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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle havainnosta, että yhteiskunnassa ja perheissä tapahtuneet muutokset 

sekä lisääntynyt tieteellinen tieto kasvatuksesta, etenkin lapsesta ovat vaikuttaneet voimakkaasti 

päivähoitojärjestelmän muotoutumiseen ja kehittämiseen viimeisten vuosikymmenien aikana. Näin 

ollen tutkimukseni Olipa kerran päiväkoti tarkastelee miten yhteiskunnassa, perheissä sekä 

kasvatuskäsityksissä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet suomalaiseen päiväkotihoitoon, sen 

muutokseen ja kehitykseen vuosien 1970 – 1990 välisenä aikana. Lisäksi tutkimukseni tarkastelee 

lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välisessä yhteistyössä tapahtuneita muutoksia.  

 

Koska mielenkiintoni kohdistuu lähihistoriassa tapahtuneisiin muutoksiin päiväkodin kentällä, on 

lähestymistapani luonnollisesti historiallinen. Aineistoni muodostuu näin ollen erilaisista 

lähihistorian dokumenteista. Tutkimukseni etenee koronologisesti ja olen jakanut sen kolmeen 

osaan; näistä ensimmäinen kuvaa 1970-lukua, toinen 1980-lukua ja viimeinen 1990-lukua. 

Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostaa Urie Bronfenbrennerin ekologinen teoria, jonka 

keskeisin ajatus on kasvun ja kehityksen näkeminen yksilön ja ympäristön välisenä 

vuorovaikutuksena. Ekologinen teoria eritteleekin päivähoidon osaksi moniulotteista ja – 

kerroksisista sosiaalisten suhteiden rakennelmaa ja osoittaa väistämättä sen, kuinka saumattomasti 

eri rakenteet ovat yhteydessä toisiinsa, tarjoten mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös rajoittaen 

niitä. 

 

Tutkimustulosteni mukaan yhteiskunnan nopea kehittyminen, elinkeinorakenteen muutos 

maatalousvaltaisesta teolliseksi ja sitä seurannut kaupungistuminen sekä naisten työssäkäynti, ovat 
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vaikuttaneet voimakkaasti lasten kasvatustehtävän institutionalisoitumiseen ja sitä myötä 

päivähoidon kehittämiseen. Näistä ovat osoituksena vuoden 1973 päivähoitolaki, vuoden 1983 

kasvatustavoitepykälä sekä 1990-luvulla asteittain voimaan saatu subjektiivinen päivähoito-oikeus.  

 

Perheissä tapahtuneet muutokset kuten vähentyneet avioliitot, lisääntyneet avioerot ja 

yksinhuoltajien määrän kasvu sekä syntyvyyden laskeminen voidaan sitoa sekä yhteiskunnassa 

tapahtuneisiin rakennemuutoksiin, mutta myös ”ajan hengessä” tapahtuneisiin muutoksiin. 

Yhteiskuntakehitys on muuttunut koko ajan tasa-arvoa ja yksilöllisiä arvoja korostavammaksi ja sen 

myötä perheen on nähty olevan kriisissä, koska se on joutunut taipumaan sen jäsenten 

henkilökohtaisille tarpeille. Myös kasvatuksen institutionalisoituminen on vaikuttanut 

perherakenteeseen, sillä kasvatuksesta ovat vanhempien ohella alkaneet ottaa vastuuta yhä enemmän 

eri yhteiskunnalliset kasvattajat kuten päivähoito.  

 

Kasvatuskäsityksissä tapahtuneet muutokset voidaan kytkeä ”ajan hengen” mukanaan tuomiin 

muutoksiin ja samalla ne ovat vaikuttaneet myös käsityksiin lapsesta ja vanhemmuudesta. 

Yhteiskuntakehityksen sekä tieteellisen tiedon kehittymisen myötä myös kasvatus sekä lasten ja 

vanhempien välinen suhde ovat muuttuneet tasa-arvoa ja yksilöllisyyttä korostavaksi. ”Ajan henki” 

on vaikuttanut myös päiväkodin pedagogiikkaan, josta on toisaalta tullut lapsikeskeisempää, mutta 

samalla myös teoreettiseen tietämykseen pohjautuvaa varhaiskasvatusta. Sen myötä uudistuksia on 

vaatinut myös päivähoidon henkilökunnan koulutus. 

 

Kasvatuksen institutionalisoituminen, lisääntynyt tieto kodin ensiarvoisesta merkityksestä 

kasvattajana sekä kodin ja päivähoidon välisen yhteistyön merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle 

ovat vaikuttaneet myös lasten vanhempien sekä päivähoidon henkilökunnan väliseen yhteistyöhön. 

Sen orientaatio on muuttunut kasvatuskumppanuudeksi, joka perustuu vanhempien ja 

henkilökunnan yhdessä määritettyihin arvoihin ja päämääriin lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen 

prosessien tukemisessa. 

 

asiasanat: varhaiskasvatus, päivähoito, päiväkoti, yhteiskunta, perhe, lapsuus, vanhemmuus, 

kasvatuskäsitykset, kasvatuskumppanuus  
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   1. JOHDANTO 
 
 

Vallitsevalla elinkeinorakenteella on aina ollut suora yhteys sekä perheeseen, mutta myös lapsen 

hoidon järjestymiseen. Myös julkishallinnon rooli on ollut merkittävä molempiin instituutioihin. 

Suomalaista päivähoitoa ja sen kehitystä 1970–1990-lukujen aikana voidaan kuvata yhdellä sanalla; 

muutos. Tämä kiteyttää koko sen murroksen, minkä suomalainen päivähoito on näiden 

kolmenkymmenen vuoden aikana joutunut käymään läpi, tullakseen osaksi suomalaista 

sosiaalipalvelua ja vakiinnuttaakseen paikkansa yhtenä lapsen tärkeimmistä kasvuympäristöistä. 

 

Käytännössä Suomen päivähoitojärjestelmä luotiin alun perin sen vuoksi, että pienten lasten äideillä 

oli mahdollisuus käydä työssä. Päivähoidon rooli oli kuitenkin alusta pitäen sosiaalishuollollinen eli 

se oli tarkoitettu vain köyhien ja yksinhuoltajien lapsille. Vuonna 1973 tulleen päivähoitolain 

seurauksena suomalaisessa päivähoidossa ja päivähoitojärjestelyissä käynnistyi kuitenkin uusi vaihe, 

kun päivähoito määriteltiin kaikille tarkoitetuksi sosiaalipalveluksi ja sen myötä se sanoutui irti 

lastensuojelusta ja vähävaraisuudesta. Käytännössä päivähoitopaikat jaettiin kuitenkin vielä pitkään 

taloudellisin ja sosiaalisin perustein. 

 

1980-luvulla päivähoitoa kehitettiin hyvinvointivaltion hengessä ja merkittävin muutos päivähoidon 

historiassa oli ns. tavoitepykälän lisääminen päivähoitolakiin. Kasvatustavoitteiden lähtökohtana 

olivat suomalaisessa yhteiskuntarakenteessa sekä perheissä tapahtuneet nopeat muutokset. 

Tavoitepykälässä määriteltiin lapsen varhaiskehitys ja sen mukaan päivähoidon tuli tarjota lapselle 

jatkuvat, lämpimät ja turvalliset ihmissuhteet sekä tukea hänen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän 

kehitystä. Lisäksi päivähoidon tavoitteeksi määriteltiin lasten kotien tukeminen heidän 

kasvatustehtävässään ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. 

 

1990-luvulla päivähoito saavutti viimein vuoden 1973 päivähoitolaissa asetetun tavoitteen kaikille 

tarkoitettuna sosiaalipalveluna. Päivähoito määriteltiin lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi ja sen 

myötä päivähoitopaikan saaminen ei ollut enää riippuvainen vanhempien työssä käymisestä tai 

muista perheen olosuhteista. Subjektiivisen oikeuden myötä päivähoito vapautui viimein vanhasta 

imagostaan köyhien ja huono-osaisten palveluna.  
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Viimeisten vuosikymmenien aikana päivähoidon kehitys on ollut siis voimakasta ja sen rooli on 

selkeästi muuttunut. Samaan aikaan myös päivähoidossa työskentelevien ihmisten, kasvatuksen 

ammattilaisten rooli on vaatinut muutoksia. Kun ennen korostettiin kasvatuksen ammattilaisten 

asiantuntijuutta kasvatusasioissa, nähdään nykyään perhe ja etenkin vanhempien tietämys omasta 

lapsestaan yhtenä keskeisimpänä asiana kasvatukseen liittyvissä asioissa. Tämän myötä myös 

kasvatuksen ammattilaisten ja lasten vanhempien suhde on muuttunut tasavertaisemmaksi ja 

nykyään heidän välinen yhteistyö halutaan nähdä ennemmin kasvatuskumppanuutena, joka perustuu 

yhdessä asetettuihin tavoitteisiin lapsen kasvatuksesta.  

 

Tässä tutkimuksessani tulen tarkastelemaan yhteiskunnassa, perheessä ja kasvatuskäsityksissä 

tapahtuneita muutosten vaikutuksia päiväkotihoidon muuttumiseen ja kehittymiseen 1970–1990-

lukujen aikana. Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut historiallisen menetelmän, sillä mielenkiintoni 

kohdistuu lähivuosikymmeninä tapahtuneisiin muutoksiin päiväkodin kentällä. Näin ollen 

tutkimustani voidaan kutsua lähihistorialliseksi tutkimukseksi, ja se pyrkii kuvaamaan 

päivähoidossa tapahtuneita muutoksia kokonaisvaltaisesti erilaisten lähihistorian dokumenttien 

pohjalta. Olen jakanut tutkimukseni kolmeen eri vaiheeseen, kronologista järjestystä noudattaen. 

Ensimmäinen vaihe kuvaa 1970-lukua, toinen 1980-lukua ja kolmas 1990-lukua. Teoreettisen 

viitekehyksen tutkimukselleni antaa Urie Bronfenbrennerin ekologinen teoria. 

 

 

2. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET  
 

Varhaiskasvatuksen historian tutkimuksen asema kasvatustieteissä on ollut vielä hyvin lyhyt, 

melkeinpä olematon. Tähän on osaltaan vaikuttanut muun muassa se, että varhaiskasvatusta ei 

mielletty edelleenkään vuonna 2000 ilmestyneessä kasvatustieteen oppikirjasarjassa kasvatustieteen 

osa-alueeksi. Varhaiskasvatusta pidetäänkin monitieteellisenä tieteenä, jota on tähän asti leimannut 

uutuus ja epämääräisyys. Kiinnostus varhaiskasvatustutkimukseen on kuitenkin vähitellen kasvanut 

ja lapsuutta sekä varhaiskasvatusta on alettu tarkastelemaan uusista näkökulmista, perinteisiä 

tieteiden välisiä raja-aitoja ylittäen. Tunnusomaista tälle on ollut näkemys lapsuudesta 

monikerroksisena yhteiskunnallisena ilmiönä, sosiaalisten suhteiden järjestelmänä ja lapsen 

näkökulmasta katsottuna kompleksisena elämänvaiheena. (Karila, Kinos & Virtanen 2001 13–17.) 
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Vaikka varhaiskasvatuksen historiaa onkin tutkittu Suomessa verrattain vähän, on pienten lasten 

maailmaan liittyvää historiallista tutkimusta ja kirjallisuutta löydettävissä kuitenkin melko paljon. 

Koska varhaiskasvatusta luonnehditaan monitieteiseksi tutkimusalaksi, voidaan siihen katsoa 

kuuluvaksi lastensuojelu, varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmä sekä lapsuus ja kotikasvatus. 

Varhaiskasvatuksen historia onkin päivähoidon osalta suurimmaksi osaksi lastensuojelun historiaa. 

(Ruoppila 1999, 52.) 

  

Lujalan (1999, 65–67) mukaan suomalaisen varhaiskasvatuksen varhaisimman historian tutkimus on 

lähinnä kotikasvatuksen, koulujärjestelmän ja eri hyväntekeväisyysjärjestöjen sekä erilaisten 

yhteisöjen toimintaan sidoksissa olleiden lasten ja nuorten kasvatustoiminnan tutkimusta. Myös 

sosiaalipalvelun kehitys liittyy kiinteästi varhaiskasvatuksen tutkimukseen. Päivähoidon 

historiallinen tutkimus on taas lähinnä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvulla toteutuneen 

toiminnan historiallista tarkastelua. Suomen varhaiskasvatuksen kehitystä voidaan tarkastella myös 

sen tieteellisen kehittymisen kannalta, esimerkiksi millaisena lapsi on nähty aikojen kuluessa tai 

millaisia eri oppimiskäsityksiä yhteiskunnassamme on vallinnut. (Lujala 1999 65–67.) 

 

Yhtenäisemmän kuvan maamme päivähoidon historiasta saa Hännisen ja Vallin (1986) teoksesta 

Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia sekä Välimäen (1998) väitöskirjasta 

Päivittäin, joka tarkastelee hyvinvointivaltion päivähoitoa ja sen järjestymistä. Lastensuojelun 

näkökulmasta katsottuna merkittävää tietoa antavat myös Pulman ja Turpeisen (1987) teos Suomen 

lastensuojelun historia sekä Vuornoksen (1971) Lapsen asema Suomessa. Myös Nurmen (1988) teos 

Uno Cygnaeus, suomalainen koulumies ja kasvattaja on keskeinen teos siinä mielessä, että 

Cygnaeuksen näkemyksiin suuresti vaikuttanut fröbeliläinen kasvatusfilosofia avaa näkökulmia 

ennen kaikkea 1970-lukua edeltävän ajan päivähoitopedagogiikan tutkimukseen. (Lujala 1999, 67–

68.) Lisäksi Jallinojan (1976) Tutkimus lasten päivähoidon kehityspiirteistä Suomessa antaa hyvän 

yleiskuvan yhteiskunnallistumisen vaikutuksista suomalaiseen päivähoitoon 1880–1970-lukujen 

välisenä aikana.  
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3. PÄIVÄHOIDON KEHITYS ENNEN 1970-LUKUA 
 

 

Lasten päivähoitojärjestelmä kehittyi Suomessa 1800-luvun loppupuolella vastaamaan silloisen 

yhteiskunnan tarpeita. Tällöin ensisijaisena tavoitteena oli tukea lasten kasvatusta yleensä sekä 

kohottaa perheiden kasvatuksen tasoa. Näkemykset yhteiskunnallisten päivähoitojärjestelmien 

merkityksestä alkoivat kuitenkin muuttua itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä ja silloin 

päivähoitoa alettiin tarkastella lähinnä lastensuojelullisessa kehyksessä. Kotihoitoa pidettiin 

arvostetuimpana lasten hoitomuotona, kun taas päivähoito nähtiin tukena sellaisille vanhemmille, 

jotka muutoin eivät kyenneet selviytymään lasten kasvattamisesta. Näinä vuosikymmeninä 

lastentarhojen määrällinen kehitys oli erittäin hidasta, koska päivähoitoa käyttivät vain sellaiset 

perheet, jotka olivat joko siis sosiaalisesti tai taloudellisesti heikossa asemassa. 

 

Ennen päivähoitolain voimaantuloa päivähoito määriteltiin sosiaalihuolloksi, joka oli säädetty 

vuoden 1927 valtionapulailla ja vuoden 1936 lastensuojelulailla. (Rauhala 1996, 145; Välimäki 

1998, 111–112.) Vuoden 1936 lastensuojelulaki määritteli, että kuntien oli joko itse perustettava tai 

ylläpidettävä kotikasvatusta tukevia ja täydentäviä laitoksia. Lastensuojelulain viitekehyksessä 

päivähoito määriteltiin päivähuolloksi, joka sisälsi sellaisia toimintamuotoja, joissa lapsi oli osan 

päivää. Näitä oli muun muassa seimet, päiväkodit, lastentarhat, perhepäivähoito sekä järjestetty 

naapuriapu, puistoleikkitoiminta, leikkikenttätyö, lasten parkkeeraus ja kodinhoitajatoiminta. 

Kunnalliseen kokopäivähoitoon ja puolipäivälastentarhoihin lapset valittiin edelleen sosiaalisin 

perustein siitä syystä, että haluttiin antaa kotikasvatusta tukevaa toimintaa kotitaustaltaan 

riskiasemassa oleville lapsille. Lisäksi se oli vanha perinne lasten hoidon järjestämisessä. 

Laitosmaista päivähoitoa kritisoitiin 1950-luvulla lasta rasittavana ja sen katsottiin vaarantavan äiti-

lapsisuhteen kehittymistä ja vaikuttavan lapsen sairastuvuuteen.  Kokopäivähoidolle kehotettiin 

tällöin arvioimaan todella pätevät syyt. (Välimäki 1998, 112–113.) 

 

1940- ja 1950-lukujen aikana päivähoitotilanne pysyi suunnilleen ennallaan, ilman merkittäviä 

muutoksia. 1960-luvulta lähtien Suomen päivähoitojärjestelmään alkoi kuitenkin kerääntyä pilviä 

voimakkaasta yhteiskuntarakenteen muutoksesta johtuen. Teollistumisen seurauksena nopea 
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kaupungistuminen, naisten yleistyvä työssäkäynti, perheiden koon pienentyminen, yleistyvät 

avioerot ja yksinhuoltajien lukumäärän kasvu sekä perheiden muuttaminen erilleen sukulaisista 

vaikuttivat kaikki osaltaan siihen, että yhteiskunnan oli alettava tukea lapsiperheitä päivähoitoa 

kehittämällä. Päivähoito joutuikin 1960–1970-lukujen vaihteessa kovan paineen alle, jota helpotti 

hieman vuonna 1973 valmistunut laki lasten päivähoidosta. Päivähoitolaki mahdollisti päivähoidolle 

paremmat taloudelliset ja hallinnolliset lähtökohdat ja se on nähty yhtenä lähihistoriamme 

suurimmista varhaiskasvatuksen kehittämistoimista. 

 

 

4. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

4.1 Ekologinen teoria  
 
Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostaa Urie Bronfenbrennerin ekologinen teoria, jonka 

keskeisin ajatus on kasvun ja kehityksen näkeminen yksilön ja ympäristön välisenä 

vuorovaikutuksena. Bronfenbrenner (1979, 21–22) on tiivistänyt ekologisessa teoriassa esitetyt 

tärkeimmät näkemyksensä seuraavasti; ensinnäkin kehittyvä persoona on aktiivinen, kasvava ja 

dynaaminen kokonaisuus, joka osallistuu itse ympäristönsä rakentamiseen. Toiseksi, vuorovaikutus 

on molemminpuolista kehittyvän yksilön ja ympäristön välillä ja kolmanneksi, kehityksen kannalta 

merkityksellinen ympäristö ei käsitä pelkästään lähiympäristöä vaan laajenee lähiympäristöjen 

välisiin suhteisiin sekä laajempiin ulkopuolisiin ympäristötekijöihin. Ekologisessa teoriassa 

ympäristön ajatellaankin koostuvan sisäkkäin rakentuneista järjestelmistä, joita Bronfenbrenner 

kutsuu mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemiksi. (Bronfenbrenner 1979, 21–22.) 

 

Mikrosysteemillä Bronfenbrenner (1979, 22) tarkoittaa yksilön välitöntä kehitysympäristöä, jossa 

yksilö itse on vuorovaikutuksensa aktiivinen osapuoli. Tyypillisiä varhaislapsuuden 

mikrosysteemejä ovat esimerkiksi lapsen koti, päivähoitopaikka ja toveripiiri. Jokainen 

mikrosysteemi rakentuu omista toiminnoista, rooleista ja henkilöiden välisistä suhteista ja 

olennaisinta on se, miten kehittyvä yksilö nämä lähiympäristössään olevat piirteet kokee. 

(Bronfenbrenner 1979, 22) 
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Ekologinen teoria näkee yksilön kehityksen olevan riippuvainen erilaisista vuorovaikutussuhteista, 

mitä yksilön ympärillä on.  Aluksi kehittyvän lapsen suhde toisiin ihmisiin on dyadinen eli lapsi on 

vuorovaikutuksessa vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Dyadin kehityksellinen potentiaali on 

riippuvainen kuitenkin myös ”kolmansien osapuolten” olemassa olosta ja näiden suhteiden 

luonteesta. Esimerkiksi äiti-lapsi suhteeseen vaikuttaa se, millaiset suhteet äidillä tai lapsella on 

muihin henkilöihin kuten isään, sukulaisiin, ystäviin tai naapureihin. Vuorovaikutussuhteiden 

laajenemisista muodostuu sosiaalinen verkosto, jonka merkitys ekologisessa teoriassa on keskeinen. 

Yksilön toimiminen erilaisissa mikrosysteemeissä on yksilön kehityksen kannalta merkittävää, sillä 

ne voivat toimia kehitystä eteenpäin vievänä voimana. Olennaista kehitykselle on kuitenkin se, 

millaiseksi suhteet näiden eri mikrosysteemien välille muodostuvat eli millainen mesosysteemi 

mikrosysteemien välille muodostuu. Kaikkein kriittisin vaihe on yksilön siirtyminen 

mikrosysteemistä toiseen eli ns. ekologinen siirtymä. (Puroila & Karila 2001, 210–212.)   

  

Mesosysteemi muodostuu siis kahden tai useamman eri mikrosysteemin välisestä 

vuorovaikutuksesta, joihin lapsi on osallisena. Esimerkiksi vuorovaikutussuhteet kotona, koulussa 

tai naapuruston toveripiirin kesken muodostavat mesosysteemin. Mesosysteemi muodostuu tai 

laajenee aina, kun kehittyvä yksilö siirtyy uuteen ympäristöön. (Bronfenbrenner 1979, 25.)  

 

Mesosysteemin toimivuudella voi olla yksilön kehitykselle yhtä keskeinen merkitys kuin 

mikrosysteemeissä olevilla tapahtumilla. Mesosysteemin muodostumiseen eli ns. ekologiseen 

siirtymään liittyy usein muutoksia sekä yksilöön kohdistuvissa rooleissa että odotuksissa.  

Päivähoidossa lapsen mesosysteemin, kodin ja päivähoidon välisen vuorovaikutuksen toimivuus on 

yksi keskeisistä laadun mittareista. Jotta se olisi toimiva, tulisi lapseen kohdistuvien odotusten olla 

kodin ja päivähoidon kesken sopusoinnussa, häneen kohdistuvien päämäärien välillä tulisi vallita 

yhteisymmärrys ja kasvatuksen tulisi olla sekä kodin ja päivähoidon yhteinen projekti. Perheen ja 

päivähoidon yhteistyön laatu heijastuu lisäksi vanhemmuuden kokemiseen ja sen toteutumiseen 

vaikuttaen sekä lapsen että vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Näin ollen kodin ja 

päivähoidon välillä tulisi vallita avoin, kaksisuuntainen kommunikaatio, joka korostaa yksilöiden 

välistä vuorovaikutusta. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999, 14–16; 

Puroila & Karila 2001, 212–213.) 
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Yksilön kehityksen kannalta lähiympäristön lisäksi tärkeitä ovat myös ne ympäristöt, joihin yksilö ei 

itse ota aktiivisesti osaa. Näitä ympäristöjä Bronfenbrenner (1979, 25) kutsuu eksosysteemeiksi ja 

niiden vaikutus yksilöön tapahtuu välillisesti. Lapsen kehitykseen liittyviä tärkeimpiä 

eksosysteemejä ovat muun muassa vanhempien työpaikat ja siellä vallitsevat olosuhteet, naapurit, 

sukulaiset ja muut ystävät. (Bronfenbrenner 1979, 25.)  

 

Vanhempien työpaikka ja työelämä vaikuttavat lapsen kehitykseen joko tukien vanhemman roolia 

kasvattajana tai heikentäen sitä. Esimerkiksi lapsen äitiin sopusoinnussa kohdistuvat odotukset sekä 

kotona että työpaikalla vahvistavat äidin vanhemmuutta ja tätä kautta vahvistavat välillisesti lapsen 

kehittymistä.  (Puroila & Karila 2001, 208–209, 213). Päivähoidossa lapsen eksosysteemiin 

vaikuttavia tekijöitä ovat puolestaan päivähoidon työntekijöiden henkilökohtaisen elämän lisäksi 

heidän ammatillisuutta muovaavat tekijät esimerkiksi henkilön koulutustausta ja 

työskentelyolosuhteet. Näin ollen päivähoidossa työskentelevien aikuisten näkemykset lapsista, 

lasten tarpeista, kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta vaikuttavat siihen, millaiseksi lapsen asema 

päivähoidossa muodostuu. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen ja Vartiainen 1999, 19.) 

 

Ekologisen teorian neljättä tasoa kutsutaan makrosysteemiksi, joka kattaa mikro- meso- ja 

eksosysteemien sisällä olevat uskomukset ja ideologiat. Makrosysteemiksi voidaan kutsua 

esimerkiksi yhteiskuntaa tai siellä olevaa tiettyä kulttuuria tai alakulttuuria, joita leimaavat 

samankaltaiset arvot ja piirteet. Makrosysteemin vaikutusta yksilönkehitykseen perustellaan sekä 

ajalla että kulttuurisella ympäristöllä, jotka määrittävät niitä mahdollisuuksia ja rajoja, joissa yksilön 

kehitys tapahtuu. Esimerkiksi sosioekonominen status, etnisyys, uskonto ym. alakulttuurit 

vaikuttavat yksilön uskomuksiin ja elämäntapaan, joka taas auttaa heitä säilyttämään ekologisen 

ympäristön juuri heille ominaisena ympäristönä. (Bronfenbrenner 1979, 26;Puroila & Karila 2001, 

209, 213–214.) 

 

Makrosysteemeistä yhteiskunnallinen ympäristö eli yhteiskunnan kulttuurinen ja sosiaalinen 

todellisuus säätelevät siis lapsen toimintamahdollisuuksia ja kasvua. Koska yhteiskunnan todellisuus 

on rakentunut sen taloudellisista, sosiaalisista ja kasvatuksellisista järjestelmistä, joita ohjaavat 

poliittiset päätökset ja lainsäädäntö, toimivat ne näin yhteiskunnan reunaehtoina. Esimerkiksi 

erilaiset perhepoliittiset toimenpiteet kuten päivähoito, kotihoidontuki ja lapsilisät, joilla valtio 
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määrittelee suhdettaan lapsiin ja heidän perheisiin, vaikuttavat kokonaisvaltaisesti perheen 

hyvinvointiin. Esimerkiksi 1990-luvun taloudellisen laman vaikutukset näkyivät niin suomalaisessa 

perheessä kuin päivähoidon tasollakin. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 

1999, 19–20.) 

 

Mielestäni Bronfenbrennerin ekologinen teoria soveltuu erittäin hyvin päivähoidon muotoutumista 

koskevan tutkimukseni teoreettiseksi viitekehykseksi, koska se erittelee päivähoidon osaksi 

moniulotteista ja – kerroksisista sosiaalisten suhteiden rakennelmaa. Päivähoidon muotoutumista ei 

voida nähdä erillisenä ympäristönä, vaan sen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet niin yhteiskunta 

kuin siellä elävät perheet, lapset ja vanhemmat sekä ”ajan henki”, joka on välittynyt eri aikoina 

ihmisillä olevina erilaisina arvoina ja kasvatuskäsityksinä.  Ekologinen teoria osoittaa väistämättä 

sen, kuinka saumattomasti eri yksilön ympärillä olevat rakenteet ovat yhteydessä toisiinsa, tarjoten 

yksilön kasvulle ja kehitykselle joko mahdollisuuksia tai rajoittaen niitä.   

 

4.2 Keskeiset käsitteet 
 

 Kasvatus tai kasvattaminen on Hirsjärven (1995, 32, 63–70) mukaan toimintaa, jossa yritetään 

välittää kasvatille sellaista, jota voidaan pitää arvokkaana. Kasvatuksella on lisäksi myös päämäärä, 

jonka avulla ihmistä pyritään ohjaamaan kohti sitä, mitä pidetään ihmisyyden ihanteena. Myös 

Puolimatka (1995, 89, 95) puhuu arvoista ja toteaa, että yhteiskuntakeskeisestä näkökulmasta 

katsottuna kasvatus voidaan ymmärtää yhteiskunnan suorittamaksi arvojen siirroksi eli 

sosialisaatioksi. Näin ollen kasvatus on siis yhteiskunnan arvostamien valmiuksien siirtämistä 

kasvatettaviin menetelmillä, jotka yhteiskunta hyväksyy. Myös Värrin (2000, 22) mukaan 

kasvatussuhde on kehittynyt aina jossain annetuissa institutionaalisissa puitteissa ja siten se tulee 

riippuvaiseksi yhteiskunnasta. Jokainen kasvattaja on sidoksissa elämäntilanteeseensa, joka taas on 

aina tietyltä osaltaan annettu ja siten kohtalonomainen. Kasvattaja ei voi siis sivuuttaa oman 

yhteiskuntansa olemassaoloa tai edustamansa kasvatusinstituution virallista ideologiaa ja 

kasvatustavoitteita.  
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Varhaiskasvatus määritellään puolestaan lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi 

vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus- ja vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat 

varhaiskasvatuspalvelut tukevat ennen kaikkea lapsen kotikasvatusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2002, 9.) Hujala (1996) on määritellyt varhaiskasvatuksen tieteellisemmästä näkökulmasta, jolloin 

varhaiskasvatus nähdään tieteelliseen tietoon perustuvana tieteenä lapsuuden erityisluonteesta, 

lapsen oppimisesta, kasvusta ja kehityksestä sekä ymmärrykseen kasvun kontekstuaalisuudesta 

mikrotasolta makrotasolle. (Välimäki 1998, 25.) 

 

Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudesta ja se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa 

lapsen omaehtoinen leikki korostuu. Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on laaja-alaiseen, 

monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen menetelmien tuntemiseen 

perustuva, kokonaisvaltainen näkemys lapsen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2002, 9.) 

       

Lasten päivähoito on oleellinen osa varhaiskasvatusta ja sillä tarkoitetaan lapsen hoidon 

järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. 

Päivähoitoa säätelee laki ja asetus lasten päivähoidosta vuodelta 1973, jossa määritetään toiminnan 

vähimmäisvaatimukset ja luodaan edellytykset laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Lasten päivähoito 

on sosiaalipalvelua, johon on oikeus kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla ja heidän perheillään. 

Päivähoidossa korostuvat sen hoidolliset, opetukselliset ja kasvatukselliset elementit, jotka ovat 

kietoutuneet yhteen olennaiseksi osaksi lasten päivähoitoa. Tässä tutkimuksessa päivähoidolla 

tarkoitetaan ensisijaisesti päiväkodissa tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta.  

 

Lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välistä yhteistyötä kuvaa 

kasvatuskumppanuuden- käsite. Sillä tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista 

toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. Kumppanuus 

edellyttää molempien osapuolten keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta sekä toistensa 

kunnioittamista. Vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus sekä oman lapsensa 
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tuntemus. Päivähoidon henkilöstöllä on puolestaan koulutuksen antama ammatillinen tieto ja 

osaaminen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. (Stakes 2005, 31.)  

 

Lapset vanhempineen muodostavat perheen, johon muuttuvana instituutiona vaikuttavat sekä 

yhteiskunnassa että kulttuurissa, mutta myös ”ajan hengessä” tapahtuneet muutokset. Tätä 

muutoksen tuotetta on alettu kutsua moderniksi perheeksi, joka on rakenteellisesti mielletty 

ydinperheeksi, johon kuuluvat isä, äiti ja lapsia. (Jallinoja 1984, 37.) Todellisessa maailmassa 

ydinperhe on kuitenkin muuttunut ja yhden hallitsevan perhemallin sijasta, rinnalle on noussut useita 

erilaisia kulttuurisesti hyväksyttyjä perhemuotoja. (Virkki 1994, 6). Näitä ovat esimerkiksi 

yksinhuoltaja perheet, avioerojen jälkeiset uusperheet, samaa sukupuolta olevien kumppaneiden ja 

lapsen perheet sekä vain miehen ja naisen muodostamat ydinperheet. Koska perheen käsite on laaja 

ja muodoiltaan toisiaan muistuttavien perheryhmien sisäiset erot voivat olla huomattavia, ei perhe-

käsitettä voida muotoilla kovinkaan analyyttisesti. (Forsberg 2003, 10–11.)     

 

Perheestä esitetään kahdenlaista, jossain määrin toisilleen vastakkaista näkemystä; familistista ja 

individualistista näkemystä. Näiden käsitysten vastakkaisuus ilmenee siten, että edellinen korostaa 

perheen merkitystä sinänsä kun taas jälkimmäinen painottaa perheeseen kuuluvan yksilön oikeutta 

omaan elämään. (Jallinoja 1984, 39.) Tutkimuksessani tarkastelen perhettä ja sen kehitystä sekä 

familistisesta että individuaalisesta näkökulmasta.  

