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Johdanto 

 

Ylioppilaslehdessä kerrotaan virtuaalitekniikan keinoista opettaa ihmisille 

empatiaa, kykyä asettua toisen asemaan, antamalla ihmisille tilaisuus kokea 

maailman katastrofeja virtuaalilasien luoman vieraan todellisuuden kautta (Jussila, 

2018). UNICEF on alkanut käyttää VR-materiaalia saadakseen ihmiset oman 

tunnekokemuksen kautta oivaltamaan maailmaan hätää ja sen kautta ojentamaan 

auttavan kätensä esimerkiksi Syyrian pakolaisille. Puhetta myötätunnosta ja 

empatiasta kanssaihmisiä kohtaan kuulee niin poliitikkojen kuin yritysjohtajien 

suusta. Presidentti Sauli Niinistö on puheissaan vedonnut tolkun ihmisiin, millä 

tarkoitettaneen inhimillisyyteen ja järkeviin tekoihin kykeneviä kansalaisia. 

Ihmisyyden perustavaa laatua olevasta ominaisuudesta, kyvystä asettua kärsivän 

asemaan ja halusta lievittää toisen kärsimystä, on tullut nykymaailmassa asia, jota 

ei pidetä enää itsestään selvyytenä ja jonka puute on herättänyt huolta. 

Myötätunnon piirin tulisi ylettyä omaa elämänpiiriämme laajemmalle, itselle 

vieraisiin kulttuureihin, ja globaalin hyvinvoinnin ja ihmiskunnan tulevaisuuden 

kannalta koko ekosysteemiimme ja planeettaamme.  

 

Nykyajan merkittävä filosofi, Martha Nussbaum (2011) on huolissaan koko 

demokraattisen maailman olemassaolosta, sillä maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 

monet valtiot ovat keskittämässä lyhytnäköisesti lasten ja nuorten koulutuksen 

painopistettä luonnontieteisiin ja matemaattisiin aineisiin humanististen ja 

taideaineiden kustannuksella. Tämän seurauksena ei enää kasvateta demokratian 

kannalta välttämättömiä kansalaisia, jotka pystyvät itsenäiseen ja kriittiseen 

ajatteluun, ovat kykeneviä tarkastelemaan perinteitä sekä osaavat asettua toisten 

ihmisten asemaan ja ymmärtämään heidän kokemaansa. Nussbaumin mukaan 

demokratian perusta on toisen ihmisen kunnioituksessa ja huomioon ottamisessa, 

mikä edellyttää kykyä nähdä yhteiskunnan jäsenet ihmisinä, joilla on kyky ajatella
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ja tuntea. Jos talouskasvu on yhteiskunnallisen päätöksenteon päämääränä, 

unohtuu keskustelu koulutuksen tavoitteista ja etenkin syvällisempi pohtiminen 

tehtyjen koulutuksellisten valintojen merkityksestä yhteiskunnalle. Demokratia 

tarvitsee kuitenkin jatkuakseen kansanvaltaan kasvatettuja kansalaisia. 

(Nussbaum, 2011.)  

 

Valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (VASU, 2016) on 

ensimmäistä kertaa varhaiskasvatusta velvoittava asiakirja, joka perustuu 

varhaiskasvatuslakiin. Tämän uuden opetussuunnitelman pohjalta kunnissa 

laaditaan kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka jalkautuvat yksikkö-

tasolle päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen eri toimintoihin toimintasuunnitelmien 

muodossa. Tässä prosessissa varhaiskasvatusta ohjaavat arvot ja uudelleen 

muotoutuva toimintakulttuuri joutuvat kasvatushenkilöstön ja johdon tarkastelun 

kohteiksi.  Opetussuunnitelmia rakennetaan Suomessa demokraattisesti, sillä 

niiden tekoprosessiin kuuluu monien eri tahojen mahdollisuus kommentoida 

luonnosvaiheen suunnitelmia ja osallistua siten asiakirjojen valmisteluun. 

Opetushallitus pyysi lausuntoa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteluonnoksesta yhteensä 88 taholta: 31 kunnalta ja 57 muulta yhteistyö- ja 

asiantuntija-taholta, kuten esimerkiksi muutamilta yliopistoilta, ammattijärjestöiltä, 

Kuntaliitolta ja Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Lisäksi luonnosvaiheen asiakirja 

on ollut vapaasti kommentoitavissa Opetushallituksen nettisivujen kautta 

useampaankin otteeseen.  Näin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on 

saanut vaikutteita monilta eri tahoilta ja sitä on lähestytty monien intressien 

pohjalta. 

 

Tarkastelen tutkielmassani myötätuntoa ja myötätunnon kulttuurin ilmentymistä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016, koska paikallisia 

varhaiskasvatussuunnitelmia ja varhaiskasvatuksen toteutumista määräävän 

asiakirjan sisällöllä on suuri painoarvo ja vaikutus varhaiskasvatuksen sisältöihin ja 

toimintatapoihin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin päätyneet ilmaisut, 

sanavalinnat ja painotukset ovat valintoja, joilla on merkitystä varhaiskasvatuksen 

tavoitteiden, arvojen ja toteutuksen kannalta. Kyky myötätuntoon on keskeinen 

inhimillinen ominaisuus, joka tekee elämästä mielekkään niin yksilö- kuin 

yhteiskunnallisella tasolla. Siksi on tärkeää tutkia, kuinka 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ottavat huomioon ja ilmaisevat 

myötätunnon kulttuurin tekijöitä. Pohjoismaisia varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteita tutkimuksessaan vertailleet Einarsdottir, Purola, Johansson, Broström & 

Emilson (2015) toteavat arvojen olevan laiminlyöty tutkimusalue 

opetussuunnitelmien osalta siitä huolimatta, että arvot ovat keskeinen osa 

kasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on tuore asiakirja, josta 

ei ole vielä juurikaan tehty tutkimusta, minkä vuoksi tällä tutkielmalla on merkitystä. 

 

Myötätunnosta löytyy maailmalta kosolti tutkimusta, mutta Suomessa siihen ollaan 

vasta herätty. Monialainen CoPassion - Myötätunnon mullistava voima -

tutkimushanke on paneutunut myötätunnon ja myötäinnon voimaan työpaikoilla, 

yrityksissä ja julkisella sektorilla. Helsingin yliopisto on tässä hankkeessa mukana. 

Tämä tutkielma on tehty osana ”Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen 

arjessa - Constituting Cultures of Compassion” -tutkimushanketta. 

 

Olen itse herännyt tutkielman teon myötä tarkastelemaan niin varhaiskasvatusta 

kuin maailman menoa laajemminkin myötätunnon ”silmälaseilla” ja tullut siihen 

tulokseen, että erityisesti varhaiskasvattajien tulisi olla hyvin perehtyneitä 

myötätunnon kulttuurin rakennusaineksiin ja heidän tulisi kyetä tietoisesti 

edistämään lasten kasvua myötätuntoisiksi ihmisiksi. Nämä lapset, jotka ovat nyt 

meidän kasvatettavinamme, rakentavat tulevaisuuden yhteiskuntaa ja tekevät 

aikanaan maailman tilaa koskevia päätöksiä. Uskon siihen, että ”sen minkä 

nuorena oppii, sen vanhana taitaa”. Jos lapset saavat kokemuksia 

myötätuntoisesta kasvuympäristöstä varhaisessa vaiheessa, he kykenevät 

todennäköisesti myöhemminkin elämässään myötätuntoon ja sitä kautta maailma 

on parempi paikka elää kaikille. Tutkimuksen tulee olla mukana nostamassa 

myötätunnon merkitystä ja etsimässä uusia keinoja edistää myötätuntoa eri 

yhteyksissä, minkä vuoksi tällä tutkielmalla on paikkansa varhaiskasvatusta 

ohjaavien arvojen näkökulmasta. 

 

Tulevissa luvuissa esittelen aluksi myötätunnon ominaisuuksia ja määritelmiä. 

Käyn sen jälkeen läpi sekä suomalaisten arvomaailmaa yleensä että kasvatuksen 

ja koulutuksen arvoja niin Suomessa kuin muualla Euroopassa suhteessa 

myötätuntoon. Kuvailen suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman 
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syntyprosessia ja sen keskeisiä periaatteita. Tämän jälkeen käsittelen 

myötätuntoista kasvatuskulttuuria ja määrittelen tässä tutkielmassa käyttämäni 

keskeiset käsitteet, myötätunnon ja myötätuntoisen kasvatuskulttuurin. Luvussa 2 

esittelen tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoituksen, minkä jälkeen luvuissa 

3-4 käyn läpi tutkimuksen toteutuksen ja tutkimustulokset. Tutkimuksen 

luotettavuutta tarkastelen luvussa 5 ja luvussa 6 pohdin tutkimukseni herättämiä 

ajatuksia ja jaan huomioitani. 

 

 
 
 
 
1 TEOREETTINEN TAUSTA 

 
 
1.1 Myötätunto 

 
Myötätunnon määrittely on ristiriitaista, sillä moraalitutkimuksen kautta voidaan 

päätyä kahteen vastakkaiseen määritelmään: myötätuntoa voidaan pitää 

epäluotettavana oppaana oikeaan ja väärään, kun taas toisten teoreetikkojen 

mielestä myötätunto on peruslähtökohta moraaliselle oikeudenmukaisuudelle 

(Goetz, Keltner & Simon-Thomas, 2010). Myötätunto voidaan nähdä asenteena tai 

yleisenä hyväntahtoisena vastauksena toiselle välittämättä kärsimyksestä tai 

häpeästä. Goetz ym. (2010) määrittelevät myötätunnon tunteeksi, joka nousee 

toisen kärsimystä todistettaessa ja joka motivoi halun auttaa. Tämä määritelmä 

erottaa myötätunnon empatiasta, joka on enemmänkin sijaiskokemus toisen 

tunteista. Myötätunto ja kärsimys ovat perustavanlaatuisesti erottamattomia. 

Sanan latinalainen alkuperä compassio viittaa kärsimykseen jonkin kanssa. 

Englanninkielinen sana compassion ymmärretään kärsimyksessä 

myötäelämisenä. (Kanov, Powley & Walshe, 2017; Seppänen, Pessi, Grönlund & 

Paakkanen, 2017). Taggart (2016) laajentaa kärsimyksen käsitettä 

varhaiskasvatuksen yhteydessä siten, että myötätunto kohdistuu tarpeeseen tai 

haavoittuvuuteen yleisesti ennemmin kuin kärsimykseen erityisesti, jolloin siihen 

sisältyy varhaiskasvatustyö. Suomalaiset ovat CoPassion- tutkimushankkeen 

kyselyssä (Seppänen, ym., 2017) antaneet myötätunnolle arkisia merkityksiä 

rinnalla kulkemisesta, jakamisesta ja valmiudesta olla ihminen ihmiselle. 
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Myötätunto on läsnä myös uskonnoissa: sekä kristillisyys että buddhalaisuus 

jakavat myötätunnon universaalin periaatteen, mikä tarkoittaa ajatusta jaetusta 

ihmisyydestä ja auttamisen velvoitteesta yli uskontorajojen tai kansallisuuksien tai 

muiden erottavien tekijöiden (Seppänen, ym., 2017).  

 

Pessi & Martela (2017) kuvaavat myötätuntoa kolmen T:n prosessina, joka 

koostuu tietoisuudesta, tunteesta ja toiminnasta. Tietoisuus on kykyä havaita ja 

ymmärtää toisen tilanne ja tunnetila. Tunteella he tarkoittavat tunneyhteyttä ja 

halua toimia toisen puolesta. Myötätunto ei ole kuitenkaan vain tunnetta, vaan 

siihen kuuluvat konkreettiset teot toisen hyvän edistämiseksi. (Pessi, ym., 2017.) 

Päiväkodin käytännöissä myötätunnon tekoja voidaan luokitella auttamiseksi, 

mukaan ottamiseksi, lohduttamiseksi ja jakamiseksi. Nämä myötätunnon teot 

muotoutuvat neuvottelun kautta vuorovaikutuksessa. (Lipponen, 2017.) 

 

Myötätunnon lähellä on sellaisia käsitteitä kuin sympatia, empatia ja sääli. 

Sympatia on emotionaalinen reaktio, joka perustuu ymmärrykseen toisen 

tunnetilasta tai olosuhteesta ja siihen sisältyy huolta ja surua toista henkilöä 

kohtaan. Sääliin taas sisältyy käsitys huolesta toisesta, joka on itseä 

alempiarvoinen. Myötätunnon ja sympatian ympärille asettuu positiivisiksi koettuja 

sanoja, kuten ystävällisyys, lämpö, hellyys ja välittäminen. (Goetz, ym., 2010.) 

Empatia (Pessi, ym., 2017) tarkoittaa toisen tunteeseen samaistumista ja siinä 

mukana elämistä. Empatiasta voidaan erottaa affektiivinen empatia, joka on kykyä 

eläytyä toisen tunteisiin. Kognitiivinen empatia puolestaan on tietoista asettumista 

toisen asemaan ja maailman katsomista toisen näkökulmasta käsin. Empaattinen 

huoli (Kanov, ym., 2017) on myötätunnon ydintä. Se on toiseen suuntautunut 

tunne, joka tunteiden tasolla yhdistää kärsijään ja joka tulee ilmi ymmärryksenä 

kärsijän kokemukseen. Siihen kuuluu altruistinen tunne kärsivän hyvinvointia 

kohtaan ja sillä on suuri rooli myötätunnon prosessissa yhdistäen kärsimyksen 

havaitsemisen myötätunnon tekoon. Empatia ei kuitenkaan välttämättä johda 

auttaviin tekoihin tai toista voidaan auttaa itsekkäistä motiiveista, mikä erottaa 

empatian myötätunnosta (Pessi, ym., 2017). Jos kärsimyksen huomaaminen ei 

johda myötätunnon tekoon, voi kyse olla myös epävarmuudesta tai pelosta, joka 

peittää alleen empaattisen huolen. Ihminen voi torjua empaattisen huolen 

ollessaan epävarma erilaisista negatiivisten seurausten todennäköisyydestä tai 
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vakavuudesta, jolloin arkipäivän tilanteet ja paineet työpaikalla voivat peittää tai 

häiritä ihmisten empaattisen huolen tunteita kärsiviä kohtaan (Kanov, ym., 2017.) 

Empatia on usein myös vinoutunutta, sillä koemme empatiaa helpommin itsemme 

kaltaisiin ihmisiin. Empatian avulla voidaan siis suosia jotakin ihmisryhmää toisen 

kustannuksella. Vaikka ihmisten motiivit voivatkin vaihdella, myötätunto perustuu 

haluun edistää toisen hyvää. (Pessi, ym., 2017.) 

 

Ihmisen perusolemukseen kuuluu taipumus myötätuntoon. Ihmisellä on sekä kyky 

myötätuntoon että halu olla toisten silmissä hyvä. (Pessi, ym., 2017.) Goetz, ym. 

(2010) yhtyvät Darwinin päätelmään myötätunnon merkityksestä ihmisen 

jälkeläisille, jotka haavoittuvuudessaan ja tarvitsevuudessaan ovat hyvin 

riippuvaisia toisista selvitäkseen hengissä.  Ihminen on virittynyt vähentämään 

haavoittuvan jälkeläisensä harmia ja kärsimystä. Kosketuksella on syntymästä 

saakka voimakas vaikutus kärsimyksen helpottamisessa ja yhteistyösiteiden 

solmimisessa. Kosketuksen on huomattu aktivoivan aivojen palkitsemisalueita ja 

vähentävän stressihormoni kortisolia. Nämä aivojen alueet virittyvät myötätuntoon 

varhaisessa äidin ja lapsen kiintymyssuhteessa. Ihmisen aivoissa on 

palkitsemissysteemi, joka reagoi myötätuntoon ja auttaa ihmistä toimimaan toisen 

hyväksi huolimatta siitä aiheutuvista kustannuksista tai siihen sisältyvistä riskeistä. 

(Goetz, ym., 2010.) Taggart (2016) on myös tarkastellut myötätuntoista 

käyttäytymistä evoluution näkökulmasta ja korostaa myötätunnon olevan sekä 

hyvin tavanomaista että perustavanlaatuista ihmiselle. Ihmislapsi on kaikista 

nisäkkäistä haavoittuvin ja hänen tarvitsemansa hoivan määrä kaikkein suurinta. 

Kaikissa maailman kulttuureissa ja monilla nisäkäslajeilla on havaittu rauhoittava 

kosketus ja erityiset äänteet myötätunnon merkkeinä. Myötätunnon antajan 

oksitosiini -hormoni aktivoituu myötätunnosta, mikä lievittää stressiä ja vahvistaa 

immuniteettia ja sydän- ja verisuonisysteemejä. (Taggart, 2016.)  Myötätunto on 

meissä sisäänrakennettuna ominaisuutena ja hyvissä kasvuolosuhteissa se 

pääsee kukoistamaan. Elämme kuitenkin globaalissa maailmassa, jossa 

myötätuntoa inhimillisyyden osoituksena ei voi pitää itsestäänselvyytenä ja 

arvomaailmaamme vaikuttavat ympäröivä kulttuuri ja tapahtumat ympärillämme.  
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1.2 Myötätunto suomalaisessa arvomaailmassa 

 

Klaus Helkama (2015) on tutkinut suomalaisten arvoja ja verrannut niitä 

kansainvälisiin mittauksiin. Schwartzin arvomallin (Helkama 2015) avulla on 

löydetty yhteyksiä tunteenomaisen empatian ja universalismi- ja hyväntahtoisuus-

arvojen välillä. Tunteenomaisella empatialla tarkoitetaan tässä yksilön taipumusta 

reagoida voimakkaasti toisen tunteisiin, tuntea myötätuntoa ja olla yhteydessä 

vaikeuksissa olevien ihmisten kanssa. Hyväntahtoisuusarvot korostavat itseä 

lähellä olevien ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista ja universalismiarvot ulottavat 

huolenpidon kaikkiin, kaukana oleviin ihmisiin ja luontoon. Myös viisaus, 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo kuuluvat tähän yhteyteen. (Helkama, 

2015.)  

