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Hyvinvointiyhteiskuntamme järjestämät erilaiset lasten- ja vanhustenpalvelut on perinteisesti toteutettu omissa toimintaympäristöissään, suosien näin asiakasryhmittäin eriytyneitä 
omia laitoksiaan. Ajallemme tyypillinen ilmiö on, että syntyvyyden laskiessa pikkulapsiväestön suhteellinen osuus väestöstä on jatkuvasti vähentynyt ja vanhusten osuus kasvanut. 

Diplomityössä tarkastellaan, miten näiden kahden ihmisen ikäkaaren ääripäissä sijaitsevien ryhmien sijoittaminen samaan toimintaympäristöön käytännössä onnistuisi, ja 
minkälaisia asioita on syytä huomioida suunnitellessa tiloja lapsille ja vanhuksille. Työn pääpaino on lapsissa ja päiväkotisuunnittelussa, ja työn lähestymistapa lähtökohtaisesti 
poikkitieteellinen. Työssä annetaan paljon tilaa ja painoarvoa kehityspsykologian näkemyksille lasten kehitysvaiheista, kuten myös päivähoidolle lapsen kokemuksena. Myös 
tietty yhteiskuntakriittisyys on työssä läsnä. Aihealueen valinta on versonut tekijän aikaisemmasta sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnosta ja vuosien sijaiskokemuksista 
pääkaupunkiseudun päiväkodeissa.

Helsingissä lievästi muistisairaat kotonaan asuvat vanhukset voivat osallistua päivätoimintaan, jota toteutetaan keskimäärin 8-16 vanhuksen päivätoimintayksiköissä. Työn 
suunnitelmaosuudessa on suunniteltu korttelitalo, jonka yhteydessä toimii lasten päiväkoti ja vanhusten päivätoimintayksikkö. Työssä punnitaan ratkaisusta seuraavia haasteita ja 
mahdollisuuksia. Suunnittelutyö on tilaratkaisuiltaan yksityiskohtainen, mutta esimerkiksi rakennustekniset yksityiskohdat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Työn yhteenvetona voidaan todeta, että vanhusten ja lasten palveluiden sijoittamisessa samaan rakennukseen on omat haasteensa, mutta myös paljon konkreettisia hyötyjä. Suurin 
este lasten ja vanhusten sijoittamiselle yhteiseen toimintaympäristöön ovat pinttyneet käsitykset yhteiskunnallisten hoiva- ja kasvatusympäristöjen luonteesta.

Asiasanat: Lasten päiväkoti, vanhusten päivätoiminta, lastenarkkitehtuuri, stressi päiväkodissa, lasten leikki, temperamentin huomioiminen tilasuunnittelussa, asiakasryhmien 
kohtaaminen, julkinen puurakentaminen, korttelitalo
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Abstract

Tampere University of  Technology, School of  Architecture, Master’s Thesis

KOUVONEN, ERNO: Encounters on life paths – Children and the elderly under the same roof
Subject approved by Faculty of  Business and Built Environment: 8 April 2015
Seminar day: 25 May 2016
Examiner: Professor Ilmari Lahdelma
Pages: 152 pages + 3 annex pages

The different services organised for children and the elderly in our welfare society have been traditionally implemented in their own, separate operating environments, thus 
favouring individual institutions separate in terms of  customer groups. A phenomenon typical for our era is a constant decrease in the relative share of  young child population 
brought on by diminishing birth rates and an increase in the proportion of  elderly people. 

This Master’s Thesis examines how these two groups of  people, at the different ends of  the human life cycle, could be placed in the same operating environment in practice and 
what kinds of  aspects should be taken into account when designing spaces for children and the elderly. The focus of  this thesis is on children and daycare centre design, and a 
primarily cross-sectoral approach was used. The study allows a lot of  room and emphasis on the views of  development psychology on children’s development stages as well as 
the child’s experience of  daycare. A certain degree of  social criticism is also present in the study. The selection of  the theme originates from the author’s previous degree from a 
university of  applied sciences in the social field and years of  experience as a substitute instructor in daycare centres in the capital area.

In Helsinki, elderly people living at home with mild memory disorders can participate in day activities, carried out at day activity units on average for 8–16 elderly people. The 
design section of  this thesis involved designing a neighbourhood centre which includes both a daycare centre for children and a day activity unit for elderly people. The challenges 
and opportunities of  this solution are considered in this thesis. The design project is detailed in terms of  its spatial solutions, but, for example, details related to construction 
technology have been left out of  the examination.

In summary of  this study, we may note that there are certain challenges to placing services for the elderly and children under the same roof, but there are also plenty of  concrete 
benefits to this. Deeply-rooted conceptions of  the nature of  social nurture and education environments form the most considerable barrier to placing children and the elderly 
in the same operating environment.

Keywords: Daycare center, elderly day activities, architecture for children, stress in daycare, child’s play, taking temperament into account in spatial planning, encounters 
between client groups, public timber construction, neighbourhood centre
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1. Johdanto

Päiväkotimaailma lienee etenkin jokaiselle 1970-luvun jälkeen syntyneelle suomalaiselle 
tuttu ympäristö aivan omakohtaisestikin koettuna, vaikkeivat muistot noilta lapsuuden 
varhaisilta vuosilta aina niin kirkkaita olisikaan. Toisaalta myös erilaiset vanhuuden 
ympäristöt odottavat montaa meistä väistämättömästi muutaman mutkan takana. 
Vanhusten- ja lastentiloille onkin tarvetta ainakin niin pitkään, kun yhteiskuntamme 
hoitaa lapsia ja vanhuksia kodin ulkopuolisissa laitoksissa, joita vaikutelman 
pehmentämiseksi usein erilaisiksi kodeiksi kutsutaan. Koska rakennuksia ei voi siirtää, 
vaihtelee yksiköiden sijaintitarve kaupunkien ja kuntien luonnollisen elon ja muutosten 
mukaan, jolloin suunnittelutarve myös kokonaan uusille tiloille ja rakennuksille 
säilyy tulevaisuudessakin. Niinpä moni arkkitehti päässee urallaan tavalla tai toisella 
kohtaamaan lasten, vanhusten tai molempien asiakasryhmien tilasuunnittelun haasteet.

