekä esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet, joka on palvelun järjestäjää velvoittava normi. (Opetushallitus 
2000.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet koskevat tosin 6-vuotiaita lä-
hinnä ns. täydentävän päivähoidon puitteissa, mikäli lapsi osallistuu esiope-
tukseen. Perhe voi halutessaan valita pelkän päivähoidon, koska esiopetukseen 
ei ole osallistumisvelvoitetta.

Puhakka (2002) on tarkastellut varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuope-
tuksen muotoutumista valtiollisessa valmistelussa ja päätöksenteossa vuosina 
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1968–2000. Hän näkee pienten lasten opetuksen, kasvatuksen ja hoivan eriyty-
neen toisistaan hallinnollisesti suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Keskeise-
nä kiinnostuksenkohteena Puhakan tarkastelussa on sosiaali- ja kouluhallinnon 
välinen ”reviiritaistelu”, jota hän valottaa asiakirja-aineiston ja aikalaisvaikut-
tajien haastattelujen avulla. Puhakan tutkimuksen perusteella 6–8-vuotiaiden 
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon järjestämisellä yhteisiä tavoitteita noudat-
taen oli laaja kannatus, mutta kiistaa oli siitä, mikä hallintokunta saa vastata 
siitä. (mt.)

2 6 .Varhaiskasvatuksen.säädökset.ja.hallinto
Nykyiset varhaiskasvatuslait ovat laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36) 
ja 6-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen osalta perusopetuslaki 
(21.8.1998/628). Muita varhaislapsuutta koskevia lakeja – välillisesti myös 
kasvatusta ohjaavia – ovat lastensuojelulaki (13.4.2007/417) ja laki lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta (8.4.1983/361). Esimerkiksi viimeksi mainit-
tuun lakiin liitetty lasten ruumiillisen kurituksen kieltävä pykälä on selvästi 
myös kasvatusta ohjaava säädös. Nämä lait – tai niiden ensisijaisena kohteena 
olevat toiminnot – on kuitenkin rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Ennen päivähoitolain säätämistä suomalainen päivähoito – lastentarhat, 
seimet ja yksityinen perhepäivähoito – toimi vuonna 1936 säädetyn lastensuo-
jelulain kehikossa. Lastentarhojen toimintaa koski lisäksi laki lastentarhojen 
valtionavusta vuodelta 1927. Välimäki (1998) on nimennyt vuodet 1947–1972 
kamppailuvaiheeksi päivähoidosta ja päivähoitolaista. Väestön alkaessa siir-
tyä kaupunkeihin ja naisten työssäkäynnin yleistyessä 1960-luvulla paine 
päivähoitojärjestelmän luomiseksi voimistui. Kamppailu päättyi päivähoito-
lain säätämiseen vuonna 1973. Välimäki kutsuu vuosien 1973 ja 1989 välistä 
aikaa päivähoidon valtiojohtoisuuden vaiheeksi, jolloin valtio otti haltuunsa 
päivähoitojärjestelmää. Päivähoitoa normitettiin valtiojohtoisesti ja sitä legiti-
moitiin sekä hallinnon, koulutuksen että itse päivähoitotoiminnan kautta. (mt., 
205–207.)

1980-luvulla päivähoitolakia täsmennettiin sekä kasvatustavoitteiden 
osalta (1983) että säätämällä alle 3-vuotiaille subjektiivinen oikeus päivähoi-
topaikkaan vuoteen 1990 mennessä ja tälle vaihtoehdoksi kotihoidon tuki. 
(1984) Seuraava huomattava lainsäädännöllinen reformi oli vuoden 1995 pää-
tös ulottaa subjektiivinen oikeus päivähoitoon koskemaan kaikkia alle koulu-
ikäisiä. Uusin varhaiskasvatusreformi oli vuoden 1999 esiopetuslainsäädäntö: 
kuusivuotiaiden maksutonta esiopetusta koskevat säädökset lisättiin tuolloin 
perusopetuslakiin.

Lainsäädännön kehitys ja varhaiskasvatuksen muotoutumista voidaan ku-
vata kolmena reformiaaltona, jotka on esitetty taulukossa 1. Ensimmäisen re-
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formiaallon (1967–1972) keskeinen tapahtuma on päivähoitolain säätäminen. 
Tällöin palvelujärjestelmä saa säädöspohjan ja alkaa muotoutua sisällöllisesti. 
Seuraavassa aallossa (1984–1995) lakiin lisätään subjektiivisen oikeuden peri-
aate, joka käsittää ensin vain alle kolmevuotiaat ja sittemmin kaikki alle koulu-
ikäiset. Päivähoitojärjestelmä on saatu tällöin valmiiksi sikäli, että toiminta on 
ollut vuodesta 1996 kaikkien lasten ja perheiden ulottuvilla. Kolmas reformi-
aalto sisältää kuusivuotiaiden esiopetusta koskevien säädösten ja sisällöllisten 
linjausten valmistelun ja valmistumisen. Esiopetusta koskevat säädökset liitet-
tiin perusopetuslakiin vuonna 1998 ja normiluonteinen esiopetuksen opetus-
suunnitelmateksti ilmestyi vuonna 2000. 

Taulukko 1. Päivähoitoa ja kuusivuotiaiden esiopetusta koskevan lainsäädännön 
vaiheet 1973–1998 kolmena reformiaaltona.

I reformiaalto II reformiaalto III reformiaalto 

Lainsäädännös-
sä tapahtui:

Laki lasten päivä-
hoidosta 1973 

Subjektiivinen 
päivähoito-oikeus 
lisättiin lakiin lasten 
päivähoidosta
- Alle 3-vuotiaat 
1984/1990
- Kaikki alle koulu-
ikäiset 1995 

Kuusivuotiaiden maksuton 
esiopetus lisättiin perusopetus-
lakiin 1998 

Varhaiskasva-
tuksen muotou-
tuminen:

Pal velujärjestelmä 
saa säädöspohjan 
ja alkaa muo toutua 
päivähoidon ja 
varhaiskasvatuk-
sen tarjoajana.

Päivähoidon vaiheit-
tainen muuttuminen 
tarveharkintaisesta 
sosiaalipalvelusta 
lapsen subjektiivisek-
si oikeudeksi

Päivähoitojärjestelmän saatta-
minen valmiiksi.
Varhaislapsuu den vaiheiden 
erojen ko rostuminen: erivah-
vuiset subjektiiviset oikeudet 
eri ikä ryhmissä (0–3 v; 3–5 
v; 6 v.)

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2002) sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen 
keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet (Stakes 2007) ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 
laatua, sisältöä sekä kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaa. 
Kuusivuotiaiden esiopetusta ohjaava normiluonteinen asiakirja on esiopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet, jotka ohjaavat valtakunnallisesti esiopetuk-
sen sisältöä, laatua ja paikallisten opetussuunnitelmien tekoa.

Kuntatasolla lasten päivähoidon hallinnoinnista on vastannut lasten päi-
vähoidosta annetun lain (19.1.1973/36) mukaisesti sosiaalilautakunta. Hal-
litus esitti vuonna 2001 (HE 124/2001 vp), että kunnat saisivat itse päättää, 
minkä monijäsenisen toimielimen hoidettavaksi lasten päivähoidon sekä ko-
tihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinto kunnissa annettaisiin. Päivähoito 
sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki säilyivät esityksen mukaan 
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edelleen sosiaalipalveluina, joiden lainsäädännöllinen, rahoituksellinen sekä 
muu ohjaus ja valvonta kuuluisivat edelleen sosiaali- ja terveysministeriön 
toimialaan. Hallituksen esitys hyväksyttiin sisällöllisesti, mutta siitä poiketen 
muutokset säädettiin toteutettavaksi määräaikaisena kokeilulakina. Väliaikai-
set muutokset sosiaalihuoltolakiin, lasten päivähoidosta annettuun lakiin sekä 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin säädettiin ajal-
le 1.8.2003–31.7.2008. Kokeilulainsäädäntö kuitenkin kumoutui suunniteltua 
aikaisemmin, kun sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain, päivähoitolain sekä 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muutokset tulivat 
voimaan vuoden 2007 alusta. Näiden muutosten tarkoituksena oli mahdollistaa 
se, että vastuu sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista 
tehtävistä voidaan jakaa yhdelle tai useammalle kunnan määräämälle moni-
jäseniselle toimielimelle. Kuntaliiton ja THL:n ylläpitämän tilaston mukaan 
vuoden 2010 alussa 135 kunnassa (41 %) päivähoidon tehtävistä huolehti sosi-
aalitoimen lautakunta, 162 kunnassa (50 %) tehtävät oli siirretty opetustoimen 
lautakuntaan ja 29 kuntaa (9 %) oli järjestänyt päivähoidon hallinnon jollain 
muulla tavalla. (Kunnat.net 2010.) 

Valtakunnallisesti lastenpäivähoito kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisuuteen, mutta siirto opetusministeriön alaisuuteen on tekeillä alkuvuodes-
ta 2010 valmistuneen selvityshenkilöiden raportin perusteella. Selvityshen-
kilöt päätyivät esittämään päivähoidon hallinnon siirtämistä kokonaisuutena 
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusministeriöön. Kokonaisuuteen tulisivat 
kuulumaan kunnan ja yksityisten tahojen järjestämä päivähoito, avoimet var-
haiskasvatuspalvelut, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki. Hallinnonalan 
vaihdon jälkeen palvelut eivät olisi enää sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja so-
siaalipalveluita, vaan varhaiskasvatuspalveluja. (Petäjäniemi & Pokki 2010.) 
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3 .LAPSI,.LAPSUUS.JA.PERHE:.TULKINTOJA.
JA.NÄKÖKULMIA

3 1 ..Lapsi.ja.lapsuus.tutkimuskohteina

3 1 1 .Eri.tieteenalojen.lapsi.ja.lapsuus

Suomen kielen perussanakirjan (2001) mukaisesti lapsuus on ihmisen en-
simmäinen ikäkausi syntymästä murrosikään. Englanninkielisessä kirjalli-
suudessa termi lapsuus (childhood) puolestaan viittaa ikäkauteen, joka alkaa 
vauvaiän (infancy) jälkeen noin 1–2-vuotiaana ja jatkuu noin 12–13 vuoden 
ikään. Kehityspsykologiassa korostetaan ikävaiheelle leimallista nopeaa ajat-
telun ja kielen kehitystä; varhaisemman lapsuuden englanninkielinen nimi 
onkin johdettu latinasta (infans), ja se viittaa olentoon, joka ei osaa puhua. 
(Encyclopædia Britannica Online 2008.) Varhaislapsuutta kuvatessaan Eira 
Suhonen (2009, 4–5) on käyttänyt päivähoidon erityiskasvatusta käsitelleessä 
väitöskirjassaan jaottelua pienokaisvaiheeseen (infancy, 0–2 v.), taaperoikään 
(toddlerhood, 2–4 v.) sekä pikkulapsivaiheeseen (4–6 v.). Tässä tutkimuksessa 
olen käyttänyt yleisnimikettä lapsuus viittaamaan koko varhaislapsuuteen, el-
lei asiayhteydessä toisin ilmoiteta. Asiayhteydestä riippuen sana lapsi saattaa 
tässä tutkimuksessa viitata myös lapsuuteen ilmiönä, yksittäiseen lapseen tai 
lapsiin ryhmänä. 

Lapsuutta ja lasta on tutkittu mm. kehityspsykologian, kasvatustieteen, 
lingvistiikan, antropologian, kansatieteen, folkloristiikan ja sosiologian viite-
kehyksissä. Tutkijat ovat määritelleet lapsuutta yhteiskunnallisena käsitteenä 
monin eri tavoin. Esimerkiksi Heinz Hengst (2001) on nimennyt lapsuuden 
konstruktioksi, jonka keskeinen aspekti on vapautus palkkatyöstä leikkiin ja 
oppimiseen. Jens Qvortrupin (2001) mukaan lapsuus ei sosiologisessa mie-
lessä ole siirtymävaihe, vaan pysyvä yhteiskunnallinen kategoria. Lapsille 
määrätyllä riippuvaisuudella on ollut seurauksensa: se näkyy sekä lasten näky-
mättömyytenä historiankirjoituksessa että heidän oikeuksissaan hyvinvoinnin 
jakautumiseen. Lapsuus on Qvortrupille klassinen vähemmistöryhmä, joka 
on ollut sekä marginalisoivien että suojelevien toimenpiteiden kohteena. (mt., 
223.) Laajan kansainvälisen 1980-luvun lopulla käynnistyneen Childhood as 
a Social Phenomenon -tutkimushankkeen lähtökohtana oli havainto lapsen ja 
lapsuuden marginaalisesta asemasta yhteiskunnassa ja lasten jättäminen ikään 
kuin ”odotushuoneeseen” vaille yhteiskunnan varsinaista jäsenyyttä ja osal-
lisuutta. Määritelmistä riippumatta lapsuudelle on tunnusomaista laadullinen 
ero aikuisten kokemaan elämään. (Alanen & Bardy 1990, 136–137; Qvortrup 
ym. 1994; Hengst 2001, 13.) 
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Historiantutkimuksessa kunnia lapsuuden ”keksimisestä” on totuttu osoit-
tamaan Philippe Arièsille, joka nosti lapsuuden ja perhe-elämän historian aka-
teemiseen keskusteluun ja on innoittanut tutkijoita sekä historia- että yhteis-
kuntatieteissä. (Rahikainen 2005, 38; Cunningham 1995, 7–8; Pulma 1993, 
82–83;.) Hugh Cunninghamin (1995, 5) mukaan Ariès ei kuitenkaan ollut en-
simmäinen tutkija, joka kiinnitti huomion lapsuuteen historiallisena konstruk-
tiona, vaan Norbert Elias oli jo vuonna 1939 väittänyt lasten ja aikuisten vä-
listen erojen kasvavan sivilisaatioprosessin edetessä. Psykohistorioitsija Lloyd 
de Mause (1974) on yksi Arièsin seuraajista, joka päätyi jokseenkin vastakkai-
siin johtopäätöksiin Arièsin kanssa. Siinä missä Ariès oli suhtautunut varsin 
varauksellisesti moderniin perheeseen, De Mause näki lapsuuden historian 
kehityskertomuksena suunnattomasta kurjuudesta kohti 1950- ja 60-lukujen 
keskiluokkaista perheidylliä, jossa lasta oli viimein alettu kohdella ymmär-
täväisesti ohjaten. De Mausen tulkinta sopii 1960- ja 1970-lukujen tutkimus-
perinteeseen, jossa tuon ajan Yhdysvallat esitettiin kaikilla aloilla kehityksen 
huippuna. (Cunningham 1995, 8–13; De Mause 1974; Ariès 1979/1960; Rahi-
kainen 2005, 39.) 

Cunningham (1995) paikantaa länsimaisen modernin lapsuuden juuret 
renessanssiin, uskonpuhdistukseen, valistukseen ja romantiikkaan. Tämän 
lapsuuskonstruktion ensimmäiset merkit Cunningham sijoittaa 1500-luvulle, 
ja suunnilleen 1900-luvun puoliväliin mennessä länsimaissa oli vakiintunut 
melko yhdenmukainen käsitys lapsuuden olemuksesta. Keskeistä käsityksessä 
oli perheen korostaminen lapsen luonnollisena kasvupaikkana, usko lapsuuden 
tärkeään merkitykseen kehitysvaiheena sekä lapsuuden tunnistaminen ajanjak-
soksi, johon kuuluvat omat etunsa ja oikeutensa. (mt., 41.) 

Neil Postman (1982) puolestaan edustaa näkemystä, jonka mukaan lap-
suus on paitsi varsin lyhyen aikaa olemassa ollut kategoria, myös 1900-lu-
vun loppua kohti tullessa jälleen nopeassa tahdissa katoamassa oleva ilmiö. 
Postman muistuttaa, ettei lasten syntymäpäiviä juhlittu ennen 1800-lukua eikä 
myöskään lasten vapauttaminen työnteosta opiskeluun ole kovin uusi keksintö. 
”Lapsuuden huippukautena” Postman pitää vuosien 1850 ja 1950 välistä aikaa, 
jolloin lapset pyrittiin tarmokkaasti saamaan pois tehtaista kouluihin, puke-
maan heidät lastenvaatteisiin sekä luomaan lapsille oma kulttuuri, lainsäädäntö 
ja instituutiot. Lapsuuden katoamisen merkkeinä Postman näkee mm. sen, että 
aikuisten maailman salaisuudet ovat kaiken aikaa nuorempien lasten ulottuvil-
la median välityksellä, Postman nostaa erityisesti esille television keskeisen 
roolin tässä. (mt., 5–6; 75; 89–92; Postman 2008.) 

Sosiologisessa sanastossa lapsuuden määritelmä lähtee lapsen määrittele-
misestä joko jonkun jälkeläiseksi tai henkilöksi, jolla ei ole vielä täyttä juri-
dista asemaa yhteiskunnassa. Lapsi siis on määritelty suhteessa joko vanhem-
piinsa tai yhteiskuntaan. Toisaalta lapset voidaan nähdä vanhempiensa aarteina 
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– arvokkaana omaisuutena –, toisaalta yhteiskunnalle kustannuksia tuottavana 
ryhmänä. Tietoisuus lapsista kansalaisryhmänä tuli laajempaan tietoisuuteen 
lapsen oikeuksien julistuksen ja sopimuksen myötä. Perinteisessä sosiologias-
sa lasta ja lapsuutta on käsitelty lähinnä sosialisaatiotutkimuksen näkökulmas-
ta. Tämän ajattelun mukaisesti on kiinnostavampaa se, mitä lapsesta joskus 
tulee (human becoming) kuin se, mitä hän on nyt (human being). Sosiologias-
sa 1980-luvun lopulla käynnistyneen lapsuuden tutkimuksen uusi paradigma 
korostaa lapsen oikeuksia, vahvuuksia ja kyvykkyyttä; suuntaus ilmaantuikin 
haastajaksi vanhoille lapsuuskäsityksille.  Tässä viitekehyksessä korostetaan 
lapsuuden kulttuurista ja historiallista rakentumista ja monia erilaisia lapsuu-
den tulkintoja. (A Dictionary of Sociology 2008; Corsaro 1997, 7–9 ; James & 
Prout 1997, 3.)

Merja Korhonen (2006) käyttää sukupolvisopimuksen käsitettä määritte-
lemään lasten ja aikuisten välistä suhdetta: sopimus-metafora tekee näkyväksi 
sukupolvijärjestyksen. Korhonen tarkastelee lapsuutta ja aikuisuutta suhdekä-
sitteinä: aikuisten maailman muuttuessa muuttuu myös lapsuus. Omaksutut 
kulttuuriset käsitykset lapsuudesta ja lapsesta vaikuttavat sekä suhtautumis-
tapoihin että kasvatuksen käytäntöihin. Käsitykset heijastuvat sukupolvien 
väliseen vuorovaikutukseen paitsi aikuisten myös lasten omina tulkintoina 
itsestään. (mt., 54.) Hengst (2001) puolestaan viittaa sukupolvien välisen laa-
dullisen eron rapautumiseen kirjoittaessaan lapsuuden ”liukenemisesta”. Liu-
keneminen ei kuitenkaan merkitse lapsuuden sulautumista aikuisuuteen, vaan 
sitä, että lapsuus muuttuu sillä tavoin, ettei sukupolvien eroja enää voida kuvata 
pätevästi modernin paradigmojen (paradigms of modernity) avulla. (mt., 13.) 
Esimerkiksi lapsen ”suojeleminen” voidaan tulkita tällaiseksi modernin para-
digmaksi. Leena Alanen ja Marjatta Bardy (1990) toteavat sukupolvisopimuk-
sen merkinneen lapsuuden suojelemista ”aina sentimentaalisuuteen saakka” 
(mt., 90), ja samalla sitä, että alaikäiset suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle. 
Alanen ja Bardy kysyvätkin, voisiko vallitsevaa sukupolvisopimusta purkaa.  
Tämä tarkoittaisi heidän mukaansa iän perusteella eristettyjen instituutioiden 
valikoitua purkamista, alaikäisten taloudellisen autonomian parantamista, kan-
salaisoikeuksien myöntämistä alaikäisille sekä alaikäisten ottamista huomioon 
tiedon tuottajina ja käyttäjinä. (mt., 90–91.) 

3 1 2 .Uusi.lapsuudentutkimus

Lapsuuden sosiologian rinnalla tai synonyymina sille puhutaan uudesta lap-
situtkimuksesta tai lapsuudentutkimuksesta (childhood studies), jolle on omi-
naista monitieteinen lähestymistapa lapsuuteen. (James & James 2008, 25; 
Kinos & Virtanen 2001, 139.) Leena Alanen (2009) määrittelee lapsuuden-
tutkimuksen monitieteiseksi yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alueek-
si, jonka keskeinen, tieteenaloja ja tutkijoita yhdistävä pyrkimys on lasten 
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ymmärtäminen yhteiskunnan ja yhteisöjensä jäseninä ja toimijoina. (mt., 9.) 
Allison James ja Adrian James (2008) näkevät lapsuudentutkimuksen kehit-
tyneen usean eri tieteenalan myötävaikutuksella. Historiantutkimus on lisän-
nyt ymmärrystä lapsuuden kulttuurisidonnaisuudesta. He mainitsevat myös 
biologian, lääketieteen ja psykologian ansiot tutkimussuuntauksen taustalla. 
Sosiaalipsykologia puolestaan on suunnannut huomiota lasten ryhmäkäyttäy-
tymisen ja keskinäisten suhteiden tutkimiseen. Sosiaalipolitiikka on tuottanut 
tietoa lapsiin ja perheisiin kohdistetusta päätöksenteosta ja sen käytäntöön 
viemisestä sekä näiden molempien taustalla olevista lapsikäsityksistä. Oike-
ustiede on auttanut ymmärtämään lainsäädännössä lapsen ja perheen juridisia 
määrittelyjä lainsäädännössä sekä lapsen ja perheen sääntelyä. James ja James 
näkevät kuitenkin sosiologian ja antropologian olleen keskeisiä käsitteellisiä 
ja analyyttisia katalysaattoreita lapsuudentutkimuksen synnyssä. (mt., 26–27.)  

Myös varhaiskasvatuksen lähestymistapa on usein nimetty monitieteiseksi, 
esimerkiksi Ojala (1978) määritteli jo 1970-luvulla varhaiskasvatuksen perus-
taltaan monitieteiseksi kasvatustieteen osa-alueeksi. (mt., 265–268.)  Valtio-
neuvoston varhaiskasvatusta koskevan linjauksen mukaisesti varhaiskasvatus 
on kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta: 
näkemys perustuu laaja-alaiseen ja monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä 
varhaiskasvatuksen menetelmien tuntemiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2002, 9.) Anneli Niikko (2009) puolestaan on korostanut varhaiskasvatuksen 
lapsikeskeisyyden monitieteisyyttä ja yhteyksiä esimerkiksi kasvatusfilosofi-
aan, kehityspsykologiaan ja yhteiskuntatieteisiin. (mt., 69.) Varhaiskasvatuk-
sen yhteydet myös uuteen lapsuudentutkimukseen ovat selvät, joskin varhais-
kasvatuksessa pedagoginen ulottuvuus on muita keskeisemmässä roolissa ja 
siksi varhaiskasvatus mielletään yleensä kasvatustieteen osa-alueeksi. Tämä 
tutkimus sijoittuu varhaiskasvatustutkimuksen kenttään, tarkastelen lapsuutta 
varhaiskasvatuksen näkökulmasta hyödyntäen varhaiskasvatuksen yhteyksiä 
muihin tieteenaloihin, mutta pitäytyen kasvatustieteellisessä (kasvatussosiolo-
gisessa) viitekehyksessä.

3 1 3 .Lapsuus.varhaiskasvatuksen.viitekehyksessä

Päivähoidon varhaiskasvatus on yhä useamman lapsen lapsuuden keskeinen 
”lapsuuden paikka” sekä hyvän ja normaalin lapsuuden määrittäjä. Se on 
myös olennainen osa lapsuuden institutionaalistumiskehitystä.4 Sekä arkikes-
4 Berger ja Luckmann (1994) katsovat instituutioitumisen (institutionalisoitumisen) 
olevan kyseessä silloin kun “eri toimijatyypit osallistuvat vastavuoroiseen totunnaistu-
neen toiminnan tyypittelyyn. Toisin sanoen jokainen täl lainen tyypittely on instituutio” 
(mt., 67). Instituutioita ei voi ymmärtää ymmärtämättä sen tuottanutta historiallista ke-
hitystä. Eräs instituutioiden piirre on inhimillisen käyttäytymisen säätely asetta malla 
sille ennalta määriteltyjä malleja. 
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kustelussa että tutkijoiden teksteissä on mahdollista päätyä erilaisiin varhais-
kasvatuksen kohderyhmän rajauksiin. Suomen kielen perussanakirjan (2001) 
mukaan varhaiskasvatus on kouluikäistä nuorempien lasten kasvatusta. Joi-
denkin määritelmien mukaan varhaiskasvatus kattaa edellisen lisäksi myös 
koulujärjestelmän ensimmäiset vuodet. Monet suomalaiset varhaiskasvatus-
tutkijat ovat olleet laajemman varhaiskasvatuksen ikämäärittelyn kannalla. 
(Hujala ym. 1998; Husa & Kinos 2001.) Eeva Hujala ym. (1998) viittaavat 
”kansainvälisessä tiedekeskustelussa vakiintuneeseen tapaan” katsoa varhais-
kasvatuksen kattavan ikävuodet syntymästä kahdeksan vuoden ikään. (mt., 1). 
Sari Husa ja Jarmo Kinos (2001) puolestaan toteavat, että huolimatta ”klas-
sisesta” rajauksesta 0–6-vuotiaisiin, varhaiskasvatuksen nähdään enenevässä 
määrin koskevan myös koulun alimmilla luokilla olevia 7–9-vuotiaita lapsia. 
(mt., 13.) Mikäli rajana pidetään koulunaloitusta, korostuu käsitteen rajauksen 
kulttuuri- ja aikasidonnaisuus; onhan oppivelvollisuusikä vaihdellut eri aikoi-
na ja eri maissa – eikä oppivelvollisuus edes ole ollut käytäntönä nykyisessä 
muodossa kovin pitkään. Päivähoidon kohderyhmäksi käsitetään yleensä alle 
kouluikäiset lapset, jotka tarvitsevat huolenpitoa vanhempien työssäkäynnin 
tai opiskelun takia. Pienimpien koululaisten iltapäivähoito lienee esiopetuksen 
lisäksi toinen saranakohta nykyisten päivähoito- ja koulujärjestelmien välillä.

Ei ole yksiselitteistä. mitä tarkoitetaan varhaislapsuuden hoivalla, kasva-
tuksella ja opetuksella, vaan käsitteet tulee ottaa uudelleen tarkasteluun siirryt-
täessä maasta tai kulttuuripiiristä toiseen. Judith Wagner (2003) painottaa val-
tioiden ja kulttuurien välisiä huomattavia eroja varhaiskasvatusta koskevassa 
käsitteistössä ja terminologiassa, varhaiskasvatuskulttuureista ja -käytännöistä 
puhumattakaan. Yhdysvaltalaisena tutkijana Wagner on Pohjoismaissa oles-
kellessaan kiinnittänyt huomiota näiden maiden ominaispiirteisiin verrattuna 
esimerkiksi anglosaksiseen tai ranskalaiseen varhaiskasvatustraditioon. Esi-
merkkeinä Wagner ottaa esille tanskalaisen lapsilähtöisen ”antipedagogiikan”, 
jossa lastentarhan työntekijät johdonmukaisesti kielsivät opettavansa lapsille 
mitään. Islantilaisen leikkikoulu-nimikkeen Wagner tulkitsee viittaavan sii-
hen, että Pohjoismaissa leikki nähdään keskeisenä hyvän lapsuuden tekijänä. 
Wagner näkee pohjoismaisen varhaiskasvatuskulttuurin erityispiirteinä mm. 
luottamuksen lasten kykyihin selviytyä sekä sosiaalisista tilanteista että fyysi-
sistä tehtävistä omin voimin. Esimerkkeinä Wagner mainitsee tanskalaislapset, 
joiden päivärutiineihin lastentarhassa kuuluivat puissa kiipeily sekä erilaisten 
työkalujen käyttäminen; tällainen on esimerkiksi Yhdysvalloissa kiellettyä las-
tentarhoissa. On kuitenkin muistettava, että myös Pohjoismaiden varhaiskas-
vatusjärjestelmien välillä on käsitteellisiä, painotuksellisia ja lainsäädännölli-
siä eroja. (mt., 17–18; 21.) 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss ja Alan Pence (2007) kytkevät konstruktivis-
tisen lapsuuskäsityksen nousun eurooppalaiseen, erityisesti skandinaaviseen 
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varhaiskasvatuspolitiikkaan. Pohjoismaissa sekä poliittiset ratkaisut että ta-
louselämän kehitys ovat myötävaikuttaneet kattavien julkisin varoin ylläpi-
dettyjen varhaislapsuuden palvelujen – lähinnä lasten päivähoidon – kehitty-
miseen. (mt., 48–49.) Dahlbergin ym. mukaan valta-asemassa olevat modernit 
diskurssit leimaavat lasten ja vanhempien sekä muiden kasvattajien välisiä 
suhteita, lasten keskinäisiä suhteita ja lapsuuden pedagogisia instituutioita. 
(mt., 43–44.) Dahlbergin ym. erottamista lapsi- ja lapsuuskonstruktioista osa 
liittyy työmarkkinoiden tarpeeseen saada myös naisten työvoima käyttöönsä.  
Tämä vaikuttaa siihen, nähdäänkö lapsi pelkästään äidin hoitoa vaativana vai 
tilaisuuden tullen kyvykkäänä ottamaan vastaan hoivaa myös muilta. 

Käytännössä eri aikoina tai eri kulttuureissa yksinomaan äidin hoitamana 
kasvaminen näyttäisi olleen poikkeuksellista. (mt., 47.) Esimerkiksi Suomes-
sa Panu Pulman mukaan terve aikuinen nainen ei ole koskaan laajemmissa 
piireissä omistautunut yksinomaan lastenhoidolle. (Pulma 1993, 85.) Agraa-
riyhteiskunnassa kaikkien työpanos oli välttämätön osa yhteisessä elannon 
hankkimisessa ja erityisesti kiireisimpinä työaikoina vaadittiin myös äidin 
työskentelyä pihapiirin ulkopuolella. Lasten päivähoito järjestettiin tuolloin 
isompien sisarusten tai työhön kelpaamattomien vanhusten avulla. Hoito saat-
toi olla välinpitämätöntä ja taitamatonta; usein myös huono hygienia ja pikku-
lapsille sopimaton ravinto johtivat sairasteluihin ja myös pikkulapsikuollei-
suus oli yleistä. (Välimäki 1998, 62–65.) Lapset ovat usein olleet myös täysin 
vailla huolenpitoa vanhempien työssäkäynnin ajan, mikä herätti 1800-luvulla 
filantrooppisen huolen ja oli yksi lastentarhatoiminnan käynnistämiseen joh-
taneita seikkoja. Myös päivähoitolainsäädännön taustalla oli huoli työssäkäy-
vien äitien ”avainkaulalapsista”. (Onnismaa 2002). Kotihoidon kattavuuteen 
ei myöskään uskottu ja vuonna 1967 ilmestyneessä lasten päivähoitolaitostoi-
mikunnan mietinnössä (KM 1967: B 46) huomautettiin monien kotona hoi-
dettujen lasten olleen tuolloin tosiasiallisesti ilman aikuisen huolenpitoa. Toi-
mikunta arvioi, että jopa 11 % kotona hoidettavista lapsista oli puutteellisessa 
hoidossa. (mt., 38.) 

3 1 4 .Kompetentti.lapsi.–.rikas.lapsi

Puhe kompetentista lapsesta näyttäisi olevan hallitseva lapsuuden representaa-
tio 2000-luvun taitteen molemmin puolin käydyssä sosiologisessa keskuste-
lussa erityisesti Pohjoismaissa. Tomas Ellegaardin (2004) mukaan kompetent-
ti lapsi voidaan jopa nimetä lapsuutta koskevan keskustelun avainkäsitteeksi. 
(mt., 177.) Jan Kampmann (2004) puolestaan toteaa sen olevan keskeinen osa 
lapsia ja lapsuutta koskevaa retoriikkaa. (mt., 128.) James ja James (2008) taas 
tarkastelevat kompetenssin käsitettä kytkeytyneenä lapsen ikään ja iän mu-
kaan arvioituihin taitoihin ja selviytymiseen erilaisista vastuista. He painotta-
vat kompetenssin kulttuurisidonnaisuutta, sen piiriin kuuluvat ominaisuudet 
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muotoutuvat eri tavalla ja järjestyksessä eri kulttuureissa. Esimerkkinä kirjoit-
tajat käyttävät lapsityövoimaa (working children); maissa, joissa lasten työs-
säkäynti on tavallista, lapsi selviytyy tehtävistä, joita toisissa osissa maailmaa 
pidettäisiin samanikäiselle lapselle mahdottomina. James ja James varoittavat 
iän ja kompetenssin kytkemisestä toisiinsa; aikuisten käsitykset siitä, mihin 
lapset pystyvät tai eivät pysty määrittyvät heidän mukaansa usein pikemmin-
kin lapsen kronologisen iän kuin todellisen kyvykkyyden (ability) perusteella. 
He muistuttavat, että kompetenssi on dynaaminen käsite, joka kehittyy ihmi-
sen koko elämän ajan sen perusteella, millaisia osallistumisen mahdollisuuk-
sia ja millainen kokemusten myötä saavutettu itseluottamus hänellä on. (mt., 
35.) Todetessaan lasten selviytyvän haastavammista tehtävistä kuin on uskottu 
James ja James eivät ota kantaa esimerkiksi siihen, voisiko maataloudessa, 
tehtaassa tai kadulla varhaisella iällä aloitetulla työnteolla olla myös kielteisiä 
vaikutuksia lapsen psyykkiseen tai fyysiseen kehitykseen.

Jamesin ja Jamesin (2008) mukaan iän ja kompetenssin kytkemistä yhteen 
tapahtuu edelleen, vaikka heidän mukaansa tarjolla on tutkimustietoa, joka 
osoittaa lapsilla olevan esimerkiksi kyky tehdä tietoon pohjaavia ja moraa-
lisesti päteviä päätöksiä jopa aikuisia paremmin. Ratkaiseva merkitys lapsen 
kompetenssin kehittymisen kannalta on heidän mielestään siinä, antavatko ai-
kuiset lapsille kylliksi vastuuta.  James ja James väittävät, että mikäli lapsille 
annetaan vastuuta ja tarvittaessa myös ohjausta, lapset osoittautuvat kykene-
vämmiksi kuin aikuiset ovat osanneet odottaa. (mt., 35.) 

Dahlberg, Moss ja Pence (2007) haastavat vanhat modernit lapsuusdiskurs-
sit, jotka ovat heidän mukaansa tuottaneet passiivisen, heikon ja kyvyttömän 
ns. köyhän lapsen (poor child) konstruktion. Köyhän lapsen konstruktioon 
kytkeytyy sitä vastaava pikkulapsipedagogiikka, jonka mukaisesti lapsi näh-
dään tiedolla ja osaamisella täytettävänä tyhjänä astiana. Varhaiskasvatuksen 
nykyisistä pedagogisista suuntauksista Italian Reggio Emiliassa kehitellyt Lo-
ris Malaguzzin ajatukset ovat lähellä konstruktivistista lapsuustulkintaa. Myös 
Dahlberg ym. viittaavat usein reggio-emilialaiseen ajatteluun argumentoides-
saan lapsen sosiaalisen kyvykkyyden puolesta. 

Dahlberg ja hänen kollegansa (2007) nostavat köyhän lapsen vastinpariksi 
kyvykkään rikkaan lapsen (rich child), joka on yhdessä aikuisten ja toisten 
lasten kanssa toimiva tiedon, identiteetin ja kulttuurin kanssarakentaja. Dahl-
bergin ym. esittämät konstruktivistisen lapsuusparadigman tunnusmerkit muo-
dostavat eräänlaisen kompetentin lapsen ohjelmanjulistuksen. Näitä tunnus-
merkkejä ovat: 

 - Lapsuuden ymmärtäminen sosiaalisesti rakentuneena, ei vain biologi-
sena faktana.

 - Lapset nähdään sosiaalisina toimijoina, jotka osallistuvat oman elä-
mänsä määrittelyyn ja rakentamiseen.
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 - Lasten sosiaaliset suhteet ja kulttuuri ymmärretään tutkimisen arvoi-
siksi.

 - Lasten ääntä tulee kuunnella sekä ottaa heidät mukaan demokraatti-
seen dialogiin ja päätöksentekoon.

 - Lapsilla nähdään olevan annettavaa yhteisöelämään, he eivät ole vain 
kustannus ja taakka.

Ymmärretään, että lasten ja aikuisten välisiin suhteisiin sisältyy vallankäyttöä. 
On otettava huomioon tavat, joilla aikuiset ottavat vallan itselleen ja käyttävät 
sitä samoin on nähtävä lasten lannistumattomuus ja vastarinta suhteessa val-
lankäyttöön. (mt., 49.)

Dahlbergin ym.( 2007) mukaan lapsi ei kaipaa aikuisen ”rikastuttavaa” 
vaikutusta, vaan on jo itsessään ”rikas”. Lapsi ei pyydä tai tarvitse aikuiselta 
lupaa alkaakseen oppia asioita, vaan on pikemminkin vaarassa köyhtyä kyvyil-
tään jouduttuaan aikuisten ohjaukseen. (mt., 50.) Marjatta Kalliala (2008) on 
kommentoinut kriittiseen sävyyn Dahlbergin ja tämän kollegoiden äärimmäis-
tä tulkintaa lapsen kompetenssista. Kalliala muistuttaa, että käsitys lapsesta 
edellyttää rinnalleen käsityksen aikuisesta. Jos aikuiset aikaisemmin Dahlber-
gin ym. väitteen mukaisesti ylensivät itsensä ja alensivat lapsen (mt., 13–14.), 
sisältää rikkaan lapsen konstruktio vähintään implisiittisen epäluulon aikui-
sen kykyyn ja haluun toimia reilusti, empaattisesti ja rakentavasti suhteessaan 
lapseen. Myös Juha Siltala (1999) on arvostellut lapsen subjektiuden yletöntä 
korostamista ja kehityspsykologian kieltämistä. Mikäli lasten tarpeet määritel-
lään vain sosiaalisiksi konstruktioiksi ja lapset katsotaan kykeneviksi luomaan 
sosiaalisen todellisuutensa omatoimisesti, ollaan Siltalan mukaan vaarallisel-
la tiellä. (mt., 386–388.) Siltalan mukaan hänen kritiikkinsä kohteena olevat 
konstruktivistit "pilkkaavat lasten tarvitsevuutta pitämällä sitä holhousvaltion 
diskursiivisena konstruktiona (...)" (Siltala 1999, 386 ja 388). Jo Moran-Ellis 
ja Heinz Sünker (2008) puolestaan pelkäävät, että uuden lapsuuden sosiolo-
gian saavutukset mitätöityvät, mikäli lapsen riippuvaisuus ja autonomisuus 
esitetään toisensa poissulkevina tai kasvatus kaikissa konteksteissaan lapsen 
täyttä yhteiskuntaan osallistumista estävänä. (mt., 73–74.) Tämä voidaan tul-
kita myös kritiikiksi äärimmäisiä lapsen kompetenssia korostavia tulkintoja 
kohtaan. Ylistäessään lapsen ”rikkautta, voimaa ja kompetenssia” Dahlberg 
ym.(2007, 50) näyttäisivät yllättäen lähenevän kritisoimaansa romanttista lap-
sikeskeisyyttä. 

Dahlberg, Moss ja Pence viittaavat Italian Reggio Emiliassa noudatettuun 
pedagogiseen ajatteluun, jonka mukaisesti hyväksyessään käsityksen rikkaasta 
lapsesta, opettajasta tulee ”rikas pedagogi”, joka saa kaupanpäällisiksi vielä 
”rikkaat vanhemmatkin”. Köyhän lapsen oletuksista käsin liikkeelle lähtevä 
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jää köyhäksi pedagogiksi, jolle myös lapsen vanhemmat näyttäytyvät yhtä 
köyhinä5. (mt., 50.) 

Kampmann (2004) on tarkastellut pohjoismaista, erityisesti tanskalaista, 
lapsuutta hyvinvointipalvelujen (erityisesti päivähoidon) kehikossa. Kamp-
mann toteaa, ettei käsitys kompetentista lapsesta perustu empiiriseen tutki-
mukseen, joka olisi osoittanut lasten pärjäävyyden.  Kampmann näkee kompe-
tentin lapsen konstruktion heijastelevan käsitystä siitä, millainen lapsen tulisi 
olla: kompetentti lapsi on uusi lapsen normaaliuden kriteeri. Konstruktio viit-
taa näin ollen uuteen lapsuuden ihanteeseen ennemmin kuin arkitoteamukseen 
tai mitattuun tietoon lapsen pätevyydestä ja pärjäävyydestä. Kampmann näkee 
kompetentin lapsen konstruktiossa, jopa pakkomielteisiä piirteitä (certain de-
gree of compulsion in the idea). Hegemonisen aseman saavuttaneesta lapsuus-
konstruktiosta seuraa, etteivät vähemmän kompetentit lapset täytä asetettua 
standardia, täten heistä muodostuu ongelma. (mt., 145–147.)

Ellegaard (2004) esittää seuraavanlaiset kompetentin lapsen tunnusmerkit. 
Hänen mukaansa kompetenttiin lapseen viittaavaa on, jos:

 - lasten ymmärretään osallistuvan sosiaalisen todellisuuden muovaami-
seen, ei olevan vain aikuisten harjoittamana sosialisaation kohteina,

 - lasten nähdään olevan tasaveroisia tai –arvoisia (basically equal6) 
aikuisten kanssa,

 - lapsi nähdään ihmisenä tässä ja nyt (being), ei vain tulevana aikuisena 
(becoming),

 - lapsi nähdään jo nyt kompetenttina, ei vasta jonain aikuisen täyttä 
kompetenssia kohti kehittymässä olevana. (mt., 178.)

Vaikka kompetenttia lasta pidetään Pohjoismaissa vallalla olevana tapana hah-
mottaa nykylapsuutta, Ellegaardin (2004) mukaan on kuitenkin kyseenalaista, 
kuinka hegemonisesta diskurssista itse asiassa on kysymys. Hänen mukaansa 
ei-kompetentti (incompetent) lapsi on vähintään yhtä vahvasti esillä ja Elle-
gaardin aineistossa lapsen heikkouteen tai pätemättömyyteen (incompetence) 
viittaavaa puhuntaa esiintyi siinä määrin, että Ellegaard päätyy ehdottamaan, 

5 ”The rich child produces other riches. They argue that if you have a rich child in front 
of you, you become a rich pedagogue and you have rich parents, but if instead you have 
a poor child you become a poor pedagogue and have poor parents.” (Dahlberg ym. 
2007, 50).
6 Englannin ”equal” viittaa sekä tasa-arvoisuuteen että tasaveroisuuteen tai -vertaisuu-
teen. Suomen kielessä tasaveroisuus viittaa symmetriseen suhteeseen, tasa-arvo taas 
sisältää ajatuksen yhtä arvokkaista osapuolista, joiden ei kuitenkaan tarvitse olla sa-
manlaisia tai samassa asemassa toisiinsa nähden. Equal-sanan erilaiset suomennokset 
johtavat myös erilaisiin lapsen ja aikuisen välisen suhteen määrityksiin.
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että kompetentin lapsen diskurssi pikemminkin kilpailee lukuisien muiden lap-
suusdiskurssien kanssa tai on sekoittuneena näihin. (mt., 177.)

Tässä tutkimuksessa olen päätynyt käyttämään vastinparia kompetent-
ti lapsi – heikko lapsi, mutta käsitteiden taustalla voidaan nähdä rikkaan ja 
köyhän lapsen konstruktiot tai Ellegaardin käyttämä vastakohtapari: kompe-
tentti – ei-kompetentti (incompetent).  Vuosituhannen vaihteessa hahmotet-
tuja kompetentin lapsen tunnusmerkkejä täytyy käyttää harkiten esimerkiksi 
1970-luvun tekstejä tulkittaessa. Lapsuus nähtiin tämän tutkimuksen 1970- ja 
1980-luvuille ajoittuvassa aineistossa voittopuolisesti kehityspsykologiaan 
sekä biologisiin lainalaisuuksiin pohjautuvana faktana, ei sosiaalisesti konst-
ruoituna. Edellä kuvattuja kompetentin lapsen tunnusmerkkejä (Dahlberg ym. 
2007, 49; Ellegaard 2004, 178) on kuitenkin soveltaen tunnistettavissa myös 
vanhemmassa aineistossa, 1990-luvun aineistossa puolestaan käytetään jo uu-
den lapsuuden sosiologian sanastoa, johon ajatus lapsen kompetenssissa kuu-
luu keskeisenä.

3 1 5 .Lapsikeskeisyys.ja.lapsilähtöisyys.varhaiskasvatuksessa

Kasvatusajattelun ja lasta ja lapsuutta koskevien käsitysten välillä on yhteys. 
Kompetentin tai rikkaan lapsen konstruktio kytkeytyy laajempaan pedagogi-
seen ajatussuuntaan, jota kutsutaan lapsikeskeiseksi tai lapsilähtöiseksi kas-
vatukseksi. Ns. romanttinen lapsikeskeisyys yhdistetään heikon tai köyhän 
lapsen konstruktioon (Dahlberg ym. 1999; 2007), mutta tuolloinkin lapsi on 
nostettu keskiöön. Lapsikeskeisellä ajattelulla on siis kytkentänsä sekä kom-
petentin että heikon lapsen konstruktioon.  Yleisimmän tason määritelmän mu-
kaisesti lapsikeskeinen kasvatus on myönteisen konnotaation omaava käsite, 
jolla viitataan lapsen olemuksen ymmärtämiseen ja lapsesta käsin lähtevään 
pedagogiikkaan. Juhani Hytönen (1998; 2007) on tarkastellut lapsikeskeistä 
kasvatusta kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kansainvälisessä viitekehykses-
sä. Hän tarkastelee lapsikeskeistä kasvatusta kolmen päälinjan – aktiivisuus-
pedagogisen, vapauspedagogisen ja sosiaalipedagogisen suuntauksen – kautta. 
(mt., 11.) Hytönen toteaa kasvatuksen arvosidonnaiseksi toiminnaksi, johon 
heijastuu se, miten yhteiskunnassa kulloinkin ajatellaan kasvatuksesta ja miten 
kasvatus- ja koulutusjärjestelmää kehitetään ja kasvatusta toteutetaan. Niinpä 
esimerkiksi 1960- ja 70-lukujen lapsikeskeinen ajattelu oli perustaltaan olen-
naisesti erilaista kuin 1980-luvulla, jolloin kiinnostus lapsikeskeistä kasvatusta 
kohtaan kasvoi. (1998 mt., 6–10.) Hytösen (2007) mukaan lapsikeskeinen kas-
vatusajattelu on terminä lähinnä ”koulutuspoliittisesti käyttökelpoinen avain-
sana, koska se on antanut väljästikin toisiinsa liittyville suuntauksille yhteisen, 
myönteisen identiteetin.” (mt., 13).

Varhaiskasvatuksessa lapsikeskeinen tai -lähtöinen ajattelu on ollut vallalla 
pitkään, itse asiassa Friedrich Fröbelistä alkaen. Fröbelin kasvatusnäkemyksen 
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mukaisessa lapsikeskeisyydessä korostettiin, että lapsen tuli saada olla ”maail-
mansa keskipiste” ja aikuisen ohjausta ja tukea tarvittiin, koska lapsen ajattelu 
oli vielä rajallista. Kansalaisuuteen kasvamisen alkeet kuuluivat myös tämän 
suuntauksen opetussisältöihin. Toinen varhaiskasvatukseen yhdistyvä lapsi-
keskeisyyden piirre on lapsen kehitysvaiheiden huomioon ottaminen. Lapsi 
on kasvatuksen keskipisteenä ja lapsihavainnointi nähdään yhtenä keskeisenä 
menetelmänä. Kolmannessa lapsikeskeisen kasvatuksen suuntauksessa on kes-
keisenä pyrkimys antaa lapsille mahdollisuus ohjata itse omaa toimintaansa ja 
painopistettä siirrettiin lasten oman aktiivisuuden suuntaan. (Hytönen 2007, 
13–14.) Kaikilla Hytösen (1998, 11–12) nimeämillä 1900-luvun alkupuolelle 
sijoittuvilla lapsikeskeisen pedagogiikan suurilla linjoilla (aktiivisuuspeda-
gogisella, vapauspedagogisella ja sosiaalipedagogisella) on yhteys Suomessa 
tuolloin, ja vielä myöhemminkin, toteutettuun lastentarhatyöhön ja -pedago-
giikkaan. 

Anneli Niikko (2009) on tarkastellut lapsikeskeistä kasvatusajattelua kä-
sittelevää tutkimuskirjallisuutta ja suuntauksessa vallitsevia uskomuksia; hä-
nen mukaansa lapsikeskeinen kasvatusajattelu kaipaa uudistamista, jotta sen 
avulla voitaisiin vastata varhaispedagogisiin kehittämishaasteisiin. (mt., 69.) 
Lapsikeskeisyydellä on kuitenkin Niikon mukaan ollut tärkeä rooli puolus-
tettaessa lasta ja lapsuutta sekä lapsen erilaisuutta suhteessa aikuisuuteen. 
Lapsikeskeiseen ajatteluun kuuluu käsitys lapsuudesta arvokkaana elämänvai-
heena. Lapsikeskeisyyden kriitikot puolestaan näkevät suuntauksen tuottaneen 
romantisoidun ja ”köyhän” (kts. Dahlberg ym. 2007) lapsen, joka on heikko ja 
passiivinen, riippuvainen ja eristynyt. Dahlbergin, Mossin ja Pencen mukaan 
lapsikeskeisyyden käsite ilmentää modernistista käsitystä lapsesta yhtenäisenä 
ja essentialistisena subjektina, jota voidaan tarkastella irrallaan kontekstista. 
(mt., 43.) 

Niikon (2009) mukaan romanttinen lapsikeskeisyys johtaa helposti tul-
kintaan, jossa toinen (lapsi) on kokonaan hyvä ja toinen (aikuinen) kokonaan 
paha. (Vrt. Dahlberg ym. 2007, 13–14.) Niikko kritisoi myös perinteiseen lap-
sikeskeiseen ajatteluun kuuluneiden yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden aset-
tamista vastakkain. Uudemmassa lapsikeskeisyydessä yksilöllisyyden koros-
taminen on hänen mukaansa jättänyt yhteisöllisen oppimisen varjoonsa. (mt., 
76–77.) Myös aikuisen roolin tulisi Niikon mukaan olla selkeämpi ja aktiivi-
sempi. Aikuisen suhteellisen passiivinen rooli on Niikon mukaan omaksuttu 
lapsikeskeiseen varhaiskasvatukseen Fröbelin (”sisäisesti aktiivinen, ulkoises-
ti passiivinen”), Deweyn (opettaja toimintojen mahdollistajana, ei johtajana) ja 
Montessorin (lapsen kiinnostukseen ja herkkyyskausiin pohjaava oppiminen, 
aikuinen ohjaajana, ei opettajana) oppien tulkinnoista. (mt., 74.)

Niikko (2009) erottaa kolme tapaa hahmottaa aikuisen ja lapsen välistä 
suhdetta lapsikeskeisessä kasvatusajattelussa. Ensimmäisen ajattelutavan mu-
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kaisesti opettaja tai muu aikuinen ei ole ekspertti tai auktoriteetti, vaan lapsen 
toiminnan mahdollistaja. Toisessa mallissa korostuu lasten havainnoiminen, 
jolla aikuinen pyrkii tunnistamaan lasten yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksia. 
Tässä mallissa opettajan rooli on edellistä aktiivisempi; hän on lapsen kehityk-
sen tuntija, tukija ja monipuolisen toiminnan tarjoaja. Kolmas lapsikeskeisen 
tradition muoto on lapsen ja aikuisen yhteisestä tiedon rakentamisesta lähtevä 
toiminta. Tämä malli perustuu vuorovaikutukselle, jossa aikuinen kuuntelee 
lasta aktiivisesti ja suhtautuu lapsiin tasa-arvoisesti ilman, että luopuu aikuisen 
vastuustaan. Aikuisen tehtävänä on sekä luoda mahdollisuuksia oppimistilan-
teille että havainnoida lapsia. Niikko yhdistää kolmannen mallin erityisesti 
Reggio Emilian päiväkodeissa tehtyjen tutkimusten tuloksiin. (mt., 74–76.)

Lapsikeskeisyyden rinnalla ja osittain myös synonyymina sille puhutaan 
lapsilähtöisyydestä. Kinoksen (2002) mukaan lapsilähtöinen kasvatusajat-
telu erkaantui lapsikeskeisestä traditiosta 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. 
Lapsilähtöisessä kasvatuksessa on havaittavissa vaikutteita useista eri vaih-
toehtopedagogiikoista, mutta ehkä eniten se on yhdistetty Reggio Emilia-
pedagogiikkaan. Kinos ja Virtanen (2001) paikantavat varhaiskasvatuksen 
lapsilähtöisyyden kivijalan lapsuuden sosiologiaan ja Suomessa erityisesti 
1990-luvulla ilmestyneisiin lapsuutta yhteiskunnallisena ilmiönä tarkastellei-
siin väitöstutkimuksiin. (mt., 136; kts. Alanen 1992; Strandell 1995; Bardy 
1996) Myös esimerkiksi Anja-Riitta Lehtisen (2000) lasten toimijuutta päi-
väkodissa käsitellyt väitöstutkimus voidaan lukea lapsilähtöisyyttä ja lapsen 
kompetenssia korostaneiden tutkimusten joukkoon. 

Varhaiskasvatustyöryhmä (tämän tutkimuksen aineistossa AK20/1999) si-
toutui muistiossaan lapsilähtöiseen ajatteluun. Työryhmän esitys edelsi var-
haiskasvatussuunnitelman perusteiden (Stakes 2007) laadintaa. Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteissa ei kuitenkaan ole mainintaa lapsilähtöisestä 
kasvatuksesta, vaikka asiakirja hengeltään sitoutuukin ”uuteen” lapsuusajat-
teluun.  Kyseinen termi esiintyy kuitenkin useissa kunta- ja yksikkötason var-
haiskasvatussuunnitelmissa. Lapsilähtöisyyden voidaan esimerkiksi todeta 
merkitsevän sitä, että ”lasten omat ideat, ajatukset ja tuntemukset ovat kas-
vattajalle tärkeitä ja ne toimivat lapsen oppimisen kasvun ja kehityksen ohjaa-
jina ”. (Heinolan kaupunki 2005). Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa 
puolestaan todetaan, että varhaiskasvatuksen toteuttamisessa lapsilähtöiset, 
lapsille ominaiset toimintatavat sekä aikuislähtöiset sisällölliset orientaatiot 
vuorottelevat ja keskustelevat keskenään  (Helsingin kaupunki 2007, 11.) 

Tuija Turunen (2008) on tarkastellut esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteita vuodelta 1996 (tämän tutkimuksen aineistossa AK19/1996) humanis-
tis-konstruktivistisesta diskurssista käsin, jonka osaksi lapsikeskeinen diskurs-
si on muodostunut. Humanistis-konstruktivistisessa diskurssissa lapsen omat 
kokemukset ja kiinnostuksen kohteet korostuvat ja lapsi nähdään aktiivisena 
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subjektina. Lapsuudella on arvo itsessään ja lapsi nähdään tasavertaisena7 ai-
kuisena kanssa. (mt., 121–125.)  Myös Hytönen (1996) on kritisoinut kyseisen 
opetussuunnitelman romanttista yksilöpainotteisuutta sekä opettajan ja kasvat-
tajan häivyttämistä taka-alalle. (mt., 111.) 

Korhonen (2006) toteaa kasvatuskulttuurin muuttuneen tottelevaisuus- ja 
kuuliaisuuskulttuurista neuvottelukulttuuriksi. (mt., 51; kts. myös Bauman 
1996.) Myös Kalliala (2008) on kirjoittanut neuvotteluun pohjaavasta kasva-
tuksesta, jossa lapsilta odotetaan yhä varhemmin kykyä tehdä päätöksiä, jotka 
aikaisemmin miellettiin kuuluviksi aikuisuuteen. Kalliala kysyykin tulisiko 
lasten muuttua aikuisen kaltaisiksi lunastaakseen paikkansa nyky-yhteiskun-
nassa. (mt., 15.) Bois-Reymondin (2001) mukaan nykyvanhemmat toivovat 
lapsistaan kasvavan “onnellisia ja itsenäisiä”. Siksi lasten halutaan jo varhain 
osaavan sanoa mitä he tahtovat ja oikeuttamaan toiveensa. (mt., 63.) Kallia-
la (1999) on kuvannut tutkimuksessaan varsin pitkälle menevää neuvottelu-
kulttuuria pienten lasten kasvatuksessa. Kallialan tutkimuksessa hahmottuu 
lapsilähtöisyyden yhtenä ulottuvuutena jopa sukupolvirajan hämärtyminen 
vanhempien halutessa olla lapsilleen enemmän kavereita kuin vanhempia. 
Lapsella on näin vastassaan puoliaikuinen perinteisen aikuisen sijaan. (mt., 
212–221.) 

Lapsikeskeisyyden tai -lähtöisyyden vastakäsitteeksi näkee usein asetetta-
van aikuisjohtoisuuden. Aikuisjohtoisuuden vastakäsite on kuitenkin lapsijoh-
toisuus, jota ei voitane pitää tavoitetilana edes äärimmäisen lapsikeskeisessä tai 
-lähtöisessä kasvatuksessa, jossa lapsi ja aikuinen nähdään tasavertaisina. Lap-
sikeskeisyyden vastakäsite puolestaan on aikuiskeskeisyys, joka ei myöskään 
liene tavoiteltavaa kasvatuksessa. Leena Tahkokallio (2000) on tarkastelles-
saan lapsikeskeisyyden ja -lähtöisyyden eri tulkintoja varoittanut käsittämästä 
aikuisen ja lapsen välistä suhdetta symmetrisenä. Kasvatus on väistämättä aina 
aikuisjohtoista, samalla se voi olla vaihtelevassa määrin aikuis- tai lapsiläh-
töistä. Kasvattaja ei voi olla käyttämättä valtaa ja tämän hämärtäminen johtaa 
helposti manipuloivaan vallankäyttöön. (mt., 24.)

3 1 6 .Universaalin.lapsuuden.käsitteen.ulottuvuuksia

Universaalin lapsuuden käsite sisältää olettamuksen siitä, että kaikilla lapsilla 
on samat oikeudet hyvään lapsuuteen. Hyvän lapsuuden käsitettä on pyritty 
rajaamaan esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien julistuksella (UNICEF 2009a) 
7 Turunen (2008) käyttää tässä nimenomaan käsitettä tasavertainen aikuisen kanssa, ei 
tasa-arvoinen. (mt., 123.) Tämä viittaa symmetriseen suhteeseen kasvatustapahtumas-
sa. Tahkokallio (2000) taas näkee kasvatuksen aina epäsymmetrisenä suhteena, joka 
lapsilähtöisyydestään tai -keskeisyydestään riippumatta on (ja tulee olla) aina aikuis-
johtoista.(mt., 24.) Englanninkielisen kirjallisuuden (esim. Ellegaard 2004, 178) equal 
voi viitata sekä tasaveroisuuteen että tasa-arvoisuuteen.
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ja sopimuksella (UNICEF 2009b). Universaalin lapsuuden vastakäsite on lap-
suuden ymmärtäminen sosiaalisena konstruktiona, jonka mukaisesti ei ole 
olemassa universaaleja lapsen oikeuksia eikä velvollisuuksia, vaan lapsuus on 
partikularistinen aika-, paikka- ja kulttuurisidonnainen ilmiö. 

Lapsen oikeudet globaalisti ja kansallisesti säädösten ja sopimusten valossa
Keskustelu lapsen oikeuksista ja keskustelua viimein seuranneet reformit voi-
daan nähdä osana historiallista kehityskulkua, jossa aiemmin marginaalissa 
eläneet ryhmät ovat saaneet oikeudellisen aseman. Tähän historiaan kuuluvat 
orjuuden lopettaminen ja naisten vapautuminen miespuolisten sukulaisten tai 
aviomiehen holhouksesta suuressa osassa maailmaa. Hieman yksinkertaiste-
tusti ilmaisten ensin tunnustettiin kaikkien aikuisten yhtäläiset ihmisoikeudet, 
sen jälkeen myös lasten. Lapsuuden kulttuurinen keksiminen ja sen paikanta-
minen yhteiskunnassa on yhteydessä modernin ihmisen ja yhteiskunnan syn-
typrosessiin. Lapsuuskonstruktio, joka muotoutui 1800- ja 1900-luvuilla, in-
stitutionalisoitui koulun, lastensuojelun, lapsipsykiatrian ja muiden vastaavien 
palvelujen konteksteissa. (Alanen & Bardy 1990, 91; Hultqvist & Dahlberg 
2001, 1; Moran-Ellis & Sünker 2008, 71.) Tällöin rakennettiin universaalia, 
kaikkien lasten kaikissa maissa toteutuvaa yhteistä lapsuuden ideaa. YK:n lap-
sen oikeuksien julistus vuodelta 1959 on ihmiskunnan historian laajin ja glo-
baalein lapsen asemaa koskeva esitys. Kysymyksessä on myös laajapohjainen 
universaalin lapsuuden manifestaatio, koska julistus lähtee liikkeelle kaikille 
maailman lapsille kuuluvista samanlaisista oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Pohjaa julistukselle oli luonut vuonna 1948 annettu YK:n ihmisoikeuksien 
julistus. YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus syntyi vuonna 1989. 
Vuoteen 2010 mennessä lapsen oikeuksien sopimuksen olivat allekirjoittaneet 
lähes kaikki maailman valtiot, ulkopuolella olivat enää vain Yhdysvallat ja 
Somalia. Sopimus voidaan pelkistää kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat lapsen 
oikeus suojeluun (protection), oikeus osallistua ja tulla kuulluksi (participati-
on) sekä oikeus esimerkiksi terveydenhuoltoon ja koulutukseen (provision).  

Ihmisoikeuksien julistuksessa (25. artikla 2) oli todettu äidin ja lapsen oi-
keus erityiseen huoltoon ja apuun. Lapsen oikeuksien julistuksessa (Periaate 
1.) oikeudet julistettiin riippumattomiksi lapsen tai hänen perheensä rodusta, 
ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta, 
kansallisesta tai sosiaalisesta alkuperästä, varallisuudesta, syntyperästä tai 
muusta seikasta johtuvasta asemasta. Lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artik-
lassa em. oikeudet haluttiin myös käytännössä taata kaikille sopimusvaltioiden 
lapsille. 

Kun päivähoitolakia valmisteltiin 1960-ja 70-lukujen taitteessa, oli yleis-
maailmallisena ”lapsipolitiikan” ohjenuorana tuolloin runsaat kymmenen 
vuotta voimassa ollut lapsen oikeuksien julistus. Suomi ratifioi lapsen oikeuk-
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sien yleissopimuksen asetuspohjaisesti vuonna 1991. Näin ollen 1990-luvulla 
päivähoitojärjestelmää ja sen kehikossa tapahtuvaa varhaiskasvatusta linjatta-
essa taustalla olivat jo lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet, joihin Suo-
mi oli sitoutunut omassa lainsäädännössään. Lapsen oikeuksien sopimuksen 
artiklojen ja koko sopimuksen linjaukset ja hengen voi siis olettaa löytävän-
sä 1990-luvun lapsia koskevasta lainsäädännöstä ja muista valtakunnallisista 
asiakirjoista. Myös muu lapsia koskeva lainsäädäntö rakentuu lapsen oikeuk-
sien sopimuksen periaatteiden varaan. Suomessa jo tätä ennen, 1980-luvulla, 
säädetyt ”lapsilait”, lastensuojelulaki ja laki lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta, olivat merkki juridisen viitekehyksen muutoksesta aikuis- ja perhe-
keskeisyydestä lapsikeskeiseen suuntaan. (Kts. esim. Sinko 2001.) Missä mää-
rin viitekehyksen muutos on siirtynyt lainsäädännöstä käytäntöön, on toinen 
kysymys. Esimerkiksi Johanna Hurtigin (2003) väitöstutkimuksen mukaan 
lastensuojelun perhetyön käytännöissä on merkkejä siitä, että lapsen tarpeet, 
toiveet, odotukset, etu ja oikeudet kätkeytyvät perhekokonaisuuden sisään ja 
vanhempien tarpeiden ja tavoitteiden taakse. Hurtigin mukaan lastensuojelun 
ammatillisuudessa korostetaan vuorovaikutusta ja yhteistyösuhdetta. Tällöin 
saattaa käydä niin, että lapsen sijaan suojelun kohteeksi asettuukin vanhem-
man ja ammattilaisen välinen työskentelysuhde. (mt.21; 193.)

Varhaiskasvatukseen on lanseerattu kasvatuskumppanuuden käsite (Stakes 
2007) korvaamaan vanhempien (myös: kotien tai perheiden) kanssa tehtä-
väksi yhteistyöksi aikaisemmin nimitettyä työmuotoa. Kasvatuskumppanuus 
tarkoittaa vanhempien ja henkilökunnan tietoista sitoutumista toimimaan yh-
dessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa painotetaan, että kasvatuskumppanuus lähtee lasten 
tarpeista, jolloin varhaiskasvatusta ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteutumi-
nen. (mt., 31.) Käsitteenä kasvatuskumppanuus kuvaa suhdetta, aikuisten tasa-
vertaista kumppanuutta. Erona aikaisemmin käytössä olleeseen ”vanhempien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön” on mm. se, että yhteistyö suuntaa huomion 
toimintaan, kumppanuus taas suhteeseen. Aika näyttää, millä tavoin yhteis-
työsuhde muovautuu uuden termin myötä. Termi ei viittaa lapseen muutoin 
kuin kasvatus-sanan myötä ja kasvatuskumppanuuden työkäytännöillä on yh-
täläinen riski ajautua aikuisten välisen yhteistyösuhteen varjelemiseen lapsen 
kustannuksella kuin Hurtigin (2003) lastensuojeluaineistossa. 

Hoidolliset ja kasvatukselliset lapsen oikeudet
Lapsen koulutuksellisia oikeuksia linjattiin jo ihmisoikeuksien julistuksessa 
(26 art. 1. ja 3.), jossa todettiin jokaisen oikeus opetukseen. ”Alkeistasolla” 
opetuksen tulee olla maksutonta ja pakollista. Vanhemmilla on julistuksen mu-
kaan ensisijainen oikeus valita lapsilleen annettavan opetuksen laatu. Oikeus 
maksuttomaan ja pakolliseen alkeisopetukseen vahvistetaan lapsen oikeuksien 



54  Eeva-Leena Onnismaa

julistuksessa: lapsen oikeus opetukseen on siis myös velvollisuus. Lapsen oi-
keuksien julistuksessa mainitaan mahdollisuus leikkiin ja virkistykseen, jot-
ka tulee ohjata palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin. Ensisijainen 
vastuu lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta on lapsen vanhemmilla. (Periaate 
7.) 

Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa ei oteta kantaa siihen, missä ikävai-
heessa em. alkeisopetuksen tulisi alkaa ja mihin asti on lähinnä vanhempien 
vastuulla turvata lapsen kasvatuksen ja virikkeiden tarpeiden toteutuminen. 
Alkeisopetus voidaan siis tulkita joko peruskoulun alkuvaiheeksi tai koko op-
pivelvollisuuskouluksi. Se voidaan ulottaa myös esiopetukseen ja kaikkeen 
julkiseen varhaiskasvatukseen. Pakollisuuden periaatetta lienee kuitenkin 
vaikeaa yhdistää kaikkein nuorimpien lasten varhaiskasvatukseen. Suomessa 
kehitetyssä järjestelmässä sekä päivähoidon varhaiskasvatus että kuusivuoti-
aiden maksuton esiopetus ovat lapsen subjektiivisia oikeuksia, joiden käytös-
tä lapsen huoltaja päättää. Oppivelvollisuus – yleissopimuksen tarkoittamana 
”pakollisena” koulutuksena – on rajattu alkavaksi sinä vuonna, jolloin lapsi 
täyttää 7 vuotta.

Koulutuksen päämääristä puhuttaessa sopimustekstissä käytetään kasva-
tuksellisia käsitteitä, kuten esimerkiksi pyrkiminen lapsen persoonallisuuden, 
lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman täyteen 
kehittämiseen. Koulutuksen tulee myös tähdätä oman ja toisten kulttuurin 
(kieli, sivistyksellinen identiteetti, arvot) kunnioitukseen sekä valmentaa lasta 
yhteiskunnan vastuulliseen jäsenyyteen. (29 artikla.) Lapsen oikeuksien sopi-
muksessa (18 artikla) otetaan kantaa myös lasten päivähoidon järjestämiseen. 
Tekstissä edellytetään sopimusvaltioiden ryhtyvän asianmukaisiin toimiin sen 
takaamiseksi, että työssäkäyvien vanhempien lapsilla on oikeus lastenhoito-
palveluihin ja -laitoksiin. Artiklassa ei edellytetä, että em. palvelut olisivat 
kasvatuksellisia tai opetuksellisia. Erityispedagogisia lapsen oikeuksia linja-
taan sopimuksen 23:nessa artiklassa, jossa kiinnitetään huomio henkisesti tai 
fyysisesti vammaisen lapsen oikeuteen saada tarvitsemaansa hoitoa ja opetus-
ta. Tekstissä mainitaan sekä vammaisen lapsen erityistarpeet että oikeus elää 
täysipainoista elämää sekä osallistua aktiivisesti yhteisön elämään.

Lapsen hyvinvointiin ja kehityksen tukemiseen liittyviä oikeuksia ovat oi-
keus lepoon ja vapaa-aikaan, ikäkauden mukaiseen leikkimiseen ja virkistyk-
seen sekä osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteeseen. (31 artikla) Nämä 
oikeudet kuuluvat keskeisesti myös varhaiskasvatukseen. Olisiko esimerkiksi 
päiväkotien lepohetki tulkittavissa tämän artiklan nojalla lapsen universaali-
na oikeutena lepoon myös päiväaikaan riippumatta aikuisten tarpeesta saada 
iltaisin ns. omaa aikaa lapsen nukahtaessa mahdollisimman aikaisin? Samoin 
leikki nauttii lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti erityistä suojelua: so-
pimuksen ratifioinnin myötä myös lapsen oikeus leikkiin on Suomessa linjattu 
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asetusmuotoisesti. Lapsen oikeus kulttuuriin on sidoksissa hänen perheensä 
haluun ja mahdollisuuksiin saattaa lapsi kirjallisuuden, teatterin, kuvataiteen 
ja muiden taidemuotojen ulottuville. Varhaiskasvatusikäisten lasten eriarvoi-
suus kulttuurin suhteen korostuu tilanteissa, joissa julkinen tuki esimerkiksi 
lastenteatterille on minimaalinen ja päiväkotien rahoitus supistetaan kattamaan 
lakisääteinen vähimmäispalvelu, päivähoito. Monipuolinen taidekasvatus osa-
na varhaiskasvatusta edellyttää mm. sitä, että perustyötä tekevien lastentar-
hanopettajien koulutukseen sisältyy riittävästi taito- ja taideaineita. (Rusanen 
2007, 210–216. ) Tämän lisäksi näyttäisi, että normiohjausta kaivattaisiin 
kuusivuotiaiden esiopetuksen lisäksi myös nuorempien lasten varhaiskasva-
tukseen.

Lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan lapsen tarvitsevan rakkautta ja 
ymmärtämystä kasvaakseen tasapainoiseksi yksilöksi. (Periaate 6.) Perustelu-
na rakkauden ja ymmärtämyksen tarpeelle on näin ilmaistuna tulevaisuus tasa-
painoisena aikuisena (human becoming), ei lapsen hyvä elämä nykyhetkessä 
(human being). Kolmekymmentä vuotta myöhemmin laaditussa lapsen oike-
uksien sopimuksessa lapsen oikeudet ovat painottuneemmin lapsen oikeuksia 
tässä ja nyt. Tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi lapsen oikeus ilmaista vapaas-
ti mielipiteensä (13. artikla). Sopimuksessa tähdennetään myös muilla tavoin 
lapsen oikeutta osallisuuteen suojelun ohella. 

Taulukkoon 2. on koottu lasta, perhettä, lapsen hoitoa, kasvatusta ja ope-
tusta koskevat keskeiset linjaukset YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta (1948), 
lapsen oikeuksien julistuksesta (1959) sekä lapsen oikeuksia koskevasta 
yleissopimuksesta (1989). Suomen ratifioitua lapsen oikeuksien sopimuksen 
asetuspohjaisesti, linjausten tulisi näkyä myös lapsia koskevassa lainsäädän-
nössä, näin ollen mm. päivähoitolain uudistustyön taustalla.  Sopimuksessa ei 
kuitenkaan oteta kovin selvästi kantaa lapsen varhaiskasvatuksellisiin oikeuk-
siin; oikeus maksuttomaan ja pakolliseen alkeisopetukseen näyttäisi viittaavan 
enemmän kouluopetukseen.  Oikeus kulttuuriin ja taiteeseen sekä vammaisen 
lapsen erityistarpeiden huomioon ottaminen ovat myös varhaiskasvatuksellisia 
oikeuksia. Taulukkoon koottuja linjauksia voidaan pitää universalistisen hyvän 
lapsuuden tekijöinä.



56  Eeva-Leena Onnismaa

Taulukko 2. Ihmisoikeuksien julistuksen, lapsen oikeuksien julistuksen sekä lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen lasta, perhettä, hoitoa, kasvatusta ja opetusta 
koskevia linjauksia.

Ihmisoikeuk-
sien julistus 
1948

Lapsen oikeuksien 
julistus 1959

Lapsen oikeuksien yleissopimus 
1989

Keitä 
oikeudet ja 
velvollisuudet 
kos kevat

Kaikki ihmiset. 
Äi din ja lapsen 
erityi nen oike-
us huoltoon ja 
apuun.

Kaikki lapset kaikissa 
maissa.

Kaikkien sopimusvaltioi den  
kaikki lapset.

Perhe Yhteiskunnan 
luon nollinen 
ja perusta vaa 
laatua oleva 
ydinosa, jolla 
oikeus yhteis-
kunnan ja val-
tion suojaan.

Yhteiskunnan tulee tar-
jota erityistä huolenpitoa 
lapsille, jotka vailla per-
heen turvaa. Huolenpito 
äidistä ja lapsesta ennen 
ja jälkeen synnytyksen.

Valtion kunnioitettava vanhem-
mastaan tai van hemmistaan eros-
sa asuvan lapsen oikeutta pitää 
yh teyttä molempiin van hempiin.

Lapsen 
paikka

Vanhempien huolenpi don 
ja vastuun alaisena. Ei 
saa erottaa äidistään kuin 
poikkeustapauk sessa.

Lasta ei saa erottaa van-
hemmistaan heidän tah tonsa 
vastaisesti paitsi jos se on lapsen 
edun mu kaista.

Kuka saa kas-
vattaa lasta

Vanhemmilla 
ensi sijainen 
oikeus valita 
lastensa ope-
tuksen laatu. 

Vanhemmilla ensisijai nen 
vastuu lapsen kou-
lutuksesta ja ohjauksesta.

Vanhemmat tai suurperhe tms. 
yhteisö.

Lapsen 
kasvatuksel-
liset oikeudet 
ja vel-
vollisuudet

Jokaisen 
ihmisen oi keus 
opetukseen. Al-
keistasolla ope-
tus maksu tonta 
ja pakollista.

Maksuton ja pakollinen 
alkeisopetus. Lapsen 
oi keus leikkiin ja virkis-
tykseen.

Maksuton ja pakollinen alkeis-
opetus. Oikeus kulttuuriin ja 
taiteeseen. 
Henkisesti tai fyysisesti vammai-
sen lapsen oikeus opetukseen (ja 
hoitoon).

Lapsen 
hoidolliset 
oikeudet

Lapsen oikeus 
suojeluun. Oikeus lepoon ja 
vapaa-aikaan.
Sopimusvaltioiden on ryh dyttävä 
toimenpiteisiin lastenhoitopalve-
lujen jär jestämiseksi työssä-
käyvien vanhempien lap sille.
Henkisesti tai fyysisesti vammai-
sen lapsen eri tyistarpeet ja oikeus 
hoi toon (ja opetukseen).

Lapsen 
emotionaali-
set oikeudet

Lapsen oikeus rakkau teen 
ja ymmärtämykseen.



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 57

3. LAPSI, LAPSUUS JA PERHE: TULKINTOJA JA NÄKÖKULMIA

Ihmisoikeuk-
sien julistus 
1948

Lapsen oikeuksien 
julistus 1959

Lapsen oikeuksien yleissopimus 
1989

Lapsen 
ilmaisulliset 
(kansa lais)
oikeudet

Lapsen oikeus ilmaista vapaasti 
mielipiteensä. Oikeus osallisuu-
teen (participation). Vammai sen 
lapsen oikeus osallis tua aktiivi-
sesti yhteisön elämään.

3 1 7 .Suomalainen.lapsuus.–.moderni.lapsuus

Tutkimusajanjakso sijoittuu vuosikymmenille, joiden aikana tapahtui siirtymä 
modernista edistysuskosta kohti postmodernistista suurten kertomusten epäi-
lyä ja maailmankuvan pirstaloitumista. (Kts. esim. Bauman 1996; Giddens 
1991.) Tämä näkyy myös suhtautumisessa lapsuuteen ja siinä millä tavoin ja 
millaiseksi lapsuus muotoutui 1960-luvun lopulta vuosituhannen lopulle. Ky-
symyksessä ei kuitenkaan ole jyrkkä murros tai katkos, vaan siirtymä on hidas-
ta ja Anthony Giddensiin nojautuen voitaisiin pikemminkin puhua myöhäisen 
modernin lapsuudesta kuin täysin uudesta ”postmodernista lapsuudesta”. Esi-
merkiksi Dahlberg, Moss ja Pence (2007) puhuvat kuitenkin postmodernista 
lapsuudesta, joka poikkeaa ratkaisevasti aikaisemmasta; puhetapa viittaa aja-
tukseen jyrkästä katkokstesta ja rajanvedosta entiseen. Universaalin lapsuuden 
käsite on tyypillinen moderni lapsuuskonstruktio, jonka haastaja on ”monet 
erilaiset paikalliset lapsuudet”-tyyppinen ajattelu, joka edustaa postmodernia 
pluralismia ja partikularismia.

Modernia lapsuutta, erityisesti pohjoismaisessa hyvinvointiajattelussa, 
luonnehtii sen kytkeytyminen erilaisten instituutioiden vaikutuspiiriin, näistä 
keskeisiä ovat päivähoito ja koulu. Myös hoiva- ja kasvatustyön ammatillis-
tuminen on osa modernia lapsuutta. Lasten erottaminen aikuisista juridisesti, 
lasten pelastaminen ”hyvään lapsuuteen” lastensuojelun avulla sekä lapsuut-
ta tutkivien tieteenalojen kasvu ovat niin ikään modernin lapsuuden piirteitä..
Myös lasten luokittelu normaaleihin, poikkeaviin, turvattomiin, kurittomiin 
jne. kuuluu modernin lapsuuden rakentamiseen. Alasen ja Bardyn (1990) 
mukaan moderni lapsuus on yhteydessä kansakunnan ja valtion kehitykseen, 
onhan suurin osa lapsuutta koskevista poliittisista ja tulonsiirrollisista järjes-
telyistä sekä instituutioista kehitetty valtiojärjestelmän puitteissa. Lapsuuden 
konstruointi liittyy mm. yhteiskunnan työnjaon kehitykseen, sen instituutioi-
den muotoutumiseen ja niiden määrittelemiseen yksityisiksi tai julkisiksi. Näin 
ollen myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen rakentaminen on samalla osa 
lapsuuden muotoutumista, modernin lapsuuden kehitystä. (mt., 13.) 

Kinos (1997) on käyttänyt valtiointervention käsitettä kuvatessaan lasten 
päivähoidon kehitystä. (Kts. myös Simola 1995, 20; Rinne 1988, 441.) Valtio 
takaa ja oikeuttaa esim. lainsäädännöllä ja valtionavulla asiantuntija-ammatti-
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laisten työskentelyn lasten ja perheiden kanssa. Perheet puolestaan luovuttavat 
lapsensa ja itsensä palvelun käyttäjiksi. Tämä on keskeinen reitti valtiollisen 
hyvinvointijärjestelmän puitteissa tapahtuvassa lapsuuden ja perhe-elämän 
muovautumisessa. (mt., 19–21.) Lasten hyvinvointia kohtaan tunnettu viral-
linen mielenkiinto on Alasen ja Bardyn (1990) mukaan perustunut pitkälti 
riittävän väestönkasvun turvaamiseen. Hyvinvointivaltion kehittyessä myös 
mielenkiinto lasten hyvinvointiin on saanut erilaisia sävyjä ja painotuksia, 
mutta joka tapauksessa hyvinvointivaltiomallissa lasten suojeleminen on tullut 
julkisen huolenpidon alaiseksi. (mt., 13.) 

Suomessa kuten Pohjoismaissa yleensäkin valtion rooli lapsuuden – ja 
perheen – konstruoijana on ollut suurempi kuin esimerkiksi Keski- tai Etelä-
Euroopassa. (Alanen & Bardy 1990, 13.) Pohjoismaissa valtio on aktiivisesti 
osallistunut esimerkiksi lasten päivähoidon järjestämiseen, millä on iso mer-
kitys varhaislapsuuden muovaajana. Ennen päivähoitojärjestelmää koulu oli 
vastaavanlainen hieman vanhempien lasten lapsuuden muovaaja ja institutio-
nalisoija. (mt., 42–47.) Samaan tapaan kuin koulu, myös päivähoitojärjestelmä 
organisoi lasten arkea, ajankäyttöä, ihmissuhteita ja toimintaa. Paula Eerola-
Pennanen (2009) on kuvannut lastentarhatoiminnan syntyä 1800-luvun luvun 
lopulla osana lapsuuden modernisaatiokertomusta. Hyvän lapsuuden kritee-
riksi muodostui keskiluokkainen lapsuus ja myös työväestön lasten elämää 
alettiin yhdenmukaistaa tähän suuntaan. Modernin lapsuusajattelun mukai-
sesti työskentely lasten kanssa vaatii aikuisilta erityisiä taitoja ja tietoja, jot-
ka on mahdollista saavuttaa koulutuksella. Erilaisten lapsuuden asiantuntija-
ammattien synty on edelleen osa modernia lapsuusajattelua.  Eerola-Pennasen 
mukaan valtiovalta alkoi sekä kantaa lapsista vastuuta että kontrolloida lapsia 
päivähoitojärjestelmän myötä. (mt., 49.)

Pienimpien koululaisten iltapäivähoidosta käydyssä 2000-luvun keskuste-
lussa voidaan erottaa merkkejä lapsuuden modernisoinnin keskeneräisyydestä.  
Koulunaloituksen tapahtuessa Suomessa myöhemmin kuin esimerkiksi suu-
rimmassa osassa muita EU-maita, on lasten perinteisesti oletettu selviytyvän 
itsenäisesti mm. koulumatkoista. Äitien työssäkäynnin yleistyttyä ulottui päi-
vähoito-ongelma myös koululaisiin, ovathan vanhempien työpäivät useita tun-
teja pidempiä kuin koulupäivät.  Harriet Strandell ja Hannele Forsberg (2005) 
tulkitsevat suomalaisen lapsuuden olevan uudelleen määrittelyn prosessissa 
ja koululaisten iltapäivähoidon olevan yksi areenoista, joilla tämä prosessi on 
käynnissä. Strandellin ja Forsbergin mukaan iltapäivähoidosta käyty keskus-
telu alleviivaa kuvaa lapsuudesta riskialttiina aikana ja lapsesta joko heikko-
na ja suojelua kaipaavana tai pahantekoon taipuvaisena. Sekä haavoittuvan ja 
suojeltavan (heikko lapsi) että pahantekoon alttiin (kompetentti lapsi) itsek-
seen pärjäävän koululaisen katsotaan yleisesti tarvitsevan iltapäiviinsä lisää 
aikuiskontrollia. (mt., 619.) Julkinen kasvatus esitetään siis yhtäläisesti ratkai-
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suna sekä heikoksi että kompetentiksi oletetulle lapselle. Vaikka monenlainen 
liikkuvuus ja ikäryhmien välisten rajojen hämärtyminen sekä lasten itsenäi-
sen toimijuuden lisääntyminen muutoin ovat ominaisia myöhäismodernille 
yhteiskunnalle, näyttäytyy iltapäivähoitokeskustelu Strandellin ja Forsbergin 
mielestä eräänlaisena vastatendenssinä, pyrkimyksenä sijoittaa lapset määri-
teltyihin rajoihin, aikuisten kontrolloimiin ”oikeisiin paikkoihin”. (mt., 611.) 
Heikko lapsi edustaa tässä tapauksessa modernia lapsuuskäsitystä, kompetent-
ti lapsi puolestaan post- tai myöhäistä modernia.

3 2 .Perhe.tutkimuskohteena

3 2 1 .Perhe.ilmiönä.ja.lapsuuden.kontekstina

Perhesosiologian tutkimuskohdetta, perhettä, kuvataan brittiläisessä sanakirja-
määritelmässä tiiviiksi ryhmäksi, jota pitää koossa biologinen sukulaisuus, pa-
risuhde tai juridiset siteet. Perhe on aikojen kuluessa ja erilaisissa olosuhteissa 
osoittautunut sitkeäksi ja sopeutuvaksi yhteisömuodoksi. Toisaalta puhutaan 
myös paljon perheen häviämisestä ja vähintään sen muutoksesta. Toiset tutki-
jat ovat ennustaneet perheen häviämistä, toiset taas perheen merkityksen kas-
vua. (Kts. esim. Frönes 1994, 146–147.) Edward Shorter (1977) kuvasi teok-
sessaan Making of the Modern Family modernin perheen tilalle astuvan tai 
astuneen postmodernin perheen piirteitä. Näitä olivat esimerkiksi vanhempien 
auktoriteetin heikkeneminen, avioerojen yleistyminen sekä naisten itsenäis-
tyminen. (mt., 269–280.) Muutokset yhteiskunnassa ovat puolestaan luoneet 
uusia perhetyyppejä, kuten adoptioperheet, kasvattiperheet, samaa sukupuolta 
olevien vanhempien muodostamat perheet ja esimerkiksi keinohedelmöityk-
sellä aikaansaatujen lasten perheet. (James & James 2008, 56–57.)

Perhesosiologia pyrkii tarkastelemaan kriittisesti menneisyyden perhemal-
leja mytologisoivia uskomuksia ja valaisemaan perhekäsitteen moninaisuutta. 
Moninaisuus ei viittaa ainoastaan eri kansojen perhemalleihin, vaan yhteis-
kuntaluokkiin, etnisiin ryhmiin ja erilaisiin asuinseutuihin. Poikki- ja moni-
tieteinen tutkimus tutkii esimerkiksi perheen ja työelämän välistä suhdetta ja 
sitä, kuinka makrososiaaliset ja taloudelliset muutokset heijastuvat perheen 
suhteissa mikrotasolla. Myös elämänkaariajattelu kuuluu perhetutkimukseen 
– esimerkiksi se, kuinka perhe muuttuu eri elämänvaiheissa avioliiton solmi-
misesta vanhuusikään. Kasvava tutkimuksen alue on kiinnostunut erilaisista 
perhemuodoista, kuten esimerkiksi yhden huoltajan perheet, samaa sukupuolta 
olevien parisuhteessa elävien vanhempien muodostamat perheet sekä uusper-
heet. Perhesosiologialla on läheinen yhteys myös perhepolitiikkaan. (A Dictio-
nary of Sociology 2008.) 
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Perhekasvatus on myös kasvatustieteen yksi tutkimusalue. Perhetutkimus 
puolestaan on monitieteinen tutkimusalue, jonka kohteina ovat esimerkiksi 
pari- ja perhesuhteet, sukupuoli, äitiys, isyys, verkostot, sukupolvet sekä hy-
vinvointipolitiikka. Myös lapset toimijoina perheessä on nimetty yhdeksi per-
hetutkimuksen tutkijakoulun tutkimusteemaksi. (Jyväskylän yliopisto 2009.)  
Perhepolitiikka puolestaan on yksi yhteiskuntapolitiikan alue. Perhepolitiikan 
tehtäväksi on määritelty lasten ja perheiden tukeminen ja sen tavoitteena on 
luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja 
henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kasvattaa lapsia. Suomessa perhepolitii-
kan avulla toteutetaan YK:n lasten oikeuksien yleissopimusta ja muita Suomen 
hyväksymiä perhettä ja lapsia koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvointia edistetään hallituksen politiikkaohjelmalla, 
joka jakautuu kolmeen osa-alueeseen: lapsilähtöinen yhteiskunta, hyvinvoiva 
lapsiperhe sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2009.)

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa (2007) on maininta 
hallituksen sitoutumisesta vähentämään lasten, nuorten ja perheiden pahoin-
vointia ja syrjäytymistä. Ohjelmatekstin muotoilu sisältää jo vahvan oletuksen, 
että perheet voivat huonosti ja ohjelmassa mainitaan erilaisia kohteita, joihin 
hallitus haluaa suunnata huomiota.  Myös varhaiskasvatus on hallitusohjel-
massa esillä hyvinvointipolitiikka-luvussa perheiden hyvinvointia käsittele-
vässä kappaleessa. Hallitus ilmoittaa mm. haluavansa luoda perheille aitoja 
mahdollisuuksia valita lapsilleen paras hoitomuoto. Osa-aikaisen hoidon mah-
dollisuuksia halutaan lisätä, samoin avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa. 
Perhepäivähoidon edellytyksiä parannetaan. Tekstissä ei ole kuitenkaan yh-
tään viittausta varhaispedagogiikkaa tai toiminnan laatuun. Varhaiskasvatus on 
mainittu kerran myös koulutus-, tiede- ja kulttuuripolitiikan yhteydessä siten, 
että hallitus ilmoittaa sitoutuvansa edistämään luovuutta, lahjakkuutta ja in-
novatiivisuutta varhaiskasvatuksesta alkaen. Hallitus ilmoittaa ohjelmassa to-
teuttavansa päivähoitolain uudistuksen, tämä maininta on taas perhepolitiikan 
yhteydessä. (Vanhanen II 2007, 55.)

Perhe-sanaa käytetään tässä tutkimuksessa sekä yksikkö- että monikko-
muodossa. Tutkimusaineistossa puolestaan monikkomuoto on yleisin. Lienee 
kuitenkin selvää, että puhuttiinpa perheestä kummalla tahansa tavalla, kysymys 
on suuresta määrästä erilaisia perheitä ja perhetilanteita, ei yhdestä universa-
listisesta tyyppiperheestä. Näyttäisi kuitenkin, että niin hallitusohjelmissa kuin 
varhaiskasvatusteksteissäkin perheitä on tarkasteltu enimmäkseen yhtenäise-
nä joukkona, jota varten voidaan luoda sekä yhdenmukaisia määritelmiä että 
palveluja. Niinpä myös tämän tutkimuksen tuloksia on tulkittu eräänlaisena 
universalistisena perhepuheena, jolloin perheestä puhuttaessa käytetään yk-
sikkömuotoa.  Perheiden yksilöllisyyteen viittaavaa puhuntaa on esimerkiksi 
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Vanhasen II hallitusohjelman maininta perheiden mahdollisuuksista valita eri 
palvelumuodoista itselleen sopivin.  

3 2 2 .Monenlaiset.tulkinnat.perheestä

Kuten hallitusohjelmaa lukemallakin voi päätellä, perhe on nähty lasten tuot-
tamisen ja väestön uusintamisen tärkeimpänä yksikkönä. Moderni ydinperhe 
on yhtäältä kytketty industrialismin syntyyn: industrialismia on pidetty monen 
sukupolven suurperheen (extended family) syrjäyttäjänä (Parsons 1959) tai 
vaihtoehtoisesti jo tätä aiemmin kehkeytynyt ydinperhemalli on nähty yhtenä 
industrialismin voittokulun mahdollistajana. (Laslett & Wall 1974). Toisaal-
ta ydinperheen syntyä selittävänä seikkana on pidetty kollektiivisen eetoksen 
korvautumista individualismilla. Airi Hautamäki (2000) nostaa esille tutki-
muksia, joiden perusteella ydinperhe on tunnettu jo ennen sekä industrialis-
min että modernin individualismin nousua. Ydinperhe on siis useimmissa yh-
teiskunnissa ollut tehokkain malli väestön uusintamisen ja lastenkasvatuksen 
kannalta. Toisaalta esimerkiksi Anna Rotkirch (2000) määrittelee ydinperheen 
sekä maantieteelliseksi että historialliseksi poikkeukseksi. (mt., 197.) 

Vastakkaisista tulkinnoista huolimatta, selvää lienee vähintään se, ettei 
ydinperhe ole pysynyt funktioiltaan samanlaisena vuosisadasta toiseen: muu-
tos agraarisesta tuotantoyksiköstä kulutusyksiköksi on ollut niistä huomatta-
vimpia. Valtiolliset hyvinvointijärjestelmät, kuten koulu tai lasten päivähoito, 
ovat myös ottaneet vastuulleen osan perheelle perinteisesti kuuluneista tehtä-
vistä. (mt., 33–35.) Perhe hallitsee kuitenkin edelleen lapsuutta, ja lapsuus-
instituutiot kuten päivähoito nojaavat perhelapsuuteen. Päivähoidon perus-
tehtäväksi on lakiin kirjattu velvoite tukea ja täydentää kotikasvatusta, kun 
taas koulu olettaa vanhempien suoriutuvan itsenäisesti lastensa kasvatuksesta, 
valvonnasta ja perushoidosta. (Alanen & Bardy 1990, 15.)

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen kuudennessatoista artiklassa perhe 
määritellään yhteiskunnan ”luonnolliseksi ja perustavaa laatua olevaksi ydin-
osaksi”, jolla on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. Lapsen oikeuksien 
julistuksessa puolestaan todetaan, että lapsen tulee, mikäli mahdollista, saada 
kasvaa vanhempiensa huolenpidon ja vastuun alaisena eikä lasta saa erottaa 
äidistään kuin poikkeustapauksessa. Yhteiskunnan tulee osoittaa erityistä huo-
lenpitoa lapsille, jotka ovat vailla perheensä turvaa. (Periaate 6.) Huolenpito 
äidistä ja lapsesta ennen ja jälkeen synnytyksen mainitaan erikseen. (Periaate 
4.)

Mikäli lapsen oikeudet ja hänen perheensä näkemys asiasta poikkeavat toi-
sistaan, on lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittu myös tällaista tilannetta 
koskevat toimenpiteet. Tällöin päätöksen lapsen erottamiseksi vanhemmistaan 
tekevät viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkit-
taviksi.(9 artikla.) Tällainen toimenpide nähdään kuitenkin ”erityistapaukse-
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na” (9 artikla), joka voi olla esimerkiksi lapsen pahoinpitely tai laiminlyönti. 
Sopimuksessa edellytetään sopimusvaltioiden kunnioittavan vanhemmastaan 
tai vanhemmistaan erossa asuvan lapsen oikeutta ylläpitää yhteyksiä kum-
paankin vanhempaansa. (9 artikla.) Lapsen erottaminen toisesta vanhemmas-
taan voi olla kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun vanhemmat asuvat erillään 
ja on päätettävä lapsen asuinpaikasta. 

Sopimustekstissä mainitaan vanhemmat tai paikallisen tavan mukainen 
suurperhe tms. tai yhteisö sekä muut lailliset holhoojat ja huoltajat vastuul-
lisina siitä, että lapsi saa ikäänsä soveltuvaa ohjausta ja neuvoja oikeuksiensa 
käyttämiseksi. (5 artikla.) Vanhemmat ja joissakin tapauksissa laajennettu per-
he nimetään siis lapsen oikeuksien takuumiehiksi. Suurperheeseen viitataan 
”paikallisena tapana”. Suomessa ei tunneta em. kaltaista suurperhettä juridi-
sessa mielessä. Olisiko kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi uusissa maa-
hanmuuttajayhteisöissä olisi toiminnassa suurperheeksi katsottavia yhteisöjä, 
jotka pyrkivät toimimaan myös yhteisöön kuuluvien lasten asioiden päättä-
jinä? Tämä tarjoaa haasteita sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville 
ammattilaisille että auttamis- ja palvelujärjestelmille, samoin myös kaikkia 
edellä mainittuja koskeville säädöksille. Jos on totuttu työskentelemään lähin-
nä yksilöiden tai lapsesta ja vanhemmista muodostuvan ydinperheen kanssa, 
vaatii uudenlaista asennoitumista lähteä selvittämään lapsen tai nuoren asioita 
perheyhteisön myötävaikutuksella. Tällöinkin on voitava turvata yksilön oike-
uksien toteutuminen.

Myös suomalaisessa lastensuojelutyössä on sovellettu ns. läheisneuvonpi-
tomenettelyä, jossa vanhemmista, lähisukulaisista ja muista lapsen läheisistä 
koostuva ryhmä yhteistyössä lastensuojelun ammattihenkilön kanssa kokoon-
tuu pohtimaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista jokapäiväisessä elämässä. 
Menetelmä on kotoisin Uudesta-Seelannista ja siellä se pohjautuu maori-väes-
tön perinteisiin tapoihin ratkaista yhteisössään sosiaalisia ongelmia. Uudessa-
Seelannissa läheisneuvonpito on ollut vuodesta 1989 alkaen osa lakisääteistä 
lastensuojelutyötä. Suomessa menetelmän kehittäminen alkoi 1997 Stakesin 
Huostaanotto-projektin osahankkeena. (Vuorio 2003.) 

Uuden-Seelannin mallissa perhe käsitetään ydinperhettä laajempana ja 
mallia sovelletaan myös nuorten tekemien rikosten sovittelussa. Suomalaisessa 
päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa lähinnä lapsen vanhemmat on mielletty 
yhteistyökumppaneiksi ja perheen päivähoidossa oleva lapsi on yhteistyön pe-
rusteena. Näin on myös Stakesin 2000-luvun alussa lanseeraaman varhaiskas-
vatukseen kuuluvan kasvatuskumppanuuden kohdalla. Kasvatuskumppanuus 
– tai pikemminkin siitä lähtevät yhteistyön muodot – voidaan kuitenkin nähdä 
myös yhtenä läheisneuvonpidon muotona. Varhaiskasvatuksen kontekstissa 
kasvatuskumppanuuden osapuolina ovat lapsen vanhemmat sekä päivähoidon 
työntekijät. (Stakes 2007, 31–32.)
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3 2 3 .Vanhemmuus.ja.perhe.–.pysyvinä.ja.muuttuvina

Anna Rotkirch (2000) viittaa Anthony Giddensin kuvaamaan ”puhtaan suh-
teen” ideaaliin kirjoittaessaan 1980- ja 1990-lukujen ihmissuhteista. Gidden-
sin tarkoittamassa puhtaassa suhteessa osapuolet tapaavat vain, kun molemmat 
todella haluavat eikä suhteen kestoa määritä muu kuin suhteen koettu antoi-
suus. Vanhemmuus taas merkitsee luopumista ”puhtaudesta”8: vanhempi ei voi 
panna suhdetta lapseen katkolle, mikäli suhde ei täytä kaikkia sille asetettuja 
odotuksia. Rotkirch painottaa vanhemman ja lapsen suhteen epäsymmetrisyyt-
tä, mikä tekee siitä ratkaisevasti erilaisen kuin kahden tasavertaisen aikuisen 
välinen suhde.  Lapsihan on varsinkin pienenä täydellisen riippuvainen van-
hempiensa huolenpidosta. Vanhemmuus on nykyään yleensä vapaaehtoinen 
valinta, mutta vanhempi–lapsi-suhteesta ei voi erota samalla tavalla kuin pari-
suhteesta. Vanhemman ja lapsen välinen suhde on myös eri tavalla itsekäs pro-
jekti kuin parisuhde: kysymyshän omien geenien ja oman suvun jatkumisesta 
lapsen avulla. (mt., 187–188.) 

Rotkirch näkee 2000-luvun ilmiöinä pirstoutuneen vanhemmuuden sekä 
totaalisen suhteen ihanteen, joka on astunut perinteisen vanhemmuuden tilalle. 
Totaalinen suhde viittaa kokonaisvaltaiseen vanhemmuuteen, jossa vietetään 
kaikki mahdollinen aika lapsen kanssa omistautuen täysin esimerkiksi lapsen 
harrastuksille. (Intensiiviset äidit ja valmentajaisät, kts. Rotkirch 2000, 192; 
197.) Rotkirch kutsuu vanhemmuutta 1900-luvun pakkomielteeksi, josta on 
tullut yhä eriytyneempi käsite samalla kun sen itsestäänselvyys katosi synty-
vyyden säännösteltyä tultua mahdolliseksi. Pirstoutuneisuus näkyy Rotkirchin 
mukaan sekä vanhemmuudessa ilmiönä että asianosaisten kokemuksissa. Voi-
daan puhua myös jaetusta vanhemmuudesta, joka viittaa yleensä vanhempien 
tasavertaiseen osallistumiseen lastenhoitoon. Jakaminen voi olla ihanteellista 
sharing-jakamista tai negatiivista dividing-jakamista. Jälkimmäisessä mallissa 
työhön, lapsenhoitoon ja omiin harrastuksiin käytettävä aika pyritään jaka-
maan minuutilleen vanhempien kesken. (mt., 190–196.)

Erityisesti Yhdysvaltoihin paikantuva ”intensiivinen äitiys” on Rotkir-
chin (2000) mukaan eräs pirstoutumisen vastavoima. Intensiivinen äitiys on 
mm. lapsikeskeistä, asiantuntijavetoista, tunnepitoista ja työintensiivistä. In-
tensiivinen äitiys ei edellytä kotiäitiyttä, yhtä hyvin työssäkäyvät äidit voivat 
heittäytyä tähän äitiyden muotoon. Tällöin äidin työssäkäyntiä perustellaan 
”lapsen parhaalla” aivan samoin kuin kotiäitiyttä. Lapsen terveydenhuoltoon, 
koulutukseen ja harrastuksiin pyritään tällöin kytkemään parhaat mahdolliset 
asiantuntijavoimat. Äärimuodossaan intensiivinen äitiys saa totaalisen suhteen 
piirteitä: tällaisessa suhteessa vanhempia näyttää ohjaavan kaipuu täydelli-

8  Giddens (1999) on toisaalta nähnyt merkkejä siitä, että myös vanhemmuuteen olisi 
siirtynyt tai siirtymässä puhtaan suhteen piirteitä. 
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seen, kokonaisvaltaiseen vanhemmuuteen, totaaliseen ihmissuhteeseen. (mt., 
190; 196–197.) 