 

Kansainvälisissä vertailuissa (Helkama, 2015) suomalaiset ovat olleet 

eurooppalaisittain ykkösiä universalismiarvojen ja yhdenmukaisuuden 

kannatuksessa. Suomalaiset pitävät kaikkien ihmisten hyvinvoinnista huolehtimista 

ja suvaitsevaisuutta tärkeänä. Seppänen ym. (2017) kuvaavat universalismia 

jaettuna käsityksenä ihmisyydestä, jolloin uskonnolliset tai muut erimielisyydet 

eivät ole esteitä ihmisten välisessä kohtaamisessa. Kristillisten kirkkojen 

harjoittaman hyväntekeväisyyden kohdistuminen kaikkiin ihmisiin taustasta 

riippumatta on osoitus universalismista. Universalistisen näkemyksen vastakohta 

on partikularismi, jonka mukaisesti yleisiä eettisiä sääntöjä on hankala muodostaa, 

koska ihminen on aina sidonnainen aikaan ja paikkaan.  (Seppänen, ym. 2017.) 

Suomessa enemmistö kansasta kokee voivansa luottaa toisiin ihmisiin, mikä on 

yhteydessä tasa-arvon korkeaan arvostukseen.  Näin voidaan puhua arvoista 

kaikkien suomalaisten arvoina keskimäärin, mutta ne eivät ole välttämättä samoja 

yksilöllisellä tasolla. (Helkama, 2015.) 

 

Myös sukupuolten välillä on löydetty eroja arvomaailmassa. Korkeissa tasa-arvon 

maissa on havaittu enemmän eroja sukupuolten välillä, mikä johtuu Helkaman 

(2015) mukaan siitä, että sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuessa miesten ja 

naisten on mahdollista tavoitella omalle sukupuolelleen tyypillisiä arvoja. Goetz, 

ym. (2010) ovat vertailleet myötätunnon osoittamista eri kulttuureissa ja tehneet 

havainnon, että kollektiivisissa kulttuureissa (esim. Kiina ja Japani) ihmiset ovat 
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taipuvaisempia auttamaan vain oman yhteisön jäseniä, kun taas riippumattomassa 

(esim. Amerikka) kulttuurissa autetaan helpommin myös oman yhteisön 

ulkopuolisia henkilöitä. Kulttuuriset erot ilmenevät myös tunteisiin liittyvässä 

sanastossa ja sanattoman viestinnän ilmaisuissa, mikä koetaan kulttuurisesti 

hyväksytyksi tavaksi antaa ja vastaanottaa apua ja myötätuntoa. (Goetz, ym., 

2010.) Maailmanlaajuisesti naiset korostavat enemmän hyväntahtoisuutta ja 

universalismia, kun taas miehet arvostavat valtaa, virikkeisyyttä ja suoriutumista. 

Suomalaisten miesten erityispiirre on se, että turvallisuus on heille tärkeämpi arvo 

kuin naisille. Nykyinen työelämä puolestaan edellyttää molemmilta sukupuolilta 

samantyyppisiä asioita, kuten aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä. (Helkama, 2015.) 

Suomalaisten arvomaailman kulmakiviä ovat olleet luontoarvot, tasa-arvo, työ ja 

rehellisyys jo viimeiset sata vuotta. Kansakunnan tasolla arvot ovat suhteellisen 

pysyviä, mutta yksilötasolla muutoksia voidaan havaita helpommin. 

 

Globalisaation ja heikon talouskasvun myötä suomalaiset ovat alkaneet kokea 

ympäristönsä uhkaavaksi ja epävarmuus työpaikoista on kasvanut. Tasa-arvoa 

pidetään entistäkin tärkeämpänä, joten se näyttää olevan sellainen kansalliseen 

identiteettiimme kuuluva arvo, joka vahvistuu ollessaan uhattuna. (Helkama, 

2015.) Nussbaumin (2011) huomio on, että uskonnollisen ja taloudellisen kiihkon 

vallatessa yhteiskunnallista ilmapiiriä, unohdetaan demokratian kannalta tärkeät 

arvot oikeudenmukaisuudesta eikä kyetä enää tarkastelemaan asioita 

maailmanlaajuisesti. Tämä ilmiö on ollut selvästi havaittavissa suomalaisessa 

yhteiskunnassa viime vuosina maahanmuuttovyöryn myötä. Koventuneitten 

asenteiden ja lisääntyneen rasistisen puheen rinnalla on toisaalta ollut 

havaittavissa maahanmuuttajia puolustavaa kansalaistoimintaa ja lisääntynyttä 

vapaaehtoistoimintaa, mikä saa motivaationsa myötätunnosta. Seppänen, ym. 

(2017) toteavat myötätunnon olevan sekä yhteiskunnan rakennusaine, että mittari 

sen ilmapiirille. On surullista, jos suomalainen yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu 

sellaiseksi, että toinen ihminen koetaan uhkaksi omalle turvallisuudelle tai esteeksi 

omien etujen saavuttamiselle ja aito myötätunnon osoittaminen kauempaa kotoisin 

olevalle lähimmäiselle katoaa. Sosiologi Williamsin (ks. Seppänen, ym. 2017) 

mukaan koko sosiaalisen oikeudenmukaisuuden moraalinen perusta on 

myötätunnossa, jonka avulla ihmisten ja yhteisöjen väliset suhteet voivat kehittyä. 

Myötätuntoa voidaan pitää ansaitsemattoman kärsimyksen moraalisena vartijana 
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ja moraalisena tunteena, joka saa ihmisen toimimaan yli rajojen ja motivoi 

moraalisesti oikeudenmukaiseen tuomioon (Goetz, ym. 2017).  

 

 

1.3 Myötätunto kasvatuksen ja koulutuksen arvomaailmassa 

 
Yhteiskunnissa on ihmisiä voimakkaasti erottavia tekijöitä, kuten uskonto, etninen 

tausta, yhteiskuntaluokka, vammaisuus, sukupuoli, seksuaalinen 

suuntautuneisuus ja varallisuus. Tämän vuoksi kansalaiset tarvitsevat ymmärrystä 

niin maailmantaloudesta kuin historiastakin, että heillä olisi kykyä suhtautua 

myönteisesti monenlaisiin kulttuureihin. Laadukasta koulutusta tulisi olla tarjolla 

tasapuolisesti kaikille kansalaisille yhteiskuntaluokasta ja varallisuudesta 

riippumatta. (Nussbaum 2011.)  Einarsdottir, ym. (2015) ovat tutkineet 

pohjoismaisten varhaiskasvatussuunnitelmien arvomaailmaa. He toteavat, että 

kansainvälisillä dokumenteilla (ks. UNESCON Education for All, 1990) on haluttu 

vaikuttaa varhaiskasvatuksen arvoihin. UNESCO korostaa sukupuolten erojen 

tasoittamista ja OECD:n raportti (ks. Starting Strong 2) varoittaa kasvattajia 

markkinavoimien vaikutuksesta, sillä kasvatuksen ja koulutuksen tulisi edelleen 

taata tasavertaiset mahdollisuuden kaikille lapsille universaalissa systeemissä, 

joka arvostaa kansalaisuuden teroittamista ja jossa demokraattista ja 

monikulttuurista lasten yhdessäoloa harjoitetaan. Keskeisenä tavoitteena pidetään 

lapsen kehityksen ja oppimisen tukemista ja demokratian arvojen kokemusten 

tuottamista. (Einarsdottir, ym., 2015.)  

 

Yhdysvalloissa on perinteisesti tavoiteltu itsenäisten ja myötätuntoon kykenevien 

demokratian kansalaisten kasvattamista ja opetuksessa on arvostettu kyseleviä ja 

aktiivisesti osallistuvia oppilaita, jonka juuret ovat Sokrateen perinnössä kriittisen 

ajattelun ja argumentoinnin muodossa (Nussbaum, 2011). Myös intialainen Tagore 

halusi edistää viime vuosisadan alkupuolella perustamassaan yliopistossa kriittistä 

ajattelua ja empaattista mielikuvitusta monitieteisen yleissivistävän 

opetussuunnitelman kautta, mutta nykyään sielläkin edetään yhden pääaineen 

mallin mukaisesti samoin kuin Euroopassa. Nussbaum (2011) painottaa, että jos 

ihmisille opetetaan omaa ja toisten kansojen historiaa, he oppivat näkemään 

yhteiskuntaluokkiin, etnisiin tai uskonnollisiin ryhmiin kohdistuvia vääryyksiä, jonka 
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seurauksena voi syntyä nykytilanteen kriittistä arviointia ja halua tulonjaon 

oikeudenmukaisempaan tasaamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Tämän 

päivän maailmanlaajuinen ilmiö on, että talouskasvun tavoittelun nimissä 

humanistisia aineita, kirjallisuutta ja taideaineita halutaan vähentää koulutuksesta, 

kun taas tekniikan ja luonnontieteiden opetusta halutaan lisätä. Nussbaumin 

mukaan talouden ehdoilla tehtävät kehitysohjelmat näkevät ihmiset vain 

hyödynnettävinä kohteina. Taideaineet, kirjallisuus ja humanistiset aineet ovat 

tällaisen typeryyden vastalääke, sillä ne kehittävät empatian kykyä. (Nussbaum, 

2011.)  

 

Tutkimusten mukaan (Einarsdottir, ym., 2015) pohjoismaisessa 

varhaiskasvatuksessa on kasvatuskäytännöissä arvostettu lasten hoivaa toinen 

toisilleen, myötätunnon näyttämistä toisille, tunteiden jakamista ja lohdutuksen 

antamista. Viimeisen vuosikymmenen aikana on pohjoismaisessa esiopetuksessa 

menty kohti hoivan ja opetuksen yhdistämistä, kun aiemmin on painottunut hoiva 

alan naisvaltaisuudesta johtuen. Myös demokratian arvot ovat nousussa lasten 

oikeuksien ja lasten osallisuuden ja vaikuttamisen painottamisena, minkä kautta 

voidaan rakentaa lasten itsemääräämisen ja solidaarisuuden voimaa. 

Käytännössä lasten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa ovat olleet rajoitettuja 

johtuen toimijoiden asenteista, kommunikaatiosta lasten ja aikuisten välillä, 

institutionaalisista käytännöistä ja kulttuurisista rutiineista. (Einarsdottir, ym., 

2015.)  

 

Nussbaum (2011) kuvailee inhimillisen kehityksen paradigmaa, jossa korostetaan 

ihmisen kehitysmahdollisuuksia elinajan, terveyden, fyysisen koskemattomuuden, 

poliittisen osallistumisen ja koulutuksen alueilla. Perusajatuksena on jokaisen 

ihmisen luovuttamaton ihmisarvo, jota yhteiskunnassa tulee kunnioittaa ja 

tunnustaa, ja jota valtioiden täytyy tukea. Tämä malli edellyttää demokratiaa, jossa 

turvataan yksilöille poliittiset oikeudet, sananvapaus ja oikeus koulutukseen ja 

terveydenhuoltoon. Useimpien demokraattisten maiden perustuslaeissa on tämän 

mukaisia velvoitteita. Edistääkseen demokratiaa valtion tulisi auttaa kansalaisia 

hankkimaan seuraavanlaisia taitoja: kyky arvioida poliittisia ratkaisuja ja yhteisiä 

asioita alistumatta perinteiden tai auktoriteettien painostukseen, kyky nähdä kaikki 

kansalaiset samanlaiset oikeudet omaavina ihmisinä ja kunnioittaa heidän 
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elämäänsä, kyky huomioida elämään vaikuttavien tekijöiden moninaisuus ja kyky 

arvioida asioita kaikkien kansalaisten kannalta sekä nähdä oma kansakunta osana 

maailmanlaajuista, monimuotoista järjestelmää. (Nussbaum, 2011.)  

 

Pohjoismaiset esiopetussuunnitelmat (Einarsdottir, ym., 2015) arvostavat 

sosiaalista kompetenssia. Sillä tarkoitetaan yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta 

toisten kanssa, yhteisöön osallistumista ja sosiaalisten tilanteiden ymmärtämistä. 

Myös solidaarisuus, empatia ja kyky ymmärtää toisten näkökulmia kuuluvat 

sosiaaliseen kompetenssiin, jota opitaan jokapäiväisessä toiminnassa yhdessä 

toisten kanssa. Einarsdottir, ym. (2015) kuvailevat pohjoismaisia 

esiopetussuunnitelmia Habermanin teorian mukaisesti tavoiteorientoituneiksi. 

Tavoitteet toimivat yhteiskunnallisena takuuna tuottaa lapsille yhdenvertaiset 

mahdollisuudet laadukkaaseen kasvatukseen. Koulutusjärjestelmässä kasvattajat 

edustavat yhteiskuntaa ja heidän tehtävänään on juurruttaa yhteiskunnallisesti 

hyväksyttyjä arvoja lapsiin. Habermanin mukaan tavoiteorientoitunut käytäntö on 

yhteydessä strategiseen toimintaan, joka voi johtaa suhtautumiseen lapseen 

objektina ja opetuksen muodollistumiseen ja kurinalaisuuteen. Einarsdottir, ym. 

(2015) toteavat, että myös muissa tutkimuksissa on näytetty kurin, 

tottelevaisuuden ja mukautumisen olevan tavoiteltuja esiopetuksen arvoja. 

Pohjoismaisissa opetussuunnitelmissa ei kuitenkaan suositella kuria ja strategista 

toimintaa, vaan lapsi kuvataan aktiivisena ja kompetenttina yhteistyökumppanina, 

subjektina ja oikeuksien haltijana tässä ja nyt. Toisaalta lapset nähdään objekteina 

oppimassa tulevaisuutta varten. (Einarsdottir, ym. 2015.)  

 

Taggartin (2016) mukaan varhaiskasvatuksen (ECEC) tarkoituksessa on 

nähtävissä kaksi kilpailevaa näkemystä: hoivan ja oikeuksien diskurssit, jotka 

määrittävät sitä, millainen lapsen tulisi olla, mutta myös suuntaa, johon 

kasvattajien tulisi pyrkiä. Hoivaa korostettaessa lapsi nähdään haavoittuvana ja 

kasvattajat korvaavat työmarkkinoille menneen äidin.  Uudempi, postmoderni 

diskurssi lasten oikeuksista edistää mielikuvaa lapsesta kyvykkäänä 

lapsikansalaisena, jolloin päiväkodit ovat demokratian ja aidon dialogin 

syntypaikkoja. Taggart (2016) kuitenkin esittää, että varhaiskasvatuksessa tulisi 

olla läsnä nämä molemmat diskurssit, sillä ymmärtävä malli ihmisestä käsittää 

ihmisen olevan samanaikaisesti kriittinen ja haavoittuva. Myötätunto on 
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sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kampanjoinnin keskiössä, kun halutaan 

voimaannuttaa alistettuja ryhmiä, mutta myös psykologisen ymmärryksen 

ytimessä käsiteltäessä kykyä välittää. Tällainen pedagogiikka on valmiina 

hoivaamaan lapsia, joilla on oma äänensä ja jotka ovat pystyviä ja tasapainoisia 

kansalaisia. Esimerkiksi Reggio Emilia-pedagogiikka on tuonut lapsen äänen 

kuulemisen hyvän pedagogiikan elementiksi ja merkiksi siitä tavasta, jolla 

kasvattajia rohkaistaan rakentamaan demokraattisempaa vuorovaikutusta lasten 

kanssa. (Taggart, 2016.)  

 

Myötätunto on keskeinen inhimillinen tunne, jonka kasvun tukeminen on tärkeää 

lapsen varhaisina elinvuosina. Myötätunto ilmenee yhteisinä käytänteinä ja 

yksittäisinä tekoina päiväkodin arjessa.  Esimerkiksi auttaminen, mukaan 

ottaminen, lohduttaminen ja jakaminen ovat merkityksellisiä myötätunnon 

vahvistumisen kannalta. Myötätunnon merkitystä on alettu nostaa mm. 

tulevaisuuden työelämän taitona ja yhteiskunnan laajempi diskurssi 

eriarvoistumisesta on osoittanut, kuinka tärkeää on osata asettua toisen ihmisen 

asemaan ja vastata hänen tarpeeseensa. (Lipponen, Rajala & Hilppö, in press).  

 

 

1.4 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet varhaiskasvatuksen 

ohjenuorana 

 

Opetussuunnitelmilla on eurooppalaisittainkin tarkasteltuna erilaiset lähtökohdat ja 

perusteet, mikä on hyvä tiedostaa niitä tarkasteltaessa. Suomalaisen 

varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmat ja pedagogiikka omaa vahvat juuret 

sosiaalipoliittispedagogisessa lähestymistavassa, mikä on ominaista myös muiden 

Pohjoismaiden ja keski-Euroopan opetussuunnitelmille. Tyypillistä tällaiselle 

opetussuunnitelman traditiolle on työskennellä koko lapsen ja hänen perheensä 

kanssa lapsikeskeisillä toiminnoilla, joilla tavoitellaan kehityksellisiä tavoitteita 

oppimisen lisäksi. Lapsen omat mielenkiinnon kohteet ja oppimistapa on tärkeää 

huomioida oppimisessa, jonka ymmärretään tapahtuvan yhdessä toisten kanssa ja 

leikin avulla. Toinen eurooppalainen suuntaus opetussuunnitelmissa keskittyy 

kouluvalmiuksien tuottamiseen, jolloin keskiössä ovat lapsen oppiminen ja taidot, 

joita koulussa tarvitaan. Tällöin keskitytään edeltä määriteltyihin kognitiivisiin, 
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ikätasoisiin tavoitteisiin, jotka on määritelty kansallisella tasolla. Tämä 

lähestymistapa on tyypillistä Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, Alankomaissa ja 

Iso-Britanniassa. (Bennett, 2005.)  