Suhtautuminen ikäkaaren ääripäissä oleviin ihmisiin, lapsiin ja vanhuksiin on 
muuttunut vuosisatojen ja -kymmenten saatossa huomattavasti. Lapsuuden tärkeyden 
tunnustaminen ei ole aina ollut itsestäänselvyys, esimerkiksi vielä 1840-luvulla 
Tampereella Finlaysonin tehtaan työntekijöistä neljännes oli lapsia (Välimäki 
1998, s. 67). Lasten yhteiskunnallisen aseman vähitellen parantuessa, on myös 
suhtautuminen lapsuuteen muuttunut ja lapsen kehitysvaiheiden tuntemus kasvanut. 
Lapsen kehitysvaiheiden ominaisuuksien suhteen vallitseekin nykyisin melko suuri 
yksimielisyys (Sinkkonen 2003 (toim.), s. 140). Siinä missä esimerkiksi 1950-luvulla 
oli lapsella riski joutua liian ahtaalle selkeiden sääntöjen rajaamana, saattoi 1990-luvun 
lapsi puolestaan kokea turvattomuutta selkeiden rajojen puuttuessa (Kalliala 1999, s. 
34).

1.
Toukolan lastenseimi 1957. Tuntematon, HKM

Vasemma sivulla päiväkoti Lokin piha Lauttasaaressa 2015. EK

Päiväkoti syntyi tarpeesta parantaa lasten asemaa ja Marjatta Kallialan mukaan 
päiväkoti olikin alun perin Friedrich Fröbelin esikuvan mukaisesti nimenomaan 
lastentarha, eli puutarha. Vertauskuvan mukaisesti lapset olivat taimia ja aikuinen 
puutarhuri, joka eri lajien vaatimuksia ja tarpeita kunnioittaen ei kiirehtinyt nuppujen 
puhkeamista terälehtiä auki repimällä. Suomessa lastentarhat muuttuivat päiväkodeiksi 
vuoden 1973 päivähoitolain myötä, merkiten monien muiden seikkojen ohella myös 
siirtymistä kohti yhä useamman lapsen ”kokopäiväistä laitoslapsuutta”. (Kalliala 1999, 
s. 293) Kallialan mukaan pienimpien päiväkotihoito näyttää vähitellen lisääntyneen 
Suomessakin, Ruotsissa sen ollessa selkeästi Suomea yleisempää. Hänen mukaansa 
päivähoidon ja kotihoidon välistä paremmuutta määrittää usein voimakkaasti sattuma, 
eli pääseekö lapsi toimivaan päiväkotiryhmään, vai ei-toimivaan. Ottaakseen kantaa 
alati vellovaan keskusteluun päiväkotiympäristön soveltuvuudesta nimenomaan alle 
kolmevuotiaille lapsille, Kalliala viittaa lastenpsykiatrian professori Tuula Tammisen 
lausuntoon, jonka mukaan lapselle ovat tärkeintä kiintymyssuhde ja vuorovaikutus 
häntä hoitaviin ja tunnetasolla tärkeisiin aikuisiin. Tammisen mukaan lapsen vaatima 
aikuisen emotionaalinen läsnäolo onnistuu kaikkein parhaiten kotona, kun taas suurissa 
päiväkotiryhmissä hoitajien vaihtuessa ”yksilöllinen säätely ei suju”. Kalliala toteaakin, 
että lähtökohtaisesti lapsi ei tarvitse päiväkotia. Hänen mukaansa päiväkotia ei pidetä 
Suomessa yleisesti uhkana lasten kehitykselle, muttei myöskään välttämättömyytenä. 
(Kalliala 2008, ss. 272–274) Keltikangas-Järvinen kirjoittaa puolestaan 
päivähoitoratkaisujen olevan äärimmäisen merkityksellisiä koko yhteiskunnan kannalta, 
sillä kyseessä on sosiaalinen pääomamme, joka muodostuakseen tarvitsee tasapainoisia 
ja psyykkisesti vahvoja yksilöitä (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 224).