Eräs perhettä ja vanhemmuutta muovanneita tekijöitä on muutos perheen-
pääksi mielletyn isän tulojen varassa elämisestä kahden palkanansaitsijan mal-
liin. Kummankin vanhemman työskennellessä kodin ulkopuolella on pienten 
lasten hoito- ja kasvatusvastuun jakaminen vanhempien ja yhteiskunnan vä-
lillä osoittautunut välttämättömäksi ja päivähoitojärjestelmä on tämän jaetun 
vastuun mahdollistaja. Hoito- ja kasvatusvastuun jakautuminen on kytköksis-
sä työelämän muutoksiin: työelämän vaatimusten kiristyessä ja vaatiessa van-
hemmilta yhä pidempiä työpäiviä, pidentää tämä myös lasten päivähoidossa 
viettämää aikaa. Karilan ja Nummenmaan (2001) mukaan tämä on johtanut 
siihen, että vanhemmat ja henkilökunta joutuvat yhä useammin selvittelemään, 
mikä asia kuuluu kenenkin vastuualueelle. He viittaavat vuoden 1999 perheba-
rometriin, jonka mukaan enemmistö vanhemmista ja henkilökunnasta vastus-
taa päiväkodin kasvatusvastuun lisäämistä: tämän perusteella kasvatusvastuun 
siirtämiseen myönteisesti suhtautuvat edustavat vähemmistöä sekä vanhem-
missa että henkilökunnassa. Vanhemmista ja työntekijöistä valtaosa näki päi-
väkodeilla kuitenkin olevan perushoidon lisäksi myös kasvatusvastuuta. (mt., 
16–17.) Tämä tulos voidaan lukea myös niin, että molemmissa vastaajaryh-
missä on, vaikkakin vähemmistönä, henkilöitä, joiden mielestä päiväkodilla ei 
ole kasvatusvastuuta, vaan pelkkä hoito ja valvonta riittävät.  

3 2 4 .Familistinen.perheideologia.

Riitta Jallinoja (2006) on jäljittänyt vuosituhannen vaihteeseen sijoittamaansa 
murrosvaihetta perhettä koskevassa puhunnassa päivälehtikirjoituksissa. Hän 
on nimennyt kyseisen murroksen familistiseksi käänteeksi ja päätynyt puhu-
maan ideologiasta diskurssin sijaan. Diskurssin käsite ei olisi Jallinojan mu-
kaan tehnyt oikeutta ilmiön väkevälle normatiivisuudelle ja emotionaaliselle 
lataukselle, joten ideologian käsite sopi yhteyteen paremmin. Jallinojan aineis-
tossa kirjoitusten sävy oli muuttunut 1990-luvun lopulla, tekstien sävy oli per-
hemyönteinen siitä huolimatta, että ongelmat olivat kirjoituksissa hallitsevassa 
asemassa. (mt., 9–11; 24.)

Familismin kasvualustaksi Jallinoja on nimennyt perheasian käsitteen, jon-
ka avulla hän rajasi aineistosta familistisen puheen ja kokosi ilmiötä kosket-
tavat kirjoitukset yhteen. Perheasia osoittautui myös aatteelliseksi termiksi ja 
vertautui naisasian käsitteeseen. Nais-, ympäristö- ja perheasiassa on Jallinojan 
mukaan kysymys samantyyppisestä toiminnasta, jonka seurauksena kohteena 
oleva asia politisoituu. Politisoitunut kielenkäyttö nostaa perheen julkiseen 
keskusteluun ja perheasia muotoutuu familistiseksi ideologiaksi. (mt., 20.)

Yksinkertaisimman määritelmän mukaisesti familismi, englanninkielises-
sä tutkimuskirjallisuudessa familism tai familialism, tarkoittaa perhemyöntei-
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syyttä. (mt., 24; kts. myös Stacey 1996 ja Tincknell 2005.) Familisimin ideolo-
gisiksi pilareiksi Jallinoja on nimennyt kotiäitiyden ja hyvän vanhemmuuden. 
Perheen suoranaiseen tuhoon johtaneeksi ilmiöksi Jallinojan aineistossa ni-
mettiin yksilöllisyyden eetos. Perhe edusti hyvää yhteisöllisyyttä, jonka vasta-
voimana oli paha individualismi. (mt., 11–15.) Hyvä vanhemmuus familistisen 
ideologian peruspilarina näyttäisi sekin kaipaavan jotain pahaa vastaparikseen 
erottuakseen kirkkaammin. Puhe hukassa olevasta vanhemmuudesta oli ai-
neistossa runsasta. Vanhempia syytettiin mm. kasvatusvastuun siirtämisestä 
yhteiskunnalle ja tätä kautta lasten ja nuorten pahoinvoinnista. (mt.,112.)

Jallinoja erottaa toisistaan perinteisen ja modernin familismin. Mikäli fa-
milistisen ideologian rakentaminen 1990-luvulla olisi keskittynyt kotiäitiyteen 
ja hyvään vanhemmuuteen olisi ollut syytä puhua perinteisen familismin pa-
luusta. Keskustelussa lastenhoidosta (päiväkoti, koululaisten iltapäivähoito ja 
isyysloma) näkyi kotihoidon familistinen juonne, mutta niitä ei kyseenalais-
tettu kotiäitiyden nimissä. Puhe työn ja perheen yhteensovittamisesta osoitti 
palkkatyöhön perustuvan sukupuolisopimuksen (kts. esim. Julkunen 1994) ol-
leen elinvoimainen, mutta se kaipasi muokkausta. Yhtenä merkkinä siitä, että 
vuosituhannen vaihteessa kehkeytynyttä familismia voidaan pitää modernina, 
Jallinoja mainitsee sen, että kotiäitiyttä pidettiin tuolloin valintakysymyksenä, 
mikä ei kuulunut perinteiseen familismiin. (mt., 131.)

Jallinojan aineistosta löytyi 5 perheasian keskeistä aihetta: lapsen hoito, 
pahoinvointi, vanhemmuus, perhepolitiikka ja perhe. Lapsen hoitoa koskevan 
teeman alateemoina olivat päiväkotihoito, kotihoito, iltapäivähoito, isyysloma, 
vanhempainloma sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. (mt., 23.) Kaipuu 
hyvään yhteisöllisyyteen kiteytyi ajatukseen ”koko kylä kasvattaa” (mt., 131). 
Liittäessään perheet hyvinvointivaltion yhteyteen yhteisöllisyyden hengessä, 
se samalla sopeutti hyvinvointivaltiota uuteen eetokseen. 

3 2 5 .Vahva.vanhemmuus.–.kompetentti.perhe

Kompetenttia perhettä konstruoitaessa lähtökohdaksi voidaan ottaa kompe-
tentti lapsi ja siihen liitetyt määritelmät. Lapsi ja perhe ovat kuitenkin erilai-
sia kategorioita: lapsi on alaikäinen ja ei-täysivaltainen kansalainen, perhe 
taas koostuu sekä aikuisista että lapsista. Perhe pysyy perheenä vielä lasten 
aikuistuttua ja saatua mahdollisesti omia lapsia ja muodostettua oman uuden 
ydinperheensä. Perheessä vanhemmat toimivat lapsen edunvalvojina ja käyt-
tävät päätösvaltaa lapsen puolesta. Kompetenttia lasta koskeva keskustelu on 
virinnyt nimenomaan lapsuuden sosiologian ja lapsuudentutkimuksen piirissä, 
(kts. esim. James & James 2008, 34) jolloin käsite ei ole sellaisenaan siirrettä-
vissä viittaamaan perheeseen. Tämän tutkimuksen tarpeisiin kompetentin kä-
site on lapsesta puhuttaessa rajattu viittaamaan lähinnä lapsuudentutkimuksen 
kompetentti-käsitteeseen. Perheestä puhuttaessa kompetentti viittaa lähinnä 
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perheen kykyyn tai kapasiteettiin suoriutua sille kuuluvista tehtävistä. Kom-
petentti perhe on pätevä ja asiantunteva sekä kykenevä tekemään päätöksiä ja 
perusteltuja ratkaisuja. 

Kompetentin perheen konstruktiossa on myös vahvan vanhemmuuden 
piirteitä. (Hoikkala 1993.) Aiemmin esillä olleen (Jallinoja 2006) familistisen 
perheideologian keskeiseksi aatteelliseksi pilariksi nimetty hyvä vanhemmuus 
on niin ikään lähellä kompetentin perheen konstruktiota. Kompetentin per-
heen käsitteellinen vastapooli on heikko perhe, jossa ilmenee myös heikkoa 
vanhemmuutta. Hukassa oleva vanhemmuus on yksi heikkoon perheeseen 
viittaavista kielikuvista. Samaan tapaan kuin Ellegaardin (2004) aineistossa 
kompetentin lapsen konstruktio (Ellegaard puhui diskurssista) ilmeni lapsen 
ei-pätevyyteen viittaavana puheena, myös tämän tutkimuksen aineistossa dis-
kurssin molemmat ääripäät ovat esillä, puhuttiinpa sitten heikosta tai vahvasta 
perheestä, vastuullisesta tai hukassa olevasta vanhemmuudesta.

Vahvan vanhemmuuden, joka on myös tässä tutkimuksessa käytetyn kom-
petentin perheen taustalla, tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi seuraavat piirteet: 
vanhemmat uskovat, että aikuisen kokemuspohjainen tieto on siirrettävissä 
lapsille tietoisen huolenpidon, jatkuvan, toistuvan ja systemaattisen vuorovai-
kutuksen kautta.  Tavoitteena on kasvattaa terve, aikuinen kansalainen. Vah-
van vanhemmuuden malliin kuuluu, että lapsen oma-aloitteisuus ja itsenäisyys 
edellyttävät aikuisilta aktiivisuutta, tekoja. (Hoikkala 1993, 53–54.) 

Jallinojan (2006) tarkastelemia hyvän vanhemmuuden, ulottuvuuksia ovat 
uusi hoivaava isyyden malli sekä ”yhdessä perheenä” ja ”aikaa perheelle” 
-teemat, jotka voisivat pysäyttää ”pahan eskalaation”. Pahan eskaloitumisel-
la Jallinoja tarkoittaa media-aineistossaan esillä ollutta puhetta esimerkiksi 
”lasten pahoinvoinnista”, joka äärimmillään johtaa päihteiden käyttöön ja ri-
kollisuuteen. Jallinoja rinnastaa aineistonsa puheen ”perheen kiireettömästä 
yhdessäolosta” viktoriaaniseen perheidylliin, jolle oli ominaista perheen yhtei-
set rituaalit ja kodin kuvaaminen suojapaikkana, jonne perheenjäsenet voivat 
paeta muun elämän kiirettä ja ahdistusta. Myöhäismodernin perheen ”kiireetön 
yhdessäolo” ei kuitenkaan enää sinällään riitä, vaan sen tarkoitus on edistää 
lasten hyvinvointia. Myös lapsille tällä tavoin karttuva sosiaalinen pääoma le-
gitimoi kiireetöntä yhdessäoloa. (mt., 109–130.)

Tämän tutkimuksen tarpeisiin laadituissa kompetentin perheen tunnusmer-
kistössä on käytetty pohjana edellä kuvattuja Jallinojan (2006) hyvän vanhem-
muuden ja Hoikkalan (1993) vahvan vanhemmuuden kriteerejä. Kompetentin 
perheen kriteerit nojaavat myös arkiymmärrykseen pätevästä ja kykenevästä 
kansalaisuudesta. Heikko perhe on kompetentin perheen vastakäsite, jolla on 
vähän tai epätasaisesti kompetenttiin perheeseen viittaavia piirteitä. Koska 
tässä tutkimuksessa liikutaan päivähoitokontekstissa, on määrittelyssä rajau-
duttu perheisiin, joihin kuuluu yksi tai useampi huoltaja sekä yksi tai useampi 
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pieni lapsi. Toimijoiksi tai toimijaksi, joilta tai jolta odotetaan tai ei odoteta 
kompetenssia, on tässä tapauksessa ajateltu perheen aikuiset (aikuinen), jotka 
yleensä ovat perheen lasten biologisia tai juridisia vanhempia tai muulla ta-
voin lasten huoltajiksi määriteltyjä. Lasten toimijuutta ei ole otettu huomioon 
tässä jaottelussa, vaikka kysymys on kiinnostava ja esimerkiksi Jyväskylän 
yliopiston perhetutkimuksen tutkijakoulutuksen yhdeksi tutkimusteemaksi on 
otettu lapset toimijoina perheessä. (Jyväskylän yliopisto 2009.) Seuraavassa 
on esitetty kompetentin perheen tuntomerkkejä, joita on käytetty kriteereinä 
aineiston analyysissa. 

Kompetentti perhe on mm.
 - kykenevä suoriutumaan perheelle asetetuista tehtävistä,
 - pätevä ja asiantunteva omien asioidensa hoitajana,
 - kykenevä tekemään päätöksiä ja perusteltuja ratkaisuja sekä
 - viettää paljon aikaa yhdessä.

Kompetentin perheen vanhemmat ovat
 - aktiivisia ja itseensä uskovia kasvattajia sekä
 - päivähoidon käyttäjinä mielellään yhteistyöhön osallistuvia aktiivisesti 

perheen ja lasten etuja ajavia asiakkaita.



68  Eeva-Leena Onnismaa



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 69

4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -ONGELMAT

4 .TUTKIMUSTEHTÄVÄ.JA.-ONGELMAT

Tutkimuksen tavoitteena on jäsentää ja kuvata suomalaisen varhaiskasvatuk-
sen kehitystä ja kehittämistyötä alkaen päivähoitolainsäädännön valmisteluista 
ja päättyen linjauksiin uudelle vuosituhannelle. Tutkimuksessa pyritään erityi-
sesti tekemään näkyväksi ja tulkitsemaan valtakunnallisten linjaavien ja ohjaa-
vien asiakirjojen esittämää kuvaa lapsesta ja perheestä, joita varten päivähoi-
toa ja varhaiskasvatusta suunniteltiin ja kehitettiin. 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää ja kuvata, millaisia tapoja puhua lap-
sesta, lapsuudesta ja perheestä on erotettavissa vuosina 1967–1999 ilmesty-
neissä varhaiskasvatusta koskevissa asiakirjateksteissä. Tutkimustehtävää on 
täsmennetty seu raavien alaongelmien avulla:

1. Millaisia lapsi- ja lapsuuskäsityksiä, perhekäsityksiä sekä käsityksiä kas-
vatus- ja hoitovastuun jakautumisesta perheen ja yhteiskunnan kesken on 
löydettävissä eri vuosi kymmenten asiakirjoista? Millaista lasta ja perhettä 
ajatellen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmä on luotu ja kehitetty?

2. Millä tavoin on määritelty tarve, jolla päivähoidon ja julkisen varhaiskas-
vatuksen kehittämistä on perusteltu eri vuosikymmenillä? Millaiseen tar-
peeseen tai ongelmaan on haettu ratkaisua päivähoidon ja sen sisältämän 
varhaiskasvatuksen avulla? Mitä hyvää järjestelmän on oletettu tuovan 
lapsille ja perheille?

3. Millaisia jännitteitä ja vastakkainasetteluja, keskenään ristiriitaisia 
konstruktioita tai kilpailevia päämääriä aineistosta löytyy? 
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5 .TUTKIMUKSEN.METODOLOGISET.
SITOUMUKSET

5 1 .Suhde.diskurssianalyysiin
Vaikka olen tutkimuksessani paneutunut historiallisiin dokumentteihin, ei ky-
symys ole perinteisessä mielessä historiallisesta tai aatehistoriallisesta tutki-
muksesta. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat kielen, tässä tapauksessa 
erityisesti arvovaltaisten tekstien, avulla tuotetut käsitykset ja ”totuudet” (kts. 
Simola 1995, 9–10; 31–32), niinpä kytkentä diskurssianalyyttiseen tutkimu-
straditioon on väistämätön. 

Diskurssi voidaan määritellä tietyssä sosiaalisessa yhteydessä esiintyviksi 
suullisiksi tai kirjallisiksi kiteytyneiksi puhetavoiksi. Käsitteeseen kuuluvat 
myös artikuloidut tai artikuloimattomat säännöt sille, mitä tietyssä yhteydessä 
sopii sanoa tai kirjoittaa ja mitä ei. Tekstin lajityyppi on tunnistettavissa oleva 
tekstikategoria, jonka muoto ja sisältö on säännelty. Tällaisia erilaisia lajityyp-
pejä ovat esimerkiksi sanomalehtiuutiset, oikeuden pöytäkirjat, mainokset tai 
tutkimusraportit. (Bergström & Boréus 2000, 17.) Tämän tutkimuksen aineis-
to kuuluu lajityypiltään valtiollisiin suunnittelu- ja ohjausasiakirjoihin. Tyypin 
sääntöjä ovat esimerkiksi yleis- tai virkakielen noudattaminen, konsensuksen 
ja mahdollisimman suuren asiantuntevuuden ja tasapuolisuuden tavoittelu 
tekstin muotoilussa sekä pyrkimys välttää monitulkintaisia väittämiä. Tekstit 
edustavat arvovaltaista totuuspuhetta, jonka voi olettaa omaavan (diskursii-
vista) voimaa muovata myös (ei-diskursiivista) todellisuutta. (Simola 1997, 
11–12.)

Pelkistetysti ilmaistuna diskurssianalyysi on yhteisöllisten ilmiöiden tutki-
musta otteella, jossa kielellä on keskeinen merkitys: kieli ei toista todellisuutta 
sellaisenaan, todellisuutta pikemminkin muovataan kielen avulla. (Bergström 
& Boréus 2000, 221.) Toisaalta ei-diskursiivisen tarkastelu auttaa ymmärtä-
mään diskursseja paremmin ja diskurssit heijastelevat väistämättä ei-diskur-
siivisia käytäntöjä: näiden välinen suhde oletetaan tässä tutkimuksessa vuo-
rovaikutteiseksi. Diskurssianalyyttisen lähestymistavan mukaisesti aineistona 
käytetyt tekstit muodostavat siis oman versionsa asioista, eivät puhtaasti kuvaa 
kohdettaan. Analyysin tuloksena syntyneistä merkitysjärjestelmistä voidaan 
käyttää erilaisia nimityksiä, joita ovat esimerkiksi tulkintarepertuaari, diskurs-
si tai diskursiivinen muodostelma9. Samoista asioista voidaan puhua samassa-

9  Foucault’n (2005) mukaan silloin, kun tiettyjen lausumien välillä on samanlainen 
hajonnan järjestelmä kuin kohteiden, lausumisen tyyppien, käsitteiden ja aihevalintojen 
välinen säännöllisyys voidaan määrittää, voidaan tällaista kutsua diskursiiviseksi muo-
dostelmaksi. Näin vältetään ”liian raskas sanasto” (mt., 55), kuten ideologia tai teoria. 
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kin aineistossa eri tavoin, diskursiiviset muodostelmat voivat olla myös keske-
nään ristiriidassa tai jopa toisensa pois sulkevia.

Diskursiivisen ja ei-diskursiivisen rajanveto ei ole yksiselitteinen. 
Foucault’lla ei-diskursiivinen viittaa Pertti Alasuutarin (2007) mukaan dis-
kurssin kanssa samanaikaisiin tapahtumiin (tällaisia voisivat olla esimerkiksi 
poliittiset päätökset, muutokset lainsäädännössä tai makrotalouden tapahtu-
mat, kuten öljykriisi tai lamakausi), joita voidaan ottaa mukaan tarkasteluun, 
jotta diskursseja voitaisiin ymmärtää paremmin. (mt., 106.) Foucault (1982) 
varoittaa kuitenkin tulkitsemasta menneisyyttä siirtämällä sinne käsitteitä ja 
kategorioita, jotka ovat syntyneet vasta paljon myöhemmin, nykyajassa. Jako 
diskursiiviseen ja ei-diskursiiviseen on altis kritiikille. Kysymys ei kuitenkaan 
ole dualistisesta luokittelusta ei-materiaaliseen ja materiaaliseen. Voidaan väit-
tää – ja myös hyväksyä –, että diskursseissa on aina myös ei-diskursiivisia 
elementtejä ja ei-diskursiivisissa käytännöissä puolestaan diskursiivisia. (Ala-
suutari 2007, 107.)

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkimusongelmien rajaaman ilmiön 
kuvaaminen ja tulkitseminen laadullisen analyysin avulla. Pauli Siljanderin 
(2003) mukaan laadullista tekstianalyysia voidaan tarkastella sekä konstruk-
tivistisen (teksti itsessään ei kanna merkitystä vaan merkitys luodaan luke-
mis- ja tulkitsemisprosessissa) että realistisen ontologian mukaisin oletuksin, 
jolloin tekstillä on tulkitsijasta ja lukemistapahtumasta riippumaton merkitys-
rakenne, jonka sen alkuperäinen tuottaja on sille antanut. 

Päivi Tynjälä (1991) esittelee epistemologisen keskustelun kolme totuus-
teoriaa: korrespondenssiteoria (vastaako teoria tai väite objektiivista maail-
maa), koherenssiteoria (väitteen tai teorian sisäinen logiikka ja johdonmukai-
suus) ja pragmaattinen teoria (totta on väite, joka käytännössä osoittaa itse 
totuudellisuutensa). Totuuden kriteerit eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta 
niillä on ollut erilainen asema eri filosofisissa traditioissa. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa korrespondenssiteoriasta (ja näin ollen myös objektiivisuuso-
letuksesta) on usein sanouduttu irti. Tällä on Tynjälän mukaan seurauksensa 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille. (mt., 388.) 

Tieteenfilosofiassa puhutaan myös realistiseen ja konstruktivistiseen ole-
tukseen rinnastettavista objektivistisesta relativistisesta näkemyksestä Objek-
tivistisen käsityksen mukaisesti todellista maailmaa heijastelevan objektiivisen 

(mt., 54–55.)  Tässä tutkimuksessa puolestaan diskursiivisella muodostelmalla on kor-
vattu diskurssista puhuminen sellaisissa kohdissa, joissa diskurssi olisi käyttötarkoituk-
seensa nähden liian totalisoiva ja raskastekoinen nimitys. Jallinoja (2006) puolestaan 
on puhunut ”ideologiasta” silloin, kun diskurssi ei riitä kuvaamaan ilmiön ”väkevää 
normatiivisuutta ja emotionaalista latausta.” (mt., 24).
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tiedon saavuttaminen on mahdollista, kun taas relativistisen ajattelun mukai-
sesti on lähinnä mahdollista saavuttaa useita erilaisia tulkintoja. Jälkimmäises-
sä tapauksessa voidaan puhua myös uudesta näkökulmasta tutkittavaan ilmi-
öön. (Tynjälä 1991, 388; kts. myös Kvale 1989.) Guban ja Lincolnin (1989) 
mukaan monistis-subjektivistinen epistemologia olettaa, että tutkija ja tutki-
muskohde kytkeytyvät toisiinsa siten, että tutkimustuloksia voidaan kirjaimel-
lisesti pitää ko. tutkimusprosessin tuloksina. Dualistis-objektivistisen episte-
mologian mukaisesti puolestaan oletetaan, että tutkijan on mahdollista asettua 
tutkimansa ilmiön ulkopuolella. Täten uskotaan, että tutkijan on mahdollista 
olla millään tavoin vaikuttamatta tutkimaansa ilmiöön. (mt., 84.)  Siljanderin 
(2003), Tynjälän (1991) sekä Guban ja Lincolnin (1989) kuvaamat laadullisen 
tekstianalyysin oletukset on esitetty yhdessä taulukossa 3.

Siljanderin (2003) kuvaamat realistinen (objektivistinen) ja konstrukti-
vistinen (relativistinen) näkökulma näyttäisivät olevan keskenään ristiriidas-
sa, mutta hänen mukaansa laadullisessa tekstianalyysissa on aina merkkejä 
molemmista. Myöskään Tynjälän (1991) mukaan edellä mainitut totuuden 
kolme kriteeriä eivät ole toisiaan poissulkevia. (mt., 388.) Myös silloin, jos 
tekstin oletetaan heijastavan ympäristöään ja tuottamisajankohtaansa tai kan-
tavan sosiaalisen todellisuuden piilorakenteita ja kätkettyjä merkityksiä, ovat 
merkitykset ymmärrettävissä tekstin sisäisiksi ja lukijasta riippumattomiksi 
rakenteiksi. Realistisen ontologian mukaisesti aineisto on jo sinällään merki-
tyksellistä materiaalia ja tutkijan tehtäväksi jää sen merkitysulottuvuuksien jäl-
jittäminen ja esiin nostaminen sekä aikaisempaa ymmärrettävämmän muodon 
antaminen tälle. Toisaalta tutkija jättää tulkintaprosessiin aina oman äänensä 
ja luovan jälkensä.  (Siljander 2003.) Tässä tutkimuksessa olen ymmärtänyt 
tutkijan tehtävän olevan ennemmin tulkitseminen kuin kokonaan uuden tiedon 
konstruoiminen.  Otan tässä tutkimuksessa etäisyyttä sekä jyrkimpään monis-
tis-subjektivistiseen että dualistis-subjektivistiseen tulkintaan: tutkimukseni 
tulokset ovat syntyneet ainutkertaisen tutkimusprosessin tuotoksina, mutta 
niiden yhteys tutkittuun aineistoon on osoitettavissa. Tutkija ei välttämättä ole 
täysin tutkimansa ilmiön ulkopuolella, mutta lukijan on mahdollista arvioida 
hänen ratkaisujaan tutkimusraportin pohjalta.



74  Eeva-Leena Onnismaa

Taulukko 3. Laadullinen tekstianalyysi realistisen tai konstruktivistisen ontologian 
mukaisin oletuksin. (Siljander 2003; Tynjälä 1991; Guba & Lincoln 1989.)

Realistinen ontologia 
(Objektivistinen näke-
mys)

Tekstillä on tulkitsijasta ja lukemistapahtumasta riippumaton mer-
kitysrakenne, jonka sen alkuperäinen tuottaja on sille antanut. 
Lähtökohtana yksi havainnoijasta riippumaton todellisuus. Totuus 
voidaan kuvata luonnonlakien muodossa ja se muodostuu todelli-
suuden kanssa yhtäpitävistä väitteistä

Konstruktivistinen 
ontologia (Relativistinen 
näkemys)

Teksti itsessään ei kanna merkitystä, vaan merkitys luodaan luke-
mis- ja tulkitsemisprosessissa. 
Lähtökohtana useita sosiaalisesti rakentuneita todellisuuksia.  To-
tuutta ei voida kuvata luonnonlakien muodossa, vaan se määritel-
lään parhaiten välittyneeksi ja sofistikoituneimmaksi tietorakennel-
maksi (jonka muodostumiseen ja käyttöön valta vaikuttaa), josta 
vallitsee konsensus.

Tutkijalla ei ole diskurssianalyysissa valmiina sisällöllisiä jäsennyksiä, vaan 
teoreettinen peruskäsitteistö rakennetaan tutkimusaineistosta käsin. Tutkija tu-
lee siis pyrkiä löytämään ja nostamaan aineistosta esiin jotain sellaista, joka ei 
muutoin olisi havaittavissa. Teorioita ja aikaisempaa tutkimusta ei kuitenkaan 
unohdeta lopullisesti, vaan ne otetaan esiin siinä vaiheessa, kun käsitteet ja 
kategoriat on hahmoteltu tutkimusaineistosta. (Eskola & Suoranta 1998, 198; 
Jokinen & Juhila 1991, 35; Juhila & Suoninen 1999, 247–249.)

5 2 .Semiotiikan.analyysivälineet.tulosten.
jäsennyksessä
Olen lainannut aineistosta löytämieni diskursiivisten muodostelmien jäsen-
nykseen työkaluja diskurssianalyysin sukulaistradition, semiotiikan puolelta. 
Semiotiikan välineitä käytetään tutkimuksen luvussa 9 tulosten jäsentämisen 
apuna. Ratkaisua edesauttaa se, että diskurssianalyysi ja semiotiikka ovat 
epistemologisesti ja ontologisesti samoilla jäljillä. Diskurssianalyysin teo-
reettinen koti on yhteiskunta- ja ihmistieteiden ns. kielellisessä käänteessä ja 
sosiaalisessa konstruktionismissa; semiotiikka jakaa saman käsityksen todel-
lisuuden sosiaalisesti ja kielen avulla rakentuvasta luonteesta. (Jokinen 1999, 
37–53.) Olen soveltaen käyttänyt työkaluna semiotiikan ns. Pariisin koulu-
kunnan piirissä vaikuttaneen A.J. Greimasin (1917–1992) neliömallia. Ylei-
sin luonnehdinta semiotiikasta on, että sen tutkimuskohteena ovat merkit ja 
merkkijärjestelmät; Greimas puolestaan halusi kiinnittää huomion sekä merk-
kiä pienempiin osasiin että merkkiä laajempiin kokonaisuuksiin. Greimasin 
tarkoittama laajempi kokonaisuus on merkityksellinen ilmaisukokonaisuus eli 
diskurssi. (Pikkarainen 2004, 101.)
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Semioottinen neliö:
Semioottinen neliö (carré semiotique) on nelikenttä, joka koostuu tietyt ehdot 
täyttävistä elementeistä (Taulukko 4). Keskeinen käsite Greimasin neliömal-
lissa on seemi. Seemit ovat keskinäisen vastakohtaisuuden perusteella hahmot-
tuvia merkitseviä elementtejä. Ne ovat merkityksen perusyksikköjä, jotka ovat 
olemassa vain käsitteellisten elementtien keskinäisten suhteiden muodostaman 
rakenteen jäseninä. Seemit ovat käsitteellisiä, ne eivät siis välttämättä esiinny 
eksplisiittisesti tulkittavassa tekstissä: ne konstruoidaan aineistosta löydettä-
vien käsitteellisten vastakohtaisuuksien perusteella. Greimasilaisessa semio-
tiikassa tekstien syvärakennetta eli merkityksen muodostumista tutkitaan ne-
liöllä, jota Greimas kutsuu ”minkä tahansa semanttisen kategorian loogisen 
artikulaation visuaaliseksi esitykseksi” (Greimas & Courtés 1982, 308). Se-
mioottisen neliön avulla pyritään tiivistämään, miten kertomus on jäsentynyt. 
Merkityksenanto nojaa viime kädessä loogiseen eroon binääristen vastakkai-
suuksien kesken. Tässä tutkimuksessa neliötä käytetään havainnollistamaan 
aineistona käytetyn tekstin sisältämien lausumien, näiden pohjalta hahmotet-
tujen diskurssien, konstruktioiden ja näihin perustuvien (varhaiskasvatuspoli-
tiikka, toimintalinjaukset) välistä suhdetta. (Greimas & Courtés 1982; Greimas 
1979.)

Taulukko 4. Semioottisen neliön elementit ja niiden väliset suhteet.

   Vastakkaissuhde
S1 Käsite [Assertion]     S2 Vastakäsite [Negation]
 

   

-S2 Vastakäsitteen puuttuminen     -S1 Ei-käsite 
[Non-assertion]             Vastakkaissuhde         [Non-negation]

Täydentyvä, 
dysforinen (–) 
suhde

Täydentyvä, 
euforinen (+) 
suhde

Olen soveltanut semioottista neliötä tämän tutkimuksen tarpeisiin ja sovel-
luksessa noudatettu logiikka sekä sovelluksessa käytetyt elementit on selitetty 
seuraavassa.

Semioottisen neliön elementtejä ovat:

S1 ja S2, seemejä joiden välillä vallitsee vastakkaissuhde. Ne ovat tois-
tensa käsitteellisiä vastakohtia. S1 ja S2 ovat tutkitun aineiston pohjalta 
konstruoituja käsitteellisiä äärityyppejä (tässä: konstruktioita), jotka eivät 
välttämättä esiinny sellaisenaan todellisuudessa.
 –S2:n ja –S1:n välillä vallitsee samoin vastakkaissuhde. Tässä semiootti-
sen neliön sovelluksessa ne edustavat S1:n ja S2:n implementaatiota, joka 
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on loogisesti johdettavissa niiden yläpuolelle sijoitetuista käsitteellisistä 
vastakohtapareista.
S1 ja –S1 sekä S2 ja –S2 ovat keskenään loogisessa ristiriitasuhteessa. Ne 
eivät ole yhtä aikaa mahdollisia.
S1:n ja –S2:n välillä vallitsee toisiaan täydentävä, sävyltään positiivinen 
(euforinen) suhde.
S2:n ja –S1:n välillä vallitsee toisiaan täydentävä, sävyltään negatiivinen 
(dysforinen) suhde.

Generatiivinen kulku viittaa tekstin merkityksen muodostumisen prosessiin, 
joka lähtee syvätason perustavanlaatuisesta käsitteellisestä vastakohdasta ja 
päättyy diskursiivisen tason konkreettisiin piirteisiin. Tulkinta tapahtuu päin-
vastaisessa järjestyksessä: ensin diskursiivinen ilmiasu, seuraavaksi temaatti-
nen (tässä: policy-taso) taso ja viimeiseksi tullaan syvätason peruskäsitteisiin 
(tässä: konstruktio; doxa-taso). 

Generatiivisen kulun komponentit on nimetty tämän tutkimuksen tarpeisiin 
seuraavalla tavalla: 

I taso l. syvätaso (doxa). Tämä taso edustaa kiistämättömänä ”totuute-
na” pidettyjä asioita, se on ns. ”virallinen totuus” asioista. Se voi yk-
sinkertaisimmillaan kuulua toteamuksena: ”näinhän asiat ovat”. Tässä 
tutkimuksessa aineistosta löydettyjen diskurssien käsitteelliset ääripäät 
(konstruktiot) ovat tällaisia ”totuuksia”, jotka vallitsevat päivähoito- ja 
varhaiskasvatusteksteissä. 
II taso l. temaattinen taso (policy-taso) Taso edustaa syvätason toteutu-
mista käytännössä, sen implementaatiota. Tällaista voi olla esimerkiksi 
lainsäädäntö, hallinnolliset ratkaisut tai varhaiskasvatuspalvelun toteutuk-
sessa vakiintuneet käytännöt ja työtavat.
III taso edustaa ilmipuhetta, aineistosta löytyviä lausumia, millaisena pu-
huntana asia on ilmaistu tutkitussa tekstissä. Greimas on nimennyt tämän 
diskursiiviseksi tasoksi, mutta tässä sovelluksessa nimitys saattaisi johtaa 
harhaan, koska taso I on pikemminkin paikka, jossa on esitetty ilmipu-
heen pohjalta löydetyt diskursiiviset muodostelmat. Diskurssien käsitteel-
liset ääripäät (konstruktiot) mielletään tässä kiteytyneeksi ”totuudeksi”. 
Keskenään kilpailevia totuuksia, voi toki olla useita samassakin aineistos-
sa.

Olen käyttänyt em. komponentteja apuna aineistossa esiintyvien ilmi- ja sy-
värakenteiden esiin nostamisessa ja niiden välisten yhteyksien havainnollista-
misessa. Neliössä syvätaso (I) on esitetty ylimpänä (S1 ja S2), neliön alemmat 
ruudut pitävät sisällään temaattisen policy-tason (–S2 ja –S1) sekä asianomai-
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seen yhteyteen liittyvän aineistosta löytyneen ilmipuheen esimerkkilauseina. 
Neliötä voi siis lukea ylhäältä alaspäin siten, että ensin tarkastellaan aineiston 
pohjalta konstruoituja käsitteellisiä vastakohtapareja, ”totuuksia” (S1 ja S2), 
sen jälkeen näiden perusteella johdettuja ”käytännön johtopäätöksiä”, policy-
tasoa (–S1 ja –S2) sekä näiden kanssa samassa ruudussa olevia aineistoesi-
merkkejä, ilmipuheen tasoa. Neliötä voidaan lukea myös alhaalta ylöspäin, 
jolloin edetään ilmipuheesta käsitteellisiin vastakohtapareihin. Neliön konst-
ruoiminen on aloitettu aineistolähtöisesti ”alhaalta” päin: vastakohtaparit on 
konstruoitu aineiston pohjalta. (Taulukko 5.)

Taulukko 5. Generatiivisen kulun komponentit sijoitettuina semioottiseen neliöön.

Taulukossa 6. on esitetty esimerkki semioottisen neliön rakentumisesta. Ne-
liöön on lisätty vasemmalle sarake, joka ei varsinaisesti kuulu semioottiseen 
neliöön, vaan on lisätty selventämään neliön eri tasoja ja sitä, millaisista ele-
menteistä neliö on rakentunut.
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Taulukko 6. Esimerkki semioottisen neliön rakenteesta.

Doxa-taso l. itses-
tään selvät ja vi-
ralliset ”totuudet”. 
Miten asiat ovat tai 
niiden tulee olla.

S1 
Käsite l. analysoidun tekstin pohjalta 
konstruoitu diskurssin käsitteellinen 
ääripää 

S2 
S1:n vastakäsite l. analysoidun 
tekstin pohjalta konstruoitu 
diskurssin toinen käsitteellinen 
ääripää 

Policy-taso l. 
millainen toiminta-
linja tai käytännön 
ratkaisut on johdet-
tavissa doxa-tason 
”totuuksista”. S1:n 
implementaatio.

Ilmipuhe-taso l. 
millaisena puhunta-
na ajattelu ilmenee 
tutkittavassa 
tekstissä 

–S2 
S1:n implementaatio: johtopäätös 
ja tästä johdettu toimintalinjaus. 
Loogisessa ristiriitasuhteessa S2:n  
kanssa: S2 ja –S2  eivät ole ”samasta 
maailmasta”. 

”Sitaatti aineistosta.”
 (Lähdeviite).

–S1
S2:n implementaatio: johtopää-
tös ja tästä johdettu toimintalin-
jaus. Loogisessa ristiriitasuh-
teessa S1:n  kanssa. S1 ja –S1  
eivät ole ”samasta maailmasta”. 

”Sitaatti aineistosta.”
 (Lähdeviite).

Taulukossa 7. on esitetty esimerkki semioottisesta neliöstä sellaisena kuin ne-
liömallia on sovellettu tämän tutkimuksen tarpeisiin raportin luvussa 9. Ne-
liön otsikkona on ”Kasvatus- ja hoitovastuun jakautuminen perheen sisällä”.  
Neliön vastinpareiksi on nimetty toistensa käsitteelliset vastakohdat ”äidit ja 
isät ovat yhdessä vastuussa” (S1, taso I) ja ”äitien vastuu on suurempi” (S2). 
Policy- tai implementaatiotason (taso II) vastinparit –S2 ja –S1 ovat ideaali-
diskursseista johdettuja käytännön toimenpide-ehdotuksia tai ajatuksia siitä, 
miten ehdotuksen voisi toteuttaa käytännön työssä. S2 ja –S2 ovat loogisessa 
ristiriidassa keskenään, ne eivät voi ”olla totta samassa todellisuudessa”, eivät 
myöskään S1 ja –S1. 
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Taulukko 7. Esimerkki semioottisesta neliöstä: kasvatus- ja hoitovastuun jakautumi-
nen perheen sisällä. 

           =  looginen ristiriitasuhde
S1
Äidit ja isät ovat samalla tavalla vastuussa 
pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta
[I itsestäänselvyyksien taso, doxa]

S2
Äitien vastuu pienten lasten hoidosta ja kasva-
tuksesta on suurempi kuin isien
[itsestäänselvyyksien taso, doxa]

–S2
Molempien vanhempien vastuuta lapsista 
tulee tukea päivähoidon taholta.

[II policy-taso]

 [III diskursiivinen taso]
”Samoin kasvatusneuvonnassa tulisi korostaa 
miehen ja naisen tasaveroista merkitystä 
lapsen kehitykselle.” (AK9/1978, 150).

–S1
Päivähoidon on tuettava enemmän äitien roolia 
pienten lasten hoidossa ja kasvatuksessa.
[policy-taso]
[diskursiivinen taso]
(laitoshoito on lapselle hyväksi jos)” lasta 
uhkaa hoidottomuus tai häntä hoidetaan 
epätyydyttävästi esim. äidin ymmärtämät-
tömyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi” 
(AK1/1967, 7).

Jos esimerkiksi uskotaan, että äidit ja isät ovat yhtäläisesti vastuussa lapsis-
ta, on tämä loogisessa ristiriidassa sellaisen varhaiskasvatuspolitiikan kanssa, 
jossa tuetaan enemmän äitien roolia lasten kasvatuksessa ja hoidossa (löytyy 
neliön osasta –S1). Aineistoon viittaava diskursiivinen lausuma (tiivistelmä 
aineistosta) edustaa III-tasoa, ilmipuhetta, joka kytkeytyy tiettyyn ”totuuteen” 
kasvatusvastuun jakautumisesta perheessä. (Tässä tapauksessa se viittaa kitey-
tyneeseen ajatteluun, jonka mukaisesti äidit ja isät nähdään yhtäläisesti vas-
tuullisina lasten hoidosta ja kasvatuksesta.) Semioottisen neliön ehto, jonka 
mukaisesti S1 ja –S2 ovat toisiaan täydentävässä suhteessa, samoin S2 ja –S1, 
toteutuu. Aineiston pohjalta laadituissa semioottisissa neliöissä, jotka ovat 
nähtävissä luvussa 9, on pyritty noudattamaan myös ehtoa, jonka mukaisesti 
S1 on lataukseltaan positiivinen ja S2 negatiivinen. Tämä on kuitenkin tulkin-
nanvarainen ehto ja saattaa johtaa mekaanisiin ja aineistolle vieraisiin ratkai-
suihin, näin ollen siinä ei ole kaikilta osin pitäydytty. 

On mahdollista, että samasta tekstistä löytyy merkkejä (ilmipuhetta) mo-
lemmista ”totuuksien” ääripäistä (S1 ja S2) – silloin diskurssi on kaksijakoi-
nen. Inhimillisessä ajattelussa ei tällainen ristiriitaisuus ole harvinaista, se on 
mahdollista myös huolella laadituissa asiantuntijateksteissä, joissa pyritään 
mahdollisimman suureen tasapuolisuuteen ja kattavuuteen sekä ottamaan jo 
ennakolta huomioon mahdollinen kritiikki ja vastaväitteet. Binaarisiin vastak-
kaisuuksiin perustuva semioottinen neliö sopii hyvin juuri kaksijakoisten dis-
kurssien jäsennykseen. Esimerkiksi aineistosta löydetyt kompetentin ja heikon 
lapsen konstruktiot ovat tällaisia vastinpareja. Kaikki teksteistä löydetty mer-
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kityksellinen aines ei kuitenkaan ole jäsennettävissä käsitteellisten vastakoh-
taisuuksien avulla; olen käyttänyt jäsennystä vain niiltä osin kuin se on ollut 
tulosten ymmärrettäväksi tekemisen kannalta hedelmällistä, muilta osin olen 
selostanut löydökseni tekstikappaleissa.
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6 .TUTKIMUSAINEISTO.JA.AINEISTON.
KÄSITTELY,.ANALYYSI.JA.ESITTÄMISTAPA

6 1 .Varhaiskasvatusta.ohjaavat.asiakirjat.
tutkimuskohteena.ja.aineiston.rajaus
Ensimmäisenä tehtävänä oli tutkimusajanjakson määritteleminen ja sitä par-
haiten kuvaavan ydinaineiston rajaaminen. Koska olin kiinnostunut nimen-
omaan lakisääteisessä päivähoitojärjestelmässä tapahtuvasta varhaiskasvatuk-
sesta, määrittelin tutkimuksen kattaman ajanjakson alkavaksi päivähoitolain 
valmistelujen viime vaiheen komitea- ja toimikuntatyöskentelystä 1960-luvun 
lopulla. Tutkimusjakso päättyy 1990-luvun lopulla tehtyihin linjauksiin uudel-
le vuosituhannelle, yhteensä jakso on 32 vuoden mittainen.

Valitsin ydinaineistoksi valtakunnallisia kollektiivisesti tuotettuja asia-
kirjatekstejä: komiteamietintöjä, toimikuntien ja työryhmien muistioita sekä 
opetus- ja toimintasuunnitelmien perusteita. Yhteensä asiakirjoja, joista vasta-
uksia tutkimuskysymyksiin on haettu, on 20 kappaletta, tekstimäärältään noin 
1700 sivua. 

Asiakirjat on laadittu aikanaan kuvaamaan toivottavaa asiaintilaa, ne sisäl-
tävät kuvauksen hyvästä tulevaisuudesta; tekstejä voidaan kutsua myös ideaa-
likuvauksiksi. Kysymys on makrotason ilmiöstä, valtakunnallisesta vaikutta-
misesta, kyseinen puhe on esitetty korkealta ja arvovaltaiselta paikalta. (Vrt. 
Simola 1997, 11.) Käsitteet ”mikro” ja ”makro” on sosiologisessa käytössä 
yleensä nähty pikemminkin analyyttisin työkaluina kuin empiirisen todellisuu-
den tasoina; niiden avulla voidaan kuitenkin myös viitata todellisuuden tasoi-
hin. Makron voidaan tulkita myös viittaavan tapauksiin, joissa vakiintuneiden 
sääntöjen (institutionalized rules) tai toimijoiden käytäntöjen (actors’ practi-
ces) vaikutukset ovat ajallisesti ja paikallisesti laajat – mikron taas tapauksiin, 
joissa nämä vaikutukset ovat rajatummat. Mikro ja makro ovat toisaalta mitä 
suurimmassa määrin relativistisia käsitteitä: makro voi toisessa yhteydessä 
ollakin mikroa. (Ritzer 1990, 348–349; Peltonen 2000, 357; Mouzelis 1995, 
155.) Tämän tutkimuksen aineistona olevien asiakirjojen vaikutukset on ole-
tettu sekä ajallisesti että paikallisesti laajoiksi – ne ovat määritelmän mukaises-
ti makrotason tekstejä omassa kansallisessa kontekstissaan. 

Pääasiallisena tiedonlähteenä ovat valtiovallan asettamien komiteoiden, 
toimikuntien ja työryhmien mietinnöt. Laajapohjainen komiteatyöskentely 
oli vielä 1970-luvulla yleinen käytäntö sekä lakien valmisteluvaiheissa että 
yhteiskunnallista palvelujärjestelmää muovattaessa. Esimerkiksi Lasten päi-
vähoitokomitea oli tyypillinen lakia valmisteleva komitea, Päivähoidon kas-
vatustavoitekomitea taas jo luotua järjestelmää sisällöllisesti muovaava. Ko-
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miteainstituutio heikkeni 1980-luvun aikana ja tilalle tulivat ministeriöiden ja 
keskusvirastojen virkamiehistä sekä ulkopuolisista asiantuntijoista muodoste-
tut työryhmät. Ydinaineistoon kuuluvat asiakirjat on tuotettu kollektiivisesti, 
niinpä komiteoiden, toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajien, sihteerien ja 
jäsenten nimiä ei ole mainittu tekstissä, ellei tähän ole ollut erityistä syytä. 
(Tekstit tuottaneiden ryhmien jäsenten ja asiantuntijoiden nimet löytyvät liit-
teessä 2.) Yhden asiakirjan kannessa on laatijaksi mainittu työryhmän sihteeri, 
mutta teksti kuuluu sosiaalihallituksen julkaisukokonaisuuteen, jonka laadin-
nasta vastasi lasten päivähoidon sisällön työryhmä. Eriävien mielipiteiden esit-
täjät tai esittäjien taustayhteisöt on mainittu, milloin se on ollut asiayhteyden 
kannalta kiinnostavaa.

Valtiovalta on linjannut useaan otteeseen paitsi päivähoidon määrällistä ke-
hittämistä (puitteet, palvelun kattavuus, sen vastaaminen oletettuun tai todelli-
seen tarpeeseen) myös järjestelmään sisältyvän varhaiskasvatuksen tavoitteita 
ja sisältöjä. Tutkimusaineistona olevat ensimmäiset asiakirjat edeltävät päi-
vähoitolain säätämistä ja niissä painottuu toiminnan puitteiden linjaaminen, 
joskin myös sekä kasvatukselliseen sisältöön että kohderyhmään (lapset ja 
perheet) otetaan enemmän tai vähemmän implisiittisesti kantaa. Toisissa asia-
kirjoissa sekä linjataan puitteita että otetaan kantaa toiminnan tavoitteisiin ja 
sisältöön. Tällaisia tekstejä ovat esimerkiksi esikoulukomitean mietintö ja var-
haiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö. (KM 1972 A: 13; 
KM 1974: 15).

Sisällön linjaamisessa keskeisiä hankkeita ovat olleet vuonna 1974 käyn-
nistynyt päivähoidon kasvatustavoitteiden asettaminen. Pohjatyötä tehtiin mm. 
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomiteassa. Komitea otti kantaa 
myös kasvatustavoitteisiin, koska niitä ei ollut aikaisemmin kirjattu eikä kat-
sottu olevan mahdollista laatia tavoitteita henkilökunnan koulutukselle, ellei 
itse palvelujärjestelmän perustehtävälle ollut olemassa tavoitteita. Vuonna 
1974 ilmestyi päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio (TR 
1974). Muistiosta laadittiin kasvatustieteellinen selvitys (Hälinen & Hytönen 
1977) ja siihen annettiin lukuisia lausuntoja. Kasvatustavoitteet valmistuivat 
vuonna 1980 (KM 1980:31.) ja ne olivat arvovaltaisin päivähoidon varhais-
kasvatusta linjaava asiakirja yli kahdenkymmenen vuoden ajan aina Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteiden ilmestymiseen asti vuonna 200310. (Stakes 
2007.)

Edelleen sisältöä linjaavia asiakirjoja ovat sosiaalihallituksen julkaisemat 
1980-luvun aikana kaikille varhaiskasvatuksen ikäryhmille tarkoitetut toimin-

10 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ilmestyi alkujaan vuonna 2003. Vuonna 2005 
ilmestyi toinen, tarkistettu painos. Tässä tutkimuksessa on käytetty lähteenä vuonna 
2005 ilmestynyttä tarkistetun version toista painosta.
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ta- tai opetussuunnitelmat. Ne oli tarkoitettu käytettäviksi päivähoidon eri toi-
mintamuodoissa sekä päivähoidon työntekijöiden koulutuksessa. 

Päivähoidon varhaiskasvatusta ohjattiin myös erilaisten kehittämishank-
keilla ja niiden pohjalta laadituilla raporteilla. Esimerkiksi Voisiko jotain 
olla toisin lasten päivähoidossa oli tällainen laajamittainen kehittämishan-
ke. (Rusanen 1989; 1990a; 1990b.) Kehittämishankkeiden raportit on rajattu 
ydinaineiston ulkopuolelle, mutta ne auttavat hahmottamaan paremmin tut-
kimuksen koskemaa aikakautta. Ydinaineiston ulkopuolelle on rajattu myös 
sosiaalihallituksen yleiskirjeet. Ne ovat valtakunnallisia ohjeistuksia, mutta ne 
eivät täytä ideaalikuvauksen kriteereitä, ne ovat lähinnä ideaalikuvausten poh-
jalta laadittuja toimintaohjeita.

Tultaessa 1990-luvulle oli komitealaitoksesta luovuttu ja päivähoidon 
hallinnon tavassa tapahtunut muutoksia. Sosiaalihallituksen lakkauttamisen 
jälkeen tuli päivähoidon valtakunnallisesta ohjauksesta vastaavaksi elimeksi 
vuonna 1992 perustettu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 
Stakes. Normiohjaus muuttui informaatio-ohjaukseksi ja sosiaalihallituksen 
yleiskirjeiden tilalle luotiin suosituksen asemassa oleva Stakesin Oppaita-sar-
ja. Sarjassa ilmestyi 1990-luvulla kuusivuotiaiden esiopetuksen suunnittelun 
lähtökohtia linjannut teksti, joka valmisteltiin yhteistyössä opetushallituksen 
kanssa. (Opetushallitus/Stakes 1994. Oppaita 24.)  Tämä asiakirja on myös 
mukana tutkimuksen ydinaineistossa.

Stakes tuotti 1990-luvulla informaatio-ohjauksen välineiksi myös Raport-
teja-sarjassa ilmestyneitä julkaisuja. Näiden julkaisujen kirjoittajana tai toi-
mittajana on useimmiten Stakesin päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiois-
ta vastaava kehittämispäällikkö ja muita asiantuntijoita. Julkaisuja käytettiin 
esimerkiksi lastentarhanopettajakoulutuksessa sekä päiväkotien toiminnan 
suunnittelussa. Ne eivät ole opetussuunnitelma-asiakirjoja, vaan niiden tavoit-
teena on antaa uusia näkökulmia ja ideoita varhaiskasvatuksen kehittämiseen. 
Raportit muodostaisivat tuottamistavaltaan (yhden tai useamman henkilön 
kirjoittamia tai toimittamia artikkelikokoelmia tai kehittämishankkeen rapor-
tointia) ja statukseltaan muusta aineistosta poikkeavan uuden noin 1000 sivun 
aineiston ja näin ollen ne on tässä tutkimuksessa rajattu ydinaineiston ulkopuo-
lelle. Niitä on kuitenkin käytetty varsinaisen aineiston tulkintaa vahvistavana 
ja täydentävänä 1990-luvun aineistona, jota ei ole analysoitu samalla tarkkuu-
della kuin ydinaineistoon kuuluvia tekstejä.

1990-lukua leimasi voimistuva keskustelu kuusivuotiaiden esiopetuksen 
järjestämisestä. Suuntaviivoja pyrittiin laatimaan sosiaali- ja opetushallinnon 
yhteistyönä, tapahtuihan valtaosa esiopetuksesta päiväkodeissa. Kuusivuoti-
aiden maksutonta esiopetusta koskevat säädökset liitettiin perusopetuslakiin 
vuonna 1998. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ilmestyivät vuonna 
2000, mutta ne on tulkittu uuden vuosituhannen varhaiskasvatuspolitiikkaan 
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kuuluviksi ja näin ollen rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuskoh-
teen jäsentäminen temaattisiksi kokonaisuuksiksi ja niihin liittyvä avainaineis-
to on esitelty luvussa 7.

6 2 .Aineiston.käsittely.analyysia.ja.tulkintaa.varten
Olen noudattanut tekstejä lukiessa kaksivaiheista tulkintatapaa. Ensimmäises-
sä vaiheessa olen tarkastellut aineistona olleita tekstejä immanentisti pitäytyen 
niiden omissa käsitteissä ja termeissä. Tätä voitaisiin kutsua myös ensimmäi-
seksi hermeneuttiseksi kehäksi. Ensimmäisen lukemisvaiheen aineistolähtöi-
syydestä huolimatta tutkimusongelmat olivat kaiken aikaa taustalla suuntaa-
massa huomiota tutkimustehtävän kannalta keskeisiin asioihin. Lukemistapaa 
voi luonnehtia tutkimusongelmien ja aineiston väliseksi dialogiksi: aineistosta 
haettiin nimenomaan lapseen, lapsuuteen ja perheeseen viittaavaa tekstiä.  Jo 
ennen ensimmäistä varsinaista lukukierrosta luin aineistoa läpi saadakseni 
yleisvaikutelman siitä, mitä aineistolta olisi mahdollista kysyä tarkemmassa 
analyysissa. Tutkimusongelmat oli operationalisoitava ilmiöiksi ja käsitteiksi, 
joihin lukiessa kiinnitettiin huomiota. Immanentin lukukierroksen aikana käy-
tetyt ilmiöt ja käsitteet olivat eräänlaisia tutkijan laatimia työhypoteeseja, ole-
tuksia siitä, mitä tutkimusaiheen kannalta kiinnostavaa aineistosta voisi löytyä.

1. Immanentti analyysikierros
Ydinaineistona oleva tekstimassa saatettiin ensin tiiviimpään ja helpommin 
käsiteltävään muotoon, joka kirjoitettiin Word-tiedostoksi myöhempää käsit-
telyä varten. Asiakirjat sisältävät myös paljon sellaista tekstiä, joka ei ole tä-
män tutkimuksen kannalta kiinnostavaa, mutta kaikki oli kuitenkin käytävä 
läpi kokonaisuuden hahmottamiseksi ja tarpeettoman aineksen karsimiseksi. 
Myöhemmissä työvaiheissa olisi ollut mahdollista käyttää apuna tietokoneoh-
jelmia ja osallistuin Atlas-TI-ohjelman koulutukseen. Päädyin kuitenkin kä-
sivaraiseen luokitteluun, minkä näen itselleni hyvin soveltuvana työtapana ja 
tarkkuudeltaan riittävänä tämän kokoiselle aineistolle. 

Ensimmäinen työvaihe oli asiakirjojen tarkka luenta etsien tekstistä lausu-
mia, jotka viittasivat seuraavanlaisiin tutkimusongelmista johdettuihin ilmiöi-
hin ja käsitteisiin:

1. Lapsi ja lapsuus:  
 - Lapsuus
 - Lapsi yksilönä
 - Lapset kansalaisryhmänä – lapsi kansalaisena 
 - Tytöt ja pojat
 - Vanhempiensa lapsi
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 - Yhteiskunnan lapsi
 - Lapsen ongelmia – lapsi ongelmana

2. Perhe, koti ja vanhemmat. 
 - Perheen vahvuudet ja heikkoudet
 - Perheen ongelmia – perhe ongelmana
 - Äidit ja isät
 - Perheen tehtävät ja työnjako

Tutkimustehtävän kannalta epäolennainen teksti karsittiin tässä vaiheessa 
pois, mutta mukaan otettiin kaikki vähänkin em. luettelon kohtiin viittaava 
aines suorina lainauksina alkuperäistekstistä. Löytyneet lausumat kirjoitettiin 
word-tiedostoksi. Asiakirjat on numeroitu ja viittaukset aineistoon on tehty al-
kuperäistekstien sivunumeroiden avulla, jolloin löydösten ja tulkinnan yhteys 
aineistoon on mahdollista varmistaa kaikissa työvaiheissa.

Toisessa vaiheessa ensimmäisen vaiheen raakateksti on jäsennetty uudel-
leen työotsikoiden alle uudeksi word-tiedostoksi edellistä tiiviimpään muo-
toon. Tässä vaiheessa kaikki kirjattu aines ei enää ollut suoria lainauksia 
tekstistä, vaan tekstiä tiivistettiin kuvailevilla lauseilla. Mukaan on kuiten-
kin otettu myös suoria sitaatteja alkuperäistekstistä. Edellisen vaiheen teksti 
(suoraa lainausta) on säilytetty raakamateriaalina, johon on mahdollista palata 
myöhemmin yksityiskohtien tarkistamista varten. Toisen vaiheen työotsikoiksi 
määrittelin seuraavat:

a. Lapsi ja lapsuus
 - Kuvauksia, määritelmiä ja käsityksiä lapsuudesta: erilaiset lapsuudet, 

lapset tyttöinä ja poikina
 - Mikä uhkaa lasta ja lapsuutta?
 - Millaisia ratkaisuja perheen, lapsen ja lapsuuden aseman parantami-

seksi esitetään?
 - Mitä hyvää julkinen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmä voi 

tuottaa lapselle ja lapsuutta ajatellen?

b. Perhe 
 - Kuvauksia, määritelmiä ja käsityksiä perheestä: erilaiset perheet, per-

he yhteiskunnassa, perheen tehtävät, perheen ja päivähoitoinstituution 
välinen yhteistyö ja työnjako.

 - Naisen asemasta ja sukupuolten välisestä työnjaosta perheessä ja 
yhteiskunnassa

 - Mitä hyvää julkinen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmä voi 
tuottaa perheelle?
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Kolmannessa työvaiheessa on kirjoitettu edellä olevien työotsikoiden alle koo-
tun materiaalin pohjalta kuvaus, jossa on nostettu tekstistä esiin tutkimuson-
gelmien kannalta keskeisiä teemoja. Tutkimusraportin luku 8. pohjautuu tä-
män työvaiheen tekstiin. 

Alkuperäisaineistossa on paikoitellen vedottu tutkimuksiin, joita koske-
vat lähdeviittaukset ja -luettelot olivat kuitenkin usein vajavaiset tai puuttuvat 
kokonaan.  Viitattujen tutkimusten jäljittäminen ja tutkimusten painokkuuden 
arvioiminen vähäisten lähdetietojen perusteella olisi ollut epäluotettavaa, joten 
tähän ei ole ryhdytty. Alkuperäislähteen viittauksia esimerkiksi tutkimuksiin 
tai tilastoihin ei ole esitetty samaan tapaan kuin normaaleja tutkimusraportin 
lähdeviittauksia, vaan ne ovat esillä tekstissä omassa yhteydessään osoittamas-
sa asiakirjan laatijoiden pyrkimystä hakea tukea näkemyksilleen tai esityksil-
leen aikansa tutkimustiedosta. Myöskään teksteissä olleiden ajatelmien tai 
runositaattien lähdeviitteitä ei ole tarkastettu, vaan ne ovat mukana sellaisina 
kuin ne olivat alkuperäistekstissä.

2. Tulkitseva analyysivaihe
Viimeiseen tulkintavaiheeseen kuuluu tekstistä esiin nostamieni diskursiivis-
ten muodostelmien tarkasteleminen yhteydessä aikaisempaan tutkimukseen ja 
teoreettiseen kirjallisuuteen sekä esimerkiksi tekstien syntyhetken aikaisiin tai 
nykyhetken tapahtumiin. Olen myös jäsentänyt tekstiä semioottisen neliömal-
lin avulla, jossa diskurssin käsitteellisiksi ääripäiksi nimetyt konstruktiot ovat 
keskeisiä. 

Aineistolähtöisen kuvauksen pohjalta on nostettu esiin merkitykselliset 
löydökset, joita on myöhemmin (luvussa 9) jäsennetty semioottisten neliöi-
den avulla. Kaikkia aineistosta löytyneitä keskeisiä teemoja ei kuitenkaan ole 
nimetty diskursseiksi, vaan ne ovat pikemminkin hegemonisista diskursseista 
haarautuvia diskursiivisia muodostelmia tai konstruktioita. Esimerkiksi käsi-
tykset ”normaalista” perhemallista tai äitien työssäkäynnistä ovat familistisen 
perhediskurssin teemoja. Tämä osuus on esitetty luvussa 10. Viimeisessä vai-
heessa tutkimuksen tuloksia on tarkasteltu ja tulkittu kokoavasti luvussa 11.

Kompetentin ja heikon lapsen sekä kompetentin ja heikon perheen konst-
ruktiot on määritelty aineistosta käyttäen hakukriteerinä tuntomerkkejä, joiden 
laadinnassa on sovellettu aiemmin luvussa 2 kuvattuja lapsuudentutkimuksen 
ja perhetutkimuksen kompetentin lapsen (esim. Dahlberg ym. 2007 ja Elle-
gaard 2004) sekä vahvan vanhemmuuden (Hoikkala 1993) ja hyvän vanhem-
muuden (Jallinoja 2006) piirteitä. Heikon lapsen ja heikon perheen konstrukti-
ot ovat edellä mainittujen vastakäsitteitä. (Taulukot 8 ja 9.)
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Taulukko 8. Kompetentin ja heikon lapsen konstruktiot. (Sovelluksen pohjana Dahl-
berg ym. 2007; Ellegaard 2004.)

Kompetentti lapsi: Heikko lapsi:

Lapsuus nähdään sosiaalisesti rakentuneena ja 
lapset sosiaalisina toimijoina.
Lapsia tulee kuunnella ja ottaa huomioon pää-
töksenteossa. (Lasten aloitteiden kuuleminen 
ja huomioonottaminen varhaiskasvatuksessa, 
esim. toiminnan suunnittelussa.)
Lapsilla on annettavaa yhteisölle.(Esim. 
lapsesta on iloa, lapsi ei ole vain rasite.)
Lasten ja aikuisten välisessä suhteessa näh-
dään (aikuisten) vallankäyttöä.
Lasten ja aikuisten näkeminen periaatteessa 
tasa-arvoisina.
Lapsi kansalaisena tässä ja nyt.

Lapsuus nähdään biologisesti määrittyneenä 
faktana. Kronologiseen ikään sidotut odotukset 
lapsen taidoista.
Lapsen näkeminen ”tyhjänä astiana”.
Lasten ja aikuisten välisen suhteen näkeminen 
lapsen parhaaseen tähtäävänä huolenpitona ja 
suojeluna.
Lapsi tulevana aikuisena.

Taulukko 9. Kompetentin ja heikon perheen konstruktiot. (Sovelluksen pohjana 
Jallinoja 2006; Hoikkala 1993.)

Kompetentti perhe: Heikko perhe:

Kykenee suoriutumaan tehtävistään perheenä 
sekä tekemään perusteltuja ratkaisuja.
Vanhemmat aktiivisia ja itseensä uskovia 
kasvattajia.
Päivähoidon käyttäjänä tasavertaiseen yh-
teistyöhön aktiivisesti osallistuva. perheen ja 
lasten etuja ajava asiakas.
Viettää paljon aikaa yhdessä.

Haluton ja/tai kyvytön kantamaan vastuuta 
lasten hoidosta ja kasvatuksesta.
Kasvatuskyvyiltään heikko tai vaihteleva ja 
tarvitsee siksi asiantuntijoiden neuvontaa.
Tarvitsee sosiaalityölle ominaista työotetta 
myös päivähoito- ja varhaiskasvatuspalve-
luissa.



88  Eeva-Leena Onnismaa



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 89

7. PÄIVÄHOITOJÄRJESTELMÄN, VARHAISKASVATUKSEN JA KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUKSEN LINJAAMINEN

7 .PÄIVÄHOITOJÄRJESTELMÄN,.
VARHAISKASVATUKSEN.JA.
KUUSIVUOTIAIDEN.ESIOPETUKSEN.
LINJAAMINEN
Valmistelu, päätökset ja asiakirjat 1967–1999 

Tämän luvun alussa (7.1.) hahmotetaan tutkimusajanjaksoa aikaisempien 
tutkimusten pohjalta sekä esitetään tätä tutkimusta varten laadittu jako 
viiteen temaattiseen kokonaisuuteen. 
Kappaleessa 7.2. kerrotaan, miten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta 
koskevat linjaukset ja päätökset on valmisteltu. Luvussa esitellään myös 
tutkimusaineisto koko tutkimusajanjaksolta sekä asiakirjojen syntytapa. 
Tässä luvussa käsitellään myös päätöksiä, hankkeita, tutkimuksia ja ra-
portteja, jotka eivät ole mukana ydinaineistossa, mutta jotka joilla voidaan 
olettaa olleen merkitystä linjausten laadinnalle. Hankkeet ja niiden rapor-
tit on valittu mukaan taustoittamaan tutkimusajankohtaa: ne antavat käsi-
tyksen varhaiskasvatusta koskevan keskustelun ilmapiiristä ja teemoista

7 1 .Tutkimusajanjakson.jäsentäminen.temaattisiksi.
kokonaisuuksiksi
Tutkimusajanjakson ja sitä koskevan aineiston määrittämisen ja rajaamisen 
jälkeen jäsensin tutkimuksen kattaman ajanjakson ajallisiksi ja temaattisiksi 
kokonaisuuksiksi, joita käytetään myöhemmin luvussa 8 myös tulosten esittä-
misen runkona. Esiopetusta koskevat suunnitelmat ja kehittämistyö kulkevat 
osittain päivähoitojärjestelmän sisällä, välillä taas irrallaan muun varhaiskas-
vatuksen kehittämisestä.  Esiopetusta olisi ollut mahdollista käsitellä omana 
kertomuksenaan, mutta päädyin tarkastelemaan sitä varhaiskasvatuksen yläkä-
sitteen alla omien alaotsikoiden alla kronologisesti edeten. 

Päivähoitojärjestelmän ja siihen kuuluvan varhaiskasvatuksen kehitysvai-
heita on kuvattu aikaisemmassa suomalaisessa tutkimuksessa usealla eri ta-
valla. Niitä ei ollut mahdollista hyödyntää sellaisenaan, koska niiden fokus 
on tutkimuksesta riippuen kohdistunut erilaisiin ilmiöihin päivähoidon ja var-
haiskasvatuksen kentässä eikä mikään niistä kata kokonaan tämän tutkimuk-
sen aikaväliä. Ne ovat kuitenkin auttaneet oman jaotteluni muotoutumisessa 
ja avaavat erilaisia hyödyllisiä tarkastelukulmia järjestelmän kehittymiseen ja 
kehittämiseen. 
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Erilaisia tapoja jäsentää suomalaisen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestel-
män kehitysvaiheita.
Jarmo Kinos (1997) on Bourdieun kenttäteoriaan pohjaavassa väitöstutkimuk-
sessaan tarkastellut päivähoidon (tässä tapauksessa päiväkotien) kentän muo-
toutumista 1960-luvulta 1990-luvulle siinä työskentelevien ammattiryhmien 
välisen kilpailun näkökulmasta. Kinos on nimennyt ajan ennen vuotta 1973 
hoito- ja kasvatuskentän suunnitteluvaiheeksi. Kinoksen erityisenä kiinnos-
tuksen kohteena oli päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelevien 
ammattiryhmien välisten suhteiden kehitys. Suunnitteluvaiheessa käynnis-
tettiin lakisääteinen päivähoito, mikä muodosti alustavan kentän rajauksen. 
Henkilökunnan koulutusjärjestelyjä koskevat suunnitelmat puolestaan olivat 
Kinoksen mukaan alustavia toimenpiteitä kentän rajaamiseksi tutkintojen pe-
rusteella. Päivähoitoa rakennettiin vuosina 1973–1981. Tuolloin alkoi kentän 
valtiollinen sääntely ja ammattikuntien intressiristiriitojen synty on sijoitettu 
tähän vaiheeseen. Toiminta vakiintui vuosien 1981–1992 aikana, jolloin valtio 
edelleen säänteli kenttää ja ammattiryhmien koulutuskentällä tapahtui muu-
toksia. (mt., 64–261.) Kinoksen tarkastelu päättyy 1990-luvun alkuvuosiin. 
(Taulukko 10.) 

Taulukko 10. Päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmän vaiheita. Kinos (1997)

–1973 Lasten hoito- ja kas-
vatuskenttää suunnitellaan

1973–1981 Päivähoidon raken-
taminen

1981–1992 Päivähoidon 
vakiintuminen

Anna-Leena Välimäki (1998) on tutkinut päivähoitojärjestelyn muotoutumis-
ta lasten varhaiskasvun ympäristönä Suomessa. Tutkimus alkaa 1800-luvulta 
ja päättyy 1990-luvun puoliväliin ja hänen jaottelunsa on edellistä laajempi 
ajalliselta ulottuvuudeltaan. Välimäki on nimennyt vuodet 1947–1972 kamp-
pailuvaiheeksi päivähoidosta ja sitä koskevasta laista. Vuodet 1973–1989 ovat 
Välimäellä valtion haltuunottovaihetta, jolloin päivähoitolainsäädäntö syn-
tyi, sitä täsmennettiin ja toimintaa linjattiin eri tavoin valtion taholta. Vuosiin 
1990–1996 hän on sijoittanut hyvinvointivaltion täyttymyksen, kriisin ja uu-
den alun murroksen. Tuohon vaiheeseen sijoittuu mm. lapsen subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden liittäminen lainsäädäntöön, mikä tavallaan saattoi järjes-
telmän valmiiksi. (Taulukko 11.)

Taulukko 11. Päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmän vaiheita. (Välimäki 1998)

1947–1972 Kamppailu päi-
vähoidosta ja päivähoito laista

1973–1989 Valtiojohtoinen vai-
he (valtion haltuunotto vaihe)

1990–1996 Hyvinvointi-
valtion täyttymys, kriisi ja 
uuden alun murros
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Jarmo Lounassalo (2002) on tarkastellut suomalaisen päivähoitojärjestelmän 
kehitystä osana pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa alkaen päivähoitolain 
säätämisestä ja päättyen 1990-luvun laman jälkeiseen aikaan. Lounassalolla 
päivähoidon rakentamisjakso ulottuu vuodesta 1973 vuoteen 1999. Tuolloin 
seimet ja lastentarhat yhdistettiin päiväkodiksi ja toiminnalle vakiintui ”kodin-
omaisuustavoite”. (mt., 145). Toiminta muuttuu Lounassalon mukaan sosiaali-
huollosta sosiaalipalveluksi vuosien 1985 ja 1995 välisenä aikana. Tänä aikana 
luotiin kotihoidontuki -malli ja päivähoitopaikan saaminen taattiin kaikille alle 
kolmevuotiaille. Vuodesta 1991 alkaa kustannussäästöjen ja vaihtoehtopolitii-
kan jakso. Kustannussäästöjen aikaansaamiseksi korostettiin yksityistä päivä-
hoitoa ”halpana ratkaisuna”. (mt., 145). Päivähoitosetelikokeilu oli voimassa 
1995–1997 ja yksityisen hoidon tuki vuodesta 1998.  Vuodesta 2000 lähtee 
liikkeelle varhaiskasvatuksen kytkeytyminen kouluun esiopetuksen kautta. 
(mt., 145.) Esiopetuksen käytännön toteutus tapahtui sekä päivähoito- että 
koulujärjestelmän puitteissa. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. Päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmän vaiheita. (Lounassalo 2002)

1973–1999 
Päivähoitojär-
jestelmän rakenta-
misjakso

 1985–1995 
Sosiaalihuol losta 
sosiaalipalveluksi 
siirtymisjakso

1991– Kustannus-
säästöjen ja vaihtoeh-
to-politiikan jakso

2000– Esiopetuksen 
kautta kouluun kytkey-
tymisjakso

Jorma Puhakka (2002) kuvasi väitöstutkimuksessaan pienten lasten kasvatus-, 
opetus- ja hoitojärjestelmän yhteiskunnallista muotoutumista. Hän keskittyy 
tarkastelussaan erityisesti kuusivuotiaiden esiopetukseen ja on nimennyt vuo-
det 1968–1973 valtataistelun ajaksi. Vuosina 1974–1982 on eletty komiteoi-
den, työryhmien ja virkamiesten kamppailuvaihetta. Vuosina 1983–2000 alkoi 
Puhakan mukaan esiopetusratkaisujen finaalivaihe, jonka päätteeksi kuusivuo-
tiaiden maksuton esiopetus viimein säädettiin lapsen subjektiiviseksi oikeu-
deksi. (mt.,33–50.) Puhakan jaottelu on esitetty taulukossa 13.

Taulukko 13. Kuusivuotiaiden esiopetusjärjestelmän luominen. (Puhakka 2002)

1968–1973 Valtataistelun alku 1974–1982 Komiteoiden, 
työryhmien ja virkamiesten 
kamppailuvaihe

1983–2000 Finaali alkaa
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Tässä tutkimuksessa käytetty jaottelu
Tämä tutkimus kattaa ajanjakson päivähoitolain valmistelujen viime vaiheista 
1960-luvun lopulla varhaiskasvatuksen linjaamiseen uudelle vuosituhannelle. 
Lainsäädännön muotoutuminen muodostaa selkärangan järjestelmän kehittä-
miselle, mutta tutkimus pyrkii hahmottamaan ko. ajanjaksoa enemmän jär-
jestelmän sisällöllisen kehittämisen kuin pelkkien lakireformien kautta, joten 
ajanjaksosta muodostettu useampia temaattisia kokonaisuuksia (I–V), jotka on 
esitetty taulukossa 14.)  Kokonaisuudet on hahmotettu sen perusteella, mikä on 
ollut kulloinkin ajankohtaista ja keskeisenä tehtävänä päivähoidon ja varhais-
kasvatuksen kehittämisessä. Voidaan myös kysyä, millaisiin asioihin huomio 
kiinnittyi ja mitä kulloinkin painotettiin päivähoidon ja varhaiskasvatuksen 
kehittämistyössä. Jälkikäteen tehdyssä jäsennyksessä on mahdollista hahmot-
taa kokonaisuuksia, jotka eivät olleet välttämättä päättäjien ja virkamiesten 
intentiona kyseisenä aikana. Monet uudistukset, kuten esimerkiksi kuusivuoti-
aiden esiopetus ja päivähoidon henkilöstöryhmien koulutusasiat ovat edenneet 
hitaammin ja mutkikkaammin kuin monet toimijoista olisivat aikanaan toi-
voneet. Päivähoidolle määriteltiin kasvatustavoitteet vasta päivähoitolain ol-
tua voimassa seitsemän vuotta. Jos pidetään suotavana asettaa ensin tavoitteet 
ja luoda niille tämän jälkeen puitteet ja sisältö, tapahtui se tässä tapauksessa 
siten, että ensin luotiin lainsäädäntö, jolla oli vain väljät yleistavoitteet, seu-
raavaksi määriteltiin toiminnalle kasvatukselliset tavoitteet ja tämän jälkeen 
tavoitteiden suuntaiset sisältösuunnitelmat. Myöskään 1990-luvun kognitiivis-
ta painotusta ja kuusivuotiaisiin keskittymistä tuskin oli suunniteltu etukäteen, 
mutta painotus on jälkikäteen helppo erottaa. Olen nimennyt temaattiset ko-
konaisuudet päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämistä kunakin aikana 
luonnehtivien avaintapahtumien ja -ilmiöiden mukaan. Jaottelussa on hyödyn-
netty myös aikaisempia vastaavia. 



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 93

7. PÄIVÄHOITOJÄRJESTELMÄN, VARHAISKASVATUKSEN JA KUUSIVUOTIAIDEN ESIOPETUKSEN LINJAAMINEN

Taulukko 14. Tutkimusajanjakson jäsentäminen temaattisiksi kokonaisuuksiksi (I–V) 
avaintapahtumien ja -ilmiöiden perusteella.

Temaattinen 
kokonaisuus

I 
Päivähoito- ja 
varhais-
kasvatus-
järjestelmän 
säädöksellistä 
perustaa val-
mistellaan

II 
Päivähoi-
tolaki on 
valmis, mutta 
järjestelmä 
on yhä kes-
keneräinen. 
Suuntaviivo-
jen alustavaa 
laadintaa

III 
Kasvatus-
tavoitteiden 
ja -sisältöjen 
linjaaminen

IV
Päivähoito-
järjestelmä 
valmiiksi. 
Pedagogi-
nen huomio 
6-vuotiaisiin 

V 
Varhais-
kasvatuksen 
linjaaminen 
uudelle vuosi-
tuhannelle

Vuodet 1967–1972 1974–1978 1980–1989 1991–1996 1999 

Keskeiset 
tapahtumat 
varhaiskas-
vatuksen 
kehittä-
misessä

Päivähoito- ja 
varhaiskas-
vatuslain-
säädännön 
valmistelu.
Esiopetus-
kokeilu 
käynnistyi. 

Laki lasten 
päivähoidosta 
voimaan 
1973. 
Järjestelmä 
yhä kesken-
eräinen 
Ph-paikkoja 
riittämättö-
mästi:  tarve-
harkinta.
Kasvatus-
tavoitteiden 
ja sisällön 
linjaus alulle.
Esiopetuksen 
vaihtoehtojen 
kaavailua.

Kehykset val-
miit, vuorossa  
tavoitteiden 
ja sisällön 
kehittäminen. 
Palvelun saa-
tavuutta pa-
rannettiin alle 
3-vuotiaiden 
subjektiivisel-
la oikeudella.
Esiopetusko-
keilu päättyi.

Päivähoito-
järjestelmän 
saattaminen 
valmiiksi = 
subjektiivi-
nen oikeus 
kaikille alle 
kouluikäisille. 
Varhaiskas-
vatuksessa 
käytössä 
informaatio-
ohjaus.
Keskustelu 
esiopetukses-
ta ja koulun-
aloitusiästä.
Esiopetus 
perusopetus-
lakiin.

Lamasta 
toipuminen 
ja sen vai-
kutusten tar-
kastelu lasten 
ja perheiden 
elämässä.  
Varhais-
kasvatuksen 
uusien suun-
taviivojen 
laadintaa.

Tutkimusjakson ensimmäinen (I) temaattinen kokonaisuus käsittää päivä-
hoitolainsäädännön valmistelut sekä kuusivuotiaiden esiopetusta koskevat 
suunnitelmat ja esikoulukokeilun käynnistämisen. Ajallisesti jakso on viiden 
vuoden mittainen. (1967–1972) Toinen (II) kokonaisuus muodostuu päivä-
hoidon kasvatuksellisen sisällön sekä henkilökunnan koulutuksen alustavista 
linjanvedoista 1970-luvun puolivälissä. Kuusivuotiaiden esiopetusta linjat-
tiin toistamiseen vuosikymmenen lopulla. (1978) Kolmas (III) vaihe käsittää 
suunnilleen koko 1980-luvun ja silloin valmistuivat päivähoidolle kasvatusta-
voitteet ja näihin pohjaavat toimintasuunnitelmat kaikille päivähoidon ikäryh-
mille. Kuusivuotiaiden esiopetusta linjattiin tuolloin sekä päivähoidon yksi-
köissä että peruskoulussa annettavaa esiopetusta varten erikseen. Neljäs (IV) 
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temaattinen kokonaisuus sijoittuu 1990-luvulle ja keskittyy kuusivuotiaiden 
esiopetukseen. Päivähoitojärjestelmä saavutti tuohon aikaan pisteen, jossa sen 
voitiin katsoa tulleen ”valmiiksi”: päivähoitopaikka oli taattu jokaiselle alle 
kouluikäiselle vuoden 1996 alusta alkaen. Pedagoginen huomio kohdistui tuol-
loin voimakkaasti kuusivuotiaisiin ja kognitiiviseen oppimiseen. Viides (V) 
kokonaisuus käsittää 1990-luvun lopulla työskennelleen varhaiskasvatustyö-
ryhmän muistion. Muistio on samalla myös yhteenveto kuluneesta vuosikym-
menestä. Viidenteen vaiheeseen voitaisiin lukea myös varhaiskasvatustyöryh-
män (1999) esityksestä tehdyt toimenpiteet: valtioneuvoston periaatepäätös 
varhaiskasvatuksen linjauksiksi (2002) sekä varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden laadinnan käynnistäminen 2000-luvun alussa. Nämä on kuitenkin 
tulkittu kuuluviksi 2000-luvun varhaiskasvatuspolitiikkaan, jolle varhaiskas-
vatustyöryhmä antoi suunnan, ja siksi ne rajattu tämän tutkimuksen ulkopuo-
lella samoin kuin kuusivuotiaiden esiopetuksen opetussuunnitelman vuonna 
2000 ilmestyneet perusteet.

7 2 .Päivähoito-.ja.varhaiskasvatusjärjestelmän.
kehittäminen.ja.siihen.liittyvä.aineisto

7 2 1 .Temaattinen.kokonaisuus.I:.Päivähoito-.ja.
varhaiskasvatusjärjestelmän.säädöksellistä.perustaa.
valmistellaan.(1967–1972).

Keskustelua lasten päivähoidon järjestämisestä oli käyty eduskunnassa 
1940-luvulta asti. Ensin keskustelu koski lähinnä lastentarhojen ja seimien 
saamista lainsäädännön piiriin. Päivähoidon käsite ilmaantui keskusteluun 
1960-luvun puolivälissä ja jäsentyi lakialoitekeskusteluksi 1970-luvun 
alussa lasten päivähoitokomitean mietinnön ilmestyttyä. (Välimäki 1998, 
129; KM 1971:A 20.) Keskustelun viimeisessä vaiheessa julkishallinnolli-
sen päivähoidon sateenvarjon alle liitettiin myös perhepäivähoito, joka oli 
tätä ennen kokeilutoimintaa lukuun ottamatta yksityistä ja sääntelemätön-
tä. Valmistelujakso päättyy hallituksen esitykseen laiksi lasten päivähoi-
dosta kesäkuussa 1972 (HE n:o 138) ja lain lasten päivähoidosta säätämi-
seen keväällä 1973. Kuusivuotiaiden esiopetuksen järjestämiselle luotiin 
pohja esikoulukomitean työskentelyllä ja kokeiluopetussuunnitelmalla 
(KM 1972: A 13.), mutta hallinnollisia ratkaisuja ei tehty. Ensimmäisen 
tutkitun ajanjakson (1967–1972) aineistona olevissa asiakirjoissa (5 
kpl) painottui päivähoidon puitteiden linjaaminen, mutta osassa tekstejä 
otettiin kantaa myös toiminnan kasvatuksellisiin tavoitteisiin ja sisältöön. 
Ensimmäisen temaattisen kokonaisuuden aineisto muodostuu seuraavista 
asiakirjoista:
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 KM 1967: B 46. Lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietintö. (AK1) 
KM 1969:B 104. Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikun-
nan mietintö. (AK2)
KM 1971: A 20. Lasten päivähoitokomitean mietintö. Helsinki 1971. 
(AK3) 
KM 1972:B 44. Lasten päivähoidon säännöstoimikunnan mietintö. 
STM (AK4)
KM 1972: A 13. Esikoulukomitean mietintö. Helsinki 1972.(AK5a) 
Esikoulun kokeiluopetussuunnitelma. Liite esikoulukomitean mietin-
töön 1972:A13. (AK5b)

7.2.1.1. Valtiovalta valmisteli päivähoitolakia
Ensimmäinen hallitusohjelmaan asti päässyt maininta päivähoitolain valmis-
teluista löytyy Ahti Karjalaisen II enemmistöhallituksen ohjelmasta joka on 
päivätty 15.7.1970. Edellisessä, Mauno Koiviston 1968–1970 johtaman hal-
lituksen ohjelmassa, oli toteamus peruskoulu-uudistuksen asteittaisen toteut-
tamisen jatkamisesta. Uudistus oli käynnistetty edellisen (Paasio1966–1968) 
hallituksen aikana. Päivähoito jäi tuolloin vielä mittavan koulu-uudistuksen 
katveeseen. (Karjalainen II 1970; Koivisto1968; Paasio 1966.)

Karjalaisen ohjelmassa todetaan sosiaalipolitiikan ja terveydenhuollon ot-
sikon alla hallituksen ryhtyvän valmisteluihin lasten lakisääteisen päivähoidon 
järjestämiseksi. Samassa hallitusohjelmassa on koulutus- ja kulttuuripolitiikan 
otsikon alla maininta esiopetuksesta; ohjelmassa todettiin, että hallitus ryhtyy 
valmistelemaan lakiesitystä, jonka mukaisesti esiluokka liitettäisiin peruskou-
lun ala-asteeseen. (Karjalainen II 1970.)

Ennen päätymistä hallitusohjelmaan päivähoitoasioita oli valmisteltu sosi-
aaliministeriön 23.3.1966 asettamassa Lasten päivähoitolaitostoimikunnassa, 
jonka tehtävänä oli ottaa selkoa lasten päivähoitolaitosten ja lastentarhanopet-
tajaseminaarien tarpeesta ja tehdä ehdotukset päivähoitolaitoksia, niiden toi-
mintaa ja valtionapua koskevaksi lainsäädännöksi sekä henkilökunnan kou-
lutuksesta. Toimikunnan työ ei kokonaisuudessaan valmistunut määräaikaan 
mennessä, vaan toimikunta päätyi jättämään toimeksiannon periaatteellista 
osaa koskevan mietinnön. Toimikunnan jäseninä olleet Helsingin ja Jyväsky-
län lastentarhanopettajaseminaarien rehtorit Siiri Valli ja Liisa Kasurinen jätti-
vät kumpikin mietintöön eriävän mielipiteen. Kumpikin eriävä mielipide koski 
lastentarhanopettajakoulutuksen pohjakoulutusvaatimuksia, joita rehtorit piti-
vät liian alhaisina mietinnön esittämässä muodossa. Toimikunnan esittämänä 
pohjakoulutuksena olisi ollut ylioppilastutkinto tai täydennetty keskikoulutut-
kinto, rehtorien kannanottojen mukaisesti koulutuksesta suoriutuminen, työssä 



96  Eeva-Leena Onnismaa

toimiminen ja jatko-opintojen suorittaminen edellyttivät välttämättä ylioppi-
lastutkintoa. Jyväskylän lastentarhaseminaarissa ylioppilastutkinto olikin ollut 
vaatimuksena seminaarin toiminnan alusta (1947) asti. Periaatemietintö jätet-
tiin sosiaaliministeriölle 31.5.1967. (KM 1967: B 46.) 

Sosiaaliministeriö asetti 17.4.1968 uuden toimikunnan laatimaan em. 
periaatemietinnön pohjalta ehdotuksen lastenseimiä, lastentarhoja ja muita 
päivähoitolaitoksia sekä lastentarhanopettajaseminaareja koskevaksi lain-
säädännöksi. Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunta sai työnsä 
valmiiksi 30.12.1969 ja jätti tuolloin esityksensä laiksi ja asetukseksi lasten-
tarhojen ja lastenseimien valtionavusta, ehdotuksen laiksi ja asetukseksi las-
tentarhaseminaareista. (KM 1969:B 104). 

Konkreettinen päivähoitolakia enteilevä teko oli lasten päivähoitokomitean 
asettaminen vuoden 1970 lopulla. Saman vuoden kesäkuussa sosiaalihallitus 
oli asettanut asiantuntijaryhmän valmistelemaan ehdotusta laiksi ja asetuksek-
si lasten päivähoidosta. 

Valtioneuvosto asetti 20.11.1970 komitean, jonka tehtävänä oli laatia val-
takunnallinen ”kokonaisohjelma lasten päivähoidon tarkoituksenmukaista 
järjestämistä varten.” (KM 1971: A 20, 3). Ohjelman tuli sisältää ehdotus 
lainsäädännöstä ja työskentelyssä tuli käyttää hyväksi aikaisempia asiasta laa-
dittuja selvityksiä. Komitean tuli olla yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa sekä kiinnittää erityistä huomiota ”avopäivähoitoon.” (mt., 3). Avopäi-
vähoidolla viitattiin perhepäivähoitoon, joka oli puuttunut aikaisempien asiaa 
selvittäneiden elinten toimeksiannoista. 

Komitea oli työnsä aikana yhteydessä Helsingin kaupungin päivähoitoko-
miteaan sekä esikoulukomiteaan. Komitean työskentely perustui myös Hel-
singin kaupungin päivähoitokomitean perhepäivähoitokokeilun raporttiin, 
naisten asemaa tutkivan komitean sekä Väestöliiton ja Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton tutkimuksiin ja katsauksiin. Komitea päätti, ettei ole tarkoituk-
senmukaista rajoittaa lasten päivähoidon kehittämistä koskemaan edes aluksi 
vain olemassa olevan perhepoliittisen lainsäädännön muutoksia. Komitea pää-
tyi esittämään lapsista aiheutuvien kustannusten tasaamista kaikkien perheiden 
osalta: komitea esitti yleislakia, joka koskisi sekä päivähoitoa että lapsiluvun 
ja perheen tulojen mukaan porrastettua lapsiavustusta. Lasten päivähoitoko-
mitean mietintö valmistui 19. lokakuuta 1971, työ oli tullut valmiiksi vajaassa 
vuodessa.  (KM 1971: A 20, 3-5; 11.) 

Mietintöön jätettiin kuusi eriävää mielipidettä. Emäntä Mirjam Honkanen 
ilmaisi eriävän mielipiteen, jossa hän ilmaisi tyytymättömyytensä ns. äidinpal-
kan jättämisestä pois komitean esityksestä. Honkanen kritisoi myös lapsiavus-
tuksen esittämistä maksettavaksi samansuuruisena riippumatta perheen tulois-
ta. Kansanedustaja Salme Katajavuoren eriävässä mielipiteessä moitittiin sitä, 
ettei komitean esitys kohdellut tasapuolisesti eri päivähoitomuotoja, vaan jätti 
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osapäivätoiminnan valtionavun ulkopuolelle. Katajavuori halusi myös poik-
keussäännöksen siirtymäkaudeksi, jolloin yli 100 lapsen päiväkotien toiminta 
olisi sallittu erityisluvalla. Kansanedustaja Lauha Männistö kritisoi esitettyjen 
lapsiavustusten veronalaisuutta. Männistö esitti myös valtionavustusta päivä-
kotien perustamiskustannuksiin. Budjettisihteeri Pekka Pitsinki ei pitänyt ko-
mitean esittämiä tulonsiirtoja (päivähoito ja lapsiavustukset) valtiontalouden 
kannalta toteuttamiskelpoisina. Filosofian maisteri Marjatta Väänänen esitti 
lapsiavustuksen maksamista mahdollisimman kattavasti, ei vain lain voimaan-
tulon jälkeen syntyneille, tämä olisi hänen mukaansa hillinnyt painetta päi-
väkotien suuntaan. Väänänen esitti myös perheenemännille omaa eläkelakia. 
Osastopäällikkö Reino Rissasen, osastopäällikkö Sakari Kallion, lääketieteen 
lisensiaatti Vappu Taipaleen, kansanedustaja Edit Terästön, toimittaja Jutta 
Zilliacuksen, Lauha Männistön ja Pekka Pitsingin allekirjoittamassa eriävässä 
mielipiteessä esitettiin, että lapsiavustus olisi pitänyt jättää komitean esityk-
sen ulkopuolelle ja liittää perhekustannusten tasaamiseen tähtäävään lainsää-
däntöön. Allekirjoittajien mukaan päivähoitosäädöksiin liitettynä se vaaransi 
päivähoidon palvelumuotojen järjestämisen ja kehittämisen. (KM 1971: A 20, 
63–66.) 

Kaikkia aikaisempia työvaiheita ja selvityksiä hyväkseen käyttänyt lasten 
päivähoidon säännöstoimikunta (KM 1972: B 44) laati hallituksen esityksen 
muotoon ehdotuksen lasten päivähoitoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Rafael Paasion vähemmistöhallitus aloitti työskentelynsä 23.2.1972 syve-
nevän talouslaman oloissa. Tästä huolimatta esitys laiksi lasten päivähoidos-
ta eteni lasten päivähoidon säännöstoimikunnan valmistelemana ja annettiin 
eduskunnalle 22.6. samana vuonna. Esitys pohjautuu pääosin lasten päivähoi-
tokomitean ehdotuksiin lukuun ottamatta komitean ehdottamaa lapsiavustusta, 
joka ei kuulunut myöskään säännöstoimikunnan tehtäviin. (HE n:o 138.) 

7.2.1.2. Kuusivuotiaiden esiopetusta valmisteltiin päivähoitouudistuksen rin-
nalla
Samanaikaisesti päivähoitolainsäädännön kanssa valmisteltiin kuusivuotiai-
den esiopetusta. Esikoulukomitean työskentely ei ollut osa päivähoitolain val-
misteluprosessia, mutta sillä oli tähän yhteyksiä. Myös ajallisesti työskentely 
oli osittain päällekkäistä lasten päivähoitokomitean kanssa. Esiopetuksen lin-
jaaminen tapahtui 1970-luvulla enemmänkin päivähoidon rinnalla kuin osana 
sitä. Esiopetuksen liittäminen kouluun joko oppivelvollisuutta edeltävänä esi-
luokkana tai oppivelvollisuusikää alentamalla kuului 1970-luvun ajatteluun. 

Valtioneuvosto asetti 4.6.1970 komitean, joka sai tehtäväkseen määritellä 
esikouluopetuksen tavoitteet, laatia yleissuunnitelma esikouluopetuksen kehit-
tämiseksi ottaen huomioon taloudelliset mahdollisuudet sekä suunnitelmat las-
ten päivähoitokysymyksen lakisääteiseksi järjestämiseksi. Komitean tuli myös 
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valmistaa kiireellisesti kokeilutoimintaa varten esikouluasteen opetussuunni-
telma sekä laatia tarpeelliset ehdotukset esikoulua koskeviksi säännöksiksi 
sekä esikoulun varsinaiseksi opetussuunnitelmaksi. Komitea jätti mietintön-
sä 30.5.1972. Kouluasiainsihteeri Yrjö Engeström ja filosofian maisteri Leila 
Räsänen jättivät mietintöön eriävän mielipiteen, jossa komitean suorittamaa 
esikoulun yhteiskuntapoliittisten edellytysten ja seurausten erittelyä pidettiin 
puutteellisena. Allekirjoittajien mukaan komitea oli liiaksi pyrkinyt välttä-
mään erimielisiä kannanottoja ja pitäytynyt siksi yleisluontoisissa esityksissä. 
Allekirjoittajat kritisoivat myös tunnustuksellista uskonnonopetusta, joka oli 
liitetty mietintöön äänestyksen jälkeen. Tämä oli erityisen ongelmallista, kos-
ka uskonnonopetuksesta vapauttaminen olisi vaikea järjestää esiopetuksessa, 
jossa ei noudateta oppituntijakoa. Koulu-uudistusten rahoittaminen ei saisi al-
lekirjoittajien mukaan myöskään lisätä pienituloisten verotaakan kasvua, vaan 
rahoitus tulisi järjestää kohdistamalla verotusta suuriin tuloihin ja yritysvoit-
toihin. (KM 1972:A 13, 79–80.) 

Esikoulukomitea antoi myös lausunnon lasten päivähoitokomitean mie-
tinnöstä, komiteat työskentelivät osittain samanaikaisesti – erillisinä, mutta 
tietoisina toisistaan. Esikoulun kokeiluopetussuunnitelma (AK5b) ilmestyi 
komiteamietinnön liitteenä ja sitä käytettiin vuonna 1971 käynnistyneessä esi-
koulukokeilussa, jota kesti vuoteen 1983 kunnissa, joissa kokeilu järjestettiin 
sosiaalihallinnon alaisuudessa ja vuoteen 1985 kouluhallinnon alaisina toimi-
neissa kokeilukunnissa.

7 2 2 .Temaattinen.kokonaisuus.II:.Päivähoitolaki.saadaan.
valmiiksi,.mutta.järjestelmä.on.yhä.keskeneräinen ..(1974–1978).

Laki lasten päivähoidosta astui voimaan huhtikuun alusta vuonna 1973. 
Lain asettamisen jälkeen päivähoitoasiat eivät olleet vielä toivotussa kun-
nossa, sekä päivähoitopaikoista että koulutetusta henkilökunnasta oli pu-
laa. Myös päivähoidon kasvatuksellinen sisältö oli määritelty vasta hyvin 
yleisluontoisesti lain 2 §:ssä. Puutteita lähdettiin korjaamaan asettamalla 
komiteoita ja työryhmiä, joiden tehtävänä oli valmistella järjestelmän 
kehittämistoimenpiteitä. Henkilöstöpulan ja henkilökunnan koulutusvaih-
toehtojen ratkaisemiseksi asetettiin vuonna 1972 – samoihin aikoihin, kun 
päivähoitolaista vielä äänestettiin eduskunnassa – Varhaiskasvatuksen 
henkilöstön koulutuskomitea. (KM 1974:15.) Se sai työnsä valmiiksi 
alkuvuodesta 1974. Samana vuonna valmistuivat sosiaalihallituksen aset-
taman päivähoidon sisällöllisen kehittämisen työryhmän valmistelemat 
Päivähoidon alustavat kasvatustavoitteet. (TM 10.12.1974.) Sama työ-
ryhmä vastasi myös vuonna 1975 julkaistusta päiväkotien 5–6-vuotiaille 
suunnatusta opetus- tai toimintasuunnitelma-asiakirjasta. (Sosiaalihallitus 
1975. Iloiset toimintatuokiot.) Kuusivuotiaiden esiopetuksen järjestämis-
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tä varten asetettiin syksyllä 1976 toimikunta valmistelemaan esityksiä 
kolmen vaihtoehtoisen mallin avulla. (KM 1978:5.) Toisen temaattisen 
kokonaisuuden aineistoon kuuluvissa teksteissä (4 kpl) painottuvat päivä-
hoidon varhaiskasvatuksen sisällölliset kysymykset. Tämän kokonaisuu-
den tutkimusaineisto koostuu seuraavista asiakirjoista:

KM 1974:15. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean 
mietintö. Helsinki 1974 (AK6)
TM 1974. Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio. 
(AK7)
TM 1975 Iloiset toimintatuokiot.(AK8)
KM 1978:5 Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (AK9)

7.2.2.1. Miten päivähoitojärjestelmän kehittäminen näkyi 1970-luvun hallitus-
ohjelmissa?
Hallitukset eivät olleet 1970-luvulla pitkäikäisiä, jaksoon ei mahtunut yhtään 
koko vaalikauden koossa ollutta hallitusta. Vuosikymmenen aikana oli 3 virka-
mieshallitusta, 2 vähemmistö- ja 5 enemmistöhallitusta. Varhaiskasvatukseen 
(tässä tapauksessa kuusivuotiaiden esiopetukseen) viitattiin päivähoitolain 
voimaantulon jälkeen seuraavan kerran hallitusohjelmassa vuoden 1973 syk-
syllä. Kalevi Sorsan enemmistöhallitus aloitti työnsä 4.9.1972 ja sen ohjelman 
1.11.1973 päivätyssä lisäpöytäkirjassa kosketeltiin myös esikoulukysymystä. 
Pöytäkirjassa todetaan, että koulutuksen osajärjestelmien, kuten esikoulun ke-
hittämissuunnitelmat laaditaan ja valmistellaan esitys koulutuksen suunnitte-
lun puitelaiksi. (Sorsa 1972; lisäpöytäkirja 1973)

Martti Miettusen II hallituksen ohjelmassa syksyllä 1975 ei viitata päi-
vähoitoon tai varhaiskasvatukseen sen paremmin sosiaali- kuin koulutuspo-
litiikankaan yhteydessä. Miettusen III hallituksen ohjelmassa vuonna 1976 
korostuivat maan taloudelliset vaikeudet, erityisesti työttömyyden hoito. Val-
tionhallinnon kasvun hillitseminen tuodaan esille ja sosiaalisten uudistusten 
kohdalla pääpainon todetaan olevan kaikkein kipeimpien ongelmien ratkaisus-
sa. Tämä tarkoitti vähimmäistoimeentulon turvaamista heikoimmassa asemas-
sa oleville. (Miettunen II 1975; Miettunen III 1976.)

Kalevi Sorsan kaksivuotisen II hallituksen ohjelma vuodesta 1977 vuo-
teen 1979 on lyhyt ohjelmajulistus, jossa ei käsitelty tarkemmin koulutus- tai 
sosiaalipolitiikkaa. Lapsiperheiden asema nostettiin esille Mauno Koiviston 
II hallituksen ohjelmassa keväällä 1979: lapsilisien ostoarvo, äitiys- ja van-
hempainloman pidentäminen, lapsiperheiden verotuksellinen asema ja nuorten 
perheiden asunnon saannin helpottaminen mainittiin erikseen. Lastenhoitojär-
jestelmän kehittäminen siten, että samalla turvataan kielellisten vähemmistö-
jen asema, mainitaan myös.(Sorsa II 1977; Koivisto II 1979.)
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Päivähoitoa kehitettiin 1970-luvun alussa sekä kiinnittämällä huomio alan 
henkilöstön koulutukseen että aloittamalla päivähoidon kasvatuksellisten ta-
voitteiden valmistelu. Päivähoidon kasvatuksellinen sisältö oli tähän mennessä 
linjattu lyhyellä maininnalla päivähoitolaissa. Valtioneuvosto asetti 21.12.1972 
komitean, jonka tehtävänä oli: 

1. Asettaa tavoitteet lasten päivähoitoalan henkilöstön koulutukselle 
2. Laatia periaateohjelma lasten päivähoitoalan henkilöstön koulutuksen 

järjestämiseksi. 
3. Valmistella tutkintosääntö ja opetussuunnitelma Jyväskylän yliopis-

tossa ja Joensuun korkeakoulussa syyslukukauden 1973 alusta lukien 
kokeilutarkoituksessa aloitettavaa uudenmuotoista lastentarhanopetta-
jien koulutusta varten ottaen huomioon, että koulutuksen tulee kestää 
kaksi vuotta ja että myös lastentarhanopettajaseminaarien tulee myö-
hemmässä vaiheessa siirtyä korkeakoulujen kanssa yhdenmukaiseen 
koulutukseen. 