 

 
 
1.4.1  Yhteiskunnan tahtotila 
 

Suomalaista varhaiskasvatusta ensimmäistä kertaa velvoittavana asiakirjana 

julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (VASU, 2016) määrittelee 

varhaiskasvatuksen lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäväksi ja 

syrjäytymistä ehkäiseväksi palveluksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

taustalla ovat velvoitteet kansainvälisistä sopimuksista, kuten YK:n lasten 

oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolait. Suomalainen varhaiskasvatus perustuu inkluusioperiaatteeseen, jolloin 

kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen yhdessä kulttuurisesta 

taustasta, vammaisuudesta tms. huolimatta. Varhaiskasvatuslain 2 a § mukaan 

varhaiskasvatuksen tulisi edistää sukupuolten tasa-arvoa ja antaa valmiuksia 

ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, 

kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Lisäksi varhaiskasvatuksen 

tulee kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja ohjata toisten ihmisten 

kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa lapselle mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. (VASU, 2016.) Siirtyminen 

vanhasta, vuoden 1973, päivähoitolaista uuteen varhaiskasvatuslakiin toi 

uudenlaisen toimintaideologian varhaiskasvatuksen lähtökohdaksi. Päivähoitolaki 

perustui vanhempien oikeuteen saada lapselleen hoitopaikka päästäkseen itse 

työelämään, kun taas varhaiskasvatuslaissa painotetaan lapsen hyvinvointia, 

osallisuutta ja oikeutta oppia. Lakiin perustuvat Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet on luotu takaamaan laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus koko 

maassa. (Eerola-Pennanen, Vuorisalo & Raittila, 2017.)  

 

Vuonna 2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki oikeuttaa pienet lapset 

korkeatasoiseen pedagogiseen kasvatukseen ja opetukseen ja ymmärtää 

varhaiskasvatuksen olevan elinikäisen oppimisen lähtökohta, mutta toisaalta 

Suomen huonoon taloudelliseen tilanteeseen vedoten varhaiskasvatukseen 
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kohdistetut säästötoimet ja varhaiskasvatukseen osallistumisen rajoitukset ovat 

herättäneet huolen tasa-arvoisuuden toteutumisesta kaikkien lasten kohdalla 

(Eerola-Pennanen, ym., 2017). Värri (2018) kritisoi tätä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin läsnäolevaa elinikäisen oppimisen 

ideologiaa, joka tarjoillaan yhteiskunnassamme itsestäänselvyytenä. Teknologinen 

edistysajattelu, kapitalismi ja elinikäinen oppiminen ovat kietoutuneet yhteen niin, 

että ihminen halutaan pitää jatkuvassa epävarmuudessa oman osaamisensa 

suhteen. Ihmisen katsotaan olevan vastuussa omasta kehityksestään ja 

menestymisestään. Erityisesti teknologian kehityksen katsotaan tuottavan jatkuvaa  

vajausta yksilön työmarkkinakelpoisuudessa, jolloin elinikäinen oppiminen on 

ratkaisu, joka kuitenkin vaikuttaa syvästi ihmisen halun prosesseihin aiheuttaen 

jatkuvan epävarmuuden ja puutteen tunteen. Ihmisellä on tarve tunnustuksen 

kokemukseen ja erityisen suuri tämä tarve on kasvatussuhteessa. Psyko-

kapitalistisessa systeemissä ihminen haluaa jatkuvasti uusia kokemuksia, taitoja ja 

elämyksiä, mutta näistä saatava tunnustus jää aina tilapäiseksi eikä tyydytä. 

(Värri, 2018.) 

 

Opetussuunnitelma on yhteiskunnan keskeisin asiakirja, jolla se ilmaisee tahtonsa 

ja tavoitteensa kasvatukselle ja koulutukselle (Vitikka, 2009). Opetussuunnitelmaa 

voidaan tarkastella sekä yhteiskunnallispoliittisena ohjausvälineenä että 

opetuksellisena työvälineenä, jolla on pedagogiset piirteensä. 

Virkamiespohjaisessa opetussuunnitelman laatimisprosessissa teoreettinen 

ymmärrys on heikentynyt eikä opettajia opetussuunnitelmien käyttäjinä ole 

huomioitu riittävästi. Suomalaiset opetussuunnitelmat eivät ole tarjonneet tukea 

opettajien työtapoihin tai vaihtoehtoja pedagogisiin valintoihin. (Vitikka, 2009.) 

 

Opetussuunnitelmia rakennetaan Suomessa demokraattisesti, sillä niiden 

tekoprosessiin kuuluu monien eri tahojen mahdollisuus kommentoida 

luonnosvaiheen suunnitelmia ja osallistua siten asiakirjojen valmisteluun. 

Opetushallitus pyysi lausuntoa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteluonnoksesta yhteensä 88 taholta: 31 kunnalta ja 57 muulta yhteistyö- ja 

asiantuntijataholta, kuten esimerkiksi muutamilta yliopistoilta, ammattijärjestöiltä, 

Kuntaliitolta ja Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Lisäksi luonnosvaiheen asiakirja 

on ollut vapaasti kommentoitavissa Opetushallituksen nettisivujen kautta 
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useampaankin otteeseen.  Näin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on 

saanut vaikutteita monilta eri tahoilta ja sitä on muokattu monien intressien 

pohjalta, jolloin lopputulema on neuvottelujen ja kompromissien kautta tuotettu. 

Eerola-Pennanen ym. (2017) kuvaavat prosessia yhteiskunnallisen poliittisen 

keskustelun, kansainvälisten virtausten ja taloudellisten tekijöiden muodostamaksi. 

Varhaiskasvatuksen sisältö, asema ja kehittyminen on luonteeltaan relationaalista, 

jolloin valtakunnallisella tasolla tehdyt määräykset ovat yhteydessä sekä 

paikallisella tasolla ja varhaiskasvatusyksiköissä tehtyihin toteutusratkaisuihin, että 

lasten kokemuksiin ja vanhempien tyytyväisyyteen. Salminen & Poikonen (2017) 

määrittelevät opetussuunnitelman kuvaukseksi maan vallitsevista ja 

julkilausutuista tavoitteista ja periaatteista, joilla pyritään edistämään lasten 

persoonallista ja sosiaalista kehitystä, oppimista ja tukea heidän kasvuaan 

yhteiskunnan jäsenyyteen. Suomessa toimitaan hajautetun johtamisen mallin 

mukaisesti, jolloin kansallinen opetussuunnitelma määrittelee laajat tavoitteet ja 

kunnissa ne tarkennetaan tukemaan paikallisen tason pedagogista työtä. 

Einarsdottir, ym. (2015) kuvaavat opetussuunnitelman perusteisiin yhteiskunnan 

taholta sen etujen mukaisesti määritellyt arvokasvatuksen linjaukset vaikuttavaksi 

tavaksi muovata lasta annettuun suuntaan. 

  

 
 
1.4.2 Lapsen ja kasvattajan suhde  

 
Pohjoismaissa ja Saksassa pienten lasten kasvatuksen traditio perustuu laajaan 

merkitykseen, henkilökohtaisen kehityksen prosessiin ja luonteen sivistykseen, 

mihin kuuluu kognitiivinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen näkökulma 

(Bennett, 2005). Sosiaalinen pedagogiikka on kiinnostunut lapsesta 

kokonaisuutena, johon kuuluvat keho, mieli, tunteet, luovuus, historia ja 

sosiaalinen identiteetti. Sosiaalipedagoginen traditio varhaiskasvatuksessa 

sisältää sekä peruskunnioituksen autonomiaa ja osallisuutta kohtaan, että 

ajankohtaisen tutkimustiedon pienten lasten kehityksestä ja oppimisesta. 

Kasvattajan tärkeä tehtävä on tutustuttaa lapsi kulttuuriin, joka on alati muuttuvaa. 

Tällöin kasvattajien tulee kunnioittaa lapsen aikeita, tietoa ja ymmärrystä, mutta 

myös tarjota sellaista oppimista ja toimintaa, mikä on hyödyllistä juuri tälle lasten 

sukupolvelle. Tänä päivänä luku- ja kirjoitustaito ja teknologiaosaaminen ovat 
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välttämättömiä taitoja modernissa elämässä, mutta niiden sisällyttäminen 

varhaiskasvatukseen on haaste kasvattajille. Näiden koulutuksellisten tavoitteiden 

voimistumiseen ovat vaikuttaneet sekä taloudelliset syyt, että työelämän 

vaatimukset, mutta myös tarve tasata perheiden taustoista johtuvia eroja. Leikkiä 

ja oppimista havainnoimalla ja kirkastamalla niiden takana olevia kulttuurisia 

oletuksia voitaisiin osoittaa näennäisiä ristiriitoja lapsen autonomian ja 

osallistumisen luku- ja kirjoitustaitoa kehittäviin toimintoihin välillä. Onnistunut 

opetussuunnitelmien käytäntöön paneminen edellyttää motivoitunutta ja 

opetussuunnitelman ymmärtämiseen koulutettua henkilöstöä.  (Bennett, 2005.) 

Suomessa tätä jännitettä on pyritty purkamaan rakentamalla varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien jatkumo, jossa annetaan 

tilaa ikä-tason mukaisille toimintatavoille laajempien oppimiskokonaisuuksien 

rakentamisen kautta (Salminen, ym., 2017).  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 tavoitteet asetetaan 

pedagogiselle toiminnalle, oppimisympäristölle ja kasvattajien pedagogisille 

ratkaisuille. Lapselle tehtävän henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

avulla kuvataan ne keinot, joilla lapsen yksilöllisiä tarpeita ja tavoitteita edistetään 

ottaen huomioon lasten mielenkiinnon kohteet ja osaaminen. (Salminen, ym., 

2017.) Kasvattajan käsitys lapsesta muodostuu keskeiseksi tekijäksi 

varhaiskasvatuksen onnistumiselle Turjan ja Vuorisalon (2017) mukaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet noudattavat YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimusta, joka on muokannut voimakkaasti nykyistä yhteiskunnallista käsitystä 

lapsista ja lapsuudesta. Sopimus korostaa lapsen aktiivista toimijuutta omassa 

oppimisessaan, osallisuutta sosiaalisessa ympäristössään ja lapsen etua kaikessa 

lasta koskevassa toiminnassa ja päätöksenteossa. Lapsen oikeuksien 

sopimuksessa on luokiteltavissa kolmen P:n (protection, particiption, provision) 

teemat eli suojelu, osallistuminen ja vaikuttaminen sekä oikeus voimavaroihin, 

joilla yhteiskunta takaa hyvinvoinnin ja kehityksen edellytykset. Näiden kaikkien 

elementtien tarjoaminen vaatii tasapainoilua, ettei suojelun nimissä estetä lasta 

osallistumista häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Sopimuksen ansioksi 

voidaan lukea se, että osallisuus on ottanut varhaiskasvatuksessa valtavia 

edistysaskeleita tällä vuosituhannella. Osallisuus edellyttää lapsen oikeutta tulla 
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kuulluksi ja kertoa oma mielipiteensä sekä saada tarvittava tieto mielipiteiden 

muodostamisen tueksi.  (Turja, ym., 2017.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 mukaan lapsen tulee saada 

osallistua niin toiminnan suunnitteluun, toteutukseen kuin sen arviointiinkin. 

Osallisuus toteutuu Turjan, ym. (2017) mukaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ja sen edellytyksenä on vastavuoroisuus tilanteessa läsnäolevien kesken. Lapsen 

tulisi olla osallisena prosessin kaikissa vaiheissa aikuisen rinnalla. Tämä kasvattaa 

osallisuuden kulttuuriin ja demokraattiseen ajatteluun ja toimintamallin, jossa 

erilaisista tarpeista, päämääristä ja kiinnostuksen kohteista voidaan yhteisen 

neuvottelun kautta rakentaa kaikille merkityksellistä yhteistä toimintaa. 

Varhaiskasvatuksen arjessa tulisi päivittäin olla tilaisuuksia harjoitella omien 

ajatusten ja mielipiteiden muodostamista ja ilmaisua, kaverien kuuntelua, toisen 

asemaan asettumista ja erilaisten näkökulmien ymmärtämistä. Osallisuuden 

perusta on yhdenvertaisuudessa ja vapaaehtoisuudessa. Osallisuus vaatii 

onnistuakseen myönteisiä kokemuksia ja luottamuksen tunnetta itseen ja muihin.  

Lapsiryhmässä tarvitaan myös yhteinen kieli, jotta vuorovaikutus onnistuu ja 

neuvotteluja voidaan käydä. Rakenteellisilla tekijöillä, kuten kuvilla, eleillä ja 

ilmeillä sekä herkkyydellä ja kommunikaation tuella, on merkitystä osallisuudelle. 

Osallisuus ei voi olla vain yksittäisiä tapahtumia toiminnassa, vaan kasvattajien 

tulisi sisäistää osallisuuden idea niin, että se ilmenee koko kasvatusyhteisön 

pedagogisissa toimintatavoissa eli mm. siinä, mitä suunnitellaan, miten se 

tehdään, miten lasten ideoille ja aloitteille annetaan tilaa, miten toimintaa 

dokumentoidaan ja arvioidaan. (Turja, ym., 2017.) 

 

 

1.4.3 Rasismin ja syrjinnän vastaisuus tietoisena toimintana 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 perusarvoja ovat lapsen oikeudet, 

demokratia, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus. Lisäksi perusteissa 

todetaan, että rasismia tai väkivaltaa ei varhaiskasvatuksessa hyväksytä missään 

muodossa keneltäkään. Varhaiskasvatuksessa halutaan tukea lasten kasvua 

ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen, 

oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Eerola-Pennanen & Turja (2017) perustelevat 
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syrjinnän, rasismin ja eriarvoisuuden vaikeiden aiheiden käsittelyä 

varhaiskasvatuksessa sillä, että lapset havainnoivat elinympäristössään 

eriarvoisuutta ja syrjintää, he huomaavat eroja ihmisten välisissä arvostuksissa ja 

pohtivat näitä kysymyksiä. Eerola-Pennanen (2017) painottaa tietoista rasismin 

vastaisuutta, sillä ilman tietoisuutta ei voida toteuttaa kulttuurista moninaisuutta 

kunnioittavaa kasvatusta, vaan tuloksena voidaan tahtomattaankin tuottaa 

stereotypioita ja ennakkoluuloja vahvistavaa, erilaisuutta romantisoivaa ja 

pinnallista kulttuuriturismia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on 

nähtävissä valtakulttuurin ja kulttuurisen moninaisuuden välisen tasapainon 

hakemista muotoiluilla suomalaisen kulttuuriperinnön arvostuksesta ja 

hyödyntämisestä yhteisön ja ympäristön monimuotoisen kulttuurin rinnalla. 

(Eerola-Pennanen 2017.) 

 

Nussbaum (2011) kuvailee, kuinka lapset aloittavat jo varhain leimaamaan toisia 

likaisiksi tai tahraaviksi ja kuinka he ottavat mallia aikuisten projisoidun inhon 

kohteista, joita voivat olla esim.  tummaihoiset, naiset tai homoseksuaalit. 

Rasismiin liittyy ajatuksia saastumisesta. Kehityspsykologiselta kannalta katsoen 

ihmisen sisäisen taistelun takana on ihmiselämään kuuluva yhdistelmä 

avuttomuuden ja kyvykkyyden tunnetta. Ihmisvauva on muiden avun varassa 

syntyessään ja kasvaessaan hänelle kasvaa kaikkivoipaisuuden tunne, johon 

kuitenkin liittyy ahdistusta ja häpeää siitä tietoisuudesta, että onkin täysin avuton. 

Täältä kumpuaa meidän ongelmallinen suhteemme omaan avuttomuuteemme, 

kuolevaisuuteemme ja rajallisuuteemme. Häpeän lisäksi ihmislapselle muodostuu 

inho omia jätöksiään kohtaan. Inhossa yhdistyvät sekä tunne, että tieto 

saastumisesta tai tahrautumisesta. Inho on siis myös opittua ja siihen vaikuttaa 

yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset. Inho on ihmiselle hyödyllinen tunne, sillä sen 

avulla ihminen oppii välttämään vaaroja, mutta se ei ole oppaana aina luotettava. 

Inho yhdistettynä ihmisen luontaiseen itsekeskeisyyteen voi olla vahingollista, sillä 

ihmisen halu ottaa etäisyyttä omaan eläimellisyyteen voi johtaa siihen, että 

likaisuus ja paha haju yhdistetäänkin johonkin ihmisryhmään. Tällöin 

vähempiarvoisena koettu ihmisryhmä toimii puskurina ihmisen kokeman 

ahdistuksen ja hänen pelkäämiensä eläimellisten piirteiden välillä. Myytit oman 

kansakunnan puhtaudesta ovat vahingollisia, sillä ne lisäävät vihamielisyyttä 
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ulkopuolisia kohtaan. Samalla ei pystytä näkemään syrjintää oman yhteiskunnan 

sisällä. (Nussbaum, 2011.) 