 

4.3 Tutkimusaineisto  

 
Tutkimusaineistoni koostuu etupäässä sekundäärilähteistä, primäärilähteiden jäädessä taustalle (ks. 

lisää Kuikka s. 19 ). Tämä valinta on ollut tietoinen tutkimusongelmieni luonteesta johtuen, sillä 

sekundäärilähteista olen saanut parhaiten tietoa tutkimukseeni liittyvien ongelmien tarkastelussa.   

 

Yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia olen kartoittanut Antti Kariston, Pentti Takalan ja Ilkka 

Haapolan (1989) teoksesta Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka, joka kuvaa suomalaisen 

yhteiskunnan muutosta 1800-luvulta aina 1980-luvulle asti. Teoksesta olen saanut erittäin hyvän 

yleiskuvan yhteiskuntamme muutoksista ja siihen liittyvistä tekijöistä etenkin teollistumisen 
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jälkeisinä vuosikymmeninä. Toinen yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista kertova teos on ollut 

Marita Keurulaisen (1998) väitöskirja Elämää perheinä 1990-luvun Suomessa, joka nimestäänkin 

päätellen kuvaa erityisesti 1990-luvun suomalaista yhteiskuntaa ja perhettä lähinnä hyvinvointi-

ideologian hengessä. 

 

Perhe-elämän muutoksista olen saanut runsaasti tietoa niin ikään em. Keurulaisen väitöskirjasta sekä 

Elina Haavio-Mannilan, Riitta Jallinojan ja Harriet Strandellin (1984) tutkimuksesta Perhe, työ ja 

tunteet, joka tarkastelee suomalaisen perhe-elämän muutoksia, työelämän muutosten ja julkisen 

sektorin kasvun taustaa vasten. 

 

Kasvatuskäsitysten muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa on tutkinut puolestaan Juhani Tähtinen 

(1992) tutkimuksessaan Miten kasvattaa pikkulapsia ja tähän teokseen olenkin tukeutunut paljon 

sekä kasvatuskäsitysten että vanhemmuuden muuttumista tutkiessani. Aila Tiilikan (2005) 

väitöskirja Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä päiväkotikasvatuksesta on ollut niin 

ikään hyvä teos kasvatuskäsitysten, vanhemmuuden ja lapsuuden määrittämiseen. Lapsuuden 

muuttumista tutkiessani olen tukeutunut lisäksi Leena Alasen ja Marjatta Bardyn (1990) 

tutkimukseen Lapsuuden aika ja lasten paikka, joka kuvaa lapsuutta yhteiskunnallisena ilmiönä sekä 

Anja Riitta Lahikaisen ja Harriet Strandellin (1988) tutkimukseen Lapsen kasvuehdot Suomessa. 

Lähtökohtana kaikissa näissä edellä mainituissa tutkimuksissa on, että yhteiskunnassa tapahtuneet 

muutokset ovat vaikuttaneet käsityksiin kasvatuksesta, vanhemmuudesta ja lapsuudesta. 

 

Päivähoidon muutoksesta ja kehityksestä 1970–1990-lukujen aikana olen saanut tietoa monista eri 

lähteistä. Tärkeimmiksi niistä ovat kuitenkin tutkimukseni kannalta nousseet Anna-Leena Välimäen 

(1998) väitöskirja Päivittäin, joka kuvaa lasten päivähoitojärjestelyn muotoutumista varhaiskasvun 

ympäristönä suomalaisessa yhteiskunnassa 1800–1900-luvuilla. Eeva Huttusen (nyk. Hujala) monet 

eri teokset etenkin tutkimus Perheen ja päivähoidon yhteistyöstä kasvatuksen ja lapsen kehityksen 

tukijana (1984), Hujalan, Anna-Maija Puroilan, Sanna Parrila-Haapakosken sekä Veijo Nivalan 

(1998) teos Päivähoidosta varhaiskasvatukseen ja Hujala-Huttusen ja Nivalan (1996) teos Yhteistyö 

päivähoidossa, ovat kaikki olleet erittäin tärkeitä lähteitä tutkimustani ajatellen. Niistä olen saanut 

paljon sekä tutkimukseen että käytännön elämään pohjautuvaa tietoa niin varhaiskasvatukseen kuin 

päivähoitoonkin liittyvissä asioissa. Myös Outi Laukkasen, Silja Lihr´in ja Pirkko Salpakiven (1979) 
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teos Perhe, varhaiskasvatus ja päivähoito sekä Mikko Ojalan (1993) teos Varhaiskasvatuksen 

perusteita ja haasteita, ovat olleet erittäin laaja-alaisia teoksia perheeseen ja päivähoitoon liittyvissä 

asioissa. 

 

Esiopetuksen muutosta ja kehitystä on tutkinut Anneli Niikko (2001) teoksessaan Esiopetuksen 

pitkä taival, josta olen saanut erittäin paljon tietoa esiopetuksen muotoutumisesta ja siihen 

vaikuttaneista tekijöistä 1970–1990-luvun aikana. Jorma Virtasen (1998) väitöskirja Esiopetus – 

koulutuksellisen tasa-arvon sinetti? on ollut toinen esiopetukseen liittynyt teos, johon olen 

tutkimuksessani viitannut. Päivähoidon ammattikuntien muutospyrkimyksiä on puolestaan tutkinut 

Jarmo Kinos (1997) väitöskirjassaan Päiväkoti ammattikuntien kamppailujen kenttänä, ja tähän 

tutkimukseen olen viitannut päiväkodin ammattikunnan muutos- ja kehityspyrkimyksiä 

kuvaillessani. 

 

Lisäksi tutkimustani ovat vieneet eteenpäin erilaiset lait ja asetukset sekä komiteanmietinnöt, joissa 

valtio on määrittänyt suhdettaan sekä lasten päivähoitoon että muihin perhettä koskeviin etuuksiin 

nähden. 

 

5. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 

5.1 Tutkimusongelmat 
 
Tutkimukseni lähtee liikkeelle havainnosta, että sekä perheissä että yleisesti koko yhteiskunnassa 

tapahtuneet uudistukset ja muutokset sekä lisääntynyt tieteellinen tieto lapsesta ja lapsuudesta, ovat 

vaikuttaneet voimakkaasti koko päivähoitojärjestelmän muotoutumiseen, uudistamiseen ja 

kehittymiseen. Tässä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa myös päivähoidon on ollut pakko 

kehittyä vastaamaan lasten ja heidän perheidensä tarpeita. Tutkimukseni tavoitteena onkin 

analysoida suomalaisen päivähoidon kehittymistä historiallisesta näkökulmasta, painopisteen ollessa 

kuitenkin päiväkotihoidon kentällä. Tutkimukseni pyrkii tarkastelemaan päiväkotihoidossa 

tapahtuneita muutoksia sekä yhteiskunnassa että perheissä tapahtuneiden muutosten valossa. Myös 

eri aikoina painottuneet kasvatuskäsitykset ja – näkemykset tulen ottamaan tutkimuksessani 

huomioon, koska ne ovat vaikuttaneet sekä käsityksiin vanhemmuudesta että tulkintoihin lapsesta ja 
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lapsuudesta, mutta myös päiväkodin pedagogiseen toimintaan. Lisäksi tutkimukseni pyrkii 

selvittämään lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välisen yhteistyön muuttumista ja 

kehittymistä. 

 

Koska tutkimukseni kohdentuu vuosien 1970–1990-lukujen välille, voidaan todeta, että se 

tarkastelee päiväkotihoidon muutosta ja kehitystä hyvinvointivaltioajattelun viitekehyksessä. 

Hyvinvointivaltioajattelu antaa ulkoiset puitteet sille, miten päiväkotihoitoa tuona aikana alettiin 

kehittää ja uudistaa. Vaikka keskeisintä tutkimuksessani on päiväkotihoidon käytäntöjen 

muotoutumisen tarkastelu, avaa se myös näkökulmia lapsuuden, perheen ja kasvatuskäsitysten 

muutoksille sekä lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välisen kasvatuskumppanuuden 

syntymiselle. 

 

Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

 

1. Mitkä yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet päiväkotihoidon muuttumiseen ja 

kehittämiseen? 

 

2. Mitkä perherakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet päiväkotihoidon muuttumiseen 

ja kehittämiseen? 

 

3. Miten kasvatuskäsityksissä, lapsuudessa ja vanhemmuudessa tapahtuneet muutokset ovat 

vaikuttaneet päiväkotihoidon muuttumiseen ja kehittämiseen? 

 

4. Miten lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välinen yhteistyö on muuttunut 

yhteiskunnassa, perheissä sekä kasvatus- ja oppimiskäsityksissä tapahtuneiden muutosten 

seurauksena? 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimustani voidaan kutsua varhaiskasvatuksen lähihistorian tutkimukseksi ja tutkimusmetodinani 

käytän historiallista menetelmää. Iisalon (1977) mukaan sanalla historia on suomenkielessä kolme 
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eri merkitystä. Ensinnäkin sillä tarkoitetaan menneisyyttä ja toiseksi menneisyyden tapahtumien 

tutkimusta eli historiatieteellistä tutkimusta. Kolmanneksi historia voidaan määritellä tutkimuksen 

tuloksiin tai muistitietoon perustuvana kuvauksena menneisyydestä. (Lujala 1999, 55.) Historian 

tutkijan tehtävänä on näin ollen menneisyyden tapahtumien ja ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen, 

selittäminen ja tulkitseminen. (Tähtinen 1993, 4-5.) 

 

Historiallisen tutkimuksen esittäminen tapahtuu yleensä joko kronologisesti tai systemaattisesti. 

Kronologisessa tarkastelutavassa aihetta käsitellään ajanmukaisesti, jolloin aihe voidaan jakaa 

käsittelyn kannalta mielekkäisiin osiin. Systemaattisessa tarkastelutavassa seurataan puolestaan 

tutkittavan aiheen osa-alueita teemoittain, mikä sopii muun muassa laaja-alaisiin ja vertaileviin 

tutkimuksiin. (Lujala 1999, 58; Tähtinen 1993, 11.) Koska oma tutkimukseni tarkastelee 

päiväkotihoidon muutosta ja kehitystä suhteessa erilaisiin yhteiskunnassa, perheessä, lapsuus- ja 

kasvatuskäsityksissä tapahtuneisiin muutoksiin 1970–1990-lukujen välisenä aikana, on 

kronologinen esitystapa mielestäni sopivin tähän tutkimukseen.  

 

Lähdeaineistot ovat historiallisen tutkimuksen tärkein työväline, sillä tutkimus perustuu olennaisesti 

lähdeaineistoon ja sen kritiikkiin. Lähteistä ei kuitenkaan käy varsinaisesti ilmi se, mitä 

todellisuudessa on tapahtunut, vaan lähteet ikään kuin antavat tutkijalle tietoja tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi, joita tutkijan tulee käyttää hyödyksi rekonstruoidessaan menneisyyden tapahtumia. 

Näin ollen tutkijan tulee tehdä omia päätelmiä lähdeaineiston perusteella. Historiallisia lähteitä 

voivat olla muun muassa esineet, rakennukset, julkiset ja yksityiset kirjalliset jäämistöt, kuvat tai 

vaikkapa suullinen perimätieto. Käytetyimpiä lähteitä historiantutkimuksessa ovat olleet erilaiset 

kirjalliset jäämistöt, ennen kaikkea erilaiset asiakirjat. (Lujala 1999, 58–59; Tähtinen 1993, 19.) 

 

Siihen, miten tutkija tulkitsee, käyttää ja analysoi lähdeaineistoa historiallisessa tutkimuksessa, on 

kiinnitettävä erityinen huomio. Tutkijan tuleekin pohtia huolellisesti, että millaista tietoa lähteiden 

avulla voidaan saavuttaa ja mistä lähtökohdista tietoa voidaan tulkita. Tärkeää on erityisesti se, mitä 

tarkoitusta varten lähteet ovat aikoinaan tehty. (Lujala 1999, 61.) Kasvatuksen historian 

tutkimuksessa Kuikan (1991, 153) mukaan erilaiset komiteanmietinnöt ovat asiakirjoja, joita 

käytetään hyvin runsaasti. Komitea toimii kuitenkin julkisen lainsäädännön puitteissa eli sen 

tehtäväalue on rajoittunut tiettyihin yleisesti hyväksyttyihin suuntaviivoihin, jotka ohjaavat sen 
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toimintaa. Komiteanmietintöjä voidaankin näin ollen kutsua primäärilähteiksi ja ne ovat historian 

tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä.  

 

Primäärilähteiden lisäksi voidaan turvautua sekundäärilähteisiin eli ns. toisen käden lähteisiin. 

Kuikka (1991, 146–147) tarkoittaa sekundäärilähteillä muun muassa sellaisia lähteitä, jotka ovat 

jonkun ulkopuolisen kirjoittamia kirjoituksia esimerkiksi jostain henkilöstä tai asiasta. Tällöin 

tutkijan tehtäväksi jääkin pohtia, mikä sekundäärilähteessä on kirjoittaman omaa tulkintaa ko. 

aiheesta tai ihmisestä, mikä taas puhdasta faktaa.    

 

Kuikka (1991, 121) painottaa, että kasvatuksen historia, kuten historia yleensä on empiirinen eli 

todellisuutta tutkiva tiede. Historiallisessa tutkimuksessa lähdemateriaali toimii empiirisenä 

aineistona, jonka perusteella rakennetaan tutkimuksen tulokset.  Samaan aikaa monet ontologiset ja 

epistemologiset kysymykset odottavat ratkaisua, joiden ratkaisemisessa lähdeaineisto toimii tutkijan 

tärkeimpänä välineenä. (Kuikka 1991, 121.) Varhaiskasvatuksen tutkimuksessa ongelmaksi saattaa 

muodostua useiden eri käsitteiden vakiintumattomuus ja terminologian monimuotoisuus. 

Esimerkiksi termiä päiväkoti on käytetty aiemmin useassa eri tarkoituksessa, mutta vain harvoin se 

on tarkoittanut lähes samaa kuin nykyinen päiväkoti. Toinen epämääräinen käsite on esikoulu, joka 

eri tilanteissa ja eri lähteissä on käsittänyt kovin erilaisia toimintoja. Myös kasvatustavoitteiden 

ilmaisussa tutkijan on oltava tarkkana ja ne tulee sijoittaa omaan aikaansa. Esimerkiksi 

kotikasvatuksen tukeminen ja lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaminen ovat olleet lastentarha- ja 

päivähoitotoiminnan tavoitteita jo sen fröbeliläisistä juurista lähtien, mutta tutkijan arvioitavaksi jää, 

mitä nuo käsitteet kunakin aikana ovat tarkoittaneet. (Lujala 1999, 70.) Varhaiskasvatuksen 

ontologisia kysymyksiä tuleekin tarkastella kriittisesti niiden omana aikakautenaan, jotta tulkinnat 

niistä muodostuisivat mahdollisimman oikeiksi. 

 

Kinos (1999, 87) on todennut Haapalaan (1989) ja Tulkkiin (1996) viitaten, että tutkijan omat 

kokemukset ja esiymmärrys, habitus sekä johtoajatusten refleksiivinen vuorovaikutus ovat keskeisiä 

tekijöitä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Näin ollen tutkijan on valittava tutkimuskohteensa, 

viitekehyksensä ja metodinsa oman elämänsä rajaamien mahdollisuuksien joukosta. Laadullista 

tutkimusta ei voi tehdä aiheesta, josta tutkijalla ei itsellään ole omia kokemuksia, joista hän ei ole 

kiinnostunut tai johon hän ei ole itse osallistunut. (Kinos 1999, 87.) Tästä syystä valitsin 
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tutkimusaiheekseni päiväkotimaailman, sillä se kiinnostaa minua ja on minulle tuttu jo 

lastentarhanopettajan ammattini kautta. Historialliseen menetelmään päädyin lähinnä käytännön 

syistä, mutta myös siksi, että minua kiinnosti päivähoidon historia ja sen nopeaan muutokseen ja 

kehittymiseen liittyneet tekijät. 
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6. MUUTTUVA PÄIVÄKOTI – TUTKIMUSTULOKSIA  
 

6.1 1970-luku – yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset päivähoitolain 
uudistamisen taustalla 

6.1.1 Suomalaisen elinkeinorakenteen muutos, hyvinvointivaltion synty ja 
suuri muutto 
 

Suomessa tapahtuneet rakenteelliset muutokset maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseksi 

yhteiskunnaksi olivat voimakkaimmillaan 1960-luvulla ja 1970-luvun alkuvuosina. (Jokinen & 

Saaristo 2002, 85). Vielä 1940-luvun sotien jälkeen koululaisille opetettiin, että Suomi on ja tulee 

aina olemaan maatalousmaa, mutta 1950–1960-lukujen aikana koneellistuminen alkoi kuitenkin 

lisääntyä voimakkaasti sekä maataloudessa että muillakin sektoreilla ja sen myötä suomalaisessa 

yhteiskuntapolitiikassa tapahtui jyrkkä muutos. Maatalouden asemasta alettiin turvautua 

taloudelliseen kasvuun ja teollistamiseen ja ajatus talonpoikaisesta Suomesta sai jäädä historiaan. 

Puheet teollistumisesta eivät jääneet vain puheiksi, sillä Suomesta tuli viimein kehittynyt 

teollisuusmaa, jossa hyödynnettiin kaikkein nykyaikaisinta tuotantotekniikkaa. Teollistumisen 

seurauksena tuotanto kasvoi noin 3.5 kertaiseksi ja teollisuuden palveluksessa olevien ihmisten 

määrä kasvoi huomattavasti. (Karisto, Takala & Haapola 1989, 31, 40.)  

 

Samalla kun maatalousväestön määrä väheni, teollisuudessa työskentelevien ihmisten määrä kasvoi. 

Myös palveluelinkeinoissa työskentelevien osuus lisääntyi. Alestalon (1985, 102–106) mukaan 

Suomen rakennemuutokselle olikin ominaista kahden prosessin samanaikaisuus: teollisuuden ja 

palvelusektorin yhtäaikainen laajeneminen. Karisto, Takala ja Haapola (1989) ovat todenneet, että 

Suomi siirtyi suoraan maatalousyhteiskunnasta palveluelinkeinojen yhteiskuntaan, mikä tarkoitti 

käytännössä sitä, että hyvin lyhyessä ajassa sadattuhannet suomalaiset siirtyivät maaseutu miljööstä 

kaupunkimaiseen elinympäristöön. Suomalaisen yhteiskunnan 1960–1970-lukujen 

rakennemuutoksesta ja siihen liittyneestä muuttoliikkeestä on sen kaikessa dramaattisuudessaan 

käytetty nimitystä suuri muutto. Nimitys korosti sekä muutoksen alueellisuutta että ihmisten 

elämäntapaan ja kulttuuriin liittyviä ulottuvuuksia. Varsinainen maaltapako ajoittui juuri 1960–70-

luvuille, mutta nopea kaupungistuminen yhteiskunnan taloudellisen tehokkuuden ja 

uudenaikaistumisen nimissä vaati kuitenkin oman hintansa. Muun muassa kaupunkirikollisuus ja 
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monet sosiaaliset ongelmat lisääntyivät voimakkaasti suuren muuton seurauksena.   (Jokinen & 

Saaristo 2002, 85–91; Karisto, Takala & Haapola 1989, 42–43.)  

 

Suomalaisen hyvinvointivaltion rakentaminen voidaan katsoa alkaneen 1950-luvulla, mutta 

varsinaisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion tunnusmerkit Suomi täytti 1960-luvun puolivälissä. 

(Ahlqvist, Ruotsalainen, Sauli & Siikanen 1994, 85). Elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena 

Suomesta oli kasvanut hyvinvointivaltio, jonka tavoitteena oli toimia demokraattisesti, julkisen 

sektorin taatessa kansalaisten perusturvallisuus ja – oikeudet lainsäädännöllä. Hyvinvointiin 

liittyivät kiinteästi myös tasa-arvo ja yksilöllisyyden korostaminen sekä pitkälle kehittynyt sosiaali- 

terveys- ja koulutoimi, joiden tarjoamat korkeatasoiset palvelut olivat useimmiten maksuttomia ja 

kaikkien kansalaisten saatavilla. (Keurulainen 1998, 19; Välimäki 1998, 37.)  

 

6.1.2 Perhe muuttuvassa yhteiskunnassa 
 

1960–1970- luvuilla, samaan aikaan kun Suomessa tapahtui suuria yhteiskunnallisia muutoksia, 

tapahtui muutoksia myös suomalaisessa perherakenteessa. Alettiin puhua perheen kriisistä, johon 

viitattiin avioliittojen määrän vähenemisellä ja avoliittojen lisääntymisellä, syntyvyyden 

laskemisella, avioerojen yleistymisellä ja yksinhuoltajien määrän lisääntymisellä. (Karisto, Takala & 

Haapola 1989, 113; Suominen 1979, 28–31.) 

 

Jallinoja (1984, 50–51) on sitonut perheen murroksen perhearvoja vaalivan familistisen ja 

yksilöllisyyttä ihannoivan individualistisen näkemyksen yhteentörmäykseen. Hänen mukaansa 

familistinen ja individualistinen perhekäsitys olivat olleet aikojen kuluessa välillä vastakkain ja 

välillä taas lähentyneet toisiaan, mutta etenkin 1960-luvulta alkaen niiden välisen ideologian välillä 

alettiin käydä ankaraa taistelua. Individualistisen perhekäsityksen kannattajat olivat nousseet 

vastustamaan avioliittoa, joka heidän mielestään rajoitti liian paljon ihmisen vapautta toteuttaa 

itselleen tärkeitä asioita. Ihmisillä tuli olla rakastamisen vapaus ja mikäli aviopuoliso ei ollut enää 

rakkauden kohde, tuli avioeron olla mahdollisimman helppo. Familistisen näkemyksen kannattajat, 

joista useimmat suosivat myös kristillisiä arvoja, joutuivat puolestaan puolustuskannalle, tosin 

heidänkin näkemyksensä perheestä ja avioliitosta olivat muuttuneet; avioero hyväksyttiin 

esimerkiksi tuhoavaksi määritellyissä olosuhteissa.(Jallinoja 1984, 50–51.)  
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Vuonna 1972 julkaistussa avioliittolakikomitean mietinnössä familistinen ja individualistinen 

näkemys olivat jälleen törmäyskurssilla, mikä näkyi perheen ja avioliiton arvostusten välisenä 

ristiriitana. Komitea halusi helpottaa avioeron saantia ja ehdotti eron saamisen ehdoksi tunnesiteiden 

katkeamista. Näin ollen komitean näkemys perustui suurelta osin individualistiseen 

perhekäsitykseen, sillä avioliiton perustaksi ymmärrettiin henkilökohtaiset tunteet. 1970-luvulla 

avioerojen määrä kohosikin merkittävällä tavalla. (Jallinoja 1984, 51, 70.) Individualistisella 

näkemyksellä ei kuitenkaan yksistään ollut vaikutusta perheiden hajoamiseen tai muutoksiin. Niihin 

vaikuttivat niin ikään suomalaisessa kulttuurissa tapahtuneet suuret muutokset, kuten nopea 

elinkeinorakenteen muuttuminen ja sitä seurannut suuri muutto maalta kaupunkeihin sekä 

aikakauteen liittynyt ”ajan henki”.  

 

Klaus Mäkelä (1979) on niin ikään todennut, että koska perhe on altis yhteiskunnassa tapahtuville 

muutoksille ja siellä leviäville aatteille, on siinä tapahtuneet muutokset helppo kytkeä 

yhteiskunnalliseen murrokseen. Hän pitääkin elinkeinorakenteen muuttumista seurannutta suurta 

muuttoa yhtenä suurena tekijänä perheratkaisuissa tapahtuneille muutoksille, sillä sen seurauksena 

ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin kauaksi omista sukulaisistaan ja vanhemmistaan, jotka olivat 

ennen huolehtineet perheen jälkikasvusta. (Jallinoja 1984, 76.) Uusi kaupunkimainen elinympäristö, 

ahtaat lähiökodit ja vieraat ihmiset eivät enää luoneet perheille sellaista turvaa, mihin he olivat 

tottuneet tutussa ja turvallisessa maaseutumiljöössä. 

 

Jallinojan (1984, 87–88) mielestä maalta kaupunkeihin muuttaneet pyrkivät kuitenkin ennen kaikkea 

suosimaan familistisia perheratkaisuja.  Kortteisen (1982, 234) mukaan se oli strategia, johon 

maalaiset turvautuivat selviytyäkseen uuden elinympäristönsä ristiriitatilanteissa. Perheestä tuli 

tällöin ns. turvapaikka sydämettömän maailman keskellä. Jallinoja (1984, 87–88) toteaakin, että 

suurimpia muutoksen aiheuttajia olivat ennen kaikkea alun perin kaupunkilaiset, joihin 

yhteiskuntarakenteessa ja elämänkatsomuksessa tapahtuneet muutokset vaikuttivat enemmän.  

Nimenomaan kaupunkilaiset korostivat individualistista näkemystä ja kysymyksessä olikin siis 

prosessi, jonka moottorina oli yhteiskuntarakenteellinen muutos. Se viritti aatteellisen 

uudelleenarvioinnin, joka taas vaikutti perhettä koskeviin ratkaisuihin. Myös muissa teollistuneissa 
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maissa on löydetty samansuuntaisia muutoksia, koskien myös maita, joissa jo suurin osa ihmisistä 

asui kaupungeissa. (Jallinoja 1984, 87–88.) 

 

6.1.2.1 Naiset ansiotyöhön 

 
Yksi suuri tekijä perherakenteen muuttumiseen ja ennen kaikkea perheen arkielämään oli äitien 

työssäkäynnin nopea lisääntyminen. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli siirtynyt vähitellen 

monihuoltajayhteiskuntaan, jossa perheiden varainhankinta ei ollut enää yhden huoltajan varassa. 

Kehityksen toinen puoli oli se, että naisten harjoittama pienten lasten kotihoito väheni sukupolvelta 

toiselle. Naisten siirtyminen ansiotyöhön ei käynyt kuitenkaan helposti eikä yleisen yksimielisyyden 

vallitessa. Kyse oli huomattavasta elämäntavan muutoksesta ja murroksesta, joka kosketti 

syvällisesti koko naisten kulttuurista identiteettiä. Kehityksen vaaroista ja toivottavuudesta käytiin 

kiivasta keskustelua vuosikymmenien ajan ja uudet ja vanhat rooli- ja moraali-ihanteet törmäsivät 

voimakkaasti yhteen. (Karisto, Takala & Haapola 1989, 111.) 

 

Naisten työssäkäynti kytkettiin hyvin voimakkaasti individualistisiin perheratkaisuihin (Jallinoja 

1984, 101), mutta ennen kaikkea kyse oli kuitenkin tasa-arvosta. Ruotsissa muutamaa 

vuosikymmentä aiemmin samansuuntaista muutosta kuvannut Lissie Åström (1985) kuvaa, että uusi 

käsitys naisten roolista korosti sitä, että ansiotyöhön osallistuminen oli naisten vapautumisen ehto. 

Vain hylkäämällä raskaat ja tylsät kotityöt, nainen saattoi kehittyä tasavertaiseksi miehensä rinnalla. 

Kaikinpuolinen itsensä kehittäminen kuten koulutuksen hankkiminen ja itsensä sivistäminen sekä 

ulkonäöstään ja fyysisestä kunnostaan huolehtiminen oli tarpeellista. Alkuvaiheessa tämä uusi 

näkemys ei kuitenkaan vastannut useampien naisten arkitodellisuutta, sillä työssä käyminen ja 

kotitöiden tekeminen olivat hankala yhdistelmä jo pelkästään tarpeellisen teknologian puutteen 

vuoksi. (Karisto, Takala & Haapola 1989, 111–112.)  

 

Strandell (1984) on puolestaan todennut, että käsitykset työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta 

olivat vuosien kuluessa muuttuneet, mikä näkyi eri sukupolvien erilaisina arvoina suhteessa työhön 

ja perheeseen. Hänen mukaansa vanhemman polven naiset (1920–30-luvuilla syntyneet) kokivat 

työn ja perheen täydentävän toisiaan siten, että työ täytti muun muassa etäisyyden ja sosiaalisten 
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suhteiden tarvetta. Palkkatyö koettiin enemmänkin ”omana aikana” kuin perheen parissa vietetty 

vapaa-aika. Perhe oli kuitenkin näille naisille elämän keskipiste ja tyydytys. Lisäksi työnteko 

itsessään sekä ahkeruus olivat vanhemman polven naisille arvoja silloinkin, kun niihin ei ollut edes 

välttämätön pakko. Sen sijaan nuoremman sukupolven edustajat (1940–50-luvuilla syntyneet) eivät 

olleet enää niin perhesidonnaisia kuin vanhemman polven naiset. He pitivät tärkeinä omien 

yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista, koulutusta ja työuralla etenemistä. Perhe- ja työelämä 

olivatkin muodostuneet vähitellen toistensa vastakohdiksi. Myös suhtautuminen ahkeruuteen ja 

työteliäisyyteen oli nuoremman polven naisilla selvästi ohentunut ja palkkatyöstä oli vähitellen 

tullut yksilöllinen asia, jolle perhe ei antanut lisämerkitystä (Strandell 1984, 209–210,219, 228–231, 

286–287.) 

 

6.1.2.2 Perhe muuttuvassa yhteiskunnassa  
 

Elinkeinoelämän muuttuminen ja sitä seurannut muuttoliike eivät pysty yksistään selittämään 

perheratkaisuissa tapahtuneita muutoksia. On otettava huomioon myös aineellisissa olosuhteissa 

tapahtuneet sekä perheisiin vaikuttaneet arkielämän muutokset, jotka kaikki yhdessä vauhdittivat 

perhe-elämässä tapahtuneita muutoksia. (Jallinoja 1984, 88.) Auvisen (1974) mukaan 1970-luvun 

päivähoitoasioista taisteltaessa todettiin, että vanhempien velvollisuudet normaaliperheissä lapsia 

kohtaan olivat muuttuneet varsin raskaiksi, koska sukulais- ja naapuriapu olivat hävinneet eikä 

tilalle ollut kehitetty yhteiskunnallisia palveluja. Rasitus perheissä oli kasvanut, vaikka 

kilpailuhenkinen työelämä oli kiristynyt. Samalla kun perhe tarjosi naisten ansiotyön muodossa 

palveluksia yhteiskunnalle, olisi yhteiskunnan vastavuoroisesti tullut tarjota palveluksia perheelle. 

(Välimäki 1998, 45–46.) Laukkasen, Lihr`in ja Salpakiven (1979, 27) mukaan teollistuneen 

yhteiskunnan asumisympäristöstä puuttuikin sosiaalisten suhteiden verkosto, joka entisessä 

yhteiskunnassa oli luonut tasapainoa sekä mahdollisuuksia ja valmiuksia auttaa vaikeuksissa ja 

kriiseissä olevia naapureita. Kun ennen lapset kasvoivat monien aikuisten ympäröimänä ja 

kontrolloimina, 1970-luvulla aikuiset eivät enää halunneet sekaantua toisten lasten asioihin. 

Kaventunut sosiaalisten suhteiden verkosto ei enää toiminut mallina lapselle monipuolisista 

sosiaalisista kontakteista. (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979, 27.) 
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Kortteisen (1982, 236–239) mukaan palkkatyöläisyys ja kaupungistuminen vaikuttivat perheisiin 

taas siten, että niiden pahoinvointi oli lisääntynyt uusissa olosuhteissa sekä asuinolosuhteiden että 

patriarkaalisten normien muuttuessa. Sukupuolen mukainen perinteinen työnjako perheen sisällä oli 

kriisissä. Myös lastenhoidon järjestäminen julkisen päivähoito-organisaation avulla oli avannut 

perheen ikään kuin julkiseksi ja näin ollen perhe oli menettänyt intimiyyttään ja pyhyyttään. 

(Kortteinen 1982, 236–239.) 