Kalliala on kirjoittanut päiväkodin näyttäytyvän nimestään huolimatta laitoksena, 
jossa tunnelma parhaimmassakin tapauksessa on kaukana intiimistä kodin ilmapiiristä 
(Kalliala 2012, s. 25). Hän on myös kuvannut sen olevan aidalla rajattua kaupunkitilaa, 
josta kotiin vie yksi tie (Kalliala 1999, s. 15). Sinkkonen puolestaan on todennut, 
että eräs tärkeimmistä syistä lasten ja nuorten syveneviin ongelmiin on aikuisten ja 
lasten etujen yhteentörmäys lasten tappioksi. Lasten oikeuksista puhutaan hänen 
mukaansa harvemmin. (Sinkkonen 2001, s. 11) Sinkkonen kirjoittaa, ettei lapsen 
suoranaisesti hämmästyttävä kehityspotentiaali voi puhjeta kukkaansa tyhjiössä, vaan 
perusedellytyksenä on olonsa turvalliseksi tunteminen (Sinkkonen 2003, s. 10).
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Merkittävä piirre viime vuosikymmeninä on ollut, että päivähoitoratkaisujen kohteena 
olevien pienten lasten suhteellinen osuus koko väestöstä on vähentynyt jatkuvasti. 
Lasten hoitojärjestelyjen tarpeen pienentyessä, on puolestaan ikäkaaren toisessa päässä 
olevien ihmisten hoidon tarve lisääntynyt. Esimerkiksi sadan vuoden ajanjakson aikana 
1890-luvun lopulta 1990-luvun loppupuolelle yli 75-vuotiaiden naisten lukumäärä koko 
väestöstä yli nelinkertaistui. (Välimäki 1998, ss. 53–54) Lapsuus ja vanhuus sijoittuvat 
ihmiselämän eri ääripäihin ja lapsuuden ja vanhuuden käsityksissä on nähtävissä myös 
useita yhtäläisyyksiä. Kuten lapsuuteen, myös vanhuuteen suhtautuminen on vaihdellut 
historiallisesti. Vanhusten perimätietoa on esimerkiksi arvostettu etenkin sellaisissa 
kulttuureissa, joissa kirjoitettua kieltä ei ole ollut. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 26–27)

Muistisairauksista on alettu puhua yhtenä suurena kansantautinamme, joka 
kolmannen yli 65-vuotiaan kärsiessä erilaisista muistioireista (Erkinjuntti et al. 2010, 
s. 5). Dementiasta puhuttaessa tarkoitetaan yhtä useamman kognitiivisen toiminnon 
heikentymisestä aikaisempaan suoritustasoon verrattuna siten, että työstä, sosiaalisista 
suhteista tai itsenäinen selviytyminen jokapäiväisistä toiminnoista heikentyvät. 
Dementia itsessään ei olekaan siis erillinen sairaus, vaan pelkästään oiretermi. 
Dementiaan johtavia sairauksia kutsutaan eteneviksi muistisairauksiksi. (Erkinjuntti 
et al. 2010, s. 17) Väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena muistisairaiden 
lukumäärä ja osuus väestöstä tulevat kasvamaan voimakkaasti ja muistisairauksien 
hoidon järjestäminen tuleekin olemaan yksi vanhustyön suurimmista hoidollisista ja 
taloudellisista haasteista tulevaisuudessa. (Erkinjuntti et al. 2010, s. 37). Kotonaan 
asuvat muistisairaat aikuiset, jotka eivät ole ympärivuorokautisen laitoshoidon tarpeessa, 
osallistuvat Helsingissä vaihtelevasti vanhusten päivätoimintaan, jota voidaan pitää 
vanhusten päiväkotitoimintana. Vanhusten päivätoimintaa on perinteisesti järjestetty 
omissa päivätoimintayksiköissään. Ei-muistisairaiden vanhusten viriketoiminta 
tapahtuu kaupungissa alueellisissa vanhusten palvelukeskuksissa, jotka itsessään ovat 
suuria laitoskokonaisuuksia. (Helsingin kaupunki 2015a)

Elämme siis yhteiskunnassa, jossa hoitoikäisten lasten suhteellinen osuus väestöstä laskee 
vanhusikäisten ihmisten osuuden kasvaessa. Perinteisesti eri ikäryhmien edustajat on 
ollut tapana eristää omiin toimintalaitoksiinsa, lasten toimiessa omissa päiväkodeissaan 
ja kouluissaan ja vanhusten omissa hoitolaitoksissaan, asuntoloissaan yms. Työni 
tarkoituksena onkin perehtyä niihin positiivisiin mahdollisuuksiin ja myös haasteisiin, 
joita vanhusten ja lasten päivähoidon järjestäminen yhteisen katon alla voisi tarjota. 

Diplomityötäni värittää tietynlainen poikkitieteellinen lähestymistapa, joka pohjautuu 
paljolti aikaisempaan tutkintooni, sosionomin ammattikorkeakoulututkintoon 
ja siitä seuranneeseen vuosien päiväkotityökokemukseen sijaisen roolissa lähes 
neljässäkymmenessä eri päiväkodissa lähinnä pääkaupunkiseudulla. Pyrin työssäni 
yhdistämään arkkitehtuurin alan näkemyksiä lasten- ja vanhustentilojen suunnittelun 
suhteen kehityspsykologian käsityksiin, huomioiden lasten erilaiset kehitysvaiheet. 
Lisäksi omakohtaiset havaintoni ja kokemukseni lasten päivähoidosta värittävät työtäni. 
Syvimmän tarkastelun kohteena ovat ennen kaikkea hyvien lastentilojen suunnittelu ja 
lasten oikeudet, toissijaisena laadukkaan nimenomaan lievästi muistisairaille vanhuksille 
suunnatun ympäristön suunnittelu. Työn pyrkimyksenä ei ole julistaa yhtä oikeaa tapaa 
suunnitella hyvä päiväkoti, vaan yksinkertaisesti tarttua niihin lukuisiin kehityskohteisiin, 
joilla tätä aikuiseksi kasvun kannalta ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnallisen instituution 
rakennusta ja toimintaympäristöä voitaisiin parantaa. Luonnollisesti tarkastelen myös 
erikseen, minkälaisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota suunniteltaessa tiloja 
muistisairaiden vanhusten päivätoimintaa varten. 