 

Tähän voidaan vaikuttaa kasvatuksen keinoin. Nussbaum (2011) viittaa 

Rousseaun ajatuksiin, joiden mukaan ahdistus omasta heikkoudesta vähenee, kun 

lapsi oppii toimimaan ympäristössään ja hallitsee arjen käytännöllisiä taitoja. Myös 

yhteiskunnan ja perheen normien avulla voidaan auttaa lasta ymmärtämään 

ihmisen perusluonteista heikkoutta.  Tietoisuus tästä heikkoudesta antaa meille 

kyvyn olla ihmisiä. Monissa yhteiskunnissa inhon projisointi ulkopuolisiin on 

erityisesti poikien kasvatuksessa korostuva asia, sillä pojille opetetaan, että 

menestyäkseen tulee kohota kehon heikkouksien yläpuolelle. Alempiarvoisia 

ryhmiä, kuten naiset, voidaan taas leimata valvontaa tarvitseviksi 

ruumiintoimintojensa vuoksi. Tätä kamppailua tulee käydä sekä kotona että 

kouluissa, että vältyttäisiin luokittelemasta puhtaaseen meidän joukkoon ja 

saastaiseen niiden joukkoon, koska kansainvälisessä politiikassa tällainen ajattelu 

on selvästi nähtävissä. Vanhoissa lasten saduissa tätä ajattelua ruokittiin 

tappamalla ruma ja inhottava noita tai hirviö oikeudenmukaisuuden nimissä. 

Nykyään tarvittaisiin monisäikeisempää kerrontaa maailmasta ja hyvän ja pahan 

esittämistä monitasoisemmin. (Nussbaum 2011.) Kasvattajien tulisi aktiivisesti 

edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta keskustelemalla näistä 

teemoista lasten kanssa, kannustamalla lapsia oikeudenmukaiseen ja rehelliseen 

toimintaan ja kiinnittämällä tietoisesti huomiota eriarvoisuutta tuottaviin tilanteisiin. 

Jokaisen lapsen tulisi saada myös oppimiseensa tarvittavat resurssit ja lisäksi 

kasvattajilla tulisi olla korkeat odotukset lapsen oppimiselle ja usko lapsen kykyyn 

oppia. (Eerola-Pennanen, ym., 2017.)  

 

Bennett (2005) korostaa OECD:n 2001 Starting Strong -raportin pohjalta 

sosiaalisen pedagogiikan perspektiiviä varhaiskasvatuksen uudistamisessa, sillä 

hänen mukaansa nyky-yhteiskunnat ovat vapaudestaan huolimatta toimimattomia 

ja torjuvia lapsia kohtaan. Vaikka päiväkodeissa lapset eivät voikaan ratkaista 

köyhyyden, väkivallan, perheiden hajoamisen tai sosiaalisen syrjinnän ongelmia, 

varhaiskasvatuksessa voidaan osoittaa lapsille mallia, kuinka elää yhdessä ja 

saavuttaa perheitä yhteistyöllä. Kasvattajien tulisi Eerola-Pennasen ym. (2017) 

mukaan luoda lapsille mahdollisuus käsitellä myös omaan elämäänsä kohdistuvaa 
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institutionaalista epätasa-arvoa. Lapseen suhtautumista voi määrittää useita 

syrjintää tuottavia tekijöitä, kuten sukupuoli, ihonväri, kulttuuritausta, taloudellinen 

asema tai fyysiset ja psyykkiset rajoitteet. Tällaisissa oppimistilanteissa opettajan 

tulisi osoittaa myötätuntoa niitä oppilaita kohtaan, jotka kohtaavat omaa 

elämäänsä koskevaa epäoikeudenmukaisuutta ja joutuvat käsittelemään 

esimerkiksi omaa perhettään uudessa valossa (Hooks, 2007). Oppiakseen 

sosiaalista oikeudenmukaisuutta varhaiskasvatuksessa lasten tulisi saada kokea 

demokratian kokemuksia päiväkotiarjessaan toimimalla aktiivisesti, käyttämällä 

valtaa ja hoitamalla yhteisiä asioita yhdessä toisten kanssa. (Eerola-Pennanen, 

ym., 2017.)  

 

 

1.5 Myötätuntoisen kasvatuskulttuurin rakennusaineksia 

 
Myötätuntoisen kasvatuskulttuurin rakentamisessa sosiaaliset taidot ja tunnetaidot 

ovat keskeisessä asemassa. Koivula & Laakso (2017) kuvailevat sosiaalista 

kompetenssia eli sosiaalisten taitojen kokonaisuutta siten, että siihen kuuluu pro-

sosiaalinen käyttäytyminen, ongelman ratkaisutaidot sekä kyky ystävyyssuhteiden 

rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Pro-sosiaalinen käyttäytyminen on myönteistä 

vuorovaikutusta ja siihen kuuluu myös auttaminen, jakaminen, yhteistyö ja 

lohduttaminen. Saadakseen tietoa ja ymmärrystä tunteista ja oppiakseen tunteiden 

säätelyä lapsen kanssa tulee puhua tunteista, nimetä niitä ja harjoitella tunteiden 

säätelyä. Kasvattajien sensitiivisyydellä ja tavalla olla vuorovaikutuksessa on 

tutkimusten mukaan merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Turvallisessa 

ilmapiirissä lapsen on mahdollista harjoitella konfliktien ratkaisua ja saada tukea 

omalle kasvulleen. Kasvattajien malli pro-sosiaalisesta käyttäytymisestä ja 

kunnioittavasta kommunikaatiosta on tärkeää. (Koivula, ym., 2017.) Osallistavassa 

pedagogiikassa (Hooks, 2007) opettaja luo aktiivisesti demokraattista 

oppimisyhteisöä, johon jokainen kokee velvollisuuden osallistua ja jossa jokaisen 

ääni on arvokas ja sitä kunnioitetaan. Jokaisen lapsen huomioiminen ja äänen 

kuunteleminen on samalla yhteisön tapa tunnustaa toisen olemassaolo. Tämä on 

erityisen tärkeää vähemmistöryhmien lapsille, jotka voivat jo varhain oppia 

vaikenemaan ryhmässä. (Hooks, 2007.) 

 



20 
 

Rajala, Lipponen, Pursi & Abdulhamed (2017) piirtävät suuntaviivoja 

myötätuntokulttuurien luomiseksi päiväkodeissa. Yksi myötätuntoa edistävä tekijä 

on päiväkodin yhteisöllinen kyky osoittaa myötätuntoa, mikä ilmenee arkisissa 

käytännöissä yhteisön jäsenten myötätunnon ilmaisemisena. Päiväkodin 

säännöillä näyttää myös olevan merkitystä vuorovaikutustilanteissa toimimiseen 

Lipposen (2017) tutkimuksen mukaan. Päiväkodin säännöistä yleisin oli mukaan 

ottaminen, jolla haluttiin luoda päiväkodista paikka, jossa jokainen voi tuntea 

itsensä hyväksytyksi ja jokaisen tarpeet tulevat tunnistetuksi. Tutkimus näytti 

päiväkodin käytännöissä myötätunnon osoittamisen olevan aikuisen tehtävä ja se 

näkyi lähinnä lapsen lohduttamisena. Kirjoittajat nostavat lapset myötätuntoteoissa 

aktiivisempaan rooliin, johon aikuisten tulisi heitä kannustaa. Tärkeää olisi myös 

kasvattajien tilaisuus reflektoida päiväkodin käytänteitä myötätunnon kannalta ja 

tähän he tarjoavat videokuvan avulla tapahtuvaa myötätuntoisten tilanteiden 

katselemista ja merkitysten jakamista yhdessä. Tämä auttaisi kasvattajia 

asettumaan tietoisesti eri osapuolten asemaan ja tunnistamaan herkemmin esim. 

häpeän, katumuksen tai ahdistuksen merkkejä lapsissa. Tällaiset yhteiset 

pohdinnat voisivat auttaa löytämään yhteisesti jaettuja merkityksiä ja luomaan 

tietoisempia kasvatuskäytäntöjä. (Rajala, ym., 2017.)  

 

Myötätuntoisen kasvatuskulttuurin rakentuminen varhaiskasvatuksessa ei ole 

itsestään selvyys, sillä päiväkoti on osa suurempaa organisaatiota ja kunnallista 

päätöksentekoa. Lipposen (2017) mukaan myötätunnon tukeminen ei ole 

varhaiskasvatuksen käytännöissä ensisijaisena kehittämisen kohteena. Paananen 

(2017) osoitti tutkimuksessaan, kuinka tulosvastuulliset työkalut, säännöt ja 

resurssipohjainen hallinto vaikuttavat kentän toimintaan ja opettajien tulkintoihin 

niistä siten, että lapsia sosiaalistettiin vallitseviin olosuhteisiin, heidän taitojensa 

tasoon ja kehitykseensä alettiin kohdistaa enemmän odotuksia ja samanaikaisesti 

hämärtyivät mielikuvat lasten oikeudesta vuorovaikutteisesti rakennetun 

sosiaalisen ympäristön rakentamiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 

inkluusion kautta. (Paananen, 2017.) 

 

Kestävän kehityksen ja elämän jatkuvuuden kannalta maapallollamme 

myötätunnon piirin laajentaminen omasta lähipiiristä globaaliin, koko maapalloa 

käsittävään ymmärrykseen on välttämätöntä (Salonen, 2013). Tämä tarkoittaa 
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vastuun ottamista toisistamme, globaalia ajattelua kulutusvalinnoissamme ja 

länsimaisen kuluttamiseen ja materiakeskeisen hyvinvointi-ajattelun muutosta 

kohti kohtuullisuutta. Tällä hetkellä pieni, rikas osa maailman väestöstä käyttää 

suurimman osan maapallomme resursseista samalla, kun haitat esim. 

ilmastonmuutoksen muodossa kohdistuvat voimakkaimmin maailman köyhimpiin 

osiin. Kuluttajan ja tuottajan välimatka on niin suuri, että länsimainen kuluttaja 

hyväksyy toiminnallaan hiljaisesti esim. lasten käytön työvoimana tai väkivallan 

uhan alla työskentelyn. Maailmassamme vallitsee oikeudenmukaisuuden dilemma 

enemmistön ja vähemmistön oikeuksien kannalta. Vastuun ottaminen toisistamme 

edellyttää kykyä myötätuntoon. (Salonen, 2013.) Ekososiaalinen sivistys edellyttää 

Salosen (2013) mukaan ihmisen ja luonnon välisen riippuvuuden ymmärtämistä 

niin, että eläimet, kasvit ja luonto ovat tasavertaisia ihmisen kanssa. Tämä vaatii 

arvojen, asenteiden ja käyttäytymisen muuttamista ja myötätunnon laajentamista 

inhimillisestä ei-inhimilliseen, nykyisen normaalin kyseenalaistamista. Salonen 

(2013) kuvailee, kuinka vastuullinen kuluttaminen on myötätunnon osoittamista. 

Tällöin huomioidaan pitkän aikavälin kestävyys ja tulevien sukupolvien hyvinvointi. 

Ekososiaalista sivistystä tuottaa kokonaisuuksia jäsentävä ja systeeminen 

todellisuuden tulkinta maailman hahmottamisen tapana. Voidakseen huomioida 

koko maailmaa ja tullakseen siitä tietoiseksi, tulee saatavilla olla monipuolista 

informaatiota. Lisäksi tarvitaan huolehtimista itsestä, omasta kulttuurista toisista ja 

koko planeetasta. Myötätunnon osoittaminen, avarakatseisuus ja systeemisyys 

ovat ekososiaalisen sivistyksen tekijöitä. Tarvitaan sekä tietoa että tekoja. 

Käyttämällä omia vahvuuksia toimijuus ja määrätietoisuus arkisissa valinnoissa ja 

poliittisessa päätöksenteossa voivat vahvistua. Ekososiaalinen sivistys pitää 

sisällään kokonaisvaltaisen hyvinvointi-käsityksen, joka perustuu 

ihmissuhdekeskeissyyteen – ei kuluttamiseen ja materiakeskeisyyteen, sekä 

kokemuksen elämän merkityksellisyydestä, kuulumisesta suurempaan 

planetaariseen kokonaisuuteen. (Salonen, 2013.) 

 

Kasvatuksen ja koulutuksen tulisi tavoitella ekososiaalisen sivistyksen omaavien 

kansalaisten tuottamista (Salonen, 2013). Oppimisen tulisi tapahtua 

moniäänisessä ja tasavertaisessa dialogissa, jossa opitaan ymmärtämään erilaisia 

näkemyksiä. Asiantuntijakeskeisyydestä tulisi siirtyä ilmiökeskeisyyteen ja 

ongelmakeskeisyydestä voimavarakeskeisyyteen. Virtuaalisten tilojen kautta 
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oppimisen areenan voisi laajeta koko maailmaa käsittäväksi. Aktiivisen 

kansalaisuuden tulisi olla kestävän kehityksen edistämisen uusi normaali, jossa 

hyväksytään jännitteet erilaisten näkemysten välillä ja siedetään asioiden 

keskeneräisyyttä. Luovien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan 

erilaisten ihmisten vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa eri sektorien välillä. 

(Salonen, 2013.) 

 

  

1.6 Myötätunto ja myötätuntoinen kasvatuskulttuuri tässä tutkielmassa 

Määrittelen tässä tutkielmassa myötätunnon Pessin, ym. (2017) mukaisesti 

kolmen T:n prosessiksi, jonka osia ovat tietoisuus, tunne ja toiminta. Kyky havaita 

ja ymmärtää toisen tilanne ja tunnetila on tietoisuutta, josta syntyy tunneyhteys ja 

halu toimia toisen hyvän puolesta. Toiminta on tekoja toisen kärsimyksen, 

ahdistuksen, hankalan olon ja varhaiskasvatuksessa usein mielipahan 

lievittämiseksi. Kärsimys on psyykkistä ja tunteellista ahdistusta, joka uhkaa 

ihmisen mielenrauhaa ja eheyttä. Ihminen kärsii, kun hänen perustunne itsestään 

vahingoittuu tai on uhattuna. (Kanov, ym. 2017). Empaattinen huoli on 

myötätunnon prosessin ytimessä, sillä se yhdistää tunteiden tasolla kärsijään ja 

tulee ilmi ymmärryksenä toisen kokemukseen. Siihen kuuluu altruistinen tunne 

hoivata kärsivän hyvinvointia ja sillä on suuri rooli myötätunnon prosessissa 

yhdistäen kärsimyksen havaitsemisen myötätunnon tekoon. (Kanov, ym. 2017). 

Päiväkodin käytännöissä myötätunnon tekoina voidaan pitää auttamista, mukaan 

ottamista, lohduttamista ja jakamista.   
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Kuvio 1 Myötätunnon prosessi 

 

Myötätuntoisella kasvatuskulttuurilla tarkoitan sellaista varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuria, jossa myötätunto mahdollistetaan sallimalla kärsimyksen, kuten 

pahan mielen, ilmaiseminen, jotta toiset voivat tulla siitä tietoiseksi ja vastata 

siihen. Kärsimyksen ilmaiseminen on tärkeää myötätunnon aktivoimiselle. 

Toimintakulttuurin tulee olla sellainen, että kärsimyksen ilmaiseminen koetaan 

turvalliseksi. Sekä rohkeudella toimia, että toimijan henkilökohtaisella 

velvollisuuden tunteella toimia, on merkityksellistä myötätunnon prosessin 

kannalta epävarmuuden voittamiseksi ja myötätuntoisesti toimimiseksi. 

Myötätunnon teko voi saada kärsivän ymmärtämään, että on sallittua olla 

haavoittuvainen tässä suhteessa. Myötätunnon prosessi ei ole vain yksisuuntaista 

myötätunnon osoittamista ja vastaanottamista, vaan siihen sisältyy monimutkaista 

ja jatkuvaa vastavuoroisuutta. Myötätunnon kulttuurin edistämiseksi yhteisön 

vuorovaikutustapojen, sosiaalisen normiston ja kannustinsysteemien tulee olla 

sellaiset, että myötätunto yhteisössä on sen toimintakulttuuriin kuuluvaa. 

Yhteisössä tulisi vähentää epävarmuutta kunnioituksella kärsimystä ja 

myötätuntoa kohtaan. (Kanov, ym. 2017).  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvataan varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuri kokonaisuutena, joka koostuu mm. arvoista, periaatteista, 

normeista, vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, johtamisesta ja henkilöstön 

osaamisesta. Erityisesti painotetaan, että henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että 

heidän oma tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa, toimii mallina lapsille. Liitän 

myötätuntoiseen kasvatuskulttuuriin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

toimintakulttuurin ytimeksi määritellyn oppivan yhteisön, jossa arvostetaan 

kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä ja jossa on tilaa erilaisille mielipiteille ja 

tunteille. Tällaisessa turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan 

ratkaisemaan niitä yhdessä. Myötätuntoiseen kasvatuskulttuuriin kuuluu myös 

osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen lasten sensitiivisellä 

kohtaamisella ja myönteisillä kokemuksilla kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat koko yhteisön fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen. Siihen sisältyy myös 

lohdutuksen saaminen, jos siihen on tarve. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa 

ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Myötätuntoiseen kasvatuskulttuuriin 

kuuluvat myös yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat, jotka luovat turvallista, 

muita kunnioittavaa ja yhteisvastuullista ilmapiiriä.   