 

Vaikka lasten asema 1970-luvun yhteiskunnassa oli monin tavoin parempi kuin aiemmin, oli 

hyvinvointiyhteiskunta tuonut kuitenkin tiettyjä ongelmia tullessaan. Yhteiskuntakehitys ja 

yhteiskuntarakenteen muutokset, kaupungistuminen, naisten työssäkäynti, perhekoon pieneneminen 

ja koulutustason kohoaminen olivat asioita, jotka vaikuttivat voimakkaasti lasten 

kasvattamistehtävän luonteeseen sekä kasvatustehtävän jakaantumiseen perheen ja yhteiskunnan 

kesken. Kehitys oli johtanut siihen, että perhe ei ollut enää yksistään taloudellinen perusyksikkö, 

vaan sen muodosti koko yhteiskunta, jossa eri tehtäviin erikoistuneet ihmiset olivat toisistaan 

riippuvaisia. (Huttunen 1981, 2-3.) Perheiden ensisijaisten tehtävien eli kasvatuksen, hoidon ja 

sosiaalisen kontrollin siirtyminen perheiltä yhteiskunnallisille instituutioille vaikutti voimakkaasti 

varhaiskasvatusjärjestelmän ja päivähoidon kehittymiseen 1970-luvulla. Julkishallinnon olikin 

pakko alkaa ottaa tällä vuosikymmenellä enemmän vastuuta lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja 

opetuksesta.    

 

6.1.3 Yhteiskunnan kehittyminen kasvatuskäsityksissä tapahtuneiden 
muutosten taustalla 
 

Erilaiset kasvatusnäkemykset ja kasvatustoiminnan muuttuminen ovat olleet sidoksissa kunkin ajan 

yhteiskunnallis-historiallisiin konteksteihin. Erilaisiin kasvatusnäkemyksiin on vaikuttanut myös 

”ajan henki” eli se, millaisia aatteita kussakin yhteiskunnassa jonain tiettynä aikana on ollut. 

Tähtinen (1992) on tutkinut kasvatusmoraliteetin ja – suuntausten lähtökohtien muutosta Suomessa 

ja jakanut ne viideksi eri kaudeksi. Tutkimuksessani käsittelen niistä viimeistä eli vuodesta 1955 

lähtien vallinnutta psykologisen kasvatusmoraliteetin aikakautta. 
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Tähtisen (1992, 224–225) mukaan psykologisen kasvatusmoraliteetin kaudella oli kolme erilaista 

psykologista suuntausta, joista kukin oli korostunut tiettynä aikana. Nämä suuntaukset olivat 

normatiivis-maturatiivinen, kognitiivinen ja humanistinen ja ne kaikki olivat toisilleen hyvin läheistä 

”sukua”. Näiden kolmen suuntauksen lisäksi myös psykoanalyyttiset näkemykset vaikuttivat 

Tähtisen mukaan joko suorasti tai epäsuorasti lasten kasvattamiseen. (Tähtinen 1992, 224–225.)  

 

Psykologisen kasvatusmoraliteetin alkupuolelta, vuodesta 1955 vuoden 1975 tienoille asti vallitseva 

suuntaus oli normatiivis-maturatiivinen, joka korosti sekä lapsen sosiaalis-emotionaalista kehitystä 

että lapsen fyysistä ja motorista kehitystä. Suuntauksen kiinnostus lapsen fyysiseen ja psyykkiseen 

kehitykseen oli ymmärrettävää ensinnäkin siitä syystä, että sen kannattajat olivat tutustuneet 

pikkulasten kehitykseen vuosisadan alkupuolella, jolloin korostettiin lasten fyysistä hyvinvointia. 

Toiseksi suuntaukseen vaikutti Euroopan yleinen ”ajan henki” eli yhteiskunnan muuttuminen 

individualistisempaan ja humanistisempaan suuntaan mikä näki jo aivan pienen vauvan 

ainutlaatuisena yksilönä. Lasta ei siis enää nähty perusolettamukseltaan pahana ja passiivisena, vaan 

aktiivisena ja omat kehitysvoimat omaavana yksilönä. Lapsen hoidon ja kasvatuksen tuli lähteä 

lapsen yksilöllisestä tarpeesta ja hänen omasta kehitysvaiheesta käsin. Kaavamaiset hoito- ja 

kasvatustavat saivat unohtua ja esimerkiksi pienen vauvan syöttämisen, nukuttamisen ja 

siisteyskasvatuksen suhteen tuli noudattaa kunkin lapsen omaa rytmiä ja kypsyystasoa. (Tähtinen 

1992, 198–199.) 

 

Normatiivis-maturatiivinen suuntaus näki lapsen kasvun prosessina, joka sisälsi sekä 

individualisaatio- että sosialisaatioprosessin. Lapselle tuli sen mukaan asettaa tiettyjä rajoja ja 

velvollisuuksia, mutta kuitenkin niin, etteivät ne perustuneet vanhempien mielivaltaan; olihan 

suuntauksen yhtenä perusperiaatteena demokraattisuus. Lapsen kasvu ja kehitys nähtiin lähtevän 

sisältä päin ja kehitysprosessissa korostettiin etenemistä universaalien pääperiaatteiden mukaisesti. 

Sen tuli tapahtua kuitenkin niin, että kunkin lapsen perityt taipumukset vaikuttivat siihen, miten 

lapsi kehittyi. Lapsi tuli myös huomioida ennen kaikkea kokonaisuutena ja kaikkia hänen osa-alueita 

tuli kehittää ja tukea. Vanhempien tuli hyväksyä lapsi sellaisena kuin hän oli ja siten biologiset 

tekijät olivat primaariasemassa lapsen kasvu ja kehitystapahtumassa.  Ympäristötekijöillä oli lisäksi 

oma merkityksensä ja esimerkiksi vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus, vanhempien 

esimerkki ja lasten leikki nähtiin tärkeänä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. (Tähtinen 1992, 



 30

200–201.) Myös Luolaja (1978a) on tullut samoihin johtopäätöksiin vanhempien ja lasten 

vuorovaikutuksen korostumisesta sekä demokraattisen ilmapiirin luomisesta 1970-luvun 

kasvatukselle tyypillisinä ilmiöinä. (Ojala 1993, 165–166). 

 

Tähtinen (1992, 245–246) on todennut, että yhteiskunnan nopean kaupungistumisen ja 

teknistymisen seurauksena kehityspsykologiasta lähtöisin oleva normatiivis-maturatiivinen traditio 

ei riittänyt lopulta kuitenkaan tarjoamaan vanhemmille eikä asiantuntijoille tarkoituksenmukaista 

perspektiiviä kasvatusasioissa.  Koulutuksen ja pätevyyden osoittaminen tuli ihmisille 

vuosikymmenen edetessä aiempaa tärkeämmäksi, mikä näkyi normatiivis-maturatiivisen 

suuntauksen heikkenemisenä ja kognitiivisen kasvatusnäkemyksen korostumisena. Sen myötä 

oppimisen käsite laajeni vähitellen myös pikkulapsia koskeviin kasvatusnormeihin. (Tähtinen 1992, 

245–246.)   

 

Seitsemänkymmentäluvun loppupuolella lasten kasvatukseen alkoikin siis vaikuttaa kognitiivinen 

kasvatusnäkemys, joka painotti järjestettyjen ympäristövaikutteiden, lapsen ja aikuisen välisen 

vuorovaikutuksen ja erilaisten aktiviteettien merkitystä lapsen ominaisuuksien tai taitojen 

kehittymiselle. Tätä kautta lasten erilaisten, ennen kaikkea kognitiivisiin alueisiin liittyvien, mutta 

myös fyysisen alueen taitojen ja valmiuksien oppimisen edistäminen tuli vanhempien tehtäväksi. 

Lapsen kasvatukseen oli tullut kognitiivisen näkemyksen myötä uusi puoli; lapsen tietoinen 

opettaminen ja ”valmentaminen”. Suuntauksen kannattajien mukaan lapsen ympäristön ja 

virikkeiden tuli stimuloida lapsen aisteja ja tätä kautta hänen oppimistaan ja oppimisvalmiuksiaan. 

Näin katsottiin sekä lapsen fyysisten että kognitiivisten, kuten puheen ja ajattelun taitojen ja niiden 

hallintakyvyn kehittyvän mahdollisimman hyvin. 1970-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa 

korostettiin lapsen kouluvalmiuksia ja mitä paremmat ne olivat, sitä paremmin lapsen katsottiin 

menestyvän myöhemmällä koulutusurallaan. (Tähtinen 1992, 203–204, 246.) 

 

Vaikka Tähtisen (1992, 225) mukaan behavioristinen kasvatusnäkemys oli jäänyt 1970 luvulla taka-

alalle, ovat Niiranen ja Kinos (2001, 81) sekä Huttunen (1990, 7) painottaneet, että behavioristisella 

näkemyksellä oli edelleen jalansijansa 1970-luvun kasvatusnäkemyksessä, etenkin 

varhaiskasvatuksessa. Huttusen (1990, 7) mukaan 1960-luvulta lähtien aina 1980-luvulle saakka 

suomalaisessa kasvatuskulttuurissa näkyi behaviorismin vaikutus, missä lapsen oppiminen ja kehitys 
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nähtiin tapahtuvan vuorovaikutuksessa ympäristöstä saatujen kokemusten kautta, harjoittelemalla ja 

jäljittelemällä. Kasvatuksen kannalta behavioristinen näkemys oli hyvin optimistinen, sillä lapsi 

nähtiin mekaanisesti ympäristön vaikutusten kohteena olevana, ilman omaa tahtoa ja pyrkimyksiä. 

Lapsen toimintaa voitiin myös säädellä haluttuun suuntaan palkitsemalla toivottua käyttäytymistä tai 

rankaisemalla ei-toivottua käyttäytymistä. Behavioristinen kasvatuskäsitys painotti erityisesti 

kasvattajan ja opettajan roolia kasvatuksen määrittäjänä. (Huttunen 1990, 7.)    

 

Myös Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski ja Nivala (1998, 34–35) korostavat, että vaikka 

behaviorismin valta-asema oppimisen tutkimuksessa oli päättynyt 1960-luvulla, sen kukoistuskausi 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa oli kuitenkin vasta 1970-luvulla. Osittain tämä johtui 

behaviorismin pitkästä perinteestä sekä toisaalta sen selkeydestä ja yksinkertaisuudesta kasvattajan 

kannalta.  (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 34–35.) 

 

6.1.3.1 Muuttuva yhteiskunta vanhemmuuden haasteena 

 
Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset heijastuivat kasvatuskäsitysten kautta myös vanhemmuuteen. 

Ojala (1993, 173–174) on todennut, että maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tietoiseen lasten 

kasvattamiseen ei ollut juurikaan aikaa tai edellytyksiä kuin poikkeustapauksissa ja vasta 

teollistumisen myötä yhteiskunta alkoi luoda perheille mahdollisuuksia omaehtoisen 

kulttuuritehtävän ylläpitämiseen. Se merkitsi ennen kaikkea perheen kasvatustehtävän ja sosiaalisten 

suhteiden korostumista, mutta myös sitä, että kasvatus alkoi tuoda mukanaan haasteita, joita 

kasvattajien oli vaikea täyttää. Kasvatuksen jatkuvuus oli esimerkiksi yksi sellainen haaste, johon 

yhteiskunnan nopeista muutoksista johtuen oli hankala vastata; ei voitu enää tietää, millaiseen 

yhteiskuntaan lapsia tuli kasvattaa. Kasvatuksesta oli tullut myös monimutkaisempaa kuin ennen ja 

vanhempana olemiseen ei riittänyt enää rajoittuminen perheen sisäiseen kanssakäymiseen. 

Yhteiskunnan osallistuminen yhä määrätietoisemmin lapsen kasvatukseen ja sen tukemiseen 

alkoikin luoda vanhemmille velvoitteita sosiaaliseen kanssakäymiseen perheen ulkopuolisen 

maailman kanssa. (Ojala 1993, 173–174.)  
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Tähtinen (1992, 194) on tulkinnut vanhemmuutta normatiivis-maturatiivisen suuntauksen kautta, ja 

hänen mukaan normatiivis-maturatiivisen suuntauksen kannattajat alkoivat korostaa aiempaa 

enemmän vanhempien asiantuntemusta suhteessa omaan lapseen. Kasvatuksen asiantuntijoiden ja 

lasten vanhempien samanvertaisuusperiaate alkoikin 1970-luvulla korostua huomattavasti, sillä 

alettiin ymmärtää, että vanhemmat olivat oman lapsensa sekä oman elämäntilanteensa 

asiantuntijoita. Myös Tähtinen korostaa, että vanhemmuudesta oli tullut vaativa tehtävä, johon oli 

kunnolla paneuduttava. (Tähtinen 1992, 194–197.) 

  

Vanhemmuutta voidaan tarkastella myös äitiyden sekä isyyden näkökulmista ja Alasuutari (2003, 

16) on todennut, että vanhemmuudessa etenkin äitiydellä on ollut erityinen asema suomalaisen 

perheen arjessa jo 1800-luvulta lähtien. Miehen olleessa perheen pää ja hänen huolehtiessaan 

perheen toimeentulosta, äitien tehtäväksi oli jäänyt kodista huolehtiminen ja lapsien kasvattaminen. 

1900-luvulla yhteiskunnallisten rakennemuutosten kuten teollistumisen, kaupungistumisen ja 

maallistumisen myötä, näkemykset perheestä sekä miehen että naisen rooleista alkoivat kuitenkin 

vähitellen muuttua. (Alasuutari 2003, 16) 

 

Vaikka naisen ja miehen perinteiset roolit muuttuivatkin tasavertaisemmiksi teollistumisen jälkeen, 

äidin ensisijaisuus kasvattajana oli kuitenkin 1970-luvulla edelleen hyvin merkittävä. Vuori (2003, 

49) sekä Huttunen ja Hämäläinen (1993, 111) ovat tulkinneet äitiyden ihannoinnin johtuneen 

ainakin osittain Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriasta, joka korosti lapsen ja äidin välistä suhdetta. 

Bowlbyn mukaan äiti oli lapsen kiintymyksen ensimmäinen ja tärkein kohde, johon lapsi pyrkii 

koko ajan säilyttämään läheisyytensä.  Lisäksi äitiys liitettiin vielä 1970-luvulla valtion toimesta 

voimakkaasti kotiäitiyteen, mikä ilmeni päivähoidon ja kotihoidon välillä käytävinä kiivaina 

keskusteluina. Huttunen ja Hämäläinen (1993, 111) väittävät lisäksi, että Bowlbyn ja monen muun 

tutkijan vaikutuksesta isyyden merkitys jäi vielä 1970-luvun aikana taka-alalle. Suomessa alettiin 

kuitenkin vähitellen suhtautua isyyteen hieman myönteisemmin, mikä näkyi 1970-luvulla voimaan 

tulleesta uudesta isyyslaista, missä muun muassa määriteltiin sekä elatus että isyyden tunnistaminen. 

(Vuori 2003, 51). 

 



 33

 

6.1.3.2 Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä 
 

Vanhemmuuden lisäksi myös käsitykset lapsesta ja lapsuudesta kytkeytyivät yhteiskunnassa 

tapahtuviin muutoksiin sekä kasvatuskäsityksissä oleviin ”ajan hengen” tuomiin aatteisiin. Tähtinen 

(1992, 40) on todennut useisiin tutkijoihin viitaten, että lapsen luonne oli nähty perinteisesti joko 

pohjimmiltaan hyvänä tai pahana ja siihen oli liittynyt läheisesti myös näkemys kasvatuksen 

mahdollisuuksista tai sen rajallisuudesta. Käsitykseen lapsesta oli vaikuttanut myös se, että millaista 

kasvatusta lapsen oli nähty tarvitsevan kehittyäkseen optimaalisesti. Oliko lapsen annettava kehittyä 

luonnollisesti vai olisiko vanhempien käsiteltävä lasta hyvin yksityiskohtaisesti, jotta hän kehittyisi 

mahdollisimman hyvin? Vastaus tähän kysymykseen vaihteli historian aikana useasti. (Tähtinen 

1992, 40.) 

   

Lapsesta ja lapsuudesta on esitetty aikojen kuluessa kolmenlaista eri tulkintaa. Ensimmäinen niistä 

syntyi 1960-luvulla, kun ranskalainen historiantutkija Philippe Ariés julkaisi teoksen, jossa lapsuutta 

tarkasteltiin yhteiskunnallisena ilmiönä. Ariésin tulkinnan mukaan lapsuuden ”keksiminen” oli 

johtanut lapsen aikaisemman autonomian vähenemiseen ja sitä kautta kasvaviin riippuvuussuhteisiin 

aikuisista. Ariésin tulkintaa pidettiin ns. taantumuskertomuksena ja sille ilmestyi vastakohdaksi 

v.1975 psykohistorioitsija de Mausen edistyskertomus, jonka mukaan lapsuuden viimeaikaisimmat 

yhteiskunnalliset järjestelyt, kuten lapsikeskeinen perhe ja vanhemmuus, olivat kehittyneet 

vastaamaan lapsen todellisia tarpeita. Moderni lapsuus oli tämän tulkinnan mukaan 

maailmanhistorian toiseksi parhainta aikaa. Kolmas teoria lapsuudesta, joka ajallisesti ajoittui n. 

1980-luvulle, piti sisällään tulkinnan, jossa lapsuus nähtiin ohimenevänä kulttuurisena ilmiönä. 

Tämän kertomuksen mukaan lapsuuden aika oli jo päättymässä, mikä pohjautui havaintoihin 

lapsuuden ja aikuisuuden rajan hämärtymisestä, aikuiselämän ilmiöiden kuten joukkotiedotuksen ja 

massakulttuurin tunkeuduttua lapsen elämään. (Alanen & Bardy 1990, 9-10.)   

 

1970-luvulla erilaiset lapsuustulkinnat alkoivat siis selkeästi heijastella lapsuuden ja yhteiskunnan 

riippuvaisuutta toisistaan. Muun muassa Tähtinen (1992, 52) on todennut eri tutkijoihin viitaten, että 

yhteiskuntamuodon siirtyminen feodaalisesta kapitalismiin, oli yksi tärkeimmistä 

lapsuuskäsitykseen muuttumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Myös Eskola (1984, 200–201) on 
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pohtinut lapsen ja yhteiskunnan keskinäistä suhdetta ja niiden riippuvaisuutta ja artikkelissaan 

Jukolan veljeksistä ja heidän tarpeesta oppia lukemaan Eskola toteaa, että veljesten oli opittava 

lukemaan silloisen yhteiskunnan kehityksen seurauksena, joka alkoi vaatia lukutaitoa ja 

kansakunnan sivistystä. Eskolan sosiaalis-historiallinen selitys kiteyttää näin ollen selkeästi lapsen ja 

yhteiskunnan välisen suhteen (Eskola 1984, 200–201.) 

 

Myös Niikko (2001, 44–46) on korostanut lapsen ja yhteiskunnan välistä riippuvuutta, mutta hän 

lisää, että sen lisäksi lasta tarkasteltiin 1970-luvulla myös kehityspsykologisesta näkökulmasta, 

jolloin huomio kiinnitettiin erityisesti lapsikeskeisyyteen. Lapsen kehitys alettiin nähdä etenevän 

vaiheittain, yksilöllisen kehityksen ja kypsymisen mukaisesti. Henkinen kehitys nähtiin myös tiettyä 

järjestystä seuraavien jatkuvien muutosten sarjana, jossa eteneminen tapahtui vaiheesta toiseen. 

Lasta tarkasteltiin kuitenkin vielä kasvatuksen ja opetuksen kohteena, objektina eikä niinkään 

subjektina.  (Niikko 2001, 44–46.)  

 

Moderni lapsuus nähtiin 1970-luvulla olevan siis monin sitein yhteydessä kansakunnan ja valtion 

kehitykseen, sillä olihan valtaosa lapsuutta koskevista taloudellisista ja poliittisista järjestelyistä ja 

lasten instituutioista rakennettu valtion puitteissa. Niiden kautta olivat piirtyneet myös lasten 

sosiaaliset maailmat ja ne asemat, joista käsin lasten suhteet yhteiskunnan muihin ryhmiin 

jäsentyivät. (Alanen & Bardy 1990, 13.) Päivähoito ja sen muotoutuminen 1970-luvulla oli yksi 

tällainen valtion lapsille tarjoama instituutio, jota voidaan pitää yhtenä edistysaskeleena lapsuuden 

ymmärtämistä kohtaan suomalaisessa yhteiskunnassa.   

 

6.1.4 Päivähoidon kehitys sosiaalihuollosta sosiaalipalveluksi päivähoitolain 
myötä 
 

Yhteiskunnassa tapahtuneet rakennemuutokset alkoivat 1960–1970-luvun vaihteessa vaatia 

julkishallinnolta käytännön järjestelyjä päivähoito-ongelman ratkaisemiseksi. Kunnat eivät enää 

yksistään pystyneet vastaamaan päivähoitopaikkojen kysyntään ilman tasapuolista valtion tukea ja 

vaikka yksityiset henkilöt olivatkin alkaneet harjoittaa päivähoitotoimintaa ottamalla kotiinsa lapsia 

sovituksi ajaksi pientä korvausta vastaan, ei näillä järjestelyillä pystytty kuitenkaan vastamaan 

silloiseen päivähoidon tarpeeseen. Päivähoidon määrällisellä, laadullisella ja johdonmukaisella 
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kehittämisellä ei ollut varsinaisia mahdollisuuksia, sillä vuoden 1927 valtionapulaki ja vuoden 1936 

lastensuojelulaki olivat sekä vanhentuneita että puutteellisia 1970-luvun yhteiskuntaan ja 

päivähoitoasioihin nähden. (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979, 62–63; Välimäki 1998, 133–136.) 

 

Lainsäädännön uudistamista valmisteltiin pitkään ja asiaa käsittelivät niin Lasten 

päivähoitolaitostoimikunta (Komiteanmietintö 1967:B), Lasten päivähoitolaitostoiminnan 

säännöstoimikunta (Komiteanmietintö 1969:B) kuin naisen asemaa pohtinut komiteakin 

(Komiteanmietintö 1970:A). Näiden lisäksi sosiaalihallitus asetti asiantuntijaryhmän 

valmistelemaan ehdotusta käytännön toimenpiteiksi, jonka mietintö luovutettiin vuonna 1970 

sosiaalihallitukselle. Näitä ehdotuksia hyödynnettiinkin Lasten päivähoitokomiteassa, jonka 

mietinnön (1971:A) pohjalta Lasten säännöstoimikunta (Komiteanmietintö 1972:B) teki 

säännösehdotuksen lasten päivähoidon järjestämisestä. Tähän ehdotukseen perustuivat myöhemmin 

laki ja asetus lasten päivähoidosta. (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979, 63; Välimäki 1998, 135–

138.) 

 

Laki lasten päivähoidosta tuli viimein voimaan 19.1.1973. Luonteeltaan se oli ns. puitelaki, joka loi 

hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset suunnitelmalliselle ja tarkoituksenmukaiselle päivähoidon 

kehittämiselle, alueelliset ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen sekä antoi mahdollisuuden 

kokeilla erilaisia päivähoidon järjestämiseksi tehtäviä ratkaisuja. (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 

1979, 63.) Varsinaisena tavoitteena lailla oli lapsen kehityksen ja oppimismahdollisuuksien 

edistäminen (Laki lasten päivähoidosta 1973/36).   

    

Vuoden 1973 päivähoitolain myötä valtion suhde lasten päivähoitoon muuttui radikaalisti. Tällöin 

päivähoito määriteltiin kaikille tarvitseville tarkoitetuksi sosiaalipalveluksi ja näin ollen se irrotettiin 

vähävaraisuus kytkennöistään, vaikkakin käytännössä päivähoitoa toteutettiin vielä pitkään 

taloudellisin perustein. Samalla myös hyvinvointivaltion universaalisuusnäkökulma toteutui 

pitkäaikaisena poliittisena kompromissina, sillä laki velvoitti kunnat järjestämään päivähoitoa siinä 

laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin tarve vaati. Päivähoitolain myötä myös päiväkoti-

käsitteestä tuli uusi päivähoidon muoto ja perhepäivähoito rinnastettiin sen tasavertaiseksi 

muodoksi. Ennen päivähoitoa lakia eri hoitomuodot olivat olleet käyttäjiinsä nähden eriarvoisessa 

asemassa niiden kustannusten takia, sillä lastentarhatoiminta oli edullisempaa kuin muut 
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hoitomuodot. Päivähoitolaki yhdenmukaisti myös hoitomaksut ja ne laskettiin perheen varallisuuden 

mukaan. (Välimäki 1998, 136.)  

 

Päivähoitolain säätämisen jälkeen päivähoitopaikat lisääntyivätkin maassamme voimakkaasti ja kun 

vuonna 1973 päivähoitopaikkoja oli noin 50 000, oli niitä kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 

1983 jo 150 000. Elinkeinorakenteen nopea muutos ja päivähoidon valtakunnallinen suunnittelu 

olivat vaikuttaneet päivähoitopaikkojen määrän lisääntymiseen. Koska suomalaisen talouselämän 

työvoimantarve perustui lähes pelkästään kokopäiväisiin työpaikkoihin, oli myös 

päivähoitopaikkojen perustamisen ensisijaisena lähtökohtana kokopäiväisten hoitopaikkojen 

luominen. Myös alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon järjestäminen päätettiin ottaa mukaan 

valtakunnalliseen suunnitteluun, mutta sen voimakas lisääminen ei kuitenkaan saanut yleistä 

kannatusta. Kotihoito ja päivähoito asetettiin edelleen vastakkain. Kriittisimmissä puheenvuoroissa 

päivähoitoa pidettiin edelleen liian laitoskeskeisenä ja osa silloista eduskuntaa esittikin, että 

päivähoitolakiin olisi liitettävä maininta kotihoitoa tukevista avustuksista. (Ojala 1993,174–175, 

179.) 

 

Huttusen ja Nivalan (1991, 3) käsitykset kokopäiväosastojen tarpeellisuudesta 1970-luvun 

päivähoitokeskusteluissa tukevat Ojalan näkemyksiä. Päivähoidossa puolipäiväosastot olivat ns. 

normaaliosastoja ja väitettiin, että tieteellinen tutkimus ja käytännössä saadut kokemukset olivat 

selvästi osoittaneet, että oleskelu suuressa lapsijoukossa vaikutti haitallisesti lapsen hermostoon ja 

koko yleiskuntoon ja lisäksi lapsen katsottiin vieraantuvan kodistaan. Kokopäivähoito yritettiin 

suunnata lähinnä yksinhuoltajien lapsille ja näin ollen se näyttäytyikin sosiaalihuollollisena. Myös 

päivähoitohenkilöstön silmissä kokopäivätoiminta oli ei-toivottua. (Huttunen & Nivala 1991, 3.)   

 

6.1.4.1 Tuokiokeskeistä ja aikuisjohtoista pedagogiikkaa 
 

Lastentarhan perustajan saksalaisen Friedrich Fröbelin (1782–1852) pedagogiset aatteet ovat 

vaikuttaneet huomattavasti suomalaisen lastentarhapedagogiikan muotoutumiseen. Fröbel korosti 

ennen kaikkea kotikasvatuksen tukemista, varhaiskasvatuksen tutkimusta sekä varhaiskasvatuksen ja 

alkuopetuksen kytkemistä toisiinsa. Lisäksi hänen pedagogiikassaan korostuivat lasten henkisten 

toimintojen kehittäminen eli oppimaan oppiminen ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys. Myös lasten 



 37

oma vapaa leikki ja työtoiminnot olivat Fröbelin mielestä erittäin tärkeitä lapsen kasvulle ja 

kehitykselle. (Helenius 2001, 52–54)  

 

Niiranen ja Kinos (2001, 61–65) ovat erottaneet suomalaisessa lastentarha- ja 

päivähoitopedagogiikassa neljä eri vaihetta, joista ensimmäinen, fröbeliläisen tradition vaihe kesti 

1880-luvulta aina 1970-luvun alkupuolelle, päivähoitolain (1973) voimaantuloon saakka. Silloisen 

lastentarhatoiminnan perusajatuksena oli auttaa köyhiä koteja lasten kasvatuksessa ja hoidossa ja 

näin ollen hoitopaikat jaettiin sosiaalisin ja pedagogisin perustein.  Lastentarhan esikuvana oli koti 

ja siten sen toiminnan lähtökohtana ja runkona olivat kaikki kodissa tehtävät työt, kuten erilaiset 

talousaskareet, kukkien hoito, käsityöt, leipominen jne. riippuen aina vuodenajasta, milloin mikäkin 

työ kotona korostui. Työn lisäksi lastentarhapedagogiikassa korostui leikki. Lasten toimintojen 

sisältö saatiin ns. kuukausiaiheesta, jonka tarkoituksena oli keskittää lasten mielenkiinto ja rakkaus 

yhteen aiheeseen kerrallaan. Kuukausiaihe nimi viittasi siihen, että yhdestä aiheesta riitti 

”askartamista” yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Myöhemmin kuukausiaihetta alettiin kutsua 

keskusaiheeksi ja keskusaiheajattelusta tuli lastentarhojen ainoa pedagoginen malli koko 

fröbeliläisen vaiheen ajaksi.  (Niiranen & Kinos 2001, 61–65.) 

 

Päivähoitolain voimaantulon jälkeen päivähoitopedagogiikassa alkoi ns. tuokiokeskeisyyden vaihe. 

Silloin ilmestyivät ensimmäiset päivähoidosta vastanneen keskusviraston eli sosiaalihallituksen 

toimesta laaditut pedagogiset oppaat. Samoihin aikoihin alkoi ilmestyä myös kaupallisten 

kustantajien julkaisemia oppaita. Päivähoitopedagogiikan ydin kiteytyi toimintatuokioiden 

ympärille, joiden taustalla olivat fröbeliläiset keskusaiheet. Lasten päiväkotipäivä suunniteltiinkin 

lähinnä toimintatuokioiden varaan ja ympärille ja niistä muodostui päivähoidon pedagogisen 

toiminnan ja suunnittelun keskipiste aina 1980-luvulle saakka.  (Niiranen & Kinos 2001, 68–69.)  

 

Varhaiskasvatustyötä voidaan tulkita myös kasvattajan näkökulmasta, jolloin hallitsevin työtapa 

aina 1960-luvun lopulle asti oli ns. käsityömäinen varhaiskasvatus. Tässä varhaiskasvatustyön 

muodossa kasvattajan rooli oli hallitseva ja hänen tehtävänään oli lähinnä tuokioiden järjestäminen 

sekä lapsiryhmän hallinta ja kurinpito. Kasvattajan tieto perustui tradition antamaan kokemukseen ja 

tuntumaan.  (Brotherus & Helimäki 1990, 19–21; Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 13; Hujala, 

Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 111–112.) 
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1970-luku aina 1980-luvulle asti oli taas ns. rationalisoidun varhaiskasvatustyön aikaa, jossa lapsi 

nähtiin kasvatustyön kohteena, objektina, jota kehitettiin ja kasvatettiin erilaisten harjoitusohjelmien 

avulla ulkopuolelta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Eri työntekijäryhmien välillä oli selvä 

työnjako ja eri työt olivat eriarvoisia. Kasvattajien välinen yhteistyö olikin lähinnä 

ammattiryhmäkohtaista ja esimerkiksi päiväkodissa lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat toimivat 

yhteistyössä eniten oman ammattiryhmänsä kasvattajien kanssa. Työtä tehtiin lähinnä sen 

välinearvon eli palkan vuoksi ja ammattijärjestöjen rooli oli merkittävä erilaisten ammatillisten 

etujen ajajana. (Brotherus & Helimäki 1990, 21–22; Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 13; Hujala, 

Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 112.) 

 

Tarkasteltaessa päivähoidon pedagogiikkaa sekä kasvatettavan että kasvattajan näkökulmasta, 

voidaan yksiselitteisesti todeta, että 1970-luvulla pedagogiikka oli enemmän aikuis- kuin 

lapsilähtöistä. Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski ja Nivala (1998, 34–36) korostavatkin, että 1970-

luvun suomalaisessa päivähoitopedagogiikassa vallinnut tuokiokeskeisyys oli ominaista sen 

aikaiselle behavioristiselle oppimiskäsitykselle, joka korosti aikuisen roolia oppimisessa.  