Kehityspsykologian, arkkitehtuurin ja omat näkemykseni ja kokemukseni yhteen 
hitsaavan kirjallisen työn pohjalta on syntynyt suunnittelutyö, jossa vanhusten 
päivätoimintakeskus, lasten päiväkoti ja alueellista korttelitupatoimintaa on sijoitettu 
samaan yhteiseen rakennukseen. Muistisairaiden asiakasryhmän erityishaasteista 
huolimatta on pienen päivätoimintayksikön sijoittaminen päiväkodin yhteyteen 
luonnollisempaa, kuin suuren vanhusten palvelukeskuskokonaisuuden. Syntynyt 
puurakenteinen korttelitalo Neptunus sijoittuu Helsingin Lauttasaareen Isokaaren 
varrelle tontille, johon vuoden 2015 hankesuunnitelman mukaisesti on kaavailtu 
reilun 200 lapsen suurpäiväkotia. Suunnitelmassa on ollut tarkoituksena yhdistää 
reaalimaailma olemassa olevan tontin myötä myös luovaan ja mahdollisesti totutusta 
poikkeavaan ratkaisuun, jonka toteuttamista nykytilanteen valossa voitaisiinkin pitää 
epätodennäköisenä lähinnä tiukkojen taloudellisten raamien johdosta. Koko työn 
pohjana ja tarpeella muutosten hakemiselle on ollut lapsien paras ja lapsuuden tärkeyden 
tunnustaminen, kuten myös yhteiskunnallinen tilanne ikäihmisten hoitoympäristöjen 
tarpeen lisääntyessä. Niin lapset kuin vanhuksetkin voidaan nähdä ryhminä, joiden 
oikeuksia on helppoa polkea ja jotka eivät käytännössä ollenkaan pääse osallistumaan 
itseään koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Niinpä nämä kaksi ihmisen 
elinkaaren eri päissä olevaa ryhmää tarvitsevatkin avukseen tahoja, jotka edistävät 
heidän hyvinvointiaan ja ajattelevat heidän parastaan. Tässä yhteydessä tämä taho 
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on suunnitteleva arkkitehti. Yksi keskeinen tausta-ajatus työssäni onkin, että myös 
arkkitehti voi olla monella tavalla yhteiskunnallinen vaikuttaja niin hyvässä kuin pahassa. 
Työni teoreettinen aineisto pohjaa vankasti tunnettuihin suomalaisiin kasvatusalan 
asiantuntijoihin, ennen kaikkea temperamenttitutkimuksen uranuurtaja psykologian 
professori Liisa Keltikangas-Järvisen, leikkiteorioihin keskittyneen varhaiskasvatuksen 
dosentti Marjatta Kallialan ja lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja lääketieteen tohtori 
Jari Sinkkosen teoksiin. Arkkitehtuurin näkökulmasta pääkirjallisuutena toimivat 
erilaisten lastentilojen suunnitteluun erikoistuneen brittiläisen arkkitehti Mark 
Dudekin suunnitteluoppaat. 

2. Lasten päivähoidon historia ja nykytila Suomessa

2.1. Suomalaisen päivähoidon historia

2.1.1. Lapset teollistuvan yhteiskunnan jaloissa

Lasten päivähoidolla on maassamme yli sata vuotta vanhat perinteet, alkuperäisen 
lastentarha-aatteen juontaessa juurensa 1800-luvun Saksaan. Anna-Leena Välimäki 
Oulun yliopistosta on tutkinut päivähoitojärjestelyn muotoutumista Suomessa 
ja tarkastellut etenkin valtion roolia organisoidun päivähoidon syntymisessä. 
Tutkimuksessa tarkasteltu ajanjakso on noin sadan vuoden mittainen ulottuen 

1800-luvun jälkipuoliskolta vuoteen 1996 asti.  (Välimäki 1998, s. 5) Välimäen 
tutkimuksen lisäksi Siiri Vallin Helsingin päivähoidon historiaa käsittelevä teos valottaa 
mielenkiintoisesti historian kulkua, etenkin kun suurin osa suomalaisista päivähoidon 
kulloisistakin uusista toiminnoista on laitettu käytäntöön ensimmäisenä Helsingissä 
(Valli 1988).

Suomessa 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten aikana elettiin maataloudessa 
rakennemuutoksen aikaa. Koska tiloja oli vaikea osittaa maanomistusoikeuden ollessa 
yhteiskunnallinen ongelma, joutui useita tilallisten lapsia tilattomiksi. Työväestön 
joukkomuutto maaseudulta kaupunkeihin oli vääjäämätöntä. Asumisolosuhteet 
työväestön parissa olivat heikot niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Etenkin lapsia 
elinolosuhteiden heikkous kohteli ankarasti, hygienia oli huonolla tasolla, ruuasta oli 
pulaa ja lapset joutuivat helposti erilaisten laiminlyöntien kohteeksi. (Välimäki 1998, 
s. 35) Yli puolet Helsinkiin muuttaneista ihmisistä 1800-luvun lopulla oli maaseudun 
tilatonta väestöä (Välimäki 1998, s. 48). Muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihinkin 
verrattuna niin teollistuminen, yleistyvä palkkatyö ja taajamiin ja kaupunkeihin 
asutuksen keskittyminen tapahtui Suomessa myöhään (Välimäki 1998, s. 39). Koska 
Suomeen osui 1800-luvun lopulla samaan aikaan niin korkea syntyvyys, vähenevä 
lapsikuolleisuus, voimakas kaupungistuminen kuin suuri irtolaistuminenkin on hyvin 
ymmärrettävää, että lasten asemasta alettiin huolestua yhä enenevissä määrin (Välimäki 
1998, s. 48 & 67).