Myötätunnon kanssa käsikädessä kulkevat Platonin ja Aristoteleen hyveet, kuten 

ystävällisyys, hyväntekeväisyys, anteliaisuus, kiitollisuus ja rakkaus. 

Myötätuntoisessa kulttuurissa se ilmenee ihmisten välisenä myötätuntona, toivona, 

kiitollisuutena, viisautena, anteeksiantona ja rohkeutena. (Cameron, 2017.) 

Tarkastelen myös myötätunnon laajempaa piiriä, jossa myötätunto ulottuu omasta 

lähipiiristä ja inhimillisestä kauemmas ja ei-inhimilliseen. Tällöin luonto, eläimet ja 

kasvit ymmärretään tasavertaisina ihmisen kanssa. Ihmisen tulee huomioida 

maapallomme resurssit omassa elämäntavassaan ja toimia vastuullisesti – mikä 

on myötätunnon osoittamista ja vastuullista toimintaa myös tulevien sukupolvien 

kannalta. (Salonen, 2013.) Sisällytän ekososiaalisen sivistyksen myötätuntoiseen 

kasvatuskulttuuriin. 
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Kuvio 2 Myötätuntoinen kasvatuskulttuuri 
 
 
 
Nämä määritelmät myötätunnosta ja myötätuntoisesta kasvatuskulttuurista 

toimivat tutkielmani teoreettisena taustana, jonka kanssa käyn vuoropuhelua 

aineistoa analysoidessani. Tutkimuskysymykseni olen muotoillut myötätuntoisen 

kasvatuskulttuurin rakentamisen ympärille Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden 2016 arvojen ja yleisten tavoitteiden sekä henkilöstön toiminnan 

näkökulmista. 

 

 

 

 

2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Laadullisen tutkielmani tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita, miten 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 arvomaailma ohjaa myötätunnon 

vahvistamisen kulttuuria sekä miten myötätunnon eri puolia on kuvattu henkilöstön 

toiminnassa. Kiinnostukseni kohteena on kysymys, millaisia myötätunnon ilmiöön 

liittyviä diskursseja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on löydettävissä. 
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Samalla haluaisin selvittää, millaista todellisuutta niiden avulla halutaan rakentaa 

varhaiskasvatuksen myötätuntokulttuuriin liittyen.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvojen ja yleisten 

tavoitteiden voidaan tulkita ohjaavan myötätuntoisen kasvatuskulttuurin 

rakentamiseen? 

2. Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatun henkilöstön 

toiminnan voidaan tulkita ohjaavan myötätuntoisen kasvatuskulttuurin 

rakentamiseen? 

 

Jaottelu arvoihin ja yleisiin tavoitteisiin sekä toimintaan perustuu Vitikan (2009) 

malliin, jonka mukaan opetussuunnitelmissa (peruskoulu) on nähtävissä jako 

sisällöllisiin tavoitteisiin ja muotoon eli pedagogiikkaan. Näiden lisäksi 

opetussuunnitelmissa on annettu yleiset kasvatustavoitteet ja kuvattu arvopohjaa, 

jotka voivat olla kuitenkin ristiriidassa esim. sisällöllisten eli oppiainekohtaisten 

tavoitteiden kanssa. Sisällön ja muodon painotukset ovat vaihdelleen historian 

aikana sen mukaan, mitä opetuksen on ajateltu olevan. Näiden tulisi olla kuitenkin 

tasapainossa ja yhteneväisiä arvojen ja yleisten tavoitteiden kanssa. Jotta 

perusopetuksessa päästäisiin oppiainejakoisuudesta kohti integraatiota, tulisi 

opetussuunnitelmissa aihekokonaisuudet ja muut oppiaineita yhdistävät teemat ja 

yleiset tavoitteet asettaa oppiaineiden tavoitteita ylemmälle tasolle.  Näin 

tavoitteiden varaan rakennetut oppiaineosiot tukisivat opetussuunnitelman 

alkuosan päämääriä. (Vitikka, 2009.)  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eivät sisällä sisällöllisiä osaamistavoitteita 

lapsille ja asiakirja perustuu vahvasti integraation pohjalle, jolloin lähtökohtana 

ovat lasten mielenkiinnon kohteet ja oppiminen on yhteydessä lasten 

kokemusmaailmaan. Tästä syystä otin ensimmäisen tutkimuskysymyksen aiheeksi 

opetussuunnitelman arvopohjan ja yleisten tavoitteiden näkökulman ja toiseen 

kysymykseen pedagogiikan eli toiminnan näkökulman.  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ei sisällä itse ”myötätunto”- sanaa, 

mutta oletettavaa on, että sisällöllisesti myötätuntoon liittyviä asioita, ohjeita ja 

velvoitteita asiakirjasta löytyy. Vielä luonnosvaiheessa lausuntakierroksella 

olleessa versiossa (VASU-luonnos, 2016) oli mukana myötätunnon käsite 

kahdessa kohtaa, mutta lopullisesta asiakirjasta se on jätetty pois. 

 

 

 

 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1 Tutkimusmenetelmälliset valinnat  

 

Käytän tutkimusaineistonani valmista dokumenttia Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016 ja sen rinnalla luonnos -versiota (VASU-luonnos, 2016) samasta 

dokumentista. Asiakirjan on julkaissut Opetushallitus ja se on varhaiskasvatuksen 

toimijoita velvoittava dokumentti.  Olen valinnut tämän dokumentin 

tutkimusaineistokseni, koska se velvoittavana asiakirjana ohjaa 

varhaiskasvatuksen toimijoita ja sen sisältämä kieli ja ilmaisut muovaavat 

sisällöllisiä merkityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Uutena asiakirjana 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2016 ei ole vielä tehty juurikaan 

tutkimusta, mikä on myös tärkeä motiivi tälle tutkielmalle. Kiinnostukseni kohdistuu 

sekä valmiiseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 asiakirjaan, että 

sen luonnosvaiheeseen, koska niistä löytyy eroavaisuuksia myötätuntoa 

ilmaisevien muotojen osalta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on tärkeä 

asiakirja, koska siinä määritellään kansallisella tasolla varhaiskasvatuksen 

tavoitteet ja raamit, joiden perusteella kunnissa tehdään tarkentavat 

kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Koska valtakunnallisella tasolla 

tehdyllä opetussuunnitelmalla on merkittävä vaikutus varhaiskasvatuksen 

käytännön toteutumiseen, on tämän dokumentin arvoja ja sisältöä tärkeä arvioida 

tutkimuksenkin keinoin.  
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Dokumenteista voidaan etsiä käsitteellisiä raameja, toimintaohjeita, 

organisaatioiden päätöksiä, jotka ovat paikannettavissa jonnekin (Prior, 2007). 

Dokumenteilla voi olla organisaatiossa merkittävä asema, sillä niiden avulla 

voidaan arvioida esimerkiksi henkilöstön osaamista tai niitä voidaan tarvita 

taloudellisista syistä. Dokumenttien avulla laillistetaan toimia ja taataan oikeutus 

niille. Dokumentit ovat vuorovaikutuksen virrassa toimijoita, joilla on vaikutusta 

esim. ihmisten identiteettiin, olosuhteisiin ja tosiasioihin yhteiskunnassa. (Prior, 

2007.) Valtakunnallisena dokumenttina Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016 toimii myös varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin pohjana. Arvioinnissa ovat 

mukana organisaation johto, henkilöstö, lapset ja huoltajat. Olemassa olevan 

materiaalin valitseminen tutkimusaineistoksi on perusteltua silloin, kun se antaa 

tarkempaa tietoa tutkittavasta aiheesta kuin esimerkiksi haastattelulla voisi saada 

(Peräkylä, 2005).  Olen avannut luvussa 1.4 varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden laatimisprosessia sekä tämän dokumentin asemaa ja tarkoitusta 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.   

 

Teoriaosassa olen kuvannut aineistoni asemaa suhteessa edellisiin 

varhaiskasvatussuunnitelmiin ja kuvaillut ensimmäistä kertaa velvoittavan 

asiakirjan merkitystä. Lisäksi olen esitellyt opetussuunnitelmien arvoja vertailevia 

kansainvälisiä tutkimuksia. Näin olen huomioinut Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden 2016 sijainnin sekä historiallisesti suhteessa edeltäjiinsä että 

sisällöllisesti suhteessa mm. pohjoismaisiin opetussuunnitelmiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija voi lähestyä tekstiä eri tavoin: tekstianalyysi 

kirjallisuustutkimuksessa käsittelee tekstiä itsenäisenä, riippumattomana 

systeeminä, kun taas kulttuurisen tai feministisen perspektiivin kautta tutkija ottaa 

huomioon sen historiallisen sijainnin, sukupuolen, rodun tai luokkaideologian 

merkityksen (Denzin & Lincoln, 2005). Huomionarvoista on tekstien 

intertekstuaalisuus, sillä tekstit rakentuvat aina aiemmille teksteille ja saavat 

merkityksensä siten muiden tekstien kanssa.  (Siltaoja & Vehkaperä, 2011). Uusin 

varhaiskasvatussuunnitelma on rakentunut edellisten suunnitelmien pohjalta ja 

muodostaa jatkumon opetussuunnitelmien välille. 
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3.2 Aineiston analyysi  

 

Analyysissani on vaikutteita diskurssianalyysistä. Hyödynnän työskentelyssäni 

sekä koodaamista että kirjoittamisen prosessia, koska mielenkiinnon kohteenani 

on tutkia, miten myötätuntoisen kasvatuskulttuurin sisällöistä puhutaan 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja millaisiin mahdollisiin diskursseihin 

nämä liittyvät. Käyn analyysissä vuoropuhelua teorian kanssa myötätunnosta ja 

myötätuntokulttuurista. Siltaojan, ym. (2011) mukaan teorian rooli 

tutkimusprosessissa pitää tuoda selkeästi esille, sillä diskurssianalyysi on 

itsessään jo teoreettinen viitekehys. Usein diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa 

käytetään kahta teoriaa; sekä käsitteelliseen viitekehykseen pohjautuvaa teoriaa 

että diskurssianalyyttista tulkintateorian viitekehystä. Diskurssianalyysi on varsin 

väljä teoreettinen ja metodologinen viitekehys, ei mikään yksittäinen selkeä 

tutkimusmenetelmä. Olennaista diskurssianalyysissa on puhutun tai kirjoitetun 

kielenkäytön piirteiden tarkastelu. Tarkoitan diskursseilla tässä tutkielmassa 

Siltaojaa, ym. (2011) mukaillen vakiintuneita puhekäytäntöjä, jotka rakentavat ja 

tuottavat sosiaalista todellisuutta samalla, kun ne kuvaavat sitä. Diskurssit ovat 

tekstikokonaisuuksia, jotka ovat olennainen osa sosiokulttuurisia käytäntöjä ja 

jotka ovat kiinnittyneet sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. 

Tarkoituksenani on analysoida, millaista sosiaalista todellisuutta diskurssien avulla 

tuotetaan tai ylläpidetään. Tärkeitä kysymyssanoja ovat ”miten” ja ”millaisena” eli 

silloin ollaan kiinnostuneita siitä, miten asia sanotaan ja millaiseksi se silloin tämän 

asian tai ilmiön tuottaa.  (Siltaoja, ym., 2011.)  

 

Varhaiskasvatus nähdään diskurssianalyyttisessa lähestymistavassa 

monimutkaisena ja sosiaalisesti tuotettuna ilmiönä, jonka rakentamisen 

prosessissa kielellä on merkittävä rooli. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016 ohjaavana ja velvoittavana asiakirjana rakentaa kielellään asioiden ja 

ilmiöiden merkitystä ja kontekstia varhaiskasvatuksessa. Nämä tuotetaan 

yksilöiden välisessä kielellisessä vuorovaikutuksessa ja ne välittyvät eteenpäin 

erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Tavoitteenani on ymmärtää 

kokonaisvaltaisesti, kuinka Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 
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kielenkäytöllään merkityksellistää, järjestää, rakentaa ja uudistaa 

varhaiskasvatuksen sosiaalista todellisuutta myötätunnon ja myötätunnon 

kulttuurin rakentamisen kannalta.  

 

 

 

3.3 Analyysin vaiheet 

 
 
Aloitin analyysin lukemalla aineistoa, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 

2016 ja sen luonnosversiota, useaan kertaan rinta rinnan kirjallisuuden kanssa. 

Kirjoitin teoreettista taustaa myötätunnosta, opetussuunnitelmien arvoista ja 

myötätuntoisesta kasvatuskulttuurista samalla, kun syvennyin omaan aineistooni. 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan uusien merkitysten ja jäsennysten 

löytämistä, mutta samalla tutkijan tulee arvioida kriittisesti omia odotuksiaan 

aineistolle ja tutkimustuloksille (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010). 

Alustava tutkimuskysymykseni oli, että missä määrin ja miten uuden 

varhaiskasvatussuunnitelman voidaan nähdä ohjaavan lasten kasvattamiseen 

myötätuntoon, sekä myöhemmin, miten myötätunto ja myötätunnon kulttuurin 

vahvistaminen ilmenevät varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Aineistoon ja 

teoriaan perehtymisen myötä päädyin Vitikan (2009) mallin mukaisesti 

tutkimuskysymyksiin, jotka erottelevat arvot ja yleiset periaatteet sekä henkilöstön 

toiminnan myötätuntoisen kulttuurin rakentamisessa Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa.  

 

Poimin aluksi aineistosta tekstikatkelmat, jotka liittyivät myötätunnon prosessiin ja 

myötätuntoiseen kasvatuskulttuuriin. Otin mukaan myös osallisuuden, tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden ilmaukset Nussbaumin (2011) periaatteisiin perustuen 

myötätunnon laajempaan piiriin liittyen. Muodostin valituista tekstikatkelmista 

Excell-taulukon, jossa järjestelin aihepiireittäin. Tässä vaiheessa tein kriittistä 

karsintaa aluksi valitsemistani katkelmista ja toisaalta kävin vielä aineistoa läpi 

tarkistaakseni, oliko jotakin analyysiin kuuluvaa jäänyt huomaamatta. Päädyin 

valitsemaan teorian pohjalta analyysin kohteiksi sellaiset lauseet ja 

ajatuskokonaisuudet, jotka kytkeytyivät myötätuntoon (kuvio1), myötätuntoiseen 
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kasvatuskulttuuriin (kuvio 2) sekä osallisuuteen, tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen. Valintaperusteenani oli ottaa mukaan lauseet tai 

tekstikappaleet, joihin sisältyi ajatus toisen huomioimisesta, toisen asemaan 

asettumisesta, toisen hyväksi toimimisesta, toimimisesta arvojen mukaisesti, 

lohduttamisesta, tunteiden ilmaisemisesta, myönteisestä vuorovaikutuksesta, 

kasvattajien mallista lapsille, auttamisesta, jakamisesta, yhteistyöstä,  

osallisuudesta, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, sensitiivisestä kohtaamisesta, 

kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, hyveistä, ystävällisyydestä, yhteisistä 

säännöistä, turvallisesta yhteisöstä, ristiriitojen ratkaisemisesta, kunnioituksesta, 

omien tekojen vaikutuksista tai ekososiaalisesta sivistyksestä. Muodostin uuden 

Excell-taulukon ja koodasin valitsemani tekstikohdat taulukon 1 mukaisesti, 

suluissa kappalemäärät.  Analyysiyksikkönäni toimi tekstikatkelma, joko 

yksittäinen lause tai 2-3 lauseen muodostama ajatuskokonaisuus, jota ei pystynyt 

pilkkomaan pienemmäksi menettämättä oleellisesti asian sisältöä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman kieli on monin paikoin hyvin tiivistä ja jokin asia on 

ilmaistu yhdellä lauseella, mutta osaa asioista on selitetty tarkemmin ja laajemmin. 

Tästä syystä analyysiyksikön koko vaihteli yhdestä kolmeen lauseeseen. Yhden 

lauseen analyysiyksiköitä oli 59 kappaletta ja 2-3 lauseen yksiköitä 20 kappaletta, 

yhteensä 79 kappaletta. 
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Taulukko 1 Analyysissa käytetyt koodit 
3T: Tietoisuus (kyky havaita 
ja ymmärtää toisen 
tunnetila ja tilanne)                                                
(5) 

3T: Tunne (tunneyhteys, 
halu auttaa ja lievittää 
toisen kärsimystä / pahaa 
mieltä)                                
(0) 

3T: Toiminta (auttaminen, 
jakaminen, mukaan 
ottaminen, lohduttaminen)                          
(4) 

Hyveet: ystävällisyys, 
hyväntekeväisyys, 
anteliaisuus, kiitollisuus ja 
rakkaus                  (4) 

Turvallinen yhteisö: 
yhteiset säännöt, mukaan 
ottaminen ja ristiriitojen 
ratkaiseminen                                                       
(22) 

Toisen kunnioitus ja 
arvostus: inhimillinen ja ei-
inhimillinen                                               
(10) 

Yhteisöllinen kyky osoittaa 
myötätuntoa, Lupa tuoda 
ilmi omaa kärsimystä                               
(2) 

Osallisuus, 
yhdenvertaisuus, tasa-arvo                                     
(16) 

Pro-sosiaaliset taidot: 
myönteinen vuorovaikutus, 
auttaminen, jakaminen, 
yhteistyö, lohduttaminen. 
Kasvattajien malli lapsille.                                                                     
(6) 

Sensitiivinen kohtaaminen, 
kuulluksi ja nähdyksi 
tuleminen                                      
(9) 

Ekososiaalinen sivistys                
(1) 

  

 

 

 

Koodaaminen on tutkimuksen kannalta merkityksellisten tekstikatkelmien 

valitsemista, merkitsemistä ja nimeämistä. Tutkijan on tärkeää miettiä etukäteen, 

mihin koodaus perustuu, miten ne nimetään ja mitä on tarkoitus koodata, sillä 

koodaus on jo osa aineiston tulkintaa. Merkityksellisten asioiden nostaminen 

perustuu tutkijan jollain perusteella tekemään valitsemiseen ja nimeämiseen, 

jolloin tutkija joutuu tasapainoilemaan omien etukäteisoletustensa tunnistamisen ja 

aineistolle avoimena pysymisen välillä. (Jolanki & Karhunen, 2010.) Koodaaminen 

ja taulukon järjestäminen auttoivat hahmottamaan kokonaisuutta ja eri asioiden 

saamaa painoarvoa aineistossa. 