Behavioristinen varhaiskasvatustyö oli opettajan kannalta selkeää, turvallista ja johdonmukaista, 

sillä erilaiset sisältöaluekohtaiset oppaat tarjosivat suunnittelulle ja toiminnalle hyviä ohjeita ja 

vinkkejä. Pedagogiikan aikuisjohtoisuuden myötä lasten yksilöllinen huomioon ottaminen sekä 

heidän mielenkiinnon kohteiden huomioiminen jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä aiheiden valinta ei 

perustunut lasten oppimisprosessien tukemiseen, vaan lähinnä helpottamaan päivittäisten 

toimintojen suunnittelua aikuisen kannalta. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 34–

36)  

 

Myös Huttunen ja Nivala (1991, 4-5) ovat löytäneet samansuuntaisia tuloksia ja toteavat lisäksi, että 

1970-luvulla yksilöllisyydestä tai lasten päivärytmin erilaisuudesta ei ole löytynyt juurikaan 

mainintoja. Niiranen ja Kinos (2001, 70) toteavat lisäksi, että silloinen keskusaiheajattelu ja 

tuokiokeskisyys olivat etupäässä lähtöisin aikuisten kokemuksista, tietämyksestä ja tavasta ajatella, 

kun taas lapsille aiheet olivat näkymättömämpiä ja tuntemattomampia.  
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6.1.4.2 Esiopetusta aletaan suunnitella 

 
1970-luvun suomalaisen koulutuspolitiikan yhtenä tavoitteena oli kaikkien kuusivuotiaiden lasten 

saattaminen koulua edeltävänä vuonna esiopetukseen. Esiopetuksen esiin nousemisen taustalla 

olivat tuolloin erilaiset tutkimukset ja niistä saatu tieto lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta 

sekä kotitaustan merkityksestä. Etenkin 1960-luvun lopulla julkaistiin paljon artikkeleita siitä, 

kuinka suuria viivästymiä lapsen varhaisympäristön niukkavirikkeisyys voi aiheuttaa lapsen 

kehitykselle. (Niikko 2001, 12.)  

 

Lahdeksen (1984) mukaan 1970-luvulla alkoikin viritä kasvatusoptimismi, jota vahvisti uudenlainen 

oppimispsykologinen käsitys. Uskottiin, että lasten suorituskykyeroihin ja kognitiivisen alueen 

kehitykseen oli mahdollista vaikuttaa. Oppimisprosessi nähtiin kaikilla oppilailla samanlaisena ja 

lisäksi heidän oppimisvaikeutensa nähtiin kasaantuvan samoihin solmukohtiin. Järjestelmällisellä 

varhaiskasvatuksella ja sen osana esiopetuksella ajateltiin voitavan tasoittaa oppilaiden kasvun ja 

oppimisen eroja ja estää niiden lisääntymistä ja kasautumista. (Niikko 2001, 13.)   

 

Lisääntyneen tutkimustiedon sekä uuden oppimiskäsityksen lisäksi myös päivähoidon 

valtakunnallinen suunnittelu ja kansainväliset vaikutteet 1960–1970-luvuilla, olivat syynä 6-

vuotiaille suunnatun esiopetuksen ja sen järjestämisen suunnitteluun. Ensiksi esiopetuksesta 

kiinnostui koululaitos ja myöhemmin lastentarhat. Esiopetuskysymyksen ratkaisemiseksi 

käynnistettiin vuonna 1970 valtakunnallinen suunnittelu ja tehtävään asetettu esikoulukomitea 

julkisti vuonna 1972 ehdotuksensa esiopetuksen tavoitteista, suunnitelmista ja järjestämisestä. (Ojala 

19993, 175.) Aho (1974) on todennut, että komitean mukaan esiopetusta tuli antaa esikoulussa 

yhden lukuvuoden ajan sellaisille lapsille, jotka seuraavana lukuvuotena aloittaisivat 

oppivelvollisuuskoulun. Tiheään asutuilla alueilla esikoulua voitaisiin järjestää 

tarkoituksenmukaisemmin päiväkodeissa ja haja-asutusalueilla kouluissa. Esiopetuksen 

toteuttamisesta ja organisaatiosta esitettiin kuitenkin tällöin toisistaan poikkeavia kannanottoja ja 

esimerkiksi komitean ehdottamaa opettajien valmistamista vain yhtä ikäluokkaa varten vastustettiin 

runsaasti. Koulujärjestelmän ehdottomana edellytyksenä pidettiin kuitenkin esiopetuksen 

voimakasta kehittämistä ja uudistuksen aloittamista esiasteelta. (Niikko 2001, 11.) 
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Myöhemmin vuonna 1978 asetettiin toinen komitea valmistelemaan esiopetuksen valtakunnallista 

toteutumista. Esiopetuskysymys jäi vaille ratkaisua, mutta suunnittelutyön pohjalta käynnistyi 

kuitenkin esiopetuskokeiluja useilla paikkakunnilla, ensimmäiseksi koulujen, myöhemmin 

lastentarhojen yhteyteen. (Ojala 1993, 176.) Niikon (2001, 12) mukaan koko ikäluokkaa koskevan 

esikoulun toteuttamista ei voitu katsoa taloudellisista ja poliittisista syistä mahdolliseksi. 

 

6.1.4.3 Päivähoitolaki järjestää päivähoidon henkilöstön asemat uudelleen 
 

Suomalaisen elinkeinorakenteen muutos ja kehitys johti osaltaan myös siihen, että päivähoidossa 

työskentelevien eri ammattikuntien koulutusta oli alettava miettiä ja järjestää uudestaan. Tämä 

tapahtui samaan aikaan kuin elinkeinorakenteen muutos eli 1960–1970-lukujen taitteessa. Kinoksen 

(1997, 42) mukaan päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutus ja tutkintojen määrä 

viisinkertaistuikin vuosina 1970–1994 ja aiemmin lähes yksinomaan koti- ja vapaaehtoistyönä 

toteutetusta pienten lasten hoidosta ja kasvatuksesta alkoi tulla yhä enemmän palkkatyötä.  

 

Jotta päivähoidon kentällä toimivien ammattikuntien syntyhistoriaa voitaisiin paremmin ymmärtää, 

on huomioitava, että päivähoito kehitettiin alkujaan palvelemaan kahta erilaista tehtävää; toinen 

sosiaalis-huollollista ja toinen pedagogis-opetuksellista. Näitä tehtäviä varten syntyivät aikanaan eri 

laitokset, joista lastenseimet palvelivat sosiaalis-hoidollista ja pikkulastenkoulut, myöhemmin 

lastentarhat pedagogis-opetuksellista tehtävää. (Laukkanen, Lihr & Salpakivi 1979, 41–43.) 

Myöhemmin nämä kaksi erilaista tehtävää yhdistyivät, mutta niiden vaikutus on näkynyt 

päivähoidon ammattikuntien keskuudessa erilaisina ristiriitoina ja kamppailuina. 

 

Ennen päivähoitolain ja – asetuksen voimaantuloa lastentarhanopettajat olivat ainoa päivähoidon 

ammattiryhmä, jonka asema oli määritelty asetuksella. Lastentarha oli myös ainoa päivähoitomuoto, 

joka oli saanut laillisen aseman. Lastentarhat olivat lastentarhaopettajien reviiriä ja heillä oli 

opetuksellis-kasvatuksellinen monopoli ja kontrolli näihin tehtäviin. Näin ollen lastentarhanopettajat 

työskentelivätkin 3-7-vuotiaille tarkoitetuissa lastentarhoissa, kun taas lastenhoitaja ja 

sosiaalikasvattajat toimivat alle 3-vuotiaille tarkoitetuissa seimissä. Ennen 1970-lukua 

lastentarhanopettajien koulutus kytkeytyi selkeästi opetusalaan, kun taas lastenhoitajien ja 
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sosiaalikasvattajien koulutus kuului sosiaalialan piiriin.(Kinos 1997, 77, 109–110; Rinne & 

Jauhiainen 1988, 252.) 

 

Päivähoitolain ja – asetuksen myötä myös päiväkodissa työskentelevien henkilöiden asemat 

määriteltiin uudestaan. Päiväkodin henkilöstöpolitiikan tavoitteena oli moniportaisuuden 

vähentäminen ja toimenkuvien samanlaistaminen. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 

lastentarhanopettajat alkoivat kulkea ammattikuntien hierarkiassa alaspäin, kun taas lastenhoitajat ja 

sosiaalikasvattajat ylöspäin. Lastentarhanopettajat olivat jo päivähoitolain ja -asetuksen seurauksena 

menettäneet mahdollisuutensa kuulua opetusalan piiriin ja samalla edunvalvonnalliset opettajuuden 

tunnusmerkit: pitkän kesäloman ja lyhyen työpäivän. (Kinos 1997, 180.) Hänninen & Valli (1986, 

248) puolestaan toteavat, että päiväkodin johtajalta ei päivähoitolain voimaantulon jälkeen enää 

vaadittu lastentarhanopettajan pätevyyttä, vaan tähän tehtävään olivat päteviä myös 

sosiaalikasvattajat sekä muun tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittaneet henkilöt, jolla oli lasten 

hoidossa ja kasvatuksessa käytännön kokemusta. Tämä seikka lisäsi entisestään 

lastentarhanopettajien ammattikunnan aseman heikentymistä. (ks. myös asetus lasten päivähoidosta 

1973/239.)   

 

Samalla kun koulutussuunnittelu pyrki ammattikuntien yhtenäistämiseen, lisääntyivät ristiriidat 

päivähoidon ammattikuntien kesken. Jäykät kelpoisuusehdot ylläpitivät hierarkiaa ja lainsäädäntö 

jakoi ammattikunnat eri koulutussektoreille. 1970-luvun koulutussuunnittelukin oli kaiken kaikkiaan 

ristiriitaista, sillä kaksivuotista lastentarhanopettajakoulutusta suunniteltiin samanaikaisesti 

vakinaistettavaksi sekä keskiasteelle että yliopistoihin. Valtaosa lastentarhanopettajakoulutuksista 

vakinaistettiin lopulta keskiasteelle, mutta jotkut lastentarhanopettajaopistot profiloituivat ns. ULO-

koulutuksiksi yliopistojen opettajankoulutusyksikköjen yhteyteen. ULO-koulutukset olivat 

kokeiluluontoisia ”tutkimuksellisen tiedon” hankkimiseen tähtääviä laitoksia koko 

lastentarhanopettajakoulutuksen myöhempää opettajankouluistamista silmällä pitäen. (Kinos 1997, 

182–184.) 

 

Kinos (1997, 185) on todennut, että päivähoidon ammattikuntien keskinäisten taistelujen taustalla 

olivat pelot oman ammattikunnan tulevaisuudesta, koulutuksen loppumisesta ja ammattitradition ja 

– kulttuurin riittämättömyydestä. Ammattikunnat joutuivat rajuun sääntelyyn sekä alan sisäisen että 
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ulkopuolisen sulkemisen kohteeksi. Erityisesti porrastetun koulutusjärjestelmän kehittämisestä tuli 

sosiaalisen sulkemisen strategia päivähoidossa ja näin ollen uusi henkilöstörakenne sekoitti hoito- ja 

kasvatustyön kokonaisuuden (Kinos 1997, 185).  

            

6.1.4.4 Lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välinen yhteistyö kangertelee 

  
Koko päivähoitohistorian ajan perheen ja päivähoidon yhteistyötä on pidetty kasvatuksen 

kulmakivenä, mutta yhteistyön orientaatio on vaihdellut kulloinkin vallalla olleen kasvatusajattelun 

mukaisesti. Etenkin lastentarhapedagogiikan fröbeliläiset alkujuuret korostivat kotien kasvatustyön 

tukemista ja aina 1960–1970 luvuille asti yhteistyö perheiden kanssa oli itsestäänselvyys. 

Esimerkiksi osapäiväisten lastentarhalaisten kotiäidit osallistuivat aktiivisesti vanhempainiltoihin, 

talkoisiin, ym. opettajien järjestämiin toimintoihin. (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 34.) 

 

Jakku-Sihvonen (1982, 57) onkin todennut eri tutkijoihin viitaten, että vanhemmat olivat 1970-

luvulla erittäin halukkaita jakamaan vastuuta kasvatuksesta yhteiskunnan eri instituutioiden kanssa. 

Myös Lahti-Kotilainen (1979, 47) korostaa, että vanhempia kiinnosti päiväkodin toiminnan 

suunnittelu ja lasten kasvatus, koskien ongelmien ratkaisua sekä toiminnan ohjausta. Lisäksi 

vanhemmat olivat halukkaita varmaan suhteellisen paljon aikaa yhteisiin keskusteluihin päivähoidon 

henkilökunnan kanssa. 

 

1970-luvulla vallinneen rationalisoidun varhaiskasvatustyön aikana lasten vanhempien kanssa 

tehtävä yhteistyö jäi kuitenkin selvästi taka-alalle. Silloin ajateltiin, että päivähoitohenkilökunta 

kykenee tekemään päivähoidossa olevia lapsia koskevat ratkaisut koulutuksensa ja 

työkokemuksensa perusteella. Yhteistyö olikin lähinnä ammatillisen autonomian säilyttävää työtä, 

jossa raja ja vastuunjako kodin ja päiväkodin välillä oli selvä: päivähoitohenkilökunta ei puuttunut 

kotikasvatukseen, eikä vanhempien oletettu puuttuvan päivähoidon toimintaan. (Hujala, Puroila, 

Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 112,126–127). Päiväkodin henkilökunnan suhtautumisesta 

yhteistyöhön vanhempien kanssa kertoi myös Lahti-Kotilaisen (1979, 22) tekemä havainto siitä, että 

päiväkodin työntekijät pitivät päiväkodin toiminnasta tiedottamista tärkeämpänä kuin yksityisen 
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lapsen asioista tiedottamista. 1970-luvun päivähoidossa yksilöllisyyden huomioimiseen olikin vielä 

pitkä matka.   

 

1970-luvun yhteistyön tavoitteettomuuden, pinnallisuuden ja sattumanvaraisuuden taustalla olivat 

yhteistyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden niukkuus. (Huttunen 1981, 12).  Lisäksi päivähoidon 

henkilöstö ei ollut vielä 1970-luvulla sisäistänyt yhteistyötä perheiden kanssa omaan toimenkuvaan 

kuuluvaksi, mikä johtui osittain koulutuksen puutteellisuudesta. Näin ollen yhteisten tavoitteiden ja 

toimenkuvan selkiintymättömyys eivät lisänneet yhteistyöhalua ja motivaatiota päivähoidon 

ammattikunnan keskuudessa. (Huttunen 1984, 11.) 

 

1970-luvulla päivähoidon ja vanhempien välinen yhteistyö tapahtuikin Huttusen (1984, 11) mukaan 

lähinnä päiväkodin ehdoilla ja siten se tuki ensisijaisesti päiväkodin toimintaa. Vanhemmat eivät 

saaneet tarpeeksi tukea omaan kotona tapahtuvaan kasvatustyöhönsä ja tästä johtui ainakin osittain 

työntekijöiden kokema joidenkin vanhempien haluttomuus yhteistyöhön päivähoidon kanssa. 

(Huttunen 1984, 11.) Lisäksi 1970-luvulla taloudellisen nousukauden myötä kasvatuskeskusteluissa 

oltiin huolestuneita lähinnä koulutettavuudesta ja siinä huumassa perheitä ei juurikaan muistettu 

huomioida. Käytännössä yhteistyö perheiden kanssa jäi taka-alalle senkin takia, että 

varhaiskasvatuksessa korostettiin esiopetusta sekä opettajajohtoista oppimista. (Hujala-Huttunen & 

Nivala 1996, 34.)   
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6.2 1980-luku – nopeasti kehittyvä hyvinvointiyhteiskunta päivähoidon 

kasvatustavoitteiden taustalla 
 

6.2.1 Hyvinvointia hyvinvointivaltiossa  

 

1980-luvulla suomalaista yhteiskuntaa voitiin syystäkin kutsua hyvinvointiyhteiskunnaksi, sillä 

elintason nousun myötä yhä useampi perhe pääsi nauttimaan hyvinvointiyhteiskunnan 

maksuttomista palveluista. (Keurulainen 1998, 17). Kinnunen (1995, 35) onkin todennut, että 

hyvinvointivaltion laajetessa 1980-luvun aikana keskeinen osa suomalaista sosiaalihuoltoa ja 

perustoimeentuloturvaa uudistettiin, eläkejärjestelmiä laajennettiin ja lapsiperheiden tuki- ja 

palvelujärjestelmää monipuolistettiin. Keurulaisen (1998, 17) mukaan suomalaiset pääsivät 

nauttimaan makeasta elämästä, sillä kokonaistalouden ollessa hyvä, palkat nousivat ja kulutus 

kasvoi. Rahapolitiikan ollessa löysää myös luottojen määrä kasvoi ja ihmisten velkamäärä lisääntyi. 

Tällainen elämäntyyli ja hyvinvointivaltion nousukausi jatkui aina 1990-luvun alkupuolelle saakka. 

(Keurulainen 1998, 17.).  

 

Hyvinvointiyhteiskunnan lisäksi 1980-luvun suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillisiä ilmauksia 

olivat informaatioyhteiskunta, jälkiteollinen yhteiskunta, korkeateknologinen yhteiskunta ja 

palveluyhteiskunta. Informaatioyhteiskunnasta puhuttiin erityisesti silloin, kun haluttiin korostaa 

tietotekniikan nopeaa leviämistä työelämään. (Kortteinen 1985). Jälkiteollinen yhteiskunta kuvasi 

puolestaan koulutuksen kasvavaa yhteiskunnallista merkitystä. (Haranne & Allardt 1974). 

Korkeateknologisesta yhteiskunnasta puhuttiin taas silloin, kun haluttiin korostaa ihmispääoman, 

”human capital”, merkitystä keskeisenä tuotantotekijänä (de Geer 1986) ja palveluyhteiskunnasta 

silloin, kun haluttiin tähdentää palveluammateissa työskentelevien määrän lisääntymisestä. (Alestalo 

1986). Allardt (1989, 21) tähdentää, että kaikki edellä olevat neljä käsitettä kuvasivat omalla 

tavallaan sitä, miten ihmiset 1980-luvun Suomessa elivät eri tavalla kuin teollisen 

yhteiskuntamuodon vallitessa. Allardt kutsui suomalaista yhteiskuntaa informaatioteknologiseksi 

yhteiskunnaksi, koska siinä yhdistyvät kaikki keskeiset 1980-luvun yhteiskuntamuodolle olennaiset 

ilmiöt, kuten informaatiotekniikan yleistyminen sekä yleisen koulutuksen ja ihmispääoman 

merkityksen nouseminen. (Allardt 1989, 20–21.) 
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Allardt´in (1989, 21–25) mukaan informaatioteknologiselle yhteiskunnalle oli tyypillistä 

kansainvälistyminen. Tämä näkyi ennen kaikkea yritysmaailmassa, kauppapolitiikassa, 

populaarikulttuurissa kuin korkeakulttuurinkin alueilla. Kansainvälistymisen seurauksena myös 

suhtautuminen etnisiin ja kielellisiin vähemmistöihin muuttui suvaitsevaisemmaksi. Lisäksi muuttui 

ihmisten suhde työhön.  Kun teollisessa yhteiskunnassa oli tehty tarkka ero työn ja vapaa-ajan 

suhteen, hämärtyi se uuden yhteiskuntamuodon syntyessä.  Informaatioteknologisessa 

yhteiskuntamuodossa kehitystä ohjasi ennen kaikkea ihmispääoma, ”human capital” eli ihmisen 

kyvyt, kokemukset ja tiedot sekä heidän muodostamat epäviralliset verkostot. Palkkatyö lakkasi 

ikään kuin olemasta ja ihmisten tulot alettiinkin sitoa yhä useammin tehtävään, jonka myötä 

ihmisten itsemääräämisoikeus työn säätelyyn nousi keskeiseksi vaatimukseksi. Entisajan 

tehdasorganisaatio alkoi vähitellen murentua ja hävitä ja tilalle tulivat uudet rakenteet, jotka sallivat 

suuremman vapauden ja enemmän yksilöllisiä vaihtelumuotoja kuin teollisen yhteiskunnan 

työelämän järjestelyt. (Allardt 1989, 21–25.)  

 

6.2.2 Hyvinvointiperhe työelämässä 

  

1980-luvun Suomessa asui hyvinvointiperhe, joka nautti korkeatasoisista ja maksuttomista 

yhteiskunnan tarjoamista sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista, jotka olivat kaikkien kansalaisten 

saatavilla. Hyvinvointiin liittyi yhteiskunnan palvelujen lisäksi koko ajan voimistunut tasa-arvon ja 

yksilöllisyyden korostaminen. (Keurulainen 1998, 19.)     

 

Suomalaisen perheen hyvinvoinnista ja hyvinvointivaltion palveluista huolimatta, puheet perheen 

kriisiytymisestä alkoivat kuitenkin yleistyä. Kriisiytyminen nähtiin ennen kaikkea 

hyvinvointivaltion arvostaman yksilöllisyyden merkityksen kasvun seurauksena. Jallinojan 

(1984,109) mukaan familistisen perhekäsityksen puolestapuhujat olivat sitä mieltä, että perhe ei 

voinut hyvin ja sanoivat sen olevan kriisissä, kun taas individualistisen perhekäsityksen puoltajat 

toivottivat tervetulleiksi sellaiset ilmiöt, jotka familistiselta kannalta katsottuna merkitsivät kriisiä. 

Toisaalta ihmiset olivat itse alkaneet havaita individualististen tarpeidensa ja ratkaisunsa 

aiheuttaneen ongelmia perheen sisällä, sillä 1980-luvun näkemystä perheestä sävytti edelleen 
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familistinen näkemys. Sen vuoksi se sai niin monen asian, kuten ihmisten yksilölliset tarpeet 

näyttämään niin ongelmallisilta. (Jallinoja 1984, 109.) 

 

Se, että Suomessa oli käyty jo 1800-luvulta lähtien keskusteluja kahden toisilleen vastakkaisen 

perhenäkemyksen pohjalta, osoitti Jallinojan (1984, 109–110) mielestä sen, että perheen ja yksilön 

välinen suhde oli modernin ihmisen mieltä keskeisesti askarruttava kysymys. Individualististen 

perheratkaisujen yleistymistä voitiin pitää merkkinä siitä, että perhe oli joutunut entistä useammin 

alistumaan sen jäsenten henkilökohtaisille tarpeille. Tässä suhteessa perhe ei ollut enää niin vahva 

kuin ennen, mutta toisaalta se ei ollut heikentynytkään olennaisella tavalla. Edelleen ihmiset 

toivoivat perheeltä paljon ja suurimmalle osalle heistä se oli tärkeämpää kuin työ. Jallinoja pohtii, 

että ehkä perheen kriisin pohja olikin siinä, että perheeltä odotettiin niin paljon enemmän, kuin mitä 

se pystyi modernille ihmiselle tarjoamaan.  1980-luvun tilannetta kuvasti hyvin se, että ihmiset 

elivät yksilöinä, mutta perheissä. Tämä miellettiin tuskalliseksi, jos tilannetta arvioitiin 

familistisessa hengessä ja toisaalta hankalaksi, kun sitä tarkasteltiin individualismin hengessä. 

(Jallinoja 1984, 109–110.)  

 

Individualismin korostamisen lisäksi 1980-luvun perhettä sävytti myös ansiotyön ja perhe-elämän 

yhdistäminen, sillä pikkulasten vanhempien työvoimaosuuden määrä oli 87 % vuonna 1984. Äitien 

työvoimaosuus oli 77 % ja isien 97 %, kotiäitejä oli enää vain 7.3 %. Tärkein syy ja motiivi 

palkkatyössä käymiseen esimerkiksi lasten äideillä olivat taloudelliset tekijät, sillä perheen 

hyvinvointi oli hankittava rahalla tai työllä. Modernille 1980-luvun yhteiskunnalle olikin tyypillistä 

rahan keskeinen merkitys, ei vain aineellisten vaan myös sosiaalisten, ”henkisten” hyödykkeiden 

hankkimisen välineenä ja lisäksi taustalla olivat myös yleisemmät arvostukset ja niissä tapahtunut 

kehitys. Koulutuksen lisääntyminen ja sosiaaliset tarpeet olivat esimerkkejä arvostusten 

muuttumisesta ja erityisesti naisten kohdalla perinteinen kotiäidin rooli ei enää tyydyttänyt naisten 

yksilöllisiä kasvupyrkimyksiä, vaan itsensä toteuttaminen alkoi vaatia elämänpiirin laajentamista 

kodin ulkopuolelle. (Lahikainen & Strandell 1984, 21–22.)  

 

Naisten siirtyminen perinteisestä äidinroolista kaksoisroolin kantajaksi alkoikin aiheuttaa laajempia 

muutospaineita sekä perhe-elämän että yhteiskunnan työelämän roolikäsityksissä. Kun perheissä 

perinteisen roolikäsityksen myötä vastuu lastenkasvatuksesta oli ollut äidillä ja taloudellinen vastuu 
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isällä, vaikutti naisten lisääntynyt aktiivisuus työelämässä siihen, että lastenhoito ja vastuu oli 

alettava jakaa uudella tavalla.  (Lahikainen & Strandell 1984, 23–24). Molempien vanhempien 

työssäkäynti merkitsi perheelle, etenkin lapselle sitä, että yhdessäolo vanhempien kanssa alkoi olla 

ajallisesti rajoittunutta ja työelämä alkoi luoda raameja perheen arjelle. Suominen (1979, 59) onkin 

todennut, että vaikka päivittäinen työaika Suomessa oli vähentynyt, ei vapaa-aika ollut kuitenkaan 

juuri lisääntynyt. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että yhteiskunnan toiminnot olivat voimakkaasti 

eriytyneet varsinkin taajama-alueilla eli työn, asumisen, palvelujen ja vapaa-ajan toiminnot oli 

keskitetty tietyille alueille ja ihmisillä meni tästä johtuen yhä enemmän aikaa siirtymiseen paikasta 

toiseen. Myös Lahikainen ja Strandell (1984, 33) sekä Haavio-Mannila (1984, 196) ovat löytäneet 

samansuuntaisia tuloksia työelämän ja perhe-elämän yhdistämisestä.   

 

6.2.3 Humanististen arvojen nousu  

 

1980-luvulle tultaessa normatiivis-maturatiivisen ja kognitiivisen suuntauksien näkemykset ikään 

kuin sulautuivat ja lasta alettiin tarkastella enemmän kokonaisvaltaisesti, korostaen samalla sekä 

hänen fyysistä, emotionaalista että kognitiivista kehitystä. Kognitiivisten alueiden ylikorostaminen 

oli kuitenkin vähentynyt ja tilalle oli tullut humanistisen tradition periaatteita; itsetunnon ja – 

luottamuksen sekä oma-aloitteisuuden ja persoonallisuuden tasapainoinen kehittyminen. Lapsen 

”valmennusbuumi” oli jäänyt näin ollen 1970-luvun ilmiöksi. Humanistit korostivat siis 

kognitiivista ja normatiivis-maturatiivista käsitystä enemmän ihmisessä itsessään olevia 

kasvumahdollisuuksia, joihin yksilö kykeni vaikuttamaan tietoisilla päätöksillä ja pyrkimyksillä. 

Ihmisen kasvun ja kehityksen nähtiin näin ollen jatkuvan koko elämän ajan ja varhaiskasvatusiän 

kokemusten merkitystä ei sen vuoksi enää korostettu niin paljoa kuin psykoanalyyttisessa tai 

kognitiivisessa suuntauksessa. Varhaislapsuutta sinänsä pidettiin edelleen tärkeänä kehitys- ja 

elämänvaiheena. (Tähtinen 1992, 214.) Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski ja Nivala (1998, 37) 

tähdentävät, että humanistinen suuntaus korosti ennen kaikkea ihmisten ainutkertaisuutta, arvoa ja 

luovuutta ja keskeisin näkökulma oli ”minän” aseman korostuminen.  

 

Humanistit korostivat aiempia suuntauksia enemmän myös lapsen tasa-arvoisuutta vanhempiin 

nähden ja lapsen kunnioittamisen tuli olla kaiken kasvatuksen perusta. Lapsen toivottiin kasvavan 
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myös sisäisesti ohjautuvaksi uskoen samalla omiin kykyihinsä ja vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

Kaiken tämän toivottiin johtavan siihen, että lapset kykenisivät elämään omaa elämäänsä ja 

totuttamaan itseään, sillä humanistit pitivät vapauden ja tasavertaisuuden lisäksi tärkeänä 

vastuuntuntoiseksi kehittymistä.. Näin ollen lapsi pystyisi ottamaan elämässään vastuun sekä 

itsestään että kanssaihmisistään. Humanistisen tradition myötä myös kodin merkitys lapsen kasvuun 

ja kehitykseen vaikuttavana tekijänä alkoi voimistua (Tähtinen 1992, 215–217.) 

 

Humanististen arvojen lisääntyminen 1980-luvulla katsottiin liittyvän kiinteästi 

individualisaatioprosessiin, joka oli koko ajan voimistunut suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi 

siihen vaikutti 1970-luvun loppupuolen ja 1980-luvun alkupuolen romanttisuusaalto, jolloin erilaiset 

vaihtoehtokokeilut, kuten ympäristöliikkeet, kehitysmaayhdistykset ja vihreäliike saivat jalansijansa 

suomalaisessa kulttuurissa. Usko länsimaiseen jatkuvaan kehitykseen ja teknologian 

kaikkivoipaisuuteen oli alkanut horjua ja romanttisuusaallon myötä myös kiinnostus erilaisiin 

vaihtoehtopedagogiikoihin, kuten steinerlaisuuteen alkoi voimistua. Tähän 1980-luvun murrokseen 

sopi erittäin hyvin humanististen arvojen nousu, joka korosti ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita. 

(Tähtinen 1992, 246–247.) 

 

6.2.3.1 Heikkenevä vanhemmuus 

 

Kognitiivisen kasvatuskäsityksen vaikutus 1980-luvun vanhemmuudessa näkyi käytännön tasolla 

muun muassa realistisuutena kasvatusasioita kohtaan, eikä vanhempia syyllistetty enää niin 

voimakkaasti lapsen epäonnistumisista kuin aiemmin. Toisaalta kognitiivinen suuntaus alkoi asettaa 

vanhemmille selvästi enemmän vastuuta ja odotuksia kuin normatiivis-maturatiivinen suuntaus; 

vanhempien tuli luoda positiivinen vaikutussuhde lapseen sekä hänen yksilöllistymisensä että 

sosiaalistumisensa kannalta ja lisäksi kaikki lapsen kehityksen tukeminen ja stimulointi nähtiin 

vanhempien keskeisenä tehtävänä. Vanhemmilla tuli olla myös aikaa lapsilleen, lasten kanssaan tuli 

seurustella sekä selittää ja ohjata heitä kehittäviin toimiin. Lisäksi lasta tuli tukea ja rohkaista 

uteliaisuuteen ja kiinnostukseen ympäröivää elämää ja ympäristön tapahtumia kohtaan. Vähitellen 
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vanhemmuus ja kasvatustoiminta alettiin kuitenkin nähdä prosesseina, jossa myös vanhemmat itse 

kasvoivat ja kehittyivät (Tähtinen, 1992, 212.) 

 

Humanistisen suuntauksen myötä vanhemman ja lapsen välillä alettiin korostaa yhä enemmän tasa-

arvoa. Kun aiemmin vanhemmat olivat toimineet auktoriteetteina lapsilleen, alkoivat lapset 

vähitellen lähentyä vanhempia. Humanistit alkoivat kritisoida myös aiempaa enemmän vallitsevaa 

äiti-ideaalia, jonka mukaan äidin tuli olla ymmärtäväinen, pedagoginen ja suvaitsevainen; 

superleikkikaveri ja superopettaja. He näkivätkin tällaisten epärealististen myyttien rikkomisen 

tärkeäksi ja vanhemmuus tuli edelleen nähdä realistisesti. Vanhempien tuli sallia myös omat 

voimattomuuden tunteet ja heidän tuli hyväksyä inhimillisyytensä ja erehdyksensä; vanhempien ei 

missään nimessä tullut olla täydellisiä. Humanistisen suuntauksen myötä vanhemmille alettiin 

asettaa vähemmän vaatimuksia kuin aiemmin ja korostettiin sitä, että vanhempien tuli huolehtia 

myös itsestään ja omista tarpeistaan. Tärkeänä vanhemmuudessa pidettiin sitä että vanhemmat 

kykenisivät välittämään lapsille rehellisesti omat tuntemuksensa. (Tähtinen, 1992, 217–218.) 

 

Muutokset vanhemmuudessa voidaan kasvatuskäsitysten ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten 

lisäksi kytkeä vahvasti myös yhteiskunnan sukupuolijärjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin, 

naisten ja miesten roolien moninaistumiseen. (Korhonen 1999, 33). 1980-luvulle tultaessa naisten ja 

miesten rooleissa oli tapahtunut selvästi muutoksia, etenkin tasa-arvoon nähden ja siihen oli osaltaan 

vaikuttanut naisten palkkatyöläistyminen. Lasten kasvattaminen alkoi äidin ohella koskettaa myös 

isää ja isyys alkoikin vähitellen kiinnostaa useita tutkijoita. Sen seurauksena isyyden merkitys 

alettiin nähdä merkityksellisenä myös lapsen kannalta.  