4. Selvittää lasten päivähoitoalalla tarvittavan opetus- ja hoitohenkilös-
tön tarve.

5. Suunnitella lasten päivähoitoalan hoitohenkilöstön koulutus ja valmis-
tella opetussuunnitelma sitä varten. 

6. Tutkia mahdollisuudet lasten päivähoitoalan henkilöstön poikkeusval-
mistukseen edellytettynä, että pysyvät koulutusjärjestelyt eivät riittä-
vän nopeasti johda alan työvoiman tarpeen tyydyttämiseen.

7. Tehdä alustavat ehdotukset esikoulunopettajien koulutuksen järjestä-
miseksi ottaen huomioon, että esikoulunopettajien tarve tyydytetään 
pääasiallisesti toisaalta peruskoulun luokanopettajien koulutuksen 
kautta ja toisaalta järjestämällä lastentarhanopettajille jatkokoulutusta. 
(KM 1974:15, 2) 

Komitea otti nimekseen varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea 
ja se jätti mietintönsä 31.1.1974. Mietintöön jätettiin yksi eriävä mielipide, jos-
sa komitean lastentarhanopettajaopiskelijoita edustanut jäsen Vesa Komonen 
esitti lastentarhanopettajakoulutuksen vaiheittaista siirtämistä korkeakouluihin 
muun opettajankoulutuksen yhteyteen ja viimeisessä vaiheessa koulutuksen 
pidentämistä maisteritasoiseksi tutkinnoksi. (mt., 15.) 

Ennen mietinnön jättämistä komitea oli jättänyt toimeksiantonsa mukai-
sesti huhtikuussa 1973 valtioneuvostolle muistion, joka sisälsi lasten päivähoi-
toalan koulutuksen tavoitteet ja periaateohjelman koulutuksen järjestämiseksi 
sekä tutkintosääntö- ja opetussuunnitelmaehdotukset Jyväskylän yliopistossa 
ja Joensuun korkeakoulussa syyslukukauden 1973 alusta kokeilutarkoitukses-
sa aloitettua lastentarhanopettajakoulutusta varten.

Päivähoidon kasvatustavoitteiden valmistelu aloitettiin noin vuoden kulut-
tua päivähoitolain säätämisestä. Sosiaalihallitus asetti huhtikuun 17. vuonna 
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1974 päivähoidon sisällöllistä kehittämistä varten työryhmän, jonka tehtävänä 
oli laatia ehdotus päivähoidon kasvatus- ja toimintatavoitteiden määrittelemi-
seksi käyttäen hyväksi Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean 
mietintöä, tutkimuksen ja kokeilun tuloksia sekä muuta mahdollista materi-
aalia. Työryhmän tuli myös valmistella ehdotus päiväkodin, perhepäiväkodin 
sekä leikin ja toiminnanohjauksen toiminnankuvaukseksi sekä toimintaohjel-
mamalleja esitettyjen kasvatus- ja toimintatavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi 
tehtäväksi tuli selvittää päivähoidon toimintojen ohjauksen ja seurannan tarve 
ja menetelmät sekä tehdä ehdotuksia päivähoidon henkilökunnan tarvitseman 
ammattikirjallisuuden, toimintavälineiden ja -materiaalin tuottamiseksi. 

Työryhmä totesi käyttäneensä muistiossaan rinnakkaisesti käsitteitä päivä-
hoito ja varhaiskasvatus. Työryhmä määritteli päivähoidon osaksi varhaiskas-
vatusta, jonka kotien antama kasvatus ja sitä tukeva ja täydentävä päivähoito 
yhdessä muodostavat. Määritelmä kuvastaa varhaislapsuuden instituutioita 
koskevien käsitteistön horjuvuutta ja monitulkintaisuutta lakisääteisen toimin-
nan alkuvaiheessa. Päivähoito palvelujärjestelmänä toki tarjoaa yhteiskunnalle 
edellytykset täydentää ja tukea kotikasvatusta. Päivähoitojärjestelmä tarjoaa 
puitteet myös kasvatustoiminnalle, joka tapahtuu päiväkodissa tai perhepäivä-
hoidossa. Näin ilmaistuna palvelujärjestelmä (päivähoito) hahmottuu kehik-
kona, jonka kasvatuksellista sisältöä voidaan nimittää varhaiskasvatukseksi.  

Työryhmä totesi kokeneensa vaikeaksi toimeksiantonsa ensimmäisen teh-
tävän laatia ehdotus päivähoidon kasvatustavoitteiden määrittelemiseksi. Työ-
ryhmä tähdensi, että sosiaalihallitus pyytäessään muistiosta lausuntoja, lähet-
täisi lausuntopyynnön myös kentän työntekijöille. Työryhmä toivoi pikaista 
palautetta, että se voisi tältä pohjalta tarkentaa toimeksiannon ensimmäistä 
tehtävää ja käyttää palautetta hyväksi jatkotyöskentelyssä. Työryhmä korosti 
työntekijöiden demokraattista osallistumista oman työnsä tavoitteiden asetta-
miseen. Päivähoidon alustavia kasvatustavoitteita koskeva muistio valmistui 
joulukuussa 1974. (TM 10.12.1974.) 

Saatuaan valmiiksi alustavat kasvatustavoitteet päivähoidon sisällöllisen 
kehittämisen työryhmä jatkoi työskentelyään ehdotukseksi päivähoidon kas-
vatus- ja toimintatavoitteiden määrittelemiseksi. Tämän työn ohessa haluttiin 
kokeilla esiopetuskokeilun pohjalta syntyneen aineiston soveltuvuutta päivä-
hoidossa olevien 5–6-vuotiaiden kasvatuksessa ja opetuksessa. Tästä aineis-
tosta laadittiin toimintasuunnitelma (Iloiset toimintatuokiot) kokeiltavaksi 
päivähoidossa. Siihen sisällytettiin toiminnan tavoitteet selityksineen, työ- ja 
toimintatapojen esittely sekä suositus keskusaiheiksi. Mukaan liitettiin luettelo 
lauluista ja kirjoista, joita kuusivuotiaiden esiopetuskokeilun opettajat olivat 
käyttäneet eri keskusaiheiden yhteydessä. Tavoitteiden laadinnassa käytettiin 
sekä päivähoidon alustavaa tavoitemuistiota että peruskoulun alkukasvatuksen 
yleistavoitemuistiota sikäli kuin se oli sovellettavissa 5–6-vuotiaille. Asiakirja 
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on ensimmäinen päivähoidon varhaiskasvatusta varten laadittu opetus- tai toi-
mintasuunnitelman perusteteksti. Se sijoittuu kaikille päivähoidon ikäryhmil-
le tarkoitetun varhaiskasvatuksen ja 6-vuotiaiden esiopetuksen välimaastoon. 
(Sosiaalihallitus 1975. Iloiset toimintatuokiot.) 

7.2.2.2. Lasten päivähoidon neuvottelukunta
Valtioneuvosto asetti vuoden 1976 alussa neuvottelukunnan, jonka tehtäväk-
si määriteltiin esitysten ja aloitteiden tekeminen lasten päivähoidoin sisällön 
kehittämiseksi ja siihen liittyvien seikkojen huomioiminen päivähoitohenki-
löstön koulutuksessa. Lisäksi neuvottelukunnan tuli antaa lasten päivähoitoa 
koskevia lausuntoja sekä suorittaa muita sosiaali- ja terveysministeriön anta-
mia asiaan liittyviä tehtäviä. Neuvottelukunta asetti keskuudestaan tieteellisen 
jaoston, jonka tehtävänä oli tutkimusta koskevien asioiden valmistelu neuvot-
telukunnalle, tutkimuksen tarpeen ja kehittämisen seuraaminen sekä pyrkimi-
nen vaikuttamaan siihen, että tutkimusresurssien jaossa otettaisiin huomioon 
päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tutkimuksen tarpeet. (Lasten päivähoidon 
neuvottelukunta 1979, 1–3.)

Neuvottelukunta oli nimetty kehittämään tuoreen päivähoitolain alais-
ta sosiaalipalveluksi määriteltyä toimintaa, mutta sen jäsenistössä oli vahva 
kasvatustieteellinen edustus. Puheenjohtajana toimi kasvatustieteen professori 
Erkki. A. Niskanen ja jäsenistössä oli mm. ensimmäistä varhaiskasvatuksen 
apulaisprofessuuria tuolloin hoitanut Mikko Ojala. Neuvottelukunnan työs-
kentelyn varhaiskasvatuksellinen orientaatio oli selkeä, vaikka nimi viittasi 
päivähoitoon. Neuvottelukunnan tieteellinen jaosto vetosi mm. valtakunnal-
lisiin viisivuotissuunnitelmiin lasten päivähoidosta, joissa oli tuolloin paino-
tettu päivähoidon pedagogiikan kehittämistä ja pitkäjänteistä perustutkimusta 
tämän perustana. (Lasten päivähoidon neuvottelukunta 1979, 2–3 .)

7.2.2.3. Oppivelvollisuusiän alentaminen tavoitteena esiopetuksen kahdessa 
vaihtoehtomallissa
Marraskuussa 1976 opetusministeriö asetti toimikunnan, jonka tuli valtioneu-
voston periaatepäätöksen (30.5.1974) mukaisesti laatia ”suunnitelma kuusi-
vuotiaiden koulutuksen järjestämiseksi siten, että tämä toimenpide edistää 
lasten kokonaispersoonallisuuden myönteistä kehitystä ja kohottaa heidän 
koulusaavutustensa tasoa.” (KM 1978:5, II)

Tässä tarkoituksessa toimikunnan tuli
1. Määritellä kuusivuotiaiden yleiset kasvatus- ja opetustavoitteet ottaen 

huomioon jäljempänä mainitut koulutuksen järjestämisvaihtoehdot.
2. Laatia edellä mainittujen kasvatus- ja opetustavoitteiden pohjalta kuu-

sivuotiaiden opetuksen järjestämisestä kolme vaihtoehtoista suunni-
telmaa, joista ensimmäisessä mainitun ikäluokan opetus järjestetään 
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vapaaehtoisena esiluokkana, toisessa yhdeksänvuotiseen peruskou-
luun liittyvänä ja oppivelvollisuuteen kuuluvana esiluokkana, jolloin 
erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimisvalmiuksien luomiseen ja 
kasvuympäristönvirikkeiden vähyydestä johtuvien kehitysviivästy-
mien korjaamiseen, sekä kolmannessa oppivelvollisuuden suorittami-
seen kuuluvana kymmenvuotisen peruskoulun ensimmäisenä luokka-
na, jolloin peruskoulun muiden luokka-asteiden sisällöt ja tavoitteet 
muodostuvat nykyisiä korkeammiksi; lisäksi toimikunta velvoitettiin 
myös selvittämään mahdollisuuksia alentaa oppivelvollisuusikärajaa 
yhdellä vuodella.

3. Laatia selvitys niiden koulurakenteeseen ja opetussuunnitelmiin koh-
distuvien muutosvaatimusten pääkohdista, jotka aiheutuvat kohdassa 
2 tarkoitetuista vaihtoehtoisista suunnitelmista.

4. Selvittää, miten kuusivuotiaiden koulutus voitaisiin kohdassa 2 tar-
koitettujen vaihtoehtojen mukaisesti tarkoituksenmukaisimmin järjes-
tää asutusrakenteeltaan erityyppisillä alueilla ottaen huomioon myös 
mahdollisuudet lasten päivähoitojärjestelmän käyttämiseen kohdan 2 
ensimmäisen vaihtoehdon mukaista järjestelyä toteutettaessa.

5. Suorittaa kohdassa 2 mainittujen vaihtoehtoisten suunnitelmien ver-
tailu, jossa otetaan huomioon uudistuksen kustannukset, aikataulu, 
vaihtoehtojen vaikutukset kuusivuotiaiden koulutuksen ja lasten päi-
vähoidon järjestämiseen asutusrakenteeltaan erityyppisillä alueilla, 
peruskoulun kehittämiseen, keskiasteen uudistukseen ja opettajatar-
peeseen sekä muut vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat tekijät. (mt., 
II–III)

Toimikunta jätti mietintönsä opetusministeriölle 30.1.1978. Mietinnössä esi-
teltiin toimeksiannon mukaiset kolme vaihtoehtoista esiopetusmallia, joista 
kaksi jälkimmäistä edellyttivät oppivelvollisuusikärajan alentamista kuuteen 
vuoteen.  Mietintöön jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Ensimmäinen oli eri-
koistutkija (sittemmin osastopäällikkö) Tauno Pesolan, joka piti toimikunnan 
esityksiä liian kalliina ja toivoi esiopetusta kehitettävän mieluummin osana 
lasten päivähoitoa kuin mittavana erillisuudistuksena. Apulaisosastopäällik-
kö Pentti Koivun, apulaisosastopäällikkö (sittemmin osastopäällikkö) Matti 
Marjasen, ylitarkastaja Silja Lihrin ja päivähoitotoimenjohtaja Eeva-Maija 
Pikkasen eriävässä mielipiteessä arvosteltiin toimikunnan työskentelyn kou-
lupainotteisuutta sekä irrallisuutta päivähoidon kehittämisestä.(mt., 272–278.)
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7 2 3 .Temaattinen.kokonaisuus.III:.Kehykset.on.luotu..
–seuraavaksi.määritellään.tavoitteet.ja.sisältö.(1980–1989)

1980-lukua leimasi keskusjohtoisuuden vähentäminen ja normiohjauksen 
purkaminen sosiaalipalveluissa. Toisaalta päivähoidon sisältöä kehitettiin 
tuolloin voimakkaasti asettamalla toiminnalle kasvatukselliset tavoitteet 
ja laatimalla näihin pohjaavat toimintasuunnitelman perusteet kaikille 
ikäryhmille. Sosiaalihallituksen mittava kehittämishanke ”Voisiko jotain 
olla toisin lasten päivähoidossa” tuotti päivähoidon käytäntöjä kritisoivia 
raportteja. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja vaihtoehtoinen kotihoidon 
tuki alle kolmevuotiaille liitettiin lainsäädäntöön vuonna 1984. Esikou-
lukokeilu päättyi vuonna 1985 ja sosiaali- ja kouluhallituksessa valmis-
teltiin erilliset ohjeistukset päiväkodeissa ja opetusministeriön luvalla 
peruskouluissa annettavaa esiopetusta varten. 
Kolmannen temaattisen kokonaisuuden tutkituissa asiakirjoissa (6 kpl) 
painottui varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja sisällön linjaaminen ja ohja-
us. Tämän jakson aineisto koostuu seuraavista asiakirjoista:

KM 1980: 31. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980:31 
(AK10)
KM 1981:13. Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikun-
nan  mietintö. Betänkande avgivet av kommissionen för läroplaner för 
dagvårdspersonal. (AK 11)
Sosiaalihallitus 1984. Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma. 
Sosiaalihallituksen julkaisuja 1/1984. Helsinki: Valtion painatuskes-
kus. (1985 voimaan) (AK12)
Sosiaalihallitus 1986. Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon toi-
mintasuunnitelma. Sosiaalihallituksen julkaisuja n:o 4/1986. (AK13)
Kouluhallitus 1987. Peruskoulun opetuksen opas: esiopetus. (AK15)
Salminen, H. 1988. Kolme-viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimin-
tasuunnitelma. Sosiaalihallituksen julkaisuja 2/1988. Valtion painatus-
keskus. Helsinki.(AK14) 

7.2.3.1. Siirtymä 1980-luvulle – vaihtoehtojen politiikkaa
Sorsan III hallituksen ohjelmassa helmikuussa 1982 todettiin, että hallituksen 
tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti pienten lasten hoitojärjestelyjä siten, 
että otetaan huomioon sekä kotona että kodin ulkopuolella tapahtuva hoito. 
Tämä ennakoi seuraavan hallituksen (Sorsa IV) aikana tapahtunutta päivähoi-
to-oikeuden vahvistamista ja kotihoidontukijärjestelmän tuloa. Subjektiivinen 
päivähoito-oikeus ja sille vaihtoehtona kotihoidon tuki astuivat säädöksinä 
voimaan vuonna 1985 ja täysimittaisina käytäntöön vuoteen 1990 mennessä. 
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Ohjelmassa oli myös maininta siitä, että hallitus halusi edelleen jatkaa tehtävi-
en ja päätösvallan siirtämistä valtion keskushallinnolta väliportaan hallinnolle 
ja kunnille. (Sorsa III 1982; Sorsa IV 1983.)

Sorsan IV hallituksen ohjelmassa toukokuulta 1983 on maininta pienten 
lasten hoidon ja vanhempien valinnanvapauden turvaamisesta pidentämällä 
asteittain vanhempainrahan maksukautta, kehittämällä päiväkoti- ja perhepäi-
vähoitoa sekä laajentamalla lakisääteistä hoitotukijärjestelmää. Esiopetukseen 
ei viitattu kummassakaan ohjelmassa. Sorsan IV hallituksen aikaan alkoi voi-
makas hallinnon hajauttaminen, tällöin päätettiin myös hallinnon hajauttamis-
komitean (KM 1986:12) asettamisesta. Kuntien itsehallinnon lisääminen ajoit-
tui tähän yhteyteen.(Sorsa III 1982; Sorsa IV 1983.)

Hallittu rakennemuutos on iskulause, josta Holkerin keväällä 1987 työnsä 
aloittanut hallitus muistettaneen parhaiten. Perhepolitiikan otsikon alla koros-
tettiin erilaisten lastenhoitomuotojen – myös kotihoidon tuen – kehittämistä 
tavoitteena luoda perheille todellinen valinnanvapaus. Kunnallisia päivähoito-
paikkoja tuli lisätä niin, että tavoitteena oli hoitopaikan tarjoaminen jokaiselle 
tarvitsevalle. Holkerin koko vaalikauden ajan (1987–1991) istunut hallitus toi-
mi aikana, jolloin subjektiivinen päivähoito-oikeus oli myönnetty kaikille alle 
3-vuotiaille ja kotihoidontukijärjestelmä luotu tälle vaihtoehdoksi. Pienimpien 
lasten subjektiivinen oikeus astui voimaan vaiheittain vuoteen 1990 mennessä. 
Myös vanhempainlomakauden pidentäminen oli esillä ohjelmassa. Esiopetusta 
ei edelleenkään mainittu hallituksen ohjelmassa. (Holkeri 1987)

Varhaiskasvatuksen kannalta pitkälle ulottuvia vaikutuksia on ollut halli-
tusohjelmassa mainituilla lasten päivähoitoa koskevien säädösten tarkistuksil-
la – käytännössä tämä tarkoitti niiden väljentämistä. Linjauksen mukaisesti 
säädöksiä tuli tarkistaa siten, etteivät liian tiukat ryhmäkokoja, henkilöstömi-
toitusta ja tiloja koskevat säädökset estäisi päivähoidon tarkoituksenmukaista 
järjestämistä alueellista ja paikallista tarvetta vastaavasti. (Holkeri 1987.)

7.2.3.2. Normiohjauksen purku: yleiskirjeistä oppaisiin ja suosituksiin
Valtiojohtoisen päivähoitojärjestelmän muotoutuminen jatkui koko 1980-lu-
vun ajan. Päivähoitolakia täydennettiin parlamentaaristen kasvatustavoittei-
den pohjalta vuonna 1983. Näin lakiin liitettiin myös tiukempi laadullinen 
velvoite. (Laki lasten päivähoidosta §2a). Päivähoito oli edelleen melko tiu-
kasti normitettua toimintaa. Sosiaalihallitus ohjasi sen alaisuuteen kuuluvaa 
toimintaa yleiskirjeillä. Sosiaalihallituksen yleiskirjeessä A 3/1984 annetaan 
lasten päivähoidon järjestämistä koskevia ohjeita ja suosituksia. Asiakirja 
määrittelee päivähoidon päämääräksi lapsen hyvän hoidon turvaamisen, lap-
sen kehityksen ja oppimismahdollisuuksien edistämisen ”kodinomaisessa 
ympäristössä.”(mt., 1.) Myös termiä varhaiskasvatus käytetään, yleiskirjeen 
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alussa todetaan: ”Varhaiskasvatus luo olennaisen perustan ihmisen inhimilli-
selle kasvulle, elinikäiselle kasvatukselle ja koulutukselle.” (mt., 1). 

Yleiskirjeessä päivähoito määritellään olennaiseksi osaksi yhteiskunnan 
perhepolitiikkaa ja sosiaalipalvelujärjestelmää. Koska päivähoito kuitenkin 
muodostaa keskeisimmän osan julkista varhaiskasvatustoimintaa, edellytetään 
yleiskirjeessä, että päivähoitoa tulee kehittää osana yleistä kasvatus- ja koulu-
tusjärjestelmää. (Sosiaalihallitus 1984, 1).

Päivähoitolain 2 §:n mukaisesti yleiskirje toteaa palvelun saajiksi ”lapset, 
jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet 
sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat 
lapset. Niin kauan kuin päivähoitopalveluita ei ole vielä riittävästi tarjolla, 
joudutaan lapsia päivähoitoon otettaessa suorittamaan valintaa.” (Sosiaa-
lihallitus 1984, 3). Edelleen todettiin, että lapsivalinnoissa tuli antaa etusija 
sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitseville. Tällaisessa 
tarpeessa oleviksi määriteltiin ansiotyössä käyvien, opiskelevien, sairauden 
vuoksi tai muusta syystä hoitotyöstä estyneiden huoltajien lapset. Myös eri-
tyistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset tuli asettaa etusijalle valinnoissa. 
Lastenkodeissa hoidettavien lasten osallistumiseen päivähoitopalveluihin tuli 
kiinnittää huomiota erityisesti viimeisenä vuotena ennen koulun alkua. (mt., 
3.) Suomeen palaavien siirtolaisperheiden lapset sekä kielellisten ja muiden 
vähemmistöryhmien lasten päivähoidon järjestämiseen tuli kiinnittää huo-
miota. Vielä 1980-luvulla siirtolaisuus kytkeytyi lähinnä Ruotsiin työn takia 
muuttaneiden suomalaisten mahdollisiin paluumuuttoihin. Suomeen kohdis-
tuva maahanmuutto alkoi vilkastua vasta 1990-luvun alussa ja tätä ennen vä-
hemmistöryhmillä käsitettiin lähinnä maassa ennestään asuneita ryhmiä, kuten 
ruotsinkieliset, romanit, tataarit ja saamelaiset. 

Niille 3–6-vuotiaille – ja sitä vanhemmille – lapsille, jotka eivät tarvitse 
kokopäivähoitoa tulee yleiskirjeen mukaan järjestää ”riittävästi ja paikallisiin 
olosuhteisiin soveltaen monipuolisesti kehittävää kasvatuksellista toimintaa 
sekä päiväkodissa että leikin ja toiminnan ohjauksen työmuodoin. Kuusivuoti-
aiden esiopetuksen tarpeeseen kiinnitetään huomiota käyttämällä hyväksi sekä 
kokopäiväistä että osapäiväistä päivähoitoa. Koululaisten päivähoitopalvelui-
ta tulisi myös olla saatavissa.” (Sosiaalihallitus 1984, 4).  Kuusivuotiaiden tu-
lisi saada osallistua päiväkodin esiopetukseen myös silloin, kun lapsi muutoin 
on perhepäivähoidossa. (mt., 4–5.)  

Valtioneuvoston syksyllä 1986 tekemän norminannon uudistamista kos-
kevan päätöksen mukaisesti sosiaalihallitus vähensi yleis- ja ohjekirjeillä 
tapahtuvaa ohjausta ja siirtyi aikaisempaa enemmän tiedon välitykseen ja 
yleisohjaukseen, jota varten perustettiin mm. opaskirjasarja. Opaskirjojen 
tavoitteena oli antaa tietoa erilaisista palvelujen toteuttamismalleista ja aut-
taa sosiaalihuollon ratkaisuja tehtäessä. Opassarjassa ensimmäisenä ilmestyi 
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kirjanen ”Lasten päivähoidon vaihtoehdot”. (Sosiaalihallitus 1988.) Oppaassa 
luodaan katsaus lastentarhatoiminnan historiaan, kuvataan päivähoitolain ja 
kasvatustavoitekomitean määrittelemää päivähoitokulttuuria sekä palvelujär-
jestelmään kuuluvia vaihtoehtoja perheille. Tekstissä painotetaan päivähoidon 
sosiaalipalveluluonnetta. Toiminnan kasvatuksellisia ulottuvuuksia käsitellään 
kasvatustavoitteiden, ”kotikasvatuksen tukemisen” ja esiopetuksen yhteydes-
sä. Varhaiskasvatus-termi esiintyy tekstissä joitakin kertoja, mutta sen avulla 
ei luonnehdita toimintaa kattavasti.

7.2.3.3. Päivähoidolle määritellään viimein kasvatustavoitteet
Valtioneuvosto asetti 9.3.1979 komitean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset 
lasten päivähoidon yleisiksi kasvatustavoitteiksi, ehdotukset kotikasvatusta 
tukevassa päivähoidon ja kotien välisessä yhteistyössä noudatettavista peri-
aatteista sekä valmistella ehdotukset päivähoitotoiminnan sisällön yleisperi-
aatteista, suunnittelusta ja toteuttamisesta. Komitean tuli niin ikään laatia eh-
dotukset ja suuntaviivat tarvittavan oppi- ja toimintamateriaalin ja välineistön 
tuottamiseksi sekä selvittää olisiko lasten päivähoidon yleiset kasvatustavoit-
teet syytä ilmaista jonkinasteisilla säädöksillä. (KM 1980: 31, 2.) 

Komitea otti nimekseen päivähoidon kasvatustavoitekomitea ja se jätti 
mietintönsä 30, toukokuuta 1980. Mietinnön IV luvun (Päivähoidon kasvatus-
tavoitteet) luonnokseen pyydettiin lausuntoja useilta asiantuntijoilta, ammat-
tijärjestöiltä sekä mm. poliittisilta nuorisojärjestöiltä. Mietinnön liitteinä oli 
muistio kasvatustavoitteiden toteuttamiseen liittyvistä näkökohdista. Muistion 
laati työryhmä, johon kuuluivat komitean jäsenistä apulaisprofessori Lea Pulk-
kinen, osastopäällikkö Sinikka Rautakivi ja tutkija Helena Siren-Tiusanen, li-
säksi asiantuntijana mukana oli lehtori Pirkko Niiranen. Toisena liitteenä oli 
laki lasten päivähoidosta, jossa kasvatustavoitteet ilmaistiin vasta muodossa 
(---)”päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se edistää lapsen kehitys-
tä ja oppimismahdollisuuksia (---)”. (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36). 

Myös lakiin lasten päivähoidosta liitettiin vuonna 1983 ns. kasvatustavoi-
tepykälä (L 1973/36 § 2a), jossa ilmaistiin päivähoidon kasvatukselliset tavoit-
teet aiempaa täsmällisemmin.

7.2.3.4. Päivähoidon ammattiryhmien koulutusta linjataan perusteellisesti
Opetusministeriö asetti 23.5.1979 toimikunnan, jonka tehtävänä oli valtioneu-
voston 1.2.1979 tekemän periaatepäätöksen lasten päivähoidon henkilöstön 
koulutuksen kehittämisestä mukaisesti

1. määritellä lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan koulutuksen yleista-
voitteet,

2. valmistella ehdotukset lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien koulu-
tuksen edellyttämiksi opetussuunnitelmiksi,
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3. valmistella ehdotus päiväkotiapulaisten kouluttamiseksi lastenhoita-
jiksi tarvittavasta opetussuunnitelmasta,

4. laatia ehdotus edellä kohdissa 2 ja 3 tarkoitettujen opetussuunnitelmi-
en edellyttämiksi koulutusjärjestelyiksi,

5. valmistella edellä tarkoitettujen ehdotusten toteuttamisen edellyttämät 
säännösehdotukset.

Tehtävässään toimikunnan tuli kiinnittää erityistä huomiota siihen, että päivä-
hoidon henkilöstön koulutuksessa otetaan erityisesti huomioon lapsen persoo-
nallisuuden tunne- ja taitoalue. (II)

Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan tuli saada työnsä 
valmiiksi vuoden 1980 loppuun mennessä. Määräaikaa jatkettiin toimikunnan 
esityksestä ja se jätti mietintönsä 31.3.1981. (KM 1981:13.) Mietinnön liitteis-
sä oli mm. eri henkilöstöryhmien tehtävien kuvaukset, laskelmia eri koulu-
tuksiin otettavien lukumääristä sekä ehdotukset koulutusta koskevia lakeja ja 
asetuksia varten. 

7.2.3.5. Opetus- ja toimintasuunnitelman perusteita 1980-luvun päivähoidon 
varhaiskasvatukselle
Sosiaalihallitus valmisteli 1980-luvulla toimintasuunnitelmat kaikille päi-
vähoidon ikäryhmille. Suunnitelmat perustuvat lasten päivähoidon sisällön 
työryhmän työskentelylle. Ensimmäisenä valmistui kuusivuotiaiden lasten 
esiopetussuunnitelma. Työryhmän esittämä esiopetussuunnitelma oli tarkoitet-
tu sekä päiväkodeissa että peruskoulussa annettavan esiopetuksen tarpeisiin. 
Suunnitelma korvasi päiväkotien osalta vuonna 1984 päättyneessä esikoulu-
kokeilussa käytössä olleen kokeiluopetussuunnitelman vuodelta 1972. (Sosi-
aalihallitus 1984.) 

Alle kolmevuotiaiden lasten toimintasuunnitelma on tarkoitettu päiväko-
tien, perhepäivähoidon ja leikkitoiminnan käyttöön. Toimintasuunnitelman 
ilmestyessä oli saatu aikaan lainmuutos, joka antoi alle 3-vuotiaiden perheil-
le viimeistään vuonna 1990 subjektiivisen oikeuden valita, hoidetaanko lasta 
kotihoidon tuella kotona, vai käytetäänkö päivähoitopaikkaa. (Sosiaalihallitus 
1986.)

Kolme–viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelman todettiin 
olevan ”keskimmäinen osa” kokonaissuunnitelmaa – se ilmestyi kuitenkin sar-
jan viimeisenä kuusivuotiaiden ja alle kolmevuotiaiden suunnitelmien jälkeen. 
Tarkoitus on, että suunnitelma muodostaisi välivaiheen alle kolmevuotiaiden 
”kokonaisvaltaisesta, toiminnan tavoitteet, sisällöt ja lapsen kehityksen yh-
distävästä tarkastelusta kuusivuotiaiden tavoitteittain ja sisältöalueittain eriy-
tettyyn toimintasuunnitelmaan” (Sosiaalihallitus TM 2/1988, esipuhe). Seu-
raavaksi lasten päivähoidon sisällön työryhmä ehdotti projektia, joka tuottaisi 
toimintasuunnitelmat päivähoidossa oleville koululaisille ottaen huomioon 
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leikkitoiminnan antamat monipuoliset mahdollisuudet sekä yhteistyön nuo-
riso- ja kulttuuritoimen kanssa. (mt., Vappu Taipaleen saatesanat.) Toimin-
tasuunnitelma tarkoitettiin käytettäväksi kaikissa lain tarkoittamissa päivä-
hoitomuodoissa, lisäksi sitä voitiin hyödyntää lastenkodeissa ja sairaaloiden 
lastenosastoilla. 

7.2.3.6. Kohti normitonta 1990-lukua
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 28.7.1988 työryhmän, jonka tehtäväksi 
annettiin kunnallisen lasten päivähoidon muotojen, päivähoitotilojen raken-
tamisen liittyvien kysymysten, henkilökunnan saatavuuteen ja koulutukseen 
liittyvien kysymysten sekä päivähoidon sääntelyn tarkoituksenmukaisuuden 
selvittäminen. Työryhmä otti nimekseen päivähoidon kehittämistyöryhmä. 
Työryhmässä oli vahva ammattijärjestöjen edustus. Edustettuina olivat Las-
tentarhanopettajaliitto, Tehy, KTV, Sosiaalityöntekijäin liitto, Kunnallisvirka-
miesliitto ja Suomen päivähoitajat.

Työryhmä esitti päivähoidolle ”aluevastuullisia tavoitteita”, uudistamalla 
paikallista hallintoa, antamalla toimintayksiköille enemmän valtaa sekä akti-
voimalla vanhempia toiminnan suunnitteluun. Päivähoitotoimintojen, -muoto-
jen, ja ryhmien muodostamista tulisi tehdä joustavammaksi. Ylipäätään kuntiin 
kohdistuvan yksityiskohtaisen ohjauksen tulisi olla työryhmän mielestä mah-
dollisimman vähäistä. Työryhmän lähtökohtana oli, etteivät sen ehdotukset 
pidä sisällään lasten ja henkilöstön välisten suhdelukujen muuttamista. Työ-
ryhmä antoi suuntaviivat ”normittomalle” 1990-luvulle: se halusi väljentää oh-
jausta eikä se myöskään ottanut kantaa sisällöllisiin kysymyksiin. Työryhmän 
muistio jätettiin sosiaali- ja terveysministeriölle 7.11.1989, muistio ei kuulu 
tutkimuksen varsinaiseen aineistoon. (TM 1989:13.) Vuosikymmenen lopul-
la linjattiin myös varhaislapsuutta ja -kasvatusta koskevaa tutkimusta. (KM 
1989:28.) Toimikunta päätyi esittämään tutkimuksen kehittämisohjelmaa, jos-
sa oli kolme teema-aluetta: Lapsuus ja lapsen yhteiskunnallinen asema, lapsen 
toiminta ja vuorovaikutus sekä lapsen yksilölliset kehitysedellytykset.

7.2.3.7. Voisiko jotain olla toisin? ja Käytäntöshokki – esimerkkejä 1980-luvun 
kehittämishankkeista
Vuonna 1987 sosiaalihallitus käynnisti projektin, jonka tavoitteena oli tuot-
taa, kokeilla ja arvioida erilaisia malleja ratkaisuksi päivähoidossa esiintyviin 
ongelmiin. Projektin väliraportissa kuvataan, miten projekti sai alkunsa tilan-
teesta, jossa ”(---) joukko virkamiehiä ja -naisia keskusteli lapsista ja päivä-
hoidosta.” (Rusanen 1989, 7). 

Keskustelussa oli todettu, että päiväkodin työnjako ja kelpoisuusehdot 
olivat liian jäykät, lisäksi päiväkodin tilat olivat vajaakäytössä. Virkamies-
ten aloittamaa ideointia jatkettiin päivähoidon kehittämisseminaarissa Tam-
pereella lokakuussa 1987. Seminaarissa kyseenalaistettiin mm. päiväkodin 
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lapsiryhmien muodostaminen lasten iän perusteella. Kritiikkiä sai myös ns. 
erityislasten sijoittaminen omiin ryhmiinsä. Myös vanhempien osallistumisen 
lisäämistä pidettiin tärkeänä. Seminaarissa pohdittiin jopa, olivatko kaikki 
päivähoidon kasvatustavoitteet toteuttamiskelpoisia vai tulisiko niitä asettaa 
tärkeysjärjestykseen. (Sosiaalihallitus 1987.) 

Projektilla oli läheiset yhteydet yhteispohjoismaiseen BASUN-projektiin 
(Barn, samhälle och utveckling i Norden) sekä Joensuun yliopiston Suomen 
Akatemian tukemaan Lapsen käyttäytyminen ja kasvuympäristö -tutkimuk-
seen (Huttunen 1988). Projektia aloitettaessa sen nimeksi oli ajateltu ”Voisiko 
kaikki olla toisin lasten päivähoidossa?” Projektin johtoryhmä kuitenkin lie-
vensi sanamuotoa, tyydyttiin kysymään: ”Voisiko jotain olla toisin?” Hank-
keen loppuraportin I osassa todetaan, että tutkimuksesta vastanneen Erja Ru-
sasen ja hankkeen tieteellisen asiantuntijan Anja-Riitta Lahikaisen ”yhteistyön 
intensiteettiä oli vauhdittamassa molempien selkeä näkemys siitä, että suoma-
laisessa päivähoidossa on lasten tarpeita ohittavia elementtejä, ja että tuohon 
asiantilaan on saatava muutos.” (Rusanen 1990a, esipuhe). Tutkimusraportin 
II osassa (Rusanen 1990b) kuvataan tarkemmin kunnissa toteutettujen kokei-
lujen sisältöjä. 

Kehittämishankkeen teoreettisena jäsennyksenä käytettiin Bronfenbrenne-
rin ekologista mallia. Muita hankkeen raportoinnissa esille tuotuja näkökoh-
tia olivat sosiologien ja psykoanalyytikkojen esittämä kasvatusorientoituneen 
ajattelun kritiikki ja piilo-opetussuunnitelman käsite. Myös Alice Millerin 
kasvatuksen alistusmekanismeja ja lapsiin kohdistetun henkisen väkivallan 
muotoja koskeviin kirjoituksiin viitattiin. (Rusanen 1990a, 5 ja 4.) Keskeinen 
käsite on BASUN-projektista omaksuttu kaksoissosialisaatio, jolla tarkoite-
taan lapsen elämän jakautumista kahteen maailmaan – kotiin ja päivähoitoon 
– joiden muodostamassa kokonaisuudessa lapsi elää. Lapsen kaksi maailmaa 
muodostavat systeemin, jonka molemmat puolet vain lapsi tuntee hyvin. Lap-
sesta huolehtivat aikuiset tuntevat yleensä vain toisen puolen, kodin tai päivä-
hoidon tapahtumat. (Rusanen 1990a, 17; Kts. myös Dencik 1989; Lahikainen 
ja Strandell 1988.)

Vanhemmilla on hankkeen raportin mukaan ensisijainen kasvatusoikeus 
ja -velvollisuus, mutta lasta on aina kohdeltava hyvin. Päivähoidolta edelly-
tetään, että kasvatus toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa, lapsen yksilölli-
set lähtökohdat otetaan huomioon ja päivähoidon kasvatustavoitteet otetaan 
toiminnassa huomioon. Raportissa todettiin, että mikäli kodin ja päivähoidon 
näkemykset kasvatuksesta ovat keskenään ristiriidassa, lainsäädäntö ei mää-
rittele, kummanko näkemyksen mukaisesti tulisi toimia. (Rusanen 1990a, 7–8 
ja 18.)

Kokeiluun valittiin seitsemän kuntaa eri puolilta Suomea. Kuntien valin-
nassa otettiin huomioon myös niiden muutosvalmius, jolla tarkoitettiin sekä 
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psyykkistä halukkuutta työn kehittämiseen että organisatorisia puitteita. Klii-
nisestä psykoterapiasta otettiin käyttöön muutosvastarinnan käsite, jolla vii-
tattiin tilanteeseen, jossa henkilölle esitetään informaatiota, joka saattaa hänen 
toimintansa kielteiseen valoon – tällöin yksilö asettuu vastustamaan vaikutus-
yrityksiä ja kieltäytyy vastaanottamasta viestiä. (Rusanen 1990a, 21–22.) 

Kokeiluja arvioitiin aihealueittain. Päiväkodin traditioiden purkamisen ja 
organisoidun päiväjärjestyksen muuttamisen tavoitteena oli helpottaa lapsen 
kaksoissosialisaation ongelmakohtia. Kokeilujen yleisperiaatteet olivat osit-
tain samat eri kunnissa. Kokeilujen avulla pyrittiin pois ryhmäsidonnaisuudes-
ta (esimerkiksi hitaampien odottelusta ulos mennessä), aikasidonnaisuudesta 
(esimerkiksi tietynpituisesta päivälevosta) ja tilasidonnaisuudesta (esimerkiksi 
siitä, ettei toisten ryhmien tiloihin saanut mennä kuin luvalla). Työntekijät, eri-
tyisesti lastentarhanopettajat, kokivat rooliristiriitaa traditioiden purkamisessa. 
Lasten reaktiot muutoksiin olivat vaihtelevia. (Rusanen 1990a, 41–43.)

Vanhempien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen keinoiksi valittiin eri-
laisia menetelmiä toimipisteiden ja vanhempien kiinnostuksen mukaan. Ta-
voitteena oli helpottaa päivähoidon ja kodin maailmojen yhteensovittamista, 
kokeilun myötä keskustelut ja muu kanssakäyminen vanhempien ja työnteki-
jöiden kesken olikin lisääntynyt jonkin verran. Vanhempien osallistumiseen 
päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyi ongelmia. Yhdes-
sä kokeilupäiväkodissa tuloksena oli henkilökunnan irtisanoutumisten myötä 
koko työyhteisön hajoaminen. (Rusanen 1990a, 44–54.)

Toisena 1980-luvun lopun varhaiskasvatusilmapiiriä leimanneena ilmiönä 
voidaan mainita Merja Korhosen pro gradu-tutkimuksesta lähtenyt keskuste-
lu. (Korhonen 1989a.) Opinnäytetyön pohjalta julkaistiin samana vuonna kir-
ja (Korhonen 1989b), joka levisi laajalti päivähoidon kentällä. Kirjan otsikon 
termi ”käytäntöshokki” viittaa Donald Broadyn joitakin vuosia aikaisemmin 
suomeksi ilmestyneeseen Piilo-opetussuunnitelma-teokseen. (Broady 1986.) 
Käytäntöshokki kuvaa tilannetta, jossa koulutodellisuutta uudistamaan pyrki-
vät opettajat odottavat alistavista ja latistavista käytännöistä ”vapautettujen” 
oppilaiden käyttäytyvän solidaarisesti vapauttajiaan kohtaan. Näin ei kuiten-
kaan tapahdu, vaan uudistuksista seuraa pikemminkin häiriökäytöstä, jopa 
kaaos. Tämä voi johtaa uudistusten takaisinvetämiseen ja palaamista lähtöti-
lanteeseen. Myös Korhonen pyrki lisäämään lasten aktiivista roolia päiväkodin 
toiminnan suunnittelussa ja pyrki purkamaan jäykiksi kokemiaan työnjaollisia 
ja muita rakenteita päiväkodissa. Korhonen kohtasi myös tietyn käytäntösho-
kin tutkimuspäiväkodissaan. 

Kirjan pohjalta virinneessä keskustelussa käytäntöshokki-sana näyttäisi 
saaneen myönteisen konnotaation: 1980-luvun varhaiskasvatuskeskustelua 
leimasi päiväkotien toimintakulttuurin voimakas kritiikki ja sen mukaisesti 
pyrittiin poistamaan kaikenlaiset päiväkodeista lasta ja henkilökuntaa rajoit-
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taviksi ja alistaviksi nimetyt rakenteet. Tällaisia olivat esimerkiksi ohjatut 
toimintatuokiot, toistuva päivärytmi ja sen mukaiset ruokailut, ulkoilut ja päi-
välepo. Myös henkilökunnan työnjakoa haluttiin uudistaa tasa-arvoisempaan 
suuntaan ja heikentää lastentarhanopettajan roolia ryhmän pedagogisesta toi-
minnasta vastaavana työntekijänä. Jarmo Kinos ja Pirkko Niiranen (2001) ovat 
nimenneet 1980-luvun varhaiskasvatuksessa ”pedagogisen hämmennyksen” 
vaiheeksi. He näkevät 1980-luvun loppupuolen jopa pedagogisesti ”tyhjänä” 
aikana. (mt., 61–67.) Tästä huolimatta Kinos ja Niiranen sijoittavat 1990-lu-
vun alkuun lapsikeskeisyyden renessanssiksi nimeämänsä vaiheen, joka hei-
dän mukaansa pohjautuu juuri Voisiko jotain olla toisin lasten päivähoidossa 
-hankkeeseen sekä Korhosen Käytäntöshokki-tutkimukseen. 

Kinos ja Niiranen (2001) rekonstruoivat lastentarha- ja päiväkotipeda-
gogiikan vaiheita ja päätyivät neljään kokonaisuuteen. (Taulukko 15.) Pitkä, 
1800-luvulta 1970-luvulle ulottunut jakso, on nimetty fröbeliläisen tradition 
vaiheeksi. Tradition kannattelijoina olivat lähinnä lastentarhaseminaarit ja 
sieltä valmistuneet opettajat, jotka sijoittuivat työhön lastentarhoihin eri puo-
lille maata. Kirjoittajat toteavat, että 1950-, 1960- ja 1970-luvuilta on vähän 
kirjoitettua tietoa lastentarhojen toiminnasta. He tunnistavat kuitenkin eri läh-
teistä merkkejä fröbeliläisen tradition vähittäisestä murenemisesta. Esimerkik-
si leikin keskeisen merkityksen heikkenemisestä on havaintoja. Sama koskee 
työkasvatusta, liikuntaa ja musiikkia. (mt., 67.) Tuokiokeskeisyyden vaihe on 
sijoitettu 1970-luvulle ja silloin keskusaihesuunnittelun rinnalle tai tilalle tuli 
sisältöalueisiin pohjautuva toiminnan suunnittelu. Kinos ja Niiranen myöntä-
vät, ettei luotettavaa tietoa esimerkiksi Iloisten toimintatuokioiden työtapojen 
toteuttamisesta ole juuri olemassa, mutta arvelevat, että ”lastentarhojen elä-
mänläheinen ja lasten kokemuspiiriin sidottu toiminta oli 1970-luvulle tultaes-
sa kutistunut tuokiokeskeiseksi toiminnaksi, joka lähti aikuisen kokemuksista, 
tietämyksestä ja tavasta ajatella.” (mt., 70).

Taulukko 15. Lastentarha- ja päiväkotipedagogiikan vaiheita. (Kinos & Niiranen 
2001.)

1880-luku–1970-luku 
Fröbeliläisen tradition 
vaihe 

1970-luku
Tuokiokeskeisyyden 
vaihe 

1980-luku
Pedagogisen häm-
mennyksen vaihe

1990-luku
Lapsikeskeisyyden 
renessanssi 

7.2.3.8. Kuusivuotiaiden esiopetus 1980-luvulla
Esikoulukokeilu oli käynnissä 1980-luvun alkuvuodet ja kuusivuotiaiden esi-
opetusta varten valmistui vuosikymmenen aikana kaksi valtakunnallista ope-
tussuunnitelma-asiakirjaa, joiden laadinnasta vastasivat sosiaalihallitus (1984) 
ja kouluhallitus (1987). Sosiaalihallituksen laatima Kuusivuotiaiden lasten esi-
opetussuunnitelma on asiakirja, joka laadittiin konkretisoimaan päivähoidon 
laissa määriteltyjä kasvatustavoitteita kuusivuotiaiden osalta. Suunnitelmaan 
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sisältyi runkosuunnitelma kuusivuotiaiden esiopetusta varten.  Runkosuunni-
telmaan oli koottu vuosirytmin mukaiset keskusaiheet tavoitteineen, sisältöi-
neen sekä työ- ja toimintatapoineen. Runkosuunnitelma oli tarkoitettu pohjaksi 
lapsiryhmän omalle opetussuunnitelmalle, jossa otettaisiin huomioon paikal-
liset olosuhteet, kulttuuri, lapsiryhmän tarpeet ja aikaisemmat kokemukset. 
Opetussuunnitelma oli tarkoitettu käytettäväksi päiväkotien kokopäivä-, osa-
päivä- ja osa-aikaryhmissä sekä peruskoulun yhteydessä annettavassa esiope-
tuksessa. Suunnitelman laadinnasta vastasi sosiaalihallituksen asettama lasten 
päivähoidon sisällön työryhmä. (Sosiaalihallitus 1984.)

Uusien koululakien voimaantulon myötä päättyi myös 14 vuotta kestänyt 
esikoulukokeilu elokuussa 1985. Lain mukaan peruskoulun yhteydessä annet-
tava esiopetus järjestettiin opetusministeriön luvalla ja valtioneuvoston mää-
räämin perustein. Esikoulukokeilun opetussuunnitelma ei enää sellaisenaan 
voinut palvella ao. ikäryhmän parissa peruskoulun yhteydessä työtään tekeviä 
opettajia. Kouluhallitus laati tähän tarkoitukseen oppaan, jonka ensimmäiseen 
osaan koottiin tietoa kuusivuotiaasta lapsesta, esiopetuksen luonteesta, erityis-
tä huomiota tarvitsevista lapsista sekä yhteistyöstä mm. kodin, koulun, päivä-
kodin ja lastenneuvolan kanssa. Siinä käsiteltiin myös esiopetuksen tavoitteita, 
sisältöalueita sekä työ- ja toimintatapoja. Toinen osa muodostui liitteistä, jois-
sa annettiin ohjeita kuntakohtaisen, keskusaihepohjaisen opetussuunnitelman 
laatimiseksi. (Kouluhallitus 1987.)

7 2 4 .Temaattinen.kokonaisuus.IV:.Päivähoitojärjestelmä.
valmiiksi .Pedagoginen.huomio.6-vuotiaisiin.(1991–1996).

Päivähoitojärjestelmä tuli 1990-luvulla eräässä mielessä valmiiksi, kun 
subjektiivinen päivähoito-oikeus ulotettiin kaikkiin alle kouluikäisiin 
vuoden 1996 alusta. Kuusivuotiaiden esiopetuksen järjestäminen oli kes-
keneräinen hanke lähes koko 1990-luvun ajan. Suuria varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä koskettavia koulutuspoliittisia uudistuksia ajoittui 1990-lu-
vulle. Lastentarhanopettajakoulutus siirtyi vuonna 1995 yliopistoihin ja 
sosiaalikasvattajien (myöhempi tutkintonimike sosionomi AMK) koulutus 
ammattikorkeakouluihin. Lasten- ja päivähoitajien koulutus sijoitettiin 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) sateenvarjon alle 
yhdessä muiden vastaavien toisen asteen tutkintojen kanssa. Päivähoidon 
sisällön valtakunnallisen ohjauksen siirtyminen vuonna 1992 perustetulle 
Stakesille merkitsi siirtymää normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen. 
Käynnistettiin useita kehittämishankkeita, joiden raporttien avulla 
pyrittiin ohjaamaan päivähoidon toimintaa. Erityinen huomio kohdistui 
tuolloin 6-vuotiaisiin ja ylipäätään lapsen kognitiiviseen kehitykseen ja 
oppimiseen. Vuosikymmenen alussa työnantajaliiton koulutuspoliittisessa 
kannanotossa oli esitetty oppivelvollisuusiän alentamista, mikä vauhditti 
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myös esiopetuskeskustelua. 1990-luvulla ilmestyi useita 6-vuotiaiden 
esiopetusta linjaavia valtakunnallisia tekstejä, jotka on valittu tämän 
tutkimuksen ydinaineistoksi. Myös Stakesin hankkeissa esiopetus oli 
voimakkaasti esillä ja esiopetuksen valtakunnallinen suunnittelu tapahtui 
Stakesin ja opetushallituksen yhteistyönä. Stakes julkaisi 1990-luvulla 
myös useita päivähoidon varhaiskasvatuksen kehittämiseen suunnattuja 
raportteja, joissa esiopetuksellinen painotus on vahva. Nämä raportit poik-
keavat mm. tuottamistavaltaan siinä määrin muusta aineistosta, että ne on 
rajattu ydinaineiston ulkopuolelle. Neljännen temaattisen kokonaisuuden 
aineistossa (4 asiakirjaa) painottuu varhaiskasvatuksen (tässä tapauksessa 
erityisesti kuusivuotiaiden esiopetuksen) sisällön linjaaminen ja ohjaus. 
Kokonaisuuden aineisto koostuu seuraavista asiakirjoista:

TM 1991. Esiopetuksen kehittäminen. Esiopetuksen kehittämistyöryh-
män muistio 28.2.1991. Kouluhallitus ja sosiaalihallitus (AK16)
TM 1992. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -työryhmän 
muistio. 31.12.1992. Opetushallitus ja Stakes (AK17)
Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia. Utgångspunkter för planering 
av förskoleundervisningen. 1994. Opetushallitus ja Stakes. Oppaita 
24. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Opetushallituksen ja Stake-
sin yhteinen linjaus 31.12.1993.(AK18)
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 1996. Opetushallitus/
Stakes (AK19)

7.2.4.1. Päivähoidon vakiintuminen teki tilaa esiopetusratkaisulle
Esko Ahon hallituksen työkausi ajoittui talouslaman alkuun. Julkisen talou-
den säästötoimet mainitaan jo huhtikuussa 1991 päivätyssä hallitusohjelmassa. 
Perhepolitiikassa korostettiin suoria tulonsiirtoja perheille, lasten päivähoidon 
ja varhaiskasvatuksen osalta tämä tarkoitti kotihoidon tuen painottamista. Oh-
jelmassa viitataan tehtyyn päätökseen kunnallisen päivähoidon ulottamisesta 
kaikkiin alle kouluikäisiin, sitä haluttiin täydentää kotihoidontuen vaihtoeh-
dolla. Myös esiopetuksesta oli lyhyt maininta hallitusohjelmassa, sitä haluttiin 
laajentaa joustavasti. (Aho 1991.)

Paavo Lipposen hallituksen ohjelmassa huhtikuussa 1995 todetaan, että 
alle kouluikäisten lasten päivähoito-oikeuden laajennus toteutetaan vuonna 
1996. Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus sisältyy hallitusohjel-
maan, mutta esiopetuksesta ei löydy mainintaa. (Lipponen 1995.)

Edellisellä vuosikymmenellä säädetty alle kolmevuotiaiden lasten subjek-
tiivinen oikeus päivähoitopaikkaan tai kotihoidon tukeen tuli koko ikäluokan 
osalta voimaan vuoden 1990 alusta. Kaikkia alle kouluikäisiä koskeva subjek-
tiivinen oikeus tuli voimaan vuoden 1996 alusta, jolloin päivähoitojärjestelmä 
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oli näiltä osin ”valmis”: kunnallinen päivähoito oli jokaisen lapsen ulottuvilla 
kotikunnan alueella vanhempien ilmoittaman tarpeen mukaisesti joko päivä-
kodissa tai perhepäivähoidossa riippuen siitä, kumpaa kunnassa oli tarjolla. 

Voimakas kiinnostus esiopetukseen ja ylipäätään kognitiivisen oppimisen 
korostus leimasivat 1990-lukua. Tästä kertoo mm. lastentarhanopettajien suu-
ri kiinnostus esi- ja alkuopetuksen 15 opintoviikon laajuisiin yliopistollisiin 
erikoistumisopintoihin. Esiopetus oli voimakkaasti esillä myös varhaiskasva-
tusta koskevissa Stakesin kehittämishankkeissa ja julkaisuissa. Stakes ohjasi 
päivähoidon varhaiskasvatusta vuodesta 1992 alkaen esimerkiksi kehittämis-
hankkeilla ja näiden raporteilla, joiden avulla hankkeiden ja kokeilujen antia 
haluttiin levittää laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön. Useissa Stakesin tuon 
ajan hankkeissa ja raporttien otsikoissa puhutaan nimenomaan esiopetuksen 
kehittämisestä. Huomio oli varhaisessa oppimisessa, mutta Stakesin raport-
tien laatijat näkivät kohderyhmän yhtä ikäluokkaa laajempana. Stakesin edus-
tajat olivat mukana myös 1990-luvun kuusivuotiaiden esiopetuksen opetus-
suunnitelmien laadinnassa yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Päivähoitoa 
käsiteltiin myös Stakesin Aiheita -monistesarjassa ilmestyneissä julkaisuissa, 
mutta ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle mm. pienemmän levikkinsä 
takia.  

7.2.4.2. Kuusivuotiaiden esiopetuksen virallinen valmistelu 1990-luvulla
Valtioneuvoston antamassa koulutuspoliittisessa selonteossa eduskunnal-
le 22.5.1990 oli asetettu tavoitteeksi, että kaikille kuusivuotiaille turvataan 
1990-luvun aikana oikeus esiopetukseen. Samana keväänä koulu- ja sosiaa-
lihallituksen kollegioiden yhteiskokouksessa päätettiin perustaa esiopetus-
työryhmä. Työryhmä otti nimekseen Esiopetuksen kehittämistyöryhmä ja sen 
muistiossa käsitellään esiopetuksen silloista tilannetta Suomessa päivähoidon 
ja koulun yhteydessä sekä esitetään kehittämissuunnitelma. Työryhmä oli kar-
toittanut myös esiopetuksen järjestämistä muissa maissa. (TM 1991. Koulu-
hallitus ja sosiaalihallitus.) 

Opetushallitus ja sosiaali- ja terveyshallitus (1.9.1992 alkaen Stakes) aset-
tivat 16.9.1991 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia päivähoidon ja perus-
koulun esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Työryhmä jätti muistionsa 
31.12.1992. Muistiossa on apulaisprofessori Mikko Ojalan laatima liiteosa, 
jossa esitellään kolme erilaista esiopetuksen peruslähtökohtaa ja traditiota, 
jotka olivat lapsikeskeinen, kognitiivinen ja oppiainekeskeinen. Muistioon jä-
tettiin kaksi eriävää mielipidettä. Tämän tutkimuksen kannalta on kiintoisaa, 
että kummassakin eriävässä mielipiteessä kritisoitiin muistion lapsikäsitystä 
– käsitystä lapsen ajattelusta sekä lapsesta oppijana. Stakesin edustajien Riitta 
Kauppisen ja Monika Riihelän mielestä muistiossa oli jäänyt määrittelemättä, 
mitä uutta oli haluttu korostaa suomalaiseen varhaiskasvatukseen perinteisesti 



116  Eeva-Leena Onnismaa

kuuluneissa lapsikeskeisyyden ja vuorovaikutuksen käsitteissä. Lapsen näkö-
kulman ja aktiivisuuden tarkastelu oli heidän mukaansa jäänyt puutteelliseksi. 
Stakesin edustajien kannanotossa kritisoitiin lisäksi sitä, ettei muistiossa oltu 
otettu riittävästi huomioon Stakesin edustaman varhaiskasvatuksen roolia ja 
muistio on tämän lisäksi tutkimusta ja kokeilua väheksyvä. (TM 1992. Ope-
tushallitus ja Stakes.) Asiaa käsiteltiin myös esi- ja alkuopetuksen kehittämis-
seminaarissa 2.–4.3.1991 sekä Varhaiskasvatuksen kehittämisseminaarissa 
sosiaali- ja terveyshallituksessa 10.9.1992. 

Luokanopettajaliiton edustajan Risto Rönnbergin eriävässä mielipiteessä 
kritisoitiin myös muistion lapsikäsitystä ja tulkintaa lapsen ajattelusta. Mielipi-
teen allekirjoittaja kritisoi myös muistion tapaa valjastaa leikki yksipuolisesti 
vain opetuksen välikappaleeksi. Kirjoittaja otti kantaa myös muistion tasa-ar-
vokäsitykseen, joka kirjoittajan mukaan asetti lapsen ja aikuisen yhdenvertai-
siksi. Muistion tasa-arvokäsitys himmentää kirjoittajan mukaan myös lapsen 
kunnioitusta syvempää tietoa kohtaan, jonka voi saavuttaa vasta aikuisena.

Vuonna 1994 ilmestyneellä yhteisellä linjauksella Esiopetuksen suunnit-
telun lähtökohtia opetushallitus ja Stakes halusivat osoittaa ”tahtoa parantaa 
lasten oppimisen mahdollisuuksia ja opetuksen laatua.” (Esiopetuksen suun-
nittelun lähtökohtia 1994). Saatesanoissa todetaan esiopetuksen olevan voi-
makkaan kehitysvaiheen kynnyksellä. Nopean yhteiskunnallisen muutoksen 
nähtiin vaikuttavan esiopetuksen rakennetta ja sisältöä koskeviin odotuksiin. 
Kasvatus- ja opetusjärjestelyiltä oletettiin odotettavan monimuotoisuutta ja 
joustoa. Linjauksen todettiin tarjoavan lähtökohtia opetuksen suunnittelulle 
erilaisissa toimintayksiköissä. Peruskoulussa järjestettävän esiopetuksen poh-
jaksi todettiin ”Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet”, joita kyseinen 
linjaus ”tukee ja rikastuttaa.” Koulu- ja sosiaalitoimen yhteistyön tärkeyttä 
korostettiin. Linjaukset määriteltiin jatkossa toteutuvan opetushallituksen ja 
Stakesin yhteisen esiopetuksen kehittämistyön perustaksi, tämän lisäksi mo-
lempien osapuolien todettiin jatkavan myös omaa esiopetuksen kehittämistyö-
tään sekä materiaalin ja koulutuksen tuottamista. (mt.) 

Opetushallituksen ja Stakesin yhdessä laatimat esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet pohjautuvat em. linjauksille. Opetushallitus vahvisti ope-
tussuunnitelman perusteet 16.2.1996 korvaamaan Peruskoulun opetussuunni-
telman perusteiden 1994 luvun 1.3.5. (Opetushallitus/Stakes 1996) Kyseinen 
opetussuunnitelma-asiakirja oli viimeinen kuusivuotiaiden esiopetusta ohjaa-
va teksti, joka valmistui ennen maksuttoman esiopetuksen tuloa lapsen subjek-
tiiviseksi oikeudeksi. 
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7 2 5 .Temaattinen.kokonaisuus.V:.Varhaiskasvatuksen.linjaukset.
uudelle.vuosituhannelle.(1999).

Varhaiskasvatuksen pedagogisen huomion ollessa esiopetuksessa koko 
1990-luvun ajan koettiin samanaikaisesti syvä talouslama, mikä oli haaste 
sosiaaliturvalle ja palvelujärjestelmälle. Lamasta huolimatta subjektiivi-
nen päivähoito-oikeus oli laajennettu koskemaan kaikkia alle kouluikäi-
siä vuosikymmenen puolivälissä. Lama vaikutti suuresti lapsiperheiden 
elämään ja päivähoito oli osa yhteiskunnallista tukiverkostoa. Julkisten 
palvelujen säästötoimet olivat mittavia eikä laman käännyttyä nousukau-
deksi palveluissa palattu talouskriisiä edeltäneelle tasolle. Päivähoitolaki 
lähestyi 30 vuoden ikää ja sen uudistamistarpeet nousivat toistuvasti 
keskusteluun. Vuonna 1997 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työ-
ryhmän valmistelemaan esityksiä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. 
Kun 1980-luvun alussa oli asetettu kasvatustavoitteet päivähoidolle, oli 
1990-luvulla ryhdytty suosimaan varhaiskasvatus-termiä puhujasta riip-
puen joko päivähoito-sanan rinnalla, sijaan tai synonyymina. Työryhmä 
nojautui educare-käsitteeseen, joka yhdisti toisiinsa hoidon, kasvatuksen 
ja opetuksen. Työryhmä ehdotti lasten päivähoitoa koskevan lain koko-
naisuudistusta. Työryhmä ei ollut esityksissään yksimielinen ja siihen jä-
tettiin useita eriäviä mielipiteitä. Asiakirja edustaa päivähoitojärjestelmän 
”kypsää” vaihetta ja myös sen tietynlaista kriisiytymistä vuosituhannen 
lopulla. 
Varhaiskasvatustyöryhmän muistio asetti suuntaviivat uudelle vuosituhan-
nelle ja seuraavalle laajamittaiselle sisällön linjaukselle: valtioneuvoston 
periaatepäätökselle varhaiskasvatuksen valtakunnallisiksi linjauksiksi 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002) sekä varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteille (Stakes 2007), jotka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolel-
le. Teksti ottaa kantaa sekä palvelun sisältöön että sen puitteisiin. Viiden-
nen temaattisen kokonaisuuden aineisto muodostuu yhdestä asiakirjasta, 
joka on:

TM 1999:4. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio (AK20)

7.2.5.1. Varhaiskasvatuksen linjaaminen uudelle vuosituhannelle
Päivähoitojärjestelmässä 1990-luvun tärkein tapahtuma oli subjektiivisen päi-
vähoito-oikeuden ulottaminen kaikkiin alle kouluikäisiin vuoden 1996 alus-
ta. Tämä vuosituhannen lopun suuri varhaiskasvatusreformi näyttäisi tulleen 
tulkituksi valtiovallan taholla niin, että järjestelmä oli saatettu valmiiksi. Päi-
vähoitoa ja varhaiskasvatusta käsitellään Lipposen II hallituksen ohjelmassa 
(15.4.1999) perhepolitiikan otsikon alla. Lasten hoidon järjestämiseen halut-
tiin turvata monipuoliset vaihtoehdot ja lisätä päivähoidon joustavuutta siten, 
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että se vastaisi entistä paremmin ”varhaiskasvatuksen ja työmarkkinoiden tar-
peisiin”. Ohjelmassa tuodaan esille voimakkaasti syrjäytymisen ehkäisy, per-
hekasvatus sekä lastensuojelun tukitoimet. Niin ikään haluttiin selvittää mah-
dollisuuksia luoda järjestelmä, joka takaisi isälle oikeuden omaan kuukauden 
kestävään vanhempainlomaan. Selvitettäväksi tulisi myös mahdollisuus pitää 
äitiys- ja vanhempainloma myös osa-aikaisena. (Lipponen II 1999.) Valtioval-
lan pedagoginen huomio näyttäisi olleen edelleen 6-vuotiaissa ja esiopetusuu-
distus haluttiin viimein saattaa valmiiksi. Varhaiskasvatusta kokonaisuutena 
linjattiin edelleen sosiaalipalvelujen viitekehyksessä.

Päivähoidon varhaiskasvatuksen osalta keskeinen 1990-luvun linjaus ta-
pahtui sosiaali- ja terveysministeriön 4.4.1997 asettamassa varhaiskasvatus-
työryhmässä. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella varhaiskasvatuksen yhteis-
kunnallista asemaa ja tehtäviä. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä peilasi 
lasten, perheiden ja päivähoidon tilanteita koko vuosikymmenen ajalta ja laati 
linjauksen uudelle vuosituhannelle. Työryhmän tehtävä tarkemmin määritel-
tynä oli:

 - laatia ehdotus lasten päivähoidon sisällön ja laadun kehittämisestä
 - tarkastella päivähoidon toimintamuotoja ja yhteistyötarpeita sekä 

laatia niitä koskevat muutosesitykset
 - tarkastella päivähoidon tehtävää syrjäytymisvaarassa olevien perhei-

den ja lasten tarpeiden näkökulmasta ja laatia niitä koskevat esitykset
 - tehdä mahdolliset lainsäädännölliset muutosesitykset

Työryhmän tehtävän ja sen pohjana olleen muutostarpeen todettiin nousseen 
lapsiin ja päivähoitoon liittyvistä tutkimuksista sekä lasten ja perheiden elä-
mänpiirissä ja yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista. Myös subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden laajeneminen oli asettanut tarpeita tarkastella päivähoi-
don tehtäviä sekä lasten että vanhempien näkökulmasta. (TM 1999:4, III) Työ-
ryhmä keskittyi päivähoidon kontekstissa tapahtuvaan varhaiskasvatukseen.

Työryhmä jätti muistionsa 8.4.1999. (mt..) ja esitti siinä, että valtioneu-
voston tulisi linjata varhaiskasvatuksen kehittämistä ja että varhaiskasvatusta 
varten tulisi laatia uusi perusasiakirja, eräänlaiset opetussuunnitelman perus-
teet. Varhaiskasvatustyöryhmän työskentely ei ollut vailla jännitteitä eikä työ-
ryhmä voinut antaa muistiota yksimielisenä, joskin viimeisessä kokouksessa 
enemmistö oli muistion esitysten kannalla. Puheenjohtaja ja työryhmän sosi-
aali- ja terveysministeriön edustajat vastustivat muistion esitystä, jonka mu-
kaisesti vähintään puolella päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävissä toimivista 
tulisi olla kelpoisuusasetuksen 4§:n mukainen pätevyys (lastentarhanopettajan 
kelpoisuus). Samat henkilöt vastustivat myös esitystä, jonka mukaisesti osa-
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päiväryhmässä yhden työntekijän työtä ei voitaisi sijoittaa kahteen 4–5 tunnin 
ryhmään/päivä.  (mt., IV)

Muistioon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. 22.3.1999 päivätyn kir-
jelmän takana olivat edustajiensa välityksellä Lastentarhanopettajaliitto, 
Päivähoitoliike, Pähkinärinteen päiväkoti ja Kirkon kasvatusasiainkeskus. 
Työryhmän asiatuntijoina toimineet yliopistojen edustajat yhtyivät em. mieli-
piteeseen. Allekirjoittajat kritisoivat työryhmän sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalaan painottuneesti sidoksissa olevaa kokoonpanoa. Allekirjoittajat 
puolsivat päivähoidon siirtämistä sosiaalitoimen alaisuudesta opetushallintoon 
ja esittivät Stakesin roolin uudelleenarviointia ja alueellisten varhaiskasvatus-
keskusten perustamista. He esittivät myös päivähoitolain kokonaisuudistusta 
ja korvaamista varhaiskasvatuslailla. Esiopetusta ei eriävän mielipiteen mu-
kaan saisi erottaa hallinnollisesti muusta varhaiskasvatuksesta. 

Eriävän mielipiteen, joka oli päivätty 25.3.1999 jätti Tehy ry:n edustaja, 
joka ei voinut yhtyä työryhmän esitykseen, että vähintään puolella hoito- ja 
kasvatushenkilöstöstä tulisi olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. Allekirjoit-
taja vastusti myös esitystä, jonka mukaisesti osapäiväryhmän työntekijää ei 
voitaisi sijoittaa saman päivän aikana kahteen eri ryhmään. Hän vastusti myös 
esitystä, jonka mukaisesti erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ryh-
mässä 1–2:lla työntekijältä edellytettäisiin kelpoisuusasetuksen 3§:n mukaista 
sosiaalihuollon erityistyöntekijän kelpoisuutta. Suomen Kuntaliitto ja Stakes 
jättivät kumpikin 25.3.1999 omat erilliset kannanottonsa muistioon.

7.2.5.2. Kuusivuotiaiden maksuton esiopetus perusopetuslakiin
Lipposen II hallituksen ohjelmassa huhtikuussa 1999 todettiin koulutus- ja 
tiedepolitiikan otsikon alla, että hallitus toteuttaa maksuttoman esiopetuksen 
kaikille 6-vuotiaille.  Tähän hallitusohjelma linjasi osoitettavaksi lisärahoitus-
ta ja uudistuksen käynnistyminen sijoitettiin alkavaksi 1.8.2000. Kuntien jär-
jestämisvelvollisuus ja subjektiivinen oikeus esiopetukseen esitettiin alkavaksi 
syksystä 2001 alkaen. Hallitus antoi lokakuun 1999 alussa esityksen esiopetus-
ta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 91/1999 vp). 

Hallitusohjelma piti sisällään myös lausuman oppivelvollisuusiän alenta-
misesta: edellytykset 9-vuotisen peruskoulun oppivelvollisuusiän alentamisel-
le vuodesta 2003 alkaen tulisi selvittää. 

Päätös 6-vuotiaiden maksutonta esiopetusta koskevaksi lainsäädännöksi 
tehtiin eduskunnassa syksyllä 1999.  Hallitus antoi lakiesityksen (HE 91/1999) 
eduskunnalle 1. lokakuuta. Lähetekeskustelussa käytettiin 86 puheenvuoroa, 
joissa kansanedustajat esittivät evästyksiä valiokuntatyöskentelylle. Käsittelyn 
aikana tehtiin myös kaksi lakialoitetta ja yksi toivomusaloite. (LA 59/1999 vp; 
LA 121/1999 vp; TA 330/1999 vp). Sivistysvaliokunta antoi asiasta mietinnön 
(SiVM 7/1999 vp valmistunut 26.11.1999), lisäksi asiaan pyydettiin lausunto 
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sosiaali- ja terveysvaliokunnalta (StVL 10/1999 vp valmistunut 18.11.1999). 
Lakiesitys hyväksyttiin kolmannen käsittelyn jälkeen 7. joulukuuta 1999. 

Eduskunnan keskusteluissa nousi esille voimakas jännite esiopetuksen ”so-
siaalisen tehtävän” ja ”pedagogisen tehtävän” välille. Koulu näyttäytyi useissa 
puheenvuoroissa ”pahan pedagogiikan tyyssijana”, kun taas sanalla ”sosiaali-
nen” oli myönteinen konnotaatio.  Keskustelussa viitattiin lapsen oppimiseen, 
mutta puhe opetuksesta tai kasvatuksesta puuttui. Erityisesti keskustelu esi-
opetuksen opettajakelpoisuuksista oli vilkas. Rintamalinjojen toisella puolella 
olivat sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoja (esiopetuksen sosiaalinen 
tehtävä) puoltavat ja toisella opettajankoulutusta (esiopetuksen pedagogi-
nen tehtävä) puoltavat kansanedustajat. (Onnismaa 2003a; Onnismaa 2003b; 
Onnismaa 2005.) Hallituksen esityksen mukaisesti kelpoisuus olisi ollut luo-
kan- ja lastentarhanopettajilla. Sosiaalikasvattajilla ja uuden ammattikorkea-
koulututkinnon suorittaneilla ei olisi ollut kelpoisuutta toimia esiopetuksesta 
vastaavina opettajina. Kiistassa päädyttiin myöntämään esiopetuskelpoisuus 
luokanopettajille sekä lastentarhanopettajille päiväkodeissa järjestettävään esi-
opetukseen sekä peruskoulussa annettavaan esiopetukseen silloin, kun luokalla 
ei ole oppivelvollisuusikäisiä oppilaita. Sosiaalikasvattajat ja AMK-tutkinnon 
suorittaneet säilyttivät kelpoisuutensa tietyn siirtymäajan rajoissa. Heidän tuli 
kuitenkin tänä aikana suorittaa pätevöitymiskoulutus, jonka kustannuksista 
valtio vastasi. (HE 91/1999.)
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8 .KOMITEAT.JA.TYÖRYHMÄT.LINJASIVAT.–.
ASIAKIRJAT.KERTOVAT

Tässä luvussa tutkimuksen tulokset esitetään suorana kuvauksena aineis-
ton kertomana kronologisessa järjestyksessä asiakirja tai asiakirjaryhmä 
kerrallaan. Tulokset on esitetty viitenä temaattisena kokonaisuutena, jotka 
on esitelty luvussa 7. Päivähoitoa ja siihen sisältyvää varhaiskasvatusta 
sekä kuusivuotiaiden esiopetusta varhaiskasvatuksen osana on käsitelty 
tässä erikseen. Kunkin alaluvun alussa on ingressi, jossa kerrotaan, mitä 
kyseisen luvun tekstikappaleissa käsitellään. Tekstikappaleiden alussa on 
esitetty sisällön hahmottamisen helpottamiseksi kursivoituna ranskalaisin 
viivoin ko. kappaleen keskeinen sisältö. 

8 .1 .Päivähoito-.ja.varhaiskasvatusjärjestelmän.
säädöksellistä.perustaa.valmistellaan.

Kappaleissa 8.1.1.–8.1.3 käsitellään neljän ennen päivähoitolain säätä-
mistä valmistuneen ja lainsäädäntöä valmistelleen asiakirjan (AK1–4) 
sisältämää puhetta lapsesta, lapsuudesta ja perheestä. Teksteissä pai-
nottuvat heikon lapsen ja heikon perheen konstruktiot. Äitien työssä-
käynti esiintyy vielä jossain määrin erityistapauksena ja äitien vastuu 
pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta nähdään suurempana kuin 
isien. Päivähoito esitetään erityispalveluna, jolle on ominaista tietty 
leimaavuus. Erityisesti kokopäivähoidon ja koululaisten iltapäivähoi-
don käyttäjät oletetaan ongelmalapsiksi ja -perheiksi. Päivähoidon 
avulla haluttiin parantaa lasten olosuhteita sekä maalla että kaupun-
geissa. Tämän perusteella tekstit sitoutuvat universaalin lapsuuden 
ihanteeseen. 

8 1 1 .Päivähoidolla.vaarassa.olevaa.lapsiväestöä.suojelemaan

 - Ansioäitien alle kouluikäiset lapset tarvitsevat hoitoa ja suojelua.
 - Maalaislapset kaipaavat virikkeitä ja kiireisenä työaikana myös hoi-

toa.
 - Väestökeskusten kasvava lapsijoukko tarvitsee yhteiskunnan palvelui-

ta.
 - Kaikilla ao. ikäryhmään kuuluvilla lapsilla tulisi olla oikeus päivähoi-

don virikepalveluihin.
 - Oletus päivähoidon tarpeen ja vaikeiden kotiolojen yhteydestä.
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 - Koska vanhempien tiedot ja taidot eivät enää yksin riitä kulttuuripe-
rinnön siirtämiseen, lapsilla tulisi olla oikeus saada myös yhteiskun-
nalta hoidollista ja kasvatuksellista tukea.

 - Lapsuus on muuttunut aikaisempaa vaarallisemmaksi ja vaativam-
maksi elämänvaiheeksi.

Varhaislapsuutta kuvattiin lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietinnössä 
(AK1/1967) yksilön elämässä perustaa luovaksi vaiheeksi. Tämä asettaa ko-
mitean mukaan vaatimu ksia päivähoitopaikan laadulle, niinpä ei ole saman-
tekevää millaisessa ympäristössä lapsi kasvaa ”jos hän ensimmäisinä elinvuo-
sinaan joutuu päivittäin kokemaan oman äidin hoivan puutetta” (AK1/1967, 
6). Komitea katsoi kotihoidon sopivan parhaiten erityisesti alle 3-vuotiaille, 
lastentarhaa taas suositeltiin kuusivuotiaille. (mt., 8.) Päivittäisen pitkäkestoi-
sen ryhmätoiminnan uskottiin voivan aiheuttaa väsymystä ja käytöshäiriöitä. 
Mietintö toteaa kuitenkin päivähoitoa tarvitsevien lasten kotiolojen voivan olla 
muutoinkin vaikeat, jolloin rasitusta aiheuttavia tekijöitä on useampia. (mt., 
6–7.) Äidin työssäkäynnistä johtuva päivähoidon tarve kytkettiin sosiaalisiin 
ongelmiin ja muihin vaikeuksiin. Koululaisten iltapäivähoidosta vastaavalla 
tulisi olla erityisen hyvä soveltuvuus työhön, koska ”useimmat näihin laitok-
siin tulevista lapsista ovat vaikeista olosuhteista ja heillä on monia henkilö-
kohtaisia ongelmia” (mt., 

30–31). Vaikka toimikunta asettui voimakkaasti lasten kotihoidon kannal-
le, se huomautti monien ns. kotona hoidettavien lasten olevan tosiasiallisesti 
ilman aikuisen huolenpitoa. Toimikunta arvioi jopa 11 % kotona hoidettavista 
lapsista olleen tuolloin puutteellisessa hoidossa. (mt., 38.) 

Toimikunta edellytti, että yhteiskunta toimisi ”ansioäitien alle kouluikäis-
ten lasten olosuhteitten ja aseman parantamiseksi” (AK1/1967, 39). Näin 
ilmaistuna kysymys näyttäisi olevan tietyn väestöryhmän – pienten lasten, 
joiden turvallisuus on vaarassa äidin ansiotyön takia – perusoikeuksien turvaa-
misesta. Lapsia tarkasteltiin kuitenkin enimmäkseen vanhempien ansiotyön 
näkökulmasta. Maaseudun lasten oikeuksiin viitattiin kesäaikaan osuvien van-
hempien työkiireiden näkökulmasta. Tällöin maalaislapset voivat tarvita ”las-
tentarhan tapaista toimintaa” (mt., 42) joko kehityksensä tueksi tai ”todella 
kiireisen työajan synnyttämän päivähoidon tarpeen ratkaisemiseksi” (mt., 42).

Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunta (AK2/1969) viittasi 
edellisen asiaa pohtineen toimikunnan tavoin teollistumiseen, kaupungistu-
miseen ja väestön keskittymiseen asutuskeskuksiin ”päivähoito-ongelman” 
syntytekijöinä. Tällainen kehitys johtaa pienten lasten määrän kasvuun väes-
tökeskuksissa. Lapset mainittiin näin väestöryhmänä, jonka tarpeet tulee ottaa 
huomioon yhteiskunnan palvelurakenteiden suunnittelussa. (mt., 5-6.) Lasten 
päivähoitokomitea (AK3/1971) totesi ”päivähoito-ongelman” synnyn samoin 
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perustein kuin edeltäjänsä. Päivähoitokomitea kuitenkin otti painokkaammin 
esille esikouluikäisten ja vanhempien leikki-ikäisten lasten kotonaan saamien 
virikkeiden täydentämisen yhteiskunnan tarjoamalla toiminnalla. Näin komi-
tea tuli viitanneeksi tietynikäisiin lapsiin paitsi hoito-ongelmana, myös väes-
töryhmänä, jota varten tulisi organisoida yhteiskunnan palveluja. Lasten tulisi 
asuinpaikkaan, sosiaalisiin olosuhteisiin ja muihin vastaaviin seikkoihin kat-
somatta päästä päivähoitojärjestelmän puitteissa annettavista virikepalveluista 
osallisiksi. Päivähoitokomitean mukaan tämä kansalaisten tasavertaiseen koh-
teluun velvoittava tavoite myös hyväksyttiin tuolloin yleisesti. (mt., 9.)

Päivähoitokomitea pohti päivähoitoon rinnastettavan taloudellisen etuu-
den ulottamista myös niille lapsille, jotka eivät tarvitse ”vanhempien hoitoa 
korvaavaa sijaishoitoa” (AK3/1971, 9). Tässä muotoilussa lapset esitettiin 
palvelun tarvitsijoina ja käyttäjinä, eivät vanhemmat. Itse palvelu pelkistettiin 
vanhempien hoidon korvaavaksi sijaishoidoksi huolimatta aiemmin esitetystä 
virikepalvelujen vaatimuksesta. 

Lasten päivähoitokomitean mietinnössä(AK3/1971) kuvataan lapsuuden ja 
sen ympäristön muuttumista. ”Lapsen kehityksen kannalta on hänen elinym-
päristönsä monelta osin toisenlainen kuin hänen vanhempiensa lapsuudessa. 
Kodeissa on vähemmän ihmisiä ja kaupungistumisen myötä lapsen käytettä-
vissä olevat ulkotilat ovat supistuneet. Monen lapsen mahdollisuudet liikkua, 
kokea uusia elämyksiä vapaana ja silti turvallisesti ovat vähentyneet” (mt., 
45). Myös vanhempien mahdollisuuksien siirtää kulttuuriperintöä seuraavalle 
sukupolvelle nähtiin heikentyneen. Vanhempien tiedot ja taidot eivät enää vält-
tämättä päde uudessa teknistyneessä maailmassa. Päivähoitokomitean kannan 
mukaisesti lapsella on uudessa tilanteessa oikeus saada hoidollista ja kasvatuk-
sellista tukea myös yhteiskunnalta – tämän todettiin olevan myös yhteiskun-
nan edun mukaista. (mt./1971, 45.) 

Lainsäädäntöä valmistelevissa asiakirjoissa päivähoitopalvelua perusteltiin 
paitsi vanhempien työssäkäynnillä, myös lasten tarpeilla ja oikeuksilla. Lap-
suuden nähtiin muuttuneen tai olevan muuttumassa aikaisempaa vaarallisem-
maksi tai vaativammaksi elämänvaiheeksi ja yhteiskunnan tuki nähtiin siksi 
tarpeelliseksi. Lapset esitettiin paitsi vanhempiensa työssäkäynnin tai näiden 
heikentyneen kasvatus- ja hoitokyvyn takia suojelua kaipaavina yksilöinä, jos-
sain määrin jo myös väestöryhmänä, jota varten oli rakennettava yhteiskunnan 
tarjoamia palveluita. 

8 1 2 .Nuorten.perheiden.ahdinko.ja.alenevat.syntyvyysluvut

 - Yhden sukupolven ydinperheen yleistyminen on luonut ”päivähoito-
ongelman”.

 - Perheellisen väestönosan olosuhteet todettiin vaikeammiksi kuin ei-
perheellisten.
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 - Avioliiton solmimis- ja synnytysikä olivat alentuneet.
 - Suuret ikäluokat synnytysiässä – silti syntyvyys alimmillaan.
 - Vanhempien vaihtelevat kasvatuskyvyt edellyttävät yhteiskunnan tukea 

kasvatustyöhön. 

Lasten päivähoitolaitostoimikunta (AK1/1967) totesi kahdesta sukupolvesta 
muodostuneen pienperheen yleistyneen. Tämä oli yksi päivähoito-ongelmaan 
johtaneita syitä. (mt., 1.) Perheiden uskottiin toivovan yhteiskunnan järjestä-
mää päivähoitoa sekä arvostavan enemmän valvottua ryhmähoitoa ja koulu-
tettua henkilökuntaa kuin valvomatonta ja ei-ammatillista yksityistä hoitoa. 
Hyvän julkisen hoitopaikan uskottiin myös voivan tukea perheitä näiden kas-
vatustehtävässä. (mt., 4–5.) Toimikunta näki, että hyvin järjestetyn päivähoi-
don avulla voidaan tukea perheiden mahdollisuuksia säilyttää työkykynsä ja 
huolehtia lapsistaan ilman yhteiskunnan erityisiä suojelutoimenpiteitä ja avus-
tusta. (mt., 8–9).

Päivähoitokomitea (AK3/1971) otti esille myös väestöpoliittisen näkökul-
man lapsiperheille tarjottuihin palveluihin. Syntyvyyden todettiin jo alentu-
neen johtuen nuorien perheiden ahdingosta: lasten hankkiminen osui monilla 
juuri siihen vaiheeseen, kun vanhemmat ovat nuoria ja tulot vähäisimmät, sa-
malla pitäisi hankkia asunto ja valmistua ammattiin. (mt., 33.) Suurten ikä-
luokkien todettiin olevan avioliittoiässä syntyvyyslukujen ollessa kuitenkin 
alimmillaan. Perheellisten olosuhteet lapsettomiin verrattuna olivat ”huonom-
mat kuin koskaan” (mt., 46). Päivähoidon järjestämisen nähtiin tuovan hel-
potusta nimenomaan nuorten perheiden ongelmiin; avioliiton solmimisikä oli 
tuolloin laskenut ja lasten synnyttäminen ”siirtynyt lähes yksinomaan nuorille 
naisille” (mt., 46). Alle 24-vuotiaat synnyttivät puolet lapsista ja 65,5 % lap-
sista syntyi neljän ensimmäisen avioliittovuoden aikana. (mt., 46.) 

Päivähoitokomitean mietinnössä pohditaan erilaisissa oloissa kasvavien 
lasten epätasaisia lähtökohtia. Vanhempien kasvatuskykyjen todettiin vaihtele-
van suuresti ja mietinnössä edellytettiin yhteiskunnan tekevän osuutensa per-
heiden kasvatustyön tukemiseksi. (AK3/1971, 12.) Päivähoitokomitea viittasi 
sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1969 tekemään selvitykseen, jonka mu-
kaan lasten kotitaustat lastentarhojen koko- ja puolipäiväosastoilla vaihtelivat. 
Kokopäiväryhmissä oli tuolloin suhteellisesti enemmän alimmista sosiaaliryh-
mistä olevia lapsia, puolipäiväryhmissä taas oli enemmän lapsia ylemmistä 
sosiaaliryhmistä ja hajonta eri sosiaaliryhmien välillä oli suurempi. (mt., 27.) 
Yhden huoltajan perhemallin todettiin yleistyneen, näitä perheitä kutsutaan ni-
mellä ”vajaaperhe”. (mt., 45.)

Lakiesityksen perusteluissa lasten päivähoidon säännöstoimikunta 
(AK4/1972) totesi lasten päivähoitoon liittyneiden järjestelyjen siihen asti 
olleen satunnaisen kehityksen tulosta ja lakien puutteellisia ja vanhentunei-
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ta. Pienten lasten osuus asutuskeskusten väestörakenteessa oli kasvanut huo-
mattavaksi, samoin todettiin perheenäitien ansiotyö, joka johtui sekä talou-
dellisista seikoista että naisten lisääntyneestä ammattikoulutuksesta. Kasvanut 
opiskelija-avioliittojen määrä puolestaan oli aiheuttanut lasten päivähoidon 
lisätarvetta opiskelupaikkakunnilla. (mt., 2.) Toimikunta totesi lakiesityksen 
perusteluissa samoja asioita perhetyypin muutoksesta kuin päivähoitokomitea 
aiemmin. 

8 1 3 .Ahdingossa.olevat.yksinhuoltajat.ja.itsekkäät.uraäidit.

Äitien työssäkäynti 
 - Kytkeytyy muihin sosiaalisiin ongelmiin.
 - Johtuu taloudellisesta pakosta (esim. yksinhuoltajuus tai puolison 

heikot tulot).
 - Johtuu naisen halusta päteä.
 - Koulutettujen naisten työssäkäynti on sekä naisen oikeus että velvolli-

suus.
 - On myönteistä kansantaloudelle, kielteistä lapsille.
 - Kytkeytyy elinkeinorakenteen muutokseen: kotipiirissä tehtävä maata-

lon emännän työ entistä harvinaisempaa.
 - Kytkeytyy talouselämän ja työmarkkinoiden suhdannevaihteluihin.
 - On ”pois lapsilta”, koska äiti tärkein kasvattaja, isän varaan ei las-

kettu.

Perheen muutokseen liittyi lasten päivähoitolaitostoimikunnan mielestä myös 
pienten lasten äitien työssäkäynnin yleistyminen. Taloudellinen pakko oli 
johtanut tähän erityisesti yhden huoltajan perheissä. Toimikunta otti kantaa 
naisten työssäkäyntiin myös muuna kuin taloudellisena pakkona. Ammatti-
koulutettujen naisten työssäkäynti nähtiin sekä oikeutena että velvollisuutena. 
Naisten työssäkäynti oli toimikunnan mukaan myönteistä perheen ja kansan-
taloudelle, mutta ”ei läheskään aina pienten lasten terveen kehityksen kannal-
ta katsottuna” (AK1/1967, 4). Mietinnön sanavalinnat näyttäisivät vihjaavan 
toimikunnan omaan käsitykseen äidin työssäkäynnistä. Mietintö toteaa: ”(Kai-
kille naisille) perheenäidin työ ei näy tuovan riittävästi tyydytystä eikä henkis-
tä liikkuma-alaa” (mt., 4). Sanavalinnat näyttäisivät ilmaisevan varautunutta 
kantaa tai etäisyyttä asiaan: ”Kotona oloa pidetään naisen asemaa rajoitta-
vana (---)” (mt., 4). Lasten kotihoitoon puolestaan viitattiin lämpimämmin ja 
monisanaisemmin: ”Nousevan sukupolven kasvatusta, kehittyvän ihmisyksilön 
auttamista ja ohjaamista hänen ensimmäisinä, persoonallisuuden perustaa 
luovina vuosinaan ei aina nähdä tarpeeksi vaativana ja arvokkaana inhimilli-
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senä ja yhteiskunnallisena tehtävänä” (mt., 4). Lapsen turvallisen hoitopaikan 
uskottiin parantavan äidin mielentasapainoa ja suorituskykyä, turvallisen hoi-
topaikan merkitykseen lapsen ”mielentasapainolle ja suorituskyvylle” ei otettu 
tässä yhteydessä kantaa. (mt., 5.) 

Mietinnössä viitattiin lastensuojelukomitean ehdotukseen lastensuojelu-
laiksi, joka piti sisällään myös säädökset yksityiskodissa tapahtuvan päivähoi-
don valvonnasta. Lastensuojelukomitea piti laitoshoitoa lapsen kannalta hyvä-
nä tapauksissa, joissa ”pientä lasta uhkaa hoidottomuus tai häntä hoidetaan 
epätyydyttävästi esim. äidin ymmärtämättömyyden, sairauden tai muun syyn 
vuoksi” (AK1/1967, 7). Ajatus äidin ensisijaisuudesta kasvattajana näyttäisi 
olleen itsestäänselvyys; äidin ”ymmärtämättömyyden” oletettiin voivan vaa-
rantaa lapsen hyvää hoitoa, mahdollisuuteen, että isä ottaisi lapsen hoidosta 
vastuuta, ei viitata lainkaan.

Maataloustyön nähtiin haittaavan lastenhoitoa lähinnä kesäaikaan, jolloin 
työvoimatarve oli suurin. (AK1/1967, 42). Tämä voisi viitata käsitykseen 
naisen työpanoksesta maataloudessa sesonkiluonteisena aputyövoimana – tai 
ylipäätään maataloustyön huonoon tuntemukseen. Suomessa maatalon emän-
nät ovat kaikkina aikoina osallistuneet laajasti kaikkiin talon töihin ja vastan-
neet esimerkiksi karjanhoidosta itsenäisesti. Agraariyhteiskunnassa suurin osa 
työstä tehtiin kotipiirissä, tämä on ollut omiaan hämärtämään tosiasiallista las-
ten päivähoidon tarvetta; on epäselvää, missä määrin äidit ovat todella voineet 
hoivata ja kasvattaa lapsiaan raskaan työn ohessa. On kuitenkin muistettava, 
että 1960-luvun maatilat olivat paljolti pieniä perheviljelmiä, jolloin lasten 
hoitaminen muun työn ohessa lienee ollut erilaista kuin nykyisissä maatalou-
den tuotantolaitoksissa, joissa lasten oleskelu työalueella voi olla aikaisempaa 
vaarallisempaa. 

Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunta (AK2/1969) totesi 
päivähoitopalvelun tarpeessa olevien osuuden väestössä kasvavan sekä naisten 
työssäkäynnin että opiskelija-avioliittojen lisääntymisen myötä. Äitien työs-
säkäyntiin viitattiin lähinnä ongelmakeskeisesti yksinhuoltajuuden tuomana 
pakkona tai perheenisän sairaudesta, epäsosiaalisuudesta tai ansiotason alhai-
suudesta johtuvana. Ammattikoulutusta saaneiden äitien työssäkäynnin todet-
tiin olevan monille myös itsestäänselvyys, jonka toiset näkevät oikeutenaan, 
toiset velvollisuutenaan. (mt., 5-6.)

Päivähoitokomitea (AK3/1971) totesi, että ansiotyön perusteella syntyvän 
päivähoitotarpeen tyydyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä oli valmisteltu jo 
suhteellisen pitkään. Ideologisesti vaikeammin ratkaistavana ongelmana päi-
vähoitokomitea piti kysymystä naisen tehtävästä yhteiskunnassa. Tällä lienee 
tarkoitettu naisen oikeutta tai velvollisuutta koulutukseen ja ansiotyöhön ja 
näiden yhdistämistä perheeseen ja äitiyteen. (mt., 9.) 
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Mietinnössä todetaan lasten hoitamisen kuuluneen perinteisesti naisten, 
erityisesti äitien, tehtäviin. Naisten työpanosta oli kuitenkin tarvittu lasten-
hoidon ohella myös muuhun, ns. tuotannolliseen toimintaan. Maatalouselin-
keinon väistyessä oli kotitalouksien tuotannollinen toiminta vähentynyt eikä 
lastenhoitoa ollut enää mahdollista yhdistää samalla tavalla muuhun työhön. 
Elinkeinorakenteen muuttuminen oli tuonut ammattikoulutuksen ja kodin ul-
kopuolella tapahtuvan ansiotyön myös naisten ulottuville. Yhteiskunnallisten 
olosuhteiden muuttuessa olivat myös asenteet muuttuneet; perinteisen rooli-
sidonnaisuuden sijasta korostettiin yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista valin-
nanvapautta. Myös naisten työllisyyden suhdannevaihteluihin viitattiin. (mt., 
11–12.) 

Päivähoitokomitean mietinnön sananvalinnat antavat ymmärtää, että työl-
lisyyden suhdannevaihteluissa on kysymys naisten omasta valinnasta: työvoi-
mapulan aikana lisääntyy naisten ansiotyöaktiviteetti, alityöllisyyden aikoina 
ovat ”naiset taipuvaisia vetäytymään pois työmarkkinoilta” (AK3/1971, 12). 
Mietinnössä viitataan Riitta Auvisen ansio- ja kotiäitejä koskevaan tutkimuk-
seen, jossa oli todettu naisten työssäkäynnin lisääntyvän koulutustason koho-
tessa; akateemiset äidit olivat tutkimuksen mukaan jokseenkin kaikki ansio-
työssä. Myös perhekoon pieneneminen ja kotitaloustyön rationalisoituminen 
nähtiin syinä naisten ansiotyön yleistymiseen. (mt., 15–16.) Yksinhuoltajuus 
nähtiin kuitenkin suurimpana ansiotyössä käynnin syynä. Päivähoitokomitea 
totesi päivähoidon järjestämisen olevan elintärkeää ”vajaaperheiden yksin-
huoltajille, joiden lukumäärä näyttää kasvavan” (mt., 45).

Päivähoitokomitea pohti naisten työmarkkina-asemaa laajemminkin. Mah-
dollisuutta lasten kotihoitoon haluttiin tukea, mutta myös naisten ansiotyö näh-
tiin ilmiönä, joka oli tullut jäädäkseen; siksi mietinnössä esitetään toimenpi-
teitä naisten työhön paluun helpottamiseksi lastenhoitovaiheen jälkeen. Myös 
kotitaloudessa työskentelevien naisten asemaa haluttiin parantaa. (AK3/1971, 
38.) Mietinnössä kuitenkin tähdennetään, että vaikka aiemmin oli puhuttu per-
heenäitien aseman epäkohdista, ” koskevat vaatimukset luonnollisesti kaikkia 
sellaisia henkilöitä, niin miehiä kuin naisiakin, jotka pienten lasten hoidon 
takia työskentelevät oman kotitalouden piirissä” (mt., 38).

Suomi oli vasta vuoden 1971 alusta päässyt äitiysloman pituudessa Kan-
sainvälisen Työjärjestön suosituksen edellyttämälle tasolle. Sairausvakuutus-
lakia (4.7.1963/364) muutettiin siten, että äitiysraha aikaisemman 54 arkipäi-
vän asemasta suoritettiin 72 arkipäivältä. Äidit voivat olla kotona noin 2 kk 
ajan synnytyksestä lukien, mitä päivähoitokomitea ei kuitenkaan pitänyt lasten 
kannalta riittävänä aikana. Vuonna 1970 voimaan astuneeseen työsopimusla-
kiin (30.4.1970/320) sisältyi säädös, jonka mukaan naisella oli oikeus saada 
synnytyslomaksi se aika, jolta hän sairausvakuutuksen puitteissa sai äitiysra-
haa. Säädökset merkitsivät selkeää parannusta pienten lasten äitien asemaan 
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työmarkkinoilla. Päivähoitokomitea esitti äitiyslomalainsäädännön uudista-
mista siten, että äitiysloma pitenisi vaiheittain kuuden kuukauden pituiseksi. 
Lisäksi tulisi säädöksin taata puolen vuoden palkaton työloma työsuhteen kat-
keamatta. (AK3/1971, 37.)

Mietinnössä esitetyn lapsiavustusmallin perusteluissa otetaan kantaa eri-
ikäisten erilaisiin tarpeisiin. Alle vuoden ikäisille esitettiin korkeinta lapsiavus-
tusta, koska tämän ikäinen on avuttomin ja eniten hoivan tarpeessa. Mietinnös-
sä viitataan tutkimukseen, jossa pienimpien lasten äidit ilmoittivat taloudelliset 
tekijät tärkeimmiksi syiksi työssäkäynnille. Jos luodaan edellytykset todellisel-
le valinnanvapaudelle, päivähoitokomitea oletti osan äideistä haluavan käyttää 
hyväkseen mahdollisuutta hoitaa pientä lasta kotona. (AK3/1971, 51.) Van-
hempien valinnanvapauden ansiotyön ja lastenhoidon suhteen todettiin ole-
van kaikkein vähäisintä pienituloisten keskuudessa. He joutuivat tyytymään 
halvimpaan mahdolliseen päivähoitoon, mikä merkitsi usein myös tinkimistä 
hoidon tasosta. (mt., 47.) Lasten päivähoidon säännöstoimikunta (AK4/1972) 
totesi perheenäitien ansiotyön yleistymisen; tämän se näki johtuvan sekä talou-
dellisista seikoista että naisten lisääntyneestä ammattikoulutuksesta. (mt., 2.)

Kuusivuotiaiden esiopetus 1970-luvun alussa 

Esikoulutoimintaa pohjustaneessa komiteamietinnössä ja sen liitteenä 
olleessa kokeiluopetussuunnitelmassa linjattiin kuusivuotiaiden esiope-
tuksen puitteita ja sisältöä. (AK5a ja b/1972) Kappaleissa 8.1.4–8.1.6 
tarkastellaan esiopetustekstiä kolmen teeman osalta: tekstissä esiintyvät 
universaalin lapsuuden ihanne, kuusivuotiaiden erityisasema varhais-
kasvatuksessa sekä vanhemmat valistuksen kohteena. Puhe lapsesta ja 
lapsuudesta ei painotu selvästi sen paremmin heikon kuin kompetentin 
lapsen suuntaan. Perhepuhe puolestaan kytkeytyy heikon perheen konst-
ruktioon.

8 1 4 .Esikoulu.osaksi.kaikille.yhteistä.hyvää.lapsuutta

Hyvää lapsuutta uhkaa:
 - Elinympäristön muuttuminen monimutkaisemmaksi vähentää las-

ten mahdollisuuksia liikkua vapaasti. Kaupungistuvan elämäntavan 
meluisuus ja vaarallisuus. Maaseudun muuttotappiokunnissa kulttuu-
ripalvelujen puute

 - Kulttuuripalvelujen käyttö vaatii vanhempien aktiivisuutta: kulttuuri 
on epätasaisesti eri perheiden lasten ulottuvilla

 - Kotien ”epätasaisuus” kasvatusympäristönä tuottaa erilaisia valmiuk-
sia koulunaloituksessa .
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Hyvää lapsuutta edistää
 - Erilaisista oloista tulevien lasten mahdollisuus oppia yhdessä ja 

toisiltaan
 - Esikoulu omalla asuinalueella nähtävissä ”kodin täydennysosana”. 
 - Koulutettu opettaja ja hänellä sopivat työ- ja ”mittavälineet”
 - Opettajan ja vanhempien väliset keskustelut antavat esikoululle tietoa 

lapsesta
 - Kuntiin perustettava lautakuntia koordinoimaan lasten ympäristöä ja 

kulttuuripalveluja. 

Esikoulun kokeiluopetussuunnitelmaa (AK5b/1972) on seuraavissa kappaleis-
sa käsitelty komiteamietinnön (AK5a/1972) osana. Opetussuunnitelma poh-
jautuu komitean työskentelylle eikä se poikkea siitä tavassaan viitata lapseen, 
lapsuuteen tai perheeseen. Opetussuunnitelma on tiiviisti esitetty toimintaoh-
jeisto konkreettisine esimerkkeineen; työskentelyn periaatteellinen osa esitet-
tiin komiteanmietinnössä. 

Esikoulukomitea näki hyvän lapsuuden olevan uhattuna kaupunkimaistu-
vassa elämäntavassa, jossa ympäristön ongelmana oli meluisuus, vaarallisuus 
ja yleinen sopimattomuus lasten toiminnoille. Myöskään autioituvien muutto-
tappiokuntien olosuhteet eivät olleet komitean mielestä lapsille parhaat mah-
dolliset: näistä puuttuivat kulttuuripalvelut. Sielläkin, missä kulttuuripalveluja 
oli tarjolla, ne eivät olleet lasten ulottuvilla ilman vanhempien aktiivista apua. 
Komitean näkemyksen mukaisesti kuntiin tulisi perustaa lautakuntia kehittä-
mään ja koordinoimaan lasten ympäristöä ja kulttuuripalveluja. (AK5/1972, 
29.)