Välimäen mukaan vallitsevalla elinkeinorakenteella on ollut suora yhteys perhetalouden 
lisäksi myös lasten hoitojärjestelyihin. Siinä missä vanha ja keskisukupolvi asuivat yhdessä 
palvelusväen ja lasten kanssa talonpoikaisessa perhetaloudessa, erkaantui palvelusväki 
erilliseksi omaksi taloudekseen prototeollisessa perhetaloudessa. Nykyisenkaltainen 
ydinperhe taas muodostui varhaisessa palkkatyöläisessä perhetaloudessa sen erkaantuessa 
vanhasta sukupolvesta. Yleinen yhteiskuntapolitiikka ja palkkatyöläiskulttuuri ovatkin 
vaikuttaneet suuresti ydinperheen perhetalouden muutosprosessiin. Kansainvälisesti 
hyvinvointivaltio-käsitteen voidaan Välimäen mukaan katsoa syntyneen Euroopassa 
molempia vanhempia koskevan palkkatyöläistalouden käynnistyessä 1800-luvulla. 
Yleisesti hyvinvointivaltio -käsite tarkoittaa vauraassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa 
toimivaa valtiota, joka pyrkii tasa-arvon lisäämiseen ihmisten ja erilaisten väestöryhmien 
kesken ja kantaa laaja-alaisesti vastuun kansalaistensa sosiaalisesta turvallisuudesta. 
(Välimäki 1998, s. 37 & 40) 

2.
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Ennen perhe-käsitteen vakiintumista Suomessa 1800-luvun lopulla oli puhuttu 
talosta, perhe-, ruoka- tai huonekunnasta. Osa suurta murrosta oli perhe-käsitteen 
vakiintuminen.  (Välimäki 1998, s. 43) Välimäen mukaan perheellä on erityinen 
”strateginen merkitys” sen toimiessa välittäjänä yksilön ja yhteiskunnan välillä. 
Perherakenteisiin vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. (Välimäki 1998, 
s. 46)  Tilastokeskuksen määritelmän mukaan perhe koostuu ainoastaan yhdessä 
asuvista henkilöistä. Siinä missä lapsiperheitä vielä 1960 oli perheistä kaksi kolmasosaa 
(65,4%), oli vuoden 2014 loppuun mennessä lapsiperheiden osuus perheistä enää 40 
prosenttia. (Välimäki 1998, ss. 50 & 52 ;  Tilastokeskus 2015)

Yksi ilmeisimpiä syitä lasten hoitojärjestelyjen tarpeen muotoutumiselle oli naisten 
työssäkäynnin mahdollistaminen. Välimäen mukaan vuonna 1880 Suomessa toimi 
erilaisissa ammateissa reilu 40 prosenttia naisista, kun vuonna 1920 luku oli jo noin 
65 prosenttia. Naisen oli joko hankittava töitä kotiinsa tai mentävä kodin ulkopuolella 
töihin ammatissa toimiakseen. Tapauksesta riippumatta mahdollisten lasten hoidosta 
oli jotenkin huolehdittava. Välimäki myös huomauttaa suomalaisen naisen osallistuneen 
aina suurissa määrin perheensä elättämiseen työllä, mutta maatalousyhteisöissä työ 
tapahtui kotiympäristössä. (Välimäki 1998, s. 56) Tällöin lapset hoidettiin päivittäin 
työnteon lomassa, kiinnittäen huomiota hoidontarpeeseen tilannekohtaisesti (Välimäki 
1998, s. 62).

Maataloudesta toimeentulonsa saavien määrän pienentyminen toisen maailmansodan 
jälkeen alkoi varsinaisesti lisätä työssäkäyvien naimisissa olevien naisten määrää. 
Aikaisemmin työssäkäyvät naiset olivat olleet pääosin naimattomia. (Välimäki 1998, 
s. 57) Organisoidun päivähoidon syntyminen sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle 
aikaan, joka elinkeinorakenteen osalta oli monella tavoin yhteiskunnallisen murroksen 
ja uudistuksen aikaa. Elatuksen saaminen perinteisillä tavoilla kiristyi ja työn 
tekeminen ei enää välttämättä onnistunut kotona ja pihapiirissä. Palkkatyö ja työaika 
tulivat tilalle, mutta myös työväestön aseman parantaminen. (Välimäki 1998, s. 60) 
Etenkin sosiaalisen rakenteen muutokset olivat nopeudeltaan ja laajuudeltaan toisen 
maailmansodan jälkeisessä Suomessa nopeammat, kuin tässä prosessissa on koskaan 
meillä koettu. Voimakas teollistuminen muutti Suomen teolliseksi yhteiskunnaksi, 
varsinaista hyvinvointivaltiota käynnistettiin vasta 1960- ja -70-luvuilta alkaen. 
Samassa yhteydessä heräsivät myös vaatimukset lasten päivähoidon järjestämisestä 
julkishallinnon toimesta.  (Välimäki 1998, s. 41)