    

Vuori (2003, 51–52) ja Alasuutari (2003, 20) korostavatkin, että isyys nostettiin 1980-luvulla 

keskeiseksi perheteemaksi. Tämä näkyi muun muassa siten, että Mannerheimin lastensuojeluliitto 

sekä Väestöliitto nimesivät 1980-luvun ”isän vuosikymmeneksi”. Isyyskeskusteluun ja – 

tutkimukseen luotiin tällöin myös uusi käsite ”uusi isyys”, jolla tarkoitettiin miestä, joka pyrki 

tietoisesti täysimääräiseen isyyteen ja läheiseen suhteeseen lapsen kanssa. Isyyden tutkimus 

syrjäyttikin 1980-luvun aikoihin äidit kiinnostuksen kohteina ja sen myötä alettiin esittää, että isät 

kykenevät hoivaamaan lasta siinä missä äiti. Myös lainsäädännössä siirryttiin 1980-luvuin kuluessa 

yhä enemmän äitiyttä määrittävistä laeista sukupuolineutraaleihin vanhempien oikeuksia ja 
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velvollisuuksia koskeviin lakeihin sekä isien erikoisoikeuksiin. (Alasuutari 2003, 20; Vuori 2003, 

51–52.)  

 

Allahwerdin (1981) mukaan vanhempien merkitys kasvattajina väheni 1980-luvulla, koska vastuu 

kasvatuksesta oli vähitellen siirtynyt yhä enemmän ammattikasvattajille. Palveluyhteiskunnassa 

perhe ja yhteiskunta olivat ikään kuin riippuvaisia toisistaan ja siten kasvatukseen erikoistuneet 

ihmiset olivat alkaneet korvata vanhemmat auktoriteetteina. (Huttunen 1984, 18.) Kiesiläinen (1988, 

33) on nimittänyt tätä ilmiötä vanhemmuuden heikkenemiseksi, sillä käytännössä kasvatuksen 

yhteiskunnallistuminen oli merkinnyt sitä, että vanhemmista oli tullut epävarmempia kasvattajina ja 

kunnioitus asiantuntijoita kohtaan oli lisääntynyt kaikissa kasvatuskysymyksissä. Myös Huttunen 

(1983, 26–27) painottaa, että vanhemmat olivat alkaneet 1980-luvulla turvautua liikaa 

työntekijöiden asiantuntemukseen, eivätkä itse tulleet ajatelleeksi, että heillä oli oikeus ja 

velvollisuus osallistua lasten kasvatukseen myös kodin ulkopuolella.   

 

6.2.3.2 Lapsen ja vanhempien välinen suhde tasavertaistuu 

 

Humanististen arvojen nousun myötä 1980-luvulla, alkoi myös julkishallinto täsmentää suhdetta 

lapsiin. Hyvinvointivaltion kehitys yksilöllisyyttä ja tasa-arvoa korostavaksi sekä samansuuntaiset 

”ajan hengen” mukanaan tuomat arvostukset kasvatuskäsityksissä olivat vaikuttaneet myös lapseen 

ja lapsuutta koskeviin käsityksiin ja 1980-luvulla valtio uudistikin lapsia koskevan lainsäädäntö 

perusteellisesti 

 

Aiemmin lapsen hoito oli tulkittu lainsäädännössä siten, että lapsi alistettiin vanhempien 

päätösvaltaan. Hoitoa pidettiin vanhemmille kuuluvana oikeutena ja velvollisuutena, kun taas 

lapsella ei perinteisen oikeusajattelun mukaan ollut ollenkaan omaa päätösvaltaa. Vanhemmilla oli 

myös oikeus pakottaa lapset tottelemaan. 1980-luvulla lapsen asema alettiin nähdä kuitenkin 

erilaisena. Lapsella oli oikeus hoitoon ja huolenpitoon ja hoidon oli täytettävä laissa määritellyt 

tavoitteet ja periaatteet. Periaatteessa lapsen ja hänen huoltajansa välinen suhde määriteltiin tasa-

arvoiseksi vuorovaikutussuhteeksi. Huoltajien päämääränä oli kasvattaa lapsi itsenäiseksi yksilöksi 

ja kansalaiseksi lapsen yksilölliset tarpeet ja toivomukset huomioon ottaen. Myös lapsen 

persoonallisuus tuli tunnustaa ja sitä piti kunnioittaa. (Lahikainen & Strandell 1987, 134.) 
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Lapselle annettiin myös oikeus osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja hänen mielipidettään 

tuli arvostaa asioissa, jotka hän pystyi ymmärtämään. Tämä oli osa siitä tavoitteesta, jonka mukaan 

lasta opetettiin vastuulliseksi ja tekemään omia itsenäisiä päätöksiä ja valintoja. Lastensuojelun 

johtavana periaatteena oli ennen kaikkea lapsen hyvinvointi ja laki määritteli, että lapsella oli oikeus 

turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön ja monipuoliseen kehitykseen. Oikeudellisessa 

mielessä lapsesta oli tullut 1980-luvulla subjekti, kun hän aiemmin oli ollut objektin asemassa. 

1980-luvulla lapsen autonomiaa lisättiinkin huomattavalla tavalla.  (Lahikainen & Strandell 1987, 

134–135.; Alanen & Bardy 1990, 63–64) 

 

Uuden lainsäädännön keskeisenä periaatteena oli tasa-arvon lisääminen toisaalta lapsen ja hänen 

huoltajan välillä ja toisaalta lasten keskinäisten suhteiden välillä. Lasta haluttiin tarkastella ennen 

kaikkea vapaana ja sitoutumattomana yksilönä. 1980-luvulla lasten ongelmat ja tarpeet alettiin 

nähdä myös erilaisina kuin ennen. Ongelmina nähtiinkin turvallisuus sosiaalisessa ja kulttuurisessa 

mielessä, joista oli tullut ongelmia hyvinvointivaltion kehittymisen myötä. Tärkeää oli turvata myös 

lapsen emotionaaliset tarpeet eli ymmärtämys, hellyys ja läheisyys. (Lahikainen & Strandell 1987, 

136–137; Alanen & Bardy 1990, 63–64.) 

 

Lapsuus oli siis monin tavoin yhteydessä sekä kansakunnan että valtion kehitykseen.  

Lastensuojelun ajatuksena 1980-luvulla oli se, että kun yhteiskunta kävi koko ajan vaarallisemmaksi 

ja monimutkaisemmaksi, alettiin perhe nähdä turvallisuuden tyyssijana vaarallisessa yhteiskunnassa. 

Siksi lasta oli suojeltava yhteiskunnan kehityksen kielteisiltä seurauksilta ja siten yhteiskunta alkoi 

tarjota apua muun muassa tukemalla lapsiperheitä ja suojelemalla lapsen läheisiä suhteita 

vanhempiinsa. Enää ei luotettu siihen, että vanhemmat yksistään selviäisivät lapsen kasvattamisesta, 

vaan haluttiin vahvistaa vanhempien kasvatusmahdollisuuksia ja – kykyjä. Näin ollen vanhempien 

tuli saada tukea kasvattajan tehtävässään. (Lahikainen & Strandell 1987, 138.) 

 

Niikko (2001, 59–60) on puolestaan tutkinut lapsuutta erilaisten sosiaalihallituksen ja 

kouluhallituksen julkaisemien opetussuunnitelmien välityksellä ja hän toteaa, että 1980-luvulla alkoi 

näkyä merkkejä paluusta lapsi- ja oppilaskeskeiseen ajatteluun. Tämä näkyi muun muassa siten, että 

lasta alettiin tarkastella kehityspsykologisten vaiheteorioiden ja herkkyyskausien pohjalta. 
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Yhteiskunnan individualisaatioprosessi heijastui myös opetussuunnitelmiin, sillä lapsen kehitys 

haluttiin nähdä yksilöllisenä ja kehitysnopeus katsottiin olevan jokaisella lapsella erilainen. Lapsi 

tuli nähdä oman toiminnan subjektina ei objektina kuten aiemmin.  Myös lapsuusiällä oli oma 

itsenäinen merkitys ja arvo ihmiselämässä ja sen tuli olla jokaiselle lapselle onnellista aikaa. (Niikko 

2001, 59–60.) 

 

6.2.4 Päivähoidon kasvatustavoitteet  

 

Vuonna 1973 voimaan tulleen päivähoitolain seurauksena lasten päivähoito oli alkanut laajeta 

nopeasti.  Kunnallinen päivähoito säilyi kuitenkin edelleen 1980-luvun alkupuolella valikoivana 

palvelumuotona, sillä paikoista oli runsas pula ja sen seurauksena päivähoitoon valittiin lapsia 

vanhempien tulojen perusteella. Hyvätuloisten perheiden lapset eivät juurikaan onnistuneet saamaan 

kunnallista päivähoitopaikkaa. Tämä oli ristiriidassa vuoden 1973 lakiin kirjatun 

universaalisuusperiaatteen kanssa, sillä olihan päivähoitolain tavoitteeksi kirjattu päivähoidon 

tarjoaminen kaikille sitä tarvitseville. (Anttonen 2003, 168.)  

 

Jo päivähoitolain voimaan astumisen jälkeen, nopeasti muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksesta oli 

maassamme aloitettu laajempi keskustelu päivähoidon kasvatustyön tavoitteista ja sisällöistä. 

Merkittävään tulokseen päästiin viimein vuonna 1980, jolloin julkaistiin päivähoidon 

kasvatustavoitteita käsittelevä mietintö. Mietinnön pohjalta päädyttiin lopulta siihen, että vuonna 

1973 säädettyyn päivähoitolakiin lisättiin vuonna 1983 erillinen tavoitepykälä, jossa määriteltiin 

päivähoidolle valtakunnalliset kasvatustavoitteet. (Ojala 1993, 178.) 

 

Välimäen (1998, 141) mukaan päivähoidon kasvatustavoitekomitean perustamisen myötä 

julkishallinnon järjestämän päivähoidon suhdetta perheisiin ryhdyttiin täsmentämään. Komitea 

halusi painottaa kasvatustavoitteiden riittävän laaja-alaista tarkastelua, sillä sen lähtökohtana olivat 

muuttuvan yhteiskunnan vaikutukset kotien kasvatustilanteeseen ja päivähoidon kehittymiseen. 

Toisaalta haluttiin säilyttää vanha lastentarhaperinne. Kasvatuskomitea esitti päivähoidon 

kasvatustavoitteet prosessitavoitteina, joihin kasvattajan ja lasten välisen vuorovaikutussuhteiden 

lisäksi vaikuttivat kasvatus- ja toimintatilanteisiin mukaan tulevat tekijät. Kasvatus nähtiin näin 

ollen vuorovaikutustapahtumana, jossa kodin ja päivähoidon välinen yhteistyö oli tavoitteiden 
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toteutumisen kannalta ehdoton edellytys. Lisäksi vanhempien tuli saada tietää millaista kasvatusta 

lapsi saa. (Välimäki 1998, 141.) 

 

Kasvatustavoitepykälän mukaan päivähoidon tavoitteena oli tukea päivähoidossa olevien lasten 

koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 

tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tuli tarjota lapselle myös jatkuvat turvalliset ja lämpimät 

ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon 

ottaen suotuisa kasvuympäristö. Lisäksi huomioon tuli ottaa lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet 

edistämällä lapsen fyysisiä, sosiaalisia ja tunne-elämän kehityksen osa-alueita sekä tukea lapsen 

esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon 

tuli myös tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä vaalia hänen elinympäristöään. 

(Päivähoidon kasvatustavoitekomiteanmietintö, 1980, 103–104.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1980-luku oli varsinaisesti päivähoidon kasvun kautta 

hyvinvointipalvelun puitteissa. Tärkeää oli myös vapauttaa päivähoitoon sisältyvä asetelma huono-

osaisuuden palveluna. Vaikka julkishallinto teki päivähoidosta universaalin palvelun, oli tärkeää 

kirjata erikseen myös sisältö eli kasvatus ja oleellisinta tässä oli se, että kasvatuksesta tuli yhteisen 

toiminnan haaste sen sijaan, että yhteiskunnallisesti parempiosaiset ja julkishallinto sanelivat sen, 

miten huono-osaisten lapsia kasvatetaan. Merkittävin muutos suhteissa perheisiin oli kuitenkin se, 

että lasten vanhemmat otettiin aiempaa enemmän huomioon päivähoitoa suunniteltaessa. Tämä 

näkyi siten, että vanhempien tuli saada tietää, millaista kasvatusta lapsi päivähoidossa saa. Se oli 

Välimäen mielestä julkishallinnon hoitojärjestelyratkaisuna vähintäänkin yhtä merkittävä 

linjausmuutos kuin saattaa itse päivähoito sosiaalipalveluksi. Tämän myötä komitea linjasi 

voimakkaasti myös lasten vanhempien ensisijaisuutta lapsensa kasvattajina. (Välimäki 1998, 143.) 

 

6.2.4.1 Humanistiset arvot eivät pysty uudistamaan päiväkotipedagogiikkaa 

  

Humanistisen kasvatuskäsityksen esiinnousu 1980-luvulla vaikutti myös päiväkotipedagogiikkaan ja 

Brotherus ja Helimäki (1990, 22–23) ovatkin nimittäneet 1980-lukua ns. humanisoidun 

varhaiskasvatuksen ajaksi. Kasvatuksessa painotettiin lapsen kehitysmahdollisuuksia ja niiden 

parantamista ja kasvatustyö pohjautui lapsiryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen ohjailuun sekä 
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yhteiseen ongelmanratkaisuun. Käytännön opetuksessa keskeistä oli vuorovaikutustaitojen 

harjaannuttaminen. Humanisoitu varhaiskasvatus painotti lapsen yksilöllisyyttä, vaikka kasvattajan 

ja lapsen välinen suhde olikin edelleen pääsääntöisesti yksisuuntainen, aikuisesta lapseen. 

(Brotherus & Helimäki 1990, 22–23; Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 13.) 

 

Hujalan, Puroilan, Parrila-Haapakosken ja Nivalan (1998, 38–41, 112) mukaan humanistinen 

suuntaus oli 1980-luvulla kuitenkin äärimmäisen lapsikeskeinen, sillä lapset nähtiin olevan 

viimekädessä itse vastuussa omasta kehityksestään. Koska humanistinen suuntaus korosti lapsen 

yksilöllisyyttä ja hänen omaa ennalta määrättyä potentiaalia, jäi ympäristön merkitys kasvatuksessa 

melko vähäiseksi. Kasvatus oli näin ollen lähinnä lapsen tukemista ja kannustamista, ei niinkään 

ohjaamista. Kasvattajan tehtävänä olikin lapsen tarkkaileminen ja havainnoiminen. (Hujala, Puroila, 

Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 38–41, 112.) 

 

Yksilöllisyyden huomioonottamisen lisääntyminen sekä kokonaisvaltaisen kasvatusnäkemyksen 

painottuminen 1980-luvulla näkyi muun muassa myös Sosiaalihallituksen julkaisemissa alle 

kolmevuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelmassa (Sosiaalihallituksen julkaisuja 4/1986) 

sekä kolme-viisivuotiaiden lasten päivähoidon toimintasuunnitelmassa. (Salminen 1988). Pyykkö, 

Vuorio ja Salpakivi (1985, 70) korostivat puolestaan lapsikeskeisyyttä päivähoidon 

kasvatustoiminnan suunnittelun lähtökohtana.  

 

Niirasen ja Kinoksen (2001, 70) mukaan 1980-luku oli päivähoidossa kuitenkin yleisesti ottaen 

pedagogisen hämmennyksen aikaa, sillä. kasvatustavoitepykälästä huolimatta päivähoidon 

pedagogiikka pysyi edelleen hyvin tuokiokeskeisenä. Muun muassa Lantz ja Pingel (1988), jotka 

tutkivat Ruotsissa vastaavaa ilmiötä ovat todenneet, ettei moniarvoisen yhteiskunnan 

”yleispätevien” ja” kaikille sopivien” tavoitteiden oltu nähty vaikuttavan käytännön toimintaan. 

Vaikka tavoitteiden katsottiin vahvistavan henkilöstön ammatti-identiteettiä, nähtiin varsinaisen 

toiminnan koostuvan kokonaan muista seikoista kuten työntekijöiden persoonallisuudesta ja 

koulutuksesta sekä henkilöstön työoloista ja päivähoidon taloudellisista resursseista. 1980-luvun 

loppupuoli olikin päivähoitopedagogiikan kannalta ”tyhjää” aikaa, sillä kasvatustavoitteista ja 

oppaista huolimatta käytännön toimintaa ei pystytty uudistamaan.  (Niiranen & Kinos 1999, 70–72.) 
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Niiranen ja Kinos (2001, 72) korostavat kuitenkin, että päivähoitopedagogiikan hyvänä puolena oli 

se, että käsitys päivähoidosta sosiaalipalveluna voimistui. Toisaalta päivähoito nähtiin edelleen 

kuitenkin aikuiskeskeisenä kuin lapsikeskeisenä. Tästä johtuen 1980-luvun loppupuolella alettiinkin 

vähitellen julkaista tutkimuksia, joissa päivähoitokäytäntöjä arvioitiin ja pyrittiin kehittämään 

lapsikeskeiseen suuntaan. Samalla tunnetuksi tulivat erilaiset vaihtoehtopedagogiikat kuten 

steinerlaisuus ja Reggio Emilia-lähestymistapa. Pedagogiikan uudistamiseen vaikutti osaltaan myös 

humanististen arvojen mukanaan tuoma ”ajan henki”, joka suosi erilaisia vaihtoehtokokeiluja ja –

pedagogiikoita.  

 

6.2.4.2 Esiopetus – valmennusta koulua varten 

 

1980-luvulla esiopetusta vietiin eteenpäin sekä opetussuunnitelmaratkaisuin että 

lainsäädäntökeinoin. Vuonna 1984 julkaistussa kuusivuotiaiden lasten esiopetussuunnitelmassa 

mainittiin, että koulun opettajien oli tunnettava päiväkodin toimintaa, jotta he voisivat samalla 

suunnitella koulun alun kasvatustoimia johdonmukaisiksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi. Näin ollen 

koulu alettiin nähdä luonnollisena jatkeena päivähoidolle. Samalla katsottiin, että kuusivuotiaiden 

esiopetuksen tuli muodostaa selvä ja joustava jatkumo varhaislapsuudesta oppivelvollisuusiälle. 

Esiopetuksen tuli antaa myös valmiuksia koulua varten ja sitä oli järjestettävä kaikille päiväkodissa 

oleville kuusivuotiaille lapsille, huolimatta siitä, olivatko he puolipäivä tai kokopäivä osastoilla. 

(Niikko 2001, 14.).  

 

1980-luvulla esiopetus nähtiin siis lähinnä kuusivuotiaille tarkoitettuna suunnitelmallisena 

kasvatustoimintana, joka oli tarkoitus toteuttaa joko päiväkodissa tai koulun piirissä. Esiopetus 

painotti opetuksellista puolta, jota järjestettiin erillisenä esiopetuksena tai esiopetustuokioina koulun 

tai päiväkodin puolipäivä tai kokopäiväryhmissä. Vuonna 1985 voimaan tulleet peruskoululaki ja 

asetus päättivät vihdoin lähes viisitoista vuotta kestäneen esiopetuskokeilun. Peruskoululain mukaan 

esiopetuksen tavoitteena oli edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja parantaa oppilaiden 

oppimisedellytyksiä. Lisäksi esiopetuksen opetussuunnitelma oli laadittava kouluhallituksen 

vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 1980-luvulla esiopetukseen 

osallistuneiden lasten määrä alkoikin kasvaa nopeasti, sillä 1980-luvun puolessa välissä 
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esiopetukseen osallistui yli puolet kuusivuotiaista lapsista. (Niikko 2001, 14–15, 30; Virtanen 1998, 

175.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 1980-luvun esiopetuskäytännöissä heijastui selvästi kognitiivisen 

kasvatuskäsityksen mukanaan tuoma lapsen opettamis- ja valmentamisbuumi sekä tietyt 

kognitiivisten alueiden kuten kielen, ajattelun ja luovuuden korostaminen. 

 

6.2.4.3 Päivähoitoalan koulutusuudistukset jatkuvat  

 

1980-luvulla käynnistyi varsinainen päivähoitoalan koulutusuudistus, joka koski kaikkia 

päivähoidon työntekijöitä. Lehtisen (1985, 3) mukaan koulutusuudistus oli seurausta siitä, että alle 

kolmivuotiaiden lasten toimintaa koskeva tutkimus ja lapsen ensimmäisten vuosien merkityksen 

ymmärtäminen erityisesti sosiaalis-emotionaalisen ja toiminnallisen kehittämisen ja tuen valossa 

lisääntyi. Tämä vaikutti lasten päivähoidossa työskentelevien ammattikuntien peruskoulutuksen 

opetussuunnitelmien tarkistamiseen sekä täydennyskoulutuksen sisältöön. Kinoksen (2002, 9) 

mukaan alle kolmevuotiaiden lasten pedagogiikan esiinnousu johti käytännön tasolla siihen, että 

lastentarhanopettajia alettiin sijoitta alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiin ja vastaavasti lastenhoitajia 

3-6-vuotiaiden lasten ryhmiin. Tällä uudella järjestelyllä yritettiin nostaa pienempien pedagogiikan 

laatua. Järjestelyn myötä ammattikunnat olivat uudessa tilanteessa kun kaksi erilaista työkulttuuria, 

hoiva ja opetus kohtasivat konkreettisesti.   

 

Lastentarhanopettajakoulutusta uudistettiin käytännön tasolla siten, että se muutettiin vuosina 1983–

1984 kaksivuotisesta kolmivuotiseksi ja sen lisäksi se laajennettiin 120 opintoviikon pituiseksi 

tutkinnoksi. Myös ULO-koulutukset haluttiin uudistaa muuttamalla ne kasvatustieteen kandidaatin 

tutkinnoiksi, mikä taas olisi nostanut lastentarhanopettajien profiilia ylemmäksi. Tällä haluttiin 

korostaa myös varhaiskasvatuksen profiilia ja sen akatemisoitumista erityispedagogiikan, 

peruskouludidaktiikan sekä aikuiskoulutuksen rinnalle. 1980-luvun lopulla lastentarhanopettajien 

koulutus alkoi viimein lähentyä opettajankoulutusta ja yliopistoa ja sen tuottama osaaminen 

katsottiin perustuvan kasvatus- ja käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen, jolla taas oli yhteydet sekä 

päivähoitoalaan että opettajankoulutukseen. Myös esiopetusbuumi 1980–1990-lukujen vaihteessa 

antoi pontta lastentarhanopettajien akatemisoitumiselle. (Kinos 1997, 196–197,  255.) 
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Kinoksen (1997, 200–201) mukaan lastentarhanopettajat ja sosiaalikasvattajat vahvistivat omia 

asemiaan 1980-luvun aikana, sillä kyseisiin virkoihin ei enää hyväksytty muun tutkinnon 

suorittaneita. Lastentarhanopettajalta ja sosiaalikasvattajalta vaadittiin ao. tutkinto ja lastenhoitajan 

tehtävissä toimivilta lastenhoitajan tai muu vastaava koulutus. Näitä olivat muun muassa 

päiväkotiapulaisen tai kodinhoitajan koulutus, edellyttäen, että heillä oli vähintään kolme vuotta 

kokemusta päiväkodissa lapsiryhmässä työskentelystä. Päivähoidon henkilöstön kesken oli 

kuitenkin edelleen selkeä hierarkia, joka oli peräisin 1970-luvulta. Ylimpinä olivat 

lastentarhanopettajat ja sosiaalikasvattajat, alimpina lastenhoitajat. (Kinos 1997, 200–201.) 

 

Vaikka Kinoksen mukaan lastentarhanopettajat vahvistivat asemaansa 1980-luvun aikana, ovat 

Rinne ja Jauhiainen (1988, 256) puolestaan tulkinneet lastentarhanopettajien aseman heikenneen 

suhteessa sosiaalikasvattajiin. Näkemys perustui siihen, että sosiaalikasvattajat alkoivat tunkeutua 

lastentarhanopettajien tehtäviin. Sosiaalikasvattajat romuttivat lastentarhanopettajien 

ammattikunnan monopoliaseman työnsä harjoittamiseen ja asiantuntemukseen ja kun lisäksi 

sosiaalikasvattajien tutkinto oli lastentarhanopettajien tutkintoa laajempi, mahdollisti se päivähoidon 

virkojen lisäksi pätevyyden myös erilaisiin sosiaalialan kasvatustehtäviin. (Rinne & Jauhiainen 

1988, 256.) 

 

Lastentarhanopettajien ja sosiaalikasvattajien lisäksi 1980-luvun koulutusuudistus kosketti myös 

lastenhoitajia. Uudistuksen seurauksena lastenhoitajakoulutus päätettiin jakaa kahdeksi 

koulutusalaksi; sosiaalialan päivähoitajakoulutukseksi ja terveydenhuoltoalan 

lastenhoitajakoulutukseksi. Päivähoitajakoulutuksen aloituspaikat otettiin lastenhoitajakoulutuksen 

aloitusmääristä ja näin ollen pitkään jatkunut kiista kvalifikaatio ja koulutusreviiristä ratkesi 

päivähoidon eduksi. Päivähoito sai siis oman kouluasteen koulutusammatin, jonka kvalifikaatio 

täytti työelämän tarpeet. Koulutusmuutoksen konkreettiseksi perusteluksi nimitettiin 

päivähoitolakiin lisätyt kasvatustavoitteet. Näin ollen lastenhoitajat joutuivat häviäjiksi päivähoidon 

kentällä, vaikkakin he säilyttivät kelpoisuuden myös päivähoidon tehtäviin. Lastenhoitajien 

ahdinkoa lisäsi myös se, että heidän reviirille alkoivat tunkeutua myös päiväkotiapulaiset. Vuoden 

1981 alusta lukien uusia päiväkotiapulaisten virkoja ei enää perustettu, vaan päiväkotiapulaisia 
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ryhdyttiin pätevöittämiskouluttamaan lastenhoitajiksi sen aikaisen yksivuotisen 

lastenhoitajakoulutuksen mallin mukaisesti.   (Kinos 1992, 192–194.) 

 

6.2.4.4 Perheen ja päivähoidon yhteistyön merkitys korostuu kasvatustavoitteiden myötä 

 

1970-luvun loppupuolella ja 1980-luvun alkupuolella keskustelut vanhempien asemasta ja 

merkityksestä kasvattajina ja kotikasvatuksen merkityksestä lisääntyivät huomattavasti. 

Tutkimustiedon lisääntyminen kotien ensiarvoisesta merkityksestä kasvatustehtävän toteuttajana 

johti käytännön toimenpiteisiin kotikasvatuksen tukemiseksi ja näin ollen 

varhaiskasvatusneuvontatoimikunta (1980) esitti kasvatusneuvonnan liittämistä jo olemassa oleviin 

sosiaali-, terveys-, ja kasvatusinstituutioiden tehtäväkuviin. Myös sosiaali- ja terveysministeriö 

(1981) sekä sosiaalihallitus (1980) esittivät omat suosituksensa perheiden kasvatustyön tukemiseksi 

ja tarvittavien toimenpiteiden vakiinnuttamiseksi kuntien sosiaalitoimessa. Samalla perhekasvatus 

liitettiin peruskoulun oppimääriin ja Perhekasvatusprojekti, jossa päivähoidon ja kasvatusneuvolan 

resurssit yhdistettiin perheiden hyväksi, käynnistettiin vuonna 1982. Tuskin koskaan aiemmin oli 

näin paljon puhuttu ja toimittu perheiden aseman ja toimivuuden puolesta kuin tällöin toimittiin. 

(Huttunen 1984, 17.). 

 

Perheen merkityksen havaitseminen lapsen kasvulle ja kehitykselle johti myös siihen, että 

päivähoidon kasvatusorientaatiota täytyi muuttaa. Kun 1970-luvun alussa päivähoidon tavoitteena 

oli lapsen kehitys- ja oppimismahdollisuuksia edistävä toiminta sekä kehitysviivästymien 

tasaaminen, olikin 1980-luvun tavoitteena lain mukaan ”tukea päivähoidossa olevien lasten koteja 

näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista 

kehitystä” (Laki lasten päivähoidosta 304/1983). (Huttunen 1984, 163.)  

 

Koska yhteistyö nähtiin oleellisena osana koti- ja päivähoitokasvatusta, tuli sen tavoitteenasettelun 

perustua samoihin lähtökohtiin. Tällöin koti- ja päivähoito pystyivät samansuuntaisesti ja keskenään 

johdonmukaisesti tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Peruslähtökohtana yhteistyön suunnittelussa oli 

kehityspsykologinen tieto lapsesta, hänen kasvustaan ja kehityksestään. Käytännön tasolla 

yhteistyötä ohjasivat selvitykset vanhempien kokemista kasvatusongelmista ja toimintaohjeiden 

laatimista ohjasivat aikaisemmat kokeilut ja tutkimustieto sekä suositukset yhteistyölle. (Huttunen 



 59

1984, 33.) Kiesiläinen (1988, 35) on yhtynyt Huttusen näkemyksiin yhdensuuntaisesta 

kasvatuksesta, mutta samalla hän kuitenkin näki siinä käytännön tasolla ilmenevän ristiriidan; lapsen 

tullessa päiväkotiin annettiin vanhemmille kirjallisena esitteenä päiväkodin kasvatustavoitteet. 

Kotien kasvatustavoitteita ei kuitenkaan kyselty ja silti tavoitteiden mukaan kasvatuksen tuli olla 

samansuuntaista. 

 

Käytännön tasolla tehty yhteistyö koettiin kuitenkin sekä lasten vanhempien että 

päivähoitohenkilökunnan puolelta mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Keskustelut ja mielipiteiden 

vaihtaminen arkipäivän kasvatustilanteista kotona ja päivähoidossa sekä lapsen kehittymisestä olivat 

tärkeimpiä seikkoja yhteistyön kannalta. Vanhemmat kokivat saaneensa päivähoidon työntekijöiltä 

sekä toisilta vanhemmilta virikkeitä ja malleja kotikasvatukseen. Yhteistyön koettiin vähentävän 

myös ydinperheen sisäänpäin lämpiävyyttä eli kasvatusnäkemysten ja ongelmien salailua huonoksi 

kasvattajaksi leimautumisen pelon vuoksi. Lisäksi vanhemmat kokivat oman kasvattajaidentiteetin 

vahvistuvan ja sitä kautta lisääntyneen varmuuden tunteen kasvatusasioissa. Myös kasvatusta 

koskevat käsitykset vanhempien ja päivähoidon välillä yhdenmukaistuivat ja sen nähtiin vaikuttavan 

lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen sekä lapsen käyttäytymiseen kotona ja päivähoidossa. 

(Huttunen 1984, 109–111, 167; Huttunen & Nivala 1991, 18) Huttunen ja Tamminen (1991, 73) 

toteavatkin, että yhteistyö vanhempien kanssa ja ennen kaikkea vanhempien kuunteleminen 

paransivat lasten päivähoitokokemusten laatua, koska vanhempien käsitykset hyvästä päivähoidosta 

heijastuivat lasten käsityksistä ja suhtautumisesta päivähoitoon. 
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6.3 1990-luku – subjektiivista päivähoitoa yksilöllistyvässä 

yhteiskunnassa 

 

6.3.1 Yksilöllistyvä yhteiskunta 

 

1990-luku alkoi Suomessa taloudellisen laman merkeissä ja sen seurauksena alettiin puhua 

hyvinvointivaltion kriisistä (Hautamäki 1993, 12; Keurulainen 1998, 14). Julkusen (1992) mukaan 

hyvinvointi-ideologian rakentuminen 1980-luvulla jatkuvan kasvun ja suljetun talouden varaan oli 

merkinnyt sitä, että kansalaisten aineellinen hyvinvointi oli lisääntynyt ja oman itsensä sekä 

elämänsä hallinnasta oli tullut helppoa. Kun vuonna 1992 talouskasvu pysähtyi kokonaan, olivat 

nopea kasvu kuten myös aineellinen hyvinvointi ja stabiili maailmantilanne historiaa. Tilalle tulivat 

uudet ilmiöt kuten globaalisuus, yhdentyminen, pirstoutuminen ja alueellisuus sekä perheiden osalta 

yksilöllisyys, modernismi, pluralismi, irrallisuus ja vapauden kaipuu. (Keurulainen 1998, 15.) Myös 

Urponen (1995, 23) luonnehtii 1990-luvun yhteiskuntaa erilaisin termein kuten 

informaatioyhteiskunta, jälkiteollinen aika, postmoderni aika, kolmas kehitysaalto sekä 

reflektiivinen yhteiskunta. Hän toteaakin, että nämä erilaiset määrittelyt kuvastivat epätietoisuutta 

siitä, mihin oltiin menossa, mutta toisaalta myös vaikeudesta kuvata muutoksen suuntaa, josta oli 

tullut niin moniulotteinen.  