Esikoulukomitea korosti erilaisista ympäristöistä tulevien lasten mahdolli-
suutta oppia toisiltaan. Komitea näki tärkeänä, että kaikissa esikouluryhmissä 
olisi lahjakkuudeltaan ja sosiaaliryhmältään erilaisia lapsia. Komitea piti to-
dennäköisenä, että lasten erilaisista varhaisista kokemusympäristöistä johtuvat 
valmiuserot tulisivat korostetummin näkyviin tiedollisella alueella. Toimin-
nassa tulisi komitean mukaan nojautua esikoulun oppimateriaaleihin, koska 
lasten kodeissa niitä oli hyvin vaihtelevasti.(AK5/1972, 37; 40).  Komitea otti 
kantaa myös lapsen päivittäisten toimintaympäristöjen muodostamaan koko-
naisuuteen. Esikoulu voitaisiin nähdä lapsen kodin ”täydennysosana”, jolloin 
esikoulun tilakokoja määrättäessä olisi otettava huomioon lapsiperheiden asu-
mistiheys ja asunto-olot esikoulun toiminta-alueella. Lapsilla tulisi myös olla 
mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä ja muokata sitä itse. (mt., 41.)

Komitea viittasi sosiaalihallituksen lastentarhojen suunnitteluohjeisiin, joi-
den mukaisen huoneohjelman toimintaa rajoittava tekijä oli leikki- ja toimin-
tatilojen käyttäminen myös ruokailuun ja lepoon. Tämä johtaa komitean mie-
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lestä siihen, ettei lapsen yksilöllisiä tarpeita esim. päivälevon suhteen voida 
tyydyttää, vaan lepo on mahdollista vain tarkoin määrätyissä yhteisissä puit-
teissa. Leikkitilan muuttaminen ruokatilaksi saattaa vaatia leikkirakennelmien 
purkamista ja leikkien keskeyttämistä, lapsen yksityiselle toiminta-alueelle 
tunkeutumista. (AK5/1972, 42.) Komitea tuli näin ottaneeksi kantaa lapsen 
asemaan varhaiskasvatuspalvelun ensisijaisena ”asiakkaana”, jonka toimin-
nalliset tarpeet ja ”yksityinen toiminta-alue” tulisi ottaa paremmin huomioon 
sekä virallisissa ohjeissa että käytännön toiminnassa.

Esikoulun kokeiluopetussuunnitelman (AK5b/1972) lapsen kehitysvaihei-
den kuvaus viittaa kehityspsykologiseen lapsi- ja lapsuuskäsitykseen. Tämä on 
yhteensopiva universaalin, kaikkia lapsia koskevan lapsuuden ihanteen kanssa. 
Jaottelu nojautui Piaget’n teoriaan ja kuusivuotiaat sijoitettiin esioperationaali-
seen ja konkreettisten operaatioiden vaiheeseen. Piaget’n teorian rajoitukseksi 
komitea totesi sen keskittymisen pelkästään lapsen kognitiiviseen kehitykseen. 
Näin ollen se ei anna riittävästi tukea sosio-emotionaalisen ja psykomotorisen 
kehityksen jäsentelylle. Opetussuunnitelmassa painotetaan lapsen oikeutta olla 
juuri sillä kehitystasolla, millä hän on; opetus tulee sopeuttaa lapsen edellytys-
ten mukaisiksi. Oppimisessa painotetaan uuden tiedon jäsentymistä lapsen jo 
hallitsemaan rakenteeseen. (mt., 8-10;19.)

8 1 5 .Merkkejä.6-vuotiaiden.irrottamisesta.muusta.
varhaislapsuudesta

 - Kuusivuotiaat aikuisen ohjausta ja hoitoa kaipaavina pieninä lapsina.
 - Kuusivuotiaat poikkeavat nuoremmista lapsista sikäli, että he voivat 

kulkea yksin esikouluun, jos reitti on turvallinen.
 - Esiopetuksen ja esikoulun käsitteellinen erottaminen toisistaan

Esikoulukomitea näki kuusivuotiaat aikuisten ohjaamaa päivähoitoa tarvitse-
vina pieninä lapsina. Esikoulumatkojen osalta kuusivuotiaat kuitenkin poikke-
avat komitean mielestä nuoremmista, joita vanhemmat ovat perinteisesti kul-
jettaneet lastentarhaan. (AK5/1972, 48) Esikouluverkoston tulisikin olla niin 
tiheä, että ”mahdollisimman suuri osa lapsista voisi kulkea itse kouluun” (mt., 
49). Tämä edellyttää kuitenkin turvallista reittiä ja komitea kiinnittikin huo-
miota mm. liikennejärjestelyihin esikoulun lähistöllä. (mt., 48–49.) 

Komitean käyttämän määrittelyn mukaisesti esikoululla tarkoitettiin kuu-
sivuotiaiden kouluvalmennusta ja esiopetus puolestaan oli yleismääritelmä, 
jolla tarkoitettiin ”kaikkea alle kouluikäisiin kohdistettavaa suunnitelmallista 
kasvatus- ja opetustoimintaa” (AK5/1972, 9). Näin ollen mietinnössä varhais-
lapsuus jakautui kuusivuotiaisiin esikouluikäisiin ja tätä nuorempiin lapsiin. 
Voidaan myös kysyä oliko tämä ensimmäinen kerta, kun 6-vuotiaat esitettiin 
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virallisessa yhteydessä eräänlaisena varhaislapsuuden ”rälssiryhmänä”, jolle 
kuuluu enemmän ja parempaa pedagogiikkaa kuin nuoremmille?

8 1 6 .Esikoulusta.myös.vanhempien.valistaja

 - Esikoulu rakentuu lastentarhan historialliselle perustalle
 - Lapsi on esikoulun ensisijainen asiakas, mutta myös vanhemmat näh-

tiin esikoulun ”valistuksen” kohteina ja esikoulu vapauttaa osaltaan 
huoltajia myös ansiotyöhön

 - Lastentarha vajavaisen kotihoidon kompensoijana – viittaus perheiden 
puutteellisiin tietoihin lasten kasvusta ja kehityksestä

 - Lastentarha (esikoulu) kaipaa vanhemmilta tietoja lapsesta ja kodin 
olosuhteista

Esikoulukomitea pohjusti työtään katsauksella lastentarhatoiminnan histori-
aan. Mietinnössä käsitellään mm. 1850 ja 1860-lukujen lastentarhatoimintaa 
koskevaa sanomalehtikirjoittelua. Z. Topelius oli tuolloin ilmaissut voimak-
kaasti tukensa Uno Cygnaeukselle, joka yritti juurruttaa lastentarhoja Suo-
meen. J.V. Snellman taas oli tuolloin yksi vaikutusvaltaisimmista vastustajista, 
joka kirjoitti, että lastentarhojen perustaminen olisi ollut kansallinen onnetto-
muus. Cygnaeus vastasi tähän samoin kuin muihinkin kirjoituksiin, ettei las-
tentarha katkaissut perhesiteitä, vaan pikemminkin kehitti niitä. Koti ei myös-
kään ollut Cygnaeuksen mielestä aina ”niin herttainen paikka” (AK5/1972, 
10) kuin oletettiin. Esikoulukomitea tyytyi kuvaamaan edellisen vuosisadan 
kasvatusoppineiden väittelyä eikä tässä yhteydessä itse ottanut kantaa kiistassa 
esiintyneisiin perheen ja yhteiskunnan vastakkainasetteluihin. (mt., 10.)

Komitea pohti lastentarhojen tehtävää kotikasvatuksen tukijana ja täyden-
täjänä. Päivähoitolakia valmistelleiden komiteoiden ja toimikuntien tavoin 
myös esikoulukomitea viittasi vanhempien yhä vaikeammaksi käyneeseen 
kasvatustehtävään, jonka tukeminen oli lastentarhan tehtävä. Lastentarhoilla 
näyttäisi komitean mukaan olevan merkitystä myös fyysisessä mielessä puut-
teellisen kotihoidon kompensoijana; komitea viittasi Helsingissä tehtyyn tutki-
mukseen, jonka mukaan anemia oli harvinaisempaa lastentarhoissa hoidetuilla 
lapsilla kuin pelkästään kotihoidossa olevilla. (AK5/1972, 14; 16.)

Komitea korosti lastentarhan ja kodin välisen yhteistyön merkitystä. Van-
hempien uskottiin hyötyvän lastentarhan koulutetun henkilökunnan antamasta 
neuvonnasta ja ohjauksesta kasvatuskysymyksissä. Useilla vanhemmilla us-
kottiin olevan ”puutteelliset tiedot lasten kasvamiseen ja kehitykseen liitty-
vistä seikoista” (AK5/1972, 16). Lastentarhan nähtiin puolestaan tarvitsevan 
vanhemmilta tietoa lapsesta ja kodin olosuhteista. (mt., 16.) Kokeiluopetus-
suunnitelmassa yhteistyötä kotien kanssa käsiteltiin otsikolla ”yhteydet ym-
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päristöön”. (AK5b/1972, 32). Tässä yhteydessä esikoulun valistustehtävää ei 
korostettu, vaan kysymystä käsiteltiin neutraalisti kuvaamalla erilaisia tiedon-
kulun käytäntöjä ja luetteloimalla vanhempien osallistumista esikoulun toi-
mintaan esimerkiksi esittelemällä omaa ammattiaan tai osallistumalla esikou-
luryhmän toimintaan ”avustajana”. (mt.,32–33).

8 2 .Päivähoitolaki.on.valmis,.mutta.järjestelmä.on.yhä.
keskeneräinen.
Kasvatustavoitteita ja henkilökunnan koulutuksen suunnittelua pohjustettiin 
huolella. 
Päivähoitolain alkutaipaleeseen kuuluneita vuosia 1974–1978 voidaan pi-
tää lyhyenä, mutta tärkeänä välivaiheena, jolloin luotiin pohjaa päivähoidon 
kasvatustavoitteiden ja kasvatuksellisen sisällön myöhemmille linjauksille. 
Kappaleissa 8.2.1–8.2.2 tarkastellaan alustavia kasvatustavoitteita ja henki-
lökunnan koulutusta linjanneiden tekstien (AK 6/1974; AK7/1974) lapsi- ja 
lapsuus- ja perhekäsityksiä. Varsinkin alustavista kasvatustavoitteista on ero-
tettavissa universaalin lapsuuden ihanne. Lapsi ja lapsuus ovat kummankin 
tekstin mukaan edelleen vaarassa, mikä viittaa heikon lapsen konstruktioon. 
Vastaavasti teksteistä löytyy myös heikon perheen konstruktio. 

8 2 1 .Lapsuuden.uhkakuvat.ja.päivähoidon.pelastava.rooli

Käsityksiä lapsuudesta:
 - Lapsi – havainnoiltaan ja toimintakyvyltään puutteellinen olento.
 - Jokaisen oikeus ”onnelliseen ja iloiseen lapsuuteen. Koulutuksellinen 

tasa-arvo – universaali lapsuus.

Lapsuuden uhkakuvia:
 - Virikkeiden niukkuus.
 - Kehitystä haittaavat vammat.
 - Aineellinen puute.
 - Äitien työssäkäynti. 
 - Oma perhe saattaa olla uhka lapselle.

Kaupungistuminen vähentänyt lapsille sopivia ulkotiloja, mahdollisuuksien 
käyttö edellyttää aikuisten aktiivisuutta. Kokemusten jäsentymättömyys ja ir-
rallisuus, vieraantuminen luonnosta.

Maalla vuorovaikutussuhteiden niukkuus ja kulttuuripalvelujen jopa täy-
dellinen puuttuminen.
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Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitealla oli lapsuuden ku-
vauksen lähtökohtana (AK6/1974) ”lapsen puutteellisen toimintakyky”, jon-
ka todettiin voivan johtua ”havaintojen puutteellisuudesta, niiden vähäisestä 
jäsentyneisyydestä ja havaintokentän suppeudesta.(---) Aluksi lapsen käsitys 
ympäristöstään rakentuu lähinnä hänen havaintojensa varaan, mutta kehityk-
sen myötä ympäristön tarjoama tieto tulee yhä merkitsevämmäksi lapsen maa-
ilmankuvan rakennusaineeksi” (mt., 34–35).

Mietinnössä viitataan lasta ja hyvää lapsuutta uhkaavina seikkoina ”eri-
laisiin kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin” (AK6/1974, 22–23). Näiden taus-
taerojen haitallisia vaikutuksia lapsen kehitykseen voidaan komitean mukaan 
tasoittaa lain tarkoittamalla hyvin järjestetyllä päivähoidolla. Virikkeiden 
niukkuus, aineellinen puute tai kehitystä haittaavat vammat mainitaan lapsen 
kehitystä hidastavina – näin myös hyvää lapsuutta häiritsevinä – tekijöinä.  
Laadukkaan päivähoidon tulisi kompensoida sekä äitien työssäkäynnistä joh-
tuvaa hoivan puutetta että perhekoon pienenemiseen yhdistettyä virikkeiden ja 
vuorovaikutuksen puutetta kotioloissa. (mt., 22–23.)

Alustavassa kasvatustavoitemuistiossa (AK7/1974) todetaan yhteiskunnan 
asiaksi valvoa lapsen etuja ja oikeuksia silloin, kun lapsi on ollut pahoinpite-
lyn kohteena; rikoslain mukaan oli myös oman lapsen lieväkin pahoinpitely 
rangaistava teko. (mt., 3–4.) Työryhmä otti näin kantaa tilanteeseen, jossa lasta 
ja hyvää lapsuutta uhkaa oma perhe, jonka yleensä oletetaan olevan lapsen 
ensimmäinen ja tärkein turva. Alustava kasvatustavoitemuistio toteaa lapsen 
ja lapsuuden aineellisen, sosiaalisen ja henkisen ympäristön säätelevän las-
ten toimintamahdollisuuksia ja tätä kautta kehitystä. Lasten elinolojen laatua 
erottelevat eniten perheiden taloudellinen asema, huoltajien koulutus, työ ja 
työolosuhteet sekä asumisympäristö. Kaupungistuminen on merkinnyt lap-
sille sopivien ulkotilojen vähenemistä. Muistiossa todetaan äskettäin annetut 
määräykset, joilla pyrittiin lisäämään lapsille soveltuvia ulkotiloja, kehitys oli 
kuitenkin hidasta. Maalais- ja kaupunkilaislasten kasvuympäristöjen erot tode-
taan; maalla ongelmana nähtiin monipuolisten vuorovaikutussuhteiden niuk-
kuus ja kulttuuripalvelujen jopa täydellinen puuttuminen. Väestökatoalueilla 
lapsiin saattaa heijastua lasten huoltajien epävarmuus elinehdoista. Kaupunki-
en monipuolisempien mahdollisuuksien käyttö edellyttää aikuisten aktiivisuut-
ta; lasten omatoimiset edellytykset tutustua ympäristöön ovat vähäiset. Uhkia 
puolestaan ovat kokemusten jäsentymättömyys ja irrallisuus, vieraantuminen 
luonnon ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. (AK7/1974, 1–3; 22–25.)

Alustavan tavoitemuistion mukaan ei kuitenkaan pidä tehdä vastakkain-
asettelua kaupungin ja maaseudun välillä. Kasvuympäristöjen erilaisuuden ta-
kia päivähoidon kasvatussisältöjen on otettava joustavasti huomioon erilaiset 
olosuhteet. Toiminta on suunniteltava sekä paikkakunta- että perhekohtaisten 
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tarpeiden edellyttämällä tavalla tavoitteena tasa-arvoinen lasten elämän rikas-
tuttaminen ja monipuolistaminen (AK7/1974, 25–26.)

Muistio painottaa, että viime vuosikymmenien voimakas tieteellis-tekninen 
kehitys oli tuonut uuden näkökulman varhaislapsuuden merkitykseen ja tästä 
on seurannut vaatimus nostaa koulutuksen tasoa sekä lisätä koulutuksellista ta-
sa-arvoa. Toisen maailmansodan jälkeiset muuttuneet sosiaaliset, kulttuuriset 
ja taloudelliset ympäristöehdot ovat vaikuttaneet sekä lasten psyykkiseen että 
fyysiseen kehitykseen olennaisella tavalla. Tutkimus oli tuolloin nostanut esiin 
tuloksia, jotka ovat muokanneet käsityksiä lapsen kehityksestä tai kyseenalais-
taneet ne, ja lasta koskevan tiedon tulisi olla lapsiin kohdistuvien toimenpitei-
den pohjana. Tekstissä muistutetaan myöhemmän kehityksen riippuvaisuutta 
varhaislapsuuden oppimiskokemuksista(AK7/1974, 8–10.)

Muistiossa päivähoidon kasvatussisältöjen määrittämisen lähtökohtina 
olivat lapsen oikeuksien julistus, UNESCO:n Fauren raportti kasvatuksen ja 
koulutuksen kehittämisestä vuodelta 1972, varhaiskasvatuksen henkilökun-
nan koulutuskomitean mietintö sekä vuoden 1971 koulutuskomitean mietin-
tö. Mahdollisuus toteuttaa lapsen oikeus ”onnelliseen ja iloiseen lapsuuteen” 
(AK7/1974, 17) oli päivähoidon sisällöllisen kehittämisen lähtökohta. (mt., 
17.)

8 2 2 .Perhe.edelleen.pulassa.–.päivähoito.lääke.myös.tähän

 - Perhekoon pieneneminen, yksinhuoltajuuden yleistyminen, naisten 
työssäkäynti ja etäisyys sukulaisiin: tarvetta kasvatusvastuun entistä 
jakamiseen perheen ja yhteiskunnan kesken

 - Vanhempien edellytykset kantaa kasvatusvastuuta riippuvaiset kas-
vattajien asenteista sekä koulutuksesta, taloudellisesta asemasta ja 
asumisoloista.

 - Perheellä kaksi erilaista asiakasroolia: perheet valitsevat palveluista 
itselleen sopivimman tai etusija annetaan sosiaalisista ja kasvatuksel-
lisista syistä eniten tarvitseville.

Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio määrittelee perheen 
ensimmäiseksi ryhmäksi, jossa lapselle muodostuvat vastavuoroiset, lapsen 
tunne-elämään perustavalla tavalla vaikuttavat läheiset, luottamukselliset ja 
monipuolistuvat suhteet muihin perheenjäseniin. Nämä suhteet ovat ratkai-
sevia myöhemmän tunne-elämän kehitykselle sekä kyvylle osallistua yhteis-
kunnan toimintaan. (AK7/1974, 24.) Päivähoidon tavoitteita asetettaessa on 
oltava ”tietoisia siitä, että perhe on lapsen luonnollinen ympäristö. Päivähoi-
don tulee täydentää kodin tehtäviä tavoitteisella ja suunnitelmallisella hoito-, 
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kasvatus- ja koulutustyöllä käyttämällä hyväksi mahdollisuuksia, jotka lasten 
muodostama ryhmä ja koulutettu henkilökunta luovat” (mt., 24).

Muistiossa todetaan kasvatusvastuun jakautuvan yhä suuremmassa määrin 
kodin ja yhteiskunnan kesken päivähoitopalvelujen lisääntymisen myötä. Pe-
rinteisesti ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, joilla on myös oikeus 
päättää siitä, miten heidän lapsiaan kasvatetaan. Yhteiskunnan muuttuminen 
oli muuttanut myös perheiden kasvatustilannetta, muistiossa luetellaan teol-
listuminen, palveluammattien lisääntyminen ja naisten työssäkäynnin yleisty-
minen. Edelleen mainittiin perhekoon pieneneminen ja yksinhuoltajien mää-
rän kasvu. Myös pitkät etäisyydet sukulaisiin olivat vähentäneet monipuolisia 
vuorovaikutussuhteita kodeissa. (AK7/1974, 1–3.) 

Perheiden asunto-ongelmat, pitkät työmatkat ja vuorotyö mainittiin il-
miöinä, joiden vaikutuksista perheen kasvatusmahdollisuuksiin perheet eivät 
voineet kantaa yksin vastuuta. Vanhempien mahdollisuudet ja edellytykset 
kasvatusvastuun kantamiseen todettiin riippuvaisiksi kasvattajien asenteista 
sekä koulutuksesta, taloudellisesta asemasta ja asumisoloista. Näin ollen päi-
vähoidon tulisi tukea ja täydentää koteja kasvatustehtävässä. (AK7/1974, 3–4; 
23–24.) 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea kytki lastentarhatoi-
minnan synnyn teollisen vallankumouksen aiheuttaman lasten kurjistumisen 
korjaamiseen. (AK6/1974, 13.) Myös suomalaisen yhteiskunnan päivähoi-
tojärjestelyjen viimeisimmät vaiheet yhdistettiin yhteiskuntarakenteen muu-
toksiin, jotka olivat aiheuttaneet sen, että ”vanhemmat voidakseen huolehtia 
lapsesta ja hänen kehityksestään, tarvitsevat yhä suuremmassa määrässä yh-
teiskunnan tukea ja palveluja” (mt., 19). 

Koulutuskomitean mukaan päivähoito on ”yleistä sosiaalipalvelua, jota 
lasten vanhemmat käyttävät oman valintansa mukaisesti” (AK6/1974, 22). 
Perhe esitettiin asiakkaana, joka valikoi yleiseksi sosiaalipalveluksi luoki-
telluista päivähoitopalveluista itselleen sopivimman vaihtoehdon. Valinnan-
vapautta ei kuitenkaan vielä voitu toteuttaa, joten niin kauan kuin palveluita 
kuitenkin oli riittämättömästi, komitea totesi etusijan kuuluvan ”lapsille, jotka 
sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä niitä eniten tarvitsevat” (mt., 22). Per-
heille hahmottuu näin kaksi erilaista roolia: valikoivan asiakkaan ja pahimpaan 
hätään apua saavan ”sosiaalitapauksen” rooli, joista jälkimmäinen painottui 
tämän vaiheen teksteissä. Päivähoidon tarve kytketään mietinnössä erityisesti 
naisten työssäkäynnin lisääntymiseen, joskin komitea totesi yhteiskuntaraken-
teen muutokset, jotka olivat aiheuttaneet sen, että vanhemmat yleensäkin tar-
vitsivat yhä enemmän yhteiskunnan palveluja voidakseen huolehtia lapsesta 
ja hänen kehityksestään. Tämä näyttäisi viittaavan enemmänkin varhaiskasva-
tus- kuin pelkän päivähoitopalvelun tarpeeseen. Komitea viittasi ennusteisiin, 
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joiden mukaan kymmenen vuoden kuluttua (vuonna 1984) runsaat 70 % nai-
misissa olevista naisista kävisi ansiotyössä. (mt., 19–20.)

Iloiset toimintatuokiot: päivähoidon varhaiskasvatuksen ensimmäinen oma 
”opetussuunnitelma” 

Iloiset toimintatuokiot (AK8/1975) oli suunnattu päivähoidossa oleville 
5–6-vuotiaille lapsille; asiakirja on tavallaan rinnakkainen opetussuunni-
telmateksti esikoulun kokeiluopetussuunnitelmalle. Tekstissä hyödynne-
tään esikoulukokeilussa kertyneitä kokemuksia ja siirretään niitä ko-
keiltavaksi päiväkodeissa. Kappaleissa 8.2.3–8.2.5 tarkastellaan Iloisten 
toimintatuokioiden lapsi- ja perhekäsityksiä. Teksti esittää 5–6-vuotiaan 
lapsen kompetenttina ja aktiivisena. Tasa-arvokasvatus nähdään yhtenä 
varhaiskasvatuksen tehtävänä. Tekstissä on erotettavissa universaalin 
lapsuuden ihanne. Aikuisen rooli varhaiskasvatuksessa nähdään tärkeänä 
eikä aikuisen ja lapsen suhdetta esitetä symmetrisenä. Kotien kanssa teh-
tävän yhteistyön tärkeyttä painotetaan ja perheiden erilaisten kasvatustyy-
lien kunnioitus mainitaan. Tekstistä on kuitenkin luettavissa myös vahva 
oletus päiväkodin henkilökunnan itsestään selvästä asiantuntijaroolista, 
jolloin perhekäsitys määrittyy kaksijakoiseksi.

8 2 3 .Oppiva.ja.aktiivinen.lapsikansalainen

 - Lapsen omat ideat luovan toiminnan perustana.
 - Työ ja yhteiskunta kuuluvat myös lasten maailmaan.
 - Aikuisen ja lapsen suhdetta  ei esitetä symmetrisen tasavertaisena.
 - Tyttöjen ja poikien kasvattaminen tasa-arvoisuuden hengessä on 

tärkeää.

Iloiset toimintatuokiot on suunnattu yhtä ikäluokkaa laajemmalle lapsijoukol-
le kuin esikoulun kokeiluopetussuunnitelma, mutta senkin fokus on selvästi 
oppimisessa ja lapsen kokemusmaailman kartuttamisessa. Aluksi käsitellään 
kuitenkin myös lapsen fyysisiä ja psyykkisiä perustarpeita sekä terveyttä ja 
turvallisuutta. Psyykkisen terveyden perustana nähdään läheiset, luottamuk-
selliset ihmissuhteet, jotka luovat lapsen perusturvallisuuden. Riittävä kiinteys 
ja jatkuvuus nähdään tärkeänä ihmissuhteissa. (AK8/1975, 8.) Päiväkodin tu-
lisi tukea lapsen myönteisen, todellisuuspohjaisen minäkuvan muodostumista, 
osoittamalla jokaiselle lapselle yhtäläistä perushyväksyntää. (mt., 11–12.)

Asiakirja ei sisällä suoranaista 5–6-vuotiaan lapsen kuvausta, lapsikuva on 
luettava toiminnan tavoitteista ja sisällöistä. Lapsen rajoitukset mm. ”tiedon 
tallentamisen apuvälineiden” (mt., 8) hallinnassa kuvallista materiaalia lu-
kuun ottamatta todetaan. Tämä korostaa muistin asemaa tiedon tallennuksessa. 



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 137

8. KOMITEAT JA TYÖRYHMÄT LINJASIVAT – ASIAKIRJAT KERTOVAT

Tekstistä välittyy käsitys 5–6-vuotiaasta oppivana, aktiivisena, vastuuseen ja 
itsenäisyyteen kasvavana. Lapsen itsensä tuottamia uusia ja perusteltuja ehdo-
tuksia pidetään tekstissä luovan toiminnan ilmentyminä. (mt., 10.)

Työryhmä kirjoittaa työn arvostuksen virittämisestä ja työn merkityksen 
ymmärtämisestä sekä loppuunsaatetusta työstä iloitsemisesta. (AK8/1975, 14) 
Työryhmä näkee tärkeänä, että 5–6-vuotias saa perustiedot sellaisista ympäris-
töä koskevista asioista kuin koti ja perhe, päiväkoti ja leikkitoverit, kotipaik-
kakunnan työpaikat ja palvelut, jokapäiväiseen elämään vaikuttavat juhlat (us-
konnolliset ja kansalliset) sekä taloudellisiin peruskysymyksiin tutustuminen 
(mt., 16.) Niin ikään lapsen tulee saada perustiedot laajemmasta sosiaalisesta ja 
yhteiskunnallisesta ympäristöstä. Tähän kuuluvat yhteiselämän säännöt, jouk-
kotiedotusvälineet, liikenne, suomalaista yhteiskuntaa koskeva tieto, oma maa 
ja sen kulttuuri sekä muut maat ja kulttuurit, esimerkiksi naapurimaat ja ke-
hitysmaat. Lapsen tulee voida tutustua elolliseen ja elottomaan luontoon sekä 
fysiikan ja kemian yksinkertaisiin lainalaisuuksiin. Myös ihmisten ja luonnon 
välinen suhde sekä luonnonsuojelu kuuluvat lapsen maailmaan. (mt., 16.)

Kasvatuksessa ja opetuksessa käytettävien työ- ja toimintatapojen kuva-
uksessa lapsi nähdään myös hoidon ja huolenpidon kohteena, joskin ohjaus 
itsenäiseen selviytymiseen nousee selkeästi esille. (AK8/1975, 17.) Aikuisen 
aktiivinen rooli kokemusten jäsentäjänä ja lapsen suorassa ohjauksessa on sel-
keästi esillä asiakirjassa. Lapsen ja aikuisen välistä suhdetta ei esitetä symmet-
risenä, vaan aikuisella on vastuu ja velvollisuus esimerkiksi välittää lapsille 
sellaista tietoa, jota lapset eivät omin neuvoin ja omien tietojensa varassa pysty 
hankkimaan. (mt., 16.) Päiväkodin tehtävänä tekstin mukaan kuuluu lapsen 
luontaisen tiedonhalun tyydyttäminen ja ylläpitäminen, oppimisvalmiuksien 
kehittäminen ja koulun asettamiin vaatimuksiin perehdyttäminen. Ennen kou-
luunmenoa lapsella syntyy tekstin mukaan motiivi omaksua tietoja ja taito-
ja. Koska oppiminen vaatii fyysisiä ja henkisiä ponnistuksia, on tärkeää pitää 
huolta terveydestä. (mt., 13.) 

Työryhmä tähdentää, että oman sukupuolisuutensa kokeminen luonnolli-
sena on yhteydessä itsensä hyväksymiseen, toisten erilaisuuden ymmärtämi-
seen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon (AK8/1975, 8). Lapsen on tärkeää 
oppia myönteinen kanssakäyminen eri-ikäisten eri sukupuolta olevien ihmis-
ten kanssa sanoin kuin ymmärtää ja hyväksyä sukupuolten väliset samankal-
taisuudet ja erot. Tyttöjen ja poikien ohjaamista eri toimintoihin on työryhmän 
mukaan pyrittävä välttämään. (mt., 8.) Tällä tavoin olisi mahdollista ”välttää 
osin vinoutuneita ja virheellisiä käsityksiä, joita lapsilla saattaa olla sukupuo-
lelle sopivasta käyttäytymisestä.” (mt., 8).
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8 2 4 .Kansainvälisyyttä,.kulttuuria.ja.ympäristökasvatusta.
Lintukodon.lapsille

 - Kansallisen kulttuuriperinnön välittäminen lapsille.
 - Lasten kasvattaminen aktiivisiksi kulttuuripalvelujen käyttäjiksi. 
 - Kansainvälisyyskasvatus ”omassa lokerossaan” osana toimintaa.
 - Lapsi = yhteiskunnan jäsenyyteen kasvava vastuullinen kansalainen.

Iloiset toimintatuokiot painottaa ympäristöä koskevan tiedon avaamista lap-
sille. Kulttuurin katsotaan kuuluvan myös lapsuuden maailmaan. Esteettisen 
kasvatuksen sisällöissä mainitaan lasten johdattaminen havaitsemaan, arvosta-
maan ja kokemaan kauneutta luonnossa, taiteessa, rakennetussa ympäristössä 
ja ihmisten välisissä suhteissa. Lapset tulee ohjata laaja-alaiseen esteettiseen 
ilmaisuun sekä tutustuttaa kulttuurin eri muotoihin. Lapsia tulee ohjata käyt-
tämään kulttuuripalveluja: heitä voidaan viedä teatteriin, näyttelyihin, kon-
sertteihin ja kirjastoon. Lapsia tulee ohjata myös arvioimaan kriittisesti lapsia 
varten tuotettua kulttuuria, esimerkiksi elokuvia ja kirjallisuutta. Työryhmän 
mukaan lastenkulttuurin vaalimiseen ja edistämiseen ei oltu tuohon aikaan 
paneuduttu riittävän perusteellisesti. Esteettiseen kasvatukseen on sisällytetty 
myös ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen. Lapset tulee tekstin mukaan 
tutustuttaa Suomen ja muiden maiden kirjallisuuteen, kuvataiteeseen ja mu-
siikkiin. Kansalliseen kulttuuriperinteeseen tutustumisen tulee olla olennainen 
osa esteettistä kasvatusta. (AK8/1975, 15–16.)

Vieraat maat ja kansat mainitaan asiakirjassa, mutta ne tuntuivat tuolloin 
olleen vielä kaukana. Kansainvälisyyskasvatus mainitaan omana osa-aluee-
naan ja sitä pidettiin tärkeänä, mutta enimmälti suomalainen lapsuus näyttäy-
tyy elämänä eräänlaisessa suojatussa Lintukodossa. Lasten tulisi kuitenkin op-
pia ”tietämään ja mahdollisesti tuntemaan toisenlaisissa ympäristöissä eläviä 
lapsia.”(AK8/1975, 12). Asiakirjassa mainitaan kehitysmaat ilmiönä, johon 
lasten tulee voida tutustua. (mt., 16.) Luotaessa myönteistä suhtautumista 
oman maan sekä muiden maiden erilaisiin väestöryhmiin ja kulttuurin muo-
toihin olisi asiakirjan mukaan pyrittävä tähdentämään sitä, mikä on kaikkialla 
yhteistä inhimilliselle toiminnalle. Lapsissa tulee herättää kiintymys omaan 
kotiseutuun ja tunne kuulumisesta siihen ja heitä opetetaan tunteman kotiseu-
tu, kotimaa ja naapurimaat. (mt., 12.) 

Ympäristönsuojelu ja kestävä kulutus mainitaan kasvatuksen eettisten si-
sältöjen yhteydessä.             Lasta on ohjattava jo varhain luonnonvarojen säästeliää-
seen käyttöön, eläinten ja kasvien suojeluun sekä ympäristön siisteydestä huo-
lehtimiseen. (AK8/1975, 12) Eettisen kasvatuksen kohdalla käsitellään toisten 
vakaumuksen ymmärtämistä, lähimmäisenrakkautta sekä jokaisen yksilön ih-
misarvon hyväksymistä. Vanhemmille lapsille tulee antaa mahdollisuus pitää 
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huolta nuoremmistaan.(mt., 12.) Lapsia ohjataan keskinäiseen avunantoon, 
huolehtimaan yhteisistä tavaroista sekä ”luopumaan joistakin omista toiveista, 
silloin kun ne ovat joidenkin yhteisesti tärkeiden tavoitteiden jarruna.” (mt., 
12). 

Iloisten toimintatuokioiden lapsikäsityksen mukaisesti lapsi on yhteiskun-
nan jäsenyyteen kasvava vastuullinen kansalainen. Lapsen ymmärrykseen, 
kiinnostukseen ja kompetenssiin luotetaan, mutta aikuisella on tärkeä rooli 
lapsen ohjaajana ja mahdollisuuksien avaajana. 5–6-vuotiaiden ”pärjäävyy-
teen” tunnuttiin luotettavan melko paljon asiakirjan ilmestymisen aikoihin. 
Esimerkiksi turvallisuuskasvatuksen tavoitteena pidettiin lasten selviytymistä 
liikenteessä turvallisesti, koska useat lapset kulkivat yksin kotoa päiväkotiin. 
(mt., 7.)

8 2 5 .Tavoitteena.jatkuvuus.ja.yhdensuuntaisuus.

 - Tiedonvaihto lapsesta hyödyttää sekä vanhempia että päiväkotia.
 - Vanhemmille annettava mahdollisuus tutustua tai osallistua päiväko-

din toimintaan.
 - Vanhempainillat, talkoot ja vanhempainneuvostot konkreettisina 

yhteistyömuotoina.

Iloisissa toimintatuokioissa tähdennetään kasvatuksen jatkuvuutta lapsen eri 
maailmojen – kodin ja päiväkodin – välillä. Tekstin mukaan päiväkodissa 
olisi ”mahdollisimman pitkälle hyväksyttävä lasten kotoa saamat eettiset toi-
mintaohjeet, elleivät ne ole lapsen kehitystä vaarantavia”. (AK8/1975, 12). 
Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteeksi määritellään kodin ja päi-
väkodin tavoitteiden yhdensuuntaisuus sekä vanhempien ja päiväkodin henki-
lökunnan välisen luottamuksen virittäminen ja vahvistaminen. (mt., 23–24.) 
Yhteistyöhön on suunnattava jatkuvaa huomiota ja kehitettävä ja laajennettava 
nykyisiä yhteistyömuotoja. Mahdollisimman yhdensuuntaisen kasvatuksen 
takaamiseksi on ”selvää, että vanhemmat tarvitsevat tietoa sekä kasvatusta-
voitteista että siitä, miten päiväkodissa toimitaan. Vastaavasti henkilökunnan 
on huomattavasti helpompaa yksilöllistää toimintaa tuntiessaan lasten koti-
taustaa ja heidän erityispiirteitään ja tietäessään, että yhteistyössä huoltajien 
kanssa voidaan etsiä lapsille kaikinpuolisen kehityksen kannalta suotuisimmat 
toimintamuodot.” (mt., 24).

Jos vanhemmat haluavat tutustua tai osallistua päiväkodin toimintaan, oli-
si asiakirjan mukaan tällaiseen oltava valmis. Lisäksi tulee järjestää erityisiä 
avoimien ovien päiviä, jotta saataisiin kaikki vanhemmat mukaan. Aikaa tulee 
varata myös kahdenkeskisiin keskusteluihin, jotka ovat tarpeen erityisesti sil-
loin, kun on syntynyt pulmia lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Esimerkkeinä 
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mainitaan yökastelu, sulkeutuneisuus ja erilaiset pelot. Lapsen vanhempien 
täytyy myös saada tietää, kuka heidän lastaan ohjaa ja hänestä vastaa ja kei-
den kanssa lapsi päivittäin joutuu tekemisiin. Vanhemmille on kerrottava lap-
sen päivän sisällöstä. Tällainen päivittäinen yhteistyö luo asiakirjan mukaan 
turvallisuutta yhteisessä kasvatustehtävässä niin vanhemmille kuin päiväko-
din henkilökunnallekin ja heijastuu myös lapsen turvallisuudentunteeseen.
(AK8/1975, 24.)

Työryhmä näki yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen, ennen kaikkea 
työn irtaantumisen lapsen välittömästä kokemuspiiristä katkaisseen lapsen 
kokemusyhteyden työntekoon. Yhteys täytyy rakentaa uusin keinoin. Tässä 
päiväkoti voi auttaa vanhempia, koska lapset viettävät vireimmän osan päivää 
päiväkodissa. Työhön kasvattamisella nähdään olevan kouluopiskelua edistä-
vä vaikutus. (AK8/1975, 15.)

Kotien asenteet ja odotukset on otettava huomioon päiväkodin uskontokas-
vatuksessa. Asiakirjan mukaan päiväkodissa noudatettava kokonaisopetuksen 
periaate vaikeuttaa uskontokasvatuksen eriyttämistä. Kaikille lapsille tarjo-
taan näin ollen samaa uskontokasvatusta, elleivät vanhemmat erikseen toivo 
muuta ohjelmaa esimerkiksi uskonnollisten kertomusten ajaksi. (AK8/1975, 
13.) Tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta on siis vaikea saada vapautusta 
elleivät vanhemmat ole erityisen aktiivisia, tässä on lievä ristiriita em. ”kotien 
asenteiden ja odotuksien” huomioonottamisen kanssa, jonka voisi olettaa läh-
tevän myös henkilökunnan aktiivisuudesta. Tunnustukselliset elementit päi-
väkodin uskontokasvatuksessa eivät perustu niinkään päivähoitolakiin, vaan 
pikemminkin päiväkodin henkilökunnan uskonnollisen vakaumuksen pohjalta 
lähteviin käytäntöihin.

Konkreettisina yhteistyömuotoina mainitaan henkilökunnan ja vanhempien 
yhteiset tilaisuudet, joissa keskustellaan, tiedotetaan, kuunnellaan ulkopuolisia 
asiantuntijoita, (psykologi, hammaslääkäri) ja vaikkapa kunnostetaan yhdessä 
päiväkodin materiaalia. Myös syksyllä koteihin lähetettävät monisteet, joissa 
tiedotetaan päiväkodin toimintaan liittyvistä asioista, mainitaan esimerkkeinä. 
Tuolloin voimassa olleissa sosiaalihallituksen malliohjesäännössä on mainit-
tu vanhempainneuvostot, joita oli jo paikoitellen perustettu. Neuvostoilla oli 
mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja etsiä uusia tapoja kodin ja 
päiväkodin lähentymiseksi. (AK8/1975, 24.)

Asiakirjassa ei määritellä suoraan lasten vanhempien ja päiväkodin hen-
kilökunnan välisen suhteen laatua: nähtiinkö suhde tasavertaisena vai oliko 
siinä enemmänkin asiantuntijan ja maallikon tai virkamiehen ja kuntalaisen 
välisen suhteen piirteitä. Tekstistä on luettavissa tietty lähtökohtaolettamus 
henkilökunnan asiantuntijaroolista: valistustehtävää ei kaihdeta eikä häpeil-
lä. Todetaan esimerkiksi, että vanhemmille on tiedotettava, miten heidän olisi 
meneteltävä pyrittäessä vähentämään erilaisten tapaturmien riskiä.(AK8/1975, 
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8.) Oletus oli siis, että ammattilainen pystyy vanhempia paremmin välttämään 
lasten kanssa sattuvia tapaturmia ja hänen velvollisuutensa on jakaa tätä tietoa 
vanhemmille. Toisaalta kotien erilaisten kasvatustyylien kunnioitusta tähden-
netään monin paikoin. 

Oppivelvollisuusiän alentaminen esillä esiopetuksen vaihtoehtona

Kappaleissa 8.2.6–8.2.8. tarkastellaan kuusivuotiaiden kasvatus- ja kou-
lutustoimikunnan (AK9/1978) puhetta lapsesta ja lapsuudesta. Kuuden 
vuoden ikä esitetään sekä omana erityisenä vaiheenaan että saumatto-
masti varhaislapsuuden kokonaisuuteen kuuluvana. Kompetentin lapsen 
konstruktio erottuu tekstissä, samoin universaalin lapsuuden ihanne. 
Kappaleessa 8.2.9. käsitellään kotikasvatuksen tukemista, johon toimi-
kunnan lähestymistapa on valistushenkinen ja varmaotteinen. Tekstissä 
ei kavahdeta normatiivista otetta sen paremmin lastenkulttuuriin kuin 
vanhempien ohjaukseen. Miehen ja naisen tasavertainen kohtelu pienen 
lapsen kasvattajina ilmaistaan aiempaa selvemmin ja edustaa uutta ajatte-
lua pitkään vallinneen äitikeskeisyyden rinnalla tai jälkeen. Asiakirjassa 
on erotettavissa sekä vanhempien ja perheiden kompetenssiin viittaavaa 
ainesta että vanhempien kasvatuksellisen valistuksen tarvetta; tekstin 
perhekäsitys voidaan määritellä ambivalentiksi.  

8 2 6 .Kuusivuotiaat.–.erityisryhmä.varhaislapsuuden.jatkumossa

 - Kuusivuotiaat esitetään osana varhaislapsuuden kokonaisuutta, ei 
eristettynä kehityksen jatkumosta – toisaalta heidät esitetään ”yli-
menokautta” elävinä pieninä murrosikäisinä.

 - Kuusivuotiaiden keskinäisten erojen syinä mm. erilainen persoonalli-
suuden kehitystempo ja erilaiset kasvuolot.

 - Uhkana nähdään sekä virikeköyhyys/virikkeiden yksipuolisuus että 
niiden ylitarjonta.

 - Latenssivaihe meneillään, myös seksuaalisuuden ilmauksia voi esiin-
tyä tässä iässä.

 - Ryhmään liittyminen tärkeää: kuusivuotias ”alkaa nauttia varsinaisis-
ta sosiaalisista leikeistä”.

 - Havaintojen jäsentymisen aikaa; leikki kokemusten jäsentäjänä
 - Jonkin verran kykyä käyttäytymisen säätelyyn moraalisääntöjen 

mukaan.

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta halusi nähdä lapsuuden ko-
konaisena eikä pitänyt hyvänä laatia vain kuusivuotiaan kehitysvaiheen ku-
vausta, koska kuvauksen kohde tulisi näin eristetyksi kehityksen jatkumosta, 
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mahdollisesti myös ympäristöstään. Kuusivuotiaan kehitystaso saattaa myös 
vaihdella huomattavasti ja erot johtuvat toimikunnan tulkinnan mukaan osit-
tain persoonallisuuden kehitystempon, osittain kasvuympäristön eroista. 
Muistiossa viitataan uusiin tutkimuksiin, jotka toteavat voimakkaan vastaa-
vuuden lapsen viriketaustan ja kehitysnopeuden välillä. Ympäristön virikeköy-
hyys ja virikkeiden yksipuolisuus hidastavat kehitystä. Toimikunnan mukaan 
huomiota on kiinnitettävä myös virikkeiden ylitarjontaan, joka myös saattaa 
vaarantaa tasapainoisen kehityksen.(AK9/1978, 34–35.) ”Näyttää ilmeiseltä, 
että yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, millaisten ominaisuuksien 
kehittyminen painottuu sen jäseninä elävien yksilöiden kehityksessä” (mt., 35).

Toisaalta kuuden vuoden ikää kuvataan mietinnössä myös erityisenä vai-
heena, joka poikkeaa muusta varhaislapsuudesta. Mietinnössä todetaan lapsen 
siirtyminen viisivuotiaan iästä nopearytmisempään kehitysvaiheeseen. Her-
mojärjestelmän kehittymiseen yhdistetään lapsen toimintojen monipuolistu-
minen ja uusien impulssien ja ”viettymysten” ilmaantuminen. Kuusivuotiaan 
todetaan elävän ylimenokautta, jonka aikana lapsenomainen ruumiinrakenne 
muuttuu ja vie aikansa ennen kuin lapsi tottuu uuteen vartaloonsa. (AK9/1978, 
35–36 .)

Kuusivuotiaan motorista kehitystä kuvataan yksityiskohtaisesti ja suhteute-
taan tätä jokapäiväisiin toimintoihin. Esimerkiksi käsien nopean kasvun takia 
lapsella saattaa olla vaikeuksia asioissa, jotka hän on aikaisemmin hyvin hal-
linnut – vaikkapa pukeutumisen yksityiskohdissa. Mietinnössä viitataan Terve 
lapsi -tutkimukseen, jonka mukaan kuusivuotias oli vuonna 1977 yhtä kehitty-
nyt esimerkiksi pituudeltaan ja painoltaan kuin seitsemänvuotias 1950-luvul-
la. Siitä, kestikö kuusivuotias myös vastaavasti enemmän fyysistä rasitusta, ei 
ollut käytössä tutkimustietoa. (AK9/1978, 36–37.) Myös muiden kehityksen 
osa-alueiden kohdalla toimikunta oli epäilevällä kannalla, olisivatko kuusi-
vuotiaat harpanneet 1950-luvun seitsemänvuotiaiden tasolle. Toimikunnan 
mielestä esimerkiksi emotionaalisen kehityksen osalta oletus pitää paikkansa 
vain osittain. QQ Muistiossa todetaan ”nykyinen tiedon tulva”, joka osaltaan 
aiheuttaa, että jo alle kouluikäisillä saattaa olla melko paljon pintapuolisesti 
omaksuttua tietoa. Emotionaalinen kehitys ei kuitenkaan ole nopeutunut sa-
massa tahdissa. Muistion mukaan oli todettu vaikeaksi kehittää menetelmiä 
sosiaalis-emotionaalisten valmiuksien mittaamiseksi. (mt., 39–40.) 

Mietinnön mukaan kuusivuotias saattaa olla viisivuotiaaseen verrattuna 
tasapainoton ja hänen kehityksensä saattaa jopa näyttää taantuvan. Kun lapsi 
oppii asettamaan vaihtoehtoja ja tekemään valintoja, hän saattaa tuntea myös 
valintoihin liittyviä ristiriitoja. Toimikunta toteaa psykososiaalisen kehityksen 
latenssivaiheen alkaneen kuusivuotiailla, lapsen seksuaalisuus väistyy taustal-
le odottamaan puberteettia.  Tästä huolimatta lapsella saattaa esiintyä seksuaa-
lisuuden ilmauksia. Kuusivuotias kuvataan eloisaksi, nopeaksi ja toimeliaaksi. 
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Hän kaipaa läheisyyttä ja huomiota ja hellyyden tarve on suuri, vaikka sitä ei 
aina näytetä. Aktiivisuudestaan huolimatta lapsilla on myös tarve välillä olla 
yksin ja hiljentyä. (mt., 37; 39.)

Toimikunta toteaa: ”Normaali kuusivuotias kykenee ilman merkittäviä vai-
keuksia tai riskejä irtaantumaan kotiympäristöstään esimerkiksi päivähoidon 
ajaksi” (AK9/1978, 48). Keskimääräinen kuusivuotias viihtyy toimikunnan 
mukaan yleensä hyvin lapsiryhmässä ja alkaa nauttia ”varsinaisista sosiaali-
sista leikeistä” (mt., 48). Lapsi huomaa, että ryhmä asettaa rajat hänen vapaalle 
toiminnalleen ja että hänen on otettava toisetkin huomioon. Lapsi kykenee toi-
mikunnan mukaan tässä iässä esimerkiksi lelujen vaihtamiseen sekä muuhun 
luopumiseen itsekeskeisyydestä. Kuusivuotias ottaa mielellään osaa toimin-
taan ja haluaa kantaa vastuuta. (mt., 48.)

Kuusivuotiaan havaintojen todetaan olevan melko pitkälle jäsentyneitä ja 
lapsi orientoituu yhä enemmän visuaalisesti. Myös ns. sävelkorva kehittyy 
juuri alle kouluikäisillä nopeasti. Hän kykenee myös tekemään tarkkoja ha-
vaintoja useamman aistin avulla yhtäaikaisesti. Lapsella on vielä säilynyt leik-
ki-ikäiselle tyypillinen runsas kuvitteellisuus, tämän lisäksi hänellä on kykyä 
abstraktioiden muodostamineen. Ikäkausi on muistion mukaan erityisen suo-
tuisa loogisen ajattelun kehittymisen kannalta. Lapsi kykenee ymmärtämään 
yhteyksiä ja suhteita sekä pyrkii aktiivisesti selittämään kohtaamiaan ilmiöitä. 
Keskimäärin kuusivuotiaalla nähtiin olevan hyvät edellytykset oppia lukemi-
sen, kirjoittamisen ja laskemisen keskeiset valmiudet. (mt., 42; 46.)

Lapsen nähtiin ilmentävän kokemuksiaan leikissä, jossa lapsi käsittelee 
kehitysvaiheitaan ja niiden ongelmia: esimerkiksi roolileikissä haluaan olla 
”iso.” Hän alkaa kiinnostua myös ympäröivän kulttuurin ilmiöistä, ihmisten 
käyttäytymisestä ja perinteestä tehden tähän liittyviä kysymyksiä. Fyysinen ja 
sosiaalinen ympäristö asettavat puitteet, joihin lapsen on pakko oppia sopeu-
tumaan; tästä esimerkkinä liikenne, joka on huomattava vaaratekijä. Tekstissä 
viitatun tutkimuksen mukaan kuusivuotiaan on vielä vaikea hahmottaa liiken-
nettä kokonaisuudessaan, samoin oli todettu liikennekäyttäytymisen epäjoh-
donmukaisuus. (AK9/1978, 48–49.)

Eettinen kehitys nähtiin erityisesti yhteydessä sosiaaliseen kehitykseen. 
Toimikunta halusi ”painottaa kasvuympäristön merkitystä lapsen eetti-
sen kehittymisen, hänen elämän- ja maailmankatsomuksensa muovaajana” 
(AK9/1978, 49). Kuusivuotias kykenee ”jonkin verran tajuamaan eettisten 
sääntöjen mielekkyyttä” (mt., 49). Toimikunta muistuttaa, että lapsi on kui-
tenkin luonnostaan itsekeskeinen. Kuusivuotiaan käyttäytymiselle on toisaalta 
varsin tyypillistä käyttäytyminen auktoriteettien asettamien normien mukaan. 
Kuusivuotiaalla nähtiin kuitenkin olevan orastava käsitys sääntöjen yleistet-
tävyydestä, mikä edellyttää niiden merkityksen tajuamista. Tässä iässä lapset 
pystyvät jo jonkin verran säätelemään omaa käyttäytymistään, ei ainoastaan 
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aikuisen vaatimusten mukaisesti, vaan jossain määrin myös omaksumiensa 
moraalisten käsitysten perusteella. (mt., 49.)

Lapsen uskontopsykologinen kehitys esitettiin yhteydessä kokonaisper-
soonallisuuden kehitysvaiheisiin. Lapsen varsinainen uskonnollinen kehitys 
taas riippuu suuresti lapsen saamista virikkeistä ja vaikutteista. Lapsen ajat-
telu on tekstin mukaan antropomorfista, hän ymmärtää uskonnon mainitse-
mat henkiolennot itsensä kaltaisina. (AK9/1978, 50.)”Lapsi ymmärtää siis 
rukouksen samaan tapaan kuin luonnonkansojen uskonnoissa ymmärretään 
loitsu ym. maagiset toiminnot” (mt., 50) Lapsen ja ”luonnonkansojen” uskon-
nollisen ajattelun rinnastaminen vaikuttaa nykypäivän silmin katsottuna sekä 
etnosentriseltä että kumpaakin vertauksen osapuolta vähättelevältä. Viralliseen 
asiantuntijatekstiin kirjattu rinnastus on nykyajattelun valossa poliittisesti epä-
korrekti. Vertaus asettaa lapsen human becoming (ei vielä täysi ihminen) -kaa-
vaan rinnastamalla hänen ajattelunsa kehityksessä “alemmiksi” luokiteltuihin 
luonnonkansoihin.

8 2 7 .Mikä.on.hyväksi,.mikä.pahaksi.kuusivuotiaalle?

Mikä tuottaa hyvää lapsuutta?
 - Ryhmätoiminta tekee lapsista rohkeampia – toisaalta huonot ryhmä-

kokemukset voivat traumatisoida.
 - Lapsen ”oman laadun” ja kunkin ikäkauden kehitystarpeiden huomi-

oon ottaminen on tärkeää toiminnan suunnittelussa.
 - Virikkeiden laatu määrää tärkeämpi.
 - Vammaisten lasten integrointi tavallisiin ryhmiin ja tätä kautta yhteis-

kuntaan.
 - Laadukas lastenkirjallisuus vastapainona massaviihteelle.
 - Lastenkulttuurin tukeminen

Mikä uhkaa hyvää lapsuutta?
 - Virikkeiden ylitarjonta, tiedon tulva.
 - Massaviihde, rihkamakulttuuri ja kioskikirjallisuus
 - Vanhempien avioero ja kotielämän epävakaus häiritsee tunne-elämää, 

mutta ei kognitiivista kehitystä.
 - Päivähoito ei lisää sosiaalisemotionaalisia häiriöitä, mutta ei myös-

kään korjaa tapahtuneita vaurioita..
 - Hoitomuodolla ei yhteyttä kognitiiviseen kehitykseen, eroja ei havait-

tu.
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 - Haja-asutusalueella asuvilla lapsilla jonkin verran heikommat tulok-
set kognitiivista kykyä mittaavissa testeissä (=eriarvoisuus asuinpai-
kasta johtuen).

 - Kaupungistuminen köyhdyttänyt lasten leikkikulttuuria ja leikkiperin-
teen siirtymistä.

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta viittaa tuolloin ilmestynee-
seen Kirsti Lagerspetzin tutkijaryhmän tutkimukseen, jossa todettiin selvä yh-
teys ujouden ja kontaktien vähäisyyden välillä.  Tutkimuksen mukaan ”leikki-
koululapset liikkuvat, keskustelevat, leikkivät ja hakevat kontakteja enemmän 
kuin kotilapset, jotka ovat arkoja ja pelokkaita joutuessaan irtautumaan van-
hemmistaan vähäksikin aikaa” (AK9/1978, 38). Myös toinen tutkimus haja-
asutusalueen kuusivuotiaan asemasta mainitaan; yhteys lapsen psyykkisen 
kehityksen ja kasvuympäristön sosiaalisen rakenteen välillä todetaan. (mt., 
38.) Tutkimusten perusteella kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta 
päättelee, että ”jos lapsi saa tukea siinä herkässä vaiheessa, jolloin hän on 
epävarma itsestään, hänestä tulee tasapainoinen ja luottavainen. Jos taas itse-
tunto kokee jatkuvia tappioita ja ryhmässä oleminen tuottaa epäonnistumisia 
ja alemmuutta, voi pohja lapsen myöhemmälle kehitykselle muodostua huo-
noksi. Tänä ikäkautena yksilölliset eroavuudet tulevat selvästi esiin. Erityisesti 
herkät lapset saattavat kärsiä ryhmässä jopa siinä määrin, että emotionaali-
nen jännitys ilmenee fyysisinä häiriöinä” (AK9/1978, 38–39).

Toimikunnan mielestä lapsella itsellään ja hänen kehitystarpeillaan tulee 
olla keskeinen asema tavoitteita asetettaessa. Lapsen tulee saada kypsyä luon-
nonmukaisten kehitysvaiheidensa kautta ja saada kunkin ikävaiheen kannal-
ta tarpeellisia virikkeitä kasvun tueksi. ”Lapsen oman laadun tulee vaikuttaa 
välittömästi myös siihen, miten nimenomaan kuusivuotiaiden kasvatuksen ja 
opetuksen tavoitteet määritetään ja miten toiminta suunnitellaan”(AK9/1978, 
67–68).

Radion ja television yleisyyteen viitataan ja todetaan, että vieraantuminen 
ja kontaktien väheneminen saatavissa olevan tiedon lisääntymisestä huolimat-
ta on omiaan vaikuttamaan lasten kehitystä haittaavasti. Virikkeiden määrän 
lisääntyminen ei sinänsä vaikuta lapsen kehitykseen ilman muuta myönteises-
ti. Virikkeiden laadun ohella on ratkaisevaa, että lapsella on mahdollisuus saa-
da jäsentää virikkeet kokonaisuudeksi; merkitystä on lapsen koko sosiaalisen 
ympäristön laadulla. Virikkeiden liiallisuus voi olla suorastaan vahingollista, 
lisäksi on oletettu, että varsinkin televisio vaikuttaisi lapsiin lähinnä passivoi-
vasti. (AK9/1978, 39.) 

Toimikunta viittasi tutkimukseen jonka perusteella näytti, ettei äitien ko-
tona hoitamien, päiväkodeissa hoidettujen ja isoäitien hoitaminen ehjien per-
heiden terveiden lasten sosio-emotionaalisessa kehityksessä ollut tilastollisesti 
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merkitseviä eroja. Avioerolapset poikkesivat kaikista ehjissä perheissä kasva-
neiden lasten ryhmistä. Avioerolasten yleinen sosiaalis-emotionaalinen kehitys 
ei ollut sidoksissa äiti–lapsi-suhteeseen (kuten ehjissä perheissä), vaan lähinnä 
isä-suhteeseen. Erityisesti avioerolasten minäkehitys oli heikompi kuin ehjissä 
perheissä kasvaneilla lapsilla. Lasten välisten erojen syyt olivat löydettävissä 
perhesuhteista, vanhempien kasvatusasenteista ja -käyttäytymisestä. Päiväko-
tihoito ei lisännyt lasten sosiaalis-emotionaalisia häiriöitä, mutta ei myöskään 
korjannut jo olemassa olevia häiriöitä. (AK9/1978, 40.)

Tutkimuksiin viitaten todetaan, ettei merkitseviä eroja oltu havaittu myös-
kään kognitiivisessa kehityksessä em. järjestelyin hoidettujen ehjien perheiden 
terveiden lasten välillä. Myöskään avioerolasten kognitiivisessa kehityksessä 
ei ole löydetty eroja verrattuna ehjien perheiden lapsiin. Joidenkin tutkimus-
ten mukaan taajamissa asuvien lasten kouluvalmius oli jonkin verran parempi 
kuin haja-asutusalueiden lasten, joilla oli johdonmukaisesti heikompi suoriu-
tuminen testeissä kaikkien osatestien kohdalla. Tulosten arvioinnissa muistio 
kehottaa huomioimaan, että testimenetelmät saattavat suosia kaupunkimaises-
sa ympäristössä kasvaneita. Myös kouluvalmiuden käsite nähtiin ongelmal-
lisena, koska koulu suosii tiettyjä valmiuksia. Koska osa eroista lasten kehi-
tyksessä johtuu perhetaustasta, ei pelkkä asuminen maalla tai kaupungissa ole 
ratkaisevaa kouluvalmiuden kannalta. Myös erilaisilla kaupunkilaistuneilla 
alueilla asuvien lasten on todettu olevan eriarvoisessa asemassa keskenään. 
(AK971978, 40–41.)

Mietintö vetoaa tutkimuksiin, joiden mukaan kodin kasvatusilmasto vai-
kuttaa voimakkaimmin nuorten sosiaalisen käyttäytymisen eroihin. Tutkimuk-
sissa todettiin yhteys perhe-elämän epävakauden sekä lasten ahdistuvuuden ja 
aggressiivisuuden välillä. Kasvatuksella lasta voidaan ohjata ristiriitatilantees-
sa itsehallintaan, joka sisältää sekä itsehillinnän, että kyvyn ymmärtää toisten 
näkökulmia (AK9/1978, 46–47.)

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi on muistiossa käytetyn mää-
rittelyn mukaisesti lapsi, joka psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen kehityksensä 
takia tarvitsee erityisiä hoidollisia, kasvatuksellisia ja opetuksellisia palveluja 
kehittyäkseen yksilöllisten edellytystensä mukaisesti mahdollisimman pitkäl-
le. (mt., 52.) Määrittely on äärimmäisen neutraali, korrekti ja lavea: periaat-
teessa se voisi sopia kaikkiin lapsiin. Myöhemmin tekstissä käytetään myös 
esimerkiksi vammaisuuden käsitettä viitattaessa lasten erityistarpeisiin. 

Toimikunta toteaa, ettei tunne-elämältään häiriytyneiden lasten määristä 
ollut saatavissa tarkkoja tietoja. Tämä johtui toimikunnan mukaan mm. siitä, 
että eri tutkijat painottavat oireita eri tavoin, tai tutkimuskriteerit ja menetel-
mät poikkeavat toistaan. Toimikunta viittaa koko maan päiväkotien lapsista 
(N=6142) tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan 14,2 % lapsista oli jossain 
määrin häiriintyneitä. Tunne-elämältään häiriintyneiden todetaan muodosta-
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van päivähoidossa suurimman erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien ryh-
män. (AK971978, 55.) 

Toimikunta otti voimakkaasti kantaa korkeatasoisen lastenkulttuurin puo-
lesta ja kaupallista massaviihdettä vastaan. Niin ikään huolestuttavana pi-
dettiin myös kuvallisen viestinnän mukana leviävä väkivaltaan perustuvaa 
rihkamakulttuuria. Myös television esittämän kaupallisia tarkoituksia varten 
tuotetun kielteisiä asenteita vahvistavan viihteen nähtiin olevan liian helposti 
lasten ulottuvilla. (AK9/1978, 153–154.) ”Ns. kioskikirjallisuus tarjoaa lap-
sille ja nuorille runsain mitoin ala-arvoista katsottavaa ja luettavaa. Tämän 
vastapainoksi tulisi tuottaa yleisesti hyväksyttyihin inhimillisiin periaatteisiin 
ja kansallisiin arvoihin nojaavaa lasten kehitystason huomioon ottavaa kirjal-
lisuutta” (mt., 155). Kaikkea lapsille tarkoitettua ja/tai lasten tuottamaa kult-
tuuria tulisi toimikunnan mielestä tukea. Lasten luovuutta ja aktiivisuutta tulee 
auttaa ja kannustaa kaikin tavoin. Lastenkulttuurin avulla voidaan tukea myös 
vanhempien ja eri yhteisöjen kasvatustyötä. (AK9/1978, 155.)

Mietinnössä viitataan viisi–kuusivuotiaiden lasten leikkikulttuurin välitty-
mistä koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että toi-
mintaperinteen puuttuminen asuinympäristöstä vaikeuttaa sekä aikuisten, että 
lasten toimintojen jäsentymistä. Lasten kasvuympäristöt olivat olleet perintei-
sesti sellaisia, että niissä toimintamallit saattoivat luonnostaan siirtyä sukupol-
vilta ja ikäryhmiltä toisille. Sen sijaan kaupungistuneille asuinalueille on usein 
ominaista katkelmallisuus suhteessa muuhun ympäristöön ja asujaimistoon. 
Tällainen ympäristö ei ”edusta mitään perinnettä” (AK9/71978, 45). Viitatussa 
tutkimuksessa väitettiin, etteivät aikuiset juuri onnistuneet välittämään leikki-
kulttuuria viisi–kuusivuotiaille. (mt., 45–46.)

8 2 8 .Kotikasvatuksen.tukeminen.esiopetuksessa

 - Päävastuu kasvatuksesta on perheellä: tämä on otettava huomioon 
yhteiskunnan kasvatusjärjestelmän suunnittelussa.

 - Kotikasvatus vaihtelee, siksi yhteiskunnan tuettava sitä sekä suoralla 
ohjauksella että parantamalla lapsiperheiden olosuhteita.

 - Kasvatusneuvonnassa korostettava miehen ja naisen tasavertaista 
merkitystä lapsen kehitykselle.

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta korostaa, ettei lasta voida 
tarkastella lähiympäristöstään ja yhteiskunnasta erillisenä. Siihen, millainen 
hän on, vaikuttavat olennaisesti perheen ihmissuhteet, vanhempien persoonal-
lisuus, heidän käsityksensä lapsesta ja kasvatuksesta sekä kodin kasvatustoi-
minta. (AK9/1978, 68.) Lapsen huomioonottaminen tavoitteiden asettelun läh-
tökohtana merkitsee toimikunnan mielestä samalla vanhempien (tai vastaavien 
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läheisten aikuisten) kasvatusvastuun korostamista. Yhteiskunnan kasvatusjär-
jestelmän suunnittelussa ja myös kuusivuotiaiden kasvatuksen ja opetuksen 
tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon vanhempien antama kasvatus ja 
heidän odotuksensa yhteiskunnan kasvatusjärjestelmää kohtaan. Toimikunta 
korosti vanhempien ja muiden peruskasvattajien vaikutusmahdollisuuksien 
turvaamista ja peruskasvattajien ottamista mukaan kasvatustavoitekeskuste-
luun. (mt., 69–70.)

Toimikunta totesi kasvatuksen päävastuun olevan kodeilla, joiden kasva-
tustavoitteet ja - mahdollisuudet kuitenkin poikkeavat toisistaan. Mm. van-
hempien varallisuus, maailmankatsomus sekä koulutus näistä johtuvine lisä-
tekijöineen vaikuttavat kasvatukseen. Myös monet yhteiskunnalliset ilmiöt 
olivat tuolloin vaikeuttaneet kotien kasvatustehtävää. Elinkeinorakenteen 
muutokset olivat vähentäneet perheiden yhdessäoloa, muuttoliike oli aiheut-
tanut juurettomuutta, naapuruuden merkitys oli pienentynyt; kasvatustehtävät 
perheessä olivat jääneet yhä harvempien henkilöiden varaan. Näistä syistä yh-
teiskunnan tulisi tukea koteja lasten kasvattajana. Tuki voi olla suoranaisesti 
kasvatustehtäviä palvelevaa tai luonteeltaan enemmän sosiaalista. Kasvatus-
tehtävät jäävät toimikunnan mukaan helposti taka-alalle, jos huoltajia painaa 
taloudellinen puute, työttömyys, ahdas asunto, sairaudet tai muut vastaavat asi-
at. Sosiaalisen avun lisäksi perheille tulisi antaa ohjausta kasvatusongelmien 
ratkaisemiseksi erilaisissa tilanteissa. Tähän olisi mahdollista käyttää julkisia 
tiedotusvälineitä yhteistyössä sosiaali-, koulu- ja terveysviranomaisten kanssa. 
Kasvatusohjausta voivat antaa myös päiväkodit, äitiys- ja lastenneuvolat sekä 
kasvatusneuvolat, lisäksi mainitaan kirkon perheneuvonta. Näiden vaikuttaji-
en välityksellä tulisi voida tarvittaessa saada sekä perhe- että yksilökohtaista 
terapiaa. Myös harrastus- ja vapaa-aikapalveluihin tulisi saada enemmän koko 
perheelle tarkoitettuja toimintoja. Toimikunta edellyttää, että kasvatusneuvon-
nassa korostetaan miehen ja naisen tasaveroista merkitystä lapsen kehitykselle. 
(AK9/1978, 149–150.) 

8 3 .Kasvatustavoitteiden.ja.-sisältöjen.linjaaminen
Päivähoidolle perusteellisesti valmistellut kasvatustavoitteet 

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietinnön (AK10/1980) lapseen 
ja lapsuuteen viittaavaa puhuntaa tarkastellaan kappaleissa 8.3.1–8.3.2. 
Lapsuuden tärkeyttä elämänvaiheena painotetaan tekstissä, jossa on ero-
tettavissa universaalin lapsuuden ihanne. Lapsen sosiaalisen kyvykkyyden 
tuominen esille viittaa kompetentin lapsen konstruktioon. Kappaleissa 
8.3.3–8.3.5 käsitellään mietinnön tapoja puhua perheestä ja vanhemmuu-
desta. Perhe on voimakkaasti esillä tekstissä ja kotikasvatuksen tukemi-
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nen päivähoidon missiona saa vahvistuksen. Yhteiskunnan muuttumisen 
nähdään uhkaavan ja rasittavan perhettä ja perheen tukemista korostettiin 
päivähoidon tehtävänä. Familistinen diskurssi on aineistossa selvästi 
erottuva ja teksti painottuu heikon perheen konstruktion suuntaan. Äitien 
ja isien tasa-arvoista kohtelua vanhempina tuodaan esille.  
Kolmannen temaattisen kokonaisuuden aineisto koostuu seuraavista 
asiakirjoista:

KM 1980: 31. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980:31 
(AK10)
KM 1981:13. Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikun-
nan  mietintö. Betänkande avgivet av kommissionen för läroplaner för 
dagvårdspersonal. (AK 11)        
Sosiaalihallitus 1984. Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma. 
Sosiaalihallituksen julkaisuja 1/1984. Helsinki: Valtion painatuskes-
kus. (1985 voimaan) (AK12)
Sosiaalihallitus 1986. Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon toi-
mintasuunnitelma. Sosiaalihallituksen julkaisuja n:o 4/1986. (AK13)
Salminen, H. 1988. Kolme-viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimin-
tasuunnitelma. Sosiaalihallituksen julkaisuja 2/1988. Valtion painatus-
keskus. Helsinki.(AK14) 
Kouluhallitus 1987. Peruskoulun opetuksen opas: esiopetus. (AK15)

8 3 1 .Lapsuus.tärkeänä.elämänvaiheena:.lapsen.paikka.ja.
oikeudet.

 - Jokaisella lapsella on oikeus kasvatukseen.
 - Maalais- ja kaupunkilapsuuden erojen tunnistaminen.
 - Lapsen suojeleminen ikäkauteen sopimattomilta ja kehitystä häiritse-

viltä vaikutteilta kuuluu myös kasvatukseen.
 - Lapsista on aikuisille sekä vastuuta että iloa.
 - Lapsuuden itsenäinen merkitys on nähtävä päivähoidossa, varhaislap-

suus ei ole vain kouluun valmistautumista.

Lapsuus ”leikkimisen vaiheena” oli tullut komiteatekstin mukaan mahdolli-
seksi kaikille ”vasta nykyään”. Ammattiin valmistuminen ja työelämään as-
tuminen oli siirtynyt entistä myöhempään ajankohtaan. Nuoruus puolestaan 
nähtiin kokonaan uutena kulttuurisena ikävaiheena.(AK10/1980, 25.) Lapsen 
kasvuympäristön todettiin edelleen olevan erilainen maalla ja kaupungissa, 
molemmissa oli etunsa ja haittansa. Kaupungin ja maaseudun välillä nähtiin 
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selvä ero siinä, missä määrin lapsilla oli mahdollisuuksia päästä osalliseksi 
kulttuuripalveluista. Tosin kaupungissakin lapsen mahdollisuudet päästä osal-
liseksi virikkeistä (kirjasto, musiikin harrastaminen, konsertit, teatterit, järjes-
tötoiminta) todettiin riippuvaisiksi siitä, pitävätkö vanhemmat niitä tärkeinä. 
(AK10/1980,33–34.) 

Mietinnössä viitataan tutkimukseen, jonka mukaan vanhempien mielestä 
ihannelapsi on rehellinen, tasapainoinen, onnellinen, kohtelias, eläytymis- ja 
aloitekykyinen. (AK10/1980, 35.) Jokaisella lapsella on komitean mukaan 
oikeus kasvatukseen. Kasvatustapahtuman komitea näki kaksisuuntaisena 
vuorovaikutuksena, myös lapsi kasvattaa kasvattajaansa kun aikaisemmin oli 
painotettu enemmän kasvattajan lapseen kohdistamaa vaikuttamista. Kasva-
tusvastuu merkitsee myös lapsen suojelemista hänen kehitystään häiritseviltä 
ja ikäkauteen sopimattomilta vaikutuksilta. (mt., 100–101.) Vaikka päivähoi-
dolla onkin tärkeä tehtävä kouluvalmiuden edistäjänä, komitea painotti lap-
suusiän itsenäistä merkitystä ja arvoa ihmiselämässä. Tästä syystä komitea piti 
tärkeänä, että päivähoito yhdessä kotien kanssa osaltaan kykenee tekemään 
lapsuudesta jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle mahdollisimman onnel-
lisen ja elämäniloisen ajan. (AK10/1980, 108.)

8 3 2 .Yksilöllisyys,.kasvattava.ryhmä.ja.aktiivisen.lapsen.ihanne

 - Lapsen yksilöllisyyden kunnioitus kytkeytyy myös erityislasten integ-
roitumiseen tavallisiin ryhmiin.

 - Myös työ ja yhteisvastuu kuuluvat lapsuuteen.
 - Lasten elämänpiiri on köyhtynyt sosiaalisesti: päivähoidossa on olta-

va tarjolla monipuolisesti erilaisia ihmissuhteita ja malleja sekä eri 
sukupuolta olevia työntekijöitä.

 - Lapsella on kyky moniin vuorovaikutussuhteisiin, jos pohjalla on 
vahva perusturvallisuus.

 - Lapsen näkeminen sosiaalisena olentona – ryhmän kasvattava merki-
tys.

 - Lapsen näkeminen tiedonhaluisena ja tahtovana.

Kuvatessaan päivähoidon toimintaperiaatteita mietintö esittää samalla käsityk-
sensä lapsen ja lapsuuden olemuksesta. Lasten yksilöllisyyden ja erilaisuuden 
kunnioitusta pidetään tärkeänä, samassa yhteydessä mainitaan myös ”erilai-
set perheet”. (AK10/1980, 110). Lapsen yksilöllisyyden kunnioitus kytkettiin 
myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten integrointiin tavallisen 
päivähoitoon. (mt., 110.) Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten si-
joittaminen tavallisiin ryhmiin antaa mietinnön mukaan lapsille mahdollisuu-
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den oppia tasa-arvoista suhtautumista erilaisiin lapsiin ja tukee myös poikkea-
vien lasten sopeutumista tavanomaisiin oloihin. (mt., 145.)

Myös työn nähtiin kuuluvan lapsuuteen: lapsen pitää tottua huolehtimaan 
leikkitilojen järjestyksestä ja tottua pienten työtehtävien avulla tekemään työtä 
ja arvostamaan sitä. Myös yhteisvastuuseen kasvamisen katsottiin kuuluvan 
varhaislapsuuden kehitystehtäviin.(AK10/1980, 116.) Lapsella on komitean 
mukaan vahvoja toimintatarpeita, jotka ilmenevät erityisesti leikissä.  Saades-
saan tähän tilaisuuden lapsi edistää samalla itse omaa kehitystään.(mt., 122.) 

Komitea painotti, että pienen lapsen perustarpeet tyydyttää aikuinen, jonka 
kanssa lapsi muodostaa vuorovaikutussuhteen, mikä on pohjana myöhemmille 
ihmissuhteille. Varhaiset myönteiset ja lämpimät ihmissuhteet sekä aikuisten 
että lasten kanssa ovat mietinnön mukaan lapsen psyykkisen terveyden perus-
ta, koska näistä rakentuu perusluottamus ja turvallisuus. Lapsi kaipaa myös 
päivähoidossa aikuisen läheisyyttä, fyysistä kontaktia ja vuorovaikutusta ai-
kuisen kanssa. (AK10/1980, 119; 123.) 

Koska perheiden koko oli jatkuvasti pienentynyt, yksinhuoltajien määrä 
kasvanut ja suuri osa perheistä oli muuttanut hiljakkoin asutuskeskuksiin ja 
ilman entistä lähiverkostoaan, tulisi päivähoidon komitean mielestä tarjota lap-
selle monipuolisia kokemuksia sosiaalisista suhteista. Lapsen tulisi saada tu-
tustua eri-ikäisiin (vanheneviin, itseä nuorempiin jne.) ja eri sukupuolta oleviin 
ihmisiin. Päivähoidon työntekijöiden tulisi olla sekä naisia että miehiä, joiden 
välillä tulisi vallita tasa-arvoinen työnjako. Lapsi pystyy komitean mielestä 
useisiin sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. (mt., 120.) Komitea painotti ryh-
män kasvatuksellista merkitystä. Näkemys viittaa käsitykseen lapsesta sosiaa-
lisena olentona. Lapsen persoonallisuus, minäkäsitys, aktiivisuus, vastuun- ja 
velvollisuuden tunne, auttavaisuus ja ryhmävastuu kehittyvät mietinnön mu-
kaan ryhmässä. (AK10/1980, 121.) Lapsen sosiaalista kyvykkyyttä korostaa 
myös lausuma, jossa todetaan päivähoidon kasvatusperiaatteisiin kuuluvaksi, 
että lapsi saa ilmaista kantansa häntä koskevassa asiassa ja sen opettaminen, 
että tämä oikeus kuuluu myös muille. (mt., 145.) Komitea tähdensi, että lapsi 
olisi päivähoidossa nähtävä sekä suhteessa muihin lapsiin että yksilönä. (mt., 
151.)

Pienen lapsen ominaislaatua ja lapsen yksilöllisyyden kunnioitusta tuotiin 
esille eri yhteyksissä. Painotettiin mm., että lapsen tulee saada kokeilla tahto-
mista, sen mahdollisuuksia ja rajoja. Pienen lapsen tunteiden ilmaisua kuvat-
tiin kokonaisvaltaiseksi, mutta muistutettiin, että tunne-ilmaisut ovat erilaisia 
eri lapsilla. (AK10/1980, 126.) Lapsen uteliaisuuden ja tiedonhalun nähtiin 
ilmenevän hänen kysymyksissään. Kun lasta kuunnellaan ja hänen kanssaan 
keskustellaan, hän oppii ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja toiveitaan sekä 
kuuntelemaan toisten mielipiteitä ja niiden perusteluja. (mt., 136.)
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8 3 3 .Kotikasvatuksen.tukeminen.vahvistetaan.päivähoidon.
missioksi

 - Erilaiset kodit – erilaiset kasvatuskyvyt: koulutettujen vanhempien 
lapset paremmassa asemassa.

 - Yhteiskunnan muuttuminen maatalousvaltaisesta teolliseksi/jälkiteolli-
seksi on johtanut perheissä lisääntyneeseen kasvatustuen tarpeeseen. 

 - Nuorten vanhempien keskuudessa ilmennyt halua jättää kasvatusvas-
tuu päivähoidolle tai koululle, siksi tärkeää vahvistaa vanhempien 
kasvatusvastuuta ja itseluottamusta.

Komitea toteaa vanhempien ensisijaisen kasvatusvastuun tulleen vahvistetuksi 
lainsäädännöllä. Mietinnössä viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan perheen 
kasvatusvaikutus on ratkaisevaa lapsen kehitykselle silloinkin, kun lapset ovat 
suuren osan päivästä päivähoidossa tai koulussa. Perhe muovaa lapsen per-
soonallisuutta tarjoamalla perusturvallisuutta ja antamalla mahdollisuuden 
ensimmäisiin kontakteihin, jotka vaikuttavat kykyyn solmia myöhempiä ih-
missuhteita. Perhe sopeuttaa lasta yhteiskuntaan välittämällä eettisiä arvoja ja 
normeja, rooli- ja käyttäytymismalleja, tapoja ja tottumuksia. Perhe nähdään 
myös sukupolvien välisen vuorovaikutuksen ja sosialisaation välineenä, joka 
saattaa lapsen osalliseksi yhteisestä kulttuurista. (AK10/1980, 26.)

Onnistuakseen kasvatustehtävässä tulee perheellä olla kohtuulliset talou-
delliset ja emotionaaliset voimavarat. Tutkimukset vanhempien koulutuksen ja 
työn yhteydestä lasten kasvuoloihin olivat komitean mukaan osoittaneet, että 
oppilaiden koulusuoriutuminen kielellistä ilmaisua vaativissa aineissa vaihteli 
enemmän vanhempien koulutustason mukaan kuin mitä oppilaiden älyllinen 
taso edellyttäisi. Koulutetut vanhemmat seurasivat myös kasvatuskeskustelua 
ja lukivat enemmän kasvatuskirjallisuutta. (AK10/1980, 28.)

Myös vanhempien työn luonteessa oli eroja, jotka näkyivät tavassa kas-
vattaa lapsia.  Komitean viittaamien tutkimusten mukaan kaupungissa asuvien 
ruumiillista työtä tekevien vanhempien lapset olivat heikommassa asemassa 
koulusuorituksiin nähden. Henkinen työ oli sosiaalisesti arvostetumpaa ja siinä 
ihmisten välisten suhteiden, symbolien sekä ideoiden käsittely on runsaampaa 
ja työ itsenäisempää kuin ruumiillisessa työssä. Yhdessä koulutustaustan kans-
sa työn laadullisten erojen nähtiin heijastuvan siinä, että ”ylemmissä sosiaa-
liryhmissä vanhemmat painottavat lasten tiedonhalua, uteliaisuutta, sisäisiä 
motiiveja ja tunteita, jotka myöhemmin ohjaavat lasta hallitsemaan itseään 
ja olemaan itsenäisiä” (AK10/1980, 29). Alemmissa sosiaaliryhmissä paino-
tettiin tuolloisten tutkimusten mukaan rehellisyyttä ja tottelevaisuutta, mutta 
tunteet ja sisäiset motiivit saivat väistyä. Voimavarat kuluivat konkreettisista 
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elämäntilanteista selviytymiseen. Niinpä myöskään perheessä ei välttämättä 
opittu kielellisesti ilmaisemaan omia kokemuksia ja tunteita. (mt., 29.)

Suomalaisessa lastenkasvatuksessa oli mietinnön mukaan vallinnut 
1930-luvulla piirteitä, joista osa oli siirtynyt ”nykypäivän” kasvatusajatteluun. 
Mietinnössä siteerataan Veikko Ruoppilaa, joka oli kuvannut näitä piirteitä 
seuraavasti: ”Lapsen piti oppia rehelliseksi. Lapsi ei saanut valehdella eikä 
kiroilla. Lasten parhaina hyveinä pidettiin kuuliaisuutta, nöyryyttä ja vaati-
mattomuutta. Lasten tuli oppia pelkäämään Jumalaa ja vanhempia sekä tot-
telemaan heidän määräyksiään. Kasvatusmenettelyissä käytettiin kieltoja, uh-
kauksia, pelottelua ja ankaraa kuritusta. Vapautta oli vähän. Lapsen tahto oli 
”vanhempien taskussa.”  (AK10/1980, 34–35).

Suomessa kotikasvatuksen tutkimus oli komitean mukaan ollut vähäistä. 
Mietinnössä kuvataan tutkimusta, jossa perheen elämäntapaa pyrittiin ku-
vaamaan kokonaisprosessina ja tarkastelemaan siitä määräytyviä lasten sosi-
aalisen kehityksen edellytyksiä. Tulokset osoittivat mm. eroavuutta miesten 
ja naisten ajankäytössä sekä vanhempien työnjaossa maaseutumaisen ja kau-
punkimaisen asumismuodon välillä. Vanhempien työajat määräsivät perheen 
elämäntapaa merkittävästi: vuorotyö aiheuttaa myös lastenhoito-ongelmia. 
(AK10/1980, 29.)

Tekstissä viitataan tutkimukseen, joka vahvisti komitean mielestä käsitys-
tä, että parhaat kodit olivat sellaiset, joissa vanhemmat olivat riittävän kypsiä 
ottamaan vastuun kasvatustehtävästään ja vakiintuneita tarjotakseen suhteelli-
sen vakaat kasvuolot, mihin sisältyi harvoja asunnon, päivähoidon, koulun jne. 
vaihdoksia. Myös päivätyö ja säännölliset elämäntavat luettiin suotuisiin oloi-
hin, samoin kasvatuskeskeinen ilmapiiri.  Tällaisessa perheessä lapsen asioista 
ollaan kiinnostuneita ja häntä kannustetaan. Lasta neuvotaan myös ottamaan 
huomioon muita ja hänen ajankäyttöään valvotaan ja ohjataan. (AK10/1980, 
32.)

Äitien päämääräajattelua pidettiin kasvatustietoisuuden keskeisenä ele-
menttinä eräässä tutkimuksessa, johon komitea viittaa. Tutkimuksessa kävi 
ilmi, etteivät äidit mielellään puhuneet tavoitteista tätä termiä käyttäen. Tämä 
kuvasti kasvatustavoitekomitean mielestä paitsi tavoitekäsitteen outoutta, 
myös varovaisuutta, jota äidit halusivat noudattaa lapsiin kohdistuvissa vaa-
timuksissa. Asennoitumisen perussuunta ei välttämättä ole aina ollut kasva-
tuksellisesti suotuisa, vaikka suurin osa äideistä halusi lapsen kasvavan yh-
teiskuntaan sopeutuvaksi kansalaiseksi. Omaa erityislaatuisuuttaan toteuttavaa 
ihmistä ei yhdistetty kunnon kansalaisen ihanteeseen. Päinvastoin, äitien ajat-
telussa heijastui eräänlaista pelkoa sitä kohtaan, että lapsi tai lapsen elämän-
kulku jotenkin poikkeaisi keskimääräisestä. (AK10/1980, 35–36.)

Komitea viittasi yhteiskunnan muuttumiseen maatalousvaltaisesta teolli-
seksi ja jälkiteolliseksi, mikä oli muuttanut perheen rakennetta ja sen mah-
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dollisuuksia siirtää kasvatustraditioita uudelle sukupolvelle. Myös perheen 
lähiyhteisö oli muuttunut niin, että perhe komitean mielestä tarvitsi tukea 
kasvatustehtävässään. Kotikasvatuksen tukemisen kannalta oli komitean mu-
kaan tärkeää mm. lisätä kasvattajien itseluottamusta kasvattajina. Yleisen ja 
yhteisöllisen kasvatusvastuun lisääminen nähtiin myös tärkeänä. Komitean 
mukaan viime vuosina oli ilmennyt nuorten vanhempien keskuudessa halua 
jättää kasvatusvastuu esimerkiksi päivähoidolle tai koululle. Siksi oli komi-
tean mielestä tärkeää vahvistaa vanhempien kasvatusvastuuta, auttaa heitä 
hyväksymään itsensä kasvattajina ja saamaan lisää tietoa lasten kasvatuskysy-
myksistä. (AK10/1980, 67–68.) Lapsen hyväksymiseen päivähoidossa kuuluu 
myös hänen kotinsa hyväksyminen ja arvostaminen. (mt., 124.)

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö nostettiin voimakkaimmin esille eetti-
sen ja uskonnollisen kasvatuksen sisältöalueella. Komitea painotti turvallisen 
ja arvoiltaan ristiriidattoman kasvuympäristön luomisen tärkeyttä, mikä olisi 
mahdollista ”vuorovaikutuksessa kotien kanssa.” (AK10/1980, 139). Komitea 
muistutti, että päivähoidon vastuu yhteisesti hyväksyttyjen eettisten arvojen 
välittämisessä säilyy, vaikka lapsen koti suhtautuisi niihin välinpitämättömästi 
tai niitä rikkoisi, kun taas uskonnollisen kasvatuksen lähtökohtana on kodin 
vakaumuksen kunnioittaminen. (mt., 139–140) Komitea tähdensi, että ”Van-
hempien vakaumusta ei saa asettaa kyseenalaiseksi, koska lapsi joutuu tällöin 
ristiriitatilanteeseen.”(mt., 147) Komitea painotti myös sitä, että kodin ja päi-
vähoitopaikan tulisi yhdessä tarjota lapselle turvallinen ja suotuisa kasvuym-
päristö. (mt., 151)

Vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus tulee komitean mukaan ottaa 
huomioon johdonmukaisen kasvatuksen turvaamiseksi: ”Silloin, kun kysy-
myksessä on koti, joka ei kykene näkemään ja tyydyttämään lapsen kehityksen 
tarpeita, on kodin ja päivähoitopaikan välinen yhteistyö sitäkin tärkeämpää 
niin, että päivähoidon työntekijät yhdessä vanhempien kanssa tukevat lapsen 
kehitystä ja kasvua. Tarvittaessa ohjataan vanhemmat muihin palvelupistei-
siin” (AK10/1980, 79–80). Yhteistyömuodot päivähoidossa tarjoavat komite-
an näkemyksen mukaisesti vanhemmille kontakteja myös toisiin vanhempiin 
ja vähentävät osaltaan perheiden eristyneisyyttä. (mt., 81.) Komitea näki van-
hempien kasvatustuen tarpeen olevan eräs lähtökohta päivähoidon ja perhei-
den väliselle yhteistyölle. Päivähoidon tulee toimia kasvatusneuvonnan anta-
jana, ”siten, että yhteistyöhön osallistuessaan vanhempien kasvatusta koskeva 
tieto ja taito lisääntyvät.” (mt., 81).

Mietinnössä tuodaan esille erilaisia tapoja organisoida vanhempien osal-
listumista lastensa päivähoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Vuonna 1980 
sosiaalihallituksen malliohjesäännön mukaisia päivähoitoneuvostoja oli perus-
tettu sataan kuntaan. Sosiaalilautakunta asetti päivähoitoneuvoston ja sille oli 
määritelty erilaisia päivähoidon ja sen yhteistyömuotojen kehittämiseen liit-
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tyviä tehtäviä. Koko kuntaa koskevat neuvostot oli koettu työtä tukeviksi eli-
miksi päivähoidon henkilökunnalle ja sosiaalilautakunnalle. Osa neuvostojen 
jäsenistä oli kokenut turhauttavana sen, ettei neuvostoilla ollut päätäntävaltaa. 
Vanhemmat eivät myöskään aina olleet jaksaneet innostua toiminnasta, joka 
ei koskenut suoraan heidän omien lastensa päivähoitoa. Mietinnön mukaan 
saadut kokemukset osoittivat, että kaivattaisiin neuvostoja joustavampia ja vä-
littömämpiä yhteistyöelimiä. (AK10/1980, 83–84.)

8 3 4 .Perhettä.uhkaavia.muutoksia.yhteiskunnassa.–.lääkkeeksi.
yhteiskuntasuunnittelu.

Perheen merkitys muutoksista huolimatta on edelleen keskeinen vapaa-ajan 
yhteisönä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

Kotia ja perhettä uhkaavat:
 - Työtahdin kiristyminen, työn yksitoikkoisuus ja pitkät työpäivät.
 - Ahtaus, muutot ja alivuokralaisuus, uusilla asuinalueilla palvelut 

saattavat olla myöhässä ja lasten turvallisuus heikompi.

Kotia ja perhettä tukevat:
 - Työelämän inhimillistäminen, työ- ja asuinalueiden suunnittelu tois-

tensa yhteyteen ja työajan lyhentäminen.
 - Yhteiskuntapolitiikassa tulisi asettaa yleiseksi tavoitteeksi perhe-elä-

män ja työn yhteensovittaminen nykyistä paremmin.
 - Äidin tai isän tulisi voida olla yhteiskunnan tuella hoitamassa alle 

3-vuotiasta lasta kotona.. 
 - Sekä maaseudulle että kaupunkiin olisi luotava sosiaalisesti rikas 

lähiympäristö.
 - Perhekasvatusta esitetään kouluun, neuvolaan ja varusmiehille.

Kasvatustavoitteiden lähtökohtia esitellessään komitea esitti katsauksen elin-
keino- ja perherakenteen historiaan. Komitea totesi yhteiskuntarakenteen muu-
toksen tapahtuneen Suomessa myöhemmin kuin muissa teollistuneissa maissa. 
”Lisääntyneet ja varhaistuneet mielenterveysongelmat omalta osaltaan osoit-
tavat, että nopeat yhteiskuntarakenteen muutokset ovat asettaneet ihmisiä yli-
voimaiseksi koettujen vaikeuksien eteen” (AK10/1980, 23). Mietinnössä tode-
taan, ettei lapsiluku ollut entisaikaan perheissä niin suuri kuin arkikäsityksissä 
usein oletettiin. Korkea lapsikuolleisuus, alhainen keskimääräinen elinikä ja 
pakko varhaiseen itsenäistymiseen estivät monilapsisen perhetyypin yleisty-
mistä. Lapsiluku oli yleensä ollut suurin keskiluokkaisissa perheissä. Perhe ja 
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kyläyhteisö huolehtivat sekä kontrollista että sosiaaliturvasta, jotka ovat sit-
temmin siirtyneet yhteiskunnan tehtäviksi. (mt., 21–23.)

Työtahdin kiristyminen, työn yksitoikkoisuus ja pitkät työpäivät kuvattiin 
seikkoina, jotka muiden muassa rasittavat vanhempia niin, että heillä ei ole 
voimavaroja perheelle eikä mahdollisuuksia riittävään yhdessäoloon ja vuo-
rovaikutukseen lastensa kanssa. Myös pitkien työmatkojen todettiin vievän 
aikaa lapsilta. Työelämää tulisi kehittää enemmän perheen tarpeista käsin. 
Tämä merkitsisi mietinnön mukaan työelämän sisäistä inhimillistämistä, työ- 
ja asuinalueiden suunnittelua toistensa yhteyteen ja työajan lyhentämistä siten, 
että se auttaa lapsiperheitä. Komitea esitti, että yhteiskuntapolitiikassa tulisi 
asettaa yleiseksi tavoitteeksi perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen nykyis-
tä paremmin. Työajan päivittäinen lyhentäminen auttaisi eniten lapsiperheitä, 
antaisi lisää aikaa päivittäin olla yhdessä. Komitea kannatti osa-aikatyötä, mut-
ta ansion pienuus ja sosiaaliturvan heikentyminen huononsivat tämän vaih-
toehdon houkuttelevuutta. Lapsen sairastuessa tulisi komitean mielestä lain-
säädännöllä taata jommallekummalle vanhemmalle mahdollisuus jäädä kotiin 
hoitamaan lasta. Myös kodinhoitopalveluja tulisi komitean mielestä lisätä. 
(AK10/1980, 63–64.)

Komitea tarkasteli työn ja perheen eriytymistä ja niiden yhteensovittami-
sen ongelmia. Ikäryhmien eriytyminen toisistaan, muuttoliike ja asumiseen 
liittyvät ongelmat sekä juurettomuus liittyivät läheisesti yhteen. Myös avio-
erojen nähtiin koskettaneen yhä useampia perheitä erityisesti 1970-luvulla. 
Perhekoon pieneneminen sekä yksinhuoltajaperheiden määrän lisääntyminen 
esitetään mietinnössä samaan tapaan kuin kymmentä vuotta aikaisemmin il-
mestyneissä päivähoitoa valmistelleissa mietinnöissä. Perheen tehtäviä todet-
tiin siirtyneen yhteiskunnalle, toisaalta ydinperheessä elettiin pidempään kuin 
ennen. (AK10/1980, 23–25.) 

Muutoksista huolimatta perheen merkitys oli edelleen komitean mukaan 
keskeinen ja kiistaton sekä yksilön että yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta. 
Lasten kasvattaminen oli pääasiassa perheen vastuulla sekä henkisesti että 
taloudellisesti.  Perhe oli muodostunut pääasiassa vapaa-ajan yhteisöksi, silti 
se oli ”usein ainut yhteisö, missä ihmistä kohdellaan kokonaisvaltaisesti ja 
turvataan läheiset pitkäaikaiset ihmissuhteet ja tyydytetään perheenjäsenten 
tunne-elämän tarpeita” (AK10/1980, 25–26). Komitea viittasi tarkemmin 
määrittelemättömiin viimeaikaisiin yhteiskunnallisiin tukitoimenpiteisiin, joi-
den avulla oli pyritty luomaan perheelle mahdollisimman hyvät kasvatusolo-
suhteet, jotta se voisi selvitä lastenkasvatuksesta. (mt., 26.)

Komitea totesi lapsiperheiden olevan asumisen suhteen muuta väestöä 
huonommassa asemassa. Haitallisina ilmiöinä mainittiin ahtaus, muutot ja ali-
vuokralaisuus. Uusilla asuinalueilla palvelut saattoivat olla myöhässä ja lasten 
turvallisuus heikompi. Asuntojen suunnittelussa tulisi ottaa lapsiperheiden tar-
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peet huomioon ja asuntojen tulisi olla muunneltavissa perheiden eri elämän-
vaiheissa. Lasten tarpeiden huomioiminen suunnittelussa takaisi myös kodin 
toimivuuden perhepäivähoitokotina. (AK10/1980, 65–66.) 

Perheen kasvatusolot määriteltiin epäsuotuisiksi, kun vanhemmilla ei ole 
lapsille aikaa, ei kiinnostusta heidän asioitaan kohtaan, ilmapiiriä sävyttää it-
sekkyys ja kotona vallitsee kasvatuskeskeisen ajattelutavan puute. Tällaisessa 
perheessä lasta ei suojella ikäkauteen sopimattomilta vaikutteilta(esimerkiksi 
tiedotusvälineiden välittämältä väkivallalta) tai vanhempien alkoholinkäytön 
aiheuttamalta turvattomuudelta. Edellä mainittujen lisäksi komitea halusi kiin-
nittää huomion myös taloudellisiin turvattomuustekijöihin, rasittaviin työoloi-
hin, ahtaisiin asuntoihin ja turvattomiin asumisoloihin sekä joukkotiedotuksen 
kaupallisen markkinoinnin kielteisiin vaikutuksiin. Komitean mukaan epäkoh-
tien poistamiseksi olisi ryhdyttävä yhteiskunta- ja perhepoliittisiin toimenpi-
teisiin jotta jokainen lapsi saisi mahdollisimman suotuisat kasvuolosuhteet. 
(AK10/1980, 33.)

Päivähoidon tehtävä tuli mietinnön mukaan suhteuttaa perheiden kasva-
tustilanteen tukemiseen, siksi komitea esitti myös muita yhteiskunta- ja perhe-
poliittisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat lapsiperheiden kasvatustilanteeseen 
ja elämään. Komitea piti näitä toimenpiteitä tärkeinä päivähoidon kotien kas-
vatustyötä tukevalle toiminnalle. (AK10/1980, 20.) Ympäristönsuunnittelulla 
oli komitean mukaan pyrittävä toimivan ja monipuolisen asuinalueen luomi-
seen sekä kaupungissa että maalla ”jotta eri sukupolvet, erilaiset ihmiset ja 
erilaiset perheet viihtyisivät siellä ja kokoisivat yhteenkuuluvuutta” (mt., 66). 
Kasvatustavoitekomitea otti voimakkaasti kantaa koko yhteiskunnan lapsiys-
tävällisyyden puolesta käsitellen myös aiheita, jotka eivät suoranaisesti sisälly 
päivähoidon varhaiskasvatukseen. Komitean mielestä yleisiä kasvatusasentei-
ta tulisi muokata lapsiystävällisemmiksi. Myös muilla aikuisilla on komitean 
mukaan sekä vastuuta että iloa lapsista. (mt., 68.) Joukkotiedotuksen vastuuta 
lapsista tulisi lisätä, samoin tulisi saada ”kasvattajien laajat joukot toimimaan 
yhteistyössä.” (mt., 68).

8 3 5 .Äitien.ja.isien.lapset.–.hoito-.ja.kasvatusvastuun.jakamisen.
ituja

 - Suomessa naisten työnteolla on pitkät perinteet.
 - Tarvitaan tietoa isän merkityksestä kasvattajana.
 - Äiti tai isä on paras hoitaja alle 3-vuotiaalle.
 - Sukupuolirooleilla on merkitystä lapsen minäkäsityksen kehittymiselle.

Komitean mukaan ”Maamme maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa naiset 
ovat osallistuneet työntekoon kautta aikojen” (AK10/1980, 24). Naisten ko-
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din ulkopuolisen työnteon vaiheina esitetään 1) teollistumisen murrosvaihe 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa voimakas kasvun vaihe, 2) suhteel-
lisen pitkä tasaisen kehityksen kausi 1960-luvulle saakka, jolloin kasvua ei 
tapahtunut, 3) 1960-luvun jälkeinen vaihe, johon sijoittuu selvä työssäkäynnin 
kasvu. (mt., 24.)

Kasvatustavoitemietinnössä todetaan, että päivähoidon lisäksi tarvitaan 
myös muita yhteiskunta- ja perhepoliittisia toimenpiteitä. (AK10/1980, 61.) 
Työssäkäyville äideille oli tarjolla pääasiallisesti kokopäiväistä työtä, jolloin 
lapset joutuvat olemaan pitkät päivät hoidossa. Halutessaan pitää kiinni työ-
paikastaan äiti joutui hankkimaan hoitopaikan jopa alle vuoden ikäiselle lap-
selle. Komitea piti lapsen perusturvallisuuden kannalta välttämättömänä, että 
äiti tai isä voisi hoitaa lasta ainakin ensimmäisen ikävuoden ajan kotona. Siksi 
komitea piti tärkeänä äitiyspäivärahakauden kiireellistä pidentämistä kolmeen-
toista kuukauteen. Taloudellisin tukimuodoin tulisi tehdä mahdolliseksi äidin 
tai isän jääminen kotiin hoitamaan lasta 3-vuotiaaksi työsuhteen katkeamatta. 
(mt., 63.)

Tutkimuksia isän merkityksestä kasvattajana oli kasvatustavoitekomitean 
mielestä tehty 

riittämättömästi. (AK10/1980, 36–37.) Sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
viitataan mietinnössä paitsi perheiden sisäisen ja yhteiskunnallisen työnjaon 
kysymyksissä, myös puhuttaessa päivähoidon kasvatustavoitteista. Komitea 
tähdensi, että lapsen minäkäsitykseen kuuluu oman sukupuolen hyväksymi-
nen. Minäkäsitystä vahvistettaessa olisi mietinnön mukaan varottava, ettei siir-
retä perinteisiä sukupuolten tasa-arvoa vastaamattomia roolikäsityksiä lapsiin, 
kuten esimerkiksi käsityksiä tyttöjen ja poikien leikeistä tai naisten ja miesten 
töistä. Henkilökunnan tulee suhtautua lapsiin tasa-arvoisesti ja hyväksyvästi 
niin, että lapsi hyväksyy itsensä tyttönä tai poikana eikä koe, että hänen toimin-
tamahdollisuuksiaan rajoitetaan sukupuolen takia. Lapsiryhmässä lapsi oppii, 
millaisia ovat toista sukupuolta olevat lapset. Samalla hän saa sukupuolten 
tasa-arvoon perustuvan ihmiskäsityksen. (mt., 125–126.)