2.1.2. Seimitoiminta ja pikkulastenkoulut

Seimi-nimitys juontaa juurensa 
1860-luvulle, osana Uno Cygnaeuksen 
kansakoulu -ehdotusta. Cygnaeuksen 
ehdotusta kansanopetuksesta täydensivät 
koulujärjestelmään liitetyt lapsiseimet, 
joiden hän katsoi palvelevan ensisijaisesti 
tyttöjen lastenhoidollista opetusta tulevina 
äiteinä. Seimi-nimitys liittyy sekä siihen 
tosiasiaan, että hoitoon tulevat lapset olivat 
konkreettisesti seimessä makaavia aivan 
pieniä lapsia, että seimi-sanan symboliseen 
uskonnolliseen merkitykseen. Yleisesti 
seimi-nimitystä käytettiin laajamittaisesti 

kuvatessa erilaisia pienten lasten hoitomuotoja ja laitoksia. Vuonna 1973 voimaan 
tulleen päivähoitolain myötä seimikäsite poistui Suomesta virallisesti pienten lasten 
hoitojärjestelynä. (Välimäki 1998, ss. 71–72 & 76) 

Huollon ja hoidon järjestäminen pienimpien lasten, rintalasten osalta teollisessa 
Euroopassa 1700- ja 1800-lukujen Euroopassa oli suuri yhteiskunnallinen ongelma 
etenkin naimattomille työssäkäyville naisille ja varattomille perheille. Lapsia oli 
tavallista jättää kirkkojen ja luostareiden ulkopuolelle. Skandinavian kaupunkeja 
myöten löytölasten määrä oli Euroopan kaupungeissa tuolloin huomattava. 
Ns. löytölastenkodit hoitivat lapsia, joista heidät pyrittiin sijoittamaan yleisesti 
yksityiskoteihin maaseudulle, mikäli sijoituspaikka vain löytyi. Myös Suomessa kirkolla 
oli huomattava rooli äitien ja aviottomien lasten avustustyössä. Lapsen surmaaminen 
äidin toimesta ei ollut mitenkään tavatonta, niin toivoton tehtävä aviottoman lapsen 
saaminen ja etenkin lapsesta huolehtiminen usein oli. Lapsenmurhien todettiin vuonna 
1888 Valtiopäiväkeskustelussa kasvavan niin Suomessa kuin muuallakin. Seimitoiminta 
syntyi vastauksena tähän ongelmaan, ollen samalla edistyksellinen sillä tapaa, että lapsi 
pysyi vanhemmillaan. Seimen institutionaalinen merkitys oli olla osana lasten ja äitien 
suojelua, siihen kuului lasten elämän vaaliminen hygienian, lääkärintarkastusten ja 
maitohuollon avulla. Työssäkäynnin katsottiin olevan joko talouden tai yksihuoltajuuden 
kannalta välttämätöntä ja seimiä perustettiinkin kaupunkeihin ja tehdaspaikkakunnille 

Siilitien lastenseimen lapset ulkona nukkumassa vuonna 1965. 
Volker Von Bonin, HKM.
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kodin ulkopuolella töissä käyviä naisia auttamaan. Seimistä ensimmäiset perustettiin 
1800-luvun alussa Ranskaan ja Saksaan. (Välimäki 1998, ss. 72–73)

Seimien tehtävä oli pienten lasten säilyttäminen ja huolenpidon järjestäminen, 
terveydenhoitohenkilöstö vastasi seimien toiminnasta. Sekä hoidollinen hygienia 
että päivittäinen ravinto olivat olosuhteet huomioon ottaen tarkkaan määritelty. 
Vaikka seimitoiminta laajenikin nopeasti 1850-luvulta lähtien Keski- ja Länsi-
Eurooppaan, voidaan sen sanoa vakiintuneen Euroopassa vasta 1900-luvulla. Suomen 
ensimmäinen seimi-tyyppinen päivähoitopaikka perustettiin vuonna 1861 Helsinkiin 
rouvasväenyhdistyksen toimesta. Lapset olivat Suomessakin seimessä kaksikuukautisista 
lähtien. Suomessa toimi myös ns. köyhäinhoidollisia asyyleja Helsingissä, Tampereella, 
Turussa ja Viipurissa, mutta lasten päivittäisen hoidon tarjoamisesta huolimatta ne 
olivat luonteeltaan lähempänä lastenkotitoimintaa. (Välimäki 1998, ss. 74–75)

Helsingissä kasvavan ja teollistuvan pääkaupungin sosiaaliset epäkohdat alkoivat 
kärjistyä 1880-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa. Erityisesti työväestön 
asuinalueilla ongelmia alkoi esiintyä pienten lasten ollessa vailla hoitoa päivän ajan, 
kun heidän vanhempansa olivat töissä. Kunnallisten toimenpiteiden ollessa hitaasti 
käynnistyviä ja riittämättömiä, syntyi lasten hoivan ja kasvatuksen sekä perheiden 
aineellisen ja henkisen avun tarpeesta useiden järjestöjen ja hyväntekijöiden tarjoamaa 
avustusta ja toimintaa aina pyhäkoulutoiminnasta Pelastusarmeijan lastenseimeen. 
(Valli 1988, ss. 7-9)

Seimitoimintaa idealtaan vastaavia pikkulastenkouluja oli Englannissa jo 1700-luvulla, 
josta ne levisivät Euroopan muihin maihin tarjoten koulutoimintaa ja samalla hoitoa 
pienille, köyhille lapsille. Myös niiden toimintaidea oli tarjota päivittäistä hoitoa lapsille 
äidin työpäivän ajaksi. Suomeen pikkulastenkoulut tulivat Ruotsin kautta ja niitä 
perustettiin eri puolille Suomen kaupunkeja 1840 ja 1850-luvuilla toistakymmentä. 
(Välimäki 1998, s2. 76–77) Helsingissä köyhään työväenluokkaan kuuluville 2-7 – 
vuotiaille lapsille avattiin yksityisin varoin toimiva pikkulastenkoulu vuonna 1840, 
joka jatkoi myöhemmin toimintaansa Marias Asyl – Marian turvakoti -nimellä. (Valli 
1988, s. 9)