 

Taloudellinen lama 1990-luvun alun Suomessa kosketti kaikkia ihmisiä. Se aiheutti nopeasti 

suurtyöttömyyden ja sen seurauksena verotulojen pienenemisen. Kuntien oli pakko alkaa karsimaan 

palveluitaan. (Kröger 1996, 79). Rönkkö (1993) puhuu suomalaisen yhteiskunnan taantumisesta, 

jolla ei ollut enää paluuta aikaisemmalle hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden tasolle. (Keurulainen 

1998, 16). Samalla alkoivat myös puheet hyvinvointi-käsitteen ontumisesta ja alettiinkin pohtia 

oliko koko hyvinvointivaltiota itse asiassa koskaan ollutkaan? Useat keskustelut ja kannanotot 

hyvinvointivaltion kriisiytymisestä johtivat lopulta laajaan arvokeskusteluun yhteiskunnan arvojen 

muuttumisesta. (Keurulainen 1998, 16; Puohiniemi 1996, 30.) Jallinoja (1993, 49) on puhunut 

puolestaan kulttuurisesta muutoksesta, jonka punaisena lankana oli länsimaisesta kulttuurista 

levinnyt yksilöllistyminen, individualisaatio, joka korosti ihmisen ainutkertaisuutta ja oikeutta 

valinnan vapauteen. 
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Myös Puohiniemen (1996, 31) mukaan suomalaisessa ajankuvassa eli arvoissa ja asenteissa oli 

tapahtunut huomattavia muutoksia 1990-luvulle siirryttäessä. Esimerkiksi laman myötä naiset olivat 

rohkaistuneet uusien elämänratkaisujen etsintään, kun taas miehillä säilyttäminen eli 

yhdenmukaisuus, perinteet ja turvallisuus – tekijät lisääntyivät. Nuoret olivat puolestaan siirtyneet 

hedonismista ja egoismista kohti säilyttävää ja eriytymätöntä arvomaailmaa, joka oli seurausta 

epävarmaksi koetusta yhteiskunnallisesta tilanteesta. Ajankuvaan vaikuttavia tekijöitä olivat 

Puohiniemen mukaan taloudellinen lama ja sitä seurannut suurtyöttömyys, suomalaisen 

hyvinvointivaltion tulevaisuuden pohdinta, Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueen 

voimakkaasti muuttunut poliittinen tilanne, Suomen liittyminen Euroopan Unioniin, 

alkoholikulttuurin vapautuminen sekä tietotekniikan ja elektroniikan voimakas kehitys. (Puohiniemi 

1996, 31, 48.) 

 

Hyvinvointivaltion kriisiytymisen ja koko suomalaisen kulttuurin muutoksen seurauksena myös 

turvattomuus ihmisten keskuudessa oli lisääntynyt. Entinen ihmisiä yhtäältä sitova mutta toisaalta 

turvallisuutta antanut yhtenäiskulttuuri oli kadonnut. ( Karisto, Takala & Haapola 1989, 207). 

Eräsaaren (1995) mukaan 1990-luvulla työntyivät esiin jokapäiväiset globaalit muutokset niin 

taloudessa ja politiikassa kuin mediassakin. Ihmisten juurten ja kiinnikkeiden tarve kasvoi, samalla 

kun niiden olemassaolo ja velvoitteet kävivät epämääräisimmiksi. Näin ollen syntyikin kasvavan 

yksilöllistymisen ja siihen liittyvän erillistymisen tarpeen sekä lisääntyvän turvallisuuden tarpeen 

välinen ristiriita. Yksilöllistyminen oli kuitenkin modernin yhteiskunnan välttämätön ja sen 

kokonaisuudessaan läpäisevä piirre sekä perheissä, sosiaalisissa suhteissa ja koulutuksessa mutta 

myös työmarkkinoilla. (Heiskanen 1996, 56.) Beckin (1995) mukaan yksilöllistymisprosessista 

seurasi se, että ihmiset joutuivat lisääntyvässä määrin näkemään, tulkitsemaan ja käsittelemään 

omina asioinaan ne mahdollisuudet, uhkat ja vaikeat valinnat, jotka aikaisemmin oli mahdollista 

ratkaista perhe- ja kyläyhteisössä tai johonkin yhteiskuntaluokkaan tai – ryhmään nojautuen. Ne 

johtivat ihmisillä turvattomuuden tunteen lisääntymiseen. ( Heiskanen 1996, 56–57.)      

 

1990-luvulla turvattomuuden lisääntyminen katsottiin liittyvän muun muassa erilaisiin hyvinvointiin 

liittyviin asioihin. Keurulaisen (1998, 18) mukaan stressi, kiire, suorituspaineet, yksitoikkoinen ja 

raskas työ sekä toisaalta työttömyys aiheuttivat ihmisille henkisiä paineita. 1990-luvun yhteiskunta 
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suosikin menestyvää ja vahvaa yksilöä, heikon epäonnistujan ja työttömän jäädessä tämän 

kilpailuyhteiskunnan ulkopuolelle.  Moni saattoi työttömyyden seurauksena pudota 

yhteiskuntaluokissa alaspäin ja sieltä nouseminen oli vaikeaa kovassa ja aineellisia arvoja 

kunnioittavassa yhteiskunnassa. (Keurulainen 1998, 18.) Näin ollen hyvinä pidettyjen asioiden kuten 

työn äkillinen muuttuminen tai keskeytyminen vaikutti nopeasti turvattomuuden tunteen 

lisääntymiseen. (Heiskanen 1996, 58). 

 

Keurulainen (1998, 164) painottaakin, että 1990-luvun Suomessa oli vallalla selkeytymättömyyden 

ja epävarmuuden olotila, jossa jokainen yhteiskunnallisen kriisin hyvinvointia ohentava ratkaisu 

synnytti uuden paineen. Yhteiskunnalliset olot vaikuttivat myös suomalaisen perheen hyvinvointiin, 

joka kamppaili erilaisten paineiden kanssa. Paluuta 1980-luvun hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa 

hyvinvointipalvelut lisääntyivät jatkuvasti, ei enää ollut. Perheen oli pakko selviytyä ja yhtenä 

oleellisena tekijänä selviytymisen kannalta oli sosiaalinen verkosto, joka muodostui puolisosta, 

ystävistä ja sukulaisista sekä muista läheisistä kanssaihmisistä. Myös yhteiskunnan tulevaisuudesta 

oli selkeä kuva: tulevaisuutta ei voitu enää ennustaa. (Keurulainen 1998, 164.) 

 

6.3.2 Kamppailua 1990-luvun yhteiskunnassa 

 

Keurulaisen (1998, 19) mukaan hyvinvointivaltiossa asui hyvinvointiperhe, mikä oli omiaan 

kuvaamaan vuosien 1980–1992 ajan perheitä. Tällöin sekä yhteiskunta että perhe voivat aineellisesti 

hyvin (Alestalo 1992). Hyvinvointivaltion murennuttua syvän taantumuksen ja sitä seuranneen 

laman seurauksena, siirryttiin hyvinvointivaltiosta perusturvavaltioon, joka pystyi tarjoamaan 

ihmisille vain tarpeelliset peruspalvelut ja jonka rooli oli lähinnä mahdollisuuksien tarjoaja. 

Keurulainen nimittikin suomalaista 1990-luvun perhettä perusturvaperheeksi, joka joutui 

kamppailemaan oikeuksistaan ja palveluistaan. (Keurulainen 1998, 19.) 

 

Myrskylä (1994, 141) on kuvannut 1990-luvun alkupuolella ollutta lamakautta maamme historian 

raskaimmaksi kaudeksi, koska valtaosa väestöstä oli täysin riippuvainen hyvin eriytyneestä 

palkkatyöstä. Vuosina 1991–1993 kasvanut työttömyys merkitsi perheille kuitenkin niukkenevia 

ansiotuloja sekä velkaantumisen määrän kasvua ja raskaimmin työttömyys kohteli etenkin 
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yksinhuoltajaperheitä, joissa ei ollut puolisoa lieventämässä työttömyyden vaikutuksia. Myös 

elintason putoaminen oli monelle varsin rankkaa, sillä 1980-luvun makean elämän ja nousukauden 

myötä perheissä oli totuttu siihen, että molemmat vanhemmat kävivät ansiotyössä ja huolehtivat 

yhdessä perheen toimeentulosta. Työstä saatu raha oli voitu silloin kuluttaa haluamalla tavalla. 

 

Työttömyyden myötä myös henkiset paineet perheiden sisällä lisääntyivät, koska työstä ja 

työpaikasta oli tullut niukkuushyödyke, johon vain harvalla oli etuoikeus. Henkiset paineet ja 

pahoinvointi lisääntyivät myös työpaikoilla ja työyhteisöissä, sillä pakkotahtinen työ, kiristynyt 

kilpailu ja tehokkuusvaatimukset sekä huoli ja pelko työn jatkuvuudesta ahdistivat ja aiheuttivat 

keskinäistä kyräilyä sekä kilpailua. Kaikki nämä kilpailuyhteiskunnan paineet ennen kaikkea 

hyvinvoinnin kapeneminen heijastuivat perheen sisälle ja aiheuttivat enemmän sisäisiä ristiriitoja, 

sillä paineet ja paha olo purettiin kotona olevalle rakkaimmalle ihmiselle.  Tämän seurauksena 

perheenjäsenet ja puolisot joutuivat yhä useammin tulehtuneeseen tilanteeseen, mistä useimmiten 

seurasi perheen hajoaminen. Työministeriön (1980–1995, 1996) ja Tilastokeskuksen (1992A ja 

1992B) mukaan paineiden kasvaessa ja umpikujan syvetessä Suomessa särkyi yhä useampi perhe. 

(Keurulainen 1998, 160–161.)  

 

Syvän ahdingon lisäksi perheet hajosivat myös yhteiskunnan suosiman dynaamisen elämäntyylin 

vuoksi. Kun kaiken tuli olla dynaamista, joustavaa ja nopeasti vaihtuvaa eikä yhteiskunta suosinut 

enää pysyvyyttä, heijastui tällainen ”ajan henki” myös ihmisiin ja ihmissuhteisiin. Perhe-elämän 

keskeiset muodot, kuten seksuaalisuus ja vanhemmuus eivät enää muodostaneet sellaista 

kokonaisuutta kuin ennen, vaan ne irtaantuivat toisistaan, mikä taas oli osa Pohjoismaista vapautta. 

Seksuaalisuuden ja parisuhteen irtaantuminen toisistaan johti irrallisten seksisuhteiden 

yleistymiseen.  Myös vanhemmuus muuttui siltä osin, että avioerojen myötä lapsen vanhemmat 

saattoivat asua eri paikkakunnilla ja näkivät lasta todella harvoin. Yleisesti ottaen ihmissuhteet 

alkoivat yhä nuorempina ja seurasivat toinen toistaan. Ihmiset olivat jo nuorena kaiken kokeneita ja 

nähneitä ja varsinainen kumppani löytyikin vasta lähempänä keski-ikää, jolloin molemmilla saattoi 

olla takanaan jo useampia parisuhteita ja lapsia näistä liitoista. Kuten Ritamies ja Miettinen (1996) 

ovat todenneet, elämä oli yhtä hakemista, paremman etsimistä, vapauden kaipuuta ja luonteeltaan 

menevää. (Keurulainen 1998, 163.) 
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Soininen (1992) on taas todennut, että samalla kun perheen asema, merkitys sekä rooli olivat 

muuttuneet yhteiskunnan kehityksen myötä, olivat muuttuneet myös yksilön asema, merkitys ja 

rooli niin perheen jäsenenä kuin yhteiskunnanjäsenenäkin. Tämä muutos koski sekä miehen, naisen 

että lapsenkin asemaa, roolia ja merkitystä yhteiskunnassa. (Keurulainen 1998, 59.) Perheen 

murroksen eli sen aseman, merkityksen ja roolin muuttumisen katsottiin johtuneen ainakin osittain 

yhteiskunnan modernisaatioon liittyvästä yksilöllistymisprosessista. Käytännössä tämä näkyi muun 

muassa siten, että naisilla ja miehillä oli periaatteessa samanlaiset mahdollisuudet opiskeluun, 

työelämässä etenemiseen ja uran luomiseen ja naiset olivat muuttuneet koko ajan koulutetuimmiksi, 

itsenäisemmiksi sekä taloudellisesti riippumattomimmiksi. Mies alkoi hyväksyä naisen yhä 

useammin tasavertaisena työtoverina ja elämänkumppanina niin työssä kuin kotonakin ja lisäksi 

mies alkoi entistä enemmän jakaa kodinhoito- ja lastenkasvatusvastuuta naisen kanssa. Lisäksi 

miehet alkoivat pitää entistä useammin isyyslomaa ja koti-isien määrä yleistyi. Yhteiskunnan 

kehityksen ja yksilöitymisprosessin seurauksena myös naimattomien, hyvin koulutettujen ja uraa 

luovien miesten ja naisten sekä lapsettomien parien määrä alkoi kasvaa. Lapsi olikin yhä useammin 

toivottu ja harkitusti hankittu. 1990-luvun perheissä elikin tavallisesti yksi tai kaksi lasta, joiden 

molemmat vanhemmat kävivät töissä ja osallistuivat yhdessä hänen kasvatukseensa. (Keurulainen 

1998, 61–63.) Myös Nätkin (2003,21) luonnehtii 1990-luvun yhteiskuntaa individualistiseksi, mutta 

hän toteaa kuitenkin, että naisten ja lasten yksilöityminen miesten tavoin ei ollut todellista.  Naisilla 

yksilöitymistä jarrutti heidän hoivatyönsä suhteessa lapsiin.  

 

Perheiden yksityistyminen tarkoitti myös sitä, että vaikka perheet olivat yhä enemmän eriytyneet 

elämäntyylillisesti omiksi suljetuiksi yksiköikseen, oli yhteiskunta toisaalta ottanut hoitaakseen 

useita aiemmin yksinomaan perheille kuuluneita toimintoja. (Ahlqvist, Ruotsalainen, Sauli & 

Siikanen 1994, 86; Keurulainen 1998, 63). Perheen toimintojen vähenemisen myötä seuranneen 

yhteiskunnallisen vastuun kapeneminen johtikin useasti tulkintaan, että perheen asema, rooli ja 

merkitys yhteiskunnan perusyksikkönä olivat vähentyneet. Keurulaisen mukaan tämä ei pitänyt 

kuitenkaan paikkaansa, vaan vaikka perheiden asema, rooli ja merkitys olivat muuttuneet, sen 

merkitys yhteiskunnan perusyksikkönä ei ollut vähentynyt. Hän painottaakin, että perheen 

alkuperäisten toimintojen vähenemisen myötä perhe oli kuitenkin onnistunut säilyttämään kaikki sen 

alkuperäiset tunnepitoiset ja sosiaaliset tehtävänsä. (Keurulainen 1998, 63.) 
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6.3.3 Yksilöllisyys 1990 – luvun kasvatusnäkemysten taustalla 

 

Yhteiskunnan individualisaatioprosessi vaikutti myös kasvatusnäkemyksiin ja Tähtisen (1992, 230–

231) mukaan kasvatusnäkemyksissä oli tapahtunut selkeitä muutoksia 1990-luvulle tultaessa; ne 

olivat muuttuneet yhä lapsikeskeisemmiksi ja yksilöllisyyttä korostavimmiksi. Lapsi alettiinkin 

nähdä 1990-luvulla ennen kaikkea oman elämänsä subjektina. Myös vanhempien valta-asema oli 

muuttunut demokraattista kasvatusilmastoa korostavammaksi, mikä taas Tiilikan (2005, 47) mukaan 

johtui kasvatuksen muuttumisesta interaktiiviseksi. Lapsen kehittymistä ja oppimista ei nähty 

myöskään vain niiden vaikutteiden seurauksena, joita kasvattaja häneen kohdisti, vaan ne johtuivat 

sekä ympäristöstä että lapsen omasta persoonallisuudesta. Lapsen persoonallisen kokemuksen 

merkityksen oivaltaminen johti omalta osaltaan myös lapsikeskeisen kasvatusteorian suosioon ja 

kehittämiseen varhaiskasvatuksessa.  

 

Lapsikeskeisen kasvatusteorian suosioon 1990-luvulla vaikutti myös ns. konstruktivistinen 

näkökulma, joka nosti lapsikeskeisyyden kasvattajan keskeisimmäksi näkökulmaksi 

kasvatustoiminnassa. Konstruktivistinen kasvatusteoria pohjautui Piaget`n näkemyksiin lapsen 

kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ja se näki lapsen kognitiivisten prosessien kehittyvän jatkuvan 

ympäristön tutkimisen ja aktiivisen toiminnan kautta, etenkin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Lapsi oppi siis vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa sekä myös niiltä lapsilta, jotka 

hallitsivat opittavan asian paremmin. (Lindberg 1998, 76.)  

 

Lapsikeskeisen kasvatusnäkemyksen rinnalle nousi myös Bronfenbrennerin ekologisen teorian 

pohjalta kehitetty ns. kontekstuaalisen kasvun teoria, joka näki lapsen koko kehitys-, kasvu- ja 

oppimisprosessin lapsen ja aikuisen sekä lasten keskinäisen yhteistoiminnan tuloksena. Avainsana 

teoriassa oli yhteistyö, joka kosketti kaikkia lapsen elämässä olevia ihmisiä ja instituutioita. Lapsen 

elämä nähtiinkin kiinnittyneen vanhempien, opettajien, muiden aikuisten ja lapsen oman 

vertaisryhmän todellisuuteen sekä kaikkiin niihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin valintoihin ja 

ratkaisuihin, jotka heijastuivat lapseen. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 

1999, 10.)  
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1990-luvun kasvatusajattelua voidaan kuvata myös Hautamäen (1997) ja Hallden´in (1992) mukaan 

projektilapsuus-ajatteluksi, jossa korostui lapsen ohjaus ja kasvatukselliset tavoitteet. Lapsi nähtiin 

yksilönä ja kehitys lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen tuloksena, jossa aikuisen esimerkillä 

oli keskeinen merkitys. Lapsen kanssa tuli myös neuvotella ja keskustella häntä koskevissa tärkeissä 

asioissa eli demokraattista ja tasa-vertaista ilmapiiriä korostaen. Kodin merkitys nähtiin puolestaan 

kasvun pohjan luojana ja lapsen yhteiskuntaan sopeutumista kannattavana tekijänä. (Tiilikka 2005, 

47.) Myös Alasuutari (2003, 163–165) on tullut tutkimuksessaan samoihin päätelmiin kasvatuksen 

projektiluontoisuudesta, ja myös hän toteaa, että kasvatus oli muuttunut vähitellen 

yksilökeskeisemmäksi. Kasvatuksen ideaaliksi oli muodostunut lapsikeskeisyys eli kasvatuksen 

sopeuttaminen lapsen kehitykseen, persoonaan tai muuhun yksilölliseen seikkaan. Alasuutari toteaa 

lisäksi, että tulkinta lapsen kasvatuksesta projektina kertoi kasvatuksen ammatillistumisesta, sillä 

ammatilliset ajattelutavat olivat levinneet ja vakiintuneet vanhempien tulkintoihin lapsen 

kasvatuksesta.     

 

6.3.3.1 Moderni vanhemmuus ammatillisuuden kontekstissa 

 

Perheen ja perheen tehtävien muuttumisen lisäksi tutkijoita, poliitikkoja sekä kasvattajia alkoi 1990-

luvulla huolestuttamaan vanhemmuuteen liittyvät asiat. Monet eri tahot alkoivat viestittää, että 

vanhemmuus on hukassa. Vanhemmuudesta ja sen muuttumisesta oli toki keskusteltu 

aikaisemminkin, mutta laman jälkeisissä tunnelmissa suomalaisen perheen ja koko yhteiskunnan 

voidessa pahoin, alkoivat nämä keskustelut yleistyä nopeasti. Toisaalta myös 1990-luvulla 

useimpien vanhempien elämäntilanne ja sen problematiikka olivat täysin erilaisia kuin heidän 

omassa lapsuudessaan ja siten vanhempien omilla lapsuuskokemuksilla ei 1990-luvun perheissä 

ollut enää paljonkaan käyttöarvoa. Vaikka vanhemmilla olikin enemmän tietoa lapsen kasvusta ja 

kehityksestä kuin ennen, he kokivat kuitenkin entistä enemmän neuvottomuutta ja epävarmuutta 

kasvattajina (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 5.)  

 

Roosin ja Hoikkalan (1998) mukaan vanhemmuuden muuttuminen oli yhteydessä yksilö- ja 

yhteisösidosten muuttumiseen. Traditio, suku, perhe, naapurit tai työ eivät enää kiinnittäneet ihmisiä 

samaan paikkaan kuten ennen. Vaikka perhe ja suku olivatkin edelleen ihmisten elämässä tärkeällä 

sijalla, niiden toiminnan laatu oli muuttunut vuosikymmenien kuluessa. (Tiilikka 2005, 36.) Suvun 
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ja naapurien sijaan vanhemmat joutuivat entistä enemmän peilaamaan omaa kasvatustoimintaansa 

asiantuntijoiden mielipiteisiin, sillä kasvatus oli professionaalistunut. (Korhonen 1999, 31). Tiilikka 

(2005, 37) myöntää, että arvioinnin kohteiksi olivat joutuneet niin vanhempien kasvatusarvot ja – 

ihanteet kuin toimintatavatkin ja vanhemmuudesta oli tullut pikku hiljaa julkinen asia; perheen 

toteuttama kasvatus ei ollutkaan enää vain perheen asia kuten aikaisemmin. Marin (1994, 18) 

myöntää, että yhteiskunnallisten muutosten myötä perheen yksityisyys oli tullut läpinäkyvämmäksi 

tiettyjen toimintojen kuten koulutuksen ja sosiaaliturvan institutionalisoituessa.  Tiilikan (2005, 37) 

mukaan päivähoito sosiaalipalveluna ja päiväkoti kasvatuskulttuurina olivat yksi muutostekijöistä ja 

varsinainen konkreettinen toiminnan osapuoli, jonka kanssa vanhemmat joutuivat keskustelemaan ja 

toimimaan yhteistyössä.  

 

Hoikkalan (1991) mukaan moderni vanhemmuus toteutuikin kasvatuksen ja sosialisaation 

voimakkaasti ammatillistuneessa kontekstissa, sillä asiantuntijat määrittelivät vanhempiin 

kohdistuneita vaatimuksia. (Tiilikka 2005, 37). Korhonen (1999, 31–32) myöntää, että vanhempien 

odotettiin kykenevän ohjaamaan lasta oikealla tavalla ja oikeaan aikaan ja sen lisäksi vanhempien 

tuli kontrolloida ja koordinoida muita, perheen ulkopuolelta tulevia kasvatusvaikutteita.  

 

Vanhempien näkökulmasta katsottuna vanhemmuus velvoitti hyvien kasvuedellytysten luomiseen 

lapselle, joihin kuuluivat huolenpito, ohjaaminen mahdollisimman hyviin harrastuksiin, koulutuksen 

turvaaminen sekä rajojen asettaminen. Kasvatukseen kuuluivat myös keskustelut ja normiohjaus, 

toiveiden yhteensovittaminen sekä vanhempien osallistuminen lastensa elämään Lapsiin panostettiin 

ja heidät kuvattiin elämän sisällöksi. Perhe oli alkanut myös organisoitua enemmän lapsensa 

ympärille. (Tiilikka 2005, 37). 

 

Toisaalta vanhemmuudesta oli tullut individualisaatioprosessin myötä rooli, jonka valitsemisessa 

haluttiin tehdä tietoisia päätöksiä. Vanhemmuutta haluttiin esimerkiksi siirtää myöhempään 

ajankohtaan, sillä oman elämän vaatimukset ja vanhemmuus asettuivat Tiilikan (2005, 38) mukaan 

tietyllä tavalla vastakkain. Jallinojan (2000a) mukaan ilmiö johtui taas siitä, että nuoret arvostivat 

itseensä panostamista ja itsensä kehittämistä enemmän kuin ennen ja aikaa haluttiin antaa niin itselle 

kuin ystäville, harrastuksille, opiskelulle ja työlle Myös parisuhteeseen panostaminen niin, etteivät 

lapset olleet häiritsemässä, lisääntyi ajan kuluessa. Kemppainen (2001) on korostanut kuitenkin sitä, 



 68

että familistinen ja individualistinen perhekäsitys olivat edelleen olemassa, mutta ne elivät 

rinnakkain. Molemmille niille oli elämässä aikansa ja paikkansa ja niistä molemmista haluttiin pitää 

kiinni. (Tiilikka 2005, 38.) 

 

6.3.3.2 Lapsi yksilönä 1990-luvun yhteiskunnassa 

 

1990-luvulla lapsuutta alettiin tarkastella lähinnä sosiologisesta näkökulmasta ja näin ollen 

tutkimushanke ”lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä” sai alkunsa. Hankkeen lähtökohtana oli 

varsinaisesti havainto lasten näkymättömyydestä yhteiskunnassa. (Kinos & Virtanen 2001, 136–137; 

Alanen & Bardy 1990, 11.)  

 

Alanen ja Bardy (1990, 88) ovat todenneet, että lapsuus oli 1990-luvulle tultaessa vähitellen alettu 

sijoittaa perheeseen, kouluun sekä päivähoitoon. Näin ollen lapsuus oli vahvasti 

institutionalisoitumassa, mikä oli keskeinen yhteiskunnallinen kehityssuunta. Koulunkäynti oli 

pidentynyt, sillä työmarkkinoilla tarvittiin yhä pidemmälle koulutettuja työntekijöitä. Myös 

päivähoitoon tulo oli varhentunut ja laajentunut. Kaikki tämä oli tapahtunut yhteiskunnallisen 

työnjaon seurauksena ja vaatimuksesta, vaikka kehitystä olikin perusteltu lasten kasvatuksen 

näkökulmasta. Lasten riippuvuus aikuisista oli kasvanut, sillä lapsiväestö sai osuutensa 

yhteiskunnallisista voimavaroista perheen, koulun, päivähoidon ja muiden lapsipalveluiden kautta. 

(Alanen & Bardy 1990, 88–89.) 

 

Lapsuuden institutionalisoitumisella oli kuitenkin myös positiivisia seurauksia. Lapsuus 

normalisoitui eli siitä tuli erityinen sosiaalinen kokemus, joka oli yhteinen koko lapsiväestölle. 

Lasten yhdenvertaistuminen toi mukanaan myös lasten yksilöitymisen. Lapselle annettiin yksilön 

asema. (Alanen & Bardy 1990, 89.) Yksilöllisyydestä ja sen korostamisesta oli tullut ilmiö, joka 

korostui niin koti kuin päiväkotikasvatuksessakin. Yksilöllisyys perustui ennen kaikkea 

näkemyksiin oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta ja se toteutui lapsen mahdollisuutena tulla 

omaksi itsekseen ja omaa kasvuaan ohjailevaksi (Tiilikka 2005, 98.) Myös Tähtinen (1992, 230) on 

todennut, että lapsikeskeisyys eli lapsesta käsin lähtevän kasvatuksen lisääntyminen sekä 

yksilöllisyyden korostaminen olivat lisääntyneet asteittain vuosien kuluessa. Tiilikan (2005) 

tutkimuksen mukaan yksilöllisyyden huomioimisen lisäksi lapsessa korostettiin tunne-elämän ja 
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itsetunnon kehitystä ja lapsi haluttiin nähdä ennen kaikkea aktiivisena tahtojana, toimijana ja 

oppijana. (Tiilikka 2005, 98.) Humanistiselle suuntaukselle tyypillisenä ilmiönä, lapsuutta 

korostettiin tärkeänä ajanjaksona ihmisen elämässä, ei pelkästään aikana, joka valmisti häntä 

aikuisuuteen (Tähtinen 1992, 216; Nätkin 2003, 25). 

 

 6.3.4 Kohti subjektiivista päivähoitoa 

 

Taloudellisesta taantumasta huolimatta suomalaisessa päivähoidossa tapahtui 1990-luvulla 

merkittäviä muutoksia. Ensimmäinen näistä muutoksista tapahtui heti vuosikymmenen alussa, kun 

Suomi vahvisti 31.5.1991 YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, jossa kunnioitettiin vanhempien 

vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksessa tuettiin vanhempien ensisijaisuutta lasten 

kasvatuksessa ja kehityksessä, kun taas yhteiskunnan tehtävänä oli tukea työssäkäyviä vanhempia 

lastenhoitopalveluja takaamalla. Sopimuksen myötä valtio irtisanoi viimein perinteisen 

päivähoitolinjauksen, joka oli kohdentunut sosiaalisesti ja taloudellisesti huono-osaisiin ja 

kasvatuksessa epäonnistuneisiin perheisiin. Tällä linjauksella myös valtion ja perheiden suhde lasten 

kasvatuksen näkökulmasta neutralisoitiin. Lisäksi päivähoito määriteltiin varhaiskasvatukseksi 

tarkoittamaan kaikkea alle kouluikäisten kasvatusta. (Välimäki 1998, 143.)  

 

Julkishallinnon rooli alle kouluikäisten lasten hoitojärjestelyyn saavutti vuosien 1990–1996 välillä 

täydellisyytensä lakiin nähden. Valtio määritteli pienten lasten hoitotakuun, joka tarkoitti 

käytännössä sitä, että vuoden 1990 alusta kaikkien alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla tai 

huoltajilla oli mahdollisuus saada vanhempainrahakauden päätyttyä kotihoidon tukea, joka oikeutti 

samalla myös yksityisen päivähoidon valintaan tai kunnan järjestämään päivähoitopaikkaan. Tämä 

järjestely takasi kaikille alle 3-vuotiaille lapsille subjektiivisen päivähoito-oikeuden, jota tuettiin 

julkisista varoista. Vuonna 1991 suunnitelmaa laajennettiin niin, että subjektiivinen päivähoito-

oikeus laajenisi ensin vuonna 1993 koskemaan kaikkia alle neljä vuotiaita ja vuonna 1995 kaikkia 

alle kouluikäisiä lapsia. Vuonna 1994 päivähoito-oikeuden laajeneminen kuitenkin kriisiytyi ja 

suunniteltu laajeneminen tapahtui vasta 1.1.1996, jolloin siis kaikki alle kouluikäiset pääsivät 

vihdoin subjektiivisen päivähoito-oikeuden piiriin. (Välimäki 1998, 144–145.) 
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Suomalaista yhteiskuntaa 1990-luvun alussa kohdanneen taloudellisen laman vaikutukset näkyivät 

kuitenkin myös päivähoidossa, sillä päivähoitojärjestelmän kehittäminen pysähtyi suurimpien 

lamavuosien ajaksi. Tästä huolimatta subjektiivinen päivähoito-oikeus saatiin toteutettua melkein 

suunnitellun aikataulun mukaisesti. Päivähoitojärjestelmän sisällä lama näkyi muun muassa 

erilaisina rakenteellisina ja määrällisinä muutoksina; hoitopaikkoja karsittiin, päiväkoteja 

lakkautettiin, henkilöstöä ja sijaismäärärahoja vähennettiin ja hallintoa uudistettiin. (Välimäki 1998, 

208–209.) Laman jälkeen subjektiivisen päivähoito-oikeuden tulon myötä, laman seurauksena 

suljetut päiväkodit ja päiväkotiosastot alkoivat jälleen aukaista oviaan. Myös henkilöstöä alettiin 

palkata jälleen lisää.  

 

6.3.4.1 Päivähoitopedagogiikka kehittyy 

 

1990-luvulla elämän ilmiöiden nopeutuvassa muutoksessa ja monimuotoisuudessa, ei 

varhaiskasvatuksen perusteiksi riittänyt enää tukeutuminen arkiajatteluun ja aikaisempiin 

kokemuksiin. Myös kasvatustyö alkoi tarvita aikaisempaa laajempaa viitekehystä, mikä edellytti 

monipuolista teoreettista tietämystä lapsen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta sekä ympäröivästä 

yhteiskunnasta. Tähän tarpeeseen kehittyi teoreettisesti hallittu varhaiskasvatus, joka pohjautui 

vankkaan tietämykseen lapsen kasvusta ja kasvun ehdoista. Lisäksi siinä yhdistyivät tutkimus ja 

oman työn jatkuva kehittäminen. Kasvatustyön lähtökohtana oli sekä yksilöllinen että 

ryhmäkohtainen suunnittelu, jota pyrittiin kehittämään jatkuvan arvioinnin pohjalta. (Hujala, 

Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 113; Brotherus & Helimäki 1990, 23; Hujala-Huttunen 

& Nivala 1996, 14–15.)  