Päivähoidon henkilökunnan koulutuksen suunnittelu 
Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan mietinnössä 
(AK11/1981) otetaan kantaa myös lapseen ja lapsuuteen; mietinnön puhe 
lapsesta ja lapsuudesta on hyvin lähellä kasvatustavoitekomitean ajatuksia. 
Kappaleessa 8.3.6 tarkastellaan toimikunnan mietinnön puhetta lapsuudesta. 
Toimikunta painotti varhaislapsuuden kokonaisuutta ja yhtäläisiä laadullisia 
tavoitteita kaikille ikäryhmille. Puhuessaan kaikille yhteisestä hyvästä lap-
suudesta, mietintö sitoutuu universaalin lapsuuden ihanteeseen. Lapsen tulee 
toimikunnan mielestä voida osallistua häntä koskevan toiminnan suunnittele-
miseen. Ajatus lapsesta itseään koskevien asioiden suunnittelijana viittaa kom-
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petentin lapsen konstruktioon. Kappaleessa 8.3.7 käsitellään mietinnön perhe-
puhetta. Tekstissä mainitaan yhteiskunnan muuttumisen vaikutukset perheisiin 
ja tästä nousevat päivähoidon haasteet. Perheen ja kotikasvatuksen tukeminen 
nähdään henkilökunnan koulutuksen lähtökohtana. Tekstin voidaan tulkita jos-
sain määrin kallistuvan heikon perheen konstruktion suuntaan.

8 3 6 .Tasapainoisen.ja.tasapuolisen.lapsuuden.jäljillä.

 - Yhtenäiset laadulliset tavoitteet kaikille päivähoidon ikäryhmille: ei 
”ikäsyrjintää”.

 - Tasapainoilua ryhmän ja yksilön välillä. 
 - Lapsen tarpeet vaihtelevat ikäryhmittäin.
 - Lapsen aktiivista osallistumista itseään koskevien asioiden suunnitte-

luun korostettiin.
 - Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunta viittasi mietin-

nössään aikaisempiin asiakirjoihin määritellessään kantaansa hyvään 
lapsuuteen. 

Viittauksessa varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomiteaan paino-
tetaan sitä, että päivähoidon laadulliset tavoitteet olisivat yhtenäiset kaikilla 
lapsiryhmillä. Tämä voidaan tulkita ”ikäsyrjinnän” vastaiseksi kannaksi: var-
haislapsuus haluttiin nähdä kokonaisuutena, ei osiin pilkottuna. (AK11/1981, 
2–3) Poiminta kasvatustavoitekomitean tekstistä puolestaan korostaa kasva-
tustavoitteiden toteutumisen periaatteita, joista yksi oli ryhmä- ja yksilökasva-
tuksen tasapainottaminen. Päivähoitopaikassa lapsi toimii ryhmässä, jossa hä-
net tulee nähdä sekä suhteessa muihin lapsiin että yksilönä. (AK11/1981, 10)

Viittauksella päivähoidon valtakunnallisiin 5-vuotissuunnitelmiin toimi-
kunta nosti esiin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset: heille on taat-
tava mahdollisuus olla ensisijaisesti yhdessä toisten lasten kanssa ja samalla 
saada erityisohjausta. 

Haja-asutusalueiden lasten mahdollisuuksia osallistua päivähoitoon hoi-
dollisten syiden lisäksi kasvatuksellisista syistä, voidaan lisätä mm. kiertävällä 
päiväkotitoiminnalla. (AK11/1981, 15.)

Perhe on lapsen kehityksen ja kasvatuksen kannalta ratkaiseva kasvuym-
päristö. Koti ihmissuhteineen, kodin kasvatus- ja muut olosuhteet, kodin ja 
lähiympäristön mahdollisuudet toimia lapsen kasvua monipuolisesti tukevana 
ympäristönä luovat pohjan, jolle myöhempi kehitys perustuu. Toimikunta pai-
nottaa, että kodin ihmissuhteiden lisäksi lapsi tarvitsee aktiivista vuorovaiku-
tusta myös muiden aikuisten, lasten ja lapsiryhmien kanssa. Lapsen kehitys 
noudattaa yleisiä kehityksen ja oppimisen lainalaisuuksia, kuitenkin jokaisen 
lapsen kehitys on yksilöllistä ja ainutkertaista. Perustarpeiden tyydyttämisen 
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ja turvallisten ihmissuhteiden lisäksi lapsi tarvitsee tukea ja ohjausta. Lapsen 
tulee myös saada osallistua häntä koskevan toiminnan suunnitteluun. Erityistä 
tukea lapsi tarvitsee, jos kehitys on viivästynyt tai häiriintynyt. Em. syistä on 
pyrittävä siihen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kehitystä tukevaan 
ohjattuun ja virikkeiseen toimintaan. Lapsen terveen kehityksen kannalta on 
välttämätöntä, että hän tuntee olevansa tasa-arvoinen jäsen yhteisössä, johon 
hän kuuluu ja että hän voi kasvaa tasapainoiseksi ja monipuolisesti itseään 
toteuttavaksi aikuiseksi. (AK11/1981, 49)

8 3 7 .Perhe.edelleen.tuen.tarpeessa

Henkilökunnan koulutuksen lähtökohtana ovat 
 - kotien kasvatustilanne,
 - tämän tukemiseksi tarvittavat perhepoliittiset toimenpiteet, 
 - yhteiskuntarakenteen muutokset ja niiden vaikutukset perheisiin, 
 - työelämän vaikutus päivähoitoon sekä
 - päivähoidon tehtävät ja puitteet.

Toimikunta totesi kaikkien edeltäjiensä tapaan yhteiskunnan ja perheen muu-
tokset päivähoidon tarpeen taustalla. Näitä muutoksia olivat naisten työssä-
käynnin lisääntyminen, kaupungistuminen, perhekoon pieneneminen, per-
heiden asuminen erillään sukulaisistaan sekä yksinhuoltajien määrän kasvu. 
Toimikunta vetosi kasvatustavoitekomiteaan määritellessään päivähoidon ko-
tikasvatusta tukevan pedagogisen ja kasvatuksellisen tehtävän entistäkin kes-
keisemmäksi ja tärkeämmäksi niiden yhteiskuntarakenteen muutosten takia, 
jotka olivat heijastuneet kotikasvatukseen. (AK11/1981, 2–3.)

Kasvatustavoitekomiteaan nojautuen mietinnössä todetaan kodin ja päi-
vähoidon välinen yhteistyö kasvatustavoitteiden toteutumisen kannalta kes-
keiseksi. Kodin ja päivähoitopaikan tulee yhdessä taata lapselle turvallinen ja 
suotuisa kasvuympäristö. (AK11/1981, 9) Edelleen valtakunnalliseen 5-vuo-
tissuunnitelmaan viitaten todetaan, että päivähoidon ja kotien yhteistyötä pyri-
tään tehostamaan mm. perustamalla päivähoitoneuvostoja, päiväkotitoimikun-
tia ym. yhteistoiminnan muotoja ja kehittämällä sisältöjä. (mt., 16)

Henkilöstön koulutuksen yleisinä lähtökohtina toimikunta pitää kotien kas-
vatustilannetta sekä perheiden kasvatustilanteen tukemiseksi tarvittavia per-
hepoliittisia toimenpiteitä. Lisäksi lähtökohtina mainitaan yhteiskuntaraken-
teen muutokset ja niiden vaikutukset perheisiin sekä työelämän vaikutukset 
päivähoitoon. Päivähoito tukee mietinnön mukaan osaltaan vanhempia näiden 
huolehtiessa lasten hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lasten kehitystasoa 
ja edellytyksiä vastaavalla tavalla. Kiinteä ja hyvä yhteistyö kodin ja muiden 
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien kesken turvaa lapselle suotuisan kasvu-
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ympäristön. Päivähoidon kasvatuksen tulee olla yhdensuuntaista ja johdonmu-
kaista kodin ja koulun kasvatuksen kanssa. (AK11/1981, 42–43.)

Tavoitteiden suuntaiset toimintasuunnitelmat päivähoidon eri ikäryhmille: en-
simmäiseksi alle kolmevuotiaiden päivähoidon toimintasuunnitelma 

Sosiaalihallituksen laatimista päivähoidon eri ikäryhmien toimintasuunni-
telmista ensimmäisenä (1984) ilmestyi kuusivuotiaiden esiopetussuunni-
telma, jota käsitellään edempänä yhdessä peruskoulun kuusivuotiaita kos-
kevan opetussuunnitelman kanssa. Kappaleissa 8.3.8.–8.3.10 tarkastellaan 
alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelmaa (AK13/1986). 
Suunnitelmateksti korostaa kyseisen ikävaiheen herkkyyttä ja erityisyyttä 
varhaislapsuuden osana. Tekstissä erottuu kehityspsykologinen lapsi-
käsitys sekä universaalin lapsuuden ihanne. Aikuisen aktiivista roolia 
pienen lapsen hoidossa ja kasvatuksessa korostetaan. Tekstissä todetaan 
tasa-arvoiset lähtökohdat tyttöjen ja poikien kohtelussa ja kasvatuksessa, 
mutta sukupuolten väliset erot nostetaan jo voimakkaammin esiin kuin 
kasvatustavoitekomitean mietinnössä. Päivähoidon kasvatustavoitteissa 
(AK10/1980) vahvistettua päivähoidon tehtävää kotikasvatuksen tukijana 
vahvistetaan edelleen. Isän itsenäinen merkitys pienen lapsen kasvattajana 
nostetaan myös esille. Teksti ei painotu selvästi kompetentin tai heikon 
lapsen konstruktion suuntaan, toisaalta pientä lasta kuvataan paljolti 
kehityspsykologian viitekehyksessä ja lapsen riippuvaisuudesta aikuisesta 
muistutetaan. Perhepuheessa on sekä kompetentin että heikon perheen 
konstruktion aineksia, mikä viittaa kaksijakoiseen perhekäsitykseen.

8 3 8 .Tietoisuus.alle.3-vuotiaan.herkästä.ikävaiheesta.

 - Alle 3-vuotiaat haavoittuvin ja eniten suojelua tarvitseva ikäryhmä 
päivähoidossa: siksi ensimmäisenä subjektiivisen päivähoito-oikeuden 
piiriin.

 - Vetoaminen uusimpaan lapsitutkimukseen toiminnan suunnittelun 
pohjana.

 - Ikäryhmän erityistarpeet: suunnitelma ei saa olla pienoismalli isompi-
en suunnitelmista.

 -  Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpää on ”kodinomaisuus”, jota teks-
tissä ei kuitenkaan määritellä.

Toimintasuunnitelman saatesanojen mukaan se, että subjektiivinen oikeus 
suunnattiin ensin alle kolmivuotiaille, oli tarkan harkinnan tulosta. Resurssi-
en ollessa rajalliset, oli aloitettava kaikkein haavoittuvimmista; mitä pienempi 
lapsi, sitä turvattomampi hän on, jos hoitojärjestelyt pettävät. Edelleen tode-
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taan tiedon pienestä lapsesta lisääntyneen ja muuttuneen ja asettavan uusia 
vaatimuksia alle kolmevuotiaiden päivähoidolle. ”Lapsen monipuoliset ihmis-
suhteet, isän itsenäisen merkityksellisen aseman korostuminen, toverisuhtei-
den ainoalaatuinen merkitys ensimmäisistä kuukausista alkaen ja lapsen oman 
ominaislaadun tuntemus edellyttävät aktiivista, muuttuvaa ja itseään eritte-
levää sisältöä koko alle kolmevuotiaiden hoidon sisällölle.” (AK13/1986, 
saatesanat) Työryhmä totesi korostavansa aikuisen toimintaa, koska alle kol-
mevuotiaan lapsen hoidossa ja kasvatuksessa aikuisen osuus on ratkaisevan 
tärkeä. Mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän hänen toimintamahdollisuutensa 
ovat aikuisen varassa. (AK13/1986, johdanto; 54.)

Alle kolmevuotiaiden ikäryhmän sanottiin edustavan ”koko ihmiselämän 
nopeimman ja monimuotoisimman kehityksen vaihetta” (AK13/1986, 9). Alle 
kolmevuotiaana lapsi reagoi herkästi muutoksiin. Työryhmä toi esille ikäryh-
män heterogeenisyyden ja tuli samalla korostaneeksi ikävaihetta siirtymävai-
heena: nuorimmat ovat vauvoja ja vanhimmat ovat jo siirtymässä ”isompi-
en” joukkoon. Tekstissä tuodaan esille pienen lapsen siirtyminen ensimmäistä 
kertaa kodista päivähoitoon ja tästä seuraavat haasteet. Kodin ja päivähoidon 
yhteistyö nähtiin välttämättömäksi joustavan ja häiriöttömän siirtymävaiheen 
turvaamiseksi. Kodin kasvatustehtävän tukeminen korostuu erityisesti tässä 
perhettä ja lasta koskevassa vaativassa muutostilanteessa. (mt., 9–10.) Teks-
tissä tähdennetään, ettei alle kolmevuotiaiden. toimintasuunnitelma ”saa olla 
pienoismalli tai kopio isommille lapsille laaditusta yksityiskohtaisesta toimin-
tasuunnitelmasta.” (mt., 13). 

Kasvatuksen perustan osalta todettiin, että hoito- ja kasvatusympäristön 
merkitys korostuu tässä ikävaiheessa. Lapsi elää vaihetta, missä hän tutustuu 
kaikkeen itseään ympäröivään, omaksuu, oppi perustaitoja ympäristön antami-
en mahdollisuuksien mukaan. Lapsi ei vielä kykene liikkumaan laajalti itsenäi-
sesti, joten kodin ja hoitopaikan tilojen vastattava erilaisiin toiminnallisiin tar-
peisiin ja kehitystason edellytyksiin. Mitä pienempi lapsi on, sitä tärkeämpää 
on hoitopaikan ”kodinomaisuus”. (AK13/1986, 15.) Mitä kodinomaisuudella 
tarkoitetaan, ei kuitenkaan määritelty tarkemmin. Psyykkinen hoitoympäristö 
todettiin lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeiseksi, koska erityisen herkässä 
vaiheessa oleva pieni lapsi ”tarkkailee ympäristöään ja aikuisia ja on suures-
sa määrin heistä riippuvainen.” (mt., 16).

Suunnitelma sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia alle kolmevuotiaan lap-
sen kehityksestä sekä toiminnasta, jonka tavoitteena on edistää lapsen kehi-
tystä. Aikuisen ja lapsen välistä suhdetta kuvataan myös ja aikuisen tehtävä ja 
rooli lapsen kehityksen tukijana tuodaan selvästi esille. Esimerkiksi sosiaalis-
emotionaalisen kehityksen osalta todetaan, että mitä pienempi lapsi on, sitä 
enemmän sosiaalinen ja emotionaalinen kasvu on aikuisen antaman tuen ja 
ohjauksen varassa. (AK13/1986, 32–33.)
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Alle kolmevuotiaan lapsen nähtiin elävän motorisesti vilkasta aikaa, val-
veilla ollessaan hän on miltei alituisessa toiminnassa ja erilaiset fyysiset tai-
dot kehittyvät nopeasti.(AK13/1986, 29) ”Jokainen terve alle kolmevuotias 
lapsi liikkuu paljon, erityisesti kahden vuoden iässä lapsi on motorisesti hy-
vin vilkas.(---) hermojärjestelmä ei ole vielä täysin kehittynyt, eikä lapsi pys-
ty esimerkiksi istumaan paikallaan yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.” (mt., 30). 
Suunnitelman mukaan lapselta ei pidä vaatia 10–15 minuuttia pidempää kes-
kittymistä. (mt., 30).

Pienen lapsen todettiin olevan mielihyvään ja välittömään tyydytykseen 
pyrkivä olento, ja hänellä on suunnitelman mukaan oltava tähän myös oikeus; 
kehittyessään lapsi luopuu tästä asteittain. Pienessä lapsessa ”jäljellä olevaan” 
herkkyyteen viitataan ja todetaan, että sitä voidaan myös vaalia herättämällä 
rakkautta luontoon, pohdiskelemalla, miltä toisesta ihmisestä tai eläimestä tun-
tuu joissakin tilanteissa, tukemalla myötätuntoista suhtautumista. Ikävaihee-
seen todetaan kuuluvaksi ns. ritualismia, pikkutarkkoja tapoja ja toistamisen 
tarvetta. Myös uhmaikä 2,5–3 vuoden iässä mainitaan tekstissä. (AK13/1986, 
34–35.)

Esteettisen kasvatuksen kohdalla todettiin luontohavaintojen tärkeä merki-
tys. Tekstissä on runollinen kuvaus tästä: ”Usein lapsi itse – tarkkasilmäisenä 
ja liikkuessaan lähempänä maata – havaitseekin näitä pieniä ihmeitä aikuista 
herkemmin ja enemmän. Aikuisen pitäisi olla avoin lapsen havainnointikyvyl-
le, viisaudelle ja tutkimisenhalulle ja pitää näitä lähtökohtina päivittäisessä 
toiminnassa” (AK13/1986, 37). Pienen lapsen toiminnan nähdään ohjautuvan 
suuressa määrin tunteiden varassa ja pidetään tärkeänä, että lapsi saa toimin-
nastaan iloa ja mielihyvää. Esteettiseen kasvatukseen ja käsitykseen alle kol-
mevuotiaasta lapsesta viittaa myös konkreettinen toteamus, että kauniisti ka-
tettu pöytä ilahduttaa myös aivan pientä lasta. (AK13/1986, 26; 37.)

Suunnitelman mukaan pienellekin lapselle saattaa herätä uskonnollisiin 
asioihin liittyviä kysymyksiä.  ”Pienen lapsen uskonnolliset kokemukset ovat 
kokonaisvaltaisia, hyvinkin voimakkaita tunne-elämyksiä. Alle kolmevuotias 
voi oivaltaa ja tuntea hetken emotionaalisen hartauden ja juhlavuuden. Aikui-
nen toimii lapselle mallina, omalla suhtautumistavallaan hän osoittaa, miten 
tilanteissa toimitaan (---) Pieni lapsi samaistuu aikuiseen ja hänen kokemista-
paansa” (AK13/1986, 41).

Lapsen havaintojen todetaan perustuvan aistitoiminnoille. Ensimmäinen 
ikävuosi on erityisesti havaintotoimintojen ja vastaanottotaitojen nopean ke-
hittymisen kautta. Suunnitelman käsitys lapsen ajattelun kehityksestä perustuu 
Piaget’n esittämään lapsen ajattelun kuvaukseen. (AK13/1986, 42–43) Kielen 
kehityksessä korostetaan aikuisen ja lapsen vuorovaikutusta, jossa aikuinen 
toimi kielen mallina ja virittäjänä. (mt., 46.)
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Kuvaus leikin olemuksesta ja merkityksestä pienen lapsen elämässä alkaa 
sitaatilla ”Eivät ne ihmiset elämässä tule saamaan eniten aikaan, jotka ovat ai-
kaisin ryhtyneet työhön, vaan ne, jotka ovat saaneet runsaimmin leikkiä. (Het-
zer)” (AK13/1986, 46). Vailla tarkempaa lähdeviitettä olleen sitaatin valinnan 
voidaan olettaa viittaavan suunnitelman takana olevan työryhmän käsitykseen 
leikin merkityksestä lapsen elämässä. Alle kolmevuotiaan lapsen ohjaamises-
ta puhuttaessa suunnitelmassa muistutetaan, ettei lasta pidä hoputtaa, pienellä 
lapsella tulee olla oikeus edetä omaan tahtiinsa. (mt., 51.) Arvioinnista suunni-
telma toteaa, että toiminnan arvioinnissa on kasvatustavoitteiden toteuttamisen 
ohella ”arvioitava myös lasten yksilöllistä kehitystä, sen etenemistä normaali-
na pidettävissä rajoissa” (AK13/1986, 54).

8 3 9 .Kasvaminen.tyttöinä.ja.poikina.–.tytöiksi.ja.pojiksi

 - Molemmille sukupuolille samat kasvatustavoitteet.
 - Tyttöjen ja poikien fyysisen erilaisuuden hyväksyminen.
 - Normaali kehitys edellyttää oman sukupuolen mukaisia malleja – 

miestyöntekijöiden vähyys alle kolmevuotiaiden ryhmissä todetaan. 

Oman sukupuolen hyväksymisen todettiin kuuluvan minäkäsitykseen ja päi-
vähoidon henkilökunnan tulee suhtautua tasa-arvoisesti ja hyväksyvästi kum-
paankin sukupuoleen. Kasvatuksen tasa-arvoiset lähtökohdat ja tavoitteet 
ilmaistaan selvästi: ”Päivähoidon kasvatustavoitteet ovat täysin samat riippu-
matta siitä ovatko kasvatettavat tyttöjä vai poikia” (AK13/1986, 36). Päivittäi-
sissä toimissa on tuettava tasa-arvoisuutta ja hyväksyttävä tyttöjen ja poikien 
fyysinen erilaisuus. Mitä fyysisen erilaisuuden hyväksymisellä tarkoitetaan, ei 
määritellä tarkemmin.  Suunnitelmassa muistutetaan, että lapsi tarvitsee ”nor-
maalin kehityksensä turvaamiseksi oman sukupuolensa mukaisia malleja” 
(mt., 36). Miestyöntekijöitä pidetään toivottavina, koska enemmistön yksin-
huoltajista todetaan asiakirjan valmistumisen aikaan yhä olevan naisia. (mt., 
36.) Alle 3-vuotiaiden subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan oli suunni-
telman ilmestymisen aikaan vielä uusi asia ja yksinhuoltajat olivat tätä ennen 
etusijalla päivähoitopaikkoja jaettaessa.

8 3 10 .Päivähoito.perhesiteiden.vaalijana.

 - Perheyhteisö päivähoitoryhmän ihanteena.
 - Lapsi on päivähoidossa nähtävä perheensä osana.
 - Arvostava suhtautuminen vanhempien antamaan kasvatukseen tärke-

ää.
 - Isän itsenäistä merkitystä nostetaan esiin lapsen kasvattajana.
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 - Johdonmukaisuus ja samansuuntaisuus kodin ja päivähoidon kasva-
tuksessa nähdään tärkeänä.

Alle kolmevuotiaiden päivähoidon toimintasuunnitelmassa painotetaan per-
heyhteisön merkitystä. Perheessä sisarukset kasvavat yhdessä, mutta ydinper-
heen koon pienetessä ja yksinhuoltajaperheiden sekä ns. uusperheiden yleis-
tyessä suunnitelmassa nähdään vaarana kiinteiden, perusturvallisuutta luovien 
ihmis- ja sukulaisuussuhteiden väheneminen. Uusperheet esitetään tässä yhte-
ydessä vain negatiivisina, esimerkiksi niiden tuomien uusia sisarus- ja sukulai-
suussuhteiden mahdollisia myönteisiä ulottuvuuksia ei oteta esille. Toiminta-
suunnitelmassa korostetaan päivähoidon tehtävää turvallisten ihmissuhteiden 
vaalijana. Perhesuhteiden tukemiseksi päivähoidossa tulisi mm. ryhmiä muo-
dostettaessa ottaa huomioon sisarusten mahdollisuus olla yhdessä päivän aika-
na. (AK13/1986, 17.)

Suunnitelma tähdentää, että lapsi on päivähoidossakin nähtävä osana omaa 
perhettään. (AK13/1986, 19.) Päivähoidon ja kodin välisen yhteistyön tulisi 
perustua vanhempien ja henkilökuntaan kuuluvien tasavertaisuuteen. Kaikil-
la lasta lähellä olevilla aikuisilla on arvokasta tietoa lapsesta, jonka parasta 
yhdessä halutaan. Vanhemmat tietävät lapsesta eri asioita kuin henkilökunta. 
Vanhemmilla on tarkkaa ja pitkäaikaista tietoa lapsesta ja tämän yksilöllisestä 
kehityksestä. Työntekijöillä taas on tietoa yleisistä kehityksen lainalaisuuksista 
ja lapsen normaaleista toiminnoista. (mt., 20.) Vanhempien ja henkilökunnan 
välisissä keskusteluissa ja haastatteluissa käsitellään lapsen kehitystä ja hänen 
tapojaan. Vanhemmat kertovat kodin kasvatusperiaatteista ja lapsen yksilöl-
lisistä piirteistä. Erityisesti hoitosuhteen alussa on erityisen tärkeä kuunnella 
vanhempien toiveita tai odotuksia. Henkilöstö selvittää keskusteluissa van-
hemmille päivähoidon keskeiset kasvatustavoitteet. Päivittäiset tapaamiset 
ovat tärkeitä yhteistyön kannalta. Ensimmäinen tapaaminen vanhempien ja 
henkilökunnan kesken on tärkeä, yhteistyön pohja. ”Henkilökunnan suhtautu-
misesta tulee asiallisesti välittyä vanhempien arvostus oman lapsensa asian-
tuntijoina.” (AK13/1986, 21).

Keskustelujen tuloksena on mahdollista päästä johdonmukaiseen, saman-
suuntaiseen kasvatukseen päivähoidossa ja kotona. Suunnitelmassa esitetään 
konkreettisia tilanteita: esimerkiksi lusikan käytön ja itsenäisen syömisen 
opettelu ja syöttämisen lopettamisen tulisi tapahtua samaan aikaan kotona ja 
päivähoidossa. Myös esimerkiksi siisteyskasvatuksen tulisi olla samansuun-
taista, jolloin vältetään hämmennystä, joka hidastaa oppimista. (AK13/1986, 
21.)

Suunnitelmassa todetaan yksiselitteisesti isän itsenäisen merkityksellisen 
aseman korostuminen eräänä alle kolmivuotiaan hoitoa määrittävänä seikka-
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na. Tämä perustuu suunnitelmatekstin mukaan pientä lasta koskevan tiedon 
lisääntymiseen ja muuttumiseen.  (AK13/1986, saatesanat).

Keskiryhmä viimeisenä: kolme–viisivuotiaiden toimintasuunnitelma 

Kappaleissa 8.3.11–8.3.13 käsitellään lapsuuden tematiikkaa kolme–viisi 
-vuotiaiden toimintasuunnitelmassa (AK14/1988) ja kappaleessa 8.3.14 
perheen ja päivähoidon välistä suhdetta. Tekstille on ominaista varhais-
lapsuuden hahmottaminen ikävaiheina, joilla on omat kehityskriisinsä ja 
-tehtävänsä. Tyttöjen ja poikien erilaisuuden tunnustaminen ja korostami-
nen näyttäisi olevan 1980-luvun edetessä vahvistunut ilmiö varhaiskas-
vatuksessa. Hyvää lapsuutta uhkaavaksi tekijäksi on noussut viriketulva 
aikaisemman niukan virikkeisyyden tilalle. Asiakirja painottuu jonkin 
verran kompetentin lapsen konstruktion suuntaan, joskin myös kehitys-
psykologinen tapa tarkastella lapsuutta on tekstissä hyvin edustettuna. 
Toimintasuunnitelmassa paneudutaan perusteellisesti vanhempien kanssa 
tehtävään yhteistyöhön ja kuulutetaan tasavertaisuutta aikaisemman 
maallikko-asiantuntija -asetelman tilalle. Tämä viittaa kompetentin per-
heen konstruktioon, mutta tekstissä on myös paljon heikkoon perheeseen 
viittaavaa ainesta; suhtautuminen perheeseen on ambivalenttia, diskurssin 
molemmat ääripäät ovat tekstissä edustettuina.

8 3 11 .Mahtipontisesta.nelivuotiaasta.rauhalliseksi.ja.pohtivaksi.
viisivuotiaaksi

 - Samat kasvatustavoitteet kaikilla ikäryhmillä, toteutuksessa eroja.
 - Viisivuotiaan ikävaihetta kuvataan ”uutena integroitumisvaiheena”.

Kasvatustavoitteiden todettiin olevan yhteiset kaikissa päivähoidon toimin-
noissa ja kaikille ikäryhmille. Toteutus, toiminnan sisältö, käsiteltävät asiat, 
työ- ja toimintatavat olivat kuitenkin riippuvaisia lasten iästä ja kehitystasosta. 
Lasten yksilöllinen kehitysvaihe nähtiin perustana, josta nousee vaatimuksia 
toiminnalle. Kehityksen ajateltiin etenevän terveillä lapsilla samassa järjes-
tyksessä, mutta taidon hallinnassa ja oppimisen ajankohdassa on huomattavia 
yksilöllisiä eroja. (AK14/1988, 11.)

Suunnitelmassa todetaan viisivuotiaan eroavan kypsyystasoltaan oleel-
lisesti nuoremmista lapsista. Viiden vuoden ikää kutsutaan tekstissä uudeksi 
integroitumiskaudeksi, jolloin kehitystapahtumat sulautuvat yhteen sopusoin-
tuisemmaksi kokonaisuudeksi. Lapsi on suunnitelman laatijoiden mukaan 
muuttunut rauhallisemmaksi ja pitkäjännitteisemmäksi. (AK14/1988, 17.) 
”Mahtipontinen ja toimelias nelivuotias muuttuu rauhalliseksi ja pohdiske-
levaksi viisivuotiaaksi.” (mt., 19). Kolme–viisivuotiaiden nähdään kuitenkin 
olevan myös ”toiminnallisessa iässä” (mt., 27.) Suunnitelma määrittelee lapsen 
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ja aikuisen suhteen kasvatuksessa; kysymys on aina kasvatettavan ja kasvat-
tajan, lapsen ja aikuisen molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta. (mt., 29.) 

Suunnitelmassa pidetään tärkeänä, että lapsen on ”voitava kokea päivä-
hoidossakin ollessaan olevansa iloksi aikuisille ja tulevansa yksilöllisesti huo-
mioiduksi päivittäin” (AK14/1988, 32). Tässä ikävaiheessa lapselle voi antaa 
vastuuta omasta itsestään, esimerkiksi puuhailuun ilman aikuisen läsnäoloa, 
mutta tällöinkin aikuiset huolehtivat turvallisuudesta. Kolme–viisivuotias on 
innokas osallistumaan oikeisiin aikuisen töihin, lapsi iloitsee saadessaan toi-
mia yhdessä aikuisen kanssa ja voidessaan olla hyödyksi. (mt., 32.)

Suunnitelma toteaa lapsen olevan sekä päivähoidossa että muutoin ensin 
riippuvainen aikuisen avusta, omatoimisuus lisääntyy vähitellen. Lapsen ja ai-
kuisen suhde nähdään tässä määrittyneenä hoidon, huolenpidon ja omatoimi-
suuden lisääntymisen kautta. Lapsen ja aikuisen suhde nähdään myös muutoin 
keskeisessä asemassa päivähoidossa ja tähän suhteeseen viitataan useissa eri 
kohdissa toimintasuunnitelmaa; aikuisen aktiivista roolia lapsen ja lapsiryh-
män ohjauksessa korostetaan. Kolme–viisivuotiaiden päivähoidossa perushoi-
dolla nähdään olevan vielä tärkeä osuus. (AK14/1988, 31; 44–47; 65.)

Esteettisen kasvatuksen kohdalla todetaan, että kolme–viisivuotias on 
”yleensä luontaisesti innokas tekemään havaintoja, kiinnostunut tutustumaan 
outoihin ja uusiin asioihin ja utelias kokeilemaan ja oppimaan.” (AK14/1988, 
57).

Eettisen kasvatuksen kohdalla suunnitelmassa todetaan, että yli kolmevuo-
tiaan lapsen kanssa on mahdollista keskustella eettisistä kysymyksistä niissä 
tilanteissa, joissa ne nousevat esiin. (AK14/1988, 60.) Suunnitelmassa viita-
taan kasvatustavoitekomitean mietintöön eettisen ja uskonnollisen kasvatuk-
sen erottamisesta. Tiedollisen kasvatuksen kohdalla todetaan, miten ”luovaa 
keksimistä sisältävä lapsen oma kieli” on kolmen vuoden iässä muuttunut 
”oikeaksi kieleksi”, jolloin keksiminen suuntautuu ajatteluun” (AK14/1988, 
64). Kolme–viisivuotiaan puheen määritellään olevan erilaista riippuen siitä, 
kohdistaako hän puheensa ikätoverilleen, nuoremmalle lapselle vai aikuiselle. 
(mt., 65.)

Suunnitelma painottaa, etteivät lapset päivähoitoryhmässä ole yhtenäi-
nen joukko, jota siirretään päivän kuluessa isona ryhmänä tilanteesta toiseen. 
”Lapset ovat yksilöitä, joilla on erilaiset tarpeet, toiveet ja mielenkiinnon 
kohteet, kullakin on erilaiset taidot, eri kehitysvaihe ja erilainen tausta. Joku 
lapsista on tänään väsynyt tai alakuloinen, toinen pirteä, joku voi olla sairas-
tumassa ja kaipaa tavallista enemmän aikuisen läheisyyttä, jollekin lapselle 
on tapahtunut tärkeitä asioita, joista hän haluaisi kertoa välittömästi ja niin 
edelleen” (AK14/1988, 67).
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8 3 12 .Tyttöjen.ja.poikien.erilaisuuden.tunnistaminen.ja.
tunnustaminen

Sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kuvauksen kohdalla suunnitel-
massa otetaan kantaa myös lapsen sukupuoli-identiteetin muovautumiseen 
(AK14/1988, 14–19) Suunnitelman mukaan ”kasvattajan tehtävässä toimivan 
aikuisen tulisi erityisesti tarkkailla omia asenteitaan ja käsityksiään, koska 
hän välittää omaksumiaan asenteita jatkuvasti lapsille, tahtoipa tai ei” (mt., 
15). Suunnitelma toteaa myös, että ”kulttuureissa, joissa keskinäinen kilpailu 
on korostunutta, lasten auttamisalttius ei välttämättä iän myötä lisäänny, vaan 
jopa vähenee” (mt., 17).

Suomalaisten alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien erilaiset lähtötilanteet 
todetaan suunnitelmassa. Sosiaalis-emotionaalisista syistä tuen tarpeessa ole-
vista on 75–80% poikia. Päivähoitohenkilöstön todetaan kokevan pojat häi-
ritsevämmiksi kuin tytöt. Tämä antaa mahdollisuuksia moniin tulkintoihin, 
minkä todetaan olevan haaste toiminnalle. (AK14/1988, 68.) Työryhmä kysyy, 
”antaako päivähoito riittävästi positiivisia, aktiivisia toimimismahdollisuuk-
sia pojille.” (mt., 68). Suunnitelma painottaa, että henkilökunnalta vaaditaan 
asennemuutosta. ”Eriarvoisuus” on uskallettava myöntää ja uskallettava myös 
tarkastella sitä. Suunnitelman mukaan tyttöjen näyttää olevan poikia helpompi 
sopeutua ryhmätilanteisiin, jotka edellyttävät hiljaa ja paikallaan oloa; päivä-
hoidon arvomaailma ja järjestys ovat suunnitelmatekstin mukaan usein lähem-
pänä tyttöjen maailmaa. Tästä seuraa, että tytöt saavat helposti enemmän posi-
tiivista palautetta päivähoidossa kuin pojat. (mt., 68.)

8 3 13 .Virikeköyhyydestä.virikkeiden.ylitarjontaan

Kolme–viisivuotiaiden 1980-luvun lopulla ilmestyneessä toimintasuunnitel-
massa näyttäisi tapahtuneen hienoinen muutos suhteessa siihen, mitä pidettiin 
riskinä lapsen kehitykselle. Aikaisemmissa asiakirjoissa oli lähinnä ilmaistu 
huolta vähävirikkeisen ympäristön aiheuttamista kehitysviivästymistä.  Vuon-
na 1978 ilmestyneessä kuusivuotiaiden koulutuskomitean mietinnössä oli jo 
lyhyesti viitattu virikepulan ohella yksipuolisiin virikkeisiin tai virikkeiden 
liiallisuuteen. Myös sosiaalihallituksen vuonna 1984 ilmestyneessä esiope-
tussuunnitelmassa oli mainittu virikkeiden ylitarjonta. Yleisesti päivähoidon 
varhaiskasvatuksen tehtäväksi oli kuitenkin nähty virikkeiden tarjoaminen ja 
kotitaustan puutteiden kompensoiminen tältä osin. 

Kolme–viisivuotiaiden toimintasuunnitelmassa varoitetaan suunnittele-
masta lasten vapaa-aikaan liikaa ohjelmaa: ”Meidän aikakaudellamme lapset 
elävät monella tavalla hyvinkin ”valmiissa maailmassa”, missä monet asiat 
tulevat itse ponnistelematta. Vaarana on myös, että toimintojen ja virikkeiden 
tarjonta on suurempi kuin lapsen vastaanottokyky. Toiminnassa on lähdettävä 
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liikkeelle siitä, mistä lapsi todella on kiinnostunut, ja valittava vähän, mutta 
laadukasta. Päivähoidossa vietetyn viikon jälkeen viikonvaihteen ei tarvitse 
olla täyteen ohjelmoitu. Rauhoittumaan ja hiljentymään suuntautuva toiminta 
voi olla paremmin lasta palvelevaa sisältäessään toiminnallista sosiaalisuutta 
perheen parissa, ei vain passiivista vastaanottamista” (AK14/1988, 33).

8 3 14 .Päivähoito.osaksi.perheiden.arkea

 - Lapsen eri kasvuympäristöjen muodostama kokonaisuutta koroste-
taan.

 - Uusia ja monipuolisempia yhteistyömuotoja peräänkuulutetaan.
 - Tasavertaisuuden korostaminen asiantuntija-maallikko -asetelman 

sijaan.
 - Perhe-elämän eri vaiheiden – myös kriisien – kohtaaminen päivähoi-

dossa.

Suunnitelman ilmestymisaikaan noin 200 000 lasta oli yhteiskunnan tarjoaman 
päivähoitopalvelun piirissä. Työryhmä kiteytti tämän tarkoittavan, että perus-
palvelu tavoittaa vuosittain, joka päivä, yli satatuhatta suomalaista lapsiper-
hettä. (AK14/1988, 34.) Näin ollen päivähoidolla on mahdollisuus ”päästä 
osalliseksi lapsiperheiden arkitodellisuuden koko kirjosta ja mahdollisuuden 
nähdä läheltä jokapäiväistä elämää ongelmineen ja iloineen” (mt., 34).

Henkilökunnan tulisi suunnitelman mukaan ”avata hoitopaikka lasten 
vanhemmille ja tarjota heille mahdollisuus tutustua päiväkotiin/perhepäiväko-
tiin ja lapsen toimintaan siellä kutsumalla heitä seuraamaan lastensa päivää, 
mikäli vanhemmilla on siihen mahdollisuus.” (AK14/1988, 34–35). Tekstissä 
todetaan mm., että oman lapsen seuraaminen isommassa ryhmässä ja eri ym-
päristössä voi tarjota uutta ja yllättävääkin tietoa vanhemmille. Tämä antaa 
vanhemmille myös mahdollisuuden lapsensa elämänpiirin kokonaisuuden, 
päivärytmin, ihmissuhteiden ja yhteen vuorokauteen sisältyvien eri toiminto-
jen hahmottamiseen. (mt., 35.)

Suunnitelmassa viitataan päivähoitolain 2a§:ään, joka velvoittaa tukemaan 
koteja kasvatustyössä. Velvoite sisältää vaatimuksen kiinteästä yhteistyöstä ja 
kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta. Suunnitelma painottaa, että lapsen edun 
näkökulman tulee ohjata yhteistyötä. Lapsen parhaaksi toimiminen asettaa yh-
teistyölle selkeät päämäärät, jotka toteutuvat eri tavoin kunkin lapsen elämän-
tilanteissa ja olosuhteissa. (AK14/1988, 35.) Suunnitelmassa todetaan kasva-
tustavoitteisiin viitaten päivähoidon vastuun yhteisesti hyväksyttyjen eettisten 
arvojen välittämisestä säilyvän, vaikka lapsen vanhemmat suhtautuisivat näi-
hin arvoihin välinpitämättömästi. Uskontokasvatuksessa taas lähtökohtana on 
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kodin vakaumuksen kunnioittaminen ja tästä nousevat yhdessä sovittavat peri-
aatteet.  (AK10/1980, 139–140; AK14/1988, 63.)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiakkaiden asemaa ja osallistu-
mista sosiaalihuollossa selvittänyt työryhmä oli todennut lasten päivähoidon 
olevan palvelumuoto, jossa käyttäjien (vanhempien) motiivi osallistua on 
erityisen suuri. Kuitenkin nähtiin myös ongelmia kontaktien luomisessa van-
hempien ja henkilöstön välille. Työryhmä esitti, että tulisi luoda perinteisten 
tapojen lisäksi myös sellaisia osallistumisen muotoja, joissa tosiasiallista vas-
tuuta päiväkotien päivittäisestä toiminnasta jaettaisiin vanhemmille. Tekstis-
sä ei kuitenkaan esitetä konkreettisten esimerkkien avulla, mitä vanhempien 
odotetaan tekevän päiväkodissa. Tekstissä ei myöskään oteta kantaa esimer-
kiksi siihen, miten esimerkiksi lasten tasapuolinen kohtelu olisi mahdollista 
turvata tilanteessa, jossa osa aikuisista olisi paikalla työntekijän, osa taas van-
hemman roolissa. ”Tosiasiallinen vastuu päiväkotien päivittäisestä toiminnas-
ta” näyttäisi heijastavan näkemystä, jonka mukaan päiväkodissa tehtävä työ 
on vähemmän ammatillista ja julkishallinnollista kuin esimerkiksi koulussa 
tai sairaalassa. Näin ajatellen julkinen varhaiskasvatus tapahtuu eräänlaisel-
la ammatillisen toiminnan reuna-alueella, yksityisen ja julkisen rajapinnalla, 
jolle näyttäisi olevan ominaista työnjaon ja vastuukysymysten hämärtäminen.  
Ajattelutavalla on ominaista kaikkinaisen hierarkkisuuden, rajojen ja vastuu-
kysymysten purkamisen tai kieltämisen esittäminen yksinomaan positiivisessa 
valossa. 

Suunnitelman mukaan päivähoidon työntekijöiden ja lapsen vanhempien 
olisi kohdattava toisensa tasavertaisina yhteistyökumppaneina ja asiantunti-
ja-maallikko -asetelmaa tulisi välttää. Vanhempien kokonaisvastuu lastensa 
hoidosta ja kasvatuksesta on otettava keskeisesti huomioon puhuttaessa päi-
vähoidosta perheiden kasvatustehtävän tukijana. Vanhemmille tulisi suoda 
todellinen mahdollisuus vaikuttaa lastensa päivähoitoon, jolloin vanhemmat 
motivoituvat suunnitelman mukaan yhteistyöhön myös itseohjautuvasti ja 
oma-aloitteisesti. Esimerkkinä vanhemmille suotavasta mahdollisuudesta mai-
nitaan kokoontumistilojen tarjoaminen päiväkodista. (AK14/1988, 36–37.)

Suunnitelmassa viitataan myös vanhempien toiveisiin kevyemmistä ja 
viihteellisemmistä yhdessäolon muodoista yhteistyössä päivähoidon ja ko-
tien välillä. Yhteistyömuodot tulee suunnitella yksilöllisesti, siten että kul-
lekin vanhemmalle pyritään löytämään sopiva yhteistyömuoto. Päivittäiset 
keskustelut ovat keskeinen yhteistyömuoto, mutta yhteistyöhön voivat kuu-
lua mm. tutustumiskäynnit lasten kodeissa. Suunnitelmaan on kirjattu luet-
telo soveliaista vanhempien kanssa keskusteluissa esille otettavista aiheista, 
(AK14/1988, 36–39.)

Suunnitelma toteaa kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeen lisääntymisen 
johtuen mm. siitä, että yhä useammat perheet ovat jääneet vaille sukulaisten ja 
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kiinteän asuinyhteisön antamaa henkistä turvaa. Sosiaalis-emotionaalisen tuen 
antaminen perheille onkin muodostunut yhä enenevässä määrin myös viran-
omaisten tehtäväksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on perheiden 
kasvatuskyvyn lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lasten psyykkis-
sosiaalisen kehityksen varmistaminen sekä puolisoiden henkisen kasvun tu-
keminen. Perheille yleiseksi tarkoitetun kasvatustietouden jakaminen ja muut 
perhekasvatuksen muodot sekä perheiden muutos- ja kriisitilanteisiin valmis-
tava perhevalmennus voidaan suunnitelman mukaan toteuttaa peruspalvelujen, 
kuten lasten päivähoidon osana. Yhteistyötä tulisi laajentaa ja kehittää kas-
vatus- ja perheneuvontaa entistä systemaattisemmin osaksi päivähoitotyötä. 
Työmuodot tässä ovat suunnitelman mukaan samat kuin muussa yhteistyössä; 
näitä ovat päivittäiset tapaamiset, kuuntelu ja keskustelu lapseen liittyvistä asi-
oista tai ongelmista. Työryhmä toteaa, että perheitä, joille kerääntyy ongelmia, 
joita he eivät pysty omin avuin ratkaisemaan ohjataan esimerkiksi kasvatus- ja 
perheneuvolaan. Vaikka erityisapua tarjotaan, perhe saattaa jäädä silti pelkäs-
tään peruspalvelujen avulla autettavaksi. Työntekijöillä tulisi tällöin olla mah-
dollisuus konsultaatioapuun ja työnohjaukseen kasvatus- ja perheneuvolasta 
tai muista sosiaalitoimen palveluista. (AK14/1988, 40–41.)

Päivähoidossa kohdataan perheiden elämän vaihtelevat tilanteet, myös 
muutokset ja kriisit. Perhettä voidaan tarkastella myös elämänkaariajattelun 
tapaan: perheellä on eri aikoina erilaisia tehtäviä ja vaiheita, jotka seuraavat 
toisiaan liittyen lasten syntymään, kasvuun ja irtautumiseen ydinperheestä ja 
vanhemmistaan. Muutostilanteet, siirtymävaiheet (uuden lapsen syntymä, lap-
si päivähoitoon tai kouluun, sairaudet, muutot, työttömyys) ovat arkisia asioi-
ta. Lapsen mukana myös perheen asiat tulevat päivähoitoon, perheen muutok-
set ja kriisit kohdattaviksi. (AK14/1988, 42.)

Työntekijöiden on kyettävä ”havaitsemaan kriisin uhka, jotta he voisivat 
tukea lasta ja perhettä tässä vaiheessa. Kriisin uhka ja akuutti kriisi on hel-
pompi havaita, kun yhteistyö vanhempien kanssa (lapsen hoitosuhde) on kes-
tänyt pidempään ja ollaan tutustuttu” (AK14/1988, 42). Tärkeintä on pyrkiä 
selvittämään, miten lapsi kokee muutokset ja kriisin. Työntekijällä on oltava 
herkkyyttä havaita lapsen kokemus, ettei sitä sivuuteta tai mitätöidä. (mt., 42) 
Kun perhe käy läpi kriisiä, päivähoidolla on suuri merkitys lapsen tukena. Hoi-
topaikan ja henkilökunnan tuttuus luovat pysyvyyttä ja turvallisuuden tunnet-
ta, jos muut asiat lapsen elämässä ovat hajoamassa tai muuttumassa. Vanhem-
pien voimat voivat tällöin kulua pelkästään kriisistä selviämiseen, energiaa ei 
riitä asioiden selvittämiseen lapsen kanssa ja hänen tukemiseensa. Päivähoito 
tarjoaa tällöin lapselle paikan käydä läpi näitä asioita, kysyä ja ilmaista tuntei-
taan ja kokemuksiaan. (mt., 42.)

Suunnitelmassa viitataan kuolemantapauksiin perheissä, myös avioeron 
yhteydessä lapsen nähdään käyvän läpi surutyötä. (AK14/1988, 42.) Avioeros-
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sa lapsen on vaikea käsittää, ”että ero on aikuisen lähtö toisen vanhemman 
luota, ei ero vanhemmuudesta lapseen” (mt., 42). Suunnitelmassa käsitellään 
myös itsemurhaa tai sellaisen yritystä perheessä. Henkilökunnalla tulisi suun-
nitelman mukaan olla valmius käsitellä asiaa hienovaraisesti ja korostaa per-
heelle, että vaikeista asioista on tärkeä puhua lapsen kanssa. Ellei vanhemmilla 
itsellään ole tähän kykyä tai voimia, voi työntekijä tarjota apuaan ja pyytää 
vanhemmilta lupaa keskustella asiasta lapsen kanssa. Neljä–viisivuotiaan to-
detaan kokevan herkästi syyllisyyttä, ja suunnitelma painottaa, että on tärke-
ää saada lapsi vakuuttuneeksi, että hän ei ole syypää vanhempiensa eroon tai 
omaisensa kuolemaan. Suunnitelmassa todettaan, ettei päivähoito voi korvata 
vanhempia, mutta se voi tarjota sekä lapselle että perheelle arvokasta tukea. 
(mt., 43; 56.) 

Kuusivuotiaiden esiopetukselle päiväkodissa ja peruskou-
lussa erilliset ohjeistukset 

Päiväkodin ja peruskoulun esiopetukselle tarvittiin kummallekin omat 
opetussuunnitelmat esikoulukokeilun päätyttyä vuonna 1984. Sekä päivä-
kodin (AK12/1984) että peruskoulun (AK15/1987) kolmea vuotta myö-
hemmin ilmestyneessä opetussuunnitelmassa esiintyy puhetta lapsesta 
ja perheestä. Puhe lapsesta on jossain määrin ambivalenttia molemmissa 
asiakirjoissa: kuusivuotias kuvataan niissä yhtä aikaa isona ja pärjäävä-
nä ja pienenä ”ei-vielä-koululaisena”. Päiväkodin opetussuunnitelmassa 
perhe näyttäytyy heikon perheen konstruktion mukaisena: esiopetus 
voi kompensoida lasten puutteellisten kotiolojen aiheuttamia haittoja. 
Peruskoulun esiopetusteksti taas kallistuu kompetentin perheen suuntaan: 
perheen kanssa tehdään yhteistyötä ja vanhemmat esitetään resurssina 
esiopetuksen näkökulmasta. 

Päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelman puhetta lapsesta ja perheestä

 Kappaleissa 8.3.15–8.3.16 tarkastellaan opetussuunnitelmatekstin 
(AK12/1984) esittämää kuvaa kuusivuotiaasta lapsesta. Ikävaihe esitetään 
kriisi-ikänä tai ylimenovaiheena, jolloin lapsi ei ole enää pieni eikä vielä 
iso. Huomio kiinnittyy eräänlaiseen odotushuoneasetelmaan: esiopetus 
näyttäytyy paikkana, jossa lapsi irtautuu varhaislapsuudesta ennen astu-
mistaan koulun ja oppimisen maailmaan. Sukupuoleen kasvaminen tuo-
daan esille 1980-luvulle ominaiseen tapaan korostaen tyttöjen ja poikien 
erilaisuutta. (Kappale 8.3.17.) Sekä virikkeiden niukkuuden että ylitarjon-
nan nähdään uhkaavan lapsen kehitystä. Kappaleessa 8.3.18 tarkastellaan 
suunnitelman perhepuhetta, joka on sävyltään negatiivista.
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8 3 15 .Kuusivuotias.–.yhtä.aikaa.iso.ja.pieni?

 - Kuusivuotiaiden välillä on isot erot kehityksessä: perimä ja ympäristö 
vaikuttavat.

 - Kehityksen uhkana sekä virikkeiden niukkuus että ylitarjonta
 - Mikä tärkeää 6-vuotiaalle: perustelut koulun vaatimuksilla, ei lasten 

tarpeilla.
 - Kuusivuotiaan erehdyttävä olemus: yhtä aikaa iso ja pärjäävä – pieni 

ja tarvitseva.
 - ”Toinen kyselykausi” – suuri tiedonhalu. Erityisen tiedonhaluisille on 

tarjottava mahdollisuuksia.

Kuvatessaan kuusivuotiasta lasta työryhmä nojautui kuusivuotiaiden kasva-
tus- ja koulutustoimikunnan mietintöön täydennettynä asiantuntijoiden kuu-
lemisilla. Suunnitelmassa todetaan kuusivuotiaan kehitystason vaihtelevan 
suuresti sekä perimän että ympäristötekijöiden perusteella. Kuusivuotiasta las-
ta kuvataan kehityksen eri osa-alueilla: organismin ja motoriikan kehityksen, 
emotionaalisen, kognitiivisen sekä sosiaalisen ja eettisen kehityksen alueilla 
lähinnä kehityspsykologisessa viitekehyksessä. Tyttöjen ja poikien välisten 
kehityserojen todetaan olevan tänä kautena huomattavat. Asiakirjassa viitataan 
lähdettä mainitsematta tutkimuksiin, joiden mukaan tytöt tässä iässä kehittyvät 
nopeammin kuin pojat. Näissä tutkimuksissa on todettu, että sukupuolten väli-
nen ero kehityksen eri alueilla on osittain erilaisen kehitysnopeuden tuottama 
ja johtuu osittain poikien suuremmasta häiriöalttiudesta. Myös poikien ja tyttö-
jen ryhmien sisällä lasten erilainen kehitysnopeus vaikuttaa lasten suorituksiin. 
(AK12/1984, 7–10.) 

Edellä mainitut seikat merkitsevät vaatimusta toteuttaa toimintaa monipuo-
lisesti ja yksilöllisesti ottaen huomioon lasten erilaiset, jopa vastakkaiset tar-
peet. Ryhmässä toiset tarvitsevat toimintaa, joka harjaannuttaa keskittymiseen, 
pitkäjännitteisyyteen ja muiden huomioonottamiseen. Toiset taas tarvitsevat 
aktivoimista, itseilmaisun rohkaisua jne. Henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että 
”lapsen kehitykseen on mahdollista vaikuttaa suotuisasti suunnitelmallisella, 
pedagogisella päivähoitotoiminnalla, koska lapsi viettää päivähoidossa yleen-
sä yhtäjaksoisesti pitkän ajan. (AK12/1984, 15). Tässä määritellään päivähoi-
to lapsen keskeiseksi toimintaympäristöksi, ”lapsuuden paikaksi.”

Kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelma noudattaa samaa tavoitteiden 
3-ulotteista jaottelua kuin päivähoidon kasvatustavoitteet. Kuusivuotiaan 
lapsen toiminnalle ja kasvamiselle asetettavina tavoitteina mainitaan omatoi-
misuuden saavuttaminen päivittäisissä perustaidoissa ja ohjatuilla toiminta-
hetkillä, itsenäisyys ja aloitteellisuus, tehtävien loppuun suorittaminen ja kes-
kittymiskyky. Suunnitelmassa pidetään tärkeänä, että kuusivuotiaalle annetaan 
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mahdollisuus suoriutua itsenäisesti ja tilaisuus olla avuksi muille päivähoi-
toyhteisön jäsenille. Myös ikäkauteen kuuluvan tiedonhalun tyydyttämiseen 
sekä yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvien asioiden omaksumiseen olisi oltava 
runsaasti mahdollisuuksia. Perusteluksi esitetään, että lapsi tarvitsee näitä tie-
toja ja taitoja siirtyessään kouluun. Edelleen kuusivuotiaalle olisi annettava 
runsaasti tilaisuuksia kommunikaatioon ja tasapainoisen tunne-elämän kehit-
tymiseen. Lapsella tulisi olla päiväkodissa mahdollisuus toimia yhteistyössä 
ja solmia myönteisiä ihmissuhteita Käsitys kuusivuotiaasta omatoimisuuteen 
ja työvälineiden oikeaan käyttöön pyrkivänä yksilönä ilmenee myös fyysisen 
kasvatuksen tavoitteissa ja sisällöissä. (AK12/1984, 21–22.) Perustelut eivät 
kuitenkaan tässäkään ole lapsilähtöisiä, vaan niissä tähdätään ennen kaikkea 
koulun vaatimusten täyttämiseen. ”Nämä kuuluvat kouluvalmiuksiin, joiden 
saavuttaminen on jokaisen kuusivuotiaan lapsen kohdalla keskeinen esiope-
tuksen tavoite.” (mt.4, 21.) 

Vaikka kuusivuotias kuvataan ”isoksi ja pärjääväksi”, muistutetaan myös 
lapsen peloista ja hauraudesta. Lapsella voi olla sekä aiheellisia että kuviteltuja 
pelkoja, ne voivat liittyä omaan elämään tai perustua maailman tapahtumiin, 
esimerkiksi sodanuhkaan, saasteisiin jne. Muistutettiin, että tällaisten asioiden 
käsittelyssä on varottava, ettei lapsi ahdistu lisää, koska lapsi ei voi kantaa 
näistä vastuuta. Aikuisen tehtäväksi todettiin luoda lapsille ”iloinen ja elämän-
myönteinen lapsuusaika, johon sisältyy toiveikas ja optimistinen tulevaisuu-
denkuva.” (AK12/1984, 38). Suunnitelmassa muistutetaan, että kuusivuotiaan 
olemus voi erehdyttää, lapsi voi olla monella tavalla kehittynyt ja ison oloinen, 
mutta kaipaa vielä läheisyyttä ja syliä. Lapsi voi osoittaa läheisyydentarpeensa 
myös epäsuorasti esim. pyytämällä apua toiminnoissa, jotka jo osaa. Suunni-
telman mukaan ryhmissä, joissa on eri-ikäisiä lapsia, olisi huolehdittava, ettei-
vät isommat jää vaille hellyydenosoituksia, joita pienemmät saavat osakseen. 
(AK12/1984, 39.)

Kuvallisessa ilmaisussaan kuusivuotiaan todetaan olevan siirtymässä ku-
vailevasta symbolismista kuvailevan realismin vaiheeseen.(AK12/1984, 45.) 
Kuusivuotiaiden uskottiin olevan kiinnostuneita kirjoista, jotka sisältävät 
asiatietoja. Kuusivuotiaat ovat opetussuunnitelman mukaan erittäin kiinnos-
tuneita erilaisista kokeiluista ja keksimiseen liittyvistä asioista ja he mietti-
vät paljon asioiden syitä ja seurauksia. Tämän ikäisellä on menossa ns. toinen 
kyselykausi, jolloin lapsessa herää halu ottaa itse selvää asioista ja ilmiöistä. 
(AK12/1984, 55.) Lasten kiinnostuksessa ja syventymisessä kokeiluun, kek-
simiseen ja tutkimiseen liittyviin toimintoihin on kuitenkin suuria yksilöllisiä 
vaihteluita: lapsille, joita tutkiminen ja kokeileminen erityisesti kiinnostavat ja 
jotka jaksavat syventyä tutkimuksiin, tulisi suunnitelman mukaan olla tähän 
tilaisuus. (AK12/1984, 56.)
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Eettisen kasvatuksen osalta suunnitelma toteaa, että kuusivuotias voinee jo 
sisäistää ja soveltaa yleisesti hyväksyttyjä arvokäsitteitä, jotka liittyvät esimer-
kiksi luontoon, ihmisen elinympäristöön yleensä, kotiseutuun, ihmissuhteisiin, 
erilaisuuteen, tasa-arvoon ja rauhantahtoon. Kuusivuotias pystyy jo havaitse-
maan toisten lasten tarpeita. Aikuisen tehtävä on tukea lasta pyrkimyksissä 
oikeudenmukaisuuteen. Kullekin lapselle on annettava tilaisuus oman mieli-
piteensä ilmaisemiseen ja oikeuksiensa puolustamiseen toisten oikeuksia kun-
nioittaen. Aikuinen antaa rohkaisevan mallin kuuntelemalla lasta. Rakastava 
ja turvallinen ihmissuhde on eettisten tavoitteiden ja päämäärien sisäistämisen 
välttämätön edellytys. Kuusivuotiaan todettiin kykenevän noudattamaan ”yh-
teisesti sovittuja sääntöjä” ja yleensä myös muistamaan nämä. Yhteistoiminta 
ja yhteisvastuu ovat mahdollisia lapsen sosiaalisen ja eettisen kehityksen tässä 
vaiheessa.  Suunnitelmatekstin mukaan lapsi omaksuu aikuisten antamat nor-
mit ja eettiset periaatteet pystymättä kriittisesti oman ajattelunsa avulla arvioi-
maan niitä. Siksi aikuisen ”tulisi pyrkiä tasapuolisuuteen ja välttää tuomitse-
via tai jyrkkiä asenteita.” (AK12/1984, 58–59).

8 3 16 .Elämää.odotushuoneessa.–.”ei.enää”.ja.”ei.vielä”

 - Siirtymävaiheen korostaminen: kuusivuotiaan ikäkausi = varhaislap-
suuden lopputapahtuma.

 - Ei enää pieni tarhalainen – ei vielä iso koululainen.
 - Instituutioiden rajapinnalla elämistä.

Sosiaalihallituksen kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelmassa painotetaan lap-
suusiän omaa itsenäistä merkitystä ja arvoa ihmiselämässä. Sen tulisi olla jo-
kaiselle lapselle onnellista ja elämäniloista aikaa. Kuusivuotiaiden ikäluokka 
muodostaa asiakirjan mukaan erään tärkeän nivelkohdan yksilön elinikäises-
sä kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä. Ikävaihe nähdään myös yhteydessä  
”koulun odotuksiin” sekä eräänlaisena kehityksellisenä ”ylimenokautena.” 
(AK12/1984, 7.) ”Kuusivuotiaan lapsen toiminnallinen suunnittelu ja toteut-
taminen on aina nähtävä yhteydessä varhaisvuosien kokemuksiin ja lapsen 
kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sekä toisaalta koulun odotuksiin. Kuusivuoti-
aan ikäkausi muodostaa varhaislapsuuden lopputapahtuman, ylimenokauden 
kehityksen vaiheesta toiseen.” (mt., 7). 

Kuusivuotiaan ikä siirtymävaiheena korostuu suunnitelmatekstissä. Kuusi-
vuotias elää tavallaan vaiheessa, jota voisi kuvata sanapareilla ”ei enää” ja ”ei 
vielä”. Hän ei ole enää äidin tai päiväkotiryhmän hoivissa kasvava ”pieni”, ei 
myöskään vielä ”iso koululainen”. Kuusivuotias elää ikään kuin odotushuo-
neessa valmistautumassa siirtymiseen uuteen elämänvaiheeseen ja instituuti-
oon
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8 3 17 .Sukupuoleen.kasvaminen

 - Tytöt kehittyvät tässä iässä poikia nopeammin.
 - Poikien suurempi häiriöalttius.
 - Positiivista erilaisuutta ei määritellä tarkemmin.
 - Lapsen on tärkeää oppia sukupuolen mukainen käyttäytyminen ja 

”tavanomaiset” perheen ihmissuhteet.
 - Stereotyyppisiä rooleja tai jyrkkää roolijakoa tulee välttää..
 - Yksinhuoltajaperheen ihmissuhteiden täydentäminen päivähoidossa: 

lapsen on tärkeää nähdä päivähoidossa ollessaan naisia ja miehiä. 
 - Kuusivuotiaiden poikien identiteettiä vahvistettava antamalla päivit-

täin mahdollisuus aktiivisuuden purkamiseen positiivisella tavalla.

Esiopetussuunnitelmassa pidetään tärkeänä lapsen sosiaalisen kehityksen 
kannalta, että hän oppii ”oman sukupuolen mukaista käyttäytymistä” ja ”ta-
vanomaisia” perheen ihmissuhteita. Perheeseen viitataan tässä puutteen tai 
vajauksen kautta: perheen ihmissuhteiden täydentäminen on erityisen tärkeää 
yksinhuoltajaperheille, yksilapsisille perheille sekä perheille, joissa lasten vä-
linen ikäero on huomattavan suuri. Lapsen olisi saatava tutustua eri-ikäisiin ja 
eri sukupuolta oleviin ihmisiin, toimia heidän kanssaan yhdessä ja saada näin 
monipuolisia kokemuksia ihmisten yhdessäolosta ja yhteistoiminnasta. Tämän 
vuoksi olisi tärkeää, että lapsi voisi havainnoida hoitoympäristössään (huom. 
esiopetuksen ympäristö nimetään hoidolliseksi oppimis- tai toimintaympä-
ristön sijaan) sekä naisten että miesten työskentelyä ja toimintaa ja osallistua 
niihin itse. Oman sukupuolen mukaisella käyttäytymisellä ei kuitenkaan tar-
koiteta stereotyyppisten roolien omaksumista, eikä jyrkkää roolijakoa poikien 
ja tyttöjen töihin ja leikkeihin. Muutoin oman sukupuolen mukaista käyttäyty-
mistä ei määritellä tarkemmin. (AK12/1984, 32.) 

Lapsi kasvaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kun samoja töitä teke-
vät yhdessä sekä tytöt että pojat. Molemmat voivat leipoa, siivota, hoitaa 
kasvimaata, huolehtia lemmikkieläimistä, kunnostaa rikkinäisiä leluja jne. 
(AK12/1984, 34.) Tasa-arvoisuuden periaatteesta muistutetaan myös puhut-
taessa suhtautumisesta tyttöjen ja poikien tunneilmaisuihin. On myös muis-
tettava, että tytöt ja pojat kaipaavat samalla tavalla hellyyttä. Molempien tun-
neilmaisuihin on suhtauduttava samalla tavalla, on hyväksyttävä esimerkiksi 
itkeminen ja annettava lohdutusta sekä pojille että tytöille. (mt., 37.) Poikien 
identiteettiä ja oman sukupuolen hyväksyntää kehotetaan vahvistamaan anta-
malla päivittäisessä toiminnassa mahdollisuus aktiivisuuden purkamisen po-
sitiivisella tavalla, suunnitellun toiminnan puitteissa. Tällaisia toimintoja ovat 
rakentelu, veisto, tilaa vaativat pelit jne. (mt., 40.)
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8 3 18 .Esiopetus.kompensoimaan.kodin.puutteita

 - Koti ja perhe kehitysviivästymien aiheuttajina.
 - Perhe uskontoon liittyvien ”erityistoivomusten esittäjänä”.

Kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelman olisi asiakirjan lähtökohtien mukaan 
rakennuttava niin, ”että se toimii kotikasvatusta tukien sillanrakentajana 
päivähoidosta peruskouluun.” (AK12/1984, 7). Kuusivuotiaiden esiopetus-
suunnitelman ensimmäiset varsinaiset viittaukset perheeseen kytkeytyvät kui-
tenkin lasten puutteellisiin kotiympäristöihin ja niistä aiheutuviin kehitysvii-
västymiin sekä sosiaalisen ja emotionaalisen alueen ongelmiin tai häiriöihin. 
Päivähoidossa pyritään korjaamaan näitä puutteita ja tukemaan kunkin lapsen 
persoonallista kasvua ja kehitystä. Kuusivuotiailla näiden tekijöiden todetaan 
olevan kiinteästi yhteydessä kouluvalmiuksien luomiseen ja kehittymiseen. 
Esiopetussuunnitelmassa viitataan päivähoitoasetukseen, jonka mukaan lapsia 
päivähoitoon otettaessa etusijalla ovat sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä 
päivähoitoa tarvitsevat lapset. (mt., 15) 

Vanhempien ja henkilökunnan väliseen yhteistyöhön viitataan asiakirjassa 
puhuttaessa uskonnollisesta kasvatuksesta. Yhteistyön tulee olla ”tiivistä, sau-
matonta ja toinen toistaan kunnioittavaa”, tämä on tärkeää joka perheen koh-
dalla, mutta ”korostuneesti silloin, jos kodilla on uskonnolliseen kasvatukseen 
liittyviä erityistoivomuksia”. (AK12/1984, 15).

Peruskoulun yhteydessä annettavan esiopetuksen opetussuunnitelman lapsi- 
ja perhepuhe 

Kappaleessa 8.3.19 tarkastellaan peruskoulun esiopetustekstin 
(AK15/1987) antamaa kuvaa kuusivuotiaasta lapsesta. Kappaleessa 8.3.20 
käsitellään tekstin lämminsävyistä perhepuhetta. Esikoulukokeilun myön-
teisiin kokemuksiin viitaten todetaan esiopetusvaiheessa tehtävän yhteis-
työn merkitys myöhemmälle yhteydenpidolle kodin ja koulun välillä.

8 3 19 .Kuusivuotias:.nopeaa.kasvua.ja.kehityksen.kriisivaihetta.

Lapsen kehitystä kuvataan oppaassa tiettyä järjestystä noudattavana vaiheittai-
sena muutosten sarjana. Eri vaiheiden saavuttaminen on kuitenkin yksilöllistä. 
Lapsen kehitys voi olla myös eri osa-alueilla jäljessä tai edellä: esimerkiksi 
lapsi voi olla kielellisesti edellä, mutta tunne-elämältään jäljessä. Ympäristön 
virikkeisyyden merkitys lapsen kehitykselle todetaan; myös kehityksen herk-
kyyskaudet mainitaan: jossain kehitysvaiheessa on tietyn taidon omaksuminen 
helpompaa kuin tätä enne tai vaiheen mentyä ohi. Oppaassa painotetaan kuusi-
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vuotiaan lapsen tuntemusta esiopetuksessa, koska tämänikäinen eroaa oppaan 
tekijöiden mukaan huomattavasti viisi- ja seitsemänvuotiaista. Kuusivuotiaan 
ikävaihe mielletään kriisikaudeksi, jolloin mielialat vaihtelevat, lapsi on levo-
ton ja kiihkeä. Toiminnassaan kuusivuotias kuvataan itsekkääksi: lapsi asettaa 
omat toiveensa ja tavoitteensa usein toisten etujen edelle. Toisaalta lapsella on 
myös halua osallistua esim. yhteisleikkiin. (AK15/1987, 4.) 

Kuusivuotiaan kehitystä kuvataan tarkimmin motorisen, sosio-emotionaa-
lisen ja kognitiivisen kehityksen alueilla. Nopeaa kasvukautta elävän kuusi-
vuotiaan lapsenomainen ruumiinrakenne muuttuu jäntevämmäksi. Nopeasta 
kasvusta johtuen voi esiintyä myös motorista kömpelyyttä. (AK15/1987, 4–5.) 
Kuusivuotias kuvataan tunne-elämältään ailahtelevaksi verrattuna viisivuoti-
aaseen. Tämä saattaa näyttää jopa kehityksen taantumiselta, mutta kysymys on 
siitä, että lapsi kokee nopean kehityksensä ahdistavana. Kuusivuotiaan hellyy-
dentarve kuvataan suureksi, hän kiintyy ja kiinnittyy helposti toisiin ihmisiin 
samalla, kun häntä viehättää toisten komenteleminen. Ryhmään kuulumisen 
uskotaan olevan lapselle tärkeää. Hän tarvitsee tässä ohjausta, mm. sääntöjen 
noudattamiseen. 

Normaalin kuusivuotiaan todetaan kykenevän ilman suuria vaikeuksia tai 
riskejä irtautumaan kotoa muutamiksi tunneiksi. (AK15/1987, 6.) Kuusivuo-
tiaan ajattelun todetaan ohjautuvan välittömien havaintojen pohjalta. Hän on 
kuitenkin siirtymässä havaintojen hallintaan kielellisten abstraktioiden avulla. 
Kielen ja ajattelun kehittyminen ei kuitenkaan oppaan mukaan tapahdu mekaa-
nisesti, vaan se on riippuvainen ympäristön virikkeiden määrästä ja laadusta. 
(mt., 7.) Oppaassa käytetään termejä ”normaali lapsi” ja ”erityistä huomiota 
tarvitseva lapsi”. (mt., 4; 7.) Kuusivuotiaiden kehityksen ongelmista suurin osa 
nimetään sosiaalisen tai emotionaalisen kehityksen häiriöiksi. Tällöin ”lapset 
riitelevät helposti eivätkä osaa keskittyä leikkiin tai tehtäviin”. (mt., 8). 

8 3 20 .Lämmintä.puhetta.yhteistyöstä.

Perhe mainitaan ensimmäisen kerran oppaan alkusivuilla esimerkkinä esiope-
tuksessa käsiteltävistä keskusaiheista. (”Koti ja perhe”)Vanhempien päättävä 
rooli tuodaan esiin puhuttaessa siitä, kuka tekee viime kädessä ratkaisun esi-
merkiksi esiopetusvuoden kertaamisesta silloin, kun lapsen perustaidoissa on 
puutteita. (AK15/1987, 3–4.)

Perhe mainitaan myös erityisen huomion tarpeessa olevien lasten yhte-
ydessä: varsinkin tällöin on yhteistyö kodin kanssa tärkeää. Mitä paremmin 
opettaja oppii tuntemaan lapsen vanhemmat ja kotitaustan, sitä helpommin 
hän pystyy ottamaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja ajattelemaan lap-
sen parasta. Arkaluontoisiin asioihin tarttuminen edellyttää oppaan mukaan 
luottamusta vanhempien ja opettajan välillä. Luottamuksen todetaan syntyvän 
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yhteistyöllä, ennakkoluulojen poistamisella ja mielipiteiden ja odotusten huo-
mioonottamisella. (AK15/1987, 8)

Yhteistyöstä perheen kanssa puhutaan lisää oman otsikon alla. Yhteistyön 
tavoitteena on toisaalta yksittäisen lapsen kehityksen tukeminen, toisaalta 
sellaisten työmuotojen kehittäminen, jotka edistävät lapsen hoitoa ja kasva-
tusta kotona, päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa. Oppaassa viitataan 
esikoulukokeiluun, jonka aikana tärkeimmiksi yhteistyömuodoiksi oli todet-
tu keskustelutilaisuudet, reissuvihko, juhlat, keskusaiheisiin liittyvät kyselyt, 
kuukausitiedotteet, kampanjat, tempaukset, haasteet ja kutsut. (AK15, 9.) 
Joillakin kokeilupaikkakunnilla vanhemmat olivat tutustuneet esiopetuksen 
avointen ovien päivänä tai vanhempainilloissa. Vanhemmista oli koettu olevan 
apua tilaisuuksien järjestämisessä, he olivat olleet valvojina tai järjestäneet tu-
tustumiskäyntejä esimerkiksi työpaikoille. (mt., 9–10.)

Yhteistyö kodin kanssa oli merkinnyt esikoulukokeilun opettajille lähei-
sempää ”opettaja-vanhempi–lapsi-suhdetta” (AK15/1987, 10). Vanhemmille 
yhteistyö puolestaan oli merkinnyt sitä, että esiopetus tavoitteineen, sisältöi-
neen ja henkilökuntineen oli tullut tutuksi. Yhteistyön antama molemminpuoli-
nen kasvatustuki oli koettu erittäin myönteiseksi. Lapsille yhteistyö oli puoles-
taan merkinnyt mm. turvallisuudentunteen lisääntymistä. Yhteistyön varhaisen 
aloituksen oli koettu jatkuvan luontevasti ylemmillä luokilla. Oppaan mukaan 
näin toimien vanhemmat oppivat jo ennen kouluikää, että keskusteluissa on 
aina kyse lapsen parhaasta ja mahdollisten vaikeuksien ilmetessä on ”helpom-
paa etsiä ratkaisua yhdessä ilman kouluoppimisen paineita.” (mt., 10).

8 4 .Päivähoitojärjestelmä.valmiiksi.–.pedagoginen.
huomio.6-vuotiaisiin
Päiväkodin ja koulun esiopetusvisiot

Kappaleessa 8.4.1 tarkastellaan kuusivuotiaan roolia esiopetuksessa. 
Kouluhallituksen ja sosiaalihallituksen muodostaman esiopetuksen 
kehittämistyöryhmän muistiossa (AK16/1991) lapselle hahmottuu kaksi 
erilaista – jopa vastakkaista – roolia riippuen siitä, järjestetäänkö esiope-
tus päiväkodissa vai koulussa. Päiväkodissa kuusivuotiaalle hahmottuu 
ison ja osaavan rooli, koulussa heidän nähdään tuovan väriä ja lapsen-
omaisuutta koulumaailmaan. Esiopetus määritellään kuitenkin molemmis-
sa tapauksissa osaksi varhaiskasvatusta.  Kappaleessa 8.4.2. käsitellään 
vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä esiopetuksessa. Universaalin 
lapsuuden ihanne erottuu tekstistä: esiopetus on osa kaikille kuuluvaa 
hyvää lapsuutta. Teksti painottuu jonkin verran kompetentin lapsen konst-
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ruktion suuntaan. Vanhemmat esitetään aktiivisina yhteistyökumppaneina, 
aineisto painottuu kompetentin perheen suuntaan. 

8 4 1 .Päiväkoti.ja.koulu.–.kuusivuotiaat.kahdessa.erilaisessa.
roolissa

 - - Kuusivuotiaat päiväkodin isoina ja koulun piristäjinä.
 - - Esiopetus osana varhaiskasvatusta.
 - - Lapsen yksilöllinen kehitys tärkeää.
 - - Universaali lapsuus ihanteena.

Päiväkodin esiopetusvuosi kuvattiin lapselle tärkeänä ”uutena vaiheena”, jota 
lapset odottavat. Tekstissä painotetaan myös esiopetusvuoden lapsille suomaa 
uutta asemaa päiväkotiyhteisössä. (AK16/1991, 8) Peruskoulun esiopetuksen 
merkitys taas nähtiin siinä, että lapsi oppii siinä työskentelemään itsenäisesti 
ja oma-aloitteisesti, toimimaan ryhmässä ja ottamaan toiset huomioon. Siellä, 
missä esiopetus oli toteutettu koulun yhteydessä, sen nähtiin muuttaneen kou-
lua ”lapsiläheisemmäksi” (mt., 10). Tämä oli merkinnyt leikin osuuden kasva-
mista myös alkuopetuksessa. Uuden ikäluokan tulo pienen koulun kouluyhtei-
söön vaikuttaa muistion mukaan koko koulun sosiaaliseen kanssakäymiseen: 
sen nähtiin piristäneen koulua tuomalla lisää lapsia leikkeihin ja antamalla uut-
ta väriä koulun arkipäivään. Yhdysluokassa eri-ikäisten lasten mukana olol-
la oli todettu olevan myös pedagogisia etuja, samoin kuin sillä, että opettaja 
pysyi samana koko esi- ja alkuopetusvaiheen.(mt., 10.) Edellisen perusteella 
kuusivuotiaiden esiopetus näyttäisi hahmottuvan eri tavoin järjestämispaikasta 
riippuen. Päiväkodissa korostettiin lasten kokemaa uutta vaihetta ja asemaa, 
peruskoulussa lasten tehtäväksi taas nähtiin instituution muovaaminen ”lap-
siystävällisemmäksi”. Opetuksellisia tavoitteita kuvattiin vain peruskoulun 
yhteydessä. Kuvauksen perusteella hahmottuu kaksi eri tavoin painottunutta 
lapsen maailmaa, vaikka yhtenevien tavoitteiden ja opetussuunnitelmien tär-
keyttä korostettiin monin paikoin.

Työryhmä painotti, että esiopetuksen kehittämissuunnitelmassa lähdettiin 
liikkeelle lapsen tarpeista. Esiopetusaika nimettiin lapsen arvokkaaksi elämän-
vaiheeksi. Lapselle asetettavien vaatimusten sijaan työryhmä painotti odotuk-
sia, joita tulisi asettaa lapsen kasvuympäristölle ja aikuisille. Lapsen yksilöl-
linen kehitys ja kasvu nähtiin tärkeänä ja tästä syystä myös yhteistyötä kotien 
kanssa pidettiin tärkeänä. (AK16/1991, 13)

Esiopetus määriteltiin osaksi varhaiskasvatusta, mutta varhaiskasvatuksen 
todettiin olevan vielä käsitteenä vakiintumaton. (AK16/1991, 13) Työryhmä 
korosti, ettei esiopetuksen kehittämisellä tarkoitettu peruskoulun ensimmäi-
sen luokan aloittamista ennen nykyistä oppivelvollisuusikä eikä ensimmäisen 
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luokan opetussuunnitelman siirtämistä varhaisemmalle ikäryhmälle. (mt., 13.) 
Eräänä esiopetuksen tulevaisuuden vaihtoehtona työryhmä otti esille 5–8-vuo-
tiaille tarkoitetun ”pienten lasten koulun”. (mt., 15.) Työryhmän tekstissä esi-
opetus näyttäytyy yhtenä (universaalin) hyvän lapsuuden elementtinä. Esiope-
tus liitettiin kaikkeen yhteiskunnan toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan 
lapsen kasvuolosuhteisiin ja suotuisan kehityksen edistämiseen. (AK16/1991, 
13.)

8 4 2 .Vanhemmat.yhteistyökumppaneina

Vanhempien asenteet päivähoidon esiopetusta kohtaan todettiin pääosin myön-
teisiksi. Vanhempien oletettiin painottavan päivähoidon esiopetuksen kouluun 
valmentavaa merkitystä. Esiopetuksen mainittiin tuoneen uusia sisältöjä myös 
kodin ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön. Vanhempien nähtiin tulleen entis-
tä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan päivähoidon kasvatustyötä yhdessä 
henkilökunnan kanssa. (AK16/1991, 8.) Myös koulun esiopetuksessa vanhem-
pien suhtautuminen kodin ja koulun yhteistyöhön todettiin yleensä myöntei-
seksi. (mt., 10.) Lapsen yksilöllisen kehityksen ja kasvun todettiin edellyttävän 
kiinteää yhteistyötä kotien kanssa. Myös terveys-, sosiaali- ja koulutoimen tu-
lisi olla kiinteässä yhteistyössä keskenään. (mt., 13.)

Peruskoulussa järjestetty esiopetus oli tuolloin maksutonta, päivähoidon 
esiopetuksesta taas perittiin maksu lapsen päivän pituuden, perheen tulojen ja 
henkilömäärän mukaan. Esiopetusta saavien perheiden lapset olivat siis eriar-
voisessa asemassa riippuen siitä, missä opetus järjestettiin. (mt., 16)

Erimielinen muistio esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 
Opetushallituksen ja Stakesin yhteisessä esiopetuslinjauksessa 

(AK17/1992) tuotiin julki sitoutuneisuus lapsikeskeiseen ajatteluun. Lapsi esi-
tetään aktiivisena leikkijänä, tutkijana ja oppijana, myös lapsen kasvua yhteis-
kunnan jäsenenä ja jäseneksi korostetaan. Tämän perusteella teksti painottuu 
kompetentin lapsen konstruktion suuntaan. Muistioon jätettiin kaksi eriävää 
mielipidettä, joissa kummassakin kritisoitiin nimenomaan lapsikäsityksen pin-
nallisuutta ja ristiriitaisuutta muistion muun sisällön kanssa. Esiopetus hah-
mottuu myös tämän tekstin perusteella erilaisena riippuen järjestämispaikasta: 
päiväkodin ja peruskoulun maailmat näyttäytyvät erilaisina. Lapsen vanhem-
pia, perhettä tai muuta lähiyhteisöä ei käsitellä tekstissä. Perheeseen viitataan 
ainoastaan mainitsemalla päivähoitolain velvoite tukea kotikasvatusta. (Kap-
paleet 8.4.3–8.4.4.)

8 4 3 .Liputusta.lapsikeskeisyyden.puolesta.

 - Sitoutuminen lapsikeskeiseen kasvatusnäkemykseen.
 - Voimakas yksilöllisyyden korostus. 
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 - Verbaalista tasapainottelua yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä..
 - Lapsi luonnostaan aktiivisena leikkijänä, tutkijana ja oppijana.
 - Lapsi kulttuuriin osallistuvana ja kulttuuria luovana yhteiskunnan 

jäsenenä. 
Esiopetuksen lähtökohdaksi otettiin työryhmän muistiossa lapsikeskeinen 
ajattelu. Sillä tarkoitettiin lapsen omasta toiminnasta ja kokemuksesta lähtevää 
oppimis- ja opettamisprosessia. Lapsen toimintaa ja suhdetta ympäristöön tar-
kasteltiin vuorovaikutuksen pohjalta. Esiopetus haluttiin rakentaa käsitykselle 
lapsesta luonnostaan sosiaalisena, leikkivänä, uteliaana ja aktiivisena. Lapsen 
elämänhallinnan vahvistuminen ja kyky selviytyä muuttuvissa olosuhteissa 
nostettiin esiopetuksen päämääräksi.(AK17/1992, 7.)

Lapsen yksilöllisyyttä korostettiin voimakkaasti: esiopetuksessa tulee kun-
nioittaa lapsen yksilöllisyyttä ja omaleimaista persoonallisuutta ja hänet on 
otettava huomioon tasa-arvoisena yksilönä. Seuraavaksi esiteltiin näkemys 
lapsesta aktiivisena leikkijänä, tutkijana ja oppijana. Kolmanneksi esiteltiin 
näkemys lapsesta yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä ja neljäntenä kuvattiin 
lapsen suhdetta luontoon. (AK17/1992, 8–10.)

Myös lapsen yhteisöllisyyttä tuotiin esiin. Yhteiskunnan jäsenyyteen kas-
vua korostettiin ja lapselle haluttiin antaa vastuuta omasta ja yhteisön toimin-
nasta ja jokapäiväisistä töistä. Lapsen kasvu aktiiviseksi kulttuuriin osallistu-
jaksi ja sen luojaksi nostettiin niin ikään esille. Tämän todettiin edellyttävän 
elävää vuorovaikutusta vallitsevan ja lasten oman kulttuurin kanssa. Esiope-
tuksen tehtävänä nähdään myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, 
jolloin tulee korostaa yksilön mahdollisuuksia kasvaa taipumustensa mukai-
sesti ilman sukupuoleen sidottuja tavoitteita ja odotuksia. (AK17/1992, 8–10.) 

Tekstissä edellytetään siirtymistä ”aikuiskeskeisestä opettamisesta oppimi-
sen ohjaamiseen” (AK17/1992,20). Lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuk-
sen tulee olla luonteeltaan turvallista, rohkaisevaa, avointa ja lasta arvostavaa. 
(mt., 20.) Muistioon jätetyssä toisessa eriävässä mielipiteessä (mt., liite IV) 
kritisoidaan sitä, että lapsi ja aikuinen on esitetty väärällä tavalla yhdenver-
taisina. On mahdollista, että eriävässä mielipiteessä otetaan kantaa laajemmin 
työryhmän työskentelyyn, koska muistion teksti ei sisällä suoranaista oletusta 
lapsen ja aikuisen symmetrisestä suhteesta – varsinkin jos tekstiä vertaa vuo-
den 1996 opetussuunnitelmatekstiin, jossa tasavertaisuusoletus on ilmaistu 
varsin suorasanaisesti.

 Eheyttäminen esiopetuksen toimintaperiaatteena perustuu muistion mu-
kaan siihen, että lapsi mieltää ympäristön ja elämän kokonaisuutena. Lapselle 
luontaiset toimintatavat, tapa ajatella, hänen kiinnostuksen kohteensa sekä tie-
tonsa ja taitonsa tulee ottaa opetuksessa huomioon. (AK17/1992, 10.)
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8 4 4 .Esiopetusikäinen.ja.yhteiskunta

Muistion tekstissä ei oteta suoraan kantaa universaalin lapsuuden puolesta tai 
sitä vastaan. Käsite on epäsuorasti esillä viittauksessa koulutuksen kehittämis-
suunnitelmaan vuosille 1991–96, jossa todettiin, että peruskoulun ja päiväkodin 
esiopetuksen tulee antaa lapsille samantasoiset lähtökohdat koulun aloittami-
seen, mikä viittaa universalistiseen lapsuusajatteluun. Edelleen suunnitelmas-
sa todettiin tavoitteeksi, että kaikille kuusivuotiaille järjestettäisiin suunnitel-
makauden aikana mahdollisuus osallistua esiopetukseen. (AK17/1992, 7.)

Lapsen ja esiopetuksen yhteydet muuhun yhteiskuntaan tuodaan esille esi-
merkiksi puhuttaessa kasvamisesta demokratiaan ja tasa-arvoon. Myös ympä-
ristökasvatusta ja lastenkulttuuria käsitellään esiopetuksen osana. (mt., 9–10.) 
Lapsen perhettä, vanhempia tai muuta lähiympäristöä ei käsitellä lainkaan 
tekstissä. Perhe mainitaan työryhmän muistiossa ainoastaan viitattaessa päivä-
hoitoa koskeviin säädöksiin ja niissä olevaan velvoitteeseen tukea kotikasva-
tusta. (AK17/1992, 6.)  

Esiopetuksen lapsikeskeisyyttä vahvistetaan 

Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä valmistuneessa linjauksessa 
(AK18/1993/1994) korostetaan lasta ainutkertaisena yksilönä, ei vain 
perheensä osana. Tekstissä painottuu kompetentin lapsen konstruktio. 
(Kappale 8.4.5) Myös universaalin lapsuuden ihanne erottuu. Tekstissä ei 
ole vanhempiin ja perheeseen viittaavaa puhetta. Viiden sivun laajuisessa 
asiakirjassa ei ole sivunumeroita, joten viittauksissa on vain vuosiluku. 
(Asiakirja on ilmestynyt vuoden 1993 lopulla, mutta se kohdistuu vuoteen 
1994.)

8 4 5 .Lapsi.ainutkertaisena.yksilönä.–.ei.vain.perheen.osana

 - Lapsikeskeinen kasvatusajattelu lähtökohtana: lapsi ainutkertaisena 
yksilönä, ei vain perheensä osana.

 - Lapsiryhmä on perheen jälkeen lapsen tärkein yhteisö.
 - Leikki on keskeisin vuorovaikutuksen kenttä.
 - Erilaiset kulttuurit, tavat ja kielet ovat tulleet osaksi esikoululaisen 

arkea.
 - Pyrkimys siirtyä yksipuolisesta ihmiskeskeisyydestä luonnon kunnioit-

tamiseen ja ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen ymmärtämi-
seen: haaste myös esiopetukselle.

Lapsikeskeisyys nostettiin esiin johtavana ajatuksena myös opetushallituksen 
ja Stakesin yhteisissä esiopetuksen suunnittelun lähtökohdissa. Julkaisussa 
todetaan, että päivähoidossa ja koulussa lapsi nähdään usein vain kasvatuk-
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sen ja opetuksen kohteena. Lapsi näkyy vähän yhteiskunnassamme; lasta on 
totuttu tarkastelemaan liiaksi osana perhettä, ei niinkään ainutkertaisena yk-
silönä. Esiopetuksessa lapsuus tulee nähdä itseisarvoisena elämänvaiheena. 
Velvoite kuulla lapsia heitä koskevissa asioissa ja kunnioittaa heidän koke-
muksiaan luo tasa-arvoisen perustan aikuisen ja lapsen kanssakäymiselle. 
(AK18/1993/1994.)

Lapsesta oppijana todetaan, että kehitystä eteenpäin vievä voima piilee 
lapsen uteliaisuudessa, pyrkimyksessä hallita asioita sekä onnistumisen ja 
pystyvyyden tunteessa. Esikouluikäinen lapsi kuvataan kyseleväksi, tutki-
vaksi, toimivaksi, liikkuvaksi, leikkiväksi ja sosiaaliseksi. Tasa-arvoisessa 
ilmapiirissä lapsen nähdään voivan oppia vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
(AK18/1993/1994.)

Lapsen yksilöllisyyttä painotetaan, esiopetuksessa tämä täytyy ottaa huo-
mioon. Jokaiselle lapselle, niin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle kuin 
erityislahjakkaallekin, turvataan kasvu ja oppiminen omien edellytysten mu-
kaan. Laadukkaan yhteistoimintaa korostavan oppimisympäristön todetaan 
sopivan useimmille lapsille. Monimuotoisen leikin sanotaan olevan alle kou-
luikäisen lapsen elämää. Lapsiryhmä nimetään perheen lisäksi lapsen tärkeim-
mäksi yhteisöksi ja keskeisimmäksi vuorovaikutuksen kentäksi todetaan leik-
ki. (AK18/1993/1994.)

Lasten oikeuksien sopimus, YK:n ihmisoikeuksien julistus sekä kestävän 
kehityksen periaatteet antavat julkaisun mukaan ainekset esiopetuksen arvo-
perustaan. Lasten ja heidän perheidensä kanssa käytävä yhteinen eettinen poh-
dinta auttaa täsmentämään arvoperustaa. Kansainvälisyyden lisääntyminen ja 
kulttuurien kohtaaminen maailmassa todetaan; erilaiset kulttuurit, niiden ta-
vat ja kielet ovat myös esikouluikäisten arkea. Kaikkien lasten oikeus omaan 
kieleen ja kulttuuriin vahvistetaan tekstissä. Vähemmistöihin kuuluvien lasten 
todetaan kasvavan sekä oman kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen yhteiskun-
nan aktiivisiksi jäseniksi ja kulttuuri-identiteetti omaksutaan yhteisön elämän-
tavassa. Elämäntapaan vaikuttavat monet asiat, kuten koti ja sen ihmissuhteet, 
kieli, historia ja perinteet, maailmankatsomus ja uskonto, elinkeinot, taide sekä 
luonto. Kulttuuri-identiteetin myönteinen vahvistaminen luo antoisan lähtö-
kohdan esiopetukselle. (AK18/1993/1994.)

Tulevaisuutta rakentavassa esiopetuksessa tarvitaan julkaisun mukaan 
rohkeutta siirtyä yksipuolisesta ihmiskeskeisyydestä luonnon kunnioittami-
seen sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Asiakirjan 
mukaan on uskallettava kysyä, miten työ lasten kanssa muuttuu, kun huomio 
siirtyy luontoon ja ihmiseen osana luontoa. (AK18/1993/1994.)
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Yhteinen suunnitelma päiväkodin ja koulun esiopetukselle 

Opetushallituksen ja Stakesin yhdessä laatimat opetussuunnitelman perus-
teet (AK19/1996) ilmestyivät vuonna 1996 käytettäväksi sekä päiväkodin 
että koulun yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa. Suunnitelmassa 
korostuu voimakkaasti lapsen ja aikuisen tasavertaisuus (kpl 8.4.6.) ja 
teksti sitoutuu kompetentin lapsen konstruktioon. Teksti tasapainoilee yk-
silöllisyyden ja ryhmäkasvatuksen välillä. (kpl 8.4.7.) Monikulttuurisuus 
on aikaisempia esiopetustekstejä voimakkaammin esillä (kpl 8.4.8.) ja sitä 
tarkastellaan erityisesti sukupuolten välisen ja etnisen tasa-arvon näkökul-
masta. Perheeseen viittaavaa puhuntaa on niukasti, mutta teksti painottuu 
lievästi kompetentin perheen konstruktion suuntaan; vanhempien ole-
tetaan olevan asiantuntevia kasvattajia, mutta tekstissä ei oteta kantaa, 
miten tulisi toimia, jos perheillä on ongelmia jaksamisessaan. 

8 4 6 .Lapsen.ja.aikuisen.tasavertaisuus.esiopetuksen.
johtotähtenä

Opetushallituksen ja Stakesin laatimissa esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa lapsuuden todetaan olevan jakso, jolla on oma arvonsa. Lasten koke-
musten huomioon ottamista ja lasten kuuntelemista heitä koskevissa asioissa 
painotetaan. Näin luodaan tasa-arvoisten aikuisten ja lasten yhteistoiminnan 
perusta. Aikuisten ja lasten yhteistyön tulee asiakirjan mukaan olla turvallista 
ja molemminpuolisesti kunnioittavaa. Esiopetuksen suunnittelussa lapsen kä-
sitys ympäristöstään todetaan tärkeäksi. Aikuisen on käsitettävä, mitä leikki-
miseen ja oppimiseen sisältyy, jotta aikuinen voi ymmärtää, miten lapsi kokee 
ympäristönsä. Hänen on myös otettava huomioon lapsen ajatukset ja koke-
mukset. Esiopetuksen todetaan rakentuvan kodista saatavalle kasvatusperus-
talle ja tukevan lapsen persoonallisuuden kehitystä siten, että lapsella säilyy 
terve itseluottamus. (AK19/1996, 12.) 

8 4 7 .Opinhaluinen.kuusivuotias:.tasapainoilua.yksilön.ja.
ryhmän.välillä

Opetussuunnitelman perusteiden eräs alaotsikko on: Lapsi – ainutlaatuinen yk-
silö (AK19/1996, 13.) Lapsella sanotaan olevan edellytykset vahvistaa myön-
teistä kuvaa itsestään, kun esiopetus tapahtuu myönteisessä, kannustavassa 
ilmapiirissä ja kun sosiaalisessa yhteistoiminnassa kunnioitetaan niin yksilöä 
kuin ryhmääkin. Kaikilla lapsilla on opetussuunnitelma-asiakirjan mukaan oi-
keus tulla hyväksytyksi ja onnistua.  Lasten aikaisempien kokemusten huomi-
oonottaminen ja yksilölliset suunnitelmat toteutetaan ryhmän sisällä eriyttä-
mällä. (mt., 13.) Ryhmän kasvattava merkitys tuodaan myös esille: toiminta 
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ryhmässä antaa lapselle käsityksen siitä, miten paljon yhdessä tekemällä voi 
saada aikaan. (mt., 14.)

Aiemmin ilmestyneestä esiopetuksen suunnittelun lähtökohta-asiakirjasta 
(AK18/1996) tutuin lausein todetaan, miten lapsen kehitystä kannustaa hänen 
tiedonhalunsa, hänen tarpeensa ymmärtää ja hallita asioita ja hänen onnistu-
misen tunteensa. Luontainen uteliaisuus, vireys ja leikkimielisyys edistävät 
oppimista. (AK19/1996, 14.) Lasten todetaan kehittävän itse keinoja hankkia 
tietoja kokeilemalla ja tutkimalla sekä toimimalla yhdessä. Lapsen nähtiin tar-
vitsevan myös jännitystä ja seikkailuja. Opetussuunnitelmassa muistutetaan, 
että lapselle tulee turvata jatkuva pääsy leikin, sadun ja mielikuvituksen maa-
ilmaan, jotta hän voi vahvistaa persoonallisuuttaan, kielellisiä valmiuksiaan ja 
ystävyyssuhteitaan. (mt., 14.) Esiopetuksessa lasten halu leikkiä nähtiin tär-
keänä. Lapsen uskottiin elävän leikissä, jossa hän voi ilmaista tunteitaan ja 
kokeilla uusia asioita omaehtoisesti ilman ulkopuolisia vaatimuksia. (mt., 16.) 
Lapsi kuvataan myös sosiaalisena olentona: toiminta ryhmässä antaa lapselle 
käsityksen siitä, miten paljon yhdessä tekemällä voi saada aikaan.” (mt., 14.) 
Esiopetuksen toteutuksesta todettiin, että siinä on otettava huomioon ”lapsen 
tapa kokea todellisuus”. (mt., 20).

Opetussuunnitelmatekstissä vahvistetaan lapsen ja hänen vanhempiensa 
vakaumuksen kunnioittaminen ja lapsia sanotaan kohdeltavan ”totuutta etsivi-
nä ihmisinä”. (AK19/1996, 13). Esiopetuksen uskontokasvatuksessa todetaan 
noudatettavan peruskoululain tavoitteita. (mt., 13.) Tässä näyttäisi tapahtuvan 
huomaamaton siirtyminen tunnustuksellisen uskontoryhmittäin eriytyneen us-
konnonopetuksen suuntaan. Päiväkodin varhaiskasvatushan ei lain mukaan ole 
tunnustuksellista eikä siinä näin ollen tarvitse järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa 
uskontokuntiin kuulumattomille tai eri uskontokuntien jäsenille. Esiopetuksen 
todettiin tukevan kodin kasvatustoimintaa. Vanhempien asiantuntemusta on 
käytettävä hyväksi ja heille on annettava mahdollisuus keskustella luottamuk-
sellisesti omaa lastaan koskevista asioista. (AK19/1996, 26.)   

8 4 8 .Monikulttuurisuuden.vaatimukset.esiopetukselle

Äidinkielen kulttuurisesti tärkeä asema todetaan tekstissä. Lapsen kielellinen 
kehitys vahvistaa kulttuuri-identiteettiä, mikä puolestaan helpottaa kanssakäy-
mistä muiden kulttuurien kanssa. Lapselle on suotava mahdollisuus kasvattaa 
äidinkielen taitoaan sekä vahvistaa ja kehittää kielellistä tietoisuuttaan leikki-
en ja harjoitusten avulla. Vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla oikeus 
kasvaa sekä oman kulttuuripiirinsä että suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. 
Koska kulttuurinen monimuotoisuus Suomessa oli lisääntynyt, olisi esiopetuk-
sen suunnittelussa ja toteutuksessa huolehdittava suunnitelmatekstin mukaan 
sukupuolten välisen ja etnisen tasa-arvon toteutumisesta. (AK19/1996, 13.) 
Tässä on rivien välissä luettavissa oletus, että monikulttuurisuus tuo muka-
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naan sukupuolten välisen epätasa-arvon, se on mainittu tekstissä jopa ennen 
etnistä tasa-arvoa.

8 5 .Varhaiskasvatuksen.linjaaminen.uudelle.
vuosituhannelle.
Varhaiskasvatustyöryhmän lapsi- ja perhepuhe

Seuraavassa esitellään varhaiskasvatustyöryhmän muistion (AK20/1999) 
lasta, lapsuutta ja perhettä koskevia käsityksiä. Kappaleissa 8.5.1–8.5.4. 
käsitellään lapseen ja lapsuuteen liittyvää ainesta. Kompetentin lapsen 
konstruktio on selkeästi tekstissä esillä, samoin universaalin lapsuuden 
ihanne. Ambivalenssia ilmenee sen suhteen, onko päivähoitojärjestel-
mässä kysymys lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen vai vanhempien 
oikeudesta saada lapselleen hoitopaikka. Vastaavanlainen kaksijakoinen 
suhtautuminen ilmenee myös siihen, onko lapsi nähtävä lähinnä per-
heensä osana vai yhteiskunnan jäsenenä omana itsenään. Kappaleissa 
8.5.5.–8.5.9. tarkastellaan muistion perheeseen sekä perheen ja päivä-
hoidon suhteeseen viittaavaa puhetta. Tekstissä erottuu ambivalentti tai 
jännitteinen suhtautuminen perheeseen. Heikon perheen konstruktioon 
viittaavaa puhuntaa – esimerkiksi puhetta ”hukassa olevasta vanhemmuu-
desta” – esiintyy paljon. Toisaalta puhutaan vanhempien uudenlaisesta, 
vahvemmasta asiakasroolista päivähoidossa, mikä viittaa kompetentin 
perheen konstruktioon. 

8 5 1 .Lapsi.osana.perhettä.–.lapsi.asiakkaana.ja.kansalaisena

Vanhemman ja lapsen tarpeet yhteen kietoutuneina.
 - Lapsen vahvemman ”asiakasroolin” ja kasvatuksellisten tarpeiden 

huomioon ottamista kaivataan.
 - Oikeus päivähoitoon toteutuu – oikeutta varhaiskasvatukseen ei mää-

ritelty laissa.
 - Lapsilähtöisyyden käsite lapsikeskeisyyden tilalle: lapsilähtöisyys 

esitetään osana asiakaslähtöisyyttä..
 - Tasavertainen sävy aikuisen ja lapsen suhteen kuvauksessa.
 - Lapsella ja lapsuudella on oma paikkansa yhteiskunnassa.

Muistiossa viitataan lapseen ja lapsuuteen useimmiten perheensä osana. Sa-
nat ”lapsi ja perhe” esiintyvät yleensä samassa lauseessa. Päivähoidossa tulisi 
esimerkiksi ottaa ”huomioon myös lasten erityistarpeet ja autetaan lasta ja 
perhettä usein yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa silloin, kun perheen 
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omat voimavarat eivät riitä.” (AK20/1999, 1). Päivähoidon sanotaan olevan 
”entistä selkeämmin lasten ja perheiden palvelu, joka on samalla saavuttanut 
yhteisesti hyväksytyn aseman osana yhä useamman pienen lapsen lapsuutta.” 
(mt., 1). Myöskään subjektiivista päivähoito-oikeutta ei kuvata pelkästään lap-
sen oikeudeksi, vaan se nähdään oikeutena, jossa vanhemman ja lapsen tarpeet 
ikään kuin kietoutuvat yhteen. (mt., 1.) Toisaalta muistion johdannon lopuksi 
todetaan, että ”lasten asiakkuus ja kansalaisena toimimisen oikeus korostuu 
samoin kuin lapsiyhteisön mahdollisuus suunnitella päivän tapahtumia.”(mt., 
2).  