 

Tämän jälkeen kiinnitin analyysissa huomioni kieleen ja kielenkäytön muotoihin, 

joilla asioita Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ilmaistaan. Tarkastelin 

käsitteitä, joiden oletetaan olevan lukijoille yhteistä ymmärrystä eikä niitä ole 

selitetty tai avattu. Keskiössä on kieli, joka tuottaa merkityksiä ja rakentaa 
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sosiaalista todellisuutta. Kieli tulee ymmärtää kilpailevina diskursseina, kilpailevina 

tapoina antaa merkityksiä ja järjestää maailmaa. Mitä kukin yksilö ymmärtää on 

riippuvainen saatavilla olevista diskursseista, paikallisesti ja historiallisesti. 

(Richardson & St. Pierre, 2005.) Kirjoitin tulokset vuoropuhelussa teorian kanssa 

avaten sitä tapaa, jolla aineistossa käytetty kieli rakentaa todellisuutta. 

Seuraavassa luvussa esittelen löydöksiäni tutkimuskysymyksittäin. 

 

 

 

 

 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

 
 
Ennakkotietojeni mukaisesti ei sanaa myötätunto ole 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016. Luonnosvaiheessa asiakirjassa 

mainittiin myötätunto kahdessa kohtaa: Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen 

”lapsia lohdutetaan ja kannustetaan myötätuntoiseen käytökseen…” sekä 

ympäristökasvatuksen ”Myötätunnon sekä toisten huomioimisen opettelu ovat 

keskeinen osa vastuullisuuteen kasvua.” (VASU-luonnos, 2016)  yhteydessä. 

Jälkimmäisessä myötätunnon piiriin liitettiin ihmisen lisäksi myös eläimet, kasvit ja 

ympäristö. Lopullisessa asiakirjassa nämä kohdat on jätetty pois, jolloin 

myötätunto jää sekä mainitsematta käsitteenä että avaamatta sisällöltään. 

Diskursseja tarkasteltaessa voidaan kysyä, miksi jostakin asiasta vaietaan ja 

ollaan hiljaa (Alasuutari, 1999). Koska varhaiskasvatussuunnitelma on tuotettu 

kompromissien ja neuvottelujen kautta monien eri tahojen kanssa, on taustalla 

jokin syy, miksi luonnoksen muotoilut myötätunnosta on hylätty lopullisesta 

asiakirjasta. Valitettavasti tähän ei ole olemassa julkisesti saatavilla olevaa tietoa. 

Saadakseni tämän asian selville, olisi pitänyt haastatella prosessissa mukana 

olleita henkilöitä. En kuitenkaan katsonut sitä tutkielman kannalta kovin 

keskeiseksi asiaksi, vaikka se mielenkiintoa herättääkin. 

 

Esittelen tutkimustulokset tutkimuskysymysten mukaisesti. Käsittelen ensin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvojen ja yleisten tavoitteiden 
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näkökulmasta myötätuntoisen kasvatuskulttuurin rakentamista. Sen jälkeen käyn 

läpi henkilöstölle suunnattua tekstiä myötätuntoiseen kasvatuskulttuuriin 

ohjaamisen kannalta.  

 

 

 

Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvojen ja yleisten 

tavoitteiden voidaan tulkita ohjaavan myötätuntoisen 

kasvatuskulttuurin rakentamiseen? 

 
 
 4.1 Suomalaisen demokratian arvot 

 
Diskurssin käsite viittaa yhteyteen kielen ja todellisuuksien välillä. Tämä yhteys 

uudistuu jatkuvasti, sillä kieli paljastaa merkityksiä, mutta myös tuottaa asiaintiloja 

ja rakentaa subjekteja ja identiteettejä. Nämä tekijät ovat yhteydessä toisiinsa niin, 

että yhden muuttuessa, myös kaikki muut muuttuvat. (Alasuutari, 1999). 

Diskurssianalyysissa tutkitaan tiedon muodostumisen rakentumista (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 1997).   Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa yleisesti 

käytetyillä passiivi -muodoilla tuotetaan asiaintiloja, joiden halutaan näyttävän 

faktaperustaisilta tosiasioilta. Näitä ei tarvitse perustella tai selittää lukijoille, joiden 

odotetaan ottavan asiat sellaisenaan. Kun on kyseessä varhaiskasvatusta 

velvoittava asiakirja, luodaan tekstiin valituilla ilmaisutavoilla yhteyksiä 

varhaiskasvatuksen todellisuuteen tuottamalla kuvauksia asiantiloista. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa arvot ja yleiset tavoitteet on ilmaistu 

julistuksen omaisilla lauseilla, jotka alleviivaavat vahvasti varhaiskasvatuksen 

piirteitä olemassa olevina. Toisaalta nämä lausumat toimivat samalla tavoitteina 

varhaiskasvatuksen toimijoille. 

 

Tästä esimerkkeinä seuraavat lainaukset: 

”Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja 

syrjäytymistä ehkäisevä palvelu.” (VASU). Tämä on Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa annettu varhaiskasvatuksen yleiseksi tavoitteeksi.  
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”Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, 

näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien 

toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys 

yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden 

kautta.” (VASU). 

  

”Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä 

aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.” (VASU). 

  

Kaiken kaikkiaan näitä osallisuutta, tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevia 

lausumia oli aineistossa kaikkein eniten (16 kpl). Niiden säännöllisen esiintymisen 

vuoksi näitä arvoja voidaan pitää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

punaisena lankana, jonka mukaan varhaiskasvatuksessa tavoitellaan aktiivisen ja 

demokraattisen kansalaisen taitoja. Yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoa edistetään 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan inklusiivisen ja 

sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin avulla. Sekä inklusiivinen toimintakulttuuri 

että sukupuolisensitiivisyys on jätetty asiakirjassa käsitteinä avaamatta, jolloin 

niiden oletetaan olevan yleistä ymmärrystä tekstin laatijoiden taholta. Molemmat 

käsitteet on sisällytetty yhteen lauseeseen, josta saa vain heikosti suuntaviivoja 

käsitteen merkitykseen. Käytännössä nämä ilmaisut jättävät paljon tulkinnanvaraa 

varhaiskasvatuksen toimijoille ja voivat siten aiheuttaa sekaannusta ja 

hämmennystä varhaiskasvatuksen kentällä. 

 

”Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustan 

demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja 

halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin 

vaikutusmahdollisuuksiinsa.” (VASU).  

”Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lasten käsitys itsestään kehittyy, 

itseluottamus kasvaa ja yhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot muovautuvat.” 

(VASU).  

 

Varhaiskasvatuksen perusteet nostavat lapsuuden itseisarvon ja ihmisenä 

kasvamisen keskeisiksi arvoiksi. ”Jokaisen lapsen tulisi varhaiskasvatuksessa tulla 
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kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi sekä omana itsenään, että 

yhteisönsä jäsenenä”. (VASU).  

”Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen.” (VASU). Suomalaisille 

tärkeät universalismiarvot, yhdenmukaisuus, tasa-arvo ja luontoarvot ovat mukana 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Helkama, 2015).  

 

”Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään 

muodossa eikä keneltäkään.” (VASU). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

ottavaa vahvasti kantaa rasismin, syrjinnän ja väkivallan torjumiseen. Tämän tulee 

asiakirjan mukaan olla tietoista toimintaa, sillä lapset ottavat jo varhain mallia 

ympäristönsä toiminnasta ja omaksuvat ihmisten välisestä kanssakäymisestä 

asenteita ja arvostuksia. Varhaiskasvatuksen arki voi tarjota lapselle kokemuksia 

demokratiasta käytännössä, mikä tarkoittaa toisen ihmisen kunnioittamista ja 

huomioon ottamista. (Nussbaum, 2011; Eerola-Pennanen, ym., 2017.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kehottavat pohtimaan lähiyhteisön 

menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Oman historian tuntemisen lisäksi 

tutustutaan muihin kulttuureihin ja maailmaan laajemminkin. 

 

Nussbaum (2011) korostaa oman ja toisten kansojen historian tuntemisen 

auttavan tunnistamaan epäoikeudenmukaisuutta ja lisäävän ymmärrystä jokaisen 

ihmisen luovuttamattomasta ihmisarvosta ja näin edistävän demokratiaa ja 

myötätuntoa. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lausutaan, että ”kasvatuksen 

sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lapsen yksilöllisen identiteetin 

muotoutumista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa 

vaikutukset toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lasten kehitystä tuetaan niin, että he 

oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös toisten hyväksi” (VASU). 

Tämä kasvatukselle asetettu sivistystehtävä on lausuttu yleisellä tasolla, eikä sitä 

avata tarkemmin esimerkiksi kasvattajien toiminnalle asetettuina tavoitteina tai 

kuvauksina. Toteutuessaan tällainen kasvatustavoite pitää sisällään myös kyvyn 

myötätuntoon, jos lapsen kehitystä onnistutaan tukemaan niin, että hän oppii 

toimimaan toisten hyväksi.  
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4.2 Kestävä elämäntapa 

  
”Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan 

periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen 

ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle 

sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys 

sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.” (VASU). 

 

Käsite ekososiaalinen sivistys löytyy asiakirjasta tästä yhdestä lauseesta, eikä sitä 

avata sen enempää, jolloin sen sisällön ajatellaan olevan yleistä ymmärrystä. 

Tämä herättää ihmetystä, sillä ekososiaalinen sivistys on käsitteenä uusi ja monille 

vieras ja sen asettaminen varhaiskasvatuksen tavoitteeksi vaatisi käsitteen 

ymmärtämistä ja avaamista syvällisemmin. Ekososiaalinen sivistys on uusi tapa 

luoda todellisuutta varhaiskasvatukseen tässä dokumentissa, joka liittyy 

laajempaan yhteiskunnalliseen pyrkimykseen kestävän elämäntavan periaatteen 

toteutumiseen. Aineiston tekstissä toistuu monissa eri yhteyksissä ekologisesti, 

sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan 

välttämättömyys.  Kestävä elämäntapa toistuu Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa säännöllisesti ja usein, joten sen voi tulkita muodostavan diskurssin. 

”Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen.” (VASU). Lasten tulisi 

oppia havainnoimaan toimintansa ja valintojensa vaikutuksia ja vastuullista 

suhtautumista luontoon ja ympäristöön sekä toimimista ympäristön puolesta 

korostetaan kautta linjan.  

 

Myös luonnosversiossa kestävän elämäntavan diskurssi oli nähtävissä. 

Luonnoksen teksti antoi konkreettisen kuvan henkilöstön mallin merkityksestä 

suhteessa toisiin ja ympäristöön. ”Myötätunnon sekä toisten huomioimisen 

opettelu ovat keskeinen osa vastuullisuuteen kasvua. Henkilöstö antaa malleja 

omalla esimerkillään siitä, miten toisiin ihmisiin, eläimiin, kasveihin ja muuhun 

ympäristöön tulisi suhtautua. Lasten osallisuutta yhteiseen toimintaan vahvistetaan 

ja jokainen lapsi hyväksytään ryhmässä omana itsenään. Kestävään 

elämäntapaan kasvaminen alkaa jo varhaislapsuudessa.” (VASU-luonnos, 2016).  
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Kestävän elämäntavan diskurssin kanssa ristiriidassa on elinikäisen oppimisen 

ihanne. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet mainitsee elinikäisen oppimisen 

neljä kertaa. Varhaiskasvatuslaissakin (2a§) määritellään varhaiskasvatuksen 

tavoitteeksi ”tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja 

koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista”. Elinikäinen oppiminen esitellään 

asiakirjassa itsestäänselvyytenä ja olemassa olevana välttämättömyytenä, sillä 

sitä ei perustella tai selitetä mitenkään. Värri (2018) on huolissaan tästä 

koulutuksen ja koko yhteiskunnan läpäisemästä länsimaisesta ja 

markkinaehtoisesta elinikäisen oppimisen ideologiasta, joka pitää sisällään 

hallinnan ja omistamisen ihanteisiin perustuvan teknologisen maailmankuvan ja 

edistysuskon. Koulutus- ja kasvatusinstituutiot ovat uusintamassa ja 

vahvistamassa näitä ajatuksia, ellei niitä kyetä tarkastelemaan kriittisesti. 

Kasvatuksella on erityinen tehtävä ihmisyyden ideaalien toteuttamisessa, sillä se 

perustuu aina jonkin ihmiskäsityksen mukaisiin ihanteisiin ja päämääriin. Jos 

teknologisen kehityksen nimissä luodaan ihmisille mielikuvia jatkuvan 

kouluttautumisen tarpeesta, vetoaa elinikäisen oppimisen vaatimus ihmisen 

perustaviin halun prosesseihin, jossa oma kelpoisuus on jatkuvasti epävarmuuden 

kohteena. Ihmisen minuuden perustarve on saada tunnustuksen kokemus, mutta 

kapitalistisen logiikan alaisuudessa ihminen on vain väline voiton ja lisäarvon 

tavoittelussa. Tällaisessa systeemissä yksilön saama tunnustus jää aina 

väliaikaiseksi eikä tyydytä kuin hetkellisesti. (Värri, 2018.)   

 

Elinikäisen oppimisen ideologia näyttäytyy varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa itsestään selvänä oletuksena ihmisestä ja oppimisesta. Nykyisen 

ekokriisin aikakaudella, jolloin lähes kaikkien tiedossa on nykyisen länsimaisen 

elämäntavan kestämättömyys tulevaisuuden kannalta, tulisi jo 

varhaiskasvatuksessa huomioida ihmiskeskeisyydestä luopumisen tärkeys ja 

aloittaa ymmärtää maailmaa tavalla, jossa ihmisellä ei ole oikeutta luonnon 

omistamiseen (Värri, 2018).  
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4.3 Hoivan ja lapsen oikeuksien diskurssit 

 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on nähtävissä sekä lapsen oikeuksien 

että hoivan diskurssit. Lapsen oikeuksien diskurssissa lapsi nähdään kyvykkäänä 

lapsikansalaisena ja päiväkodit demokratian kehtoina, kun taas hoivan 

diskurssissa lapsi on avuton ja tarvitsee huolenpitoa (Taggart, 2016). Lapsen 

oikeudet sekä huolenpitoon ja suojeluun että osallisuuteen itseään koskevissa 

asioissa ovat säännönmukaisesti läsnä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

arvojen ja yleisten tavoitteiden osiossa: ”Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen 

oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon 

ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen 

syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.” 

(VASU). 

 

”Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään 

vaikuttavissa asioissa. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan näitä demokratian 

toteutumisen keskeisiä periaatteita.” (VASU). 

 

”Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. 

Tavoitteena on, että lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee 

olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin.” (VASU). 

 

”Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan.” (VASU). 

 

Ajatus varhaiskasvatuksesta demokraattisen yhteiskunnan varmistajana 

tulevaisuudessa välittyy näistä aktiivista, vaikuttamishaluista ja -taitoista, kriittistä 

ja vastuullista kansalaista kuvaavissa ilmaisuissa. Varhaiskasvatusyhteisö 

nähdään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ikään kuin 

harjoitteluympäristönä laajempaa yhteiskunnan jäsenyyttä varten. Lapsen 

oikeutena pidetään kuulluksi tulemista ja osallisuutta omaan elämään 

vaikuttavissa asioissa, jotka kuvataan demokratian toteutumisen keskeisinä 

periaatteina. 
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”Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista 

kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen 

kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.” (VASU). 

 

Hoidon katsotaan sisältävän sekä fyysisten perustarpeiden täyttämisen että 

tunnepohjaisen välittämisen. Hoidon osalta tavoitteeksi asetetaan lapsen kokemus 

arvokkaana ja ymmärrettynä olemisesta sekä yhteydestä toisiin ihmisiin. 

”Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja 

läheisyys muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle” (VASU). 

Arkisten hoitotilanteiden katsotaan olevan samalla myös kasvatus- ja 

opetustilanteita, joissa opetellaan mm. vuorovaikutustaitoja.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa hoivan ja lapsen oikeuksien diskurssit 

kulkevat käsikädessä, jolloin kumpikaan ei sulje pois toista. Taggartin (2016) 

mukaan lapsen tulee saada olla yhtä aikaa sekä kriittinen, oikeuksia omaava 

kansalainen, että haavoittuva ja aikuisen hoivaa tarvitseva lapsi. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjautuvat nk. EDUCARE – malliin, 

jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat toisiaan tukevan, pedagogisesti 

painottuneen, eheän kokonaisuuden.  

 

Luonnosvaiheessa Varhaiskasvatuksen perusteissa oli myötätunto mukana 

seuraavasti: ”Lapsia lohdutetaan ja kannustetaan myötätuntoiseen käytökseen 

myös muita lapsia ja aikuisia kohtaan. Tunnetaitoja harjoitellaan päivittäisissä 

tilanteissa sekä esimerkiksi leikin, draaman ja taiteellisen ilmaisun avulla.  Lapsia 

ohjataan myös kunnioittamaan omaa ja toisten kehoa.” Tällainen myötätuntoista 

käytöstä tukeva ilmaisu olisi ollut tarpeellinen lopullisessakin asiakirjassa. 