2.1.3. Friedrich Fröbel – Lastentarhan isä ja arkkitehtien inspiroija

Friedrich Fröbel (1782–1852) oli saksalainen kasvatusfilosofi, jonka organisoimaa 
lastentarhatoimintaa, eli ”pienten lasten hoito- ja kasvatusjärjestelmää” on tituleerattu 
vuosisadan keksinnöksi. Systemaattisen varhaislapsuuden teorian luomisen ohella 
Fröbel myös organisoi toiminnan järjestämisen käytännössä. Sadan vuoden ajan 1750–
1850 saksalaiselle kielialueella vaikutti lähinnä vain kaksi kasvattajaa, Fröbelin lisäksi 
näistä toinen oli Pestalozzi. Kansanopetuksen kanssa rinnan syntynyt lastentarha-ajatus 
syntyi kritiikkinä sille ja etenkin pikkulastenkouluja kohtaan, joiden toimintaan Fröbel 
oli lähinnä Italiassa tutustunut. (Välimäki 1998, s. 79)

Onkin nähty, että kansainvälisesti Fröbel antoi uuden  suunnan ”pikkulapsi-
pedagogiikalle”. Fröbelin perustama ensimmäinen lastentarha avattiin Saksaan 
vuonna 1840. Lisäksi Fröbel kehitti erilaisia opetuksellisia leikkivälineitä, joita Fröbel 
nimitti lahjoiksi. Mosaiikkilelut olivat laajalle levinneitä Euroopassa 1800-luvulla ja 
niiden pohjalta Fröbel kehitteli myös omat ”lahjansa”. Ne tarkoittivat usein erilaisia 
puupalikoita, joiden avulla pyrittiin havainnollistamaan lapselle sellaisia käsitteitä kuin 
muoto, paino, koko, väri, luku, liike, suunta ja ääni. Yksi tausta-ajatus lisäksi oli, että 
liian valmiita leikkivälineitä ei lapselle tulisi antaa. (Välimäki 1998, s. 80; Brosterman 
1997, s. 63) 

Fröbel tahtoi lastentarha-nimellään erottaa uuden toiminnan koulusta, nimen juontaessa 
juurensa Fröbelin ajatukseen lasten hoito- ja kasvatustyön näkemisestä verrannollisesti 
puutarhurin työnä.  Fröbel vetosi lastentarhatoiminnallaan varhaislapsuuden puolesta. 
Hänen mielestään lapsuus oli elämän tärkeintä aikaa ja perhe ja koti olivat hyvin 
merkityksellisiä. Fröbelin mielestä lapsuudella oli ihmisen elämänkaaressa keskeinen 
merkitys, sillä lapsi omasi jo kaikki myöhemmän kehityksensä edellytykset. Fröbeliä 
pidetäänkin yhdessä Rousseaun ja Pestalozzin ohella yhtenä kasvatusopin historian 
klassikoista.  (Välimäki 1998, ss. 80–82)

Koko lastentarha-aate levisi voimakkaasti 1800-luvun Euroopassa muodostuttuaan 
kansainvälisesti kiinnostavaksi. Se tuli tunnetuksi 1800-luvun jälkipuoliskolla myös 
Euroopan ulkopuolella niin idässä kuin lännessä. Etenkin täydennettynä Montessori 
ideologialla (primary school) on se ollut myös 1900-luvulla lastentarhatoimintaansa 
käynnistäneiden maiden toiminnan pohjalla. (Välimäki 1998, s. 82) Välimäen mukaan 
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Fröbelin lastentarhatoiminnalle oli ”sosiaalinen tilaus” sen synnyttyä yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen, jossa teollistuminen oli voimallisesti käynnistynyt. Helsingissä vuosina 
1862–1866 molemmat pikkulastenkoulut muutettiinkin fröbeliläisiksi lastentarhoiksi. 
Lastentarhojen tullessa Suomeen 1800-luvun puolivälin jälkeen, liittyivät ne hoidollisten 
näkökohtien sijaan enemmänkin kansanopetukseen ja -valistukseen. (Välimäki 1998, 
ss. 87–89)