Toteamus lasten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua päivähoidon 
varhaiskasvatukseen kytketään tekstissä vanhempien oikeuteen saada lapsel-
leen päivähoitopaikka. Toisaalla muistiossa todetaan myös, että Suomessa 
jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus kunnalliseen päivähoitoon – 
oikeus määritellään tässä lapsen oikeudeksi. (AK20/1999, 52.) Subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden näkökulman todettiin olleen aikuislähtöinen ja työvoima-
poliittinen. Työryhmä totesi, ettei laissa erotella päivähoidon tehtäviä lapsen 
ja aikuisen tarpeista eikä määritellä lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. (mt, 
11.) 

Vanhempien päivähoitopaikkaoikeuden myötä oli muistion mukaan alettu 
peräänkuuluttaa myös lapsen omaa, itsenäistä oikeutta päivähoidon varhais-
kasvatukseen ja sen pedagogiseen sisältöön, esiopetukseen. Näin ollen van-
hempien oikeus olisi vähittäin siirtynyt tai siirtymässä myös lapsen oikeudek-
si. Voimistunut keskustelu 6-vuotiaiden esiopetuksen järjestämisestä nähdään 
muistiossa osaksi tätä ilmiötä. Myös lapsi päivähoidon asiakkaana olisi täten 
saamassa näkyvämmän roolin. (AK20/1999, 14.)

Työryhmä muotoilee subjektiivisen päivähoito-oikeuden sekä vanhempien 
että lapsen oikeudeksi: vanhemmilla on oikeus saada lapselleen hoitopaikka 
kun taas lapsen oikeudessa on kysymys oikeudesta varhaiskasvatukseen. (mt., 
1.) Päivähoidon todetaan sisällöllisesti määrittyvän varhaiskasvatukseksi, joka 
pitää sisällään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen.  Samalla kuitenkin muistute-
taan, että on tärkeää ”estää kehitystä liukumasta siihen, että kotikasvatukselle 
jäisi liian vähän tilaa.” (mt., 1).

Aikaisemmissa tutkituissa asiakirjoissa, esimerkiksi 1990-luvun esiope-
tusteksteissä, oli puhuttu lapsikeskeisestä ajattelusta ja kasvatusnäkemyksestä 
myönteisenä ja tavoiteltavana asiana. Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa 
on siirrytty käyttämään lapsilähtöisyyden käsitettä. Lapsilähtöisyys kytketään 
tekstissä asiakasajatteluun ja asiakaslähtöisyyden periaatteisiin. (AK20/1999, 
24.) Päivähoidossa oli muistion mukaan perinteisesti nähty vanhemmat asiak-
kaina ja lapset olivat jääneet piiloasiakkaan asemaan. (mt., 24.) 
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8 5 2 .Lapsuus:.tärkeä.elämänvaihe.tässä.ja.nyt

 - Uusi, muuttuva lapsuuskäsitys
 - Varhaislapsuudessa erilaisia jaksoja, joiden mukaisesti myös lapsen 

tarpeet vaihtelevat
 - Leikin keskeinen merkitys: lapsi leikkivänä tutkijana.
 - Lapsi aktiivisena tietorakenteen jäsentäjänä

Lapsuuden arvoa omana arvokkaana elämänvaiheenaan painotetaan. Myös 
lapsi tulee muistion mukaan nähdä yksilönä, omine itsenäisine oikeuksineen. 
Lapsuudella on työryhmän mielestä omat ikäkauteen kuuluvat erityispiirteensä 
ja tietty paikka yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteessa ja sukupolvien liikkees-
sä. Lapsella on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja oman mielipiteen 
muodostamiseen sekä sen ilmaisemiseen. (AK20/1999, 17.)

Muistiossa painotetaan, että lapsi tarvitsee aikuiskontakteissaan perustur-
vaa ja luottamusta, jossa kohtaaminen on kokonaisvaltaista, läheistä ja itse-
tuntoa vahvistavaa. Käsitysten pienistä lapsista todetaan muuttuvan kaiken 
aikaa. Lapsen tarkasteleminen ”ei vielä aikuisena”, vasta kehittymässä olevien 
kykyjen alkupisteenä, on työryhmän käsityksen mukaan kauan ollut keskeisel-
lä sijalla niin käyttäytymistieteessä, käytännön työssä kuin muillakin yhteis-
kunnan aloilla. Erityisesti monitieteellinen vauvatutkimuksen todetaan tuovan 
jatkuvasti uutta tietoa pienen lapsen aktiivisuudesta ja monista synnynnäisistä 
kyvyistä. Tämä osoittaa työryhmän mielestä, että on perusteltua kohdata lapsi 
”kanssakulkijana, joka yhdessä aikuisten ja toisten lasten kanssa, sisäistää, 
luo ja uusintaa yhteisön kulttuuria. Lasten kehitys ja kypsyminen, heidän oma 
aktiivisuutensa, aloitteensa ja ajatuksensa tulee olla varhaiskasvatuksen läh-
tökohtana. Pienet lapset tarvitsevat osaavan ja emotionaalisesti kypsän aikui-
sen huolenpitoa.” (AK20/1999, 22). Kasvatusta ja opetusta ei mainittu tässä 
kohdassa lapsen tarpeena.

Leikin merkityksestä muistutetaan lapsen varhaisvuosien keskeisenä elä-
mänsisältönä. 

Käsitys pienten lasten kehityksestä, leikistä ja oppimisesta on muistion 
mukaan muuttunut ratkaisevasti viime vuosikymmeninä. Uusin tieto pienistä 
lapsista oli löytänyt heidän valtavat kehittymismahdollisuutensa. (AK20/1999, 
22–23.) ”Lapsi on pieni leikkivä tutkija ja ajattelija, joka etsii vastauksia 
omiin merkityksellisiin kysymyksiinsä.(---) Lapsi nähdään paitsi hoivaa ja 
hellyyttä tarvitsevana, myös uteliaana, aktiivisena, ihmettelevänä oppijana.” 
(mt., 22). Työryhmä tähdentää, ettei lapsi ei ole sen mielestä vain toiminnan 
kohde ja vastaanottaja, vaan itse aktiivinen toimija yhteisöllisessä oppimista-
pahtumassa. Enää aikuinen ei ole yksin tietäjä tai tiedon luoja, vaan oppiminen 
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käsitetään aktiivisena oman tietorakenteen jäsentämisenä, jolle lapsen omat 
kokemukset ja käsitykset muodostavat perustan. (mt., 12.)

8 5 3 .Lasten.sosiaaliset,.kulttuuriset.ja.sivistykselliset.oikeudet

 - Lapsen asemaa määrittävät kansainväliset linjaukset universaalin 
lapsuuden kulmakivinä.

 - Myös suomalaislapsilla monikulttuurinen ja kansainvälistyvä lapsuus.
 - Tietotekniikka osana nykylapsuutta.
 - Lapsen oikeus oman kulttuurin tuottamiseen yhdessä toisten lasten 

ja aikuisten kanssa: alle kouluikäisen sivistykselliset oikeudet tulisi 
määritellä laissa.

 - Varhaiskasvatuksen kytkentä elinikäiseen oppimiseen.

Muistiossa kuvataan lapsen asemaan liittyviä sopimuksia ja säädöksiä. Las-
ten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevien säännösten kannalta erityisen 
tärkeinä perussäännöksinä mainitaan syrjintäkielto sekä lasten yhdenvertainen 
kohtelu ja sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvon loukkaamattomuus sekä yksilön 
vapauden ja oikeuksien turvaaminen, yksityiselämän suoja, kielelliset ja kult-
tuuriset oikeudet, sosiaaliset oikeudet, hallinnon ja lainkäytön oikeusturvata-
keet sekä julkisen vallan velvoite turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
toteutuminen. (mt., 16.) Myös hallitusmuotoon sisältyy erityinen lapsia kos-
keva säädös, jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja 
heidän tulee saada vaikuttaa kehitystään vastaavasti heitä koskeviin asioihin. 
(mt., 17.)

Työryhmä määrittelee varhaiskasvatuksen perusperiaatteeksi lasten oikeuk-
sien toteutumisen koko lapsiväestön ja jokaisen lapsen elämässä. (AK20/1999, 
17.) Tasa-arvoisuus tulee työryhmän mukaan turvata niin lasten ja aikuisten 
välillä kuin lasten kesken. Lasten keskinäistä tasa-arvoa toteuttavat osaltaan 
yhteiskunnalle asetetut velvoitteet järjestää päivähoito (varhaiskasvatusta ei 
mainita tasa-arvotekijänä), maksuton perusopetus, terveydenhuolto, toimeen-
tuloturva sekä taloudellinen tuki lapsiperheille. Tasavertaisen kansalaisuuden 
tulee toteutua niin alueellisesti kuin eri kulttuuri-identiteetin omaavien välillä 
sekä eri sukupuolien ja sukupolvien välillä. Vuorovaikutus eri kansallisuuksia 
edustavien lasten kanssa edistää suvaitsevaisuutta. (mt., 18.)

Yhteiskunnan jatkuvan muutoksen nähtiin heijastuvan lapsuuteen. Muu-
toksia oli työryhmän mielestä tapahtunut mm. elinolosuhteissa, työelämässä, 
perherakenteissa ja vanhemmuudessa. (AK20/1999, 2.) Kasvatuksen nähtiin 
olevan aina sidoksissa senhetkisiin käsityksiin ja tietoon lapsesta, lapsen kas-
vusta, kehityksestä sekä oppimisesta. Käsitykset ja tieto lapsesta ja oppimises-
ta olivat muuttuneet merkittävästi sen jälkeen, kun päivähoidolle oli vuonna 
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1980 asetettu kasvatustavoitteet. Tästä syystä, kasvatustavoitteet olisi työryh-
män mielestä syytä arvioida uudelleen. Mm. kansainvälistymisen ja tietotek-
niikan kehityksen mainittiin olevan osa varhaislapsuutta toisella tavalla kuin 
kasvatustavoitteita edellisen kerran laadittaessa. (mt., 12.)

Lasten hyvinvointiin nähdään kuuluvan myös mahdollisuus oman kulttuu-
rin, kuten musiikin, tarinoiden, kuvaamataiteen ja leikin tuottamiseen yksin ja 
yhdessä muiden lasten kanssa. Lasten oman kulttuurin arvostaminen on osa 
heidän omien aloitteidensa arvostamista. (AK20/1999, 18.) Oikeus varhais-
kasvatukseen ja elinikäinen oppiminen kuuluvat muistion mukaan lapsen oi-
keuksiin. ”Ihmisen oppiminen alkaa jo kohdussa ja etenee läpi koko elämän. 
Ihmisen varhaisimmat vuodet ovat ihmisen elämässä keskeisimmät. Kotikas-
vatus ja varhaiskasvatus luovat tärkeän perustan elinikäiselle oppimiselle. 
Esiopetus ja koulun alkuopetus muodostavat yhtenäisen ja joustavan jatku-
mon. ” (mt., 18).

8 5 4 .Päivähoito.syrjäytymisen.ehkäisijänä

 - Lapsilla ja nuorilla riskit kytkeytyvät usein vanhempien ja lähiyhtei-
sön ongelmiin. 

 - Lasten hyvinvoinnin tärkein edellytys on hyvinvoiva perhe

Työryhmä määrittelee päivähoidon keskeiseksi lapsiperheiden sosiaalipalve-
luksi. Lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempi-
en kanssa todetaan muistion alussa. Lasten tärkein hyvinvoinnin edellytys on 
hyvinvoiva perhe. (AK20/1999, 17.) Lastensuojelun asiakasperheet mainitaan 
erikseen, päivähoito voi näiden perheiden kohdalla auttaa ehkäisemään ras-
kaampien toimenpiteiden tarvetta. (mt., 1.)

Muistion mukaan päivähoito ehkäisee syrjäytymistä. Syrjäytyminen mää-
ritellään prosessiksi, jossa huono-osaisuus kasautuu saman yksilön tai perheen 
elämässä. Harvoin yksittäinen huono-osaisuuden piirre (työttömyys, perhe-
kriisi, sairaus tms.) ajaa henkilöä ”yhteiskunnan syrjäpoluille.” (mt., 48). Syr-
jäytyminen tarkoittaa pikemminkin kierrettä, jossa vastoinkäymiset seuraavat 
toisiaan niin, että aineelliset puutteet ja elämänhallintaa heikentävät tekijät 
kasautuvat. Syrjäytymisen mainitaan olevan sekä yksilölle että yhteiskunnalle 
suuri henkinen ja taloudellinen tappio. (mt., 48–49.)

Lapsilla ja nuorilla on kyse vasta syrjäytymisriskistä, koska syrjäytymi-
nen on pitkän prosessin tulosta. Lapsilla ja nuorilla riskit kytkeytyvät usein 
vanhempien ja lähiyhteisön ongelmiin. Ongelmien kasautuminen alkaa jo 
lapsuudessa ja ensimmäiset merkit ovat usein nähtävissä jo päivähoidossa. 
Psyykkisesti tai fyysisesti huonosti hoidetut lapset viestivät vanhempien vai-
keuksista huolehtia lapsistaan. Lapsuuden vaikeudet aiheuttavat epäonnistu-
misen tunteen, joka voi myöhemmin altistaa ongelmille. YK:n lapsen oike-
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uksien sopimuksen mukaisesti yhteiskunnan voimavaroja jaettaessa tulee eri 
väestöryhmät ja sukupolvet ottaa huomioon oikeudenmukaisesti. Oikeuksien 
turvaaminen tulee taata riippumatta vanhempien varallisuudesta, syntyperästä 
tms. tekijöistä. (AK20/1999, 48.)

Laman ja suurtyöttömyyden vaikutusten väitetään kohdistuneen lapsiin ja 
nuoriin enemmän kuin muuhun väestöön. Lapsiperheiden työttömyyden to-
detaan kasvaneen 1990-luvun laman alkuvuosina nopeammin kuin muiden 
kotitalouksien. Lapsiperheiden tulo- ja kulutustasossa tapahtui 1990-luvulla 
merkittäviä muutoksia sekä työttömyyden että perhepoliittisten tulonsiirtojen 
leikkausten vuoksi. Muistion valmistumisaikaan mennessä työllisyystilanne 
oli kuitenkin jo kohentunut ja perheellisten työllistyminen oli myös ollut muita 
ryhmiä ripeämpää. (AK20, 5–6.) Uhka kansalaisten jakautumisesta selviyty-
jiin ja syrjäytyjiin oli työryhmän mielestä todellinen ja perhetilanteen myötä 
myös lapset olivat vaarassa jakautua vastaavalla tavalla. (mt., 13–14.) Lasten 
ja nuorten palveluja oli supistettu samalla, kun niiden tarve kasvoi. Lasten ja 
nuorten terveen kehityksen turvaamiseksi avainasemassa ovat äitiys- ja lasten-
neuvolat, päivähoito sekä muut varhaiskasvatuspalvelut, koulu ja koulutervey-
denhuolto sekä muu sosiaali- ja terveystoimi. (mt., 49) ”Syrjäytymisuhan alla 
olevan perheen lapselle päivähoito merkitsee tasa-arvoisuutta, kiinnittymis-
tä arkipäivän rytmiin ja säännönmukaisuuteen. Lapselle päivähoito tarjoaa 
yhtäläisen mahdollisuuden hoitoon, leikkiin ja oppiin yhdessä toisten lasten 
kanssa koulutuksen saaneen henkilöstön ohjauksessa.” (mt., 49) Muistiossa 
ei oteta kantaa eri päivähoitomuotojen erilaisiin edellytyksiin vastata hoidol-
lisista ja opetuksellisista tehtävistä. Myös ”koulutuksen saanutta henkilöstöä” 
käytetään yleisnimikkeenä ilman, että lauseyhteydestä käy ilmi päivähoidon 
”moniammatillisuus”, sen eritasoisen ja eri tavalla suuntautuneen koulutuksen 
saaneet työntekijäryhmät.

8 5 5 .Lapsen.etujen.valvonta

Muistiossa viitataan lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), 
jonka 1 §:n mukaan lapsen huoltajien tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja 
hyvinvointi. Tässä tarkoituksesta huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, 
kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huolta-
ja myös edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, ellei erikseen ole 
toisin säädetty. Muistiossa tähdennetään, että laki velvoittaa huoltajaa ennen 
kuin hän tekee päätöksen, keskustelemaan lapsen kanssa, jos se on mahdollista 
lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen toivomuksiin ja mielipitei-
siin on kiinnitettävä huomiota. Myös YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
velvoite lapsen kuulemiseen häntä koskevissa asioissa mainitaan muistiossa. 
(mt., 38)
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Lapsen ja perheen vaikeat elämäntilanteet asettavat päivähoidon henki-
löstön ja muut lapsen ja perheen kanssa työskentelevät tahot ammatillisten ja 
menetelmällisten haasteiden eteen. Lapsen fyysiseen, psyykkiseen tai sosio-
emotionaaliseen kehitykseen liittyvien lapsen ja perheen hyvinvointiriskien 
varhainen tunnistaminen ja arviointi sekä ehkäisevien ja korjaavien toimien 
tarjoaminen lapselle ja perheelle ovat muistion mukaan osa päivähoidon var-
haiskasvatusta. (AK20/1999, 45.) Työryhmä ehdottaa erityistä hoitoa ja kasva-
tusta tarvitsevan lapsen sijasta käytettäväksi käsitettä ”kuntouttavaa varhais-
kasvatusta tarvitseva lapsi”. (mt., 83).

Työryhmän mukaan lapsiväestön keskeiset palvelut neuvola, päivähoito, 
koulu ja nuoriso-, vapaa-ajan ja kulttuuritoimi toimivat kunnissa yhä hyvin 
sektorikohtaisesti. Varhaiskasvatuksen kokonaisuutta ei ole muistion mukaan 
vastuutettu, mikä tässä lauseyhteydessä (AK20/1999, 60) näyttäisi viittaavan 
pikemminkin jonkinlaiseen lapsiperheiden palveluiden koordinointiin kuin 
varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja johtamiseen. Lasten ja perheiden kannalta 
olisi työryhmän mielestä tärkeää, että viranomaiset pohtivat yhdessä lasten ja 
perheiden elinolojen parantamista. Kunnissa tulisi työryhmän mielestä kehit-
tää myös neuvolan, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön yhteistyötä luomalla 
lapsiperheiden palvelukeskuksia ja helpottaa asiointia eri toimijoiden luona.” 
(AK20/1999, 60–61.)

8 5 6 .Lapsiperheiden.asemasta.ja.oikeuksista.muistutetaan

Muistiossa todetaan lapsiperheiden määrän väheneminen 1980-luvulta lähtien. 
Perheet olivat pienentyneet ja syntyvyys alentunut. Myös avioerojen lisäänty-
minen mainitaan todeten samalla, etteivät avoliittojen hajoamiset näy tilastois-
sa. Uusperheiden määrä ei ollut kasvanut eroamisen yleistymisestä huolimatta. 
Yksinhuoltajien määrä oli kasvanut, muistion valmistumisen aikaan lapsiper-
heistä 18 % oli yhden huoltajan perheitä. (AK20/1999, 2–3.)

Työryhmä toteaa valtion ja kuntien säästötoimien koskettaneen erityisesti 
pienten lasten perheitä. Perhepoliittiset verovähennykset elatusvelvollisuus-
vähennystä lukuun ottamatta poistettiin 1994 ja valtaosa tuesta kanavoitiin 
lapsilisiin. Seuraavan vuonna lapsilisiä leikattiin, ja myös muita leikkauksia 
ja palvelujen supistamisia oli tapahtunut.  (AK20/1999, 3–4.) Yhteiskunnan 
muutokset ja perheiden vaikeudet olivat työryhmän mukaan vaikuttaneet las-
ten ja nuorten psyykkisten ongelmien lisääntymiseen. Muistiossa viitataan sel-
vityksiin, joiden mukaan joka kymmenennen neuvolaikäisen lapsen perheessä 
oli lapsen kehitystä vaarantavia tekijöitä, kuten mielenterveys- tai päihdeon-
gelmia ja väkivaltaa. Laman heijastuminen lasten suojelun tarpeeseen ja päivä-
hoitoon todetaan niin ikään. Myös huostaanottojen määrän kasvu 1990-luvulla 
mainitaan. (mt., 4.)
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Työryhmä nostaa esille talouteen liittyvien päätösten epäsuorat vaikutukset 
päivähoitopalvelujen käyttöön; kotihoidontuen ja päivähoitomaksujen alenta-
minen 1997 vaikuttivat osaltaan hoitopaikkojen kysynnän kasvuun.  Tällaisten 
keinojen käyttömahdollisuuksia olisi työryhmän mielestä selvitettävä tarkem-
min, kun ”pyritään suuntamaan päivähoidon kehitystä perhepoliittisesti ta-
voitteeksi asetettuun suuntaan.” (mt., 3). Lauseyhteydestä ei käy ilmi, näkikö 
työryhmä päivähoitopaikkojen kysynnän kasvun kielteisenä vai myönteise-
nä. Subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen viitaan monitulkintaisesti: palvelun 
tarjoajan tulee kehittää monipuolisempia päivähoitopalveluja, mutta samassa 
kappaleessa puhutaan lapsen subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen 
ja sitä koskevien säädösten muovaamisesta. Näin voidaan edistää ”lasten ja 
perheiden tarpeisiin paremmin vastaavien päivähoitomuotojen kehittämistä 
kunnissa” (mt.,83). Joustavuutta voitaisiin muistion mukaan lisätä esimerkiksi 
luopumalla ”osapäivähoidosta” ja siirtymällä puhumaan ”osa-aikahoidosta”. 
(mt., 83.) Perheen (vanhempien) tarpeista riippuen lapset voisivat olla päivä-
hoidossa tietyn tuntimäärän viikossa tai muutamia pidempiä kokonaisia päi-
viä. Muistiossa ei oteta kantaa järjestelyn vaikutuksiin lasten ryhmätoimintaan 
ja päivärytmiin, selvitettäväksi esitetään ainoastaan vaikutuksia maksuihin, 
henkilöstömitoituksiin ja kelpoisuuksiin. (mt., 84.) Joustavasti ”muutamia 
päiviä viikossa” erilaisia tuntimääriä päiväkodissa viettävät lapset jäävät hel-
posti vaille säännöllisen ryhmätoiminnan etuja ja kasvattavat lapsiryhmässä 
vaihtuvien kontaktien määrää entisestään; suomalaisen päivähoitokeskustelun 
aikuiskeskeisyys näyttää nostavan päätään tässä kohdassa työryhmän tekstiä.

Työryhmän mielestä laki määrittelee vanhempien oikeuden saada lapsel-
leen päivähoitopaikan. Subjektiivista oikeutta ei ole sidottu vanhempien työs-
säkäyntiin tai opiskeluun. Työryhmän mukaan ”oikeuden tulkitaan koskevan 
kokopäiväistä hoitopaikkaa, joka on asetuksessa määritelty kestämään yleen-
sä enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa.” (mt., 10). Muistion lopussa to-
detaan vielä, että subjektiivisen oikeuden ”tulee jatkossakin turvata se, että 
vanhemmat saavat lapselleen hoitopaikan perheen itse arvioiman hoitotarpeen 
mukaan. Lakisääteisellä subjektiivisella oikeudella tulee myös taata lapsen oi-
keus varhaiskasvatukseen.” (AK20/1999, 83).

Työryhmä viittaa subjektiivisen oikeuden herättämään arvosteluun. Eten-
kin kotona ja työttömänä olevien vanhempien oikeus osallistua kokopäiväi-
seen päivähoitoon on työryhmän mukaan asetettu kyseenalaiseksi. Subjektiivi-
sen päivähoito-oikeuden oletetaan heikentävän vanhempien kasvatusvastuuta 
sekä kotikasvatuksen arvostusta. Subjektiivista oikeutta kokopäivähoitoon ei 
myöskään aina pidetä lapsen edun mukaisena. (AK20/1999, 10.) 

Muistiossa viitataan mm. Suomen Kuntaliiton sekä eräiden pääkaupunki-
seudun kuntien esityksiin lain muuttamiseksi siten, että oikeus kunnan järjes-
tämään kokopäivähoitoon perustuisi ensisijaisesti vanhempien työssäkäyntiin 
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tai opiskeluun tai siihen, että päivähoito on tarpeen sosiaalisista tai kasvatuk-
sellisista syistä. Lapsille, joiden kohdalla em. ehdot eivät täyty, järjestettäisiin 
esityksen mukaan ”osa-aikaista päivähoitoa.” (AK20/1999, 10–11) Päivähoi-
tohenkilöstön tulee muistion mukaan yhdessä lapsen vanhempien kanssa kes-
kustellen pyrkiä ohjaamaan perhettä mitoittamaan lapsensa päivähoitoon osal-
listuminen siten, että lapsen tarpeet otetaan siinä huomioon. (mt., 37.) Tämä 
lausuma näyttäisi poikkeamalta muuten niin ”asiakaslähtöisestä” linjasta, kos-
ka tässä työntekijöitä opastetaan ottamaan aktiivinen rooli heidän ohjatessaan 
perheitä mitoittamaan lapsen päivähoitoon osallistumista. Subjektiivisen oike-
uden myötä tarpeen määrittely annettiin perheelle, mutta tässä näyttäisi tapah-
tuvan hiljainen lainsäädännöstä irrallinen vallansiirto takaisin viranomaisille. 
Muistion tekstissä on elinvoimaisena vanha ajatus, että ammattilainen tuntee 
lapsen tarpeet paremmin kuin tämän vanhemmat. Toisissa kohdissa muistiota 
kuitenkin pahoitellaan vanhempien jäämistä asiantuntijoiden varjoon ja muis-
tutetaan, että vanhemmat yleensä tuntevat sekä perheensä olosuhteet että lap-
sen parhaiten. (mt., 5.)

Muistion mukaan lasten osallistuminen jatkuvasti kokopäiväiseen päivä-
hoitoon toisen tai molempien vanhempien ollessa kotona oli vähäistä muistion 
valmistumisen aikoihin.  Vanhemmat olivat tällöin kotona johtuen joko työttö-
myydestä, vanhempainlomasta, hoitovapaasta tai muista syistä. Vuoden 1997 
seurannan mukaan kokopäiväpaikoilla oli koko maassa 5000 sellaista lasta, 
joilla oli ainakin toinen vanhemmista kotona. Osa näistä lapsista oli päivähoi-
dossa lastensuojelun, kuntoutuksen tai muun erityisen hoidon tarpeen vuoksi, 
jolloin päivähoidon varhaiskasvatus oli koettu tärkeäksi tueksi lasten myöntei-
selle kasvulle ja kehitykselle. (AK20/1999, 11.)

Muistiossa viitataan Jouko Kajanojan vuonna 1999 valmistuneeseen tut-
kimukseen ”Lasten päivähoito investointina”. Tutkimuksessa käytetyn las-
kentamallin mukaan ”päivähoitoyhteiskunnassa” vapautuu ”kotihoitoyhteis-
kuntaan” verrattuna runsaasti työvoimaa. Päivähoidon mahdollistama työn 
tarjonnan lisäys merkitsee siis selvää hyötyä julkistaloudelle. Vanhemmille 
päivähoito mahdollistaa osallistumisen heidän koulutustaan ja tietotaitojaan 
vastaaviin työtehtäviin. (AK20/1999, 13.) Työryhmän mielestä ”viesti on 
tärkeä, vaikka päivähoidon ensisijaiset perustelut ovatkin sen vaikutuksissa 
ja merkityksessä lasten kannalta, ei taloudellisen etuisuuden tavoittelussa.” 
(mt., 13). Suomalainen päivähoitojärjestelmä todetaan perusteiltaan hyväksi ja 
kattavaksi. Jälleen kerran subjektiivinen oikeus määritellään vanhempien oi-
keudeksi: ”Vanhemmille säädetty subjektiivinen oikeus saada lapselleen päi-
vähoitopaikka on kansainvälisestikin harvinainen oikeus.” (AK20/1999, 12).  
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8 5 7 .Hukassa.oleva.vanhemmuus

Perhe on työryhmän mukaan lapsen keskeinen yhteisö. Vanhemmuus on aikui-
suuden keskeisimpiä tehtäviä ja sille tulee antaa tilaa ja aikaa. Vanhemmilla 
on pääasiallinen vastuu lapsesta ja hänen kasvatuksestaan. (AK20/1999, 17.) 
Työryhmän mielestä pienten lasten hoitojärjestelmä tarjoaa Suomessa kan-
sainvälisesti vertailtuna hyvät edellytykset lapsen ja vanhemman myönteisen 
suhteen luomiselle. Tässä yhteydessä mainitaan pitkä vanhempainvapaa ja tä-
män jälkeinen hoitovapaan mahdollisuus sekä mahdollisuus lyhentää työaikaa. 
(mt., 4.) 

Työryhmä viittaa kuitenkin samalla sivulla ”monien asiantuntijoiden” 
esittämään käsitykseen, että vanhemmuus olisi nykypäivänä ”jossain määrin 
hukassa” (AK20/1999., 4). Vanhemmuuden kehittymiselle nähtiin esteenä 
mm. se, ettei vanhemmilla välttämättä ollut tietoa siitä, mitä lapsi tarvitsee kas-
vaakseen ja kehittyäkseen eikä kaikilla vanhemmilla ollut kokemusta lasten 
hoidosta. Tieto ei myöskään siirtynyt sukupolvelta toiselle, kun yhteydet su-
kupolvien välillä olivat etääntyneet. Myös näköalattomuus voi vaikeuttaa van-
hemmuutta: yhteiskunnan jatkuvan muutoksen vuoksi vanhemmat eivät aina 
tiedä, millaiseen yhteiskuntaan he kasvattavat lapsiaan (mt., 4.) Työryhmä ei 
tuo tässä yhteydessä esille omaa käsitystään kasvatuksen kulmakivistä muut-
tuvassa maailmassa. Olisi mahdollista pohtia esimerkiksi, voisivatko vaikkapa 
arvokasvatus ja äidinkielen vahva hallinta luoda kasvatukselle vakaata pohjaa 
muuttuvissa olosuhteissa – ja voisivatko julkinen varhaiskasvatus ja kodit löy-
tää näissä kysymyksissä yhteistä suuntaa.

Muistion mukaan lapsuus ja lasten kasvattaminen oli ammatillistunut vii-
meisinä vuosikymmeninä. Vanhemmuuden nähdään paikoin jääneen asiantun-
tijuuden varjoon ja usko omaan vanhemmuuteen oli saattanut heikentyä. Työ-
ryhmä muistuttaa vanhempien kasvatusvastuusta ja sen aseman ensiarvoisesta 
tärkeydestä. Vanhemmat myös yleensä tuntevat lapsensa parhaiten. Kotikasva-
tus todetaan kaiken muun kasvatustoiminnan perustaksi. (AK20/1999, 5.) Var-
haiskasvatuksen ammattilaisilla taas on ”koulutuksen ja kokemuksen kautta 
saavutettu ammatillinen kasvatusvastuu lapsesta” (mt., 5).

Työryhmä toteaa, että vanhemmuutta tulisi vahvistaa määrätietoisesti mm. 
toimivalla palvelujärjestelmällä sekä rakenteellisilla muutoksilla, joilla ediste-
tään työn ja perheen yhteensovittamista. Neuvolan, perhe- ja kasvatusneuvo-
lan, päivähoidon, kotipalvelun ja sosiaalityön nähtiin muodostavan verkoston, 
jossa on mahdollista voimavaroja yhdistämällä, työnjaosta sopimalla, toimin-
tamuotoja kehittämällä sekä osallisuutta lisäämällä luoda parhaat tukimuodot 
lapsille ja perheille. (AK20/1999, 5.)

Suomessa naisten kokopäiväisen työssäkäynnin todetaan olleen yleistä, 
alle kouluikäisten vanhemmat olivat myös yleensä kokopäivätyössä – osa-
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aikatyön nähtiin kuitenkin yleistyneen jonkin verran muistion valmistumista 
edeltäneinä vuosina. Myös ns. epätyypillisten ja epäsäännöllisten työsuhteiden 
yleistyminen todetaan, uusista työsuhteista näitä oli 70 %. Ylitöiden tekeminen 
oli lisääntynyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vuonna 1996 joka 
viidennen äidin ja joka kolmannen isän työaika oli normaalia työaikaa pidem-
pi, eniten ylitöitä tekivät pienten lasten isät. Vuoro-, ilta- ja ylitöiden todettiin 
olevan Suomessa yleisempiä kuin EU-maissa keskimäärin, mikä oli lisännyt 
ilta-, viikonloppu- ja yöhoidon tarvetta. Työryhmän mielestä olisi pyrittävä 
määrätietoisesti vaikuttamaan siihen, että yhteiskunta ja erityisesti työelämä 
muuttuisivat lapsi- ja perhemyönteisemmiksi. Lasten hyvinvoinnin kannalta 
olisi työryhmän mielestä tärkeää, ettei hoitopäivä veny liian pitkäksi ja että 
perheellä on päivittäin yhteistä aikaa. (AK20/1999, 7.)

Puhuessaan lapsia koskevasta lainsäädännöstä työryhmä kytkee lasten oi-
keudet ja tasavertaisen kohtelun vanhemmuuteen ja kotikasvatukseen: ”Lap-
sia koskeva lainsäädäntömme, mm. laki lasten päivähoidosta, perusopetuslaki, 
lastensuojelulaki, laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lait lapsen 
elatuksen turvaamisesta sekä isyyslaki, korostaa paitsi lasten syntyperästä 
riippumatonta yhdenvertaista asemaa myös vanhemmuutta ja kotien kasvatuk-
sen merkitystä. Vanhemmuus on saamassa uudenlaisen merkityksen ja paino-
arvon myös julkisissa varhaiskasvatusinstituutioissa.” (AK20, 14).

Jälleen subjektiivinen päivähoito-oikeus yhdistetään vanhempien oikeuk-
siin. 

Subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan ja näin mahdollistunut lapsensa 
hoitojärjestelyjen valinta on muistion mukaan tuonut vanhemmat päivähoidon 
asiakkaina näkyvämmiksi (AK20/1999, 14.) Näyttäisi, että vanhempien mah-
dollisuus lapsensa hoitojärjestelyjen valintaan on ”samalla lisännyt vanhem-
pien tietoista halua vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatusympäristöön ja sen si-
sältöihin. On perusteltua väittää, että vanhemmuuden kohtaaminen on tänään 
vaativampi osa päivähoidon ammatillista osaamista kuin ennen ” (mt., 14). 
Samassa kappaleessa muistutetaan kuitenkin, että ”vanhempien päivähoito-
paikkaoikeuden myötä on alettu peräänkuuluttaa myös lapsen omaa, itsenäis-
tä oikeutta päivähoidon varhaiskasvatukseen ja sen pedagogiseen sisältöön, 
esiopetukseen.”(mt., 14). Tässä yhteydessä tuotiin siis esille subjektiivinen 
oikeus myös lapsen näkökulmasta: lapsi näyttäisi kuitenkin saavan huomiota 
vasta vanhempien oikeuksien myötä.

Muistiossa viitataan vuoden 1997 sosiaalibarometriin, jonka mukaan per-
heiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pitivät 
monien lapsiperheiden elämäntilannetta vaikeana. Elämää varjostivat saman-
aikaisesti työttömyys ja sen seurauksena toimeentulovaikeudet, avuttomuus 
vanhempina, vanhemmuuden tuen puute sekä muu henkinen ja aineellinen 
ahdistus. Vanhempien vaikeudet heijastuvat lasten hyvinvointiin. Moni lapsi 
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joutui elämään arkea, johon ei kuulu vanhempien tai lähiympäristön aikuis-
ten työssäkäynti. (AK20/1999, 48–49.) Työryhmän näkemyksen mukaan ti-
lanteessa, jossa yhä useampi lapsi elää perheessä, jonka voimavarat eivät riitä 
turvaamaan lasten myönteistä kasvua, päivähoidon sosiaalipoliittinen tehtävä 
korostuu. (mt., 63.)

Työryhmä painottaa vanhempien kasvatusvastuuta ja toteaa, ettei ”päivä-
hoito korvaa vanhempien tarjoamaa huolenpitoa ja kasvatusta.” (AK20/1999, 
37). Tarvittaessa päivähoidon tehtävänä on toimia kotien kasvatuksen tukena 
ja vanhemmuuden vahvistajana. (mt., 39.) Tämä on toisaalta jo lakisääteisesti 
määritelty päivähoidon yleiseksi tehtäväksi – ei vain ”tarvittaessa”. Perheen 
hauraudesta muistutetaan toistuvasti: yleistyneiden perhe-elämän muutosten, 
kuten avioerojen ja uusperheiden, nähtiin vaikuttavan lasten ja nuorten psyyk-
kiseen ja fyysiseen terveyteen. Jo vähäisen perherakenteen muutoksen oletet-
tiin lisäävän kasvatuksellisen avun ja tuen tarvetta perheessä.(mt., 26.) 

8 5 8 .Vanhempien.uusi.asiakasrooli:.merkkejä.kompetentista.
perheestä?

Työryhmä toteaa lapsen ja perheen roolin päivähoidon asiakkaina olevan 
muuttumassa. ”Tänään päivähoidon varhaiskasvatuksessa korostuu ehkä ai-
empaa selkeämmin lapsen ja perheen osallisuuden näkökulma.” (AK20/1999, 
12). Työryhmä korostaa vanhempien entistä tietoisempaa oikeutta olla vaikut-
tamassa lapsensa arkielämän puitteisiin varhaiskasvatuksessa. Vanhempien 
kohonnut koulutustaso todetaan; vanhemmat olivat kiinnostuneita kasvatuk-
sesta ja päivähoidosta ja haluaisivat vaikuttaa myös päivähoidon arkipäivän 
ratkaisuihin. Tässä yhteydessä viitataan pienten lasten hoitojärjestelmän ke-
hittämiseen vanhempien valinnanmahdollisuuksia lisääväksi. Vanhemmilla oli 
työryhmän mielestä entistä paremmat mahdollisuudet osallistua tasavertaisesti 
julkisiin lasten hoitojärjestelyihin. (mt., 12.) Toisaalta työelämän kovenevat 
vaatimukset eivät aina jätä tilaa vanhemmuudelle. (mt., 4) Muistiossa viita-
taan myös yhteiskunnassa ”vallalla oleviin” (mt., 4) yksilöllisyyttä korostaviin 
arvoihin. Pyrkimys itsensä toteuttamiseen voi olla ristiriidassa pienen lapsen 
tarvitsevuuden kanssa. Tätä ei yksilöidä tarkemmin tässä kohdassa muistion 
tekstiä. Työryhmän mukaan monissa lapsiperheissä lasten kasvatuksesta ja ar-
jen rutiineista selviytymiseen tarvittaisiin apua. (mt., 4.)

Vanhempien muuttuneeseen asemaan asiakkaina sitten päivähoitolain aset-
tamisen viitataan eri kohdissa muistiossa. Henkilöstölle oli työryhmän mieles-
tä muodostunut toiminnan alkuaikoina normien kautta valta-asema suhteessa 
vanhempiin. Asetelman muuttuminen kytkettiin muistiossa 1980-lukuun ja 
normiohjauksesta luopumiseen valtionhallinnossa. Myös uusien käsitysten 
lapsesta ja oppimisesta sanotaan muuttavan käsitystä vanhempien asemasta. 
(AK20/1999, 24.) Toisaalta tässä lienee syytä muistuttaa, että päivähoitolain 
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alkuvuosina vallinnut viranomaisten valta-asema perustui paljolti siihen, ettei 
päivähoitopaikkoja ollut tarpeeksi. Kun tarjonta ei vastannut kysyntää, perheet 
joutuivat ”hattu kourassa” anomaan paikkaa lapselleen ja virkamiesten valta 
korostui ilman, että tällaista olisi ollut kirjattuna normeihin.

Sekä vanhempien että lasten oikeus osallistumiseen oli muistion mukaan 
muuttamassa varhaiskasvatuksen toimintatapoja. Erityisen tärkeänä nähtiin se, 
että löydettäisiin haavoittuvissa elämäntilanteissa eläville lapsille ja perheille 
heitä tukevia osallistumiskäytäntöjä. (AK20/1999, 24.) Varhaiskasvatuksen 
tärkeä periaate on toiminnan toteutuminen vanhempien, lasten ja työntekijöi-
den keskinäisenä yhteistyönä. Muistion mukaan niin lapsilla kuin vanhemmil-
la on oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun. (mt.,18.)

8 5 9 .Kummankin.vanhemman.tärkeys:.miesten.perään.kysellään

Työryhmä toteaa lasten kasvattamisen olevan vanhempien yhteistyötä. Väes-
töliiton vuoden 1998 perhebarometrin mukaan miehen ja naisen tulisi peri-
aatteessa kantaa yhtä suuri vastuu useimmista perhe-elämän velvollisuuksis-
ta. Isien todetaan tuolloin ryhtyneen osallistumaan entistä enemmän lastensa 
kasvatukseen ja olevan mukana jo lapsen odotusvaiheessa. Kuitenkin miehet 
käyttivät yhä lastenhoitovapaita vähemmän kuin naiset. Isyysloman piti muis-
tion valmistumisen aikaan jo reilusti yli puolet isistä, mutta vanhempainlomaa 
käytti vuonna 1997 vain 0,6 % miehistä. (AK20/1999, 5) Hoitovapaalla oli 
ollut vuonna 1993 Kelan rekisterin mukaan noin 4000 miestä. (mt., 5.)

Lasten hoidossa todetaan olevan eroja äitien ja isien välillä myös silloin, 
kun molemmat vanhemmat olivat kokopäivätyössä. Pienten lasten isät vietti-
vät lastensa kanssa 1/3 siitä ajasta, jonka vanhemmat olivat yhteensä lastensa 
kanssa. Vasta lasten tultua teini-ikään isät viettivät lasten kanssa yhtä paljon ai-
kaa kuin äidit. (AK20/1999, 5.) Muistiossa ei oteta kantaa vanhempien lasten-
sa kanssa viettämän ajan määrään ylipäätään – äitien lasten kanssa viettämää 
aikaa pidetään ikään kuin mittapuuna ottamatta kantaa siihen, onko se riittävä. 

Työryhmä piti uhkana sitä, että työelämässä lapset nähtiin entistä enem-
män vain äitien lapsina. Monet merkit kertoivat työryhmän mielestä siitä, että 
mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseen saattoivat olla huonone-
massa. Näitä merkkejä olivat nuorten naisten lyhyet ja epävakaat työsuhteet, 
alentuneet tuet, alle yksivuotiaiden määrän kasvu päivähoidossa, aborttien 
lisääntyminen ja ensisynnyttäjien keski-iän nouseminen 28 ikävuoteen sekä 
syntyvyyden aleneminen. Työryhmän mielestä yhteiskunnan tehtävänä oli-
si myös vanhemmuuden mahdollistaminen antamalla vanhemmille aikaa ja 
mahdollisuuksia olla lastensa vanhempia ja vastata heidän kasvatuksestaan. 
(AK20/1999, 8.)
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9 .TULOSTEN.YHTEENVETO.JA.JÄSENNYS.
SEMIOOTTISILLA.NELIÖILLÄ

Tässä luvussa esitetään tutkimustulosten yhteenveto sekä tarkastellaan 
lähemmin keskeisiä aineistosta löytyneitä konstruktioita: kompetentin 
ja heikon lapsen sekä kompetentin ja heikon perheen konstruktioita.  
Luvussa tarkastellaan myös muita aineistosta löydettyjä diskursiivisia 
muodostelmia. Näitä ovat universaali lapsuuskäsitys, erilaiset tavat esittää 
lapsuuden uhkakuvia, käsitykset tasa-arvokasvatuksesta ja sukupuoleen 
kasvamisesta, kulttuurista lasten elämässä, kansainvälisyys ja monikult-
tuurisuus varhaiskasvatuksessa, ydinperheajattelu normaalin perheen 
mittapuuna, äitien ja isien välinen hoitovastuun jakautuminen sekä äitien 
työssäkäynnin tulkinnat. Tuloksia on havainnollistettu ja jäsennetty 
semioottisten neliöiden avulla. Kompetentin ja heikon lapsen ja perheen 
konstruktioiden esiintyminen eri vuosina ilmestyneissä asiakirjoissa on 
esitetty myös tiivistettynä taulukoihin. 

9 1 .Lapsi.ja.perhe.kompetentti–heikko-akselilla

9 1 1 .Kompetentin.ja.heikon.lapsen.konstruktiot

Tutkimusjakson alkuvaiheen päivähoitoasiakirjoissa (AK1–4/1967–1972) 
esiintyy heikon lapsen konstruktio, samoin päivähoitolain säätämisen jälkeen 
ilmestyneissä henkilöstön koulutusta ja päivähoidon alustavia kasvatustavoit-
teita linjanneissa teksteissä. (AK6–7/1974; 1974.)  Esikoulukomitean mietintö 
(AK5/1972) ei ole luokiteltavissa kummankaan lapsuuskonstruktion edusta-
jaksi, siinä ei erotu myöskään kaksijakoista lapsuuskäsitystä. Kompetentin lap-
sen konstruktiosta näyttäisi tulevan vallitseva 1970-luvun puolivälistä alkaen 
ja se on sitä tutkimusjakson loppuun asti lukuun ottamatta kahta suhtautumis-
tavaltaan kaksijakoiseksi luokiteltua 1980-luvun esiopetustekstiä. (12/1984; 
AK15/1987.) Esiopetustekstit muodostavat suurimmaksi osaksi 1990-luvun 
aineiston, koska tuolla vuosikymmenellä ei ilmestynyt tutkimuksen kritee-
rit täyttäviä päivähoitotekstejä ennen varhaiskasvatustyöryhmän muistiota 
(1999). Tästä syystä täydentävänä päivähoitoaineistona on käytetty Stakesin 
1990-luvulla ilmestyneitä raportteja, jotka on käyty läpi etsien niistä viitteitä 
joko kompetenttiin tai heikkoon lapsi- ja perhekonstruktioon. Raportteja ei ole 
analysoitu yksityiskohtaisesti muiden teemojen osalta. Raporteissa sitoudutaan 
eksplisiittisesti mm. konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, mikä on läheises-
ti yhteydessä käsitykseen lapsen kompetenssista. Kompetentin lapsen konst-
ruktioon viittaavaa ainesta löytyi jo 1970-luvun teksteistä, mutta tendenssi voi-
mistuu 1990-luvulle tultaessa ja konstruktioon viittaava aines on aineistossa 



202  Eeva-Leena Onnismaa

selvemmin tunnistettavissa. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio (AK20/1999) 
sitoutuu selkeästi kompetentin lapsen konstruktioon. Tässä kappaleessa on 
esitetty yhteenveto kompetentin ja heikon lapsuuskonstruktion esiintymisestä 
koko tutkitun ajanjakson osalta. Yhteenvedon aluksi on kompetentin ja heikon 
lapsen konstruktiota jäsennetty semioottisella neliöllä. (Taulukko 16).
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Taulukko 16. Käsitys lapsesta kompetenttina tai heikkona. 
(Neliössä on havainnollisuuden vuoksi mukana semioottiseen neliöön kuulumaton 
vasen sarake, jossa on nimetty elementit, joista neliö koostuu. Semioottisen neliön 
periaatteet on selostettu tarkemmin kappaleessa 5.2.)

Doxa-taso 
l. itsestään 
selvät ja 
viralliset 
”totuudet”. 
Miten 
asiat ovat tai 
niiden tulee 
olla

S1 Kompetentti lapsi. Lapsi on aktii-
vinen toimija, kulttuurin tuottaja ja 
muovaaja.

S2 Heikko lapsi. Lapsi on ennen kaik-
kea suojeltava, kypsyvä, kasvatettava 
ja muovattava olento.

Policy-taso 
l. millainen 
toiminta-
linja tai 
käytännön 
ratkaisut on 
johdettavissa 
doxa-tason 
”totuuksis-
ta”. S1:n 
implemen-
taatio.

-S2 Varhaiskasvatuksen tulee perustua 
lapsen aktiiviseen rooliin sekä aikuisen 
ja lapsen tasavertaisuuteen

”Lapsen itsensä tuottamat uudet ja 
perustellut ehdotukset ovat luovan toi-
minnan ilmentymiä.” (AK8/1975, 10).
”Normaali kuusivuotias kykenee ilman 
merkittäviä vaikeuksia tai riskejä irtau-
tumaan kotiympäristöstään esimerkiksi 
päivähoidon ajaksi.” /AK9/1978, 48).
”Päivähoitokasvatuksen periaatteisiin 
kuuluu myös, että lapsi saa ilmaista 
oman näkökantansa häntäkoskevas-
sa asiassa ja sen opettaminen, että 
tämä oikeus kuuluu myös muille.” 
(AK10/1980, 145).
”Tasa-arvoisten aikuisten ja lasten 
yhteistoiminnan perusta rakennetaan 
ottamalla huomioon lasten kokemuksia 
ja kuuntelemalla lapsia heitä itseään 
koskevissa asioissa.” (AK19/1996, 12).
”Lapsi on pieni leikkivä tutkija ja 
ajattelija, joka etsii vastauksia omiin 
merkityksellisiin kysymyksiinsä.
(---) Aikuiskeskeisyydestä ollaan 
siirtymässä lasten ja aikuisten yhteis-
suunnitteluun ja yhdessä tekemiseen.” 
(AK20/1999, 22; 24).
”Lasten asiakkuus ja kansalaisena toi-
mimisen oikeus korostuu samoin kuin 
lapsiyhteisön mahdollisuus suunnitella 
päivän tapahtumia.” (AK20/1999, 2). 

-S1Varhaiskasvatuksessa tärkeintä 
on lapsen suojeleminen ja lapsen 
luonnollisen kehityksen tukeminen ja 
edistäminen.

”Useimmat näihin laitoksiin tulevista 
lapsista ovat vaikeista olosuhteista 
ja heillä on monia henkilökohtaisia 
ongelmia. Tämän tärkeän ennakolta 
ehkäisevän lastensuojelutyömuodon 
kehittämiseksi olisi löydettävä uusia 
mahdollisuuksia. Kaupunkimaisen 
asutuksen laajentuessa ja vanhempien 
ollessa ansiotyössä kouluikäisetkin 
lapset tarvitsevat turvallisen paikan ja 
toimintaa vapaa-aikanaan sekä aikuis-
ten tukea selviytyäkseen vaikeuksis-
taan.” (AK1/1967, 30–31).
”Lapsen psyykkisen kehityksen on 
todettu etenevän siten, että ikävuosien 
karttuessa hän aste asteelta saavuttaa 
tiettyjä oppimiseen ja kehittymiseen 
tähtääviä valmiuksia.” (AK3/1971, 
12.)
”Lapsen puutteellisen toimintakyky 
voi siten johtua havaintojen puutteelli-
suudesta, niiden vähäisestä jäsentynei-
syydestä ja havaintokentän suppeudes-
ta.” (AK 6/1974, 34).
”Lapsi ymmärtää siis rukouksen 
samaan tapaan kuin luonnonkansojen 
uskonnoissa ymmärretään loitsu ym. 
maagiset toiminnot.” (AK9/1978,50)

Ilmipuhe-
taso l. 
millaisena 
puhuntana 
ajattelu 
ilmenee 
tutkittavassa 
tekstissä
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Kompetentin ja heikon lapsuuden konstruktiot on pyritty tunnistamaan teks-
teistä tiettyjen kvalitatiivisten kriteerien mukaan. Taustalla ovat kasvatustie-
teessä ja lapsuuden sosiologiassa keskusteluun nousseet kompetentin lapsen 
konstruktio sekä jaottelu köyhä lapsi – rikas lapsi, joita on käsitelty aiemmin 
luvussa 3.1.4. Heikko lapsi on kompetentin lapsen käsitteellinen vastakoh-
tapari, jossa on myös esimerkiksi köyhän lapsen konstruktion piirteitä. Olen 
luonut kumpaakin äärityyppiä varten omat kriteerit nojautuen sekä Dahlber-
gin ym. (1999/2007, 49) kuvaileman konstruktivistisen lapsuusparadigman 
että Ellegaardin (2007, 178) kompetentin lapsen tunnusmerkkeihin. Olen kui-
tenkin muokannut ja jossain määrin myös lieventänyt kriteereitä ja lukenut 
kompetenttiin lapseen viittaavaksi ainekseksi esimerkiksi, jos lapsi kuvataan 
tekstissä reippaaksi ja selviytyväksi ja tekstistä löytyy tästä myös konkreettisia 
esimerkkejä. (Esimerkiksi: lasten kulkeminen ilman aikuista päiväkotiin, lapsi 
kasvatusvuorovaikutuksen aktiivisena osapuolena, lapsi kulttuurin tuottajana, 
muokkaajana ja käyttäjänä. ) Tekstissä saatetaan esittää tällöin päiväkodin toi-
minnan perustaksi lasten ideat tai työ ja yhteiskunta esitetään kuuluvina myös 
lasten maailmaan. (AK8/1975.) Hieman yksinkertaistaen sanottuna 1970-lu-
vun kompetentti lapsi oli ”reipas, itsenäinen ja toimelias” kun taas 1990-luvun 
kompetentti lapsi on selvemmin yhteydessä 1980-luvulta alkaen voimistunee-
seen konstruktivistiseen lapsuusajatteluun ja siitä käytyyn keskusteluun ja kes-
kustelussa käytettyyn sanastoon. Vastaavasti heikon lapsen konstruktioon viit-
taavaa ainesta on esimerkiksi lapsia ja lapsuutta uhkaavien vaarojen kuvailu ja 
lapsen suojeleminen ”ikäkauteen sopimattomilta vaikutteilta.” Lapsi esitetään 
tällöin ensisijaisesti suojelua ja hoivaa kaipaavana olentona ja viittauksia esi-
merkiksi lapsen sosiaaliseen toimintaan on niukasti. 

Jaottelu on karkeahko, mutta antaa käsityksen tutkittujen tekstien suun-
tautumisesta. Ratkaisut on tehty kvalitatiivisen tekstianalyysin pohjalta ja on 
mahdollista, että toinen lukija päätyisi jossain määrin erilaisiin tulkintoihin. On 
myös tärkeää muistaa, että sekä elävässä elämässä että ihmisten kirjoittamissa 
teksteissä vain harvoin esiintyy puhtaita äärityyppejä. Tutkijan on valitsemien-
sa kriteerien perusteella pyrittävä pelkistämään aineistosta olennainen aines; 
tässä tapauksessa tekstien kallistuminen jommankumman äärityypin suuntaan. 
Rajanveto voi olla vaikeaa, kun pitää päättää, kumman lapsuuskonstruktion 
puoleen teksti kallistuu. Usein samassa tekstissä on jonkin verran kumpaankin 
konstruktioon viittaavaa ainesta, mutta olen tästä huolimatta tehnyt ratkaisun 
jommankumman ääripään hyväksi. Mikäli teksti on hyvin selvästi ambivalent-
ti, olen sijoittanut sen kolmanteen kategoriaan, kaksijakoisen lapsuuskäsityk-
sen luokkaan. On myös mahdollista, ettei teksti sijoitu mihinkään kolmesta 
kategoriasta, johtuen esimerkiksi sen kirjoitustavasta, joka ei sisällä kriteerit 
täyttävää lapsuuspuhetta, jonka perusteella voisi tehdä päätelmiä lapsuus-
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konstruktion luonteesta. Tällöin en ole myöskään yrittänyt sijoittaa sitä väkisin 
mihinkään kategoriaan. 

Päivähoitolainsäädäntöä valmistelleissa asiakirjoissa (AK1–4/1967/1969; 
1971; 1972) päivähoidon tarve perusteltiin esimerkiksi toimenpiteenä ”an-
sioäitien alle kouluikäisten lasten olosuhteitten ja aseman parantamiseksi”. 
(AK1/1967, 39).  Lapsuuden nähtiin muuttuneen tai olevan muuttumassa 
aikaisempaa vaarallisemmaksi tai vaativammaksi elämänvaiheeksi ja yhteis-
kunnan tuki nähtiin siksi tarpeelliseksi lasten suojelemiseksi. Lapsi ja lapsuus 
olivat edelleen vaarassa sekä päivähoidon alustavissa kasvatustavoitteissa että 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietinnössä (AK6–
7/1974/1974), minkä on tulkittu viittaavan heikon lapsen konstruktioon.  
Esikoulukomitean mietinnöstä (AK5/1972) ei ole erotettavissa kumpaakaan 
äärityyppiä, ei myöskään varsinaisesti kaksijakoiseksi tulkittavaa lapsuuskäsi-
tystä. Vuonna 1975 ilmestyneistä päiväkotien 5–6-vuotiaille suunnatuista Iloi-
sista toimintatuokioista (AK8) alkaen sekä päivähoito- että esiopetustekstien 
lapsuuskäsitys painottuu kompetentin lapsen konstruktion suuntaan. Vuonna 
1978 ilmestyneessä Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnan mie-
tinnössä (AK9/1978) ei kuitenkaan ole erotettavissa selvänä kumpaakaan lap-
suuskonstruktiota.

Alle 3-vuotiaiden toimintasuunnitelmassa (AK13/1986) korostetaan ikä-
kauden erityistä herkkyyttä ja tekstissä erottuu sekä kehityspsykologinen lap-
suuskäsitys että universaalin lapsuuden ihanne. Teksti ei kuitenkaan painotu 
selvästi heikon lapsen konstruktion suuntaan, vaan se on tulkittu tältä osin 
kaksijakoiseksi. Toimintasuunnitelman 3–5-vuotiaille (AK14/1988) on tulkit-
tu painottuvan jonkin verran kompetentin lapsen konstruktion suuntaan, joskin 
tekstissä on myös kehityspsykologista ainesta. 

Päiväkodin ja peruskoulun esiopetukselle esikoulukokeilun päätyttyä laa-
dittujen opetussuunnitelmien (AK12/1984; AK15;1987) puhe lapsesta on kak-
sijakoista: kuusivuotias kuvataan asiakirjoissa yhtä aikaa isona ja pärjäävänä 
ja pienenä ”ei vielä koululaisena”.

Kouluhallituksen ja sosiaalihallituksen esiopetuksen kehittämistyöryhmän 
muistiossa (AK16/1991) kuusivuotiaalle hahmottuu kaksi erilaista – jopa vas-
takkaista – roolia riippuen siitä, järjestetäänkö esiopetus päiväkodissa vai kou-
lussa. Päiväkodissa kusivuotiaalle hahmottuu ison ja osaavan rooli, koulussa 
heidän nähdään tuovan väriä ja lapsenomaisuutta koulumaailmaan. Teksti kui-
tenkin painottuu kokonaisuudessaan kompetentin lapsen konstruktion suun-
taan.

Opetushallituksen ja Stakesin esiopetuslinjauksessa (AK17/1992) lapsi 
esitetään aktiivisena leikkijänä, tutkijana ja oppijana, minkä perusteella teksti 
voidaan sijoittaa kompetentin lapsuuskonstruktion edustajien joukkoon. Muis-
tioon jätetyissä kahdessa eriävässä mielipiteessä kritisoitiin kuitenkin nimen-
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omaan sen lapsikäsityksen pinnallisuutta ja ristiriitaisuutta muistion muun si-
sällön kanssa.  Myös seuraavaksi ilmestyneissä opetushallituksen ja Stakesin 
esiopetuksen suunnittelun lähtökohdissa (AK18/1993/1994) lapsi kuvataan 
kyseleväksi, tutkivaksi, toimivaksi, liikkuvaksi ja sosiaaliseksi. Tasa-arvoises-
sa ilmapiirissä lapsen nähdään voivan oppia vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
Opetushallituksen ja Stakesin yhdessä laatimissa opetussuunnitelman perus-
teissa (AK19/1996) korostuu edelleen lapsen ja aikuisen tasavertaisuus.

Kompetentin lapsen konstruktio painottuu varhaiskasvatustyöryhmän 
muistiossa (AK20/1999), työryhmän tähdentäessä, ettei lapsi ei ole vain toi-
minnan kohde, vaan itse aktiivinen toimija yhteisöllisessä oppimistapah-
tumassa. Enää aikuinen ei ole yksin tietäjä tai tiedon luoja, vaan oppiminen 
käsitetään aktiivisena oman tietorakenteen jäsentämisenä, jolle lapsen omat 
kokemukset ja käsitykset muodostavat perustan. (mt., 12.) Lasten oman kult-
tuurin arvostaminen on muistion mukaan osa heidän aloitteidensa arvostamis-
ta. (AK20/1999, 18.) 

Kompetentin lapsen konstruktiota jäljitettäessä on 1990-luvun päivähoi-
tokasvatusta koskevana täydentävänä aineistona käytetty Stakesin raportteja, 
jotka ovat 1990-luvulla käytännöksi tullutta sosiaali- ja terveyspalvelujen in-
formaatio-ohjausta. Raportit eivät ole muilta osin mukana tutkimuksen ydin-
aineistossa, ne on käyty läpi ainoastaan etsien sieltä kompetentin tai heikon 
lapsen (sekä kompetentin ja heikon perheen) tunnusmerkkejä. Raportit sitoutu-
vat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja niissä erottuu myös kompetentin 
lapsen konstruktio.

9 1 2.Kompetentin.ja.heikon.perheen.konstruktiot

Tutkittujen päivähoitoasiakirjojen perhepuhe viittaa heikon perheen konstruk-
tioon jokseenkin koko tutkimusajanjakson mitalta. Neljässä päivähoitoteks-
tissä on sekä kompetentin että heikon perheen konstruktion aineksia, tämän 
perusteella niiden perhekäsitys on luokiteltu kaksijakoiseksi. Päivähoitoteks-
tien joukossa ei ole yhtään selvästi kompetentin perheen konstruktion edus-
tajaa. Esiopetusasiakirjoissa ei ole paljon perheeseen viittaavaa puhuntaa, 
mutta niiden joukosta löytyy kuitenkin kaksi kompetentin perheen suuntaan 
kallistuvaa tekstiä ja yksi perhekäsitykseltään kaksijakoinen. Kompetentin tai 
heikon perheen konstruktiot on tunnistettu aineistosta samanlaisten kvalitatii-
visten kriteerien perusteella kuin vastaavat lapsuuskonstruktiot. Kompetentin 
perheen konstruktiota on kuvattu aikaisemmin kappaleessa 3.2.5. Heikko per-
he puolestaan on kompetentin perheen käsitteellinen vastakohtapari. Osassa 
asiakirjoja (esimerkiksi 1990-luvun esiopetusasiakirjat) on ollut siinä määrin 
niukasti perheeseen viittaavaa puhetta, ettei sen perusteella ole ollut mielekäs-
tä tehdä johtopäätöksiä. Myös 1990-luvun täydentävänä päivähoitoaineistona 
käytetyissä Stakesin raporteissa perhepuhetta esiintyy niukasti, mutta niissä on 
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erotettavissa siirtymää kompetentin perheen konstruktion suuntaan. Viimeisen 
tutkitun tekstin, varhaiskasvatustyöryhmän muistion (1999) perhekäsitys on 
voimakkaasti kaksijakoinen. Yhteenvedon aluksi on kompetentin ja heikon 
perheen konstruktiota jäsennetty semioottisella neliöllä (Taulukko 17).
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Taulukko 17. Käsitys perheestä kompetenttina tai heikkona. 

Doxa-taso l. 
itsestään selvät 
ja viralliset 
”totuudet”. 
Miten asiat 
ovat tai niiden 
tulee olla

S1 Kompetentti perhe: perheet 
ovat aktiivisia, oikeuksistaan 
tietoisia päivähoidon asiakkaita ja 
kykeneviä kantamaan kasvatus-
vastuunsa.

S2 Heikko perhe: perheet ovat kasva-
tuskyvyiltään heikkoja tai vaihtelevia, 
kasvatusvastuuta pakoilevia ja valistusta 
tarvitsevia.

Policy-taso 
l. millainen 
toimintalinja 
tai käytännön 
ratkaisut on 
johdettavissa 
doxa-tason 
”totuuksista”. 
S1:n imple-
mentaatio.

-S2 Päivähoidon ja vanhempien 
yhteistyösuhteen näkeminen 
tasaveroisena kasvatuskumppa-
nuutena. Säädökset ja työkäy-
tännöt, jotka parantavat vanhem-
pien valinnan- ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia sekä heijastavat 
luottamusta perheisiin.

”Yhteistyön tulisi perustua 
vanhempien ja henkilökuntaan 
kuuluvien tasavertaisuuteen. Mo-
lemmilla aikuisilla on arvokasta 
tietoa lapsesta, jonka parasta 
yhdessä halutaan. Vanhemmat, äiti 
ja isä, tietävät lapsestaan eri asi-
oita kuin henkilökunta. Vanhem-
milla on tarkkaa ja pitkäaikaista 
tietoa omasta lapsestaan (---). (---)
työntekijöillä puolestaan on tietoa 
yleisistä kehityksen lainalai-
suuksista ja lapsen normaaleista 
toiminnoista.” (AK13/1986, 20).
”Uudet käsitykset lapsesta ja 
oppimisesta muuttavat käsitystä 
vanhempien asemasta. Yhteistyö 
vanhempien kanssa lisääntyi ja 
esimerkiksi lapsikohtaiset kasva-
tuskeskustelut ovat yleistyneet. 
Vanhemmat ja lapset nähdään 
päivähoidossa asiakkaina. ” 
(AK20/1999, 24).

-S1 Päivähoidon tehtävä on vanhempien 
valistaminen ja ohjaus. Säädökset ja 
työkäytännöt, joissa korostuvat päivä-
hoidon työntekijöiden ja viranomaisten 
päätäntävalta ja asiantuntijarooli ja joista 
heijastuu epäluottamus perheisiin.

”(---) lastentarhojen koulutetun 
henkilökunnan avulla on mahdollisuus 
harjoittaa vanhempien ohjausta , sillä 
usein vanhemmilla on puutteelliset tiedot 
lasten kasvatukseen ja kehittämiseen 
liittyvistä seikoista.” (AK5/1972, 16).
” (…) eräässä laajahkossa Helsingissä 
suoritetussa tutkimuksessa todettiin 
kotona hoidettavilla lapsilla esiinty-
vän anemiaa hyvin yleisesti, kun taas 
päivähoitolaitoksissa käyvien lasten 
keskuudessa anemia oli harvinaista.” 
(AK5a/1972, 16)
”Viime vuosina on ilmennyt nuorten 
vanhempien keskuudessa halua jättää 
kasvatusvastuu päivähoidolle tai koulul-
le jne.” (AK10/1980, 67).
”(---) vanhempien kasvatustuen tarve. 
Tämä merkitsee ensisijaisesti päivähoi-
don tehtävää toimia (---) kasvatusneu-
vonnan antajana siten, että yhteistyöhön 
osallistuessaan vanhempien kasvatusta 
koskeva tieto ja taito lisääntyvät. 
”(AK10/1980, 81).
”Kuitenkin monet asiantuntijat esittävät, 
että vanhemmuus olisi nykypäivänä jos-
sain määrin hukassa” (AK20/1999, 4).

Ilmipuhe-taso 
l. millaisena 
puhuntana ajat-
telu ilmenee 
tutkittavassa 
tekstissä
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Kompetenttiin perheeseen viittaavaa ainesta tutkituissa on asiakirjoissa ovat 
esimerkiksi viittaukset vanhempiin päivähoidon oikeuksistaan tietoisina asi-
akkaina, puhe vanhempien vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta, tasaver-
taiseen kasvatuskumppanuuteen viittaava puhe sekä usko perheiden kykyyn 
selviytyä erilaisista tehtävistään. Heikkoon perheeseen viittaavaa aineista puo-
lestaan on maallikko-asiantuntija -asetelman korostaminen varhaiskasvatuk-
sessa, vanhempien selviytymisen sekä kasvatuskykyjen heikkouteen viittaava 
puhe sekä ylipäätään perheiden vaikeuksien ja ongelmien korostaminen. Kak-
sijakoinen suhtautuminen on kyseessä silloin, kun tekstissä on kumpaankin 
ääripäähän selvästi viittaavia lausumia. 

Päivähoitolainsäädäntöä valmistelleissa asiakirjoissa (AK1–4) uskottiin 
päivähoidon voivan tukea perheiden mahdollisuuksia säilyttää työkykyn-
sä ja huolehtia lapsistaan ilman yhteiskunnan erityisiä suojelutoimenpiteitä.
(AK1/1967, 4–5.) Lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietinnössä pohdittiin 
erilaisissa perheissä kasvavien lasten epätasaisia lähtökohtia ja erityisesti ko-
kopäivähoitoa tarvitsevien lasten kotiolot olivat mietinnön mukaan vaikeat. 
(mt., 12.) Päivähoitokomitea (AK3/1971) puolestaan viittaa lastensuojeluko-
mitean ehdotukseen lastensuojelulaiksi, jonka mukaisesti laitoshoitoa voitiin 
pitää lapsen kannalta hyvänä tapauksissa, joissa ”pientä lasta uhkaa hoidotto-
muus tai häntä hoidetaan epätyydyttävästi esim. äidin ymmärtämättömyyden, 
sairauden tai muun syyn vuoksi” (mt., 7).

Lastentarhoilla oli esikoulukomitean (AK5/1972) mukaan merkitystä 
myös fyysisessä mielessä puutteellisen kotihoidon kompensoijana; komitea 
viittasi Helsingissä tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan anemia oli harvinai-
sempaa lastentarhoissa hoidetuilla lapsilla kuin pelkästään kotihoidossa ole-
villa. (mt., 14; 16.) Vanhempien uskottiin hyötyvän lastentarhan koulutetun 
henkilökunnan antamasta neuvonnasta ja ohjauksesta kasvatuskysymyksissä. 
Useilla vanhemmilla uskottiin olevan ”puutteelliset tiedot lasten kasvamiseen 
ja kehitykseen liittyvistä seikoista” (mt. 16). 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean (AK6/1974) mieles-
tä päivähoidon tehtävä on kompensoida sekä äitien työssäkäynnistä johtuvaa 
hoivan puutetta että kotien virikkeiden puutetta. (mt., 20.) Päivähoitojärjes-
telyjen viimeisimmät vaiheet yhdistettiin yhteiskuntarakenteen muutoksiin, 
jotka olivat aiheuttaneet sen, että ”vanhemmat voidakseen huolehtia lapses-
ta ja hänen kehityksestään, tarvitsevat yhä suuremmassa määrässä yhteis-
kunnan tukea ja palveluja” (mt., 19). Alustavassa kasvatustavoitemuistiossa 
(AK7/1974) todetaan yhteiskunnan asiaksi valvoa lapsen etuja ja oikeuksia 
esimerkiksi silloin, kun lapsi on ollut pahoinpitelyn kohteena. (mt., 3–4.) 

Iloisissa toimintatuokioissa (AK8/1975) on sekä kompetentin että heikon 
perheen konstruktion aineksia, sen perhekäsitys on kaksijakoinen. Tekstin mu-
kaan päiväkodissa olisi ”mahdollisimman pitkälle hyväksyttävä lasten kotoa 
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saamat eettiset toimintaohjeet, elleivät ne ole lapsen kehitystä vaarantavia”. 
(mt.,12). Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteeksi määritellään ta-
voitteiden yhdensuuntaisuus sekä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan 
välisen luottamuksen virittäminen ja vahvistaminen. (mt., 23–24.) Mahdolli-
simman yhdensuuntaisen kasvatuksen takaamiseksi on ”selvää, että vanhem-
mat tarvitsevat tietoa sekä kasvatustavoitteista että siitä, miten päiväkodissa 
toimitaan. Vastaavasti henkilökunnan on huomattavasti helpompaa yksilöl-
listää toimintaa tuntiessaan lasten kotitaustaa ja heidän erityispiirteitään ja 
tietäessään, että yhteistyössä huoltajien kanssa voidaan etsiä lapsille kaikin-
puolisen kehityksen kannalta suotuisimmat toimintamuodot.” (mt., 24.) Jos 
vanhemmat haluavat tutustua tai osallistua päiväkodin toimintaan, olisi täl-
laiseen oltava valmiita. Lapsen vanhempien täytyy saada tietää, kuka heidän 
lastaan ohjaa ja hänestä vastaa ja keiden kanssa lapsi päivittäin joutuu tekemi-
siin. (mt., 24.) Tekstissä ei suoraan määritellä vanhempien ja päiväkodin hen-
kilökunnan välisen suhteen laatua, tietty lähtökohtaolettamus henkilökunnan 
asiantuntijaroolista on kuitenkin selvä eikä valistustehtävääkään kaihdeta.  

Myös kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnan (AK9/1978) per-
hekäsitys voidaan määritellä kaksijakoiseksi. Toimikunta korosti vanhempien 
ja muiden peruskasvattajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamista ja heidän 
ottamistaan mukaan kasvatustavoitekeskusteluun. (mt., 69–70.) Toimikunta 
totesi kuitenkin kotien kasvatustavoitteiden ja -mahdollisuuksien poikkeavan 
toisistaan. Myös monet yhteiskunnalliset ilmiöt olivat vaikeuttaneet kotien 
kasvatustehtävää. Elinkeinorakenteen muutokset olivat vähentäneet perheiden 
yhdessäoloa, muuttoliike oli aiheuttanut juurettomuutta, naapuruuden merki-
tys oli pienentynyt; kasvatustehtävä perheessä oli jäänyt yhä harvempien ai-
kuisten varaan. Kasvatustehtävä jää toimikunnan mukaan helposti taka-alalle, 
jos huoltajia painaa taloudellinen puute, työttömyys, ahdas asunto, sairaudet 
tai muut vastaavat asiat. Sosiaalisen avun lisäksi perheille tulisi antaa ohja-
usta kasvatusongelmien ratkaisemiseksi erilaisissa tilanteissa. (AK9/1978, 
149–150.) 

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietinnöstä (AK10/1980) löytyvät 
ensimmäiset viittaukset ”hukassa olevaan vanhemmuuteen” ja mietintö on 
luokiteltu heikon perheen konstruktiota edustavaksi tekstiksi. Komitean mu-
kaan viimeksi kuluneina vuosina (1970-luvun loppu) oli ilmennyt nuorten 
vanhempien keskuudessa halua jättää kasvatusvastuu esimerkiksi päivähoi-
dolle tai koululle. Siksi oli komitean mielestä tärkeää vahvistaa vanhempien 
kasvatusvastuuta. (mt., 67–68.) ”Silloinkin, kun kysymyksessä on koti, joka 
ei kykene näkemään ja tyydyttämään lapsen kehityksen tarpeita, on kodin ja 
päivähoitopaikan välinen yhteistyö sitäkin tärkeämpää niin, että päivähoidon 
työntekijät yhdessä vanhempien kanssa tukevat lapsen kehitystä ja kasvua. 
Tarvittaessa ohjataan vanhemmat muihin palvelupisteisiin”. (mt., 79–80.) 
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Mietinnössä nähtiin vanhempien kasvatustuen tarve ja niinpä päivähoidon tu-
lee toimia kasvatusneuvonnan antajana, ”siten, että yhteistyöhön osallistues-
saan vanhempien kasvatusta koskeva tieto ja taito lisääntyvät.” (mt., 81). 

Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunta (AK11/1981) tote-
si edeltäjiensä tapaan yhteiskunnan ja perheen muutokset. Toimikunta vetosi 
kasvatustavoitekomiteaan määritellessään päivähoidon kotikasvatusta tukevan 
tehtävän entistäkin keskeisemmäksi niiden yhteiskuntarakenteen muutosten 
takia, jotka olivat heijastuneet kotikasvatukseen (mt., 2–3) ja tekstin voidaan 
nähdä kallistuvan edeltäjänsä tapaan heikon perheen konstruktion suuntaan.

Alle kolmevuotiaiden toimintasuunnitelmassa (AK13/1986) on merkkejä 
kaksijakoisesta suhtautumisesta perheeseen. Vanhemmilla todetaan olevan 
tarkkaa ja pitkäaikaista tietoa lapsesta ja tämän yksilöllisestä kehityksestä, 
työntekijöillä taas on tietoa yleisistä kehityksen lainalaisuuksista ja lapsen 
normaaleista toiminnoista. Tekstissä muistutetaan myös, että henkilökunnan 
suhtautumisesta tulee välittyä vanhempien arvostus oman lapsensa asiantunti-
joina. (mt., 20–21.) Toisaalta toimintasuunnitelmassa perheen nähdään olevan 
vaarassa ydinperheen koon pienetessä ja yksinhuoltajaperheiden sekä uus-
perheiden yleistyessä, jolloin kiinteiden, perusturvallisuutta luovien ihmis- ja 
sukulaisuussuhteiden väheneminen on uhkana. Uusperheet esitetään lähinnä 
negatiivisessa valossa.

Myös kolme–viisivuotiaiden toimintasuunnitelman (AK14/1988) perhekä-
sitys on kaksijakoinen, siinä esiintyy kuitenkin jo varsin paljon kompetentin 
perheen piirteitä. Suunnitelman mukaan päivähoidon henkilökunnan tulisi 
”avata hoitopaikka lasten vanhemmille ja tarjota heille mahdollisuus tutus-
tua päiväkotiin/perhepäiväkotiin ja lapsen toimintaan siellä kutsumalla heitä 
seuraamaan lastensa päivää, mikäli vanhemmilla on siihen mahdollisuus.” 
(mt., 34–35).  Suunnitelmassa todetaan päivähoidon vastuun yhteisesti hyväk-
syttyjen eettisten arvojen välittämisestä säilyvän, vaikka lapsen vanhemmat 
suhtautuisivat näihin arvoihin välinpitämättömästi. Uskontokasvatuksessa taas 
lähtökohtana on kodin vakaumuksen kunnioittaminen ja tästä nousevat yhdes-
sä sovittavat periaatteet.  (mt., 13). Lasten päivähoito esitetään palveluna, jos-
sa käyttäjien (vanhempien) motiivi osallistua on suuri. Kuitenkin kontaktien 
luomisessa vanhempien ja henkilöstön välille on myös ongelmia. Työryhmä 
esittää, että perinteisten yhteistyömuotojen lisäksi tulisi luoda sellaisia osal-
listumisen muotoja, joissa tosiasiallista vastuuta päiväkotien päivittäisestä toi-
minnasta jaettaisiin vanhemmille.  (AK14/1988, 36–37.)  Suunnitelma toteaa 
kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeen lisääntyneen ja sosiaalis-emotionaalisen 
tuen antaminen perheille onkin muodostunut yhä enenevässä määrin myös vi-
ranomaisten tehtäväksi. Perheille yleiseksi tarkoitetun kasvatustietouden jaka-
minen ja muut perhekasvatuksen muodot sekä perheiden muutos- ja kriisiti-
lanteisiin valmistava perhevalmennus voidaan suunnitelman mukaan toteuttaa 
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peruspalvelujen, kuten lasten päivähoidon osana. Kasvatus- ja perheneuvontaa 
tulisi kehittää entistä systemaattisemmin osaksi päivähoitotyötä. (AK14/1988, 
40–41.)

Päiväkodeille suunnatun kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelman 
(AK12/1984) ensimmäiset varsinaiset viittaukset perheeseen kytkeytyvät las-
ten puutteellisiin kotiympäristöihin ja niistä aiheutuviin kehitysviivästymiin 
sekä sosiaalisen ja emotionaalisen alueen ongelmiin tai häiriöihin. Päivähoi-
dossa pyritään korjaamaan näitä puutteita ja tukemaan kunkin lapsen persoo-
nallista kasvua ja kehitystä. (mt., 15) Suunnitelman perhekäsitys kallistuu hei-
kon perheen konstruktion suuntaan.

Kouluhallituksen esiopetusta koskevan oppaan (AK15/1987) on puoles-
taan tulkittu edustavan kompetentin perheen konstruktiota, vaikka perhettä 
koskevaa puhetta onkin siinä melko niukasti. Perhe mainitaan ensimmäisen 
kerran oppaan alkusivuilla esimerkkinä esiopetuksessa käsiteltävistä keskusai-
heista. (”Koti ja perhe”)Vanhempien päättävä rooli tuodaan esiin puhuttaessa 
siitä, kuka tekee viime kädessä ratkaisun esimerkiksi esiopetusvuoden kertaa-
misesta silloin, kun lapsen perustaidoissa on puutteita. (mt., 3–4.) Arkaluontoi-
siin asioihin tarttuminen edellyttää oppaan mukaan luottamusta vanhempien ja 
opettajan välillä ja luottamuksen todetaan syntyvän yhteistyöllä, ennakkoluu-
lojen poistamisella ja mielipiteiden huomioonottamisella. (mt., 8.) Oppaassa 
viitataan esikoulukokeiluun, jonka aikana tärkeimmiksi yhteistyömuodoiksi 
oli todettu keskustelutilaisuudet, reissuvihko, juhlat, keskusaiheisiin liittyvät 
kyselyt, kuukausitiedotteet, kampanjat, tempaukset yms. (mt., 9.) Vanhemmis-
ta oli koettu olevan apua tilaisuuksien järjestämisessä, he olivat olleet valvo-
jina tai järjestäneet tutustumiskäyntejä esimerkiksi työpaikoille. (mt., 9–10.) 
Yhteistyö kodin kanssa oli merkinnyt esikoulukokeilun opettajille läheisem-
pää ”opettaja-vanhempi-lapsi -suhdetta”. Vanhemmille yhteistyö puolestaan 
oli merkinnyt sitä, että esiopetus tavoitteineen, sisältöineen ja henkilökunti-
neen oli tullut tutuksi. (mt., 10.)

Kouluhallituksen ja sosiaalihallituksen esiopetuksen kehittämistyöryhmän 
muistiossa (AK16/1991) todetaan vanhempien asenteet päivähoidon esiope-
tusta kohtaan pääosin myönteisiksi. Esiopetuksen mainittiin tuoneen uusia 
sisältöjä myös kodin ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön ja vanhempien 
nähtiin tulleen entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan päivähoidon 
kasvatustyötä yhdessä henkilökunnan kanssa. (mt., 8.) Myös koulun esiope-
tuksessa vanhempien suhtautuminen kodin ja koulun yhteistyöhön todettiin 
yleensä myönteiseksi. (mt., 10.) Tämän esiopetustekstin perhekäsitys kallistuu 
edellisen perusteella kompetentin perheen suuntaan. Muissa 1990-luvun esi-
opetusasiakirjoissa puhetta perheestä esiintyy siinä määrin niukasti, ettei sen 
perusteella ole tehty johtopäätöksiä tekstien perhekäsityksestä.
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Varhaiskasvatustyöryhmän (AK20/1999) muistion perhekäsitys on voi-
makkaasti kaksijakoinen. Työryhmä määrittelee päivähoidon keskeiseksi lap-
siperheiden sosiaalipalveluksi. Lasten hyvinvoinnin edellytys on hyvinvoiva 
perhe. (mt., 17.) Lastensuojelun asiakasperheet mainitaan erikseen, päivähoito 
voi näiden perheiden kohdalla auttaa ehkäisemään raskaampien toimenpitei-
den tarvetta. (mt., 1.)  

Muistiossa todetaan lapsiperheiden määrän väheneminen 1980-luvulta 
lähtien, perheet olivat myös pienentyneet ja syntyvyys alentunut. Muistios-
sa viitataan selvityksiin, joiden mukaan joka kymmenennen neuvolaikäisen 
lapsen perheessä oli lapsen kehitystä vaarantavia tekijöitä, kuten mielenter-
veys- tai päihdeongelmia ja väkivaltaa. Laman heijastuminen lasten suojelun 
tarpeeseen ja päivähoitoon todetaan niin ikään. Myös huostaanottojen määrän 
kasvu 1990-luvulla mainitaan. (mt., 2–4.) Lapsiperheiden työttömyyden to-
detaan kasvaneen laman alkuvuosina nopeammin kuin muiden kotitalouksi-
en. Perhetilanteen myötä myös lapset olivat vaarassa jakautua selviytyjiin ja 
syrjäytyjiin. (mt., 13–14.) Työryhmän näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa 
yhä useampi lapsi elää perheessä, jonka voimavarat eivät riitä turvaamaan las-
ten myönteistä kasvua, päivähoidon sosiaalipoliittinen tehtävä korostuu. (mt., 
63.) Perheen hauraudesta muistutetaan toistuvasti: yleistyneiden perhe-elä-
män muutosten, kuten avioerojen ja uusperheiden, nähtiin vaikuttavan lasten 
ja nuorten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Jo vähäisen perherakenteen 
muutoksen oletettiin lisäävän kasvatuksellisen avun ja tuen tarvetta perheessä.
(mt., 26.) 

Päivähoitohenkilöstön tulee muistion mukaan vanhempien kanssa keskus-
tellen pyrkiä ohjaamaan perhettä mitoittamaan lapsensa päivähoitoon osallis-
tuminen siten, että lapsen tarpeet otetaan siinä huomioon. (mt., 37.)  Tämä 
viittaa perheisiin, joilla toinen tai molemmat vanhemmista on kotona työttö-
myyden tms. syyn takia. Työntekijöitä opastetaan ottamaan aktiivinen rooli 
heidän ohjatessaan perheitä mitoittamaan lapsen päivähoitoon osallistumista. 
Tässä tekstikohdassa näyttäytyy elinvoimaisena vanha ajatus, että ammattilai-
nen tuntee lapsen tarpeet paremmin kuin tämän vanhemmat. Toisissa kohdissa 
muistiota kuitenkin pahoitellaan vanhempien jäämistä asiantuntijoiden varjoon 
ja muistutetaan, että vanhemmat yleensä tuntevat lapsen parhaiten. (mt., 5.)

Työryhmä viittaa ”monien asiantuntijoiden” esittämään käsitykseen, että 
vanhemmuus olisi nykypäivänä ”jossain määrin hukassa” (mt., 4). Vanhem-
muuden kehittymiselle nähtiin esteenä mm. se, ettei vanhemmilla välttämättä 
ollut tietoa siitä, mitä lapsi tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen eikä kaikilla 
vanhemmilla ollut kokemusta lasten hoidosta. (mt., 4.)

Muistiossa mainitaan lasten kasvattamisen ammatillistuminen viimeisinä 
vuosikymmeninä. Vanhemmuuden nähdään paikoin jääneen asiantuntijuuden 
varjoon ja usko omaan vanhemmuuteen oli saattanut heikentyä. Työryhmä 
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muistuttaa vanhempien kasvatusvastuusta ja sen aseman ensiarvoisesta tärke-
ydestä. Vanhemmuutta tulisi vahvistaa määrätietoisesti mm. toimivalla palve-
lujärjestelmällä sekä rakenteellisilla muutoksilla, joilla edistetään työn ja per-
heen yhteensovittamista. (mt., 5.)

Muistiossa on myös selvästi kompetenttiin perheeseen viittaavaa ainesta. 
Subjektiivisen oikeuden päivähoitopaikkaan nähdään mahdollistaneen van-
hemmille lapsensa hoitojärjestelyjen valinnan; tämä on muistion mukaan tuo-
nut vanhemmat päivähoidon asiakkaina näkyvämmiksi. (mt., 14.) Näyttäisi, 
että vanhempien mahdollisuus lapsensa hoitojärjestelyjen valintaan on ”sa-
malla lisännyt vanhempien tietoista halua vaikuttaa lapsensa varhaiskasva-
tusympäristöön ja sen sisältöihin. On perusteltua väittää, että vanhemmuuden 
kohtaaminen on tänään vaativampi osa päivähoidon ammatillista osaamista 
kuin ennen ” (mt., 14). 

Työryhmä toteaa lapsen ja perheen roolin päivähoidon asiakkaina olevan 
muuttumassa. ”Tänään päivähoidon varhaiskasvatuksessa korostuu ehkä ai-
empaa selkeämmin lapsen ja perheen osallisuuden näkökulma.” (AK20/1999, 
12). Työryhmä korostaa vanhempien entistä tietoisempaa oikeutta olla vaikut-
tamassa lapsensa arkielämän puitteisiin varhaiskasvatuksessa. Vanhempien 
kohonnut koulutustaso todetaan; vanhemmat olivat kiinnostuneita kasvatuk-
sesta ja päivähoidosta ja haluaisivat vaikuttaa myös päivähoidon arkipäivän 
ratkaisuihin. Vanhemmilla oli työryhmän mielestä entistä paremmat mahdol-
lisuudet osallistua tasavertaisesti julkisiin lasten hoitojärjestelyihin. (mt., 12.) 

 Stakesin 1990-luvulla ilmestyneitä varhaiskasvatustekstejä (6 kpl vuosilta 
1993–1995) on käytetty täydentävänä päivähoitoaineistona ao. vuosikymme-
neltä. Niitä ei analysoitu samalla tarkkuudella kuin tutkimuksen varsinaista 
aineistoa, vaan ne on käyty läpi etsien viitteitä kompetentin tai heikon lapsen 
– kompetentin tai heikon perheen konstruktioista. Tekstit keskittyvät paljolti 
esiopetukseen päivähoidossa, mutta osassa julkaisuja on havaittavissa merk-
kejä myös kompetentin perheen konstruktiosta. Raportit on kuvattu tarkemmin 
tutkimusraportin liitteessä 1.

Taulukossa 18 on esitetty lapsuus- ja perhekonstruktioiden painottuminen 
tutkimusjakson viidessä eri temaattisessa kokonaisuudessa. Taulukossa 19 
konstruktioiden esiintyminen on nähtävissä asiakirjakohtaisesti ydinaineiston 
osalta. Molemmissa taulukoissa on esitetty erikseen päivähoito- ja esiope-
tustekstit. Taulukossa 20 puolestaan on esitetty konstruktioiden esiintyminen 
1990-luvun täydentävässä aineistossa, jota ei ole analysoitu muilta osin.
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Taulukko 18. Lapsi, lapsuus ja perhe päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämisen 
eri vaiheissa.  

Tutkittu 
ajanjakso

Mitä tapahtui, mikä 
pinnalla päivähoidossa ja 
varhaiskasvatuksessa? 

Käsitys lapsesta/vallit-
seva lapsuuskonstruktio

Käsitys perheestä/vallit-
seva perhekonstruktio

1967–1972 Päivähoito- ja varhais-
kasvatusjärjestelmän 
säädöksellisen perustan 
luominen

Päivähoito: heikko lapsi Päivähoito: heikko perhe
Esiopetus: heikko perhe

1974–1978 Päivähoitolain säätäminen. 
Järjestelmä yhä kesken-
eräinen: saatavuus perustui 
tarveharkintaan. 
Kasvatuksellisten 
suunta-viivojen alustavaa 
laadintaa

Päivähoito: heikko lap-
si/ 1975à kompetentti 
lapsi

Esiopetus: kompetentti 
lapsi

Päivähoito: heikko perhe 
(1975 kaksijakoinen 
perhekäsitys)

Esiopetus: kaksijakoinen 
perhekäsitys

1980–1988 Kehykset valmiina. 
Seuraavaksi laadittiin 
tavoitteet ja sisältö 
Palvelun saatavuutta 
parannettiin: alle 3-vuoti-
aille subjektiivinen oikeus 
päivähoitoon

Päivähoito: kompetent-
ti lapsi 

Esiopetus: kaksijakoi-
nen lapsikäsitys

Päivähoito: heikko perhe 
(1988 kaksijakoinen  
perhekäsitys)
Esiopetus: kompetentti tai 
kaksijakoinen perhekä-
sitys  

1991–1996 Päivähoitojärjestelmä 
”valmiiksi” = subjektii-
vinen päivähoito-oikeus 
kaikille alle kouluikäisille. 
Pedagoginen huomio 
6-vuotiaisiin, nuoremmille 
informaatio-ohjausta 

Päivähoito/*)täydentävä 
aineisto: kompetentti 
lapsi  
Esiopetus: kompetentti 
lapsi

Päivähoito/*)täydentä-
vä aineisto: merkkejä 
siirtymästä kompetentin 
perheen suuntaan
Esiopetus: kompetentti 
perhe tai ei mainintoja 
perheestä

1999 Päivähoidon ja varhais-
kasvatuksen linjaaminen 
uudelle vuosituhannelle  

Päivähoito: kompetent-
ti lapsi

Päivähoito: Voimak-
kaasti kaksijakoinen 
perhekäsitys

*) 1990-luvulla ei ilmestynyt kriteerit täyttäviä päivähoitotekstejä ennen varhaiskas-
vatustyöryhmän muistiota (1999). Täydentävänä aineistona ko. ajalta on käytetty Sta-
kesin 1990-luvulla ilmestyneitä raportteja (6 kpl, kts liite 1.), joiden osalta ei ole tehty 
yksityiskohtaista tekstianalyysia. Tekstit on käyty läpi etsien niistä viitteitä joko kom-
petenttiin tai heikkoon lapsi- ja perhekonstruktioon. Tulos on suuntaa antava, koska 
raporteissa sitoudutaan eksplisiittisesti mm. konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, 
mikä on läheisesti yhteydessä käsitykseen lapsen kompetenssista. Raportit painottuvat 
lapsen oppimiseen eikä niissä ole paljon perhepuhetta. Lisääntyneet maininnat perhei-
den osallisuuden lisäämisestä viittaavat kuitenkin jonkinlaiseen siirtymään kompeten-
tin perheen konstruktion suuntaan.
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Taulukko 19. Kompetentin (KL) ja heikon lapsen (HL), kompetentin (KP) ja heikon 
perheen (HP) konstruktioiden esiintyminen ydinaineistossa (Päivähoito- ja esiopetus-
tekstit). Joissakin tapauksissa lapsi- tai perhekäsitys on kaksijakoinen. (KJL; KJP) 
(*= 6-vuotiaiden esiopetusta koskeva teksti, muut käsittelevät yhtä ikäluokkaa laajem-
paa osaa varhaiskasvatusta.) 

Asiakirjan 
ilmesty-
misvuosi

Heikko 
lapsi
6

Kompe-
tentti lapsi
11

Kaksija-
koinen 
lapsuuskä-
sitys
2

Heikko 
perhe
10

Kom-
petentti 
perhe
3

Kaksi-
jakoinen
perhekä-
sitys
4

1967 HL HP

1969 HL HP

1971 HL HP

1972 HL HP

1972* HP

1974 HL HP

1974 HL HP

1975 KL KJP

1978* KL KJP

1980 KL HP

1981 KL HP

1984* KJL HP

1986 KL KJP

1987* KJL KP

1988 KL KJP

1991* KL KP

1992* KL

1993* KL

1996* KL

1999 KL KJP
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Taulukko 20. Kompetentin (KL) ja heikon lapsen (HL), kompetentin (KP) ja heikon 
perheen (HP) konstruktioiden esiintyminen 1990-luvun täydentävässä päivähoitoai-
neistossa. (Stakesin raportit1993–1995.)

Asiakirjan 
ilmestymis-
vuosi

Heikko 
lapsi

Kompetent-
ti lapsi

Kaksija-
koinen 
lapsuuskä-
sitys

Heikko 
perhe

Kompetent-
ti perhe

Kaksijakoi-
nen perhe-
käsitys

1993 - KL - - Merkkejä
siirtymästä
kompeten-
tin
perheen
konstruk-
tion
suuntaan

-

1993 - KL - - -

1993 - KL - - -

1993 - KL - - -

1995 - KL - - -

1995 - KL - - -

9 2 .Muita.lapsen,.lapsuuden.ja.perheen.teemoja.
aineistossa

9 2 1 .Universaali.lapsuus.

Kaikki tutkitut tekstit sisältävät enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti il-
maistun käsityksen hyvästä lapsuudesta, joka halutaan saattaa kaikkien lasten 
ulottuville.  Päivähoito on näissä teksteissä hyvinvointipalvelu, jonka avulla 
hyvää lapsuutta tuotetaan – tai vähintään kompensoidaan epäedullisen koti-
taustan puutteita. Myös ajatus lasten erilaisten lähtökohtien (esim. maaseu-
tu–kaupunki) tasaamisesta on selkeä tutkituissa asiakirjoissa. Kehityspsykolo-
giaan nojautuen asiakirjoissa pyritään määrittelemään normaalina pidettävää 
lapsen kehitystä ja tätä tukevaa toimintaa. Tutkimusjakson loppupuolen teks-
teissä 1990-luvulla ihanteellinen lapsuus ei enää näyttäydy aivan samalla ta-
valla yhtenäisenä kuin 1970-luvun teksteissä.  Universalistisen lapsuuskäsi-
tyksen vastakohtapari on käsityslapsuudesta paikallisena, partikularistisena, ja 
näin ollen riippuvaisena esimerkiksi lapsen perhetaustasta. Molemmat vasta-
parit on esitetty taulukossa 21.

Universaalin lapsuuden ja modernin lapsuuden välille voidaan asettaa yh-
täläisyysmerkit. Suomalaisen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmän lap-
suuskäsitys on siis varsin puhtaasti moderni. 1990-luvulla lapsuuden sosiolo-
gian piirissä keskusteluun nostettu paikallinen, pirstoutunut, partikularistinen 
tai identiteetiltään nomadinen (kts. Dahlberg 2005) postmoderni lapsuuskäsi-
tys ei näy tutkituissa teksteissä. Universaalin lapsuuden ihanteen esiintyminen 
aineistossa on siinä määrin johdonmukaista, että se nimetty vallitsevaksi dis-
kurssiksi, jota käsitellään lähemmin luvussa 10. 
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Aineistossa esiintyy jonkin verran sekä ajatusta varhaislapsuudesta ”yhte-
nä joukkona” ja sen mukaisesta varhaiskasvatuksen organisoinnista sisarus-
periaatteella että ajatusta lapsuuden jakautumisesta erilaisiin jaksoihin, joiden 
mukaisesti toiminta tulee organisoida (Taulukko 22). Samoin aineistossa esiin-
tyi sekä käsitystä lapsesta perheensä osana, jolloin perheelle kohdistetut pal-
velut koituvat myös lasten hyväksi että lapsista kansalaisryhmänä, jota varten 
tulee organisoida omia säädöksiä ja palveluita (Taulukko 23). Pääsääntöises-
ti aineistossa korostettiin lapsuuden itseisarvoista merkitystä (human being), 
mutta myös lapseen tulevana aikuisena (human becoming) viittaavaa puhuntaa 
esiintyi (Taulukko 24). Aineistossa esiintyy viitteitä sekä siihen, että päivähoi-
don ensisijainen kohderyhmä on lapsi (päivähoito lapsipalveluna), yleisimmin 
lapsi ja perhe päivähoidon asiakkaina esitetään yhteen kietoutuneina tai palve-
lun kohteeksi ilmoitetaan perhe (päivähoito perhepalveluna). Esimerkiksi Las-
ten päivähoitokomitean mietinnössä (AK3/1971) puhutaan sekä sijaishoidon 
järjestämisen tarpeesta vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi että 
lapsen virikkeiden tarpeesta Palvelun tarpeellisuutta perustellaan kuitenkin 
voittopuolisesti äitien työssäkäyntitilastoilla, ei niinkään lapsen tarpeilla. (mt. 
11–12.) Esiopetusta puolestaan perustellaan selkeämmin lapsen palveluna ja 
lapsen tarpeista käsin (Taulukko 25).
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Taulukko 21. Käsitys lapsuuden luonteesta

Universaali lapsuus johtavana lapsuuskäsityk-
senä

Monta erilaista lapsuutta riippuen mm. 
asuinpaikasta, kulttuurista jne. johtavana 
lapsuuskäsityksenä 

Kaikille lapsille on taattava tasavertaisesti samo-
ja hyvän lapsuuden rakennusaineita. Varhaiskas-
vatus yleisenä normaalipalveluna
” Lastentarha (---)ei jaa lapsia eriarvoisiin 
sosiaalisiin tai pedagogisiin ”tapauksiin”, joita 
hoidetaan ja kasvatetaan eri laitoksissa tai 
esikouluissa, vaan demokraattiseen kasvatuspe-
riaatteeseen nojautuvana kansanlastentarhana 
luo erinomaisen pohjan tulevalle peruskoulul-
le.” (AK1/1967, 71)
”(---) kaikkien tietynikäisten lasten tulisi 
asuinpaikkaan, sosiaalisiin olosuhteisiin ja 
muihin vastaaviin seikkoihin katsomatta  päästä 
päivähoitojärjestelmän puitteissa annettavista 
virikepalveluista osallisiksi.” (AK3/1971, 9).
(Aikuisen tehtävä on luoda) ”iloinen ja elä-
mänmyönteinen lapsuusaika, johon sisältyy 
toiveikas ja optimistinen tulevaisuudenkuva.” 
(AK12/1984, 38).

Yhteiskunnassa on monia erilaisia lapsuuk-
sia ja tämän myötä myös lapsille kohdistu-
vat palvelut voivat poiketa toisistaan esim. 
eri osissa maata, erilaisilla perheillä jne.  
Varhaiskasvatus tarpeen mukaan järjestettä-
vänä erityispalveluna

Taulukko 22. Käsitys varhaislapsuudesta

Kaikki alle kouluikäiset ovat ”samaa joukkoa” Alle kouluikäiset jakautuvat kehityksen ja 
tarpeiden perusteella ryhmiin

Alle kouluikäisten (varhaiskasvatus)palvelut tu-
lee järjestää kaikille yhteisinä (”sisarusperiaate”)
”Perheyhteisössä sisarukset kasvavat yhdessä. 
(---) Perhesuhteiden tukemiseksi päivähoidossa 
tulisi lapsiryhmiä muodostettaessa ottaa huomi-
oon sisarusten mahdollisuus saada olla yhdessä 
hoitopäivän aikana.” (AK13/1986, 17).

Alle kouluikäisten (varhaiskasvatus)palvelut 
tulee järjestää ryhmittäin eriytettyinä (”ikä- 
ja tasoryhmäperiaate”)



220  Eeva-Leena Onnismaa

Taulukko 23. Käsitys lapsen kansalais- ja asiakasroolista.

Lapset kansalaisina ja väestöryhmänä Lapsi ensisijaisesti perheensä osana. 

Lapsiväestöä varten on tarpeen suunnitella 
omat säädökset ja palvelut àlapsi on päivä-
hoidon ensisijainen asiakas.
”Voidaankin todeta, että korkeatasoisia 
esiopetuspalveluita tarvitsevat kaikki lapset 
riippumatta siitä, käyvätkö heidän vanhem-
pansa ansiotyössä ja erityisesti niitä tarvit-
sevat riskitekijöitä sisältävissä olosuhteissa 
elävät lapset.” (AK5a/1972, 12).

Perheeseen kohdistetut palvelut ja tukitoimet 
koituvat myös lapsen hyväksi à perhe on päivä-
hoidon ensisijainen asiakas. 
”Lapsi ei ole perheestä irrallaan, vaan hänet on 
päivähoidossakin nähtävä osana omaa perhet-
tään” (AK13/1986, 19).

Taulukko 24. Käsitys lapsuuden arvosta ja luonteesta

Lapsuus on arvokas elämänvaihe sinällään
(Human being)

Lapsuus on ennen kaikkea valmentautumista 
aikuisuuteen
(Human becoming)

Lasten elämään tässä ja nyt turvallisuutta 
ja tuovat ratkaisut ja palvelut ja niiden 
perustelut.
”Olemme tottuneet ajattelemaan lasta liiaksi 
osana perhettä, emmekä niinkään ainutker-
taisena yksilönä. Esiopetuksessa lapsuus 
nähdään itseisarvoisena elämänvaiheena.”
(AK18/1994)

Ratkaisut ja niiden perustelut, joissa tähdätään 
tulevaisuuteen.