 

 

4.4 Yhteenveto 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, miten Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden arvojen yleisten tavoitteiden voidaan tulkita ohjaavan myötätuntoisen 

kasvatuskulttuurin rakentamiseen, yksi vastaus on demokratian arvoja, kuten 
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osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistämällä. Tällöin lapsi saa 

varhaiskasvatuksen arjessa kokemuksia demokratiasta käytännössä ja hän oppii 

toisen ihmisen huomioimista, kunnioitusta ja toimimista toisen hyväksi. Nämä ovat 

keskeisiä tekijöitä myötätuntoisen kasvatuskulttuurin rakentamisessa.  

 

Asiakirjassa on nähtävissä hoivan ja oikeuksien diskurssit rinta rinnan. Arkiset 

hoitotilanteet nähdään Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kasvatus- ja 

opetustilanteina, joissa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Myötätunnon 

oppimisen kannalta lapsen kokema perustarpeista huolehtiminen ja hänen 

tarpeisiinsa vastaaminen ovat perusedellytyksiä. Lämmin ilmapiiri ja lasta kuuleva 

vuorovaikutussuhde vahvistavat myötätunnon kulttuuria.  Koska 

varhaiskasvatuksessa ollaan tekemisissä hyvin pientenkin, alle 1-vuotiaiden, 

lasten kanssa, nähdään hoito sen merkittävänä osana. Myötätuntoa tukevana 

tekijänä voidaan nähdä vastavuoroisuuteen ja kunnioitukseen perustuva 

vuorovaikutussuhde, jolla viitataan kasvattajan ja lapsen väliseen suhteeseen. 

Samoin ”myönteinen kosketus ja läheisyys” toimivat myötätunnon prosessissa 

myötätunnon välittäjinä ja niiden asettaminen tavoitteeksi hoidolle toimii 

myötätuntoa edistävänä tekijänä. Hoivan lisäksi lapsen oikeus tulla kuulluksi, 

nähdyksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on keskeinen arvo asiakirjassa.  

 

Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan 

välttämättömyys ohjaa laajentamaan myötätunnon piiriä koskemaan luontoa ja 

ottamaan huomioon oman toiminnan vaikutukset jopa globaalilla tasolla. Tämän 

kestävän elämäntavan diskurssin kanssa on ristiriidassa elinikäisen oppimisen 

ideologia, joka perustuu länsimaiseen, ihmis- ja kulutuskeskeiseen elämäntapaan.   
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Miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatun henkilöstön 

toiminnan voidaan tulkita ohjaavan myötätuntoisen kasvatuskulttuurin 

rakentamiseen? 

  
 
 
4.5 Tosiasiapuhetta 

 
Tässä luvussa kiinnitän huomioni henkilöstölle suunnattuihin tekstikappaleisiin 

aineistossa. Henkilöstölle suunnatut velvoitteet on Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa ilmaistu useimmiten passiivi -muotoisilla lauseilla. Esimerkiksi ”lasten 

kanssa harjoitellaan asettumista toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan 

asioita eri näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti” tai 

”ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin 

perheisiin…sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteisölle”. 

Tällaiset lauseet kuvaavat itsestään selvyytenä olemassa olevina asioina ja syy-

seuraus-suhteina kasvatusyhteisön tapahtumia, jotka ovat enemmänkin tavoitteita 

henkilöstön toiminnalle. Tällainen puhe on Jokisen (1999) mukaan luonteeltaan 

vahvan seurauksellista tosiasiapuhetta, jossa toimijuus kadotetaan käyttämällä 

passiivimuotoa ilman aktiivista tekijää. Asioiden annetaan ymmärtää vain 

tapahtuvan tai olevan jonkun kaltaisia, jolloin syiden erittelyä on vaikea tehdä. 

Esimerkiksi lause ”turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan 

rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen” (VASU) antaa ymmärtää tiettyjen 

asioiden, kuten ristiriitoihin puuttumisen, tapahtuvan turvallisessa yhteisössä 

ilman, että toimijuutta olisi määritelty tai asioiden kulkua perusteltu. Tällaista 

asioiden objektivointia voidaan pitää yhtenä kielenkäyttöön sisältyvänä 

vallankäytön muotona (Jokinen, 1999).  

 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat henkilöstölle suoraan osoitettuja 

velvoitteita ilmaisuin henkilöstö tukee, ohjaa, toimii mallina, ohjaa, huolehtii, 

tiedostaa, ymmärtää, rohkaisee, tunnistaa. Nämä sanamuodot näyttäytyvät 

vaatimuksina tai suorina tehtävänantoina henkilöstölle: 

”Henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lapseen.” (VASU). 

”Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri.”  (VASU). 
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”Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan 

arvoista ja ihanteista.” (VASU). 

 

Suurin osa henkilöstölle osoitetuista tehtävänannoista kohdistuu yksittäiseen 

lapseen, kuten ”henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa”. (VASU). Useammista lapsista puhutaan seuraavissa 

yhteyksissä: ”Henkilöstö toimii mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, 

kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa.” 

(VASU) ja ”henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii 

ystävyyssuhteita” ja ”henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten 

eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti”. 

(VASU). Vaikka varhaiskasvatus päiväkodissa perustuu nimenomaan ryhmään ja 

ryhmissä toimimiseen, mainitaan lapsiryhmä Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa vain harvoin.  

 

Henkilöstön asenteille ja ymmärrykselle omasta asemastaan asetetaan monia 

tavoitteita: ”Henkilöstön on tärkeä tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla 

vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille, jotka omaksuvat 

varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja.” (VASU). Myös kehittämistyön 

edellytys on henkilöstön ymmärrys omista arvoistaan, asenteistaan ja 

uskomuksistaan toiminnan taustalla. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

edellytetään henkilöstöltä ammattitaitoa ja sensitiivisyyttä havaita arjen tilanteiden 

pedagogisia mahdollisuuksia. Kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen edellyttää 

henkilöstöltä ”tietoa toisista kulttuureista ja erilaisista katsomuksista sekä taitoa 

nähdä ja ymmärtää asioita monesta näkökulmasta ja asettua toisen asemaan”. 

(VASU). Myötätunnon prosessissa kyky asettua toisen asemaan on keskeinen ja 

tähän asiakirja näyttää ohjaavan sekä henkilöstöä että lapsia.  

 

 

4.6 Myönteinen vuorovaikutus turvallisessa yhteisössä 

 
Pro-sosiaaliseen käyttäytymiseen kuuluvat myönteinen vuorovaikutus, auttaminen, 

jakaminen, yhteistyö ja lohduttaminen. Vastuu vuorovaikutuksen laadusta 

ilmaistaan aineistossa selkeästi henkilöstölle kuuluvaksi. ”Henkilöstön on tärkeä 
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tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina 

lapsille, jotka omaksuvat varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja.”  

(VASU). 

”Henkilöstö toimii mallina lapsille erilaisten ihmisten sekä kielellisen, kulttuurisen ja 

katsomuksellisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa.” (VASU). 

”Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä 

puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti.” (VASU).  

 

Vuorovaikutus on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa koko 

varhaiskasvatuksen kulmakivi, sillä oppimisen nähdään tapahtuvan 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Suomalaisen 

varhaiskasvatuksen nähdään perustuvan kulttuuriperinnölle, joka uusiutuu 

vuorovaikutuksessa lasten, henkilöstön ja huoltajien kesken. 

”Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi 

tulemisesta ja siitä, että heidän aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön 

sensitiivisyys ja reagointi myös lasten non-verbaaleihin viesteihin on keskeistä. 

Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan 

toisten lasten ja henkilöstön kanssa.” (VASU).  

”Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin 

ja itsetunnon kehitystä.” (VASU). 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatun yhteisön tulee olla turvallinen 

ja siellä tulee puuttua ristiriitoihin ja opetella tunnistamaan ja ratkaisemaan 

ristiriitatilanteita rakentavasti. Kiusaamiseen tulee puuttua ja sen ehkäisemisen 

tulee olla suunnitelmallista. ”Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä 

tarvitessaan.” (VASU). Nämä ovat elementtejä, jotka tukevat myötätuntokulttuurin 

rakentumista. Lapsen tulee nähdä, kuinka ristiriitoja voidaan selvittää ja kuinka 

ahdistavista tilanteista voidaan selvitä. Lapsen on helpompi asettua toisen 

asemaan ja lohduttaa häntä, jos hän on itse kokenut tulevansa lohdutetuksi ja 

autetuksi hädän hetkellä. Myötätuntoteoksi voidaan luokitella auttaminen, josta 

sanotaan, että ”lapsia autetaan, ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä 

tarvitessaan” (VASU). Toisaalta lapsi jää tässä avun vastaanottajan rooliin – 

lapsen roolista auttajana ei mainita mitään.  
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Varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu yhteistyöhön, jolloin se luo 

mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. ”Lasten kanssa 

harjoitellaan asettumaan toisen asemaan, opetellaan tarkastelemaan asioita eri 

näkökulmista sekä ratkaisemaan ristiriitatilanteita rakentavasti. Tämä vahvistaa 

lapsen sosiaalisia taitoja.” (VASU). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

ohjataan lasten tilannetietoisen kielen käytön taitojen vahvistamiseen. Kieli 

nähdään tärkeänä, sillä se on samalla sekä oppimisen kohde, että väline olla 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja ottaa haltuun erilaisia tilanteita. Myötätunnon 

kannalta kielelliset taidot, ympäristön antama malli toisen kohtaamisesta, omat 

kokemukset lohdutuksen saamisesta, ystävällinen ilmapiiri ja hyvät käytöstavat 

ovat myötätuntokulttuuria vahvistavia tekijöitä. ”Kasvatuksen sivistystehtävänä on 

ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin muotoutumista siten, että lapset 

oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja 

ympäristöönsä.” (VASU).  

 

 

4.7 Myötätunnon prosessin murusia 

 
Myötätunnon kolmen T:n prosessin vaiheita voidaan 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tulkita olevan taustalla olevina 

oletuksina, joita ei ole kuvattu johdonmukaisesti ja tarkoituksellisesti. Prosessin 

vaiheita ovat tietoisuus, tahto ja tunne. (Pessi, ym., 2017). Tässä luvussa kuvailen, 

millaisia myötätunnon tekijöitä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on 

nähtävissä kuhunkin prosessin vaiheeseen liittyen. 

 

Tietoisuuteen, joka on kykyä havaita ja ymmärtää toisen tilanne ja tunnetila, 

voidaan nähdä Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa useampia 

viittauksia:  

”Kasvatuksen sivistystehtävänä on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin 

muotoutumista siten, että lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa 

vaikutukset toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä.” (VASU). 

”Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan 

sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia.” (VASU). 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat leikkiä ja ilmaisun keinoja 

lasten keskeisenä keinona harjoitella roolien ottamista ja toisen asemaan 

asettumista. Sekä Nussbaum että Tagore pitävät ilmaisun ja leikin keinoja 

merkityksellisinä myötätunnon edistämiseksi, sillä erilaisten roolien ottaminen ja 

ilmaisun vapautuminen auttavat toisen asemaan asettumista (Nussbaum, 2011).  

 

Lisäksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kehotetaan eettisten 

kysymysten ja ryhmän sääntöjen pohdintaan yhdessä. Myös lähiyhteisön 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä maailman moninaisuuden 

ymmärtämistä pidetään tärkeänä tavoitteena. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet korostavat turvallista yhteisöä ja läsnäolevaa aikuista lapsen 

hyvinvoinnin kannalta. Lapsella on oikeus tulla autetuksi ja lohdutetuksi ja ristiriidat 

tulee ratkaista rakentavasti. Näiden tekijöiden katsotaan tukevan lapsen 

sosiaalisia taitoja ja vahvistavan hänen identiteettiään niin, että lapsi kykenee 

havaitsemaan ja ymmärtämään toisen tilanteen. Myötätunnon prosessista 

tietoisuuden osuus korostuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. 

Tunneyhteys ja halu toimia toisen hyvän puolesta liittyy läheisesti tietoisuuteen 

toisen tunnetilasta (Pessi, ym., 2017). Aineistossa ei ollut yhtään ilmausta, joka 

suoraan kuvaisi tällaista tunneyhteyttä ja halua toimia toisen hyväksi. Maininta 

”tahto toimia oikein” (VASU) voisi sisältää tämän, mutta se edellyttäisi 

tunneyhteyden syntymistä.  

 

Myötätuntoprosessin kolmas vaihe on toiminta, joka on tekoja toisen kärsimyksen, 

mielipahan tai hankalan olon lievittämiseksi (Pessi, ym., 2017). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kehotetaan tukemaan lasten kehitystä 

niin, että he oppivat toimimaan ja käyttämään osaamistaan myös toisten hyväksi.  

”Lapsia autetaan, ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä tarvitessaan" ja 

”lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan” (VASU) ovat selkeitä 

myötätunnon tekojen ilmaisuja. Avun pyytäminen liittyy oman kärsimyksen / pahan 

mielen ilmaisemiseen. Myös mediakasvatuksen osalta mainitaan, että lasten tulisi 

oppia käyttämään mediaa vastuullisesti ottaen huomioon myös toisten hyvinvointi.  
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”Henkilöstö tukee lapsen kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, 

hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.”  (VASU). 

Nämä antiikin ajoilta peräisin olevat hyveet tukevat myös myötätunnon kulttuuria 

asettamalla ihmisenä olemiselle toiset ihmiset huomioivia ja kunnioittavia 

päämääriä. Lisäksi Varhaiskasvatuksen perusteet antavat arvon sivistykselle, 

”mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon 

sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein” (VASU). Kasvattajien tehtäväksi annetaan 

keskustella lasten kanssa arvoista ja ihanteista sekä ohjata heitä toimimaan 

arvojensa mukaan. Tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kiusaamiseen, 

rasismiin ja väkivaltaan kieltämällä ne kaikissa muodoissaan. Tällainen 

kasvattajien ja lasten välinen dialogi arvoista ja ihmisyyden päämääristä voiomalta 

osaltaan tukea myötätunnon kulttuuria. Jos lapsi kokee kuuluvansa yhteisöönsä 

arvostettuna jäsenenä ja yhteisö käy hänen kanssaan   syvällistä keskustelua 

arvoista ja rohkaisee toimimaan toisten hyväksi, vahvistuu myötätuntoa edistävä 

ilmapiiri. Tärkeä tekijä on tahto toimia oikein, mikä kuuluu myös myötätunnon 

prosessiin.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on löydettävissä myötätuntoprosessin 

palasia, mutta prosessia ei ole kuvattu johdonmukaisena kokonaisuutena.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on kuvattu monipuolisesti sosiaalisen 

kompetenssin ja pro-sosiaalisten taitojen merkitystä. Näitä ovat mm. yhteisöön 

osallistuminen, myönteinen vuorovaikutus, sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen, 

turvallinen ilmapiiri ja kasvattajien antama malli kunnioittavasta kommunikaatiosta. 

(Einarsdottir, ym., 2015; Koivula, ym., 2017.) Jos luonnosvaiheen tekstikappaleet 

myötätunnosta olisivat jääneet lopulliseen asiakirjaan, olisi myötätunnon kuvaus 

ollut eheämpää ja selkeämmin hahmotettavaa. Samalla myötätuntoon 

kasvattaminen olisi asetettu kasvatuksen tavoitteeksi.  

 

 

4.8 Yhteenveto 

 

Toinen tutkimuskysymykseni on, miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

kuvatun henkilöstön toiminnan voidaan tulkita ohjaavan myötätuntoisen 

kasvatuskulttuurin rakentamiseen. Henkilöstölle suunnatut velvoitteet on 



48 
 

aineistossa annettu useimmiten passiivi -muodossa ja niissä ilmaistiin asioita 

itsestään selvinä tosiasioina ja syy-seuraus-suhteina. Tällainen puhe on 

luonteeltaan vahvan seurauksellista tosiasiapuhetta, jossa toimijuus on hävitetty 

ilman aktiivista tekijää (Jokinen, 1999). Henkilöstön toiminta kohdistuu 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kielessä useimmiten yksittäiseen 

lapseen, jonkin verran useampiin lapsiin, mutta vain harvoin lapsiryhmään, vaikka 

varhaiskasvatus päiväkodissa perustuu lapsiryhmissä toimimiseen. Henkilöstön 

tulee tiedostaa oman toiminnan välittymisen mallina lapsille arvojen, asenteiden ja 

tapojen omaksumisessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asettavat toisen 

asemaan asettumisen ja asioiden tarkastelun eri näkökulmista sekä henkilöstön 

että lasten tavoitteeksi. 

 

 

 

 

5 LUOTETTAVUUS 

 
 
Vakuuttaakseni lukijan tutkielmani luotettavuudesta, olen laadullisen tutkimuksen 

vaatimusten mukaisesti selostanut tutkimukseni toteuttamisen mahdollisimman 

tarkasti. Olen myös avannut tekemieni luokittelujen perusteet ja syntyprosessin 

analyysi -osiossa. (Hirsjärvi, ym., 1997). Analyysiprosessin etenemisen olen 

kuvaillut avatakseni tutkijan prosessin niin läpinäkyväksi kuin pystyn. Läpi 

tutkimusprosessin olen pyrkinyt arvioimaan jokaista sen vaihetta kriittisesti eli 

olenko tehnyt työni perusteellisesti ja ovatko saadut tulokset oikeita. Validiteettia 

arvioitaessa tarkastellaan tutkimuksen pätevyyttä, joka laadullisessa 

tutkimuksessa voidaan ymmärtää uskottavuutena ja vakuuttavuutena. Toisaalta 

mikään tutkimus ei tuota täydellistä ymmärrystä ilmiöstä, vaan pystyy ainoastaan 

raapaisemaan sen pintaa.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009.)  