Brostermanin mukaan Fröbelin luoman lastentarhan vaikutusten pitäisi näkyä myös 
arkkitehtuurissa etenkin 1900-luvun vaihteen jälkeen, jolloin lastentarha-aate oli 
ehtinyt vaikuttaa ympäri läntistä maailmaa puolen vuosisadan verran. Cohenin 
mukaan yleisesti 1900-luvun taitteessa geometrisia muotoja pidettiin opetuksellisissa 
yhteyksissä suuressa arvossa, geometrian ollessa nimenomaan keskeinen osa fröbeliläisiä 
opetusmetodeja. Brosterman kirjoittaa, että Fröbelin ”lahjojen” voidaankin osaltaan 
nähdä vaikuttaneen useisiin modernin arkkitehtuurin mahdollistaneisiin innovaatioihin, 
kuten kantavat seinät tehtävästään vapauttaneiden kantavien teräsristikkorakenteiden 
kehittämiseen, jotka vääjäämättä johtivat pilviin kohoaviin verhoseinäisiin rakennuksiin. 
Kubismi ja geometrinen abstraktio syntyivät samoihin aikoihin, kun arkkitehdit 
etsivät uusia ilmaisutapoja. Niiden omaksuminen myös osaksi arkkitehtuuria, joka oli 
juuri irtaantunut klassisista kahleistaan ja oli omaksunut sekalaisen valikoiman uusia 
teknologisia ratkaisua, oli enemmän kuin odotettua. Lastentarhamaailma oli ollut tärkeä 
vaikutin taiteessa, mutta näin se liittyi välillisesti osaksi arkkitehtuuria myös muidenkin, 
kuin pelkkien arkkitehtien itsensä toimesta. Lähtökohtaisestihan 1900-luvun alun 
arkkitehdit ja taitelijat olivat kaikki syntyneet lastentarha-aatteen kulta-aikana. 
Vaikka arkkitehtuurilla ei yleisesti ollutkaan tapana ammentaa vaikutteitaan taiteesta, 
kubismin, futurismin ja uusplastisismin löytäessään tiensä arkkitehtuurin pariin toivat 
kaikki ainakin välillisesti lastentarhan osaksi ilmaisuaan. (Brosterman 1997, ss. 134–
136; Cohen 2009, s. 7) 

Tätä suorempiakin yhteyksiä lastentarha-aatteen ja 1900-luvun alun arkkitehtuuri-
ilmaisun syvällisen muutoksen välillä voidaan nostaa esiin. Brostermanin mukaan 
kahden usein vuosisatansa suurimpana pidetyn arkkitehdin, Frank Lloyd Wrightin 
ja Le Corbusierin töitä ja kirjoituksia tarkastellessa voidaan löytää viitteellisiä 
todisteita, jotka osoittavat myös molempien elämänkerroissa vahvistetun tosiasian; 
molemmat olivat alkuperäisen lastentarha-aatteen lapsia, Le Corbusierin ollessa 
tosin lastentarhaiässä 20 vuotta Wrightia myöhemmin 1900-luvun alussa. Wright 

Kuva alunperin Friedrich Fröbelin teoksesta Mutter- und Kose-Lieder vuodelta 1844. FF



15

painotti itsekin voimakkaasti lastentarhakokemustensa merkitystä arkkitehtuuriinsa ja 
hänen arkkitehtuurissaan voidaankin havaita selkeitä viittauksia Fröbelin ”lahjoihin” 
ja ”lastentarhan geometrioihin” lähinnä erilaisten kolmiosommitelmien muodossa. 
(Brosterman 1997, ss. 136–138, 153; Cohen 2009, s. 7) Päiväkotimaailmalla voikin 
siis olla hyvinkin suora vaikutus siihen, minkälaista arkkitehtuuria yhteiskunta kehittää. 
Par ‘aikaa päiväkodeissa leikkivät ja kasvavat myös tulevat arkkitehtimme.

2.1.2. Lastentarha-aatteen kaksi tulemista ja kukoistus 

Välimäen mukaan maamme ensimmäinen köyhäinhoitolaki oli vuonna 1852 annettu 
vaivaishoitoasetus. Se velvoitti yhteiskunnan antamaan apua puutteenalaisille. Avun 
keinoja olivat almujen antaminen (raha tai vilja), vaivaistalo, ruotuhoito ja elätehoito. 
Ainoa lapsiin kohdistuva sallittu hoitomuoto oli kasvatiksi antaminen. Lapsia kuitenkin 
sijoitettiin käytännössä myös aikuisille tarkoitettuihin vaivaistaloihin. (Välimäki 
1998, s. 103) Vuonna 1879 astui voimaan uusittu vaivaishoitoasetus.  Julkishallinnon 
yleisempää mielenkiintoa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa pienten lasten huolenpitoa 
kohtaan kutsuttiin suojelukasvatukseksi. Se oli ensimmäinen julkishallinnon lapsia ja 
nuoria kohtaan kohdistama toiminta-alue, käsitteenä myös kansainvälisesti käytetty. 
Suojelukasvatuksen tehtävänä oli tarjota ”hoitoa ja kasvatusta laiminlyödylle, 
huonohoitoiselle, pahantapaiselle ja rikolliselle nuorisolle”. Vaikka kohteena aluksi 
olivatkin vanhemmat lapset ja nuoriso, alkoi vähitellen ennaltaehkäisevän työn merkitys 
korostumaan. (Välimäki 1998, s. 105)

Suomalaisen kansakoulun isä Uno Cygnaeus (1810–1888) toi Euroopan 
opintomatkoiltaan Suomeen uudet käsitteet, lastentarhan ja lastenseimen. Cygnaeus 
integroi lastentarhatoiminnan osaksi käynnistyvää kansanopetusta ja kansakouluja, eli 
osaksi yleistä kasvatusjärjestelmää. Tammisaareen vuonna 1861 perustettu lastentarha 
oli Suomen ensimmäinen, ja kun opettajaseminaari vuonna 1863 käynnistyi Jyväskylässä, 
liitettiin sen yhteyteen samalla lastentarha ja myöhemmin myös seimi. Cygnaeuksen 
kuolemaa seurasi kuitenkin 1890-luvulla lastentarhojen ja seimien lakkauttaminen 
koulujen yhteydestä lastentarhojen luokkien muuttuessa harjoituskoulun luokiksi. 
(Välimäki 1998, ss. 90–92)

Kun Hanna Rothman (1856–1920) alkoi käynnistää lastentarhatoimintaa Suomessa 
kansanlastentarha nimellä, oli yhteiskunnallinen tilanteemme tyystin erilainen, kuin 