Taulukko 25. Käsitys päivähoidon ensisijaisesta tehtävästä.

Päivähoito on ennen kaikkea perheiden 
palvelu, jossa vanhempien ja lasten tarpeet 
ovat ”yhteen kietoutuneina”. 

Päivähoito on ennen kaikkea lasten palvelu, jossa 
lapsen tarpeet ovat ensisijaiset. 

Palvelua kehitettäessä päähuomio on tur-
vallisessa päivähoidossa ja kotikasvatuksen 
tukemisessa. Varhaiskasvatuksen kehittämi-
nen ensisijaisesti perhepalveluna.
”Päivähoito on yleistä sosiaalipalvelua, 
jota lasten vanhemmat käyttävät valintansa 
mukaisesti.” (AK6/1974, 22).
”Päivähoito on keskeinen lapsiperheille 
tarjottava sosiaalipalvelu, joka on tasa-
arvoisesti jokaisen perheen ja lapsen 
oikeus.” (AK20/1999, 1).

Palvelua kehitettäessä päähuomio on laadukkaas-
sa varhaiskasvatuksessa. Toiminnan kehittä-
minen ensisijaisesti alle kouluikäisten lasten 
esiopetuspalveluna.
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Päivähoitolakia edeltäneissä tutkimusjakson alkuvaiheen teksteissä 
(AK1/1967; AK2/; AK3; AK 4) päivähoito esitetään hyvää ja turvallista lap-
suutta tuottavana hyvinvointipalveluna.  Alustavassa kasvatustavoitemuistios-
sa (AK7/1974) mahdollisuus toteuttaa lapsen oikeus ”onnelliseen ja iloiseen 
lapsuuteen” (mt., 17) oli päivähoidon sisällöllisen kehittämisen lähtökohta. 
(mt., 17.) 

Iloisten toimintatuokioiden (AK8/1975) lapsikäsityksen mukaisesti lapsi 
on yhteiskunnan jäsenyyteen kasvava vastuullinen kansalainen. (mt., 7.) Lap-
si nähdään myös hoidon ja huolenpidon kohteena, joskin ohjaus itsenäiseen 
selviytymiseen nousee selkeästi esille. Aikuisen aktiivista roolia kokemusten 
jäsentäjänä ja lapsen ohjaajana tähdennetään myös. Päiväkodin tehtävä on lap-
sen luontaisen tiedonhalun tyydyttäminen ja ylläpitäminen, oppimisvalmiuk-
sien kehittäminen ja koulun asettamiin vaatimuksiin perehdyttäminen. Koska 
oppiminen vaatii fyysisiä ja henkisiä ponnistuksia, on tärkeää pitää huolta ter-
veydestä. (mt., 13–17.) 

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnalla (AK9/1978) oli myös 
selvä käsitys hyvästä lapsuudesta, jonka tuli olla kaikkien lasten ulottuvilla. 
Yhteiskunnan tuli tukea koteja, jotta nämä pystyisivät paremmin selviytymään 
kasvatustehtävästään – ja tuottaa näin hyvää ja ”normaalia” lapsuutta sekä 
kompensoida kotien puutteita. (mt., 149–150.)

Päivähoidon kasvatustavoitekomitea (AK10/1980) tähdensi jokaisen lap-
sen oikeutta kasvatukseen. (mt., 25; 34–35.) Lasten kasvuympäristöjen todet-
tiin edelleen olevan erilaiset maalla ja kaupungissa, molemmissa oli etunsa 
ja haittansa ja päivähoidon eräs tehtävä oli tasata näitä eroja. Kasvatusvastuu 
merkitsee myös lapsen suojelemista hänen kehitystään häiritseviltä ja ikäkau-
teen sopimattomilta vaikutuksilta. (mt., 100–101.) Päivähoidon henkilöstön 
opetussuunnitelmatoimikunta (AK11/1981) viittaa mietinnössään aikaisem-
piin asiakirjoihin määritellessään kantaansa hyvään lapsuuteen. Toimikunta 
painottaa sitä, että päivähoidon laadulliset tavoitteet ovat samat kaikilla lapsi-
ryhmillä eikä varhaislapsuutta tule nähdä ”osiin pilkottuna”. (mt., 2–3). 

Alle kolmevuotiaiden toimintasuunnitelmassa (AK13/1986) korostuu ke-
hityspsykologinen lapsikäsitys ja alle 3-vuotiaan ikävaiheen ymmärtäminen 
erityisen herkäksi kehitysvaiheeksi. Asiakirja asettuu vankasti universaalia 
lapsuutta puoltavien tekstien joukkoon. Kolme–viisivuotiaiden toimintasuun-
nitelma (AK14/1988) lukeutuu samaan joukkoon, mutta tekstissä on jonkin 
verran merkkejä myös kulttuurisesti rakentuvasta ja muovautuvasta lapsuudes-
ta. Toimintasuunnitelmassa varoitetaan mm. suunnittelemasta lasten vapaa-ai-
kaan liikaa ohjelmaa: ”Meidän aikakaudellamme lapset elävät monella tavalla 
hyvinkin ”valmiissa maailmassa”, missä monet asiat tulevat itse ponnistele-
matta. Vaarana on myös, että toimintojen ja virikkeiden tarjonta on suurempi 
kuin lapsen vastaanottokyky.” (mt., 33). 
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Päiväkotien kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelman (AK12/1984) mukai-
sesti päivähoidon henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että ”lapsen kehitykseen on 
mahdollista vaikuttaa suotuisasti suunnitelmallisella, pedagogisella päivähoi-
totoiminnalla, koska lapsi viettää päivähoidossa yleensä yhtäjaksoisesti pitkän 
ajan.” (mt. 15). Kouluvalmiuden saavuttaminen määritellään jokaisen kuusi-
vuotiaan lapsen yhtäläiseksi esiopetuksen tavoitteeksi. (mt., 21.)

Peruskoulun yhteydessä annettavan esiopetuksen opetussuunnitelmassa 
(AK15/1987) lapsen kehitystä kuvataan tiettyä järjestystä noudattavana vai-
heittaisena muutosten sarjana, tässäkin asiakirjassa kehityspsykologinen lap-
suuskäsitys on leimallinen.  Lasta tarkastellaan koulun viitekehyksessä, sekin 
viittaa moderniin, universaalin lapsuuskäsitykseen. Esiopetuksen kehittämis-
työryhmän muistiossa (1991) esiopetus liitettiin kaikkeen yhteiskunnan toi-
mintaan, jolla pyritään vaikuttamaan lapsen kasvuolosuhteisiin ja suotuisan 
kehityksen edistämiseen. (mt., 13.) Esiopetus näyttäytyy yhtenä universaalin 
hyvän lapsuuden elementtinä.

Opetushallituksen ja Stakesin yhteisessä esiopetuslinjauksessa 
(AK17/1992) universaalin lapsuuden ihanne näyttäytyy esimerkiksi tote-
amuksessa, että peruskoulun ja päiväkodin esiopetuksen tulee antaa lapsille 
samantasoiset lähtökohdat koulun aloittamiseen. Myös palvelun saatavuuteen 
otettiin kantaa, sillä tavoitteeksi asetettiin, että kaikille kuusivuotiaille järjes-
tettäisiin mahdollisuus osallistua esiopetukseen. (mt., 7.) 

Opetushallituksen ja Stakesin laatimissa esiopetuksen suunnittelun läh-
tökohdissa (AK18/1993/1994) todetaan lasten vähäinen näkyvyys yhteis-
kunnassamme; lasta oli totuttu tarkastelemaan osana perhettä, ei niinkään 
ainutkertaisena yksilönä. Esiopetuksessa lapsuus tulisi nähdä itseisarvoisena 
elämänvaiheena. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita (AK19/1996) edustaa aikai-
sempia tekstejä selvemmin konstruktivistista oppimis- ja kasvatusnäkemystä. 
Lapsen ja aikuisen tasavertaisuus on kantavana ajatuksena ja lapsen aikaisem-
pien oppimiskokemusten huomioon ottamisesta muistutetaan. Lapsen yksilöl-
lisyyttä tuodaan korostetusti esille, joskin myös ryhmätoiminnan tärkeys mai-
nitaan. (mt., 13–14.) Tekstissä esiintyvä ”lapsen tapa kokea todellisuus” (mt., 
20) ja muu lapsen ajattelua ja toimintaa luonnehtiva aines viittaa kuitenkin 
myös kehityspsykologiseen lapsuuskäsitykseen.

Varhaiskasvatustyöryhmä (AK20/1999) määrittelee päivähoidon varhais-
kasvatuksen sekä perheen että lapsen oikeudeksi. Toisaalta subjektiivisen oi-
keuden siihenastinen aikuis- ja työelämälähtöisyyskin mainitaan kriittiseen sä-
vyyn. Vanhempien oikeuden (päivähoitopaikkaan lapselle) nähdään kuitenkin 
vähitellen siirtyneen tai muuttuvan myös lasten yhdenvertaiseksi oikeudeksi 
varhaiskasvatukseen ja lapsen näkemiseksi päivähoidon ensisijaiseksi asiak-
kaaksi. Työryhmä painottaa lapsuuden arvoa oman arvokkaana elämänvaihee-
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naan.  Muistiossa mainitut oikeudet mm. mielipiteen ilmaisuun sekä ruumiilli-
seen koskemattomuuteen ovat lapsen oikeuksien sopimuksesta tuttuja kaikille 
yhteisen hyvän (universaalin) lapsuuden aineksia. (mt., 52; 11–14; 17.)

Kehityspsykologiseen lapsuuskäsitykseen viittaavat esimerkiksi maininnat 
monitieteellinen vauvatutkimuksen tuomasta uudesta tiedosta pienen lapsen 
aktiivisuudesta ja monista synnynnäisistä kyvyistä ja kehitysmahdollisuuksis-
ta.  (AK20/1999, 22–23.)  

Muistiossa on myös uuden lapsuuden sosiologian mukaiseen konteksti-
sidonnaiseen lapsuuskäsitykseen viittaavaa ainesta. Yhteiskunnan jatkuvan 
muutoksen nähtiin heijastuvan lapsuuteen. Muutoksia oli työryhmän mie-
lestä tapahtunut mm. elinolosuhteissa, työelämässä, perherakenteissa ja van-
hemmuudessa. (AK20/1999, 2.) Kasvatuksen nähtiin olevan aina sidoksissa 
senhetkisiin käsityksiin ja tietoon lapsesta, lapsen kasvusta, kehityksestä sekä 
oppimisesta. Kasvatus on myös aina kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaista. Kä-
sitykset ja tieto lapsesta ja oppimisesta olivat muuttuneet merkittävästi sen 
jälkeen, kun päivähoidolle oli vuonna 1980 asetettu kasvatustavoitteet. Tästä 
syystä, kasvatustavoitteet olisi työryhmän mielestä syytä arvioida uudelleen. 

9 2 2 .Uhkakuvan.muutos:.virikepulasta.viriketulvaksi

Päivähoidon varhaiskasvatuksen tehtäväksi miellettiin koko 1970-luvun ajan 
niukan virikeympäristön tuottamien haittojen kompensoiminen. Ensimmäiset 
maininnat virikkeiden ylitarjonnasta löytyvät kuusivuotiaiden kasvatus- ja 
koulutustoimikunnan mietinnöstä (1978), jossa otetaan kantaa paitsi lasten 
saamien virikkeiden määrään, myös niiden laatuun. Tultaessa 1980-luvulle 
puhe virikeniukkuudesta vähenee (Taulukko 26).
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Taulukko 26. Käsitys varhaislapsuuden virikeympäristöstä

Virikerunsaus tai virikkeiden yksipuoli-
suus lapsuuden uhkatekijänä

Virikepula lapsuuden uhkatekijänä

Päivähoidon tulee tasoittaa ja rauhoittaa 
virikkeiden ylitarjonnan keskellä elävien 
lasten elämää. 
”Nykyisin on kiinnitetty huomiota myös ns. 
ylistimulaatioon l. virikkeiden ylitarjon-
taan, joka saattaa vaarantaa lapsen tasa-
painoisen kehityksen.” (AK9/1978, 35)
”Ratkaisevaa on – paitsi virikkeiden 
laatu – myös lapsen mahdollisuus saada 
jäsentää virikkeet kokonaisuudeksi (---). 
Virikkeiden liiallisuus voi olla suorastaan 
vahingollista. Lisäksi on oletettu, että var-
sinkin televisio vaikuttaisi lapsiin lähinnä 
passivoivasti.” (AK9/1978, 39).

”Päivähoidossa vietetyn viikon jälkeen 
viikonvaihteen ei tarvitse olla täyteen 
ohjelmoitu” (AK14/1988, 33).

Päivähoidon tulee kompensoida niukan tai yksi-
puolisen virikeympäristön aiheuttamia haittoja 
lapsille.
”On todennäköistä, että tiedollisella alueella 
lasten erilaisesta varhaisesta virikeympäris-
töstä johtuvat valmiuserot tulevat korostetuim-
min esille.(---) Oppimisvälineiden käytön(---)
täytyy nojautua koulun omiin välineisiin, lasten 
kotona on niitä yleensä varsin vaihtelevasti.” 
(AK5/1972, 40).

Kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelmassa päiväkodeille (AK12/1984) maini-
taan sekä niukka ja yksipuolinen virikeympäristö että virikkeiden ylitarjonta 
riskinä lapsen kehitykselle. (mt., 7–10.) Kolme–viisivuotiaiden toimintasuun-
nitelmassa (AK14/1988) varoitetaan lasten liian ohjelmoidusta vapaa-ajasta 
ja lasten vastaanottokyvyn ylittävästä viriketulvasta. Kolme–viisivuotiaiden 
toimintasuunnitelmassa aiemmin uhkakuvana ollut virikeköyhä ympäristö oli 
jo vaihtunut selkeästi varoitteluksi lasten liian ohjelmoidusta vapaa-ajasta ja 
lasten vastaanottokyvyn ylittävästä viriketulvasta. Edelleen painotetaan, että 
toiminnassa tulee lähteä siitä, mistä lapsi todella on kiinnostunut ja tarjottava 
lapselle mieluummin vähän, mutta laadukasta. (mt., 33.) Myöhemmissä teks-
teissä virikepulaa tai virikkeiden ylitarjontaa ei enää juuri käsitellä.

9 2 3 .Kulttuuri.lapsen.perusoikeutena

Puhe korkeatasoisen lastenkulttuurin puolesta näyttäisi olevan ensisijaisesti 
1970-luvun ilmiö. Päivähoidon varhaiskasvatus nähtiin tuolloin tärkeässä roo-
lissa lastenkulttuurin edistäjänä. Lastenkulttuuria pidettiin lasten perusoikeute-
na esikoulukomitean mietinnössä (1972), alustavassa kasvatustavoitemuistios-
sa (1974) sekä Iloisissa toimintatuokioissa (1975). Aikakauden henkeen kuului 
myös television ja muun ”massaviihteen” voimakas kritisoiminen. Maalais- ja 
kaupunkilaislapsuus näyttäytyivät eriarvoisina tässä suhteessa maaseudun niu-
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kemman kulttuuritarjonnan takia, mikä kysymys mainittiin vielä päivähoidon 
kasvatustavoitteissa. (1980.) Mainintoja lastenkulttuurista ei juuri ole 1980- ja 
1990-lukujen teksteissä, vaan kulttuuria käytetään lähinnä yleiskäsitteenä, jol-
la viitataan monikulttuurisuuteen ja etnisten kulttuurien väliseen vuorovaiku-
tukseen. (ukko 25.)

Esikoulukomitean (AK5/1972) mielestä kuntiin tulisi perustaa lautakuntia 
kehittämään ja koordinoimaan lasten kulttuuripalveluita. (mt., 29.) Maalais- ja 
kaupunkilaislasten erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää kulttuuripalveluja vii-
tataan myös päivähoidon alustavassa kasvatustavoitemuistiossa (AK7/1974). 
Tämä asettaa muistion mukaan vaatimuksia päivähoitoympäristölle ja sen kas-
vatussisällöille. Tavoitteena on tasa-arvoinen lasten elämän rikastuttaminen ja 
monipuolistaminen. (mt., 22–25.) Iloisten toimintatuokioiden (AK8/1975) mu-
kaan lapset tulee ohjata laaja-alaiseen esteettiseen ilmaisuun sekä tutustuttaa 
heitä kulttuurin eri muotoihin. Esteettiseen kasvatukseen on sisällytetty myös 
ympäristön suojeleminen. Kansalliseen kulttuuriperinteeseen tutustumisen tu-
lee olla osa esteettistä kasvatusta ja lapsia tulee ohjata käyttämään kulttuuripal-
veluita. Lapsia tulee myös ohjata arvioimaan kriittisesti lastenkulttuuria. Päivä-
hoidon sisällön kehittämisen työryhmän mukaan lastenkulttuuriin ei oltu vielä 
paneuduttu riittävän perusteellisesti. (mt.,15–16.)  Käsityksiä kulttuurin roolista 
lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa on esitetty taulukossa 27.

Taulukko 27. Käsitys kulttuurin roolista varhaislapsuudessa.

Kulttuuri on lasten perusoikeus ja kuuluu myös julkiseen 
varhaiskasvatukseen.

Kulttuuri ei ole varhaiskasva-
tusiän perusoikeuksia ja sen 
järjestäminen perheiden asia.

Taidekasvatus (musiikki, liikunta, kuvallinen ilmaisu, kirjal-
lisuus, draama jne.) samoin kuin korkeatasoiseen lastenkult-
tuuriin tutustuttaminen kuuluvat varhaiskasvatukseen.
”Toisaalta myös (---)kulttuurilaitokset, kirjastot, urheilu- ja 
liikuntatoimi, elokuvat jne. eivät ole kehittäneet riittävästi 
sellaisia toimintamuotoja, jotka olisivat lasten ulottuvilla 
ilman näiden vanhempien aktiivista apua. Lasten ympäristö 
ja kulttuuripalvelut vaativat voimakasta kehittämistyötä. (---) 
komitea pitää harkinnanarvoisena, että kuntiin perustettaisiin 
kunnalliset lasten ympäristöä ja kulttuuripalveluita kehittävät 
ja koordinoivat lautakunnat. ” (AK5a/29).
”Ns. kioskikirjallisuus tarjoaa lapsille ja nuorille runsain 
mitoin ala-arvoista katsottavaa ja luettavaa. Tämän vasta-
painoksi tulisi tuottaa yleisesti hyväksyttyihin inhimillisiin 
periaatteisiin ja kansallisiin arvoihin nojaavaa lasten kehi-
tystason huomioon ottavaa kirjallisuutta” (AK9/1978, 155).

Taidekasvatus on perheiden 
asia ja toteutuu erilaisten 
harrastuskerhojen avulla päivä-
hoidon ulkopuolella.
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Laadukkaan lastenkulttuurin merkitys tuodaan esille myös kuusivuotiaiden 
kasvatus- ja koulutustoimikunnan mietinnössä (AK9/1978). Mietinnössä 
otetaan voimakkaasti kantaa korkeatasoisen lastenkulttuurin puolesta ja kau-
pallista joukkoviihdettä vastaan. Huolestuttavana pidettiin myös kuvallisen 
viestinnän mukana leviävää väkivaltaista rihkamakulttuuria. Vastalääkkeeksi 
toimikunta toivoisi tuotettavan ”yleisesti hyväksyttyihin inhimillisiin periaat-
teisiin ja kansallisiin arvoihin nojaavaa lasten kehitystason huomioon ottavaa 
kirjallisuutta” (mt., 155). Toimikunnan mielestä kaikkea lapsille tarkoitettua 
sekä lasten tuottamaa kulttuuria tulisi tukea. Lastenkulttuurin avulla voitaisiin 
tukea myös vanhempien ja eri yhteisöjen kasvatustyötä. (mt., 155.) Mietin-
nössä otetaan kantaa paitsi lasten saamien virikkeiden määrään, myös niiden 
laatuun. Jos varhaiskasvatuksen tehtäväksi oli aiemmin mielletty virikepulan 
torjuminen, esiintyi nyt varoitusmerkkejä ns. viriketulvasta lasten elämässä. 
(mt., 39.) Päivähoidon kasvatustavoitteissa (AK10/1980) todettiin myös ero 
maalais- ja kaupunkilaislapsuuden välillä kulttuuripalvelujen saatavuuden 
suhteen. 

Opetushallituksen ja Stakesin yhteisessä esiopetuslinjauksessa 
(AK17/1992) nostettiin esille lapsen kasvu aktiiviseksi kulttuuriin osallistujak-
si ja sen luojaksi. Tämän todettiin edellyttävän elävää vuorovaikutusta vallit-
sevan ja lasten oman kulttuurin kanssa. (mt., 8–10.) Esiopetuksen suunnittelun 
lähtökohdissa (AK18/1993/1994) todetaan kaikkien lasten oikeus omaan kie-
leen ja kulttuuriin. Kulttuuri on esillä yleiskäsitteenä, ei yhdistettynä kuvatai-
teeseen, kirjallisuuteen tms. lastenkulttuurin osa-alueisiin.  Kulttuurin rinnalle 
nostetaan esille ihmisen suhde luontoon: tulevaisuutta rakentavassa esiopetuk-
sessa tarvitaan asiakirjan mukaan rohkeutta siirtyä yksipuolisesta ihmiskeskei-
syydestä luonnon kunnioittamiseen sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen 
ymmärtämiseen. (mt., tekstissä ei sivunumeroita.) Myös esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa (AK19/1996) kulttuuri viittaa lähinnä erilaisiin etni-
siin ryhmiin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen, jossa kielellä on keskeinen 
rooli. Äidinkielen kulttuurisesti tärkeää asemaa painotetaan ja lapsen hyvä 
kielellinen kehitys vahvistaa kulttuuri-identiteettiä, mikä puolestaan helpottaa 
kanssakäymistä muiden kulttuurien kanssa. (mt., 13.) 

Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (AK20/1999) mainitaan lapsen 
kulttuuriset ja sivistykselliset oikeudet, jotka tulisi työryhmän mielestä määri-
tellä laissa. Lasten hyvinvointiin nähdään kuuluvan myös mahdollisuus oman 
kulttuurin, kuten musiikin, tarinoiden, kuvaamataiteen ja leikin tuottamiseen 
yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa. Lasten oman kulttuurin arvostaminen 
on osa heidän omien aloitteidensa arvostamista. (mt., 17–18.)
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9 2 4 .Kansainvälisyys.ja.monikulttuurisuus.osana.lapsuutta

Monikulttuurisuuden teemat tulivat ensiksi varhaiskasvatukseen ja -lapsuu-
teen kansainvälisyyskasvatuksena, joka mainitaan ensimmäisen kerran Iloisis-
sa toimintatuokioissa (1975). Vielä 1970-luvulla Suomi miellettiin jokseenkin 
yksikulttuuriseksi – edes perinteiset vähemmistöt (suomenruotsalaiset, ro-
mani- ja saamelaisväestö) eivät juuri olleet esillä varhaiskasvatusteksteissä. 
Monikulttuurisuus-termi esiintyy ensimmäisen kerran 1990-luvun esiopetus-
teksteissä. Opetushallituksen ja Stakesin linjauksessa (1993/1994) todetaan 
erilaisten kulttuurien, tapojen ja kielten olevan myös esikoululaisten arkea. 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996) painotetaan äidinkielen 
merkitystä sekä vähemmistöihin kuuluvien lasten oikeutta kasvaa sekä oman 
kulttuuripiirinsä että suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Varhaiskasvatustyö-
ryhmä (1999) viittaa monikulttuurisuuteen osana tasavertaista kansalaisuutta. 
Kansainvälistymisen todetaan olevan osa varhaislapsuutta.  Monikulttuuri-
suutta koskevia käsityksiä on jäsennetty semioottisen neliön (Taulukko 28.) 
avulla. 

Taulukko 28. Käsitys lapsuuden ja varhaiskasvatuksen kulttuuriympäristöstä.

Suomi on monikulttuurinen maa ja tämä on 
myös osa lapsuutta ja varhaiskasvatusta.

Suomi on perinteisiä vähemmistöjä lukuun 
ottamatta yksikulttuurinen maa eikä kansain-
välistyminen kosketa pienten lasten elämää.

Varhaiskasvatuksen säädöksissä ja työkäytän-
nöissä otetaan myönteisellä tavalla huomioon 
etninen, kulttuurinen ja muu monimuotoisuus 
lasten elämässä.

”Kansainvälisyys lisääntyy ja kulttuurit 
kohtaavat myös lasten maailmassa. Eri-
laiset kulttuurit, niiden tavat ja kielet ovat 
myös esikoululaisten arkea. Kaikilla lapsilla 
on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.” 
(AK18/1993/1994)
”(---) kansainvälistyminen ja tietotekniikan 
kehitys ovat osa varhaislapsuutta toisella ta-
valla kuin 20 vuotta sitten.” (AK20/1999, 12). 

Varhaiskasvatuksen säädöksissä ja työkäy-
tännöissä keskitytään kansallisen kulttuurin 
ylläpitämiseen ja siirtämiseen.

”Lapsissa herätetään kiintymys omaan 
kotiseutuun ja tunne kuulumisesta jäsenenä 
siihen. Häntä opetetaan tuntemaan kotiseutun-
sa, maansa ja läheiset naapurimaat. Lapset 
oppivat tietämään ja mahdollisesti tuntemaan 
toisenlaisissa ympäristöissä eläviä lapsia.” 
(AK8/1975, 12).

Toisiin kansoihin ja kulttuureihin tutustuminen nostettiin esille Iloisissa toi-
mintatuokioissa (AK8/1975).  Tekstissä painotettiin, että lapsille tulisi kan-
sainvälisyyskasvatuksessa tähdentää sitä, mikä on yhteistä kaikelle inhimil-
liselle toiminnalle. Lapsia tulee tutustuttaa omaan kotiseutuun sekä opettaa 
tuntemaan kotimaa ja naapurimaat. (mt., 12.) Vieraat kulttuurit tuntuivat tuol-
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loin olevan vielä kaukana, Suomessa ei ollut tuolloin vielä sanottavassa määrin 
esimerkiksi maahanmuuttajaväestöä. 

Kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien lasten äidinkielen opetuksen 
ja kulttuuri-identiteetin tukemisen huomioiminen esiopetuksessa mainitaan 
esiopetuksen kehittämistyöryhmän muistiossa viittaamatta kuitenkaan maa-
hanmuuttajalapsiin tai muutoin muihin kuin perinteisiin vähemmistöihin. 
(AK16/1991, 14.) Opetushallituksen ja Stakesin yhteisissä esiopetuslinjauk-
sissa (AK18/1993/1994) todetaan kansainvälisyyden lisääntyminen ja kult-
tuurien kohtaaminen: erilaiset kulttuurit, niiden tavat ja kielet olivat jo myös 
esikouluikäisten arkea. Kaikkien lasten oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin 
vahvistetaan tekstissä ja kulttuuri-identiteetti omaksutaan yhteisön elämänta-
vassa. Elämäntapaan vaikuttavat monet asiat, kuten koti ja sen ihmissuhteet, 
kieli, historia ja perinteet, maailmankatsomus ja uskonto, elinkeinot, taide sekä 
luonto. Kulttuuri-identiteetin myönteinen vahvistaminen luo antoisan lähtö-
kohdan esiopetukselle ja vähemmistöihin kuuluvien lasten todetaan näin kas-
vavan sekä oman kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen yhteiskunnan aktiivi-
siksi jäseniksi. (mt., ei sivunnumeroita.)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (AK 19/1996) painotetaan 
äidinkielen kulttuurisesti tärkeää asemaa. Lapselle on suotava mahdollisuus 
kasvattaa äidinkielen taitoaan sekä vahvistaa ja kehittää kielellistä tietoisuut-
taan leikkien ja harjoitusten avulla. Vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee 
olla oikeus kasvaa sekä oman kulttuuripiirinsä että suomalaisen yhteiskunnan 
jäseniksi.”On pyrittävä olemaan avoin muita kulttuureja kohtaan ja mahdolli-
suuksien mukaan pyrittävä ottamaan huomioon ne luontevalla ja mielekkäällä 
tavalla.” (mt., 13). 

Varhaiskasvatustyöryhmä (AK20/1999) painottaa tasavertaista kansa-
laisuutta, jonka tulee toteutua niin alueellisesti kuin eri kulttuuri-identiteetin 
omaavien välillä sekä eri sukupuolien ja sukupolvien välillä. Vuorovaikutus 
eri kansallisuuksia edustavien lasten kesken edistää suvaitsevaisuutta. (mt., 
18.) Kansainvälistymisen todetaan olevan osa varhaislapsuutta toisella tavalla 
kuin päivähoidon kasvatustavoitteita edellisen kerran laadittaessa, joten ta-
voitteet tulisi työryhmän mukaan määritellä uudelleen. (mt., 12.) Suomessa 
todetaan olevan muistion valmistumisen aikaan jo lähes 150 kansallisuutta 
edustavia lapsia. Muistiossa käsitellään maahanmuuttajalasten lisäksi myös 
romani- ja saamelaislasten varhaiskasvatusta sekä viittomakielistä varhaiskas-
vatusta. (mt., 37–41.)

9 2 5 .Tasa-arvokasvatuksesta.tyttöjen.ja.poikien.erilaisuuden.
korostamiseen

Tasa-arvokasvatus näyttäisi lastenkulttuurin tavoin kuuluvan lähinnä 1970-lu-
vun kasvatusajatteluun kun taas 1980-luvun loppupuolelle tultaessa korostet-
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tiin enemmän tyttöjen ja poikien erilaisuuden tunnistamista ja sen mukaista 
kasvatusta. 1990-luvulle tultaessa tutkittujen tekstien perusteella näyttäisi 
siltä, että Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo olisi ollut loppuun saatet-
tu projekti.  Opetushallituksen ja Stakesin esiopetuslinjauksessa (1992) täh-
dennettiin kuitenkin vielä kertaalleen, että esiopetuksen tehtävänä on myös 
tasa-arvon edistäminen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1996) 
näyttäisi taas, että jo saavutettua tasa-arvoa uhkasivat enää maahanmuuttajien 
mukana tulleiden vieraiden kulttuurien tavat.  Jakson viimeisessä tutkitussa 
tekstissä (1999) sukupuolten välinen tasa-arvo mainitaan ihmisoikeuksien ja 
tasavertaisen kansalaisuuden yhteydessä. Tyttöjä ja poikia varhaiskasvatuk-
sessa koskevia käsityksiä on jäsennetty semioottisella neliöllä. (Taulukko29.)

Taulukko 29. Käsitys tyttöjen ja poikien kasvatuksesta.

Tytöt ja pojat ovat varhaislapsuudessa ennen 
kaikkea lapsia

Tytöt ja pojat eroavat toisistaan jo pieninä.

Tyttöjen ja poikien samanlainen kohtelu on 
tärkeä periaate päivähoidon varhaiskasvatuk-
sessa. Tasa-arvokasvatus kuuluu varhaiskas-
vatukseen.
”(---) on pyrittävä välttämään sitä, että 
tyttöjä ja poikia ohjattaisiin eri toimintoihin.” 
(AK8/1975, 8).
”Lapsen kasvattajien tulisi olla sekä miehiä 
että naisia, joiden välillä tulisi vallita tasa-
puolinen työnjako.” (AK10/1980, 120.)
”(---) on varottava, ettei siirretä perinteisiä, 
sukupuolten tasa-arvoa vastaamattomia roo-
likäsityksiä lapsiin, kuten esimerkiksi tyttöjen 
leikit, poikien leikit, naisten työt, miesten 
työt. (---) henkilökunnan tulee suhtautua 
tasa-arvoisesti ja hyväksyvästi kumpaakin 
sukupuolta kohtaan niin, että lapsi hyväksyy 
itsensä tyttönä/poikana eikä koe, että hänen 
toimintamahdollisuuksiaan rajoitetaan hänen 
sukupuolensa takia.” (AK10/1980, 125.)
”Päivähoidon kasvatustavoitteet ovat täysin 
samat riippumatta siitä ovatko kasvatettavat 
tyttöjä vai poikia” (AK13/1986, 36).

Tyttöjen ja poikien jossain määrin erilainen 
kohtelu päivähoidossa on hyväksi molempien 
kehitykselle. Kasvatus sukupuolten erilaisuu-
teen kuuluu varhaiskasvatukseen.
”(---)antaako lasten päivähoito riittävästi po-
sitiivisia, aktiivisia toimimismahdollisuuksia 
pojille.(---) Tyttöjen näyttää olevan helpompi 
sopeutua ryhmätilanteisiin, jotka edellyttävät 
hiljaa ja paikallaan oloa, päivähoidon arvo-
maailma ja järjestys ovat usein lähempänä 
tyttöjen maailmaa.” (AK14/1988, 68).

Iloisten toimintatuokioiden (AK8/1975) mukaan tyttöjen ja poikien ohjaami-
sesta erilaisiin toimintoihin tulisi pyrkiä pois, näin voitaisiin välttää ”osin vi-
noutuneita ja virheellisiä käsityksiä, joita lapsilla saattaa olla sukupuolelle 
sopivasta käyttäytymisestä.” (mt., 8). Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutus-
toimikunnan mietinnössä (AK9/1978) kuusivuotiaan todetaan elävän psyko-
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sosiaalisessa kehityksessään latenssivaihetta, joskin lapsen käytöksessä voi 
ilmetä myös ”seksuaalisuuden ilmauksia”. (mt., 39.) Monessa mielessä vie-
lä 1970-lukua edustanut päivähoidon kasvatustavoitekomitea (AK10/1980) 
painotti sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä perheiden sisäisessä että yhteis-
kunnallisessa työnjaossa ja myös päivähoidon kasvatustoiminnassa. Päivä-
hoidossa olisi komitean mielestä varottava siirtämästä perinteisiä, tasa-arvoa 
vastaamattomia roolikäsityksiä lapsiin. Varottavina asioina mainitaan jako tyt-
töjen ja poikien leikkeihin tai miesten ja naisten töihin. (mt., 125–126.) 

Tyttöjen ja poikien erilaisuuden tunnistaminen ja siitä lähtevä varhaiskas-
vatuksen toimintakulttuurin muuttaminen nousivat keskusteluun 1980-luvulla 
ja paikoitellen jopa ohittivat aiemman tasa-arvokasvatuksen. Alle kolmevuoti-
aiden toimintasuunnitelmassa (AK13/1986) kasvatustavoitteiden todettiin ole-
van samat pojille ja tytöille, mutta lapsi tarvitsee ”normaalin kehityksensä tur-
vaamiseksi oman sukupuolensa mukaisia malleja” (mt., 36). Miestyöntekijöitä 
toivottiin myös alle 3-vuotiaiden ryhmiin, koska enemmistö yksinhuoltajien 
lapsista päivähoidossa tuolloin vielä nimenomaan yksinhuoltajaäitien lapsia. 
(mt., 36.) Kolme–viisi-vuotiaiden toimintasuunnitelmassa (AK14/1988) kysy-
tään puolestaan ”antaako päivähoito riittävästi positiivisia, aktiivisia toimin-
tamahdollisuuksia pojille.” (mt.,68).  Henkilökunnan olisi uskallettava myön-
tää tyttöjen ja poikien ”eriarvoisuus”: suunnitelmatekstin mukaan päivähoidon 
arvomaailma ja järjestys suosivat usein tyttöjä. (mt., 68.) Sosiaalihallituksen 
kuusivuotiaiden esiopetussuunnitelmassa (AK12/1984) todetaan tyttöjen ole-
van tässä iässä poikia edellä kehityksessä. (mt., 10.) Suunnitelmassa pidetään 
tärkeänä, että lapsi saa oppia ”oman sukupuolensa mukaista käyttäytymistä” 
(mt., 32). Tällä ei kuitenkaan tekstin mukaan tarkoiteta stereotyyppisten rooli-
en omaksumista tai jyrkkää jakoa tyttöjen ja poikien töihin, mutta muutoin ei 
ko. käyttäytymistä määritellä tarkemmin. (mt., 32.) Lapsen todetaan kasvavan 
sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kun tytöt ja pojat tekevät yhdessä samo-
ja töitä. Poikien identiteettiä kehotetaan vahvistamaan antamalla toiminnassa 
mahdollisuuksia aktiivisuuden purkamiseen positiivisella tavalla. (mt., 40.) 

Opetushallituksen ja Stakesin linjauksissa (AK17/1992) esiopetuksen 
tehtävänä nähdään myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, jolloin 
tulee korostaa yksilön mahdollisuuksia kasvaa taipumustensa mukaisesti il-
man sukupuoleen sidottuja tavoitteita ja odotuksia. (mt., 8–10.) Esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (AK19/1996) tasa-arvoa käsitellään monikult-
tuurisuuden yhteydessä: ”Koska maamme kulttuurinen monimuotoisuus on li-
sääntynyt, on esiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huolehdittavasuku-
puolten välisen ja etnisen tasa-arvon toteutumisesta” (AK19/1996, 13). Lause 
näyttäisi vihjaavan, että tasa-arvoasiat oli saatu Suomessa kuntoon ja nyt niitä 
uhkasivat enää uusien vieraiden kulttuurien tavat; sukupuolten välinen tasa-
arvo tulee tekstissä jopa ennen etnistä tasa-arvoa. Varhaiskasvatustyöryhmän 
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muistiossa (AK20/1999) sukupuolten välinen tasa-arvo mainitaan ihmisoike-
uksien ja tasavertaisen kansalaisuuden yhteydessä. (mt., 16–18.) Tasa-arvonä-
kökulmaa päivähoidon varhaiskasvatuksessa tutkineet Ulla Härkönen (1995) 
ja Sirpa Lappalainen (2006) ovat kumpikin paikantaneet sukupuolen mukaan 
eriytynyttä kasvatusajattelua suomalaisessa päiväkotiympäristössä. Härkösen 
ja Lappalaisen tutkimustulokset viittaavat siihen, ettei tasa-arvokysymys suin-
kaan olisi vielä ratkaistu myöskään varhaiskasvatuksessa. 

9 2 6 .Kahden.huoltajan.ydinperhe.”normaalin”.perheen.
mittapuuna

Varhaiskasvatusasiakirjoissa näyttäytyvä käsitys perheestä on perinteisen fa-
milistinen, perheen keskeistä merkitystä korostava. (kts. Jallinoja 2006, 24.) 
Aineiston perhekäsitys on siinä määrin johdonmukainen kautta koko tutkitun 
ajanjakson, että aineiston toiseksi vallitsevaksi diskurssiksi voidaan nimetä 
familistinen perhediskurssi universalistisen lapsuusdiskurssin rinnalle. Fami-
listista perhediskurssia on tarkasteltu lähemmin luvussa 11. Tässä kappaleessa 
tarkastellaan ”normaalin perheen” määrittelemistä aineistossa. Äidin, isän ja 
lasten muodostama ydinperhe on normaalin perheen mittapuu, ja tästä poik-
keaviin perhetyyppeihin (esim. yhden huoltajan perhe, uusperhe) viitataan 
vajavuutena tai ongelmana. Laajamittaisen muuttoliikkeen myötä suhteiden 
isovanhempiin todetaan katkenneen, näin on erityisesti 1960- ja 70-lukujen 
teksteissä. Myöhemmissäkään asiakirjoissa ei oteta kantaa isovanhempien, 
muiden sukulaisten, kummien tai ystävien myönteiseen rooliin lapsen ympäril-
lä olevina aikuisina. Samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamaa per-
hemallia ei mainita yhdessäkään asiakirjassa. Opiskelijaperheet otetaan esille 
yhtenä ”erilaisena” perhetyyppinä, mutta tällöinkin rakenteeltaan perinteisenä 
kahden huoltajan ydinperheenä. Uusperheisiin viitataan aineistossa lähinnä 
negatiivisessa sävyssä. Maanviljelijäperheet ovat1970-luvun päivähoitokes-
kustelun ”erityistapauksia”: lastenhoidon uskottiin hoituvan enimmäkseen töi-
den lomassa kiireisimpiä aikoja lukuun ottamatta.  Normaaliin perhe-elämään 
nähtiin kautta koko tutkimusjakson kuuluvaksi myös ajatus siitä, että yhteis-
kunta jakaa vastuuta perheen selviytymisestä eikä aineistossa ollut erotettavis-
sa ”snellmanilaisia” (kts. esim. Onnismaa 2002) vaateita yhteiskunnan pysäyt-
tämisestä kodin kynnykselle (Taulukko 30; Taulukko 31). 
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Taulukko 30. Käsitys ”normaalista” perhemallista. 

Äidin, isän ja lasten muodostama ydinperhe 
lapsen ihanteellisena kasvuympäristönä. 
Sukulaisia ja muuta lähiverkostoa ei mielletä 
perheeseen kuuluviksi.

Monet erilaiset perhekoot ja -muodot lapsen 
kasvuympäristönä. Sukulaiset  ja muut lapsen 
läheiset mielletään perheeseen kuuluviksi.

Päivähoitopalveluissa ydinperhe nähdään 
perheen perusmallina, muiden perhemallien 
haittoja ja riskejä pyritään kompensoimaan. 
Lähinnä lapsen vanhemmat otetaan huomioon 
päivähoidon kasvatuskumppaneina.
”Kahden sukupolven perheen yleistyessä 
on kasvattajan tehtävä jäänyt yksinomaan 
vanhempien varaan ja lapsen kotipiirissään 
kokema vuorovaikutus on jäänyt aikaisempaa 
suppeammaksi.” (AK3/1971, 45).
”Vajaaperheiden yksinhuoltajille, joiden 
määrä näyttää kasvavan, on lapsen hoidon 
järjestäminen elintärkeää.” (AK3/1971, 45).
”Perheen ihmissuhteiden täydentäminen on 
tärkeää varsinkin yksinhuoltajaperheiden koh-
dalla sekä yksilapsisissa ja niissä perheissä, 
joissa lasten ikäero on huomattavan suuri.” 
(AK12/1988, 32).

Päivähoitopalveluissa erilaiset perhemallit 
nähdään tasavertaisina kasvuympäristöinä, ei 
haittoina tai riskeinä, joita tulisi kompensoida. 
Huoltajien lisäksi kasvatuskumppaneina ote-
taan huomioon myös muut lapsen läheiset.

Taulukko 31. Käsitys perheen ja yhteiskunnan välisestä vastuunjaosta ja rajoista.

S1 Lasten ja perheiden hyvinvointi on myös 
yhteiskunnan vastuulla.

S2 Lasten ja perheiden hyvinvointi on ”yksi-
tyisaluetta”.

-S2 Jotta perhe selviytyisi tehtävistään, on 
yhteiskuntapolitiikan ja -suunnittelun avulla 
luotava säädöksiä ja rakenteita, jotka tekevät 
yhteiskunnasta paremman lapsille ja perheille.
  
”(---) vanhemmat voidakseen huolehtia lap-
sesta ja hänen kehityksestään, tarvitsevat yhä 
suuremmassa määrässä yhteiskunnan tukea ja 
palveluja” (AK6/1974, 19). 

-S1 Perheen selviytymiseen tehtävistään riittää 
suvun ja lähiyhteisön tuki, yhteiskunnan ei 
tule puuttua perheiden asioihin. (”Snellmani-
lainen malli) Apua perheille vain äärimmäises-
sä hädässä.

Lasten päivähoitolaitostoimikunta (AK1/1967) totesi kahdesta sukupolvesta 
muodostuneen pienperheen yleistyneen. Tämä oli yksi ”päivähoito-ongel-
maan” johtaneita syitä. (mt., 1.) Perheen muutokseen liittyi lasten päivähoi-
tolaitostoimikunnan mielestä myös pienten lasten äitien työssäkäynnin yleis-
tyminen. Taloudellinen pakko oli johtanut tähän erityisesti yhden huoltajan 
perheissä. Lasten päivähoitokomitea (AK3/1971) viittaa perhekoon pienene-
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miseen todetessaan kodeissa olevan ”vähemmän ihmisiä” (mt., 45) vastaa-
maan lasten tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean 
(AK6/1974) mukaan perheiden pieneneminen oli johtanut siihen, että lasten 
mahdollisuudet saada monipuolisia virikkeitä ja vuorovaikutusta kodin piiris-
sä olivat vähentyneet. (mt., 20.) Lasten päivähoitokomitea (AK3/1971) toteaa 
päivähoidon järjestämisen olevan elintärkeää ”vajaaperheiden yksinhuoltajil-
le, joiden lukumäärä näyttää kasvavan” (mt., 45).

Päivähoidon kasvatustavoitteita koskevassa alustavassa muistiossa 
(AK7/1974) todetaan, että päivähoidon tavoitteita asetettaessa on oltava ”tie-
toisia siitä, että perhe on lapsen luonnollinen ympäristö”(mt., 24), jota päivä-
hoidon tulee täydentää. Muistiossa todetaan kasvatusvastuun jakautuvan yhä 
suuremmassa määrin kodin ja yhteiskunnan kesken. Edelleen mainittiin per-
hekoon pieneneminen ja yksinhuoltajien määrän kasvu. Myös pitkät etäisyy-
det sukulaisiin olivat vähentäneet kotien monipuolisia vuorovaikutussuhteita. 
(AK7/1974, 1–3.) 

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (AK9/1978) viittaa tut-
kimuksiin, joiden mukaan avioerolasten sosiaalinen ja emotionaalinen kehi-
tys poikkesi ehjissä perheissä kasvaneiden lasten kehityksestä riippumatta 
siitä, oliko lapsia hoidettu kotona vai päiväkodissa. Avioerolasten sosiaalis-
emotionaalinen kehitys ei ollut sidoksissa äidin ja lapsen väliseen suhteeseen 
(kuten ehjissä perheissä), vaan lähinnä isä-suhteeseen. Lasten välisten erojen 
syyt olivat löydettävissä perhesuhteista, vanhempien kasvatusasenteista ja 
-käyttäytymisestä. Päiväkotihoito ei toimikunnan mukaan lisännyt lasten so-
siaalis-emotionaalisia häiriöitä, mutta ei myöskään korjannut jo olemassa ole-
via häiriöitä. (mt., 40.) Perhekoon pieneneminen sekä yksinhuoltajaperheiden 
määrän lisääntyminen esitetään mietinnössä samaan tapaan kuin kymmentä 
vuotta aikaisemmin ilmestyneissä teksteissä. Perheen tehtäviä todettiin siirty-
neen yhteiskunnalle, toisaalta ydinperheessä elettiin pidempään kuin ennen. 
(AK10/1980, 25.) 

Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunta (AK11/1981)totesi 
kaikkien edeltäjiensä tapaan yhteiskunnan ja perheen muutokset, kuten naisten 
työssäkäynnin lisääntyminen, kaupungistuminen, perhekoon pieneneminen, 
perheiden asuminen erillään sukulaisistaan sekä yksinhuoltajien määrän kas-
vu.  (mt., 2–3.)

Alle kolmevuotiaiden toimintasuunnitelmassa (AK13/1986) toivotaan lisää 
miespuolisia työntekijöitä päiväkodin nuorimpien lasten ryhmiin, koska enem-
mistö yhden huoltajan perheen lapsista oli yksinhuoltajaäitien lapsia.  (mt., 
36.) Suunnitelmassa painotetaan perheyhteisön merkitystä, mutta ydinperheen 
koon pienetessä ja yksinhuoltajaperheiden sekä ns. uusperheiden yleistyessä 
suunnitelmassa nähdään vaarana kiinteiden, perusturvallisuutta luovien ihmis- 
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ja sukulaisuussuhteiden väheneminen. Suunnitelma tähdentää, että lapsi on 
päivähoidossakin nähtävä osana omaa perhettään. (mt., 17; 19.) 

Kolme–viisivuotiaiden toimintasuunnitelman (AK14/1988) mukaan per-
heellä on elämänkaariajattelun mukaisesti eri aikoina erilaisia tehtäviä ja 
vaiheita, jotka seuraavat toisiaan liittyen lasten syntymään, kasvuun ja irtau-
tumiseen ydinperheestä ja vanhemmistaan.  ”Normaaliin” perhe-elämään kuu-
luvina muutostilanteina mainitaan uuden lapsen syntymä, lapsen siirtyminen 
päivähoitoon tai kouluun, sairaudet, muutot, työttömyys, mutta ei esimerkiksi 
avioeroa tai uusperheen muodostumista. Tekstissä viitataan myös ”ei niin nor-
maaleihin” muutostilanteisiin: kuolemantapauksiin ja avioeroihin. (mt., 42–43 
).  

Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelmassa (AK12/1984) pidetään 
tärkeänä lapsen sosiaalisen kehityksen kannalta, että hän oppii ”oman suku-
puolen mukaista käyttäytymistä” ja ”tavanomaisia” perheen ihmissuhteita. 
Perheeseen viitataan tässä puutteen tai vajauksen kautta: perheen ihmissuh-
teiden täydentäminen on erityisen tärkeää yksinhuoltajaperheille, yksilapsisil-
le perheille sekä perheille, joissa lasten välinen ikäero on huomattavan suuri. 
(mt., 32.) 

1990-luvun aineistona olleissa esiopetusasiakirjoissa on niukasti puhet-
ta perheestä. Seuraavaan kerran perhettä käsitellään perusteellisemmin vasta 
varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (AK20/1999), jossa todetaan lapsiper-
heiden määrän väheneminen 1980-luvulta lähtien. Perheet olivat pienentyneet 
ja syntyvyys alentunut. Myös avioerot olivat entisestään lisääntyneet, samalla 
todetaan, etteivät avoliittojen hajoamiset näy tilastoissa. Uusperheetkin maini-
taan: niiden määrä ei muistion mukaan ollut kasvanut eroamisen yleistymises-
tä huolimatta. Yksinhuoltajien määrän kasvaminen mainitaan. (AK20/1999, 
2–3.)

9 2 7 .Äitien,.isien.–.vai.molempien.lapset?

Ainoastaan tutkimusjakson alkuvaiheen teksteistä löytyy viitteitä ajattelusta, 
jonka mukaan äidit olisivat isiä enemmän vastuussa pienten lasten hoidosta ja 
kasvatuksesta. Toisaalta puhetta isien merkityksestä pienen lapsen hoitajana ja 
kasvattajana esiintyy varsin vähän koko tutkimusjakson aikana, mainintojen 
vähäisyyden voi tulkita viittaavan ajatukseen äidin ensisijaisuudesta. Miehiin 
viitataan lyhyesti jo päivähoitokomitean mietinnössä (AK3/1971), mutta en-
simmäinen selkeä maininta miehen ja naisen tasavertaisuudesta pienen lap-
sen kasvattajina löytyy kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunnalta 
(1978). Isät otetaan esille myönteisessä mielessä myös päivähoidon kasvatus-
tavoitteissa (1980) sekä alle kolmevuotiaiden toimintasuunnitelmassa (1986). 
Varhaiskasvatustyöryhmä (1999) toteaa isien viettävän edelleen lasten kanssa 
aikaa vähemmän kuin äitien (Taulukko 32).



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 235

9. TULOSTEN YHTEENVETO JA JÄSENNYS SEMIOOTTISILLA NELIÖILLÄ

Aineistossa ei esiintynyt edes jakson alkupuolen teksteissä suoranaista kai-
puuta malliin, jossa lapset hoidettaisiin yksinomaan kotona. Ns. äidinpalkkaa 
puoltaneet kannanotot, joita esiintyi varsinkin joissakin asiakirjoihin jätetyissä 
eriävissä mielipiteissä, sisälsivät ajatuksen yhteiskunnan tukemasta kotihoi-
dosta (Taulukko 31).

Taulukko 32. Käsitys kasvatus- ja hoitovastuun jakautumisesta perheen sisällä.

S1
Äidit ja isät ovat samalla tavalla vastuussa 
pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta

S2
Äitien vastuu pienten lasten hoidosta ja kasva-
tuksesta on suurempi kuin isien

-S2
Molempien vanhempien vastuuta lapsista tulee 
tukea päivähoidon taholta.
”(---) koskevat vaatimukset luonnollisesti 
kaikkia sellaisia henkilöitä, niin miehiä kuin 
naisiakin, jotka pienten lasten hoidon takia 
työskentelevät oman kotitalouden piirissä” 
(AK3/1971, 38).
”Samoin kasvatusneuvonnassa tulisi korostaa 
miehen ja naisen tasaveroista merkitystä 
lapsen kehitykselle.” (AK9/1978, 150).
”Komitea kiinnittää huomiota siihen, että 
tutkimuksia isän merkityksestä kasvattajana 
on tehty riittämättömästi.” (AK19/1980, 36).

-S1
Päivähoidon on tuettava enemmän äitien roo-
lia pienten lasten hoidossa ja kasvatuksessa.
(laitoshoito on lapselle hyväksi jos)” lasta 
uhkaa hoidottomuus tai häntä hoidetaan 
epätyydyttävästi esim. äidin ymmärtämät-
tömyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi” 
(AK1/1967, 7).
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Taulukko 33. Käsitys perheen sisäisestä työnjaosta ja siitä seuraavista lastenhoitomal-
leista.

S1 
Mo lem mat vanhem mat ovat ammattikoulu-
tettuja ja työelä mässä, lap set ovat osan päivää 
muiden kuin van hempiensa hoi dossa ja kasva-
tuk sessa. 

S2 
Äidit (ja isovanhemmat) ovat kotipiirissä, 
jossa myös lapset hoidetaan.

-S2 
Teollistuneen yhteiskunnan lastenhoitomallin 
rakentaminen. (= julkinen päivähoitojärjestel-
mä) Työn ja perheen yhteensovittaminen ta-
sapuolisesti naisen, miehen ja lapsen kannalta 
tarkasteltuna.
”Yhteiskuntarakenteessa tapahtuneet 
muutokset ovat aiheuttaneet, että vanhem-
mat voidakseen huolehtia lapsesta ja hänen 
kehityksestään, tarvitsevat yhä suuremmassa 
määrässä yhteiskunnan tukea ja palveluja.” 
(AK6/1974, 19).
”Naisten osallistuminen työelämään, koulu-
tukseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan on 
johtanut siihen, että myös kotityöt joudutaan 
jakamaan tasapuolisemmin aviopuolisoiden 
kesken. (---) Komitea esittää, että yhteiskunta-
politiikassa tulisi yleiseksi tavoitteeksi asettaa 
perhe-elämän ja työelämän yhteensovittami-
nen (---).” (AK10/1980, 62–64). 

- S1 
Paluu/siirtyminen malliin, jossa äidit hoitavat 
lapset kotona.  (= äidinpalkka ja/tai miesten 
palkkojen korottaminen niin, että sillä elättää 
myös vaimon.) Opiskelu, työ ja perhe naiselle 
toisensa pois sulkevina vaihtoehtoina.

Isään pienen lapsen hoitajana ja kasvattajana viitattiin lyhyesti jo päivähoi-
tokomitean mietinnössä (AK3/1971). Mietinnössä tähdennetään, että vaikka 
siinä aiemmin oli puhuttu nimenomaan perheenäitien aseman parantamisesta 
”koskevat vaatimukset luonnollisesti kaikkia sellaisia henkilöitä, niin mie-
hiä kuin naisiakin, jotka pienten lasten hoidon takia työskentelevät kotita-
louden piirissä.” (mt., 38). Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta 
(AK9/1978) puolestaan edellytti, että kasvatusneuvonnassa korostetaan mie-
hen ja naisen tasaveroista merkitystä lapsen kehitykselle. (mt., 150.) Päivä-
hoidon kasvatustavoitekomitea (AK10/1980) ehdotti mm. perhekasvatusta 
varusmiespalvelun yhteyteen. Komitea kaipasi myös lisää tietoa isän merki-
tyksestä kasvattajana. (mt., 68–69; 36–37.) Alle kolmevuotiaiden päivähoidon 
toimintasuunnitelmassa (AK13/1986) mainitaan ”isän itsenäinen merkitys” 
pienen lapsen elämässä. (mt., saatesanat). 1990-luvun esiopetusteksteissä on 
niukasti mainintoja perheestä ja niinpä myös isien merkitys otetaan seuraavan 
kerran esille vasta varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (AK20/1999). Siinä 
todetaan lasten kasvattamisen olevan vanhempien yhteistyötä, mutta samalla 
mainitaan miesten vähäisempi lastenhoitovapaiden käyttö ja ylipäätään vähäi-
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sempi lasten kanssa viettämä aika. Työryhmä piti uhkana sitä, että työelämässä 
lapset nähtiin entistä enemmän vain äitien lapsina. (mt., 5; 8.)

9 2 8 .Äitien.työssäkäynti.–.naisten.itsekkyyttä.vai.surkuteltava.
pakko?

Päivähoitolain valmisteluvaiheessa oli tärkeää perustella uuden lain tarve. 
Puhe naisten lisääntyneen työssäkäynnin aiheuttamasta ”päivähoito-ongel-
masta” palveli tätä tarkoitusta. Tämän vaiheen teksteissä naisten työssäkäyn-
tiin viitataan taloudellisena pakkona, jonkin verran työssäkäyntiin viitataan 
myös koulutettujen naisten oikeutena, jopa velvollisuutena. Lasten kannalta 
työssäkäyntiä pidettiin haitallisena, mikä viittaa käsitykseen, että ilman talou-
dellista pakkoa työssä käyvät äidit ajattelevat enemmän omaa ”virkistystään” 
kuin lapsen etua.1980-luvulta alkaen tutkituissa teksteissä ei enää juurikaan 
viitata äitien työssäkäyntiin. Vasta varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa 
(AK20/1999) asia otetaan jälleen selkeästi esille. Työn ja perheen yhteenso-
vittaminen ei näyttäydy ongelmattomana ja työryhmä oli huolissaan siitä, että 
työelämässä lapset nähdään vain äitien lapsina ja naisten työmarkkina-aseman 
epävarmuuteen otetaan myös kantaa (Taulukko 34).

Taulukko 34. Käsitys äitien työssäkäynnistä

S1
Äitien työssäkäynti on yhtä luonnollista kuin 
miesten 

S2
Äitien työssäkäynti on aina erityistapaus, jolle 
on jokin erityinen syy 

-S2
Perheiden palvelut (erityisesti lasten päivähoi-
to) on järjestettävä niin, että molempien van-
hempien työssäkäynti on mahdollista (kahden 
ansaitsijan malli) kaikissa perheissä
”Monille perheenäideille, varsinkin am-
mattikoulutusta saaneille, ansiotyö on myös 
itsestään selvä asia, toiset näkevät sen oikeu-
tenaan, toiset velvollisuutenaan. Yksinomaan 
perheelle omistautumista pidetään myös äidin 
myöhempiä työelämään sijoittumismahdolli-
suuksia vähentävänä tekijänä.”(AK2/1969, 
5–6).

-S1
Perheiden palvelut on järjestettävä niin, että ne 
tarjoavat apua erityistilanteissa, joissa äidin on 
syystä tai toisesta pakko olla työelämässä

”Ottamalla lapsia koko- tai osapäivähoitoon 
päivähoitolaitos auttaa sosiaalisena työmuoto-
na niitä perheitä, joissa on yksi perheenhuol-
taja tai joista äidit taloudellisten tai muiden 
pakottavien syiden vuoksi joutuvat käymään 
ansiotyössä.” (AK1/1967, 13)
”Syynä äidin ansiotyöhön saattaa olla myös 
perheenisän sairaus tai epäsosiaalisuus tahi 
ansiotason alhaisuus.” (AK2/1969, 5).
”Vajaaperheiden yksinhuoltajille, joiden 
määrä näyttää kasvavan, on lapsen hoidon 
järjestäminen elintärkeää.” (AK3/1971, 45).
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Lasten päivähoitolaitostoimikunta (AK1/1967) näkee päivähoidon laadulla 
olevan erityisesti merkitystä lapselle silloin, kun tämä ”ensimmäisinä elinvuo-
sinaan joutuu päivittäin kokemaan oman äidin hoivan puutetta” (AK1/1967, 
6). Toimikunta kytki äidin työssäkäynnistä johtuvan päivähoitotarpeen sosi-
aalisiin ongelmiin ja muihin vaikeuksiin. Äidin työssäkäyntiin viittasi myös 
otaksuma, että koululaisten iltapäivähoitoon tulevista lapsista useimmat "ovat 
vaikeista olosuhteista ja heillä on monia henkilökohtaisia ongelmia” (mt., 
30–31). Toimikunnan mukaan taloudellinen pakko oli johtanut naisten työs-
säkäynnin yleistymiseen, näin oli erityisesti yhden huoltajan perheissä. Myös 
muu kuin taloudellinen pakko saattoi olla työssäkäynnin syynä: ammattikou-
lutettujen naisten työssäkäynti nähtiin sekä oikeutena että velvollisuutena. 
Naisten työssäkäynti oli toimikunnan mukaan myönteistä perheen ja kansanta-
loudelle, mutta ”ei läheskään aina pienten lasten terveen kehityksen kannalta 
katsottuna” (AK1/1967, 4). ”Nousevan sukupolven kasvatusta, kehittyvän ih-
misyksilön auttamista ja ohjaamista hänen ensimmäisinä, persoonallisuuden 
perustaa luovina vuosinaan ei aina nähdä tarpeeksi vaativana ja arvokkaana 
inhimillisenä ja yhteiskunnallisena tehtävänä” (mt., 4).

Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunta (AK2/1969) tote-
si päivähoidon tarpeen kasvavan sekä naisten työssäkäynnin että opiskelija-
avioliittojen lisääntymisen myötä. Äitien työssäkäyntiin viitattiin lähinnä 
yksinhuoltajuuden tuomana pakkona tai perheenisän sairaudesta, epäsosiaa-
lisuudesta tai ansiotason alhaisuudesta johtuvana. Koulutusta saaneiden äitien 
työssäkäynnin todettiin olevan monille myös itsestäänselvyys, jonka toiset 
näkivät oikeutena, toiset velvollisuutena. (mt., 5–6.) Lasten päivähoitokomi-
tea (AK3/1971) piti kysymystä naisen tehtävästä yhteiskunnassa ideologisesti 
vaikeasti ratkaistavana. Tällä näyttäisi viitatun naisen oikeuteen tai velvolli-
suuteen hankkia koulutusta ja osallistua ansiotyöhön sekä näiden yhdistämis-
tä perheeseen ja äitiyteen. (mt., 9.) Mietinnössä todetaan lasten hoitamisen 
kuuluneen perinteisesti naisten tehtäviin. Naisten työpanosta oli kuitenkin 
tarvittu lastenhoidon ohella myös ns. tuotannolliseen toimintaan. Maatalous-
elinkeinon väistyessä oli kotitalouksien tuotannollinen toiminta vähentynyt 
eikä lastenhoitoa ollut enää mahdollista yhdistää entiseen tapaan muuhun 
työhön. Elinkeinorakenteen muuttuminen oli tuonut ammattikoulutuksen ja 
kodin ulkopuolella tapahtuvan ansiotyön myös naisten ulottuville. Yhteiskun-
nallisten olosuhteiden muuttuessa olivat myös asenteet muuttuneet; perintei-
sen roolisidonnaisuuden sijasta korostettiin yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista 
valinnanvapautta. Myös naisten työllisyyden suhdannevaihteluihin viitattiin. 
(mt., 11–12.) Yksinhuoltajuus nähtiin kuitenkin edelleen suurimpana naisten 
työssäkäynnin syynä. (mt., 45). Komitea pohti naisten työmarkkina-asemaa 
laajemminkin: mahdollisuutta lasten kotihoitoon haluttiin tukea, mutta myös 
naisten ansiotyö nähtiin ilmiönä, joka oli tullut jäädäkseen, siksi mietinnössä 
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esitetään toimenpiteitä naisten työhön paluun helpottamiseksi lastenhoitovai-
heen jälkeen. Myös kotitaloudessa työskentelevien naisten asemaa haluttiin 
parantaa. (AK3/1971, 38.)

Lasten päivähoidon säännöstoimikunta (AK4/1972) näki äitien ansiotyön 
johtuvan sekä taloudellisista seikoista että naisten lisääntyneestä ammattikou-
lutuksesta. Opiskelija-avioliittojen yleistyminen oli aiheuttanut päivähoidon 
lisätarvetta opiskelupaikkakunnilla. (mt., 2.) Päivähoidon kasvatustavoitteita 
koskevassa alustavassa muistiossa (AK7/1974) mainitaan naisten työssäkäyn-
nin yleistyminen yhtenä perheiden kasvatustilannetta muuttaneena tekijänä. 
(mt., 1–3.) Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea (AK6/1974) 
kytkee päivähoitotarpeen naisten työssäkäynnin lisääntymiseen, joskin komi-
tea totesi yhteiskuntarakenteen muutokset, jotka olivat aiheuttaneet sen, että 
vanhemmat yleensäkin tarvitsivat yhä enemmän yhteiskunnan palveluja voi-
dakseen huolehtia lapsesta ja hänen kehityksestään. (mt., 19–20.)

Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta [AK9/1978] viittasi tut-
kimukseen jonka perusteella näytti, ettei äitien kotona hoitamien, päiväkodeis-
sa hoidettujen ja isoäitien hoitaminen ehjien perheiden terveiden lasten sosio-
emotionaalisessa kehityksessä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. (mt., 40.) 
Tässä yhteydessä viittaus näyttäisi merkitsevän toimikunnan myönteistä tai 
neutraalia kantaa äitien työssäkäyntiin ja lasten päivähoitoon.

Päivähoidon kasvatustavoitekomitean (AK10/1980)  ilmaisi periaatteessa 
myönteisen kannan naisten työntekoon todetessaan, että ”maamme maatalo-
usvaltaisessa yhteiskunnassa naiset ovat osallistuneet työntekoon kautta aiko-
jen” (AK10/1980, 24). 

Sanamuoto ”osallistuneet työntekoon” ei ehkä ollut loppuun asti harkittu, 
koska erityisesti suomalaisessa maataloudessa sekä naisten että miesten työpa-
nos on ollut yhtäläisesti välttämätön eivätkä naiset ole olleet pelkkiä avustavia 
perheenjäseniä.  

Mietinnössä todetaan päivähoidon lisäksi tarvittavan myös muita yhteis-
kunta- ja perhepoliittisia toimenpiteitä. (mt., 61.) Työssäkäyville äideille oli 
tarjolla pääasiallisesti kokopäiväistä työtä, mikä merkitsi lapsille pitkiä hoi-
topäiviä. Jos äiti halusi pitää kiinni työpaikastaan, hänen oli hankittava hoito-
paikka jo alle vuoden ikäiselle lapselle. Komitea piti tärkeänä äitiyspäivära-
hakauden kiireellistä pidentämistä kolmeentoista kuukauteen ja taloudellisin 
tukimuodoin tulisi tehdä mahdolliseksi äidin tai isän jääminen kotiin hoita-
maan lasta 3-vuotiaaksi työsuhteen katkeamatta. (mt., 63.)

Varhaiskasvatustyöryhmä (AK20/1999) toteaa lasten kasvattamisen ole-
van vanhempien yhteistyötä. Isien todetaan tuolloin ryhtyneen osallistumaan 
entistä enemmän lastensa kasvatukseen. Kuitenkin miehet käyttivät yhä las-
tenhoitovapaita vähemmän kuin naiset. Myös silloin, kun molemmat van-
hemmat olivat kokopäivätyössä, isät viettivät lastensa kanssa 1/3 siitä ajasta, 
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jonka vanhemmat olivat yhteensä lastensa kanssa. (mt, 5.) Työryhmä piti uh-
kana sitä, että työelämässä lapset nähtiin entistä enemmän vain äitien lapsi-
na. Monet merkit kertoivat muistion mukaan siitä, että mahdollisuudet työn 
ja perheen yhteensovittamiseen saattoivat olla huononemassa. Näitä merkkejä 
olivat nuorten naisten lyhyet ja epävakaat työsuhteet, alentuneet tuet, alle yk-
sivuotiaiden määrän kasvu päivähoidossa, aborttien lisääntyminen ja ensisyn-
nyttäjien keski-iän nouseminen 28 ikävuoteen sekä syntyvyyden aleneminen. 
(AK20/1999, 8.)
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10 .TUTKIMUKSEN.LUOTETTAVUUS.
Tutkimuksen menestyksekkään läpiviemisen ja tulosten luotettavuuden kan-
nalta tutkimuskohteen tuttuus voidaan nähdä sekä etuna että rajoitteena. 
Rajoite se voi olla, mikäli tuttuus estää katsomasta asioita toisin, erilaisista 
näkökulmista. Tutkija, joka on itse ollut lähellä tutkimaansa kenttää, joutuu pe-
rustelemaan ratkaisunsa erityisen tarkasti sekä itselleen että lukijoilleen. Klaus 
Ederin (1998) mukaan tietyn kulttuurin sisä- ja ulkopuolelta saadaan erilaista 
tietoa, joista kumpaakaan ei voi pitää lähtökohtaisesti oikeampana tai tarkem-
pana. (mt., 103.) Omassa työhistoriassani on 16 vuoden ajanjakso lastentar-
hanopettajana lapsiryhmässä. Työn ohessa suoritettujen jatko-pintojen jälkeen 
olen toiminut opettajana yliopistossa ja muissa koulutusorganisaatioissa. 
Tutkijana kiinnostukseni on kohdistunut varhaiskasvatusjärjestelmään ja sen 
rakentumiseen ja rakentamiseen. Olen seurannut varhaiskasvatuskeskustelua 
1980-luvulta alkaen ja myös osallistunut siihen kirjoittamalla ja puhumalla. 
Olen siis jossain määrin osa tutkimaani ilmiötä, mutta tutkimusaineistonani 
olevien tekstien tuottamisessa en ole ollut mukana. Tätä taustaa vasten uskon, 
että olen pystynyt katsomaan tutkimuskohdettani sekä riittävän läheltä että tar-
peellisen välimatkan päästä.

Kysymystä tutkijan ja tutkimuskohteen välisestä suhteesta on käsitelty me-
netelmäkirjallisuudessa erityisesti kvalitatiivisen tutkimusotteen yleistymisen 
myötä. Kenneth Gergenin (1994, 72) mukaan meillä ei ole mahdolli suutta koh-
data tutki maamme todellisuutta puhtaana, sellaisenaan, kohtaamme sen aina 
josta kin nä kökul masta käsin merkityksellistettynä. Toisin sanottuna tutkijalla 
ei ole käytössä Arkhimedeen pis tet tä (Heller 1995, 13) tai paikkaa Olympok-
sen rinteiltä (Ozga 2000, 36), josta käsin yhteiskunnallisia ilmiöitä voitai siin 
arvi oida ikään kuin ul kopuo lelta ja ob jektiivises ti. Voidaankin väittää, että pe-
rinteinen positivistinen ihanne tutkijan minuuden hävittämisestä tutkimuksen 
uskottavuuden ja luotettavuuden takaamiseksi on hylätty eikä subjektiivisten 
elementtien myöntäminen automaattisesti johda tutkimuksen kriittisen arvon 
rapautumiseen. (Pekkola 2008., 178–179.)  Allekirjoitan em. käsityksen, mutta 
tämä ei vapauta tutkijaa teknisestä huolellisuudesta ja eettisestä tarkkuudesta 
suhteessa tutkimuskohteeseensa. On esimerkiksi välttämätöntä, että tutkijan, 
tutkimuskohteen ja -aineiston välinen dialogi on mahdollisimman läpinäky-
vää, jolloin lukija voi seurata tutkijan tekeminen ratkaisujen ja tulkintojen yh-
teyttä tutkimusaineistoon niin tarkoin kuin mahdollista. 

Tutkija kantaa luonnollisesti aina vastuun tekemistään tulkinnoista ja kva-
litatiivisen tekstianalyysin ollessa kyseessä on aina mahdollista, että toinen 
tutkija päätyisi jossain määrin erilaisiin johtopäätöksiin samasta aineistosta. 
Leena Ahteenmäki-Pelkonen (1997) on todennut tilanteesta, jossa tutkimuk-
sen tekijä ja sen lukija päätyvät saman aineiston ja samanlaisen analyysitavan 
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perusteella erilaisiin tuloksiin, että erilaiset tulkinnat antavat todennäköisesti 
aikaisempaa monipuolisemman kuvan ilmiöstä, mitä voidaan pitää myös kva-
litatiivisen tutkimuksen tavoitteena. (mt., 270.) Klaus Mäkelän (1990) mukaan 
vaatimuksena ei ole, että kaksi tulkitsijaa tulee tarkalleen samaan lopputulok-
seen, vaan se, että lukijalle annetaan mahdollisuus arvioida ja hyväksyä tutki-
jan tekemät ratkaisut. (mt., 59.) 

Julkisen ja suhteellisen vähän aikaa sitten ilmestyneen asiakirja-aineiston 
analyysin ja tältä pohjalta tehtyjen tulkintojen pätevyyttä ja todenmukaisuut-
ta varmentaa se, että aineisto ei ole vain tutkijan hallussa, vaan periaatteessa 
jokaisen lukijan ulottuvilla; aineiston julkisuus asettaa tutkijan tekemät tulkin-
nat alttiiksi kritiikille ja mahdollisille kilpaileville tulkinnoille. Mitä lähem-
mäs nykyaikaa aineisto tulee, sitä enemmän on potentiaalisia lukijoita, joille 
asiakirjat ovat tuttuja. Tällaisia tekstejä tässä tutkimuksessa ovat esimerkiksi 
1980-luvun jälkeen ilmestyneet opetussuunnitelmatekstit, jotka ovat levinneet 
laajalti muussakin kuin hallinnollisessa käytössä. Vanhimmat asiakirjat ovat 
sidottuja monisteita ja ne löytyvät kaikki eduskunnan kirjastosta: ensimmäis-
ten tutkimieni asiakirjojen ilmestymisestä on kulunut yli 40 vuotta, viimei-
simmän tekstin julkaisemisesta runsas 10 vuotta. Tutkimuksen luotettavuutta 
parantaa, jos tutkijan lisäksi toinen lukija pystyy ymmärtämään tehtyjen tul-
kintojen yhteyden aineistoon, yhtymään tulkintoihin tai vähintään hyväksy-
mään tulkinnat perustelluiksi. (Kts. esim. Tynjälä 1991.)Tämä ei kuitenkaan 
vielä merkitse sitä, että toinen lukija olisi päätynyt tarkalleen samanlaisiin tul-
kintoihin, mikä viittaa kvalitatiivisen tekstianalyysin konstruktivistiseen tai re-
lativistiseen luonteeseen: merkitys luodaan lukemis- ja tulkitsemisprosessissa.  
Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan väitetä, ettei tekstillä olisi myös realistisen 
(objektiivisen) ontologian mukaista tulkitsijasta riippumatonta merkitysraken-
netta, jonka sen tuottaja on sille aikanaan antanut. Niinpä myös tämän tutki-
muksen luotettavuutta parantavia tekniikoita on ollut tutkimusraportin osien 
luettaminen henkilöillä, jotka ovat olleet mukana tuottamassa tutkittuja asia-
kirjoja komitean tai työryhmän jäseninä. Näiden henkilöiden kommentit sekä 
mahdollisuus käydä heidän kanssaan keskusteluja kahdesta aineistoon kuulu-
neesta keskeisestä ja laajasta dokumentista – Päivähoidon kasvatustavoiteko-
mitean mietinnöstä (AK10/1980. KM 1980: 31) ja Varhaiskasvatustyöryhmän 
muistiosta (AK20/1999. TM 1999:4) – vahvistivat uskoani siihen, että olen 
muidenkin asiakirjojen osalta onnistunut pysymään tulkinnoissani uskollisena 
tutkimalleni aineistolle.

Aineisto on analysoitu pääosin tekstilähtöisesti ilman ennalta päätettyjä 
kategorioita käyttäen apuneuvona tutkimusongelmista johdettua väljää luoki-
tusrunkoa, joka on esitelty luvussa 6.2. Siinä vaiheessa, kun aineistosta alkoi 
hahmottua piirteitä, jotka viittasivat kompetentin lapsen konstruktion esiin-
tymiseen suuressa osassa asiakirjoja, kohdistin huomioni tähän piirteeseen ja 
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kävin aineiston läpi uudelleen. Vastaavalla tavalla toimin havaitessani aineis-
tossa heikon perheen konstruktioon viittaavia merkkejä, näin hahmottuivat 
myös edellisten käsitteelliset vastinparit, heikon lapsen ja kompetentin per-
heen konstruktiot. Olen pyrkinyt pitämään mielessä, että käsitykset ja ”viral-
linen” tapa puhua lapsesta ja lapsuudesta ovat mitä suurimmassa kulttuuri- ja 
aikasidonnaisia: näin ollen voidaan olettaa, että 1970-luvun kompetentti lapsi 
esiintyy teksteissä hieman erilaisena puhuntana kuin 1990-luvun vastaava lap-
suuskonstruktio. Olen kuitenkin pyrkinyt lähestymään tekstejä käsitteellisesti 
yhteismitallisin hakukriteerein asiakirjan kirjoittamisajankohdasta riippumatta 
ja näin tunnistamaan niiden perusasennoitumisen lapseen kompetentti–heikko 
-skaalalla, samoin vastaavasti perheeseen. 

Esimerkiksi haastatteluaineistoon – tai vaikkapa eduskunnan täysistunto-
pöytäkirjoihin – verrattuna asiakirja-aineistolla on sekä etunsa että rajoitteen-
sa. Asiantuntijoiden laatimissa virallisissa asiakirjateksteissä pyritään yleen-
sä mm. mahdollisimman suureen tasapuolisuuteen, jolloin teksteistä löytyy 
yleensä viitteitä hyvinkin moneen suuntaan ja teksti pyrkii tavallaan ottamaan 
mahdolliset vastaväitteet jo ennakolta huomioon. Olen pyrkinyt välttämään 
aineistoni pakottamisen suuntaan tai toiseen käyttämällä kolmatta kategoriaa, 
johon olen sijoittanut tekstit, joiden lapsuus- tai perhepuhe on selvästi kaksi-
jakoista. (Vaihtoehtoisina kategorioina kompetentti, heikko tai kaksijakoinen.) 
Mikäli tekstissä ei ole ollut riittävästi ainesta tulkinnan tekemiseksi, olen jät-
tänyt sen luokittelematta mihinkään ryhmään ja myös maininnut ratkaisusta 
kyseisessä kohdassa. Olen perustellut ratkaisuni aineistoesimerkein ja tulkin-
tojen yhteys aineistoon on paikannettavissa sitaattien ja lähdeviittausten avul-
la. Tekemääni jaottelua voidaan pitää karkeana ja suuntaa antavana, mutta sen 
avulla on mahdollista pelkistää ja nostaa keskusteluun suuria linjoja tutkituista 
teksteistä tutkitulta yli 30 vuoden jaksolta.

Hannu Simola (1995) on Kari Paloseen (1988) viitaten luonnehtinut teks-
tintulkintaan pohjautuvaa tutkimusta ja sen luotettavuuden arviointia. Tällai-
nen tutkimus voidaan parhaassa tapauksessa nähdä ”tietystä ja perustellusta 
näkökulmasta tapahtuvana järjestelmällisenä, järkiperäisenä ja tosiasioihin 
perustuvana tekstin tulkintana, jonka päämääränä on tietyn ilmiön ymmärret-
täväksi tekeminen uudella, jäsentyneellä ja tätä kautta toivon mukaan jotenkin 
hyödyllisellä tavalla” (Palonen 1988, 31). Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
ollut pelkistää ja tehdä ymmärrettäväksi päivähoidon ja varhaiskasvatuksen 
rakentumisen suuria linjoja. Näkökulmina ovat olleet palvelujärjestelmän 
käyttäjiä – lapsia ja perheitä – koskevat käsitykset ja tältä pohjalta erottuvien 
diskursiivisten muodostelmien esiin nostaminen ja tulkinta. Tutkimuksen ylei-
sempi hyödyllisyys jää aina lukijoiden arvioitavaksi.
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11 .VASTAUKSIA.TUTKIMUSKYSYMYKSIIN.–.
JA.UUSIA.KYSYMYKSIÄ.

Tässä luvussa esitetään kootusti vastaukset tutkimuskysymyk-
siin sekä tarkastellaan lähemmin aineistosta löytyneitä kahta kes-
keistä diskurssia: universalistista lapsuusdiskurssia sekä familis-
tista perhediskurssia. Luvussa tarkastellaan myös muita keskeisiä 
teemoja, joita ovat lapsuuden uhkat ja tarjoumat, ydinperhe normaalin 
perheen mittapuuna sekä äitien työssäkäynti. Luvussa pohditaan lisäksi 
kotikasvatuksen tukemista päivähoidon missiona sekä ongelma-ajattelua 
järjestelmän legitimoijana. Lopuksi pohditaan aineistossa ilmenneitä jän-
nitteitä sekä niiden mahdollisia yhteyksiä varhaiskasvatuksen ei-diskur-
siiviseen todellisuuteen ja varhaiskasvatusjärjestelmän kehittämiseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut jäsentää ja kuvata suomalaisen varhaiskas-
vatuksen kehitystä ja kehittämistyötä alkaen päivähoitolainsäädännön valmis-
teluista ja päättyen linjauksiin uudelle vuosituhannelle. Tutkimuksen avulla 
on pyritty erityisesti tekemään näkyväksi ja tulkitsemaan valtakunnallisten 
linjaavien ja ohjaavien asiakirjojen esittämää kuvaa lapsesta ja perheestä, joita 
varten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta suunniteltiin ja kehitettiin.  Tehtävän-
asettelua täsmennettiin kolmella alaongelmalla, joita käsitellään seuraavassa.

I
Ensimmäiseksi kysyttiin, millaisia lapsi-, lapsuus-, perhekäsityksiä sekä käsi-
tyksiä kasvatus- ja hoitovastuun jakautumisesta perheen ja yhteiskunnan välil-
lä on löydettävissä eri vuosi kymmenten arvovaltaisista varhaiskasvatusta kos-
kevista asiakirjoista. Keskeisin kysymys oli, millaista lasta ja perhettä ajatellen 
järjestelmä oli luotu ja kehitetty.

Universalistinen lapsuusdiskurssi
Aineistosta löytyi koko tutkitulta 32 vuoden ajalta selkeänä käsitys universaa-
lista lapsuudesta, minkä perusteella aineiston vallitseva lapsuusdiskurssi on 
nimetty universalistiseksi (Taulukko 35). Universalistinen lapsuusdiskurssi11 
erottuu aineistosta koko tutkitun ajanjakson osalta. Tekstien yhtymäkohdat 
11Yleismerkityksessään universalismi viittaa esim. käsitteisiin, jotka soveltuvat kaik-
kiin ihmisiin tai asioihin kaikissa tilanteissa. Tässä universaali lapsuus viittaa hyvän 
lapsuuden kriteereihin, jotka ovat sovellettavissa kaikkiin lapsiin kaikkialla. Diskurssi 
on nimetty tämän perusteella ja sen ääripäät heikko ja kompetentti lapsi on johdettu 
paitsi lapsuuden sosiologiassa käydystä keskustelusta, (selostettu tarkemmin luvussa 
2.1.4.), myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lapsen osallisuutta (participation) ja 
suojelua (protection) koskevista periaatteista.
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YK:n lapsen oikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksia koskevaan yleisso-
pimukseen ovat tunnistettavissa. Universalistiseen lapsuuskäsitykseen viittaa 
erityisesti asiakirjoissa ilmenevä ajatus siitä, että oikeus hoivaan, kasvatukseen 
ja opetukseen kuuluu yhtäläisesti kaikille lapsille perhetaustasta ja asuinpaikas-
ta riippumatta. Vielä 1970-luvun Suomessa erot maaseudun ja kaupungin sekä 
maan eri osien välillä olivat suuret, mikä tuodaan esille myös päivähoito- ja 
varhaiskasvatuspalvelujen linjauksissa. Myös erilaiset perhetaustat lapsuuden 
ympäristöinä nähtiin eriarvoisuutta tuottavina seikkoina, joihin puuttumista 
yhteiskunnan palveluilla pidettiin tärkeänä. Ajatus kaikille kuuluvasta hyväs-
tä lapsuudesta iloisena ja huolettomana leikin aikana on esitetty aineistossa 
eksplisiittisesti. Oppiminen ei korostu vielä samalla tavalla varhaislapsuudesta 
puhuttaessa: vasta kuusivuotiaiden kohdalla alkaa näkyä merkkejä lähestyvän 
oppivelvollisuuden mukanaan tuomista velvoitteista. 

Aineiston lapsuuskäsitystä voidaan kutsua paitsi universalistiseksi, myös 
moderniksi. Teksteistä välittyy kuva modernista suomalaisesta lapsuudesta, 
johon kuuluu fyysinen ja emotionaalinen huolenpito sekä kehityspsykologi-
aan nojautuva käsitys lapsen parhaasta. Kompetentin lapsen konstruktio on 
kiinnostavalla tavalla ristiriidassa universalistisen ja modernistisen lapsuus-
diskurssin kanssa. Huolenpito lapsista nähdään modernissa lapsuusajattelussa 
paitsi perheen, myös yhteiskunnan tehtävänä. Ajatus huolenpitovastuun (hoi-
to ja kasvatus) jakamisesta vanhempien ja yhteiskunnan välillä samoin kuin 
erilaisten lapsiperheille osoitettujen tulonsiirtojärjestelmien tarpeellisuudesta 
ilmaistaan aineistossa eksplisiittisesti. Varsinkin jakson alkupuolella ilmesty-
neissä teksteissä yhteiskuntapolitiikka ja -suunnittelu ovat vahvasti esillä.

Taulukko 35. Universalistinen lapsuusdiskurssi ja sen käsitteelliset ääripäät.

Diskurssin nimi Universalistinen lapsuusdiskurssi

Diskurssin käsit-
teelliset ääripäät

Kompetentin lapsen konstruktio       Heikon lapsen konstruktio

Kompetentin lapsen konstruktio esiintyy runsaassa puolessa (11/20 tekstiä) 
tutkituista päivähoito- ja esiopetusteksteistä, kahdessa tutkitussa tekstissä 
lapsuuspuhe on kaksijakoista.  Täydentävänä päivähoitoaineistona käyte-
tyt Stakesin 1990-luvun raportit (6 kpl) edustivat kaikki kompetentin lapsen 
konstruktioon viittaavaa ajattelua. Ennen päivähoitolain säätämistä ilmesty-
neiden asiakirjojen (4 kpl) lapsuuskäsitys sijoittui heikon lapsen konstruktion 
suuntaan; päivähoitoa perusteltiin mm. lapsen suojelemisella vaaroilta. Lap-
suuden nähtiin myös muuttuneen ylipäätään aikaisempaa vaarallisemmaksi ja 
vaativammaksi elämänvaiheeksi. Suunnilleen 1970-luvun puolivälistä alkaen 
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aineiston lapsikäsitys alkaa kallistua kompetentin lapsen konstruktion puoleen 
ja lukumääräisesti näin painottuneita tekstejä on myös yhteensä eniten (Tau-
lukko 36). 

Voidaankin pohtia, tarvittiinko heikon lapsen konstruktiota – lapsen suoje-
lemisen näkökulmaa – lainsäädännön valmisteluvaiheessa legitimoimaan uut-
ta palvelujärjestelmää. Lainsäädännön valmistuttua ei suojeltavan ja pulassa 
olevan lapsen konstruktio ollut enää samalla tavalla tarpeellinen, joten tilalle 
alkoi muotoutua käsitys lapsesta ryhmässä pärjäävänä itsenäisenä toimijana. 
Eeva Huttusen (1989) mukaan kokopäivähoidon yleistyminen päivähoitolain 
ja äitien työssäkäynnin myötä suorastaan edellytti aikaisemman ”tuntevan lap-
sen” korvaamista reippaalla ja kykenevällä lapsella. Uusi kompetentti lapsi 
kykeni sopeutumaan kokopäivähoitoon ilman tuntevan lapsen kokemaa ero-
ahdistusta.(mt., 41.) Heikon lapsen konstruktio sisältää myös em. käsityksen 
lapsesta tuntevana ja ikävöivänä. 

Merkille pantavaa on, että lapsuuden sosiologian uuden paradigman vä-
hittäinen emergoituminen paikannetaan yleensä vasta 1980-luvulle (Prout & 
James 1997, 9–30), joten tutkitut varhaiskasvatustekstit eivät ainakaan tutki-
musjakson alkupuolella ole suoraan yhdistettävissä ko. paradigmaan tai siitä 
käytyyn laajempaan keskusteluun, joka ajoittuu vasta myöhemmäksi. 1990-lu-
vun teksteissä näkyy jo selvemmin yhteys tuolloin keskeiseen asemaan nous-
seeseen konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sekä uuteen lapsuuden sosio-
logiaan.

Universalistinen lapsuusdiskurssi määrittää ”normaalin lapsuuden”, johon 
kuuluu mm. yhtäläinen oikeus huolenpitoon ja opetukseen. Lapsen subjektiivi-
nen oikeus päivähoitopaikkaan ja maksuttomaan esiopetukseen ovat tyypillisiä 
universalistisia oikeuksia. Muita universalistisia lapsuutta koskevia oikeuksia 
ovat esimerkiksi lapsilisä ja äitiyspakkaus. Oppivelvollisuus puolestaan on 
nähtävissä sekä universalistisena velvoitteena että oikeutena, edellyttäähän 
lapsen oikeuksien sopimus, että alkeisopetus on paitsi maksutonta, myös pa-
kollista. Suomalainen lapsuus on siis sosiaalinen konstruktio, johon em. uni-
versalistiset oikeudet kuuluvat. Partikularistiseen lapsuusajatteluun puolestaan 
kuuluu esimerkiksi ajatus lapsille kohdistuvien palvelujen (kasvatus, koulutus, 
kulttuuri jne.) markkinahinnoittelusta sekä julkisten palvelujen ja tulonsiirto-
jen tarveharkintaisuudesta.
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Taulukko 36. Päivähoitoa ja kuusivuotiaiden esiopetusta linjanneiden asiakirjojen 
lapsuus- ja perhekonstruktiot.

Heikko 
lapsi

Kompetentti 
lapsi

Heikko 
perhe

Kompetent-
ti perhe

Kaksi-
jakoinen 
lapsikäsitys

Kaksi-
jakoinen 
perhekäsitys

Päivähoito/
ydinaineisto 
(12 kpl)

6 kpl 6 kpl 8 kpl - -  4 kpl

Päivähoito/
täydentävä 
aineisto
(6 kpl)

- 6 kpl - 6 kpl - -

Esiopetus/ydin-
aineisto
(8 kpl)

- 5 kpl 2 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl

Tekstejä yh-
teensä
(20 + 6 kpl)

6 kpl 11kpl
 (+ 6)

10 kpl 2 kpl + 
(6)

2 kpl 5 kpl

Familistinen perhediskurssi

Voimakkaasti perhemyönteinen familistinen12 diskurssi on erotettavissa ai-
neistosta koko tutkimusjakson ajalta. Familistinen hyvä vanhemmuus (kts. 
esim. Jallinoja 2006, 15) esiintyy teksteissä lähinnä kaukaisena ihannetilana, 
johon pääsemiseksi perhettä pitää kaikin tavoin tukea, mutta jonka saavuttami-
sesta ei näy merkkejä. Familistisen perhediskurssin käsitteellisiksi ääripäiksi 
on nimetty kompetentin ja heikon perheen konstruktiot.  (Taulukko 37.)

Taulukko 37. Familistinen perhediskurssi ja sen käsitteelliset ääripäät.

Diskurssin nimi Familistinen perhediskurssi

Diskurssin 
käsitteelliset 
ääripäät

Kompetentin perheen konstruktio        Heikon perheen konstruktio

Varhaiskasvatusasiakirjojen perhekäsitys on pääsääntöisesti heikon perheen 
konstruktion mukainen lähes koko tutkitun ajanjakson osalta. Näin on laita 
erityisesti päivähoitoa linjanneissa teksteissä, joista 8 (päivähoitoasiakirjoja 

12 Familismi on määritelty aiemmin luvussa 3.2.4. Familisimi viittaa yleisimmässä 
merkityksessään ”perhemyönteisyyteen”. Diskurssin ääripäät on johdettu vastaavista 
lapsuuskonstruktioista. Niiden taustalla on myös familistisen diskurssin ”hyvä vanhem-
muus” (Jallinoja 2006, 15) tai ”vahva vanhemmuus” (Hoikkala 1993, 53–54.) käsitteel-
lisine vastakohtineen (heikko, huono tai hukassa oleva vanhemmuus).
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oli mukana yhteensä 12, lisäksi 6 kpl 1990-luvun täydentävään aineistoon kuu-
luvia tekstejä) kallistui heikon perheen suuntaan. Perhekäsitys voi olla myös 
kaksijakoinen, jolloin tekstistä löytyy molempiin ääripäihin viittaavaa puhun-
taa, päivähoitoteksteissä tällaisia oli 4. Kaksijakoisuus ei ole sinänsä outoa, 
harvoinhan missään ilmiössä on vain yhteen ominaisuuteen viittaavia piirteitä. 
Harvoin siis myöskään tosielämän perhe on ainakaan kaikissa tilanteissa joko 
pelkästään kompetentti tai pelkästään heikko. Tässä yhteydessä kiinnostavaa 
on se, ettei kaksijakoista puhuntaa juurikaan todeta ääneen tai avata, vaan per-
heen heikkous ja kompetenssi näyttäytyvät hämmentävällä tavalla ristiriitai-
sena käsityksenä perheestä. Teksteissä saatetaan todeta, osan perheistä olevan 
erityisen tuen tarpeessa tai erityisen haavoittuvassa tilanteessa, jolloin lukija 
voi päätellä suurimman osan perheistä pärjäävän hyvin. Varsin yleisesti perhe 
kuitenkin esiintyy yläkäsitteenä tai yleiskategoriana, johon voidaan soveltaa 
kaikkia perheisiin viittaavia mainintoja, koskivatpa maininnat sitten perheen 
kyvykkyyttä tai sen haurautta.

Päivähoitoa koskevasta ydinaineistosta ei löydy yksiselitteisesti perheen 
kompetenssiin luottavaa tekstiä. Täydentävänä 1990-luvun aineistona käy-
tetyissä kuudessa Stakesin raportissa voidaan havaita siirtymää kompetentin 
perheen suuntaan. Raporteissa ei tosin esiinny riittävästi perhepuhetta, että sen 
perustella voisi tehdä perusteellisempia tai moniulotteisempia, mutta vanhem-
pien osallisuutta painottavien mainintojensa perusteella ne on sijoitettu kom-
petentin perheen konstruktion edustajien joukkoon (Taulukko 36). 

Taulukossa 36. on nähtävissä, miten päivähoito- ja esiopetustekstien lap-
suus- ja perhekäsitykset eroavat toisistaan. Kompetentin lapsen konstruktion 
vallitsevuus koko varhaiskasvatusajattelussa (esiopetus osana varhaiskasva-
tuksen kokonaisuutta) korostuu, kun huomioidaan, että esiopetusteksteissä 
kompetentti lapsi esiintyy viidessä asiakirjassa kahdeksasta, kun taas kahdessa 
esiintyy kaksijakoinen lapsikäsitys.

Esiopetusasiakirjoissa on yleensä melko vähän puhetta perheestä, mutta 
tutkituista kahdeksasta esiopetustekstistä kahdessa on tunnistettavissa hei-
kon perheen konstruktio ja kahdessa kompetentin perheen, yhden perhekä-
sitys tulkittiin puolestaan kaksijakoiseksi (Taulukko 36). Perhe- ja lapsuus-
puheen kompetenssia korostava aines lisääntyy tutkimusjakson edetessä sekä 
esiopetus- että päivähoitoteksteissä. Viimeisen tutkitun päivähoitoasiakirjan 
(Varhaiskasvatustyöryhmän muistio 1999) lapsikäsitys onkin yksiselitteisesti 
lapsen kompetenssia esiin tuova, kun taas perhekäsitys on voimakkaasti kak-
sijakoinen. 
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Lapsuuden uhkat ja tarjoumat
Käsitys lapsuuden toimintaympäristöstä, sen uhkista, puutteista ja tarjoumis-
ta13 muuttui teksteissä vuosikymmenten kuluessa. Tutkimusjakson alkupuo-
lella varhaiskasvatuksen (erityisesti 6-vuotiaiden esiopetuksen) tärkeimmäk-
si tehtäväksi nähtiin kotien niukan tai yksipuolisen viriketarjonnan kompen-
soiminen. Puhe virikkeiden ylitarjonnasta ja varhaiskasvatuksen tehtävästä 
viriketulvan tasapainottajana ja jäsentäjänä ilmaantuu teksteihin 1980-luvulle 
tultaessa. Puhe korkeatasoisesta lastenkulttuurista lapsen perusoikeutena sekä 
ns. roskakulttuurin tuomitseminen häviävät teksteistä jokseenkin kokonaan 
1970-luvun jälkeen. Monikulttuurisuus lasten maailmaan kuuluvana ilmiönä 
puolestaan ilmaantuu asiakirjoihin vasta 1990-luvun alussa, tätä ennen esiin-
tyy joitakin mainintoja kansainvälisyyskasvatuksesta. Kasvun ja kasvatuksen 
yhteys sosiaaliseen sukupuoleen on myös osa hyvän lapsuuden määrittämistä; 
varhaiskasvatusteksteissä tasa-arvokasvatus näyttäisi kuuluvan 1970-luvun 
kasvatusajatteluun kun taas 1980-luvulla korostettiin tyttöjen ja poikien erilai-
suutta ja sen mukaista kasvatusta. 1990-luvulle tultaessa näyttäisi tutkittujen 
tekstien valossa siltä, että Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo olisi ollut 
jo loppuun saatettu projekti ja näin ollen myös viittauksia tähän aihepiiriin on 
enää niukasti.  Varhaiskasvatuksen – tässä tapauksessa erityisesti esiopetuk-
sen – tarjoamat virikkeet ja korkeatasoinen lastenkulttuuri esiintyivät lapsen 
elämään laatua tuovina tarjoamina. Monikulttuurisuus ja tietotekniikan hyö-
dyntäminen varhaiskasvatuksessa ilmaantuivat uusiksi tarjoumiksi jakson lop-
pupuolen teksteissä.

Ydinperhe normaalin perheen mittapuuna
Tutkituissa asiakirjoissa äidin, isän ja lasten muodostama ydinperhe on nor-
maalin perheen mittapuu, ja tästä poikkeaviin perhetyyppeihin (esim. yhden 
huoltajan perhe) viitataan lähinnä vajavuutena tai ongelmana. Muita perhe-
tyyppejä (esimerkiksi sateenkaariperheet) ei mainita lainkaan. Äidin keskeistä 
merkitystä korostetaan tutkimusjakson alkuvaiheen teksteissä ja lähinnä tuo-
hon ajankohtaan sijoittuvat myös viitteet ajattelusta, jonka mukaan äidit olisi-
vat isiä enemmän vastuussa pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Puhetta 
isien itsenäisestä merkityksestä pienen lapsen hoitajana ja kasvattajana esiin-
tyy varsin vähän, vaikka ensimmäiset viittaukset isään ilmaantuvat teksteihin 
jo 1970-luvulla. Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (1999) isien todetaan 
edelleen viettävän edelleen lasten kanssa äitejä vähemmän aikaa ja työelämäs-
sä arvellaan nähtävän lapset liiaksi vain äitiensä lapsina.  
13 Tarjoumalla tarkoitetaan tässä lapsen ulottuvilla olevaa myönteistä mahdollisuutta, 
jonka vastakäsitteitä ovat erilaiset uhkat ja puutteet. Kyttä (2003) käyttää affordance-
käsitettä (suom. tarjouma) viittamaan ympäristön lapsiystävällisyyteen esim. lapsen 
vapaiden liikkumismahdollisuuksien kannalta. (mt., 43–45.) 
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Äitien työssäkäynti
Alkuvaiheen teksteissä (1967–1972) äitien työssä käynti esitetään joko talou-
dellisesta pakosta tai naisten itsensä toteuttamisen tarpeesta johtuvana. Lasten 
kannalta työssäkäyntiä pidetään haitallisena, mutta 1980-luvulta alkaen äitien 
työssäkäyntiä näytettäisiin pidetyn normaalina tilanteena eikä sitä juuri kom-
mentoida. Vasta varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (1999) asia otetaan jäl-
leen esille ja todetaan yhä edelleen olemassa oleva työn ja perheen yhteenso-
vittamisen vaikeus.

Kasvatus- ja hoitovastuun jakautuminen
Tutkitut tekstit edustavat jokseenkin johdonmukaisesti näkemystä, jonka mu-
kaisesti perhe ja yhteiskunta jakavat jonkinasteisesti vastuuta pienten lasten 
hoidosta ja kasvatuksesta. Päivähoitojärjestelmä nähdään yhtenä tämän yh-
teiskunnallisen vastuun ilmentymistä. Vanhempia epäillään kuitenkin toistu-
vasti pyrkimyksistä sysätä kasvatusvastuuta instituutiolle, joten järjestelmän 
kehittämisessä varoitetaan mm. siitä, ettei päivähoitojärjestelmää kehitettäessä 
tulisi viedä tilaa kotikasvatukselta. 

II
Toiseksi tutkimuksessa kysyttiin, millä tavoin on määritelty tarve, jolla päi-
vähoidon ja julkisen varhaiskasvatuksen kehittämistä on perusteltu eri vuosi-
kymmenillä.  Kysyttiin myös, millaiseen tarpeeseen tai ongelmaan on haettu 
ratkaisua päivähoidon avulla. Edelleen tarkasteltiin myös sitä, mitä hyvää päi-
vähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmän on oletettu tuovan lapsille ja perheille.

Korvaamista, täydentämistä vai tukemista?
Äidin hoivaa korvaavan sijaishoidon järjestäminen ansiotyössä käyvien äitien 
– erityisesti yksinhuoltajien – hoidotta jääville lapsille, oli päivähoitolainsää-
däntöä valmistelevien asiakirjojen ääneen lausuttuna tavoitteena. Kotikasva-
tuksen tukeminen ja täydentäminen olivat tavoitteina alusta lähtien ja päivä-
hoidon kasvatustavoitteissa (1980) kyseinen missio vahvistettiin. Alusta asti 
muistettiin kuitenkin tähdentää, että toiminnan tulisi myös tarjota lapsille vi-
rikkeitä ja huolenpitoa – modernin ja universalistisen hyvän lapsuuden ainek-
sia. Myös korkeatasoisen lastenkulttuurin tarjoaminen nähtiin kuuluvaksi lap-
sen perusoikeuksiin ja näin ollen myös varhaiskasvatuspalveluihin erityisesti 
1970-luvulla ilmestyneissä asiakirjoissa. Epätasaisten lapsuuden kasvuedelly-
tysten tasaaminen ja kotikasvatuksen puutteiden kompensoiminen oli alusta 
asti keskeinen perustelu erityisesti kuusivuotiaiden esiopetukselle, mutta myös 
koko varhaiskasvatukselle yhtä ikäluokkaa laajemmassa merkityksessä. Van-
hempien työssäkäynnin mahdollistavan sijaishoidon järjestäminen oli kuiten-
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kin ensisijaisena tavoitteena, ”lasten virikkeiden tarve” (KM 1971: A 20, 11) 
tuli vasta tämän jälkeen.