 

Tutkimusprosessin alussa muotoilin tutkimuskysymyksiä myötätunnon prosessin 

ympärillä, mutta analyysin edetessä näin tarpeelliseksi laajentaa näkökulmaa 

myötätuntoisen kasvatuskulttuurin suuntaan ja ottaa mukaan ekologisen 

sivistyksen ja kestävän elämäntavan ajankohtaisena aiheena. Diskurssianalyysi 
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osoittautui haasteelliseksi menetelmäksi tähän aineistoon ja tutkimusaiheeseen 

nähden, koska myötätunnon käsitettä ei tutkimassani dokumentissa ollut mainittu. 

Tästä syystä määrittelen, että analyysini on saanut vaikutteita diskurssianalyysista. 

Diskurssianalyysia ei pidetä mitenkään selvärajaisena tutkimusmenetelmänä, 

mutta sen tehtävänä on tutkia kielenkäyttöä (Hirsjärvi, ym., 1997).   Lähestyin 

aineistoa vuoropuhelussa myötätunnon prosessin ja myötätuntoisen 

kasvatuskulttuurin teorian kanssa. Diskurssianalyysi itsessään on teoreettinen 

viitekehys tutkimuksessani. 

 

Oman tutkijan asemani objektiivisuutta olen pyrkinyt vahvistamaan tiedostamalla 

aktiivisesti omia asenteitani ja uskomuksiani ja välttämällä niiden liiallista 

vaikutusta työskentelyyni. Tämä on ollut haasteellista, sillä kauan 

varhaiskasvatuksessa työskennelleenä vaatii ponnistelua osatakseni tarkastella 

tutkimuskohdetta ulkoapäin ja puolueettomasti. Diskurssianalyysissa huomion 

kohteena on kieli. Varhaiskasvatuksessa käytetään tietynlaisia ilmaisuja yleisesti 

ja tätä itselleni tuttua kieltä on hyvin paljon tutkimusaineistossani, jolloin niiden 

tuttuus toi haasteita kielen tarkasteluun ulkoapäin, ilman omaa tulkintaani siitä. 

Olen pitänyt tutkielmaa tehdessäni mielessäni myös tutkimukseni yleisön, jonka 

luottamus tulisi säilyttää (Saaranen-Kauppinen, ym., 2009). Diskurssianalyysissa 

ajatellaan kaikkien tulkintojen olevan luonteeltaan sosiaalisesti rakentuvia, jolloin 

tutkimustuloksetkin ovat tutkijan tekemiä tulkintoja (Jokinen, 2016). Luonnehdin 

tutkijan rooliani tulkitsijaksi, sillä tulkitsija tukeutuu vahvasti aineistoonsa, josta 

analyysin vihjeiden on löydyttävä. Kun tutkija tulkintaresurssina on 

diskurssianalyysi, ohjaa se tutkijaa tarkastelemaan aineiston kieltä todellisuutta 

konstruoivana toimintana. Tutkijalla on toki käytössään tutkimuksellisten 

tulkintaresurssien lisäksi myös oman arkielämänsä tuottamat tulkintaresurssit, 

jolloin tutkijalla on käytössään paljon kulttuurista tietämystä, vaikka hän yrittäisikin 

rajoittaa oman esiymmärryksensä käyttöä. Tutkijan lisäksi myös tutkimuksen 

yleisöllä on tulkitsijan rooli. (Jokinen, 2016). Niinpä jokainen tämän tutkielman 

lukija tulkitsee tekstiäni omien tulkintaresurssiensa pohjalta, kuten myös itse olen 

tulkinnut tuloksia omista tulkintaresursseistani käsin. 
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6 POHDINTA 

 

 

Lapsen oikeus tulla kuulluksi ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeinen lähtökohta lapsuuden 

itseisarvon ja ihmisenä kasvamisen arvojen rinnalla. Myötätunnon kannalta tämä 

on kaksipiippuinen asia: positiivisesti ajateltuna lapsi voi oppia vaikuttamista ja 

parhaimmillaan hän ymmärtää oman osansa globaalissa systeemissä, jossa on 

osallisena ja myötätunnon tekojen kautta voi vaikuttaa asioihin myös laajemmin. 

Jos lapsi taas oppii osallistumisen ja itseään koskevin asioihin vaikuttamista vain 

omien etujen tavoittelun keinona, voi se olla vahingollista myötätunnon 

edistämisen kannalta. Lain laatijat ovat lähestyneet asiaa lapsen oikeuksien 

kannalta, mutta kapeasti tulkittuna tämä ei välttämättä edistä myötätunnon 

kulttuuria varhaiskasvatuksessa. Myös Renshaw (2016) on pohtinut lasten 

toimijuuden lähtökohtia, sillä ei ole yhdentekevää, onko toimijuus narsistista tai 

uusliberaalia omien etujen tavoittelua, vai demokratian hengessä jaettua 

toimijuutta, jossa yhteiset päätökset tehdään demokraattisesti asioita punniten ja 

niiden vaikutukset huomioiden. Oppilaiden toimijuuden tulisi perustua valittuihin 

yhteiskunnallisiin arvoihin, jotka edellyttävät sosiaalista, ekonomista, poliittista ja 

kulttuurista pohdintaa. (Renshaw, 2016.) 

 

Toisaalta kriittisen ja aktiivisesti vaikuttavan kansalaisen kasvattamisen rinnalla 

lapsen tulee saada kokea itsensä arvokkaaksi osaksi yhteisöä hoivan ja 

huolenpidon sekä tunnepohjaisen välittämisen kautta. Pohjoismaisissa 

esiopetussuunnitelmissa (Einarsdottir, ym., 2015) vahvasti läsnäolevat lapsen 

aktiivisen osallisuuden ja vaikuttamisen arvot näkyvät selkeästi myös 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on 

antanut pohjan varhaiskasvatussuunnitelman perusteille ja se näkyy erityisesti 

lapsen aktiivisena toimijuutena ja lapsen edun ensisijaisuutena kaikessa 

toiminnassa. Sen sijaan lasten toinen toisilleen antama hoiva, myötätunnon 

näyttäminen, tunteiden jakaminen ja lohdutuksen antaminen eivät näyttäydy tässä 

asiakirjassa selkeinä kasvatuksen tavoitteina.  
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Havaitsemani puutteet käsitteiden avaamisessa voivat johtua opetussuunnitelman 

syntyprosessista, jossa eri tahot tuottavat tekstiä ja lopullinen sisältö on tiivistettyä, 

valikoitua ja yhteisesti soviteltua. Tiivis opetussuunnitelman teksti, jossa jokainen 

lause on merkityksellinen, voi jättää kuitenkin jotakin oleellista kertomatta tai 

avaamatta joko siitä syystä, että kirjoittajille asia on itsestään selvää tai sitten 

asian oletetaan olevan yksiselitteinen myös lukijoille. Dokumenttina 

opetussuunnitelmalla on sekä opetusta ohjaava luonne lain ja hallinnon 

näkökulmasta että opettajan pedagogisena työvälineenä (Vitikka, 2009). 

Velvoittavassa asiakirjassa tulisi avata keskeiset käsitteet ja periaatteet yhteisen 

ymmärryksen takaamiseksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle asiakirjassa 

konstruoidaan tietynlaisia identiteettejä valituilla puhekäytänteillä. Jäin pohtimaan 

sitä, kuinka hyvin passiivissa ilmaistut tavoitteet henkilöstölle sitouttavat heitä ja 

kuinka selkeästi tiiviit lauseet avautuvat kasvattajille käytäntöjä ohjaaviksi 

periaatteiksi ja tavoitteiksi. Tätä opetussuunnitelmien tiiviin tekstin analyysin 

haasteellisuutta pohtii myös Vitikka (2009) tutkimuksessaan. Hänen mukaansa 

suomalaisissa opetussuunnitelmissa ei tarpeeksi huomioida niiden tehtävää 

opettajien työvälineenä. Tässä voisi olla aihetta tuleviin tutkimuksiin, joiden avulla 

varhaiskasvatussuunnitelmaa kehitettäisiin henkilöstöä paremmin palvelevaksi 

työvälineeksi. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman tekstissä mainitaan lapsi aikuisen auttamisen 

kohteena, mutta lapsen toimimisesta itse auttajan roolissa ei mainita mitään. 

Saman suuntainen tulos näkyi Lipposen (2017) tutkimuksessa päiväkodin arjesta, 

jossa myötätunnon osoittaminen, lähinnä lohduttaminen, jäi aikuisten tehtäväksi. 

Vaikka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muuten korostavat lapsen 

aktiivista roolia ja toimijuutta, jää lapsi auttamisen kohteeksi ja lasten välisistä 

suhteista tai esimerkiksi eri-ikäisten lasten yhteistoiminnasta, jossa isommat tai 

taitavammat lapset voisivat toimia mallina ja auttaa pienempiään, ei löydy 

kuvausta. Tämän voisi tulkita johtuvan siitä, että tällainen toiminta on niin itsestään 

selvää varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, ettei sitä huomata kirjoittaa auki 

ohjaavaan asiakirjaan.  
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Salosen (2013) mukaan myötätunnon piirin laajentaminen omasta lähipiiristä kohti 

koko maapalloa on välttämätöntä planeettamme tulevaisuuden kannalta. Tässä 

prosessissa vastuullinen kuluttaminen nähdään myötätunnon osoittamisena, jolloin 

kulutusvalinnoissa otetaan huomioon tuotannon globaalit vaikutukset. Samoin 

kohtuullisuus ja ihmissuhdekeskeinen hyvinvointi-käsitys vastakohtana 

kulutusmyönteisyydelle ja materiakeskeiselle hyvinvointi-ajattelulle laajentaa 

myötätunnon piiriä ja lisää ihmisten tyytyväisyyttä esimerkiksi työn 

tasapuolisempana jakautumisena ja tulevien sukupolvien huomioimisena pitkän 

aikavälin kestävyytenä. (Salonen, 2013.) Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden lyhyt kuvaus ekososiaalisesta sivistyksestä edellytyksenä sosiaaliselle 

kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle voidaan tulkita sisältävän Salosen 

kuvaamia asioita. Samoin varhaiskasvatussuunnitelmassa usein toistuva ajatus 

oman toiminnan vaikutusten ymmärtämisestä ja havaitsemisesta on samoilla 

linjoilla Salosen (2013) kanssa tietoiseksi tulemisesta maailmasta, jonka jaamme 

toisten kanssa. Myös omien vahvuuksien käyttö, aktiivinen kansalaisuus ja 

oppiminen moniäänisessä ja tasavertaisessa dialogissa ovat 

varhaiskasvatussuunnitelman kanssa yhteneväisiä periaatteita. Kasvatuksen ja 

koulutuksen tulisi tavoitella ekososiaalisen sivistyksen omaavien kansalaisten 

tuottamista (Salonen, 2013). Sen sijaan luontosuhde on 

varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa ihmiskeskeinen, sillä lapsia ohjataan 

sen mukaan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä, sekä toimimaan 

ympäristön puolesta, mutta ihminen asettuu tässä muun luonnon suhteen ikään 

kuin yläpuolelle. Salonen (2013) edellyttää laajenevalta myötätunnon piiriltä sen 

ulottamista inhimillisestä ei-inhimilliseen niin, että eläimet, kasvit ja luonto olisivat 

tasavertaisia ihmisen kanssa. Tämä vaatii meille normaalin kyseenalaistamista, 

koska emme voisi enää käyttää luonnonvaroja niin kuin omistaisimme ne. 

Varhaiskasvatussuunnitelman korostama vastuullisuus voi auttaa meitä 

laajentamaan myötätunnon piiriämme myös ei-inhimillisen luonnon puolelle.  

 

Kasvatus on meidän sukupolvellemme suurten haasteiden edessä 

maailmanlaajuisten ongelmien vuoksi, sillä niiden vakavuudesta huolimatta, 

kasvatuksen tehtävänä on tarjota toivon ja luottamuksen näkökulmaa elämän 

merkityksellisyyteen. Joudumme ratkaisemaan käsityksemme ihmisyydestä ja 
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kasvatuksen arvoista niin kuin kaikki sukupolvet ovat tehneet ennen meitä. Arvot 

eivät synny itsestään, vaan niiden syntyyn tarvitaan kasvatusta, monipuolisia 

kokemuksia, erilaisuuden kohtaamista ja tietoa. Arvot käyvät käsi kädessä 

empatiakyvyn ja hyveiden kanssa, joiden sisäistämisen kautta kasvetaan 

vähitellen vastuuseen ja toisten huomioon ottamiseen. Jotta kasvatuksen arvojen 

näkökulma muuttuisi ja yhteinen tietoisuutemme kasvatuksen ja elämämme 

ekologisten perusehtojen yhteydestä heräisi, tarvitaan sekä poliittista että 

pedagogista pohdintaa suhteestamme maailmaan ja arvoihimme. (Värri, 2018.) 

Sitran tuoreessa raportissa esitetään myös tutkielmani aiheen kannalta 

ajankohtainen kysymys siitä, tulisiko koulutuksen olla avoimempi ottamaan 

vastaan ympäröivän yhteiskunnan esiin tuomia tarpeita kasvatuksen ja 

koulutuksen sisällöiksi ja osallistua aktiivisemmin strategisiin neuvotteluihin 

kansallisista tavoitteista, priorisoinneista ja investoinneista (Cook, 2018). Kaikessa 

opetussuunnitelmatyössä tämä tulisi huomioida entistä paremmin.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet näyttävät tasapainoilevan ekososiaalisen 

sivistyksen vaatimusten ja elinikäisen oppimisen odotusten keskellä. Elinikäisen 

oppimisen ideologia on annettu asiakirjassa oletettuna itsestäänselvyytenä, jota ei 

perustella lukijalle. Ajatukset ekososiaalisen sivistyksen ympärillä on esitetty 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa johdonmukaisesti korostaen 

vastuullisuutta ja aktiivista kansalaisuutta, vaikka itse käsite jääkin avaamatta. 

Jatkossa tutkimuksen avulla olisi tarpeellista selvittää 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden rakentumisen prosessia ja sitä, kuinka 

tietyt arvot, painotukset ja tavoitteet valikoituvat asiakirjaan. Myös 

varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä pitäisi mielestäni punnita sen funktioiden 

näkökulmasta siten, että asiakirjan rooli pedagogiikkaa ohjaavana asiakirjana olisi 

selvempi ja sen käytännön työtä hyödyttävä muoto ja sisältö olisi harkitumpaa ja 

suunnitellumpaa. Asiakirjassa olevien arvojen valinnat ja keskeiset käsitteet tulisi 

olla selkeästi auki kirjoitettuina.  

 

Varhaiskasvatuksella ja koulutuksella on merkittävä asema maailman 

parantamisessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat hyvät 

lähtökohdat tämän toteuttamiseksi. Periaatteet lapsuuden itseisarvosta ja lapsen 

osallisuus, hänen oikeutensa tulla kuulluksi ja nähdyksi ja kasvatusyhteisön 
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turvallinen ilmapiiri luovat perustaa lapsen kokemukselle oman olemassaolonsa 

arvosta. Tämä tunnustetuksi tuleminen on luottamuksen, itsetunnon ja 

tasapainoisen kehityksen edellytys. Ilman tätä kokemusta lapsi ei opi arvostamaan 

muita eikä vastuullinen asenne tai kyky myötätuntoon kasva. Värri (2018) nostaa 

lapsen luontosuhteen tukemisen kokemuksellisuuden kautta yhdeksi tekijäksi, joka 

voi olla herättämässä myötätuntoista suhtautumista sekä elävää että ei-inhimillistä 

luontoa kohtaan. Tämä voi olla kasvattamassa tietoisuutta kuulumisesta luonnon 

kokonaisuuteen, arvostelukykyä ja kykyä kauneuden kokemiseen. Vastuullisuus 

suhteessa luontoon edellyttää hyveitä, erityisesti kohtuullisuutta. (Värri, 2018.)  

 

Toteutuakseen käytännössä kaikki edellä mainittu vaatii kasvattajilta uutta 

tietoisuutta ja koulutusta. Myös oppilaitokset, joissa varhaiskasvatuksen 

työntekijöitä koulutetaan, tulisi ottaa huomioon uudenlaiset arvojen lähtökohdat ja 

pohtia näitä opiskelijoiden kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tulisi 

olla selkeästi avattuna keskeiset käsitteet. Lisäksi asiakirjasta tulisi saada tukea 

sekä arvojen pohdintaan kasvatusyhteisöissä että käytännön pedagogiseen 

työhön. Ennen kaikkea varhaiskasvatusta velvoittavan opetussuunnitelman tulisi 

olla rakennettu tietoisille arvojen valinnoille, jotka olisi myös avattu lukijalle. 

Meidän sukupolvemme varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja ei voi ummistaa 

silmiään maailmamme tilalta, vaan sen tulisi rohkeasti katsoa parempaan 

tulevaisuuteen ja antaa sen toteuttamiseen oikeita työkaluja ja visioita. Näin 

tulevista sukupolvista voisi kasvaa vastuullisempia, viisaampia ja 

myötätuntoisempia kuin omamme tai edeltävät sukupolvet ovat olleet. 
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