 

1990-luvulla vallinnutta päivähoitopedagogiikkaa voidaan kutsua myös lapsikeskeisyyden 

renessanssin ajaksi, sillä 1990-luvun vaihteessa päivähoidossa alettiin järjestellä erilaisia 

toimintakokeiluja, jossa päiväkotitoimintaa alettiin muuttaa aikuiskeskeisestä lapsikeskeisempään 

suuntaan. Nämä kokeilut konkretisoituivat ”Käytäntöshokki” ja ”Voisiko jotain olla toisin lasten 

päivähoidossa?” -nimikkeiden alle, ja ne saivatkin paljon julkisuutta ja vaikuttavuutta 

varhaiskasvatuksessa. Myös monet päiväkodit alkoivat nimittää toimintakulttuuriansa 

lapsikeskeiseksi. (Niiranen & Kinos 2001, 73.) 
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”Käytäntöshokki” – kokeilun lähtökohtana olivat kasvattajien kokemat muutospaineet, sillä 

kasvatuskäytäntöjä haluttiin kehittää lapsen omaa aktiivisuutta korostavammaksi. Uutta 

toimintakulttuuria suunniteltaessa huomioon otettiin sosiologisen lapsitutkimuksen piirissä esitetyt 

näkemykset, jotka korostivat lapsen omaa aktiivista toimivuutta, kokemuksia, tekemisiä, tulkintoja 

ja merkityksiä, jotka tuli ottaa todesta. Näiden kaikkien kolmen näkökulman yhdistäminen 

konkretisoitui uudessa toimintakulttuurissa siten, että 1970–1980-luvuilla vallassa ollut 

tuokiokeskeisyys sai väistyä ja tilalle tuli ohjattua, mutta vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

pienryhmätoimintaa tai ns. toimintapisteitä, joiden teemat vaihtelivat viikoittaisen ainejaon 

mukaisesti. Myös lasten tuomat ehdotukset pyrittiin ottamaan entistä enemmän huomioon ja lisäksi 

tehtiin uusia tila- ja välinejärjestelyjä, jotka jättivät tilaa lapsen omaehtoiselle toiminnalle. 

(Korhonen 1989, 19, 50, 61, 76–79.) 

 

”Voisiko jotain olla toisin päivähoidossa” – projekti lähti liikkeelle samanlaisista lähtökohdista kuin 

”käytäntöshokki” – hanke. Päiväkotitoimintaa haluttiin muuttaa enemmän lapsen ehdoilla 

tapahtuvaksi toiminnaksi, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että luovuttiin sellaisista lapsia koskevista 

rajoituksista, säännöistä tai itsestäänselvyyksistä, jotka estivät lapsen omaehtoisen toiminnan ja 

yksilöllisen kohtelun. Kokeilulla pyrittiin saamaan esille lasten yksilölliset tarpeet ja intressit ja 

toisaalta myös sellaisten hoitojärjestelyjen kehittäminen, joihin todellisuudessa voitiin vastata. 

(Lahikainen & Rusanen 1991, 37, 41.)  

 

Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala (1998, 56–58) ovat todenneet, että yksi syy 

lapsikeskeisen kasvatuksen esiin nousemiselle oli konstruktivistinen teoria, joka näki kasvattajan 

keskeisemmäksi toimintaa ohjaavaksi näkökulmaksi lapsilähtöisyyden. Lapsilähtöisessä tai 

lapsikeskeisessä kasvatuksessa korostuivat käsitykset lapsesta niin aktiivisena oppijana kuin oman 

oppimisensa subjektina. Näin ollen aikuisen rooliksi jäi antaa tilaa lapsen oppimisprosessin 

muotoutumiselle. He kritisoivat kuitenkin sitä, että käytännön tasolla lapsikeskeisen kasvatuksen 

sisältö ei kuitenkaan avautunut kaikille kasvattajille niin kuin piti ja tästä johtuen esimerkiksi 

hyvinkin aikuiskeskeisiä kasvatusmenetelmiä soveltavat kasvattajat saattoivat kuvata omia 

käsityksiään ja käytäntöjään lapsikeskeiseksi. Konstruktivismiin pohjautuvan lapsikeskeisyyden 

mukaan kasvattajan tuli kunnioittaa lapsen yksilöllisyyttä, suunnitella ja rakentaa kasvatuskäytännöt 

lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja uskoa lapsen omaehtoiseen haluun ja kykyyn oppia ja 
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kasvaa. Lisäksi kasvattajan tuli mahdollistaa lapsen omaehtoisen oppimisprosessin toteutuminen, 

ymmärtää, että kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät lähtivät lapsesta ja että leikki oli lapsen 

omaehtoisen oppimisen luontaisin ilmenemismuoto. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 

1998, 56–58.)    

 

6.3.4.2 Esiopetus uudistuu 

 

Esiopetuksen kehittäminen nivoutui 1990-luvun alussa Valtioneuvoston antamaan 

koulutuspoliittiseen selontekoon, jossa koulutuspoliittisen kehittämisen lähtökohdiksi määriteltiin 

koulutustason nostaminen, koulutuksen laadun parantaminen, sekä koulutusjärjestelmän toiminnan 

tehostaminen. Sen mukaan kaikille 6-vuotiaille tuli taata oikeus osallistua esiopetukseen joko 

nykyisen kaltaisessa esikoulussa tai päivähoidon yhteydessä. (Virtanen 1998, 176.) Vakimon (1995) 

mukaan päämääränä oli myös saada päivähoidon ja koulun esiopetukseen yhteinen 

esiopetussuunnitelma. (Niikko 2001, 74; Virtanen 1998, 181). 

 

Vakimo (1995) toteaa myös, että yhteisen esiopetussuunnitelmapyrkimyksen seurauksena 

opetushallitus ja Stakes julkaisivat vuonna 1992 yhteisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

– työryhmän muistion, jonka tuli korvata vuonna 1984 laadittu kuusivuotiaiden lasten 

esiopetussuunnitelma (Niikko 2001, 74.)Yhtenäistä linjaa työryhmän muistiolle ei kuitenkaan 

löydetty ja niinpä organisaatiot työstivät vuonna 1994 yhteisen Esiopetuksen suunnittelun 

lähtökohdat – linjauksen, joka loi perustan myöhemmälle opetushallituksen ja Stakesin väliselle 

esiopetuksen kehittämistyölle. Linjauksessa todettiin, että päivähoidon ja koulun tuli yhdessä 

muodostaa lapsilähtöinen esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus ja täten esiopetusta ei ollut syytä rajata 

itsenäiseksi osaksi muuta päiväkodin tai koulun muusta oppimisympäristöstä.  Näin esiopetuksella 

katsottiin olevan yhteydet sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen ja esiopetussuunnitelman 

pohjana tuli olla koulun ja päiväkodin yhteiset kasvatusnäkemykset ja arvopohja. (Niikko 2001, 74.) 

Tässä yhteydessä luotiin samalla pohja päivähoidon ja koulun väliselle yhteistyölle, joka tähän asti 

oli ollut hyvin heikoilla kantimilla.  

 

Opetushallitus ja Stakes jatkoivat yhteistyötänsä siten, että ne laativat yhdessä uudet 

esiopetussuunnitelman perusteet, jotka julkaistiin vuonna 1996. Ne olivat voimassa vuoteen 2002 
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asti ja ne korvasivat aikaisemmat koulun esiopetussuunnitelmia koskevat asiakirjat sekä vuonna 

1994 annetut peruskoulun esiopetussuunnitelman perusteet. Uusien perusteiden lähtökohdaksi 

otettiin YK:n ihmisoikeuksien julistus, yleissopimus lasten oikeuksista, Euroopan 

ihmisoikeusyleissopimus ja kestävän kehityksen periaate. Esiopetuksen tuli uusien perusteiden 

mukaan perustua lapsen kodista saatavalle kasvatusperustalle ja sen tehtävänä oli tukea kodin 

kasvatustoimintaa. Lapsen suotuisan kehityksen kannalta oli tärkeää, että yhteistyö koulun ja kodin 

välillä olisi toimivaa. Lisäksi painotettiin, että kodin, koulun ja päivähoidon välinen yhteistyö olisi 

suotavaa siksi, että se lisäsi lapsen turvallisuuden tunnetta ja toisaalta myös tuki vanhempien kotona 

antamaa kasvatusta. (Niikko 2001, 75.) 

 

Mielenkiintoista vuoden 1996 uusissa esiopetussuunnitelman perusteissa oli se, että ne eivät 

koskeneet kuitenkaan virallisesti päiväkotien esiopetusta vaan ainoastaan peruskouluissa annettavaa 

esiopetusta. (Niikko 2001, 75; Virtanen 1998, 197.) Niikon (2001 76) mukaan Stakes tuottikin 

päiväkodeille oman Esiopetus-esitteen, jonka tarkoituksena oli jäsentää päiväkotien kasvatus- ja 

opetustyötä sekä tavoitteellista toimintaa.  Käytännössä kunnat alkoivat kuitenkin laatia omia 

päiväkotikohtaisia esiopetussuunnitelmia valtakunnallisen esiopetussuunnitelman perusteiden 

pohjalta, joita sovellettiin päivähoidossa lähinnä kuusivuotiaiden lasten toiminnassa. Sekä Niikko 

(2001, 76) että Virtanen (1998, 198) ovat todenneet, että 1990-luvun esiopetuksessa lapsilähtöisyys 

oli keskeisellä sijalla. Tämä näkyi muun muassa yksilöllisyyden ja ainutkertaisuuden korostamisessa 

sekä lapsen oman kiinnostuksen kohteiden huomioimisena.  

 

6.3.4.3 Lastentarhanopettajat yliopistoon ja moniammatillisen yhteistyön kehittyminen

   

 

Päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstön määrästä ja koulutuksesta annettiin jälleen uusi asetus 

elokuussa 1988, jonka seurauksena lastentarhanopettajat ja sosiaalikasvattajat alkoivat menettää 

asemiaan 1990-luvun alkupuolella. Uudistuksen seurauksena jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä 

tuli olla vähintään yksi henkilö, jolla oli lastentarhanopettajan tutkinto tai sosiaalikasvattajan 

tutkinto sekä kaksi muuta henkilöä, joilla oli tähän tehtävään säädetty ammatillinen kelpoisuus. 

Käytännössä tämä tarkoitti lastenhoitaja tai päivähoitaja koulutuksen saaneita henkilöitä ja 

myöhemmin lähihoitaja koulutuksen saaneita henkilöitä. Uusi asetus muutti siten 
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henkilöstömitoitusta väljemmäksi, sillä aiemmin kahden lastentarhanopettajan /sosiaalikasvattajan 

tilalle tuli vähintään yksi em. koulutuksen saanut henkilö.  Samalla uusi asetus vähensi 

lastentarhanopettajien ja sosiaalikasvattajien määrää, mikä merkitsi kouluasteen tutkintojen määrän 

lisääntymistä päivähoidon kentällä. (Kinos 1997, 204–205.) 

 

Vaikka lastentarhanopettajat menettivätkin näiden uusien asetusten mukaan asemaansa, heidän 

koulutus alkoi kuitenkin pikku hiljaa lähentyä yliopistoja. Yksi tekijä tähän oli yliopistojen 

välitutkintojen palauttamiseen liittyvät suunnitelmat. Viimein 1.8.1995 lastentarhanopettajatutkinto 

vakinaistettiin yliopistoihin 120 opintoviikon laajuiseksi alemmaksi korkeakoulututkinnoksi ja 

tutkintonimike vaihdettiin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnoksi. Uudistuksen myötä kaikki 

lastentarhanopettajaopistot lakkautettiin.  (Kinos 1997, 216–219.) Myös sosiaalikasvattajien profiilia 

nostettiin ylemmäksi, sillä heidän opistoasteinen tutkinto muutettiin vuodesta 1992 alkaen vähitellen 

sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnoksi ja tutkintonimikkeeksi tuli sosionomi. (Hujala & 

Lindberg 1998, 24.)  

 

1990-luvulla uudistettiin myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutukset, jonka seurauksena ne 

alkoivat lähentyä toisiaan. Keskiasteen ammatillinen koulutus nähtiin liian hajanaisena, 

koulutusammatteja oli liikaa ja koulutuksen haluttiin palvelevan entistä paremmin asiakkaiden ja 

työelämän tarpeita. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoksi vakinaistettiin 

lähihoitajatutkinto, joiden koulutuksesta huolehtivat sekä terveydenhuoltoalan että sosiaalialan 

oppilaitokset. Samalla sekä lastenhoitaja- että päivähoitajakoulutukset loppuivat ja lisäksi se 

merkitsi myös sitä, että päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstön itsenäiseen koulutukseen tähtäävät 

tutkinnot murtuivat lopullisesti. Päiväkodin ammattiryhmät laajenivat entisestään, kun 

lastentarhanopettajien, sosiaalikasvattajien, lastenhoitajien, päivähoitajien ja muun tutkinnon 

suorittaneiden lisäksi myös lähihoitajat otettiin mukaan päivähoidon hoito- ja kasvatustehtäviin. 

(Kinos 1997, 230, 232.) 

 

Kinoksen (1997, 133) mukaan päivähoidon henkilöstön koulutuksessa lähtökohdaksi oli otettu jo 

1970-luvulla kaksitasoinen koulutusrakenne: koulutus tuli toteuttaa sekä korkean asteen että 

keskiasteen oppilaitoksissa. Henkilöstörakenteen osalta pyrkimys oli, että päivähoidon alalla 

työskentelisi sekä kasvatus- ja opetuspainotteisen koulutuksen että hoitopainotteisen koulutuksen 
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saaneita henkilöitä. 1990-luku toteuttikin viimein nämä suunnitelmat. Karilan ja Nummenmaan 

(2001, 12) mielestä koulutuksen ja henkilöstörakenteen kaksiportaisuudesta ja kaksijakoisuudesta 

voitiin kuitenkin tulkita, että päivähoidon sosiaalisen ja pedagogisen tehtävän välinen jännite näkyi 

edelleen päiväkodissa vaadittavien asiantuntijuuden painotuksista. Esimerkiksi päivähoidon 

sosiaalipalvelutehtävää painottavasta näkökulmasta katsottuna korostui hoiva-asiantuntijuus, kun 

taas pedagoginen näkökulma painotti opettaja-kasvattavuuteen. (Karila & Nummenmaa 2001, 12.) 

 

Tarkasteltaessa 1990-luvun muutoksia kokonaisuudessaan voidaan todeta, että päiväkotien 

henkilöstön koulutustaso laski samaan aikaan kun työlle asetetut vaatimukset kasvoivat. Huolimatta 

siitä, että lastentarhanopettajien koulutus siirtyi yliopistoihin ja sosionomien 

ammattikorkeakouluihin, oli pääosa henkilöstöstä kuitenkin hoitopainotteisen koulutuksen saaneita, 

vaikka päivähoidon tehtävät olivatkin muotoutuneet aiempaa kasvatuksellisempaan ja 

opetuksellisempaan suuntaan. Suuntaus oli hämmentävä jo senkin puolesta, että koulutustason 

nostaminen oli ollut Suomessa aikaisempana tavoitteena. Osasyynä päiväkotihenkilöstön 

koulutustason laskemiseen olivatkin Karilan ja Nummenmaan mukaan väljät kelpoisuusehdot, joita 

kunnat käyttivät hyväksi henkilöstöä rekrytoidessaan. ( Karila & Nummenmaa 2001, 37–38.) 

 

1990-luvulla päiväkotien henkilöstö koostui siis monen eri koulutuksen saaneista henkilöistä, joiden 

ammatillinen asiantuntijuus varhaiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna oli painottunut eri tavalla. 

Tällaista työyhteisöä alettiinkin vähitellen kutsua moniammatilliseksi työyhteisöksi, joka tarjosi 

uudenlaisen mahdollisuuden päiväkotityön kehittämiseen. Moniammatillinen työyhteisö mahdollisti 

kaikkien työntekijöiden näkökulmien arvostamisen ja toi samalla esille erityisosaamista, joita eri 

työntekijöillä ja ammattiryhmillä oli tarjottavana päiväkodin yhteiseen toimintaan. Toisaalta se toi 

mukanaan myös ristiriitaisia tunteita, sillä moniammatillisen, perinteisiä asiantuntijarajoja ylittävän 

toimintakulttuurin pelättiin hävittävän jotain omasta asiantuntijuudesta, joka oli kehittynyt yksilön 

oman elämänhistorian, kokemuksen ja koulutuksen tuottamien tieto-taitokvalifikaatioiden kautta. 

(Karila & Nummenmaa 2001, 40–41.) 
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     6.3.4.4 Yhteistyöstä kumppanuuteen 
 

Yhteiskunnan muuttuminen voimakkaasti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana oli luonut 

paineita perhekokonaisuudelle, sillä katsottiin, että perheen asema lasten kasvatuksen 

perusyksikkönä oli hiljalleen murentunut. Vanhempien käydessä töissä lapset tarvitsivat yhä 

enemmän kokopäiväistä hoitoa ja toisaalta myös lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä 

päivähoidon merkitys lasten kasvattajana alkoi voimistua. Kasvatuksesta oli 1990-luvulla tullut 

vähitellen sekä vanhempien että yhteiskunnan yhteinen haaste ja sen myötä myös päivähoidon ja 

lasten vanhempien välisen yhteistyön orientaatiota täytyi kehittää ja muuttaa.  

 

Yhteistyö alettiinkin 1990-luvulla liittää päivähoidon laatukeskusteluun ja sen onnistumisesta tuli 

yksi päivähoidon laatua mittaava tekijä. Podmore (1993) ja Melhuish (1993) ovat todenneet, että 

perheen ja päivähoitokasvatuksen yhteensopivuus oli sellainen laatutekijä, jolla oli selkein yhteys 

lapsen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksiin. Vaikka perheen ja päivähoidon yhteistyö oli aina 

ollut osa päivähoitoa, sen toteuttaminen käytännössä oli tapahtunut kuitenkin päivähoidon ehdoilla. 

Yhteistyön kehittymistä vauhditti kuitenkin kasvatustieteellisen teorianmuodostuksen muutos, jossa 

suppeasta kasvattajan ja kasvatettavan välisen vuorovaikutuksen tarkastelusta siirryttiin laajempien 

kasvatuskontekstien huomioimiseen. Bronfenbrennerin ekologiseen teoriaan pohjautuva 

kontekstuaalisen kasvun mallin esiinnousu varhaiskasvatuksen uutena tieteellisenä perustana, 

nostikin perheen ja päivähoidon välisen yhteistyön päivähoitokasvatuksen perustaksi. Myös 

tavoitepykälän lisääminen lakiin sekä kunnallispoliittinen suuntaus vaikuttivat yhteistyön 

kehittämiseen, sillä uuden kunnallispoliittisen suuntauksen myötä kuntalaisille tuli antaa enemmän 

päätäntävaltaa kunnallisten organisaatioiden toimintaa järjestettäessä ja toiminnan sisällöstä 

päätettäessä. Näin ollen vanhemmat saivat myös oikeuden sanoa näkemyksensä oman lapsen 

päivähoitokasvatukseen. (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 19, 35–36.) 

 

Uudenlaisen yhteistyön pohjalta lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välistä 

yhteistyötä alettiin kutsua kasvatukselliseksi kumppanuudeksi. Kumppanuudessa korostui 

kasvatusvastuun jakaminen vanhempien ja päivähoidon kasvattajien välillä. (Hujala-Huttunen & 

Nivala 1996, 39.) Keskeistä kumppanuuden toteutumiselle oli määritellä yhdessä kasvatuksen 

taustalla olevat arvot ja päämäärät, joiden pohjalta molempien osapuolien oli helppo ymmärtää, mitä 

ne tarkoittivat käytännössä.  Vanhempien tehtävänä oli tuoda oma asiantuntijuutensa ja tietonsa 
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suhteessa lapseen yhteiseen käyttöön sekä osallistua kasvatuksen arviointiin. (Hujala, Puroila, 

Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 70–73.) Päivähoidon työntekijät puolestaan toivat julki oman 

asiantuntijuutensa suhteessa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä päivähoidossa 

tapahtuviin käytäntöihin. Kumppanuus painotti näin ollen lasten vanhempien ja päivähoidon 

henkilöstön tasavertaista roolia kasvattajina.  

 

Päivähoidossa suoritetut käyttäjätutkimukset 1990-luvulla osoittivat Hujala-Huttusen & Nivalan 

(1996, 19–20) mukaan kiistatta sen, että suurin osa vanhemmista oli halukkaita vaikuttamaan oman 

lapsensa päivähoitokasvatukseen ja päivähoidon kehittämiseen.  Samat tutkimukset todistivat myös 

sen, että kahdenkeskiset keskustelut yhteistyön muotona olivat edelleen tärkein ja keskeisin osa 

yhteistyötä vanhempien mielestä. Tähän asti yhteistyö oli jäänyt käytännössä muodolliselle tasolle ja 

vanhemmat koettiin henkilöstön ammatillisuuden toteuttamisen kohteina ja näin ollen heidän rooli 

oli jäänyt passiiviseksi. Yhteistyötä ei myöskään oltu konkretisoitu hoidon ja kasvatuksen 

suunnittelun tasolle. (Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 19–20.) 

 

Käytännössä kasvatuskumppanuuden toteutuminen lähti kuitenkin käyntiin hitaasti, sillä Paanasen 

(1997) mukaan Helsingin kaupungin päivähoidon laadunarvioinnissa v. 1997 vain viidennes 

vanhemmista vastasi myönteisesti kysymykseen, jossa tiedusteltiin oliko heidän lapselleen laadittu 

kirjallinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Lisäksi hieman alle kolmannes ilmoitti, ettei heidän 

kohdallaan oltu laadittu suunnitelmaa ollenkaan eikä myöskään keskusteltu systemaattisesti lapsen 

hoidon järjestämisestä. Samassa tutkimuksessa kävi myös ilmi se, että vuosien 1994–1997 välillä ei 

ollut juurikaan tapahtunut muutoksia vanhempien vaikutusmahdollisuuksista lastensa kasvatukseen. 

Pikemminkin asia oli kääntynyt kielteiseen suuntaan. (Tiilikka 2005, 61.) Myös Korhonen (1998) on 

tullut samansuuntaisiin tuloksiin pienen pohjoiskarjalalaisen kunnan asiakaskyselyssä. Tiilikka 

(2005, 61–62) on tulkinnut nämä edellä mainitut tulokset siten, että yleisen palveluhenkisyyden 

lisääntyminen päiväkodeissa ei ollut ehkä osunut merkittäviin tai oleellisiin asioihin toiminnan ja 

sen suunnittelun kannalta. Vanhempien asiakkuutta säväyttivät siis edelleen aikaisempien 

vuosikymmenien ideat vanhempien ohjaamisesta ja vanhempainkasvatuksesta (Tiilikka 2005, 61–

62.) 
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1990-luvulla vallitsivat siis edelleen samansuuntaiset lähtökohdat yhteistyön kehittämiselle kuten 

aiempinakin vuosina. Vaikka tutkimustulokset olivatkin puhuneet yhteistyön mahdollisuuksista ja 

vaikutuksista lapsen kasvun ja kehityksen tukijana, ei päivähoidon kentällä tapahtunut kuitenkaan 

suuria muutoksia. Myös vanhempien asema oli suunnilleen samanlainen kuin ennenkin, mikä kävi 

hyvin ilmi vuoden 2000 perhebarometrista. Seppälän (2000, 23–26) mukaan lasten vanhemmat ja 

ammattikasvattajat olivat eri mieltä kasvatusvastuun jakautumisesta, sillä vanhempien mielestä 

vastuu jakautui sopivasti ja heillä oli päävastuu lasten kasvattamisesta. Ammattikasvattajat olivat 

puolestaan sitä mieltä, etteivät vanhemmat kantaneet tarpeeksi vastuuta lasten kasvattamisesta, 

jolloin päiväkoti joutui ottamaan vastuuta, joka kuului kodille. Samanlaisiin tuloksiin vastuun 

jakautumisesta tuli myös Reuna (1999, 74–75) vuoden 1999 Perhebarometrissa. 
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6.4 Yhteenveto 

 

6.4.1 Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vaikutus päiväkotihoitoon 

 

Suomalainen yhteiskunta koki 1970-luvun kynnyksellä voimakkaan elinkeinorakenteen muutoksen 

kehittyessään maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseksi yhteiskunnaksi. Teollistuminen oli 

seurausta sekä maatalouden että muiden sektoreiden nopeasta koneellistumisesta, mikä johti 

maataloudessa työskentelevien ihmisten määrän vähenemiseen ja toisaalta teollisuudessa 

työskentelevien ihmisten määrän kasvamiseen. Myös naisten työssäkäynti yleistyi, sillä teollisuuden 

lisäksi myös palvelusektori alkoi laajeta nopeasti. Koska tehtaat ja palvelut olivat kaupungeissa, 

johti teollisuuden ja palveluiden lisääntyminen suureen muuttoliikkeeseen maaseudulta 

kaupunkeihin.  

 

Teollistumisen ja sitä seuranneen nopean talouskasvun sekä koko suomalaisen elinkeinorakenteen 

kehityksen myötä Suomi sai vihdoin kuitenkin itselleen hyvinvointivaltion statuksen. 

Hyvinvointivaltion tehtäviin kuului taata ihmisille niin perusturvallisuus kuin palveluitakin ja lisäksi 

sen ideologiaan kuului tasa-arvon ja yksilöllisyyden ihannoiminen. Yksi hyvinvointiyhteiskunnan 

tarjoamia palveluita 1970-luvulla oli lasten päivähoidon järjestäminen sitä tarvitseville perheille.   

 

Koko 1970-luvun yhteiskuntakehitys, elinkeinorakenteen muutokset, kaupungistuminen, naisten 

työssäkäynti sekä perheessä tapahtuneet muutokset olivat asioita, jotka vaikuttivat voimakkaasti 

lasten kasvatustehtävän jakaantumiseen perheen ja yhteiskunnan kesken. Julkishallinnon oli pakko 

alkaa ottaa laajempaa vastuuta lasten päivähoidon järjestämisestä. Vuonna 1973 päivähoitolaki 

saatiin vihdoin voimaan ja se velvoitti kunnat järjestämään päivähoitoa siinä laajuudessa ja sellaisin 

toimintamuodoin kuin tarve vaati. Lain myötä myös valtion suhde päivähoitoon muuttui radikaalisti, 

sillä päivähoito määriteltiin kaikille tarkoitetuksi sosiaalipalveluksi ja näin ollen se irrotettiin 

vähävaraisuus kytkennöistään. Samalla toteutettiin hyvinvointivaltion universaalisuusnäkökulma 

pitkäaikaisena poliittisena kompromissina. Toiveet päivähoidon universaalisuudesta eivät 

kuitenkaan toteutuneet 1970-luvulla käytännössä, sillä päivähoitopaikoista oli runsas pula ja 

päivähoitopaikat jaettiin edelleen pääasiassa taloudellisin perustein.  
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1980-luku kului hyvinvointivaltion palveluista nauttien. Ihmisten elintaso oli noussut korkealle 

kokonaistalouden nousujohtoisen kehityksen myötä, kulutus kasvoi ja velkamäärä lisääntyi. 1980-

luku oli suotuisaa aikaa myös hyvinvointipalveluiden kehittämiselle ja lisäämiselle, sillä tämän 

vuosikymmenen aikana keskeinen osa suomalaista sosiaalihuoltoa ja perus toimeentuloturvaa 

uudistettiin lapsiperheiden tukia ja palveluita unohtamatta. Yksilöllisyyden ja tasa-arvon 

korostuminen lisääntyivät kaikilla elämän alueilla. 

 

1980-luku oli hyvää aikaa myös lasten päivähoidolle, sillä sitä kehitettiin monella tapaa 

hyvinvointivaltion hengessä. Yhteiskunnassa tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi, alkoi 

päivähoito kuitenkin tarvita sisällöllistä kehittämistä ja uudistamista ja viimein vuonna 1983 pitkään 

jatkuneet keskustelut konkretisoituvat, kun päivähoitolakiin lisättiin erillinen tavoitepykälä. Siinä 

määriteltiin päivähoidon valtakunnalliset kasvatustavoitteet, joiden mukaan päivähoidon tavoitteena 

oli tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa 

edistää lapsen persoonallisuuden tasapainosta kehitystä. Tavoitepykälän myötä julkishallinto alkoi 

täsmentää suhdettaan lasten perheisiin ja se pääsikin merkittäviin tuloksiin, sillä vanhemmat alettiin 

ottaa aiempaa enemmän huomioon päivähoitoa suunnitellessa. Myös näkökulma päivähoidosta 

huono-osaisuuden palveluna alkoi kasvatustavoitteiden myötä hiljalleen väistyä ja kasvatuksesta 

itsestään alkoi tulla sekä yhteiskunnan että vanhempien yhteisen toiminnan haaste.  

 

1990-luvun alkupuolella talouskasvu hidastui ja lopulta se pysähtyi kokonaan vuonna 1992. Nopea 

kasvu ja aineellinen hyvinvointi olivat muuttuneet nopeasti talouden taantumaan ja 

hyvinvointipalveluiden karsimiseen. Taloudellinen lama kosketti kaikkia ihmisiä, sillä pätkätyöt ja 

suurtyöttömyys vaikuttivat niin yksilö kuin perhetasollakin Puheet hyvinvointivaltion 

kriisiytymisestä johtivat lopulta suureen arvokeskusteluun yhteiskunnan arvojen muuttumisesta ja 

yhtenä syynä arvojen muuttumiseen pidettiin länsimaisesta kulttuurista levinnyttä yksilöllisyyden, 

ihannoimista, joka korosti ihmisen ainutkertaisuutta ja oikeutta valinnan vapauteen.   

 

Vaikka yksilön oikeuksien kannalta individualisaatio oli hyvä asia, loi se kuitenkin ihmisten 

keskuuteen turvattomuutta. Kulttuurin muutoksen seurauksena entinen ihmisiä sitonut mutta 

toisaalta turvallisuutta luonut yhtenäiskulttuuri oli kadonnut. Oli syntynyt kasvavan 
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yksilöllistymisen, mutta toisaalta lisääntyvän turvallisuuden tarpeen välinen ristiriita. 

Yksilöllistymisestä oli kuitenkin tullut modernin yhteiskunnan välttämätön ja sen 

kokonaisuudessaan läpäisevä piirre sekä perheissä, sosiaalisissa suhteissa ja koulutuksessa että 

työmarkkinoillakin.   

 

Vaikka laman vaikutukset näkyivät myös päivähoidossa ja päivähoidon kehittäminen pysähtyi 

suurimpien lamavuosien ajaksi, tapahtui päivähoidossa 1990-luvun aikana siitä huolimatta kaksi 

merkittävää muutosta. Ensimmäinen näistä tapahtui heti vuonna 1991, kun Suomi vahvisti YK:n 

lastenoikeuksien sopimuksen, joka korosti ennen kaikkea vanhempien vastuuta, oikeuksia ja 

velvollisuuksia kasvattajana. Sopimus tuki täten vanhempien ensisijaisuutta lasten kasvatuksessa ja 

kehityksessä ja yhteiskunnan tuli puolestaan tukea työssäkäyviä vanhempia lastenhoitopalveluja 

takaamalla. Tämän sopimuksen myötä valtio irtisanoi viimein vanhan päivähoitolinjauksen, joka oli 

kohdentunut sosiaalisesti ja taloudellisesti huono-osaisiin tai kasvatuksessa epäonnistuneisiin 

perheisiin. Toinen mittava uudistus, joka oli jatkoa lastenoikeuksien sopimukselle, oli subjektiivinen 

päivähoito-oikeus. Se toteutui ensin alle 3-vuotiailla lapsilla ja lopulta vuonna 1996, se alkoi koskea 

kaikkia alle kouluikäisiä lapsia.  