Tutkituissa teksteissä puhutaan sekä kotikasvatuksen täydentämisestä että 
tukemisesta päivähoidon tehtävänä. Kotikasvatuksen tukemisesta ja täyden-
tämisestä puhuttiin jo sosiaalihallituksen lastentarhan perustamista koske-
vassa suosituksessa vuodelta 1968. Siinä määritellään lastentarhan tehtäväksi 
kotikasvatuksen tukeminen ja täydentäminen edistämällä lasten ruumiillista, 
henkistä ja siveellistä kehitystä, johon mm. esikoulukomitea viittaa puhues-
saan lastentarhan tavoitteista ja työtavoista. (KM1972: A13, 15.) Teksteissä on 
esimerkkejä vanhemmille suunnattavasta kasvatusneuvonnasta, vanhempien 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä vanhempien osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämisestä päivähoidossa, mutta kotikasvatuksen täydentämi-
sen ja tukemisen käsitteellinen sisältö tai erot eivät käy selväksi asiakirjoista. 
Kotikasvatuksen täydentäminen yhteiskunnan tarjoamalla varhaiskasvatuspal-
velulla voitaneen ymmärtää siten, että lapset viettävät osan päivästä tavoitteel-
lisessa ja ohjatussa ryhmätoiminnassa, jossa he saavat oppimiskokemuksia, 
jotka eivät olisi muutoin heidän ulottuvillaan. Vanhempien työssäkäynnin ajan 
kotihoitoa korvaava päivähoito on myös helposti ymmärrettävissä, koska pieni 
lapsi tarvitsee aikuisen huolenpitoa silloinkin, kun vanhemmat eivät ole käden 
ulottuvilla: kysymys on siis selkeästi osa-aikaisesta sijaishoidosta. Myös ko-
tikasvatuksen korvaamisesta päivähoidossa voitaisiin puhua, koska tuskinpa 
lapsia on koskaan ollut tarkoitus jättää kasvatukselliseen tyhjiöön niiksi tun-
neiksi, mitkä he viettävät päivähoidossa.  

Kotikasvatuksen korvaamisesta ei kuitenkaan kuule puhuttavan, eikä ai-
hetta käsitellä myöskään tutkituissa asiakirjoissa. Kotikasvatuksen ja -hoi-
don korvaamisesta puhutaan yleensä lähinnä lastensuojelun viitekehyksessä: 
vanhempien antama kasvatus ja hoito saatetaan joutua kokonaan korvaamaan 
huostaanottomenettelyllä¸ milloin lasten kotiolot ovat erityisen vaikeat.  

Päivähoitolain 2a §:n mukaan päivähoidon tulee ”omalta osaltaan” vastata 
suotuisan kasvuympäristön tarjoamisesta, kyseinen lainkohta pitää sisällään 
varsin selkeän laadullisen (pedagogisen) järjestämisvelvoitteen. Lain mukaan 
sijaishoidon tarjoaminen ei riitä, kyseisen toiminnan on myös vastattava 2a §:n 
velvoitteita; päivähoidolla on kiistaton lakisääteinen velvoite varhaiskasvatuk-
sen tarjoamiseen. 

Lakitekstin muotoilu kotikasvatuksen tukemisesta on jättänyt tilaa monen-
laisille tulkinnoille. Tuleeko päivähoidossa tukea myös huonoa kotikasvatusta 
tai kotona käytettyjä arveluttavia kasvatusmenetelmiä? Voidaan kysyä, eikö 
päivähoidossa pyritä rehellisesti korvaamaan vanhempien antama kasvatus 
niinä tunteina, jolloin lapset ja vanhemmat ovat päivittäin toisistaan erossa. 
Lapset viettävät päivähoidossa yleensä päivittäin 8–10 tuntia (esiopetuksessa 
tai osapäivähoidossa noin 4 t/päivä tai erilaisin järjestelyin muutamina päivinä 
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viikossa) vanhempien ollessa tuon ajan muualla. Vastaavasti on henkilökun-
nan työajasta Jarmo Lounassalon (Keskinen & Lounassalo 2001) tekemien 
työaikalaskelmien mukaan 72 % lasten kanssa tehtävää hoito-, kasvatus- ja 
opetustyötä. (mt., 2001, 243.) 

Prosenttiluvun pienuus selittyy sillä, että Lounassalon työaikalaskelmat on 
tehty 2000-luvun alussa, jolloin vielä päiväkodin kokopäiväryhmässä lasten-
tarhanopettajan ryhmävastuu oli n 5, 5 t/päivä, loppu työaika oli varattu suun-
nitteluun, kokouksiin jne. Ns. iltavuorossa oleva toinen lastentarhanopettajan 
vastasi iltapäivästä, myös hänen ryhmässä oloaikansa oli n. 5,5 t. Sittemmin 
tilanne on monissa kunnissa muuttunut ja myös lastentarhanopettajien suun-
nitteluaikaa on supistettu ja työvuoro käytetään monin paikoin lapsiryhmässä 
kokonaan tai lähes kokonaan siitä huolimatta, että sopimusteksteissä toimin-
nan suunnitteluun on osoitettu n 8 % viikkotyöajasta. 

Vanhempien antaman kasvatuksen tukemiseen (keskustelut, ohjaus, neu-
vonta jne.) kuluu Lounassalon laskelmien mukaisesti työntekijän työajasta 
normaaleina työpäivinä korkeintaan 20 minuuttia (4,3 % työajasta) vanhem-
pien tuodessa tai hakiessa lasta. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen vakiin-
tuneisiin työmuotoihin kuuluvat erikseen sovittavat pidemmät keskustelut, 
vanhempainillat ym. vastaavat. Näistä muodostui päivää kohti laskettuna 4, 
5 min, mikä on puolestaan 1,2 % työajasta. (Keskinen & Lounassalo 2001, 
243.) Työaikalaskelmien perusteella näyttäisi, että kotikasvatuksen tukeminen 
esiintyy varhaiskasvatusteksteissä yllättävän suurella painoarvolla suhteessa 
siihen, kuinka pieni osa se on ajankäytöllisesti normaalitilanteissa. Lasten op-
pimisen ja kehityksen tukeminen sekä kotikasvatuksen tukeminen esitetään 
yleensä keskenään tasavahvoina, vaikka pelkästään yksinkertaisilla tuntilas-
kelmilla olisi osoitettavissa, että julkisen varhaiskasvatuksen keskeinen anti 
sekä lapsille että perheille on nimenomaan lapsiryhmissä tapahtuva toiminta. 
Toki lapsen kokema laadukas ryhmätoiminta ja hyvät oppimiskokemukset voi-
daan tulkita myös kotikasvatusta tukevaksi. Tämän tulkinnan selvempi arti-
kuloiminen saattaisi parantaa lapsiryhmissä tehtävän työn arvostusta. Edellä 
olevan valossa ei näyttäisi löytyvän perusteita korvata päiväkotien pedagogista 
henkilökuntaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneilla ammattiryhmillä. 
Tukea ei siis näytä löytyvän myöskään sille, että päiväkotityötä olisi syytä lin-
jata ainakaan nykyistä vahvemmin sosiaali- ja perhetyön suuntaan.

Aineiston perusteella näyttäisi, että suomalaisessa päivähoidon varhaiskas-
vatuksessa kotikasvatuksen tukeminen on sivuuttanut kotikasvatuksen täyden-
tämisen, mutta sen paremmin itse käsitettä kuin työtapaakaan ei ole onnistuttu 
määrittelemään kovin tarkasti siitä huolimatta, että kotikasvatuksen tukemi-
nen mainitaan myös päivähoitolaissa. (§ 2a.) Näyttäisi, että retorinen puhe 
kotikasvatuksen tukemisesta on yksi osa päivähoito- ja varhaiskasvatuksen 
legitimointia. Vaikka päivähoito tosiasiallisesti korvaa vanhempien antamaa 
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hoitoa ja kasvatusta sinä aikana, kun lapset ovat erossa vanhemmistaan, ei täs-
tä ole soveliasta puhua. Kotikasvatuksen tukeminen näyttäytyy tässä valossa 
eufemismina, jolle on toistaiseksi ollut vaikea osoittaa konkreettista sisältöä. 
Koska hoidon ja kasvatuksen korvaaminen on sensitiivinen kysymys – se 
voitaisiin tulkita vanhempien kasvatusvastuun murentamiseksi – on kehitetty 
kiertoilmaus kotikasvatuksen tukeminen. 

Järjestelmän luomisen alkuvaiheen puhe ”kasvatusneuvonnasta” – kai-
kessa vanhakantaisuudessaankin – kuulostaa ”tukemispuheeseen” verrattuna 
avoimelta ja selkeältä. Neuvontaa edeltää yleensä neuvon pyytäminen ja neu-
vontaa voi myös kieltäytyä ottamasta vastaan tai suhtautua neuvoon kriittises-
ti. Kiinnostava, mutta vähän pohdittu kysymys on, voiko perhe halutessaan 
sanoutua irti tuettavana olemisesta, mutta silti jatkaa yhteistyötä päiväkodin 
henkilökunnan kanssa. Eeva Huttusen (1981) kotikasvatuksen tukemista päi-
väkodeissa käsitelleen toimintatutkimuksen johtopäätöksinä oli mm. se, että 
vanhempia tulisi yleisen sosiaalipalvelujärjestelmän käyttäjinä velvoittaa osal-
listumaan yhteistyöhön ja yhteiskuntaa puolestaan velvoittaa antamaan tähän 
mahdollisuus työaikajärjestelyillä. Kaupungin ohjesääntö velvoitti tutkimus-
päivä koteja tekemään yhteistyötä, mutta sen sisällöistä ei ollut ohjeistusta. 
Yhteistyön tuli Huttusen tutkimuksen mukaan painottua ehkäisevään työhön 
ja lapsen kehityksen edistämiseen, eikä korjaavaan tai terapeuttiseen toimin-
taan. (mt., 129–130.) Kyseinen tutkimus sijoittuu 1980-luvun alkuun, jolloin 
sosiaalihallinnossa alettiin muutoinkin painottaa perhetyötä päivähoidon kon-
tekstissa. (Keskinen & Lounassalo 2001, 243.)

Hieman kärjistäen voidaan väittää, että vanhemmat luovuttavat paitsi täy-
den vastuun lapsensa fyysisestä turvallisuudesta ja hoidosta, myös selkeän 
kasvatusvastuun päivähoitoa toteuttaville siksi ajaksi, kun ovat itse erossa lap-
sestaan. Kysymys on suuresta luottamuksen osoituksesta, johon päivähoidon 
tulisi myös pyrkiä parhaansa mukaan vastaamaan. Toisaalta esimerkiksi Hut-
tunen (1989) on väittänyt vanhempien kasvatusvastuun ulottuvan myös ”vas-
tuuksi päivähoidon laadusta”. (mt., 19). Stakesin lanseeraama kasvatuskump-
panuuden käsite tulkintoineen on tuonut omat painotuksensa kasvatusvastuuta 
koskevaan keskusteluun. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vas-
tuu, varhaiskasvatuksen henkilökunnalla taas koulutuksensa antama tieto ja 
osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden edellytysten luomisessa. (Sta-
kes 2007, 31.) Taulukossa 38. on kuvattu esimerkein kotikasvatuksen täyden-
tämisen, tukemisen ja korvaamisen muotoja erilaisissa palvelumuodoissa.
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Taulukko 38. Kotikasvatuksen ja -hoidon täydentäminen, tukeminen ja korvaaminen 
julkisilla palveluilla.

Tavoite Palvelujärjestelmä/Lain-
säädäntö/Palvelun saata-
vuus ja velvoittavuus

Palvelun/toiminnan si-
sältö käyttäjän kannalta

Palvelun/kontaktin kesto

Kotikasva-
tuksen täy-
dentäminen 

(Käytän-
nössä myös 
korvaaminen 
sinä aikana, 
kun lapsi on 
päivähoidos-
sa)

Päivähoito (varhaiskasva-
tuspalveluna)/Laki lasten 
päivähoidosta.
Kuusivuotiaiden esiope-
tus/ Perusopetuslaki
 (Molemmat lapsen sub-
jektiivisia oikeuksia)

Lapset viettävät osan 
päivästä/koko päivän 
ohjatussa ryhmätoimin-
nassa. 

Noin 4–10 t/ päivä (tai 
erilaiset osaviikko- ym. 
järjestelyt)
Esiopetus 700 t/vuosi + 
täydentävä päivähoito

Kotihoidon 
korvaaminen

Päivähoito/Laki lasten 
päivähoidosta

(Lapsen subjektiivinen 
oikeus)

Lapset viettävät päivä-
hoidossa vanhempien 
työssäkäynnin tai opis-
kelun vaatiman ajan.

Noin 4–10 t/ päivä (tai 
erilaiset osaviikko- ym. 
järjestelyt)

Kotikas-
vatuksen 
tukeminen

Päivähoito (varhaiskasva-
tuspalveluna)/Laki lasten 
päivähoidosta. 

(Lapsen subjektiivinen 
oikeus)

Vanhempien ja henki-
lökunnan väliset kes-
kustelut lasta tuodessa 
ja hakiessa + erikseen 
sovitut keskustelut, 
tilaisuudet sekä ohjaus 
muihin palveluihin.

Noin 0–15 min/ päivä
+ sopimuksen mukaan.

Kotihoi-
don JA 
-kasvatuksen 
korvaaminen 
kokonaan

Lastensuojelu/Lastensuo-
jelulaki

(Huostaanotto on huol-
tajan/jien kanssa sovittu 
tai tahdonvastainen 
toimenpide. 
Lapsen universalistinen 
oikeus suojeluun.)

Lapset asuvat viran-
omaisten päätöksellä 
väliaikaisesti tai 
pysyvästi muualla 
kuin vanhempiensa 
luona. Huostaanotettu 
lapsi voi osallistua myös 
päivähoitoon ja /tai 
esiopetukseen.

Toistaiseksi *)

*) Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Huostassapito on lopetettava heti, kun huos-
tassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole. Alle 18-vuotiaan huostassapidon lopet-
taminen edellyttää, että kasvuolot ovat olennaisesti parantuneet ja säilyneet riittävän 
hyvinä riittävän pitkään. Huostassapito lakkaa viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. 
(Sosiaaliportti 2009.)
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2000-luvun alussa lanseerattu kasvatuskumppanuuden käsite viittaa vanhem-
pien ja henkilökunnan tietoiseen sitoutumiseen toimimaan yhdessä lasten kas-
vun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. (Stakes 2007, 31.) Kumppanuus on 
kuitenkin suhdekäsite ja ilman täydentäviä selityksiä se ei vielä kerro mitään 
yhteistoiminnan tavoitteista sisällöistä. Suhdekäsitteenä se viittaa osapuolten 
tasavertaiseen ja vapaaehtoiseen kumppanuuteen, mikä voi olla jossain mää-
rin ongelmallista kun kysymys on julkishallinnollisesta palvelujärjestelmäs-
tä. Kumppanuus ei tässä tapauksessa perustu vapaaehtoisuuteen tai valintaan 
kummankaan osapuolen kannalta. Voidaan myös kysyä, onko kumppanuus 
liian intiimi käsite soveltuakseen kuvaamaan julkisessa virassa tai toimessa 
olevan henkilön ja kuntalaisen välistä suhdetta. Perinteinen ”yhteistyö kotien 
kanssa” (myös: vanhempien tai perheiden kanssa) korvattiin tietoisesti kasva-
tuskumppanuuden käsitteellä. Yhteistyö on toiminnallinen käsite, joka suuntaa 
huomion tekemiseen (lapsen hyvinvoinnin edistämiseen, kasvun ja kehityksen 
tukemiseen), joka yhdistää eri osapuolia, joten on mahdollista, että käsite säi-
lyy edelleen käytössä kasvatuskumppanuutta täsmentävänä.

Kysymys ei luonnollisestikaan ole siitä, että kasvatuskumppanuus olisi 
käsitteenä negatiivinen tai että sen takana olisi pahantahtoisia pyrkimyksiä. 
Julkiseen käyttöön ja päivittäistä toimintaa ohjaamaan tarkoitettuja käsitteitä 
tulee kuitenkin myös voida tarkastella kriittisesti. Eufemismit ja ns. mahtisa-
nat14 (Pursiainen 2007) ohjaavat ajattelua ja toimintaa ja siksi tutkimuksessa 
on pyrittävä myös ko. käsitteistön avaamiseen eri näkökulmista. Jenny Ozga 
(2000) varoittaa hallinnollisten uudiskäsitteiden kritiikittömästä käytöstä. Hän 
näkee vaarana mm. kielen merkitysten hämärtymisen ja vanhojen käsitteiden 
korvautumisen ontoilla (hollowed out) muotitermeillä. Tällöin sanat voivat 
menettävää merkityksensä tai alkaa merkitä jopa vastakkaista asiaa. (mt., 6–7.) 

Kiintoisaa on myös se, ettei kuusivuotiaiden esiopetuksen ohjeistuksessa 
puhuta kotikasvatuksen tukemisesta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa todetaan, että opettaja ja huoltajat kantavat yhdessä vastuun siitä, että 
lapsi osallistuu esiopetukseen, mutta kotikasvatukseen ei puututa. (Opetushal-
litus 2000, 7.)

Kokopäivähoidon käyttäminen näyttäisi päivähoitolain valmisteluvaiheen 
asiakirjoissa 1960- ja 70-lukujen taitteessa olleen leimautunutta ja leimaavaa: 
kokopäivälasten kotitaustan oletettiin ilman muuta olevan ”vaikea”.  Tästä on 
vielä pitkä matka vuoden 1996 jälkeiseen tilanteeseen, kun myös hyvätuloisten 
kahden huoltajan perheiden lapset pääsivät päivähoitopalveluista osallisiksi. 
14 Terho Pursiaisen (2007) mukaan joillakin sanoilla on tiettyä metafyysistä charmia. 
Ne luovat kuulijaan auvon tunteita riippumatta siitä, mitä ne merkitsevät, jopa riippu-
matta siitä, ymmärtääkö tämä, mitä puhuja tarkoittaa. Mahtisanat ovat vallan välineitä. 
(mt.) 
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Jo 1980-luvulla alle 3-vuotiaiden kokopäiväryhmiin ilmaantui subjektiivista 
päivähoito-oikeutta käyttävien hyvin koulutettujen ja hyvätuloisten äitien lap-
sia ja kokopäivähoidon leimaavuudelta alkoi vähitellen hävitä pohja.

Mikä sitten voisi olla varhaiskasvatuksen ja muiden hyvinvointi-instituu-
tioiden kontribuutio nykypäivän perhe-elämässä? Kokevatko vanhemmat päi-
vähoidon varhaiskasvatuksen uhkana vanhemmuudelleen vai vanhemmuutta 
tukevana, on jossain määrin epäselvää. Pelko ammattikasvattajia kohtaan tun-
tuu joka tapauksessa olevan yksi keskeinen juonne suomalaista päivähoito- ja 
varhaiskasvatuskeskustelua. Myös päivähoitolakia edeltäneissä syksyn 1972 
valtiopäiväkeskusteluissa osa kansanedustajista pelkäsi kasvatusalan koulu-
tuksen saaneiden työntekijöiden syrjäyttävän kokonaan äitien ”luonnolliseksi” 
määritellyn osaamisen. (Onnismaa 2002.) 

Maarit Alasuutarin (2003) väitöstutkimuksen mukaan osa vanhemmista 
kokee ”yhteiskunnalliset kasvattajat” jossain määrin uhkana. (mt., 58–60.) 
Toisaalta Alasuutarin mukaan vanhemmat kokevat asiantuntijoilla olevan tie-
toa ja ymmärrystä lapsen kehityksestä, mutta puhuessaan perheestä, sen ih-
missuhteista ja vanhemmuudesta vanhemmat määrittelevät itsensä parhaiksi 
asiantuntijoiksi. (mt.,166–167.) Olisiko Alasuutarin tutkimustuloksesta otet-
tavissa oppia päivähoidon perustehtävän sekä työkäytäntöjen kehittämiseen? 
Voitaisiinko ajatella, että varhaiskasvatuksessa uskallettaisiin keskittyä lap-
seen ja lasten kanssa tehtävään työhön, jota voitaisiin kutsua kotikasvatuksen 
täydentämiseksi – miksei myös tukemiseksi, onhan tukeminen mainittu myös 
laissa? Tilanteissa, joissa vanhemmat kaipaavat apua sosiaalityön tai vaikkapa 
terveydenhuollon osaamiseen kuuluvissa asioissa, vanhempia voitaisiin – ku-
ten päiväkotien työotteeseen on ennenkin kuulunut – ohjata ottamaan yhteyt-
tä muihin moniammatillisen palveluverkoston palveluihin. Lähituen pienen 
lapsen kasvun ja kasvatuksen kysymyksissä tulee luonnollisesti edelleenkin 
olla saatavana päivähoidon työntekijöiltä, joiden ammattitaitoon tulisi kuulua 
myös työkentän rajaaminen ja moniammatillinen yhteistyö kunnan muiden 
palvelujen kanssa. 

Voiko elinvoimainen kasvatusjärjestelmä perustua ongelma-ajattelulle?
Päivähoitojärjestelmän luominen läksi siis liikkeelle ongelman toteamisesta ja 
määrittelystä. Lastentarhatyön 1800-luvun loppuun sijoittuvista alkuvuosista 
asti ongelmaksi oli koettu hoidotta jääneet ansiotyössä käyvien äitien lapset. 
Yhtäläisesti kansanopetus on aikanaan nähty kansansivistyksen ohella mm. 
ratkaisuna ongelmaan, jonka kaduilla vaeltelevat toimettomat lapset muo-
dostivat. (Antikainen ym. 2000, 74–75.) Suomessa lastentarhatoiminta alkoi 
saman huolen takia: työläisäitien alle kouluikäiset lapset haluttiin saada pois 
pihojen ja katujen huonojen vaikutteiden ulottuvilta. (Hänninen & Valli 1986, 
70–72; Eerola-Pennanen 2009, 31–32.) Naisten työssäkäynnin yleistyessä 
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kaikissa yhteiskuntaluokissa 1960-luvun edetessä alettiin puhua turvattomis-
ta ”avainkaulalapsista” (esim. Onnismaa 2002) ja ryhdyttiin valmistelemaan 
lainsäädäntöä em. ongelman ratkaisemiseksi. Järjestelmää luotaessa haluttiin 
irtisanoutua köyhäinhoitoajattelusta (KM 1971: A 20, 26), jonka nähtiin olleen 
leimallista lasten päivähoidolle, josta haluttiin uuden lain myötä luoda yleinen 
sosiaalipalvelu kaikille sen tarpeessa oleville. Päivähoito oli kuitenkin pitkään 
tarveharkintainen palvelu ja se oli myös käyttäjiään jossain määrin leimaava: 
olihan paikkoja tarjolla vain pahimpaan tarpeeseen. Vasta subjektiivinen oi-
keus poisti kokopäivähoidon leimaavuuden, kun myös keski- ja hyvätuloisten 
perheiden lapset pääsivät mukaan toimintaan.

Lasten pitämistä poissa kaduilta ja takapihoilta ei käytetä enää nykyään 
päivähoito- ja peruskoulujärjestelmän olemassaolon legitimoimiseen, mutta 
koululaisten iltapäivähoidosta käydyssä keskustelussa voidaan erottaa saman-
tapaisia sävyjä. Keskustelussa on vedottu sekä koululaisten joutilaiden ilta-
päivien turvattomuuteen että lasten joutumiseen huonoille teille vailla orga-
nisoitua silmälläpitoa. (Strandell & Forsberg 2005.) Päivähoitojärjestelmää ja 
lainsäädäntöä on ylläpidetty ja kehitetty pian 40 vuoden ajan; voidaan kysyä, 
ollaanko järjestelmän kehittämisessä ja sen olemassaolon legitimoimisessa 
edelleen ongelmakeskeisessä ajattelussa.

III
Kolmanneksi kysyttiin, millaisia jännitteitä ja vastakkainasetteluja tai keske-
nään ristiriitaisia konstruktioita tai kilpailevia päämääriä aineistosta löytyy. 
Ongelma johdattelee kysymään edelleen, millaiseen suuntaan päivähoito- ja 
varhaiskasvatusjärjestelmää on pyritty eri aikoina muovaamaan aineistosta 
löytyneiden diskurssien ja konstruktioiden pohjalta.

Kompetentin lapsen heikko perhe
Tutkittujen tekstien valossa varhaiskasvatuksen arvovaltaisesta asiantuntijapu-
heesta erottui ensimmäisen tutkimusongelman kohdalla kuvattu kiinnostava 
jännite, kompetentti lapsi–heikko perhe, joka näyttäisi leimaavan tutkittuja 
asiakirjoja lähes koko tutkimusjakson ajan. Päivähoito- ja esiopetustekstien 
vertailu viittaa siihen, että erityisesti päivähoitoa on kehitetty ajatellen hei-
kon perheen kompetenttia lasta. Myös kuusivuotiaiden esiopetusta koskevissa 
teksteissä lapsi on nähty pääsääntöisesti kompetenttina, mutta perheeseen viit-
taavia mainintoja esiintyy melko vähän tai suhtautuminen perheeseen on neut-
raalimpaa.  On mahdollista, että esiopetustekstit edustavat jo jossain määrin 
”koulumaista” ajattelua, jossa koulun ja kodin välinen työnjako on perinteises-
ti ollut selkeämpi kuin päivähoidossa.  Koulumaailmassa on kenties enemmän 
tapana, että osapuolet (koti ja koulu) luottavat toistensa kykyyn hoitaa omat 
tehtävänsä.
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Analyysin valossa näyttäisi siltä, että suomalaista päivähoitojärjestelmä on 
alkuvaiheessaan luotu ajatellen sekä lasta että perhettä heikkoina, suojelua ja 
tukea kaipaavina. Järjestelmähän luotiin ratkaisuksi avain kaulassa päiviään 
viettävien lasten turvattomuuteen ja hälventämään yksinhuoltajien ja uraäitien 
huolta lapsistaan. Yhteiskunnan kannalta kysymys oli sekä vastuun kantami-
sesta ja jakamisesta perheiden kanssa että naisten työvoimareservin saamisesta 
työmarkkinoiden käyttöön. Taustalla oli myös ajatus kustannuksista, mitä hoi-
dotta jääneet lapset myöhemmin saattaisivat aiheuttaa yhteiskunnalle nuori-
sorikollisuuden ja mielenterveysongelmien muodossa. (kts. myös Onnismaa 
2002.) 

Päivähoitolain säätämisen jälkeen järjestelmää näyttäisi siis lähdetyn ke-
hittämään ajatellen kompetentiksi hahmotettua lasta ja heikkoa perhettä. Asian 
voisi ilmaista myös niin päin, että järjestelmä onkin luotu ajatellen ensisijaisesti 
kompetentin lapsen kroonisesti pulassa olevaa heikkoa perhettä. Tarkastelles-
saan amerikkalaista koulujärjestelmää David Labaree (1997) on todennut, ettei 
kysymys ole siitä, ettei tiedettäisi, kuinka tehdä esimerkiksi kouluista parem-
pia. Kysymys on pikemminkin siitä, että taistellaan siitä, millaisia päämääriä 
julkisen koulutuksen tulisi palvella; Labareen mukaan kasvatusjärjestelmän ta-
voitteenasettelu on poliittinen, ei tekninen kysymys. Labaree kysyy mm., onko 
realistista olettaa, että järjestelmä voisi sekä palvella keskenään ristiriitaisia ta-
voitteita että säilyä koherenttina ja tehokkaana. Saman kysymyksen voi esittää 
myös suomalaiselle päivähoitojärjestelmälle. Jos järjestelmää kehitetään siten, 
että lähtökohtana on luottamus lapsen pärjäävyyteen, mutta vakavasti epäil-
len perheiden kasvatuskykyjä, on vaikea ajatella, ettei tämä vaikuttaisi tavalla 
tai toisella toiminnan luonteeseen ja laatuun. Tällainen viestittää esimerkiksi 
päivähoidon henkilökunnalle siitä, että vanhempien (aikuisten) kanssa tehtävä 
työ on arvokkaampaa kuin työ lapsiryhmissä. Jos lapsi tulkitaan omillaan pär-
jääväksi, antaa se mahdollisuuden esimerkiksi lapsiryhmätyön niukempaan re-
sursointiin. Jos perheet jatkuvasti tulkitaan ongelmaisiksi ja työn ensisijaisiksi 
kohteiksi, voidaan tätä käyttää legitimoimaan suomalaisen varhaiskasvatuksen 
entisestään vahvaa sosiaalityöpainotteisuutta.

Päivähoito – monifunktioinen palvelujärjestelmä perheen ja yhteiskunnan ra-
japinnalla
Kysymystä hoito- tai kasvatusjärjestelmän tavoitteista tai tehtävästä voidaan 
tarkastella myös systeemiteoreettisessa viitekehyksessä. Niklas Luhmannin 
(2004) systeemiteorian peruslähtökohtia on se, että modernissa yhteiskunnassa 
vanhat monifunktioiset järjestelmät ovat eriytyneet yksifunktioisiksi toimin-
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takokonaisuuksiksi15. Perhe on esimerkki perinteisesti monifunktioisesta toi-
mintakokonaisuudesta, joka esimodernina aikana huolehti sekä kasvatuksesta, 
sosiaaliturvasta että oikeuden jakamisesta sen piiriin kuuluville. Nyky-yhteis-
kunnissa, erityisesti ns. pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa, sosiaaliturvas-
ta ja oikeuden jakamisesta vastaavat omat eriytyneet funktiojärjestelmänsä. 
(Luhmann 2004, 158–164.) Lasten päivähoidosta puhuttaessa vastuu hoidosta, 
kasvatuksesta ja opetuksesta jakautuu jossain määrin perheen ja julkisten ins-
tituutioiden kesken, joskin vanhemmilla on edelleen kokonaisvaltainen vastuu 
lastensa hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä myös silloin, kun lapsi osallis-
tuu päivähoitoon. Päivähoito ja siihen sisältyvä varhaiskasvatus voidaan nähdä 
toimintakokonaisuutena, joka pyrkii olemaan monifunktioinen; sen pitää sa-
man järjestelmän piirissä pystyä huolehtimaan lasten perushoidosta, kasvatuk-
sesta ja opetuksesta sekä perheiden ja kotikasvatuksen tukemisesta. 

Päivähoidolle kuuluvien tehtävien piiriä on pyritty sekä laajentamaan että 
rajaamaan, edellä mainitut tehtävät on kirjattu 37 vuotta vanhaan lakiin las-
ten päivähoidosta. Päivähoito toimii yksityisen (perhe) ja julkishallinnollisen 
elämän rajapinnalla; päivähoitojärjestelmä merkitsee perheen ihmissuhteiden 
intimiteetin ja julkishallinnollisen viranomaistyön saattamista lähelle toisiaan 
– jopa niiden astumista toinen toistensa reviireille. Lastentarhojen ja päivä-
kotien sijainti yksityisen ja julkisen rajalla on tuottanut eri aikoina erilaisia 
tulkintoja vanhempien ja ammattilaisten välisestä suhteesta. Lastentarhatyön 
alkuvuosina 1800- ja 1900-lukujen taitteessa naimattomat ja lapsettomat opet-
tajattaret eivät epäröineet valistaa työläisäitejä kasvatuksessa ja äitiydessä, 
vaan lastentarhanopettajan auktoriteetti suhteessa äiteihin oli vahva. (Meret-
niemi 2004.) Myöskään tämän tutkimuksen alkupuolella, 1960-luvun lopulla 
ja 1970-luvulla ilmestyneessä aineistossa ei kaihdettu puhua asiantuntijoiden 
jakamasta kasvatusneuvonnasta. 

Tämän tutkimuksen kattaman ajanjakson alkupuolen teksteissä asiantun-
tija–maallikko -asetelmaa ei pyritty millään tavoin peittelemään. Pian asia-
kirjoihin alkoi tulla mainintoja vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan 
tasa-arvoisemmasta tai -vertaisemmasta suhteesta. Vanhempien osallisuuden 
ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä puhuttiin kaiken aikaa enemmän, 
mutta tästä huolimatta asiakirjoissa näyttäisi säilyneen tietty epäluottamus 
perheiden selviytymistä ja kasvatuskykyjä kohtaan. 2000-luvun varhaiskas-
vatusajatteluun lanseerattu kasvatuskumppanuuden käsite ei vielä esiintynyt 
tutkituissa asiakirjoissa.

15 Toisaalta moni- ja yksifunktioisuuden välinen raja on häilyvä: inhimillinen toiminta 
on aina jonkinasteisesti monifunktioista. (esim Sevänen 2008.) Tässä yhteydessä on 
olennaista se, että perheen tehtäväalue on kaventunut verrattuna entiseen ja että yhteis-
kunnallinen kehitys on tuottanut mm. Luhmannin (2004) tarkoittamia eri tavoin rajat-
tuja toimintajärjestelmiä.
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Ihanteita, jännitteitä ja kaksoisviestintää
Päivähoitojärjestelmän tarpeellisuus sekä lasten, perheiden että yhteiskunnan 
kannalta lienee kiistaton. Toisaalta julkisin varoin ylläpidettyä palvelua on 
alusta asti myös kritisoitu ja jännite pienten lasten kotihoitomallin ja julkisen 
päivähoidon välillä on ollut kaiken aikaa olemassa. Toisaalta on ollut olemas-
sa ammatikseen lasten kanssa työskentelevien tarve taata työnsä jatkuvuus ja 
legitimaatiopohja. Kyseinen legitimaatioperusta on saanut vahvistusta moder-
nista lapsuusajattelusta, jonka mukaisesti työskentely lasten kanssa vaatii ai-
kuisilta erityisiä tietoja ja taitoja, jotka hankitaan muodollisella koulutuksella. 
(Eerola-Pennanen 2009, 49.) Toisaalta kotikasvatuksen ensisijaisuutta on ko-
rostettu voimakkaasti juuri lastentarhanopettajakoulutuksessa.  

Lastentarhatyön varhaisina vuosina toiminnan ollessa pääosin yksityistä 
filantrooppista toimintaa, lastentarhanopettajan ammatti tarjosi naimattomille 
säätyläisnaisille mahdollisuuden ”yhteiskunnalliseen äitiyteen”16: tilaisuuden 
saada arvostettu ammatti ja työ sekä elää lasten ympäröimänä, kuten naisen 
osaan tuolloin kuului. (Kts. myös Johansson 2004.) Maija Meretniemi (2007; 
2010) puolestaan on puhunut 1800- ja 1900-lukujen vaihteen lastentarhois-
ta eräänlaisina opettajattarien ”laajennettuina olohuoneina”, jotka kalustettiin 
viihtyisiksi ja kotia muistuttaviksi.  On vaikea sanoa, missä määrin lasten-
tarhanopettajan työstään saaman tyydytyksen, kutsumuksen ja ammatillisen 
kunnianhimon ja toisaalta koulutuksessa tähdennetyn kotikasvatuksen ensi-
sijaisuuden välillä vallinnut ristiriita on ollut tiedostettua, missä määrin taas 
eräänlainen kaksoissidos tai -viesti. (Bateson 1973.) 

Myös Pirkko-Liisa Rauhala (1996) on kiinnittänyt huomiota päivähoito-
järjestelmän varhaisessa suunnitteluvaiheessa ilmenneisiin ristiriitaisiin näke-
myksiin – eräänlaiseen kaksoissidokseen.  Jo vuonna 1951 valmistuneessa ko-
miteamietinnössä (KM 1951: 72) todettiin naisten työelämään osallistumisen 
tarpeellisuus sekä puollettiin lastentarhatoimintaa kasvatuksellisin perustein. 
Samalla kuitenkin todettiin lastentarhojen olevan ”vain korvikekoteja”, jotka 
olivat jopa lapsille haitallisia. Rauhala uumoilee takana olevan aikakauden ko-
tikulttiin liittyvää ajattelua, jonka mukaisesti em. komitea oli nähnyt vaarana, 
että huoltajien vastuuntunto lapsista saattaisi heikentyä lastentarhatoiminnan 
laajentumisen myötä. (Rauhala 1996, 112.)

Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin17 ajatuksena oli, että kansanlas-
tentarhat tulisivat ennen pitkää tarpeettomiksi vanhempien alkaessa ottaa itse 
16 Yhteiskunnallinen äitiys käsitteenä on hieman eri kuin Henriette Schrader-Brey-
mannin käyttämä ”henkinen äitiys” (geistige Mütterlichkeit). Kumpikin käsite viittaa 
kuitenkin äidin ja lapsen väliseen suhteeseen, joka toteutuu ammatillisena julkisen ins-
tituution kasvatustyössä. 
17 Elisabeth Alanderin puhe yleisessä kansakoulukokouksessa 1919. 
(Meretniemi 2007, 79.)
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vastuuta lapsistaan.  Tämä viittaa ajatukseen, että lapset kuuluvat kodille ja 
kotiin ja lastentarha on vain väliaikainen apu niille perheille, joiden kohdalla 
se ei ole mahdollista. (Meretniemi 2007, 79; kts. myös Virtanen 2009.) Nyky-
termein ilmaistuna Rothmanin ja Alanderin mielestä – jo yli sata vuotta sit-
ten – Sörnäisten työläisperheillä oli vanhemmuus hukassa, mikä oli johtanut 
kansanlastentarhan tarpeeseen. Hukassa oleva vanhemmuus esiintyi elinvoi-
maisena myös Riitta Jallinojan (2006) vuosituhannen vaihteessa keräämässä 
media-aineistossa.  (mt., 112.) Puhe hukassa olevasta vanhemmuudesta sisäl-
tää ajatuksen siitä, että vanhemmuus olisi ennen ollut paremmin hallussa, mikä 
näyttäisi olevan tendenssinä myös tämän tutkimuksen aineistossa: vanhempia 
on suunnilleen koko tutkimusjakson ajan epäilty kaiken aikaa kasvavasta pyr-
kimyksestä sysätä kasvatusvastuunsa muille.

 Lastentarhatoiminta on siis jo varhain rakentunut familistisen ”hyvän van-
hemmuuden” ihanteen sävyttämänä. Ymmärrettävästi 1900-luvun alun ajat-
teluun kuului oletus miehestä elannon hankkijana ja naisesta kodin ja lasten 
hoitajana. Tämä keskiluokkainen perhemalli oli kuitenkin uutta sekä talon-
poikaiskulttuurille että kaupunkityöväestölle, joilla sekä naisten että miesten 
työpanos oli välttämätön perheen toimeentulolle. (Pulma 1993, 82–83; Speek-
mann-Klass 1986, 18.) Tästä on enää lyhyt matka 1960-luvun rakennemuu-
tokseen ja naisten laajamittaiseen tuloon työmarkkinoille, mikä loi päivähoito-
tarpeen kaikissa yhteiskuntaluokissa. Kotiäiti-ihanne tuntuu kuitenkin elävän 
päivähoitoajattelussa yllättävän sitkeänä, tämä näkyi myös Jallinojan (2006) 
tutkimuksessa, jossa kotiäiti-ihanne esiintyi yhtenä familismin ideologisena 
pilarina. (mt., 98–100.) 

Joutuivatko – ja joutuvatko yhä – lastentarhanopettajat ja muu henkilö-
kunta siis työskentelemään kaksoissidoksen tai -viestinnän vallitessa?  Mikäli 
työn lähtökohtana on äidin ja lapsen välisen suhteen simulointi sekä ajatus las-
tentarhasta hätäratkaisuna pahimpaan pulaan, ei tämä ole kovin vahva ennuste 
yleisen kansainväliset kriteerit täyttävän esiopetuksellisen varhaiskasvatuspal-
velun rakentumiselle. 

Kotihoidon ihanteiden sijoittaminen päiväkotiympäristöön erottuu myös 
Jallinojan (2006) aineistosta.  Päiväkoteihin olisi tämän ihanteen toteuttami-
seksi luotava esimerkiksi pienemmät lapsiryhmät sekä pysyvät ja turvalliset 
ihmissuhteet samaan tapaan kuin äidin ja lapsen välillä. Yksilöllinen jokaisen 
lapsen erityiset tarpeet huomioon ottava hoito nousee ihanteeksi näissä kir-
joituksissa – edelleen samaan tapaan kuin kodissa. (mt., 132–135.)  Ryhmä-
muotoisen varhaiskasvatuksen tulisi siis pyrkiä olemaan jotain muuta kuin se 
omimmalla osaamisalueellaan on, jotta se voisi lähestyä koti-ideaalia. 

Äitien valistaminen näyttäisi olevan välittävä rengas kotikasvatusihanteen 
ja modernistisen tietoon ja tutkimukseen perustuvan kasvatusajattelun välil-
lä.  Fröbel halusi aikanaan lastentarhojen avulla kouluttaa myös kotien äite-
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jä toimimaan omien lastensa parempina äiteinä.(Kts. esim. Johansson 2004.) 
Ns. äitien koulut olivat olleet myös Comeniuksen, Pestalozzin ja Rousseaun 
ajatuksissa, myös Cygnaeus halusi kohentaa kotikasvatusta mm. lastentar-
hatoiminnan kautta. 2000-luku näyttäisi tuoneen jonkin verran uusia sävyjä 
familistiseen kotikasvatus- ja päivähoitoajatteluun. Alasuutarin (2004) tutki-
muksen mukaan nykyvanhemmille päiväkoti on tärkeä osa alle kouluikäisen 
lapsen kasvattamista, ei enää pelkkä työssäkäynnin mahdollistaja. Alasuutarin 
haastattelemat vanhemmat tulkitsivat päivähoitoa pedagogisista lähtökohdista 
käsin. Tulkinta on Alasuutarin mukaan jopa niin vahva, että pelkästään koto-
na lastaan hoitavat vanhemmat joutuvat perustelemaan ratkaisuaan. Alasuutari 
uumoilee vanhempien tulkinnoissa heidän oman kasvattajuutensa rajautumista 
sekä professionaalisen asiantuntijuuden korostumisesta. Näin ollen familisti-
sen kotikasvatusihanteen ja äidin ensisijaisuuden rinnalle tai haastajaksi olisi 
asettunut tulkinta institutionaalisesta varhaiskasvatuksesta lapsen optimaalisen 
kehityksen tukena. (mt. 162–163.)

Eräs ratkaiseva ero lastentarhatyön koetussa ”hyödyllisyydessä” ja ”va-
hingollisuudessa” lienee ollut kokopäiväisen ja puolipäiväisen lastentarhatoi-
minnan välillä. Alkuaikoina puolipäiväistä lastentarhaa nimitettiin normaa-
lilastentarhaksi ja kokopäivälastentarhaa päiväkodiksi. Kokopäivätoiminta 
– erityisesti alle 3-vuotiaiden seimitoiminta – oli jossain määrin köyhäinhoi-
dollisesti leimautunutta. (Rauhala 1996, 111.) Lastentarhanopettajat vastus-
tivat pitkään kokopäiväosastojen lisäämistä ja vasta päivähoitolain myötä 
kokopäiväryhmistä alkoi tulla vallitseva käytäntö. 2000-luvun-päivähoitokes-
kustelua leimaa epäilys kokopäivähoidon ylimitoitetusta käytöstä perheissä, 
joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona työttömyyden, äitiyslo-
man tai muun syyn takia. Ratkaisuksi tällaisille perheille on tarjottu erilaisia 
kevytvaihtoehtoja, kuten kerhotoimintaa, leikkipuistoa, avoimia päiväkoteja 
tai osaviikkoista paikkaa kokopäiväryhmässä. 

Em. ratkaisut voivat palvella osaa perheitä, mutta lapsen kannalta niillä 
ei ole välttämättä parhaat mahdolliset edellytykset tarjota pitkäjännitteistä 
pedagogista toimintaa kiinteässä ryhmässä. Mikäli päiväkodin ryhmässä on 
useita lapsia osaviikkoisella paikalla, merkitsee tämä lasten kokonaismäärän 
huomattavaa kasvattamista ja suurta vaihtuvuutta ja levottomuutta ryhmään. 
Jos lapsi viettää ryhmässä 2–3 päivää viikossa ja tuolloinkin hänet tuodaan 
paikalle lähinnä syömään, ulkoilemaan ja lepäämään, voidaan tuskin puhua 
pedagogisesta kotikasvatuksen täydentämisestä – ja tukeminenkin näyttää 
tässä valossa kyseenalaiselta.  Muutaman tunnin kerhomalli taas voisi johtaa 
kunnissa kiusaukseen pyörittää toimintaa sekä määrällisesti että laadullisesti 
minimihenkilökunnalla, joka vetäisi toimintaa päivittäin usealle ryhmälle il-
man tarvittavaa aikaa suunnitteluun ja yhteistyöhön perheiden kanssa. Tämä 
vesittäisi toiminnan edellytykset toimia esimerkiksi oppimisvaikeuksien ja 
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syrjäytymisen ehkäisijänä. Mikä sitten voisi olla nykypäivän pedagoginen vas-
tine entiselle puolipäivälastentarhalle? Vastaus saattaisi löytyä nykyisen esi-
opetuksen tyyppisestä mallista, jossa luonnollisesti otettaisiin huomioon lasten 
ikä ja kehitysvaihe – ei suinkaan siirrettäisi nykyistä esiopetusta nuoremmille 
ikäluokille. Tällainen ratkaisu on toteutettu mm. Ruotsissa ja Skotlannissa. 
Luonnollisesti toimintaan tulisi sisältyä kokopäivähoito sitä tarvitseville.

Perhe – ikuinen ongelma?
Huolimatta siitä, että perheen esittämistä kroonisesti heikkona ja ongelmaisena 
näyttäisi käytetyn legitimoimaan suomalaisen päivähoidon sosiaali- ja perhe-
työpainotteisuutta, ei ole tarkoitus vähätellä perheillä kaikkina aikoina olleita 
todellisia ongelmia (esim. 1990-luvun laman seuraukset), joissa on tarvittu ja 
edelleen tarvitaan ammattiapua, tulonsiirtoja ja muita hyvinvointipalveluja. 
Kysymys on ehkä enemmänkin volyymin säädöstä: kuinka raskaasti varhais-
kasvatusta on tarpeen painottaa sosiaalityön suuntaan? Voidaan myös kysyä, 
missä määrin järjestelmän pedagoginen ja koulutuspoliittinen ulottuvuus on 
jäänyt vähemmälle huomiolle em. legitimaatioperustan takia. 

Kysymys volyymin säädöstä saa tukea Kinoksen (1997) Bourdieun kenttä-
teoriaan perustuvasta tutkimuksesta, jonka mukaan päivähoidossa oli tapahtu-
nut 1990-luvulle mennessä ”sosiaalihuollollistamista” ja varhaiskasvatuksel-
lisen kulttuuripääoman suhteellisen arvon heikkenemistä. (mt., 260–261; kts. 
myös Puhakka 2002, 188–190.) Keskinen ja Lounassalo (2001) ovat puoles-
taan todenneet sosiaalihallinnon ryhtyneen 1980-luvulla korostamaan voimak-
kaasti perhetyötä päiväkotikontekstissa. Tekemiensä päiväkotien työaikalas-
kelmien perusteella kirjoittajat väittävät perhetyön paisuttamisella olleen jopa 
”lamaannuttava vaikutus” (mt., 243) päiväkotien työskentelyyn. Tämän tutki-
muksen aineiston valossa 1990-luvulla tapahtui eräänlainen polarisoituminen: 
pedagoginen huomio kohdistui 6-vuotiaisiin ja muun varhaiskasvatuksen so-
siaalityöpainotteisuus vahvistui entisestään. Tendenssi ei näytä ainakaan hei-
kentyneen 2000-luvulla, sillä sosiaalialan kehittämisprojektin loppuraportissa 
esitetään perhetyön painottamista varhaiskasvatuksessa, tämä edellyttää rapor-
tin mukaan sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työnte-
kijöiden määrän kasvattamista päiväkodeissa. (Heikkilä ym. 2003, 16–17.) 

Edellä olevan valossa sosiaalityöpainotteinen varhaiskasvatusjärjestelmä 
näyttäisi käyttäneen legitimoijanaan heikon perheen konstruktiota. Kompe-
tentti perhe taas näyttäisi esiintyvän tutkituissa teksteissä enemmänkin tule-
vaisuuteen sijoittuvana toivetilana: kunhan perhettä tuetaan riittävästi oikeilla 
menetelmillä, siitä kenties vielä joskus sukeutuu kasvatusvastuun kantaja ja 
oikeuksistaan tietoinen asiakas. Ratkaisun perusteluksi tarvitaan ongelma, so-
siaalipalveluna tuotetun päivähoidon ongelmana on perhe. 
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Varhaiskasvatustekstien perhepuheessa huomiota kiinnittää myös siirtymi-
nen konkreettisista ja rajatuista ongelmanmäärittelyistä totalisoiviin ja abst-
rakteihin. Kun 1970-luvun teksteissä puhuttiin vanhempien puutteellisista tai 
vaihtelevista kasvatuskyvyistä, puhutaan 1990-luvulla esimerkiksi ”hukassa 
olevasta vanhemmuudesta”. Jos aikaisempi puhetapa oli leimaavaa ja kate-
gorisoivaa, voi uudempi kaikessa ”pehmeydessään” olla jopa lamauttavaa; 
puutteellisia kasvatustaitoja voi aina yrittää kohentaa, mutta miten saada kiinni 
jostain niin abstraktista kuin ”hukassa oleva vanhemmuus”? Jos vanhaan ajat-
telutapaan kuului asiantuntijoiden jakaman kasvatusneuvonnan korostaminen, 
vaatii uusilla pehmeillä käsitteillä operointi vähintään yhtä paljon asiantuntija-
apua. Merkkejä hiljaisesta vallansiirrosta vanhemmilta takaisin virkamiehille 
esiintyi myös tutkimusaineistossa, esimerkiksi kehotus työntekijöille ohjata 
vanhempia mitoittamaan oikein lapsensa päivähoidon tarve (AK20/1999, 37.)

Päivähoitojärjestelmään ankkuroituvan julkisen varhaiskasvatuksen on-
nistumisen mahdollisuudet herättävät edellisen valossa kysymyksiä. Onhan 
päivähoito säädösten mukaisesti ollut sekä työvoimapoliittisin perustein or-
ganisoitua sijaishoitoa, jonka asiakkaiksi on mielletty lähinnä vanhemmat 
että kotikasvatusta täydentävää varhaiskasvatuspalvelua, johon lapsella on 
subjektiivinen oikeus. Päivähoitolakia säädettäessä kysymys oli ensisijai-
sesti tarveharkintaisesta sosiaalipalvelusta. Runsaan 10 vuoden kuluttua lain 
säätämisestä päivähoito irrotettiin vaiheittain tarveharkinnasta ja määriteltiin 
lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi. Ensimmäisessä vaiheessa 1980-luvulla 
tuli alle 3-vuotiaiden osalta mahdolliseksi valita päivähoitopaikan (subjektii-
vinen oikeus) tai rahallisesti tuetun kotihoidon välillä, vuonna 1995 oikeus 
ulotettiin kaikkiin alle kouluikäisiin. Tuolloin vanhemmat saivat oikeuden 
arvioida lapsensa päivähoitopaikan tarvetta, muutos verrattuna aikaisempaan 
hattu kourassa anomiseen oli suuri. Keskustelut sekä päivähoitolain kokonais-
remontin tarpeesta että paineet subjektiivisen oikeuden rajoittamisesta jälleen 
tarpeeseen perustuvaksi hoitopaikkaoikeudeksi sijoittuvat 2000-luvun alkuun. 
Pessimistisimmän arvioin mukaan ympyrä näyttäisi sulkeutuvan ja oltaisiin 
palattu järjestelmän alkuvaiheessa vallinneisiin asenteisiin. Paljon hyvää kehi-
tystä on kuitenkin tapahtunut ja monessa mielessä päivähoito- ja varhaiskas-
vatusjärjestelmän luomista voi pitää pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
menestystarinana, jossa valtiovalta on vakavasti paneutunut lasten ja perhei-
den olosuhteisiin. 

Tästä eteenpäin
Siirtyminen ajassa yli 40 vuoden taakse ja matkan kulkeminen lähelle nyky-
päivää asiakirjoja huolellisesti lukemalla on antanut joitakin vastauksia – ja 
monia uusia kysymyksiä –, jotka voivat osaltaan valaista tapahtunutta kehi-
tystä. Toivon mukaan tutkimus herättää kysymyksiä myös varhaiskasvatuksen 
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nykyisyyttä ja tulevaisuutta pohtivassa lukijassa: millaista lasta ja lapsuutta ja 
millaista perhettä – millaisia lapsia ja perheitä – ajatellen haluamme rakentaa 
2000-luvun uutta varhaiskasvatuslainsäädäntöä?  
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Tutkimusaineisto
a .Ydinaineisto

(AK = asiakirja: KM = komiteamietintö; TM = työryhmän muistio)
Asiakirjoihin on viitattu tutkimuksen tulosluvuissa asiakirjan juoksevalla nu-
merolla (AK1–20) ja vuosiluvulla, muutoin alla olevan luettelon mukaisesti.

KM 1967: B 46. Lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietintö. (AK1/1967)
KM 1969:B 104. Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunnan mietintö. 

(AK2/1969)
KM 1971: A 20. Lasten päivähoitokomitean mietintö. Helsinki 1971. (AK3/1971)
KM 1972:B 44. Lasten päivähoidon säännöstoimikunnan mietintö. STM. (AK4/1972)
KM 1972: A 13. Esikoulukomitean mietintö. Helsinki 1972. (AK5a/1972)
Esikoulun kokeiluopetussuunnitelma. Liite esikoulukomitean mietintöön 1972:A13. 

(AK5b/1972)
KM 1974:15. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö. 

(AK6/1974)
TM 1974. Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio. (AK7/1974)
TM 1975 Iloiset toimintatuokiot. Sosiaalihallitus. (AK8/1975)
KM 1978:5 Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (AK9/1978)   
KM 1980: 31. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980:31. (AK10/1980)
KM 1981:13. Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan  mietintö. 

Betänkande avgivet av kommissionen för läroplaner för dagvårdspersonal. 
(AK11/1981)   

Sosiaalihallitus 1984. Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma. Sosiaalihallituk-
sen julkaisuja 1/1984. (1985 voimaan) (AK12/1984)

Sosiaalihallitus 1986. Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma. 
Sosiaalihallituksen julkaisuja n:o 4/1986. (AK13/1986)

Kouluhallitus 1987. Peruskoulun opetuksen opas: esiopetus. (AK14/1987)
Salminen, H. 1988. Kolme-viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelma. 

Sosiaalihallituksen julkaisuja 2/1988. (AK15/1988)
TM 1991. Esiopetuksen kehittäminen. Esiopetuksen kehittämistyöryhmän muistio. 

28.2.1991. Kouluhallitus ja sosiaalihallitus. (AK16/1991)
TM 1992. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -työryhmän muistio. 

31.12.1992. Opetushallitus ja Stakes. (AK17/1992) 
Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia. Utgångspunkter för planering av förskoleun-

dervisningen. 1994. Opetushallitus ja Stakes. Oppaita 24. Opetushallituksen ja 
Stakesin yhteinen linjaus 31.12.1993. (AK18/1994)

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 1996. Opetushallitus/Stakes.
(AK19/1996)

TM 1999:4. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriö.
(AK20/1999)
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b .Täydentävä.aineisto

Kauppinen, R. & Riihelä, M. (toim.) 1993. Lumiukko auringonkylvyssä. Näkökulmia 
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Stakes. Raportteja 88.

Kauppinen, R., Riihelä, M. & Vesanen, R-M. (toim.) 1995. Esiopetuksen kuperkeikka. 
Käyntikortteja lapsipedagogiikkaan. Stakes. Raportteja 168. 

Liimola, A. & Voutilainen, L. 1993. Lintupuistojen lapset. Reggio Emilian pedagogi-
sesta ohjelmasta. Stakes. Raportteja 109. 

Riihelä, M. 1993. Lapsipedagogiikalle siivet. Yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen jäljillä. 
Stakes. Raportteja 117. 

Riihelä, M.& Kauppinen, R. (toim.) 1995. Esiopetus Linnunradalla. Näkökulmia 
varhaiseen oppimiseen ja leikkiin. Stakes. Raportteja 163. 

Välimäki, A-L. (toim.) 1993. Muutoksen tarinat. Kuntaraportit lasten päivähoidon 
Vapaasti vastuullisesti -projektista vapaakunnissa vuosina 1990–1991. Stakes. 
Raportteja 114. 

Muut.viitatut.asiakirjalähteet
KM 1989: 28. Varhaislapsuuden ja -kasvatuksen tutkimustoimikunnan mietintö. 

Betänkande av kommissionen för den på den tidiga barndomen och förskole-
pedagogiken inriktade forskiningen. Sosiaali- ja terveysministeriö.

KM 1986: 12. Hallinnon hajauttamiskomitean mietintö.
KM 1970: A 8. Naisten asemaa tutkivan komitean mietintö. 
KM 1951: 72. Lasten päiväkotijärjestelmän kehittämistä suunnittelemaan asetetun 

komitean mietintö. 
Sairausvakuutuslaki 4.7.1963/364. (Lakiin viitattu sen vuonna 1971 voimassa olleessa 

muodossa.)
Sosiaalihallitus 1988. Lasten päivähoidon vaihtoehdot. Sosiaalihallitus. OPAS/ 

1/1988. 
Sosiaalihallitus. 1984. Yleiskirje A 3/1984/pe. 16.3.1984. Lasten päivähoito.
Sosiaalihallitus 1987a. Valtakunnallinen lasten päivähoidon kehittämisseminaari. 

Tampere 27.–29.10.1986. Sosiaalihallituksen raportteja Nro 1/1987.
TM 1989: 13. Päivähoidon kehittämistyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministe-

riö.
TM 1978. Lasten päivähoidon neuvottelukunnan selvitys 1978. Päivähoitohenkilöstön 

rakenne ja koulutus. 
Työsopimuslaki 30.4.1970/320. (Lakiin viitattu sen vuonna 1971 voimassa olleessa 

muodossa.)
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Hallitusohjelmat
Viitatut hallitusohjelmat löytyvät osoitteesta: http://www.valtioneuvosto.fi/
tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/hallitusohjelmat/fi.jsp

Paasio1966
Koivisto 1968
Karjalainen II 1970
Sorsa 1972 (lisäpöytäkirja 1973)
Miettunen II 1975
Miettunen III 1976
Sorsa II 1977 
Koivisto II 1979
Sorsa III 1982 
Sorsa IV 1983 
Holkeri 1987
Aho 1991
Lipponen 1995
Lipponen II 1999
Vanhanen II 2007

Lakiesitykset
HE 124/2001 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
HE 91/1999 vp Hallituksen esitys perusopetuslain muuttamiseksi.
HE n:o 138/1972 vp. Hallituksen esitys n:o 138 laiksi lasten päivähoidosta. 

Kirjallisuus.ja.muut.painetut.lähteet
Ahteenmäki-Pelkonen, L. 1997. Kriittinen näkemys itseohjautuvuudesta. Systemaatti-

nen analyysi Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsityksistä. Helsingin yliopis-
ton kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 157.
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Liite.1 ..

Täydentävänä aineistona käytetyt Stakesin 1990-luvulla ilmestyneet 
raportit

Liimola, A. & Voutilainen, L. 1993. Lintupuistojen lapset. Reggio Emilian pe-
dagogisesta ohjelmasta. Stakes. Raportteja 109. 

Anne Liimolan ja Leila Voutilaisen (1993) kirjaan Lintupuistojen lapset on koot-
tu yhteenveto Reggio Emilia -pedagogiikan seminaareista, joihin kirjoittajat olivat 
osallistuneet Suomessa tai Italiassa. Kirjoittajat toivovat kirjan esipuheessa herättä-
vänsä keskustelua kasvatuksen sisällöllisestä kehittämisestä sen sijaan, että tarjoai-
sivat ”mallikokoelmaa”. (mt., 3). Reggio Emilia -pedagogiikkaan liitetään yleisesti 
rikkaan ja kompetentin lapsen konstruktio. 

Kauppinen, R. & Riihelä, M. (toim.) 1993. Lumiukko auringonkylvyssä. Näkö-
kulmia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Stakes. raportteja 88.

Lumiukko auringonkylvyssä on Riitta Kauppisen ja Monika Riihelän (1993) toi-
mittama artikkelikokoelma. Artikkelit on ryhmitelty kolmeen osaan, joista ensim-
mäisessä pohditaan lasten asemaa ennen ja nyt. Toisessa jaksossa käsitellään peda-
gogisia kysymyksiä esimerkiksi leikkiä, tutkivaa opettamista ja työn suunnittelua. 
Kolmannessa osassa esitellään erilaisia kehittämishankkeita ja niiden tuloksia. Kir-
joittajat ovat varhaiskasvatuksen tutkijoita ja kehittäjiä, yksi kirjoittajista on tieteen 
popularisointiin perehtynyt tähtitieteen dosentti. Kirjan taustalla on vuonna 1992 
koolle kutsuttu ryhmä varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ”työstämään pienten las-
ten arjen laadun kriteereitä” (mt., saatesanat). Kirjan ilmestyessä oltiin jo 1990-lu-
vun lamavuosissa, mikä heijastui myös kuntien palvelujen kehittämiseen. Kirja oli 
avausteos Stakesin julkaisemalle ”keskustelevalle varhaiskasvatussarjalle”. Kir-
joittajat edustavat teksteissään lähinnä omaa ajatteluaan ja siihenastista tutkimus- 
tai kehittämistoimintaansa eikä kirjalla ole muuta eksplisiittisesti esitettyä missiota 
kuin keskustelun herättäminen päivähoidon kehittämisestä. Kirjoittajilla ei siis ollut 
yhteistä sovittua ”ohjelmaa”, mutta erityisesti lasta ja lapsuutta käsittelevissä osios-
sa hahmottuu selvästi kompetentin lapsen konstruktio. Yhdessä osion artikkelissa 
esitellään myös lapsikeskeisen kasvatuksen ongelmakohtia. Kirjoittajan mukaan 
liiaksi lapsen kiinnostuksen kohteiden varaan painottuvassa lapsikeskeisyydessä on 
vaarana se, että se samalla passivoi opettajan. (mt., 32. Viitattu artikkeli: Hytönen, 
Juhani: Lapsikeskeisen ajattelun ongelmakohtia.) 

Riihelä, M. 1993. Lapsipedagogiikalle siivet. Yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen 
jäljillä. Stakes. Raportteja 117. 

Monika Riihelän (1993) kokoama Lapsipedagogiikalle siivet. Yhtenäisen esi- ja 
alkuopetuksen jäljillä -raportti kertoo Sosiaalihallituksen (vuodesta 1992 Stakesin) 
ja Kirkkonummen kunnan toteuttaman esi- ja alkuopetuksen täydennyskoulutus-



282  Eeva-Leena Onnismaa

hankkeen vaiheista ja tuloksista. Etsikko-projekti alkoi elokuussa 1991 ja päättyi 
kesäkuussa 1992. Projektissa kehitettiin yhteisiä toimintatapoja päiväkotien esiope-
tuksen ja koulun alkuopetuksen välille. Laajempana tavoitteena oli hakea ideoita 
4–8-vuotiaiden koulua varten. Etsikko-hankkeen päätavoite oli lapsikeskeisyyden 
lisääminen ja aikuiskeskeisyyden vähentäminen. (Riihelä 1993, 88.) Raportti ja 
siinä esitelty kehittämishanke sitoutuvat voimakkaasti kompetentin lapsen konst-
ruktioon.

Välimäki, A-L. (toim.) 1993. Muutoksen tarinat. Kuntaraportit lasten päivä-
hoidon Vapaasti vastuullisesti-projektista vapaakunnissa vuosina 1990–1991. 
Stakes. Raportteja 114. 

Vuosina 1990–1991 toteutettiin vapaakunnille suunnattu Vapaasti vastuullisesti 
-hankkeeksi nimetty lasten päivähoidon kehittämisprojekti.  Anna-Leena Välimäki 
(1993) toimitti hankkeen raportin, joka ilmestyi vuonna 1993. Hankkeessa oli mu-
kana 18 vapaakuntaa. Projektin tavoitteena oli mm. kokeilla erilaisia organisointi- 
ja toimintamuotoja, eri hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä laista, asetuksista 
ja kuntien omista määräyksistä poikkeamista mahdollisimman joustavan toimin-
nan aikaansaamiseksi. (mt., 6.) Hanke soveltui hyvin edellisellä vuosikymmenellä 
käynnistetyn keskusjohtoisuuden purkamisen henkeen. Raportin muutostarinoissa 
kerrottiin paikallisten kokeilujen vaiheista ja tuloksista. Muutostarinoiden viestiksi 
todettiin ”mallien aika on ohi” (mt., takakansiteksti), toiminnan mielekkyys ja uu-
det innovaatiot oli kunkin löydettävä itse. Raportin kuvaamat kuntakohtaiset kehit-
tämishankkeet keskittyvät lähinnä organisatorisiin muutoksiin eikä niissä juurikaan 
oteta kantaa lapseen tai lapsuuteen. Osassa hankkeita oli kysytty lasten toivomuksia 
tai havainnoitu lasten käytöstä ja vointia ja pyritty kehittämään toimintaa tältä poh-
jalta, tällainen lähestymistapa viittaa kompetentin lapsen konstruktioon.  Tuloksia 
oli myös saatu: lapset olivat huomanneet, että heihin luotetaan ja vastuun ottaminen 
omasta olemisesta oli onnistunut. Myös lasten yleinen hyvinvointi näytti parantu-
neen.  (mt., 319–320) Vanhempien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on esillä 
useissa hankkeissa ja näin raportti näyttäisi jossain määrin kallistuvan kompetentin 
perheen suuntaan. 

Riihelä, M.& Kauppinen, R. (toim.) 1995. Esiopetus Linnunradalla. Näkökul-
mia varhaiseen oppimiseen ja leikkiin. Stakes. Raportteja 163. 

Monika Riihelän ja Riitta Kauppisen (1995) toimittamaan raporttiin Esiopetus 
Linnunradalla, näkökulmia varhaiseen oppimiseen ja leikkiin on koottu artikke-
leita 1–6-vuotiaiden leikistä ja oppimisesta. Esiopetus käsitetään tässä raportissa 
koko kouluikää edeltävän varhaislapsuuden oppimisena, ei vain kuusivuotiaiden 
kouluvalmennuksena. Artikkelien kirjoittajina on varhaiskasvatuksen asiantunti-
jaryhmän jäseniä sekä muita varhaiskasvatuksen tutkijoita ja kehittäjiä. Raportin 
saatesanoissa viitataan vuonna 1993 ilmestyneeseen opetushallituksen ja Stakesin 
yhteiseen esiopetuksen linjaukseen ja todetaan sen kunnioittavan lasta aktiivisena 
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oppijana. Raportti jakaa saman lapsikäsityksen ja sitoutuu näin ollen myös kompe-
tentin lapsen konstruktioon. 

Kauppinen, R., Riihelä, M. & Vesanen, R-M. (toim.) 1995. Esiopetuksen kuper-
keikka. Käyntikortteja lapsipedagogiikkaan. Stakes. Raportteja 168. 

Riitta Kauppisen, Monika Riihelän ja Riitta-Maija Vesasen (1995) toimittamassa 
raportissa Esiopetuksen kuperkeikka, käyntikortteja lapsipedagogiikasta kuvataan 
useita eri puolella maata toteutettuja päivähoidon ja esiopetuksen kehittämishank-
keita. Tekstissä viitataan opetushallituksen ja Stakesin vuonna 1994 ilmestyneeseen 
esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia -asiakirjaan (Stakes oppaita 24(1994), jonka 
todetaan luovan suuntaviivoja varhaisen oppimisen kehittämiselle. Verkostoprojek-
tin tavoitteena oli uudistaa työtapoja, jotta opittaisiin suunnittelemaan työtä lasten 
ja vanhempien kanssa sekä jakamaan tietoja ja taitoja yli ammattirajojen. Rapor-
tin johdannossa viitataan uusimpaan lapsitutkimukseen: tieto pienimpien lasten 
(vauvoja myöten) oppimisesta ja kasvusta oli lisääntynyt ja syventynyt. Esiopetus 
nimetään alle kouluikäisten opettamiseksi, jonka todetaan elävän voimakasta uu-
siutumisen aikaa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen (huom. tässä ne mainitaan 
rinnakkaisina, vaikka esiopetus on myöhemmin linjattu osaksi varhaiskasvatusta. 
Kts. esim. opetushallitus 2000) suunnittelun nähdään perustuva mm. lasten ja van-
hempien aktiiviseen osallistumiseen erityisesti toiminnan arvioinnissa. (mt., 13.) 
Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja ohjaus on raportin mukaan muuttunut siten, 
että kehittämisen ja muutoksen nähdään lähtevän alhaalta, kentällä olemassa ole-
vasta tiedosta ja taidosta. (mt., 15.) Raportti painottuu sekä kompetentin lapsen että 
kompetentin perheen konstruktion suuntaan. 
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Liite.2 .
Aineistona käytettyjen asiakirjojen laadinnasta vastanneiden komiteoiden, 
työryhmien ja toimikuntien jäsenet ja asiantuntijat (tai asiakirjan laadinnasta 
vastannut taho)

Tiedot (esimerkiksi henkilöiden virkanimikkeet ja taustayhteisöt) ovat liittees-
sä siinä muodossa kuin ne on annettu ko. dokumenteissa.

KM 1967: B 46. Lasten päivähoitolaitostoimikunnan mietintö. SM. (AK1)
Asettaja: Sosiaaliministeriö
Jäsenet: Sosiaalineuvos Niilo Kotilainen, pj., lastentarhain tarkastaja Kaarina Axel-
son, rehtori Siiri Valli, rehtori Liisa Kasurinen, osastopäällikkö Erkki Paalanen. 
Sihteerit: Siiri Valli (periaatemietintö), helmikuusta 1967 alkaen Keijo Virkkunen 
(varatuomari, lainsäädännön suunnittelu). Asiantuntijoina kuultu: Lastentarhanjoh-
taja, puheenjohtaja Marita Cajander (Suomen Lastentarhanopettajaliitto), sihteeri 
Svea Degerman (Suomen Ammattijärjestö), lastentarhain lääkäri, tohtori Anja Hel-
ve (Helsingin kaupunki), maisteri Antero Peräläinen (Väestöliitto), maisteri Helvi 
Raatikainen (Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto), varatuomari Tapani Virk-
kunen (Suomen Työnantajain Keskusliitto)

KM 1969:B 104. Lasten päivähoitolaitostoiminnan säännöstoimikunnan mie-
tintö. (AK2)

Asettaja: Sosiaaliministeriö
Jäsenet: Hallintoneuvos Erkki Canth (pj), varatuomari Sakari Kallio, sosiaalineu-
vos Niilo Kotilainen, hallitussihteeri Lasse Sainio. Sihteeri: Hallitusneuvos Lasse 
Sinivirta. Asiantuntijoina kuultu: Kansliapäällikkö Aarno Hannus, Helsingin kau-
pungin lastentarhain tarkastaja Kaarina Axelson, Helsingin maalaiskunnan sosiaa-
lijohtaja Henry Dahlberg, kuntatutkija Voitto Seppänen (Suomen Kunnallisliitto), 
lastentarhanjohtajia Marita Cajanderia ja Alli Ruuskasta Suomen Lastentarhanopet-
tajaliitto), lastenhoitaja Aini Nikkua (Suomen lastenhoitajaliitto), sosiaalisihteeri 
Tarja Halonen (Suomen Ylioppilaskuntien Liitto). 

KM 1971: A 20. Lasten päivähoitokomitean mietintö. Helsinki 1971. (AK3)
Asettaja: Valtioneuvosto
Jäsenet: Kansanedustaja Pirkko Aro (pj.), emäntä Mirjam Honkanen, toiminnan-
johtaja Jouko Hulkko, osastopäällikkö Sakari Kallio, kansanedustaja Salme Kata-
javuori, kansanedustaja Lauha Männistö, lakitieteen lisensiaatti Aune Nuutilainen, 
budjettisihteeri Pekka Pitsinki, osastopäällikkö Reino Rissanen, lääketieteen lisen-
siaatti Vappu Taipale, kansanedustaja Edit Terästö, sairaanhoitaja Anneli Vanha-
kartano, filosofian maisteri Marjatta Väänänen, toimittaja Jutta Zilliacus. Sihtee-
rit: Valtiotieteen maisteri Eeva-Maija Pikkanen, hallitussihteeri Anneli Mäkinen. 
Asiantuntijoina kuultu: Sosiaalihallituksen pääjohtaja Alli Lahtinen, Helsingin 
kaupungin hallintopäällikkö Yrjö Salo, virastotutkija Inkeri Benson, valtiotieteen 
maisteri Antero Peräläinen (kansaneläkelaitoksen tutkimuslaitos), erikoistutkija 
Lasse Aarnio (valtiovarainministeriö). Komitea sai lapsiavustuksen kustannuksia 
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koskevan laskelman valtiotieteen kandidaatti Pertti Tuhkaselta. Komitea on ollut 
yhteydessä mm. Helsingin kaupungin asettamaan lastenpäivähoitokomiteaan ja 
esikoulukomiteaan, josta opetusneuvos Veli Nurmi, kouluneuvos Erkki Aho, tar-
kastaja Helena Pesola sekä komitean sihteeri Yrjö Engeström ovat olleet esikoulu-
kysymyksen asiantuntijoina.

KM 1972:B 44. Lasten päivähoidon säännöstoimikunnan mietintö. STM (AK4)
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet: Vt. ylijohtaja, myöh. osastopäällikkö Keijo Virkkunen, pj., osastopäällik-
kö Sakari Kallio, hallitussihteeri, myöh. vt. korkeakouluneuvos Anneli Mäkinen, 
lakitieteen lisensiaatti Aune Nuutilainen, tarkastaja Helena Pesola, budjettisihteeri 
Pekka Pitsinki. Sihteerit: Hallintoneuvos Matti Marjanen 9.3.1972 saakka, tämän 
jälkeen vt. ylitarkastaja Varpu-Leena Aalto. Asiantuntijana kuultu: Budjettisihteeri 
Tauno Ylinen (valtionvarainministeriö), Helsingin kaupungin lasten päivähoitoko-
mitean laatimia selvityksiä ovat esittäneet komitean pj., professori Olavi Riihinen, 
komitean jäsen, maisteri Inkeri Benson, komitran jäösen, maisteri Eeva-Maija Pik-
kanen, komitean sihteeri, maisteri Irja Eskola.

KM 1972: A 13. Esikoulukomitean mietintö. Helsinki 1972. VN (AK5)
Esikoulun kokeiluopetussuunnitelma. Liite esikoulukomitean mietintöön 
1972:A13. (AK5b)
Asettaja: Valtioneuvosto
Jäsenet: Vt. professori Veli Nurmi (pj.), toimistopäällikkö Erkki Aho (vpj.), osasto-
päällikkö Olavi Ketonen, osastopäällikkö Olli Murtorinne, tarkastaja Helena Pel-
tola, rehtori Siiri Valli, filosofian lisensiaatti Aune Torniainen, filosofian maisteri 
Gunnel Holmström, kouluasiainsihteeri Yrjö Engeström, filosofian maisteri Leila 
Räsänen, hallitussihteeri Tauno Nieminen. Pääsihteeri 14.9.1970 alkaen koulutoi-
menjohtaja Kalevi Nikki. Sihteerit: Leila Räsänen ja Yrjö Engeström. (Räsäsen 
sijaisena kasvatustieteiden maisteri Mikko Korkiakangas 9.8.1971 alkaen.) Asian-
tuntijoina kuultu: Pääjohtaja Alli Lahtinen, kansanedustaja Pirkko Aro, kasvatus-
tieteiden lisensiaatti Pirkko Liikanen, kasvatustieteiden maisteri Kyllikki Röman, 
tp. ylitarkastaja Kaija Jylhä, arkkitehti Kirsti Nordin, professori Annika Takala, 
professori Isto Ruoppila, rehtori Touko Voutilainen, professori Tapio Nummenmaa 
sekä esikoulukokeiluun osallistuneet esikoulunopettajat (19 lastentarhanopettajaa, 
4 kansakoulunopettajaa.) Lisäksi asiantuntijalausunnot: Suomen Lastentarhanopet-
tajaliitto sekä seuraavien järjestöjen: Suomen Kasvatusopillinen Yhdistys, Suomen 
Opettajain Liitto, Lapsipsykiatrinen yhdistys, Suomen lastentarhanopettajaliitto, 
Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Unesco-toimikunta, muodostama esikoulu-
toimikunta.
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KM 1974:15. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitean mietintö. 
Helsinki 1974 (AK6)

Asettaja: Valtioneuvosto
Jäsenet: Pääjohtaja Alli Lahtinen (pj.), rehtori Liisa Kasurinen, opiskelija (myöh. 
lastentarhanopettaja) Vesa Komonen, tarkastaja Kerttu Lyytikäinen, apulaisosas-
topäällikkö Veli Nurmi, valtiotieteen maisteri Eeva-Maija Pikkanen, ylitarkas-
taja Pirkko Poikonen, pääsihteeri Leila Räsänen, terveydenhoitaja Lea Sutinen, 
professori Annika Takala, lastentarhanopettaja Leena Wessberg, Toimittaja Jutta 
Zilliacus. Sihteerit: Rehtori (myöh. ylitarkastaja) Silja Lihr, vt. nuorempi halli-
tussihteeri (myöh. nuorempi hallitussihteeri) Leena Nederström.  Asiantuntijoina 
kuultu: Osastopäällikkö Kalervo Juurinen (Kunnallinen sopimusvaltuuskunta), toi-
minnanjohtaja Sirkka Kauhanen (Suomen Lastenhoitajaliitto), päiväkodinjohtaja 
Elina Mikkonen (Suomen lastentarhanopettajaliitto), lakitieteen lisensiaatti Aune 
Nuutilainen (Suomen Kunnallisliitto), sosiaaliasiain sihteeri Kati Peltola (Suomen 
kaupunkiliitto), puheenjohtaja Sirkka Purola (Suomen Lastenhoitajaliitto), sosiaa-
likasvattaja Kyllikki Saarela (Sosiaalikasvattajat ry.), oikeustieteen kandidaatti Tor-
sten Widén (Finlands svenska kommunförbund), vt. apulaisprofessori Olavi Hieta-
la, tukija Jussi Jyrkinen, opetusneuvos Veikko Kiuru, apulaisosastopäällikkö Leevi 
Melametsä, osastopäällikkö Mikko Niemi, filosofian lisensiaatti Kari Tuunainen. 
Lisäksi komitea sai kirjallisen asiantuntijalausunnon Lastentarhaseminaarien 
Neuvottelukunnalta, Sosiaalikasvattajat ry:ltä, Suomen kaupunkiliitolta, Suomen 
Lastenhoitajaliitolta, Suomen Lastentarhanopettajaliitolta, Suomen Lastentarha-
seminaarien Oppilaskuntien Liitolta, Suomen Psykologiliitolta ja Tasa-arvoasiain 
neuvottelukunnalta.

TM 1974. Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeva alustava muistio. (AK7) 
Asettaja: Sosiaalihallitus
Jäsenet: Pj. tarkastaja Silja Lihr (Sosiaalihallitus), professori Isto Ruoppila (Jy-
väskylän yliopisto), kasvatustieteiden kandidaatti Hilkka Hämäläinen (Jyväskylän 
yliopisto), ylitarkastajat Sinikka Rautakivi ja Alli Ruuskanen (kouluhallitus), lai-
tostarkastaja Outi Laukkanen (Helsingin päivähoitotoimisto, myöh. suunnittelija 
sosiaalihallituksessa), päiväkodinjohtaja Leena Wessberg (myöh. apulaistarkastaja 
Helsingin päivähoitotoimistossa), päiväkodinjohtaja Kyllikki Reinikainen (Jyväs-
kylän kaupunki), tarkastaja Kyllikki Rusama (sosiaalihallitus). Sihteeri: Hilkka 
Hämäläinen.

TM 1975 Iloiset toimintatuokiot. (AK 8)
Laatija: Sosiaalihallitus. 
Päivähoidon sisällöllisen kehittämisen työryhmä. Jäsenet: Silja Lihr (pj.), Marjatta 
Kaidesoja (siht.), Hilkka Hämäläinen, Outi Laukkanen, Sinikka Rautakivi, Kyllikki 
Reinikainen, Isto Ruoppila, Kyllikki Rusama, Alli Ruuskanen, Leena Wessberg



Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–1999 287

LIITTEET

KM 1978:5 Kuusivuotiaiden kasvatus- ja koulutustoimikunta (AK9) 
Asettaja: Opetusministeriö
Jäsenet: Opetusneuvos Jouko Könnölä (pj.), päiväkodinjohtaja Terttu Akselin, apu-
laisosastopäällikkö Risto Haapanen, ylitarkastaja Kaija Jylhä, apulaisosastopääl-
likkö Pentti Koivu, apulaisprofessori Maija-Liisa Koski, osastopäällikkö Juhani 
Lassila, suunnittelupäällikkö Liekki Lehtisalo (vpj.), ylitarkastaja Silja Lihr, yli-
tarkastaja Anette Liljeström, apulaisosastopäällikkö (myöh. osastopäällikkö Matti 
Marjanen, erikoistutkija (myöh. budjettisihteeri) Tauno Pesola, koulutoimenjohtaja 
Aarno Pihlatie, päivähoitotoimen johtaja Eeva-Maija Pikkanen, pääsihteeri Veikko 
Pöyhönen, kouluasiain sihteeri Eetu Taskinen. Ahvenanmaan maakunnan pysyvänä 
asiantuntijana osastopäällikkö Lennart Winqvist 5.1.1977 alkaen. Sihteerit: Suun-
nittelija Esko Laulajainen, tarkastaja Leena Lehtinen (11.1.1977 alkaen), koulu-
asiain sihteeri Hannu Juntunen. Asiantuntijoina kuultu: Dosentti Juhani Hytönen, 
taloussihteeri Pirjo Korteala, suunnittelija Kari Pitkänen, professori Isto Ruoppila.

KM 1980: 31. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 1980:31. (K10)
Asettaja: Valtioneuvosto
Jäsenet: Kansanedustaja Orvokki Kangas (pj.), kansanedustaja Hannu Tenhiälä, 
kansanedustaja Kaarina Suonio (vpj.), kansanedustaja Pertti Paasio (hänen tilal-
laan 17.5.1979 alkaen kansanedustaja Mikko Elo), kansanedustaja Eeva Kauppi, 
kansanedustaja Impi Muroma, kansanedustaja Anneli Kivitie, pääsihteeri Leila 
Räsänen (valtioneuvoston kanslia), päiväkodinjohtaja Helena Hällström (päiväkoti 
Talvikki, Helsinki), oikeustieteen ylioppilas Astrid Thors, pääsihteeri Veikko Pöy-
hönen (Kirkon kasvatusasiain keskus), tiedotuspäällikkö Anja Alanne (sosiaalihal-
litus), osastopäällikkö Sinikka Rautakivi (Helsingin kaupungin lasten päivähoitovi-
rasto), tutkija Helena Sirén-Tiusanen (Jyväskylän yliopisto), apulaisprofessori Lea 
Pulkkinen (Jyväskylän yliopisto). Sivutoiminen pääsihteeri: Ylitarkastaja (myöh. 
apulaisosastopäällikkö) Silja Lihr. Sihteerit: Suunnittelija Kim Aarva, koulutussih-
teeri Pirkko Lehtiö. Lausunnot IV luvun luonnokseen seuraavilta: Apulaisprofes-
sori Juhani Hytönen, professori Tapio Nummenmaa, apulaisprofessori Mikko Oja-
la, professori Isto Ruoppila, professori Annika Takala, Lastentarhanopettajaliitto, 
Suomen Lastenhoitajaliitto ry, Sosiaalikasvattajat ry, Perhepäivähoidonohjaajat ry, 
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto ry, Koululaisten päiväkotien opet-
tajayhdistys, Suomen lastentarhaseminaarien opettajayhdistys ry, Suomen Lasten-
tarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Samfundet Folkhälsan, Väestöliitto, Suomen Pyhäkouluyhdis-
tys, Vapaa-ajattelijain Liitto ry, Porvarillinen varhaisnuorisoliitto ry, Nuorten Kot-
kain Keskusliitto, Vesaisten keskusliitto, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry, 
Kristillisen Liiton Nuoret ry, Svenska Ungdom, Liberaalinen Nuorisoliitto.
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KM 1981:13. Päivähoidon henkilöstön opetussuunnitelmatoimikunnan  mietintö 
Betänkande avgivet av kommissionen för läroplaner för dagvårdspersonal. 
(AK 11)    

Asettaja: Opetusministeriö
Jäsenet: Apulaisprofessori Mikko Ojala (pj.), suunnittelija Leena Välimäki, ope-
tusneuvos Jouko Könnölä, toimistopäällikkö Kalervo Virtanen, tarkastaja Kerttu 
Lyytikäinen, ylitarkastaja (myöh. apulaisosastopäällikkö) Silja Lihr, pääsihteeri 
Veikko Pöyhönen, osastopäällikkö Sinikka Rautakivi (vpj.), rehtori Ritva Mäke-
lä, oppilaitosten johtaja Esa Lipasti, rehtori Harriet Holmström, lehtori Marjatta 
Kangassalo, puheenjohtaja Ritva Laaksonen, lastenhoitaja Inga-Liisa Saalas, hal-
lintosuunnittelija (myöh. erikoissuunnittelija) Kirsti Kivinen, päiväkodinjohtaja 
(myöh. laitoshoidontarkastaja) Raija Leponiemi, päiväkotiapulainen Maija Sihvo-
nen. Sihteerit: Lehtori Maarit Hult (päätoimisena 15.10.1979–31.3.1981), tarkas-
taja Kerttu Lyytikäinen (20.8.1979 alkaen), ylitarkastaja Marja-Liisa Kauppinen 
(1.12.1979 alkaen), nuorempi hallitussihteeri Leena Nederström (15.9.1980 alka-
en).  Asiantuntija-apua seuraavilta: Hallintojohtaja Matti Hietala, professori Jouko 
Kari, rehtori Liisa Kasurinen, lastentarhanopettajien valmistuslinjan johtaja Marja-
Liisa Kilpeläinen, ylitarkastaja Outi Laukkanen, toimistopäällikkö Antti Marttila, 
henkilöstöasiainhoitaja Raili Metsälä, opetusneuvos Heikki Mäenpää, ylitarkastaja 
Kari Pitkänen, korkeakouluneuvos Antti Ranta-Knuuttila, toimistopäällikkö Pentti 
Rauhala, apulaisprofessori Kari Tuunainen, päivähoitolautakunnan puheenjohtaja 
Liisa Vasama, tiedekuntasihteeri Leena Vesterelve, talouspäällikkö Jukka Öberg. 
Lausunnot luvuista 2, 3, 4, 5, 6, ja 7: Professori Terttu Arajärvi, professori Erkki 
Lahdes, apulaisprofessori Marjatta Marin, professori Veli Nurmi, professori Leo 
Paukkunen, professori Lea Pulkkinen, professori Isto Ruoppila, professori Annika 
Takala, Barnträdgårdslärarinstitutet i Jakobstad, Finlands Svenska Kommunför-
bund, Helsingin lastentarhanopettajaopisto, Hämeenlinnan sairaanhoito-oppilaitos, 
Joensuun korkeakoulun lastentarhanopettajakoulutus, Jyväskylän lastentarhanopet-
tajaopisto, Jyväskylän yliopiston lastentarhanopettajakoulutus, Kainuun sairaan-
hoito-oppilaitos, Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajakoulu-
tus, Kuopion sairaanhoito-oppilaitos, Koululaisten päiväkotien opettajayhdistys 
ry., Keski-Pohjanmaan sairaanhoito-oppilaitos, Kätilöopisto, Lapin sairaanhoito-
oppilaitos, Lääkintöhallitus, Oulun lastentarhanopettajaopisto, Perhepäivähoido-
nohjaajat ry., Porin sairaanhoito-oppilaitos, Päivähoidon neuvottelukunta, Rauman 
opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajakoulutus, Samfundet Folkhälsan, 
Savonlinnan lastentarhanopettajakoulutus, Sosiaalihallitus, Seinäjoen sairaanhoito-
oppilaitos, Sisälähetysseuran Kasvattajaopisto, Suomen Kaupunkiliitto, Suomen 
kunnallisliitto, Suomen lastenhoitoyhdistys – Barnavårdsföreningen i Finland, 
Tampereen lastentarhanopettajaopisto, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
laitosneuvosto.
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Sosiaalihallitus 1984. Kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelma.  
Sosiaalihallituksen julkaisuja 1/1984. Helsinki: Valtion painatuskeskus. 
(1985 voimaan) (AK12)

Laatija: Sosiaalihallitus. 
Päivähoidon sisällön työryhmä: Sosiaalihallituksen apulaisosastopäällikkö Silja 
Lihr (pj.), kiertävän päiväkodin johtaja Leena Hoikka (Rovaniemen maalaiskunta), 
kasvatustoiminnan ohjaaja Marjatta Kaidesoja (Jyväskylän kaupunki), lastenhoi-
taja Terttu Oja (Keravan kaupunki), osastopäällikkö Sinikka Rautakivi (Helsingin 
kaupunki), opettaja Pirkko Salpakivi (Helsingin lastentarhanopettajaopisto), per-
hepäivähoidon tarkastaja May-Britt Wiklund (Espoon kaupunki). Asiantuntijat: 
Ylitarkastaja Kaija Jylhä (kouluhallitus), tarkastaja Liisa Kosonen-Sundberg (kou-
luhallitus), tutkimusassistentti Eila Tiihonen (Jyväskylän yliopiston kasvatustie-
teiden tutkimuslaitos). Sosiaalihallituksen tarkastaja Airi Pyykkö on osallistunut 
työryhmän työskentelyyn. Sihteerit: Ylitarkastaja Leena Lehtinen, tarkastaja Han-
nele Salminen (sosiaalihallitus). Asiantuntijoina kuultu: Professori Isto Ruoppila 
(Jyväskylän yliopisto), professori Annika Takala (Joensuun korkeakoulu), apu-
laisprofessori Hillevi Kiviluoto (Turun yliopisto), filosofian tohtori Aili Helenius 
(Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitos), professori Oiva Kyöstiö, vs. 
professori Lea Pulkkinen (Jyväskylän yliopisto), apulaisprofessori Mikko Ojala 
(Joensuun yliopisto).

Sosiaalihallitus 1986. Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuun-
nitelma. Sosiaalihallituksen julkaisuja n:o 4/1986. (AK13)

Laatija: Sosiaalihallitus. 
Lasten päivähoidon sisällön työryhmä: Sosiaalihallituksen apulaisosastopäällikkö 
Silja Lihr (pj.), lastenhoitaja Helena Heikkilä (Espoo), kasvatustoiminnan ohjaaja 
Marjatta Kaidesoja (Jyväskylä), päiväkodinjohtaja Anna-Maija Leikkari (Helsinki) 
osastopäällikkö Sinikka Rautakivi (Helsinki), professori Isto Ruoppila (Jyväskylän 
yliopisto), opettaja Pirkko Salpakivi (Helsingin lastentarhanopettajaopisto), perhe-
päivähoidon tarkastaja May-Britt Wiklund (Espoo). Tarkastaja (myöh. Helsingin 
lastentarhanopettajaopiston rehtori) Airi Pyykkö on osallistunut työryhmän työs-
kentelyyn. Sihteeri: Tarkastaja Hannele Salminen (sosiaalihallitus). Päivähoidon 
tarkastaja Marja Juntikka on osallistunut raportin lopussa olevan 1–2-vuotiaiden ja 
2–3-vuotiaiden lasten toimintasuunnitelmaesimerkkien laadintaan. Asiantuntijoina 
kuultu: Opettaja Maila Eronen (Jyväskylän lastentarhanopettajaopisto), tutkija Ma-
ritta Hännikäinen-de Groot (Jyväskylän yliopisto), lehtori Marja Kuisma (Helsin-
gin lastentarhanopettajaopisto), assistentti, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Hilkka 
Munter (Jyväskylän yliopisto.)
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Kouluhallitus 1987. Peruskoulun opetuksen opas: esiopetus. (AK14)
Laatija: Kouluhallitus.

Salminen, H. 1988. Kolme-viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunni-
telma. Sosiaalihallituksen julkaisuja 2/1988. Valtion painatuskeskus. Helsinki.
(AK15)

Laatija: Sosiaalihallitus. (Kansilehdellä tekijänä työryhmän sihteeri Hannele Sal-
minen). Lasten päivähoidon sisällön työryhmä: Vs. osastopäällikkö Silja Lihr (pj.), 
päivähoidon tarkastaja Marja Juntikka (Helsingin kaupunki – myöh. osastonjoh-
taja Helsingin sosiaalialan oppilaitoksessa), kasvatustoiminnan ohjaaja Marjatta 
Kaidesoja (Jyväskylän kaupunki), rehtori Airi  Pyykkö (Helsingin lastentarhan-
opettajaopisto), sosiaalikeskuksen johtaja Sinikka Rautakivi (Helsingin kaupunki, 
työryhmän vpj.), professori Isto Ruoppila (Jyväskylän yliopisto), opettaja Pirkko 
Salpakivi (Helsingin lastentarhanopettajaopisto), perhepäivähoidon tarkastaja 
May-Britt Wiklund (Espoon kaupunki). Lehtori Pirkko Karvonen (Jyväskylän yli-
opiston lastentarhanopettajakoulutus) on kommentoinut raportin liikuntaa koske-
vaa osuutta.

TM 1991. Esiopetuksen kehittäminen. Esiopetuksen kehittämistyöryhmän 
muistio 28.2.1991. Kouluhallitus ja sosiaalihallitus (AK16)

Asettaja: Kouluhallitus 
Jäsenet: Ylijohtaja Yrjö Yrjönsuuri, pj. (kouluhallitus), vt. osastopäällikkö, myöh. 
vs. ylijohtaja Varpu-Leena Aalto (sosiaalihallitus), vt. apulaisosastopäällikkö Sirpa 
Taskinen (sosiaalihallitus), ylitarkastaja Marjatta Siniharju (kouluhallitus), ylitar-
kastaja Alli Ruuskanen (kouluhallitus). Sihteerit: Vt. ylitarkastaja Riitta Kauppinen 
(sosiaalihallitus), vt. ylitarkastaja Asta Pietilä (kouluhallitus). Työryhmää täyden-
nettiin 27.7.1990 kutsumalla jäseneksi ylitarkastaja Karl-Gustav Jossfolk (kou-
luhallitus). Asiantuntijoina kuultu: Kouluasiainsihteeri Kirsi Lindroos-Himberg 
(Suomen Kunnallisliitto), osastopäällikkö Margareta Nygård (Finlands Svenska 
Kommunförbund), puheenjohtaja Jaakko Itälä (Varhaiskasvatuksen yhteistyötoi-
mikunta), sihteeri Pirjo Honkavaara (Varhaiskasvatuksen yhteistyötoimikunta), 
varapuheenjohtaja Juha Säkkinen (Sosiaalityöntekijöiden liitto), yleissivistävän 
koulutuksen päällikkö Taina Jussila (Suomen Kaupunkiliitto), sosiaaliasiain pääl-
likkö Maija Strandström (Suomen Kaupunkiliitto), apulaisosastopäällikkö Risto 
Haapanen (Opettajien Ammattijärjestö), koulutuspoliittinen sihteeri Seija Muti-
kainen (Opettajien ammattijärjestö). Asiantuntijoina konsultoineet: Tutkija Eila 
Tiihonen (Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitos), lehtori Kaisa 
Kiiveri (Lapsin yliopisto), luokanopettaja Maija-Liisa Linnilä (Kiuruveden kun-
ta), puheenjohtaja Anja Valtonen (Lastentarhanopettajaliitto), ammattiasiainsihtee-
ri Ritva Semi (Lastentarhanopettajaliitto), lehtori Marja-Liisa Ilmonen (Helsingin 
lastentarhanopettajaopisto), päiväkodinjohtaja Sirkka Leivo (Masalan lastentarha), 
päiväkodinjohtaja Suvi Johansson (päiväkoti Särki).
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TM 1992. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -työryhmän muistio. 
31.12.1992. Opetushallitus ja Stakes (AK17)

Asettaja: Opetushallitus ja sosiaali- ja terveyshallitus.
Jäsenet: Ylitarkastaja Marjatta Siniharju, pj. (opetushallitus), erikoissuunnittelija 
Riitta Kauppinen (sosiaali- ja terveyshallitus,1.9.1992 alkaen Stakes. 1.9.1992 al-
kaen opettaja Helsingin lastentarhanopettajaopistossa), erikoissuunnittelija Monika 
Riihelä (sosiaali- ja terveyshallitus/Stakes), opetusneuvos Alli Ruuskanen (opetus-
hallitus, 31.7.1992 asti), päiväkodinjohtaja Pirkko Laurila (Lastentarhanopettaja-
liitto), luokanopettaja Risto Rönnberg (Luokanopettajaliitto), koulutuspoliittinen 
sihteeri Seija Mutikainen (Opettajien ammattijärjestö). Työryhmää täydennettiin 
nimeämällä 14.11.1991 alkaen jäseneksi förskollärare Margaretha Nordin sekä 
eläkkeelle siirtyneen Alli Ruuskasen tilalle lehtori Kaisu Kyröläinen 29.8.1992 
alkaen. Sihteeri: Suunnittelija Eija Kartovaara (opetushallitus). Työskentelyyn kir-
jallisesti osallistuneet asiantuntijat: Professori Leena Aho (Joensuun yliopisto), as-
sistentti Leena Ahteenmäki-Pelkonen (Helsingin yliopisto), apulaisprofessori Aili 
Helenius (Oulun yliopisto), lehtori, FL Ulla Härkönen (Joensuun yliopisto), lehtori 
LitM Pirkko Karvonen (Jyväskylän yliopisto), lehtori, musiikinopettaja Elina Laak-
so (Sibelius-Akatemia), apulaisprofessori Kaarina Laine (Turun yliopisto), lehtori 
kuvaamataidonopettaja Sirkka Laitinen (Helsingin II normaalikoulu), lehtori KT 
Kaija Lehmuskallio (Oulun yliopisto), luokanopettaja KM Maija-Liisa Linnillä 
(Niemiskylän ala-aste), lehtori FT George Malaty (Joensuun yliopisto), käsityön-
opettaja Terhi Nojonen (Turun yliopisto), yliassistentti LitT Pirkko Numminen (Jy-
väskylän yliopisto), luokanopettaja Anna-Maria Nuutinen (Eestinkallion ala-aste), 
apulaisprofessori Mikko Ojala (Joensuun yliopisto), päivähoidon uskontokasva-
tussihteeri, pastori Heljä Petäjä (Kirkon kasvatusasiain keskus), apulaisprofessori 
Liisa Piironen (Taideteollinen korkeakoulu), lehtori, LitM Anneli Pönkkö (Oulun 
yliopisto), teknisen työn opettaja Hannu Salovalta (Helsingin lastentarhanopetta-
jaopisto), lehtori, KT Ulla Suojanen (Turun yliopisto), lehtori KM Aune Suonperä 
(Hämeenlinnan normaalikoulu), tutkija Eila Tiihonen (Jyväskylän yliopiston Kas-
vatustieteiden tutkimuslaitos), lehtori, KL Vuokko Vienola (Joensuun yliopisto), 
opettaja KM Jari-Matti Vuorio (Helsingin lastentarhanopettajaopisto).  Asiantun-
tijoina kuultu: Apulaisprofessori Mikko Ojala (Joensuun yliopisto), yliassistentti 
Kari Ruoho (Joensuun yliopisto). Asiaa käsiteltiin myös esi- ja alkuopetuksen ke-
hittämisseminaarissa Heinolan kurssikeskuksessa 2.–4. 3. 1992 sekä Varhaiskasva-
tuksen kehittämisseminaarissa sosiaali- ja terveyshallituksessa 10.9.1992.
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Esiopetuksen suunnittelun lähtökohtia. Utgångspunkter för planering av för-
skoleundervisningen. 1994. Opetushallitus ja Stakes. Oppaita 24. Jyväskylä: 
Gummerus Kirjapaino Oy. Opetushallituksen ja Stakesin yhteinen linjaus 
31.12.1993.(AK18)

Laatija: Opetushallitus ja Stakes.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 1996. Opetushallitus/Stakes 
(AK19)

Laatija: Opetushallitus ja Stakes

TM 1999:4. Varhaiskasvatustyöryhmän muistio (AK20)
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet: apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala, pj (sosiaali- ja terveysministeriö), 
neuvotteleva virkamies Martti Lähteinen, vpj. (sosiaali- ja terveysministeriö), eri-
koistutkija Kari Gröhn (sosiaali- ja terveysministeriö), hallitusneuvos Maini Ko-
sonen (sosiaali- ja terveysministeriö), opetusneuvos Riitta Piri (opetusministeriö), 
erikoistutkija Marko Elovainio (Stakes), erityisasiantuntija Maija Strandström 
(Suomen Kuntaliitto), ammattiasiainsihteeri Ritva Semi Lastentarhanopettajaliitto 
1.12.1998 saakka, tämän jälkeen puheenjohtaja Soile Oleander), osastopäällikkö 
Pirkko Sipilä (Sosiaalityöntekijäin liitto), ammattiasiainsihteeri Marjatta Kekko-
nen (Terveyden ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö, sijaisena Virpi Louhelainen), 
toimitsija Raili Leiqvist (Kunta-alan ammattiliitto), terveydenhuollontarkastaja 
Markku Mattila (Oulun lääninhallitus 3.10.1997 saakka, tämän jälkeen terveyden-
hoitaja, lähikasvattaja Eero Keinänen, Oulun ensi- ja turvakoti), päiväkodinjohtaja 
Jarmo Lounassalo (Vantaan kaupunki, Pähkinärinteen päiväkoti), erikoissairaan-
hoitaja Birgitta Köhler (Päivähoitoliike). Lisäksi 3.9.1997 alkaen sosiaalityönte-
kijä Esa Yritys (Oulun sosiaali- ja terveystoimi), päivähoitosihteeri Heljä Petäjä 
(Kirkkohallitus, Kirkon kasvatusasiainkeskus). Asiantuntijoina: Professori Eeva 
Hujala (Oulun yliopisto), lehtori Jarmo Kinos (Turun opettajankoulutuslaitos). 
Sihteerit: Ylitarkastaja Tarja Kahiluoto (sosiaali- ja terveysministeriö) 4.4.1997–
8.4.1999), ylitarkastaja Riitta Luosujärvi (sosiaali- ja terveysministeriö (30.6.1997–
31.12.1997), erikoissuunnittelija Riitta Kauppinen (Stakes) 4.4.1997–31.12.1997), 
erikoissuunnittelija Tarja Frisk (Stakes) 1.1.1998–31.10.1998, kehittämispäällikkö 
Monika Riihelä (Stakes) 7.10.1998–8.4.1999. Työryhmän määräajan päätyttyä pi-
dettyihin kokouksiin osallistuivat sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Tas-
kula (Suomen Kuntaliitto), tutkimusprofessori Matti Heikkilä (Stakes). Asiantun-
tijoina kuultu: Tohtori Manjula Waniganayake (Melbournen yliopisto, Australia), 
apulaisprofessori Harriet Strandell (Helsingin yliopisto), koulutoimenjohtaja Jorma 
Puhakka (Imatran kaupunki), koulutuspäällikkö Anneli Rautiainen (Keravan kau-
punki), koulutussuunnittelija Päivi Pihlaja (Turun yliopisto).
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