   

6.4.2 Perheessä tapahtuneet muutokset 

 

Suurimmat muutokset suomalaisessa perheessä tapahtuivat 1960–1970-lukujen aikana, samaan 

aikaan, kun Suomessa tapahtui suuri elinkeinorakenteen muutos ja sitä seurannut nopea 

kaupungistuminen. Tämä näkyi muun muassa avioliittojen määrän laskemisena ja avoliittojen 

kasvuna, syntyvyyden alenemisella, avioerojen yleistymisellä ja yksinhuoltajien määrän 

lisääntymisellä. Syitä perheissä tapahtuneisiin muutoksiin oli useita. Toisaalta muutokseen vaikutti 

elinkeinorakenteen seurauksena syntynyt muuttoliike kaupunkeihin, joka erotti entisajan 

suurperheen jäsenet kauaksi toisistaan. Ihmisillä ei ollut enää sukulaisia ja muita omaisia tukenaan 

esimerkiksi lapsen hoitoon liittyvissä asioissa. Myös äitien työelämään lähtö ja sitä myötä 

perinteisen sukupuolen mukaisen työnjaon mureneminen perheen sisällä, olivat syitä, jotka johtivat 

perheissä tapahtuneisiin muutoksiin. Ennen kaikkea muutokseen vaikuttivat kuitenkin 

hyvinvointivaltio-ideologian mukanaan tuoma yksilöllisyyden ja tasa-arvon korostaminen, joka 
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näkyi uusina aatteina ja arvostuksina yksilöiden elämänkatsomuksessa. Ajan henki alkoi muuttua 

vähitellen yksilöllisiä arvoja korostavaksi. 

 

1980-luku oli suomalaiselle perheelle yltäkylläisyyden aikaa hyvinvointivaltion korkeatasoisista 

palveluista nauttien. Vaikka perheillä taloudellisesta näkökulmasta katsottuna meni hyvin, niin 

puheet perheen kriisiytymisestä alkoivat kuitenkin yleistyä. Kriisiytyminen nähtiin johtuvan ennen 

kaikkea hyvinvointivaltion arvostaman yksilöllisyyden merkityksen kasvun seurauksena. Perhe oli 

vähitellen joutunut taipumaan sen jäsenten henkilökohtaisille tarpeille ja 1980-luvun tilannetta 

kuvasti hyvin se, että ihmiset elivät yksilöinä, mutta perheissä. Vaikka ajan henki suosi 

yksilöllisyyden korostamista, pysyi perhe kuitenkin suhteellisen vahvana. Kriisin pohja olikin siinä, 

että perheeltä odotettiin paljon enemmän, mitä se pystyi modernille ihmiselle tarjoamaan. Perheen 

tilannetta ei helpottanut myöskään se, että hyvinvoinnin seurauksena ihmisten työssäkäynti oli 

yleistynyt ja niinpä suurin osa molemmista pienten lasten vanhemmista oli työelämässä. Tämä 

merkitsi perheelle ja etenkin lapselle sitä, että yhdessäolo vanhempien kanssa oli ajallisesti 

rajoittunutta.  

 

1990-luvun alkupuolella alkanut taloudellinen lama heijastui yhteiskunnan lisäksi myös 

suomalaiseen perheeseen ja sen arkeen. Lamaa seurannut suurtyöttömyys johti siihen, että perheiden 

taloudellinen tilanne heikkeni ja velkaantumisen määrä kasvoi, sillä 1980-luvulla vietetyn 

kulutusjuhlan seurauksena otettuja lainoja ei pystytty enää maksamaan kuten vuosikymmentä 

aiemmin. Suomalainen perhe joutui myös kamppailemaan sille kuuluvista oikeuksista ja 

yhteiskunnan palveluista, joita ei saanut enää kuin todelliseen tarpeeseen. Työttömyyden ja sitä 

seuranneen hyvinvoinnin kapenemisen myötä ihmisten henkiset paineet ja yleinen pahoinvointi 

lisääntyivät ja johtivat 1990-luvulla yhä useamman perheen särkymiseen. 

 

Perheen murrokseen eli sen aseman, roolin ja merkityksen muuttumiseen katsottiin yhteiskunnan 

individualisaatioprosessilla olevan keskeinen merkitys. Miesten ja naisten tasa-arvo oli lähentynyt 

toisiaan muun muassa siten, että molemmilla oli periaatteessa samat mahdollisuudet koulutukseen, 

työelämässä etenemiseen ja uran luomiseen. Naimattomien, hyvin koulutettujen ja uraa luovien 

miesten ja naisten sekä lapsettomien parien määrä kasvoi, samoin perheiden lapsimäärä väheni 

yhteen tai kahteen lapseen. Lapsi olikin 1990-luvulla yhä useammin toivottu ja harkitusti hankittu. 
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Ajan henki oli muuttanut ihmisten elämäntyylin dynaamisuutta suosivaksi ja kaiken tuli olla nopeaa 

ja joustavaa. Pysyvyys oli kadonnut niin yhteiskunnasta kuin perhe-elämästäkin. Tällaisessa 

kertakäyttö-yhteiskunnassa ihmiset olivat yhä nuorempina kaiken kokeneita ja elämä oli yhtä 

hakemista, paremman etsimistä ja vapauden kaipuuta..   

 

6.4.3 Kasvatuskäsitysten, lapsuuden ja vanhemmuuden muutokset suhteessa 
päiväkodeissa tapahtuneisiin muutoksiin 

 

Nopeasti muuttuvan yhteiskunnan uudet arvot sekä ”ajan henki” alkoivat näkyä 1970-luvun 

alkupuolella vallinneessa normatiivis-maturatiivisessa kasvatusnäkemyksessä. Näkemys lapsesta ja 

kasvatuksesta oli muuttunut enemmän yksilöllisyyttä ja tasa-arvoa korostavaksi ja sen myötä jo 

aivan pieni lapsi nähtiin ainutlaatuisena, aktiivisena ja omat kehitysvoimat omaavana yksilönä. 

Myös hoidon ja kasvatuksen tuli lähteä lapsen yksilöllisestä tarpeesta ja kehitysvaiheesta käsin ja 

lisäksi kasvatuksessa tuli korostaa aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä demokraattista 

ilmapiiriä.  

 

1970-luvun loppupuolella kasvatusnäkemykseen alkoi heijastella edelleen nopeasti muuttuvan 

yhteiskunnan uudenlaiset arvot, tekniikan ja koulutettavuuden korostaminen. Vanhemmille ja 

ammattikasvattajille ei enää riittänyt kehityspsykologiasta lähtöisin oleva normatiivis-maturatiivinen 

suuntaus, vaan uudenlaisessa yhteiskunnassa vaadittiin tietoja ja taitoja, jotka haalittiin koulutuksen 

kautta. Oppimista alettiin korostaa jo ihan pienten lasten kasvatuksessa ja opetuksessa ja sen myötä 

kasvatusnäkemys muuttui lapsen kognitiivisia valmiuksia korostavaksi. Erityisen tärkeää oli lapsen 

tietoinen opettaminen ja valmentaminen. Lapselle tuli tarjota myös mahdollisimman paljon erilaisia 

aktiviteetteja, jotka kehittivät hänen kognitiivisia taitojaan mahdollisimman monipuolisesti. Lapsi 

nähtiin edelleen aktiivisena ja yksilöllisenä persoonana, jonka kehitys oli peräisin sekä biologisten 

että ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Vanhempien asiantuntemus omaan lapseen liittyvissä 

kasvatusasioissa alkoi nousta asiantuntijoihin nähden tasavertaisempaan suuntaan, mutta kuten 

myöhemmin käy ilmi, päiväkodissa lasten vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta eivät kuitenkin 

vielä 1970-luvulla olleet tasa-arvoisia kasvatukseen liittyvissä asioissa.    
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Normatiivis-maturatiivisen ja kognitiivisen kasvatusnäkemyksen lisäksi behavioristisella 

kasvatusnäkemyksellä oli edelleen jalansija suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Behavioristinen 

näkemys painotti oppimista vuorovaikutuksessa sekä aikuisen roolia kasvatuksen määrittäjänä ja 

lapsen kannalta se oli paljon aikuisjohtoisempi kuin normatiivis-maturatiivinen ja kognitiivinen 

näkemys. Oman tulkintani mukaan behavioristinen näkemys näkyi etenkin päiväkotikasvatuksessa, 

sillä tutkimukseni mukaan päiväkodin pedagogiikka oli 1970-luvulla enemmän aikuisjohtoista ja 

lapsi nähtiin toiminnan kohteena, objektina. Tätä näkemystä puoltaa myös se seikka, että päiväkodin 

toiminta oli rakennettu behavioristiselle suuntaukselle tyypillisen tuokiokeskeisyyden varaan, mikä 

oli helppoa ja kätevää kasvattajan kannalta. 

 

1970-luvulla päiväkodin pedagogiikkaan vaikutti kasvatusnäkemysten ohella myös päiväkodin 

henkilöstö, joiden ammatillisuus rakentui selkeästi kahden eri tehtävän mukaan; 

lastentarhanopettajat olivat opetustyön tekijöitä ja lastenhoitajat hoivatyön tekijöitä.  Työtehtävien 

jako hoivan ja opetuksen kesken oli pysynyt jo päivähoidon perustamisesta lähtien samanlaisena, 

sillä olihan päivähoito alkujaan kehitetty kahdenlaista tehtävää varten; hoivaa ja opetusta varten. 

Päivähoitolain seurauksena päivähoidon työntekijöiden asemat määriteltiin kuitenkin uudestaan ja 

tavoitteena oli nimenomaan moniportaisuuden vähentäminen ja toimenkuvien samanlaistaminen. 

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että lastentarhanopettajat alkoivat kulkea hierarkiassa alaspäin, 

menettäen lain myötä mahdollisuuden kiinnittyä opetusalaan. Sen sijaan lastenhoitajat ja 

sosiaalikasvattajat alkoivat kiivetä uudistuksen myötä hierarkiassa ylöspäin. Koska päivähoitolaki ja 

– asetus olivat luonteeltaan määrällisiä puitelakeja, ne eivät pyrkineet päivähoidon sisällön ja laadun 

muuttamiseen. Päivähoitoa säädeltiin kyllä määrällisesti, mutta sitä ei tiedetty, mihin sisällöllis-

toiminnalliseen suuntaan. Tämä sekavuus näkyi myös päivähoidon työntekijöiden keskuudessa 

erilaisina ristiriitoina ja epätietoisuutena omasta ammatillisuudesta ja sen jatkuvuudesta 

 

1980-luvun kuluessa kognitiivinen kasvatusnäkemys joutui vähitellen taipumaan humanistisen 

kasvatuskäsityksen alle. Humanistinen suuntaus painotti yhä enemmän lasten yksilöllisiä tarpeita ja 

tasa-arvoa ja samalla ne olivat nousseet myös koko suomalaista yhteiskuntaa läpäiseviksi arvoiksi. 

1980-luku olikin Suomessa ns. lapsen vuosikymmen, sillä silloin meillä uudistettiin monia lapsia 

koskevia lakeja lapsen näkökulmasta katsottuna edulliseen suuntaan. Oikeudellisessa mielessä lapsi 

alettiin nähdä ennemmin subjektina kuin objektina ja lisäksi lapsi muuttui tasa-vertaiseksi suhteessa 
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vanhempiin. Yleisesti katsottuna kasvatus alkoi painottua yhä enemmän lapsikeskeiseen suuntaan. 

Humanistisen suuntauksen myötä myös isien asemaa lapsen tasavertaisena kasvattaja suhteessa 

äitiin alettiin korostaa ja tätä kautta myös isyydessä alkoi uusi kausi.  

 

Humanistinen kasvatusnäkemys siirtyi vähitellen myös päiväkodin pedagogiikkaan, joka alkoi 

aiempaa enemmän korostaa lapsen yksilöllisyyttä. Kasvattajan ja lapsen suhde pysyi kuitenkin 

pääsääntöisesti yksisuuntaisena, aikuisesta lapseen menevänä suhteena. Joissain päiväkodeissa 

yksilöllisyyden korostaminen vietiin kuitenkin jopa niin pitkälle, että lapsen nähtiin viime kädessä 

olevan itse vastuussa omasta kasvustaan ja kehityksestään. Humanistinen suuntaus olikin 1980-

luvulla äärimmäisen lapsikeskeinen ja sen myötä saivat myös erilaiset vaihtoehtopedagogiikat, kuten 

steinerlaisuus jalansijansa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Vaikka 1980-luvulla päivähoidon 

kasvatustavoitepykälän myötä päiväkodin toimintaa yritettiin monella tapaa muuttaa, istuivat vanhat 

käytänteet edelleen syvällä. Toimintaa ei pystytty uusimaan ja pedagogiikassa painotettiin edelleen 

tuokiokeskeisyyttä. 1980-luku olikin päiväkodeissa pedagogisen hämmennyksen aikaa. 

 

Päivähoidon uusiintumattomaan pedagogiikkaan vaikutti osaltaan myös päiväkodin ammattikuntien 

hämmennys suhteessa omaan työnkuvaan. Alle kolmevuotiaiden lasten pedagogiikkaa koskevan 

tutkimuksen kehittymisen myötä päiväkodeissa tehtiin jälleen henkilöstörakenteen muutos, jonka 

seurauksena lastentarhanopettajia alettiin sijoittaa alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiin pedagogisen 

laadun kohottamiseksi. Lastenhoitajien työalue laajeni vastaavasti 3-6-vuotiaille lapsille ja tämä uusi 

tilanne oli omiaan hämmentämään ammattikuntien työnjakoa ja toimenkuvia entisestään; hoiva ja 

opetus kohtasivat konkreettisesti. Myöhemmin sosiaalikasvattajien tunkeutuminen 

lastentarhanopettajien reviirille, päiväkotiapulaisten poikkeuskoulutus lastenhoitajiksi sekä 

lastenhoitajakoulutuksen jakaminen päivähoitaja- ja lastenhoitajakoulutuksiksi sekoittivat 

päiväkodin henkilöstörakenteen lopulta täydellisesti. Riidat ja erimielisyydet ennen niin selkeistä 

työtehtävistä lisääntyivät ja se ei voinut olla vaikuttamatta päiväkodin sisällön suunnitteluun ja 

toimintaan.   

 

1990-luvulle tultaessa kasvatuskäsityksissä heijastelivat yhä enemmän yksilöllisyyden ja tasa-arvon 

ihannointi, sillä yhteiskunnassa oleva individualisaatioprosessi oli tunkeutunut lähes kaikkialle. 

Myös päivähoidon pedagogiikka tarvitsi pikaista uudistamista, sillä nopeasti muuttuvassa 
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yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen perustaksi eivät enää riittäneet tukeutuminen arkiajatteluun tai 

aikaisempiin kokemuksiin. Kasvatustyö alkoi tarvita aikaisempaa laajempaa viitekehystä, mikä taas 

edellytti monipuolista teoreettista tietämystä lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä oppimisesta. 

Päivähoidon pedagogiikka muuttuikin hiljalleen ns. teoreettisesti hallituksi varhaiskasvatukseksi, 

joka pohjautui vankkaan tietämykseen lapsen kasvusta ja sen ehdoista ja samalla siinä yhdistyivät 

tutkimus ja oman työn jatkuva kehittäminen. Lisäksi päiväkoti pedagogiikassa korostettiin 

lapsikeskeisyyttä, joka oli monen 1990-luvun päiväkodin toiminnan keskeinen toimintaperiaate. 

Lapsikeskeisyyden korostuminen varhaiskasvatuksessa oli saanut alkunsa konstruktivistisesta 

kasvatus- ja oppimisteoriasta, joka nousi tällä vuosikymmenellä suomalaista varhaiskasvatusta 

ohjaavaksi oppimisteoriaksi.         

 

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset vaativat myös päiväkodin työntekijöiden koulutuksen 

uudistamista. Koska lapsen kasvatus alettiin nähdä enemmän teoreettista tietoa vaativaksi 

toiminnaksi, oli myös perusteltua siirtää lastentarhanopettajakoulutus viimein yliopistojen 

alaisuuteen. Toisaalta myös esiopetuksessa tapahtuneet uudistukset sekä yliopistojen välitutkintojen 

palauttamissuunnitelmat antoivat pontta lastentarhanopettajien akatemisoitumiselle. Vuonna 1995 

lastentarhanopettajakoulutus siirrettiin viimein yliopistojen alaisuuteen alemmaksi 

korkeakoulututkinnoksi. Myös sosiaalikasvattajien koulutus nostettiin 

ammattikorkeakoulututkinnoksi. Vaikka lastentarhanopettajien ja sosiaalikasvattajien koulutustaso 

nousikin tämän uudistuksen myötä, niin todellisuudessa päiväkodin koko henkilöstön koulutustaso 

oli laskenut. Tämä johtui väljistä kelpoisuusehdoista, joiden myötä lastentarhanopettajien ja 

sosiaalikasvattajien määrä oli vähentynyt kun taas lähihoitajien, lastenhoitajien ja päivähoitajien 

määrä kasvanut. Mielenkiintoista tämä oli etenkin siksi, että suomalaisen koulutuspolitiikan 

tavoitteena oli yleisesti ottaen ollut koulutustason nostaminen.   

      

6.4.4 Yhteistyössä tapahtuneet muutokset  

 

Koko päivähoitohistorian ajan perheen ja päivähoidon yhteistyötä on pidetty kasvatuksen 

kulmakivenä. Yhteistyön orientaatio vaihteli kuitenkin eri aikoina aina vallalla olleen 

kasvatusajattelun mukaisesti. 1970-luvulla päivähoidossa vallinneen rationalisoidun 

varhaiskasvatuksen aikana lasten vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välinen yhteistyö 
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olikin taka-alalla. Syynä yhteistyön tavoitteettomuuteen, pinnallisuuteen ja sattumanvaraisuuteen 

olivat muun muassa vahva usko siihen, että päiväkodin työntekijät pystyivät tekemään 

päivähoidossa olevia lapsia koskevat päätökset koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. 

Myös päiväkotien henkilökunnan koulutus oli puutteellista, minkä vuoksi he eivät sisäistäneet 

yhteistyön merkitystä. Lisäksi olemassa olevat säännökset yhteistyöstä olivat hyvin niukkoja. 1970-

luvulla toteutunut yhteistyö tapahtuikin lähinnä päiväkodin ehdoilla ja se tuki päiväkodin toimintaa. 

Tilannetta kuvasi hyvin esimerkiksi se, että päiväkoti ei puuttunut kotikasvatukseen eikä vanhemmat 

päiväkodissa tapahtuvaan kasvatukseen. Vanhemmat sen sijaan olisivat olleet halukkaita jakamaan 

kasvatusvastuuta yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa.  

 

Yhteiskunnassa ja perheissä tapahtuneet muutokset 1970-luvun aikana ja etenkin pienten lasten 

vanhempien työssäkäynti vaikuttivat siihen, että kasvatus alkoi vähitellen institutionalisoitua; vastuu 

kasvatuksesta alkoi jakaantua sekä vanhempien että yhteiskunnan kesken. Palveluyhteiskunnassa 

taloudellinen perusyksikkö ei ollut enää perhe, vaan koko yhteiskunta, joissa erilaisiin tehtäviin 

erikoistuneet ihmiset olivat toisistaan riippuvaisia. Tähän muuttuvaan tilanteeseen saatiin 

valmisteltua vuonna 1983 kasvatustavoitepykälä, jonka myötä yhteistyötä lasten vanhempien ja 

päiväkodin henkilökunnan kesken alettiin korostaa. Tavoitepykälän mukaan päivähoidon tavoitteena 

oli kotikasvatuksen tukeminen ja lisäksi sen tuli perustua vanhempien ja päivähoidon yhteisiin 

lähtökohtiin ja ajatuksiin kasvatuksesta, jolloin kasvatuksesta muodostuisi mahdollisimman 

samansuuntaista sekä kotona että päivähoidossa. Myös tutkimustiedon lisääntyminen kotien 

ensiarvoisesta merkityksestä kasvatustehtävän toteuttajana, johti useisiin käytännön toimenpiteisiin 

kotikasvatuksen tukemiseksi. Käytännössä yhteistyötä saatiinkin lisättyä, mutta edelleen se oli hyvin 

vähäistä suhteessa tavoitteisiin. Kasvatuksen institutionalisoitumisen myötä myös ensimmäiset 

puheet vanhemmuuden heikkenemisestä saivat alkunsa, sillä katsottiin, että lasten vanhemmat 

alkoivat turvautua kasvatusasioissa yhä enemmän asiantuntijoiden apuun. 

 

Yhteiskunnan muuttuminen 1990-luvulle tultaessa alkoi luoda enemmän paineita 

perhekokonaisuudelle ja katsottiin, että perheen asema lasten kasvatuksen perusyksikkönä alkoi 

hiljalleen murentua. Lapset viettivät yhä enemmän aikaa päivähoidossa ja perhekokonaisuuden 

muuttuminen loi omat paineensa sekä koko päivähoidon että lasten vanhempien ja päivähoidon 

välisen yhteistyön kehittämiseen. Bronfenbrennerin ekologisen teorian nousu suomalaisen 
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varhaiskasvatuksen teoriaorientaatioksi nosti viimein kodin ja päivähoidon yhteistyön lapsen 

kasvulle ja kehitykselle erittäin merkitykselliseksi, ja sen myötä suppeasta kasvattajan ja 

kasvatettavan välisen vuorovaikutuksen tarkastelusta alettiin vihdoin siirtyä laajempien 

kasvatuskontekstien huomioimiseen. Lisäksi yhteistyön merkityksen nousuun vaikuttivat osaltaan 

1980-luvun kasvatustavoitepykälä sekä kunnallispoliittinen suuntaus, joka korosti kuntalaisen 

oikeuksia.  

 

1990-luvulla yhteistyö liitettiin päivähoidon laatukeskusteluun ja siitä tuli yksi päivähoidon laadun 

mittareista. Samalla sen orientaatio muuttui kasvatuskumppanuudeksi, joka perustui lasten 

vanhempien ja päivähoidon ammattilaisten väliseen kunnioitukseen ja tasa-arvoon. Kumppanuuden 

taustalla olivat yhteisesti määritetyt kasvatuksen arvot ja päämäärät, joiden pohjalta kasvatusta 

toteutettiin käytännössä. Kasvatuskumppanuudessa painotettiin myös sekä lapsen että perheen 

merkitystä yksilönä. Vaikka kasvatustieteellinen tieto ja teoria painottivat yhteistyön tärkeyttä 

lapsen kasvulle ja kehitykselle, käytännön tasolla kumppanuuden toteutuminen lähti kuitenkin 

hitaasti käyntiin. Vanhemmat olivat kylläkin aikaisempien vuosien tapaan halukkaita yhteistyön 

tekemiseen, mutta edelleen yhteistyön käytännön toteuttaminen jäi monen päiväkodin osalta 

vähäiseksi. Yhteistyössä heijastuivat edelleen aikaisempien vuosikymmenten ideat vanhempien 

ohjaamisesta ja vanhempainkasvatuksesta.    
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7. OMAT POHDINNAT 
 

Tutkimukseni Olipa kerran päiväkoti kertoo, miten suomalainen päiväkoti on muuttunut ja 

kehittynyt 1970–1990-lukujen välisenä aikana. Päiväkodin kehitystarinaa kertoessa ei voida 

kuitenkaan sivuuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa eikä perheissä tapahtuneita muutoksia eikä 

toisaalta myöskään kasvatuskäsityksissä ja ”ajan hengessä” tapahtuneita muutoksia. Ne kaikki ovat 

omalta osaltaan vaikuttaneet suomalaisen päiväkodin sekä ulkoiseen että sisäiseen muotoutumiseen.   

 

Tutkimukseni taustalla oleva Bronfenbrennerin ekologinen teoria on antanut minulle tarpeeksi 

väljän, mutta toisaalta sopivasti rajatun alueen tutkimuksen tarkasteluun. Ekologisen orientaation 

avulla olen pystynyt kuvaamaan päiväkodin muotoutumista laajasti, jokaisen siihen vaikuttaneen 

ympäristön kautta. Toisaalta se on avannut näkökulmia myös jokaisen ympäristön sisälle, kertoen 

samalla myös niiden kehitystarinan. Päiväkodin lisäksi tutkimukseni kertoo siis suomalaisesta 

yhteiskunnasta, perheistä, kasvatuskäsityksistä, vanhemmuudesta ja lapsuudesta ja näiden välisistä 

suhteista ja olemassa olemisen kamppailuista suurten muutosten vuosikymmenillä. 

 

Tutkimuksessani voidaan havaita yksi, selkeästi kaikkiin sen eri ympäristöihin vaikuttanut asia, joka 

on kulkenut koko tutkimukseni ajan sen rinnalla, vähitellen voimistuen ja laajentuen. Tämä asia on 

individualismi. Oikeastaan individualismi voidaan nähdä tutkimukseni punaisena lankana, sillä sen 

merkitys jokaiseen ympäristöön on ollut varsin vaikuttava ja sen ympärille voidaan eittämättä 

kiteyttää ne muutokset, joita tutkimusympäristössäni on tapahtunut. Individualismista on tullut 

modernin yhteiskunnan kaikkia sen osa-alueita läpäisevä piirre, joka on vaikuttanut yksilöön jo 

aivan syntymästä lähtien. Lapsia tulee kasvattaa yksilöllisesti, päiväkotien ja koulujen 

opetussuunnitelmat tehdään yksilöllisesti, perheissä eletään yksilöinä ja ihmiset tekevät yksilöllisiä 

ratkaisuja, jotka perustuvat yksilöllisiin arvoihin ja oman identiteetin etsimiseen. Kasvavasta 

yksilöllisyyden ihannoimisesta on tullut yhteiskuntamme arkipäivää jopa niin, että sen voidaan 

perustellusti sanoa olevan jo yksi modernin yhteiskuntamme arvo.  

 

Hautamäen (1996, 21–22) mukaan individualismiin liittyy neljä erilaista arvoulottuvuutta; ihmisen 

arvokkuus, yksityisyys, autonomia ja itsensä kehittäminen. Arvokkuus liittyy tasa-arvoon, kun taas 

autonomia, yksityisyys ja itsensä kehittäminen liittyvät vapauteen. Kun näitä individualismiin 
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liittyviä arvokäsitteitä tarkastelee tutkimukseni valossa, voidaan havaita, että ne kaikki ovat selvästi 

voimistuneet kolmenkymmenen vuoden kuluessa. Siitä, onko muutos ollut positiivista vai 

negatiivista, voidaan varmasti esittää useampia arvioita, riippuen aina siitä, miltä näkökannalta asiaa 

tarkastelee. Esimerkiksi perheen kehitystä tarkasteltaessa, voidaan todeta, että se on yhtäältä 

menettänyt tehtäviään yhteiskunnalle ja siten menettänyt perinteistä asemaansa. Toisaalta taas 

individualisaatio on tuonut mukanaan vanhoja perinteitä rikkovia arvostuksia, joiden voidaan 

ajatella olevan suotuisia perheen kehitykselle. Muutos on kehitystä, sanotaan. 

 

Tarkasteltaessa päiväkodeissa tapahtunutta muutosta ja kehitystä näiden kolmenkymmenen vuoden 

aikana, voidaan yksimielisesti todeta niiden olleen erittäin kokonaisvaltaista. Toisaalta, päivähoidon 

perustehtävät ovat kuitenkin pysyneet vuodesta toiseen samana; lapsen hoitona, kasvatuksena ja 

opetuksena. Perustehtävien laadukas hoitaminen on vaatinut kuitenkin yhteiskunnan nopean 

kehityksen huomioonottamista sekä toisaalta ”ajan hengen” mukaisia uudistuksia. Tutkimukseni 

mukaan päiväkodeissa tapahtuneet sisällölliset uudistukset ovat kuitenkin toteutuneet jälkijunassa 

suhteessa yhteiskunnan muutoksiin, vanhojen traditioiden pitäessä tiukasti kiinni otteestaan. 

Traditioiden merkitys on ollut päivähoidossa keskeinen, mutta vähitellen niidenkin on ollut 

taivuttava modernin yhteiskunnan vaatimuksille. Ajan hengen mukaisia uudistuksia ovat vaatineet 

niin päiväkodin pedagogiikka kuin ammatillisuus sekä yhteistyön tekeminen lasten vanhempien 

kanssa. Myös esiopetuksen nouseminen keskeiseksi osaksi päiväkodin toimintakulttuuria ja sen rooli 

lapsen koulutuksen laadun parantajana, ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet päiväkodin 

toimintakulttuurin uudistamiseen. 

 

Kysymykseen, onko muutos ollut kehitystä, voidaan tietenkin vastata monella tapaa. Mielestäni 

muutos on ollut kehitystä, jos tarkastelee päiväkotia kokonaisuutena. Vastaus ei ole kuitenkaan 

yksiselitteinen, vaan se vaatii hieman tarkempaa perustelua. Siinä mielessä muutos on ollut 

kehitystä, että suomalainen päivähoidosta on tullut kaikille alle kouluikäisille tarkoitettua 

sosiaalipalvelua, jossa yhdistyvät niin hoidon, kasvatuksen kuin opetuksenkin kokonaisuudet. 

Lisäksi se on suunnitelmallista ja pyrkii lapsen yksilöllisen huomioon ottamisen. Voidaankin sanoa, 

että päivähoitomme on laadukasta ja korkeatasoista. Toisaalta päivähoidolla on vielä monta 

haastetta edessään, jotta se voisi toteuttaa palvelutehtäväänsä kunnolla nopeasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on aiheuttanut varsinkin kasvaville kunnille 
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paineita, sillä päivähoitopalveluita ei ole tarjota kaikille.  Ihmisten työajan muuttuessa myös paineet 

vuorohoidon järjestämisestä ovat  kasvaneet. Lisäksi erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten 

määrä on selvästi nousussa ja he tarvitsevat lisää resursseja saadakseen mahdollisimman paljon apua 

ongelmiinsa. Myös ammatillisella puolella olisi korjattavaa, sillä lastentarhanopettajista alkaa kohta 

olla pula. Nämä edellä mainitut haasteet vaativat kuitenkin yhteiskunnan tukea, jota toisaalta 

tarvitsee yhtä kipeästi moni muukin palvelusektori.  

 

Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista ottaa 2000-luku mukaan tarkasteluun, sillä 1990-

luvun loppupuolella kunnat alkoivat uudistaa päivähoidon sisältöä merkittävästi ja uudistukset ovat 

jatkuneet aina nykypäivään asti. Myös julkishallinto on 2000-luvulla puuttunut suomalaisen 

varhaiskasvatuksen laatuun, josta on merkkinä esimerkiksi Valtioneuvoksen periaatepäätös 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista vuodelta 2002 sekä Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet vuodelta 2005. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista selvittää, miten päiväkoti on 

muuttunut toimintaympäristönä käytännön tasolla viimeisen n 30 vuoden aikana, mutta tämä vaatisi 

laajempaa haastattelumateriaalia sekä ihmisiä, jotka ovat työskennelleet päiväkodeissa kaikilla näillä 

vuosikymmenillä. Myös kasvatuskumppanuus sekä moniammatillisuus käytännön toimintana 

voisivat olla mielenkiintoisia tutkimuskohteita, sillä ne ovat kuitenkin julkishallinnon määrittelemiä 

edellytyksiä laadukkaalle päivähoidolle.  

 

Tutkimukseni validiteettia voidaan tarkastella suhteessa siihen, miten ja millaisten eri dokumenttien 

kautta olen onnistunut kuvaamaan ja tulkitsemaan suomalaisen päiväkotihoidon muotoutumista. 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman paljon erilaisia lähteitä, sekä 

aikaisempia tutkimuksia tutkittavasta asiasta että väitöskirjoja, kaupallisia teoksia unohtamatta. 

Lisäksi mukaan on mahtunut jokunen komiteanmietintö ja lakipykälä, tosin niiden osuus on 

tutkimuksessani jäänyt kuitenkin melko vähäiseksi tutkimusongelmieni luonteesta johtuen. 

Tutkimukseni aikaperspektiivin huomioon ottaen, olen joutunut kirjoittamaan jokaisesta asiasta vain 

sen olennaisen, jotta tutkimuksestani ei olisi tullut liian laaja. Se on mielestäni jonkin verran 

rajoittanut asioiden esille tuomista. 
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Kuten jo aikaisemmin olen todennut, tutkijan omat kokemukset sekä esiymmärrys, habitus 

vaikuttavat siihen, miten tutkija vie tutkimustansa eteenpäin. Oma lastentarhanopettajuuteni on siis 

varmasti tuonut jotain näkökulmaa tähän tutkimukseen ja osaltaan myös helpottanut tutkimuksessani 

käyttämieni lähteiden tulkintaa. Se, miten aiheen läheisyys on vaikuttanut tutkimukseni 

uskottavuuteen sekä lopulliseen arvioon, jätän lopulta kuitenkin lukijan harteille.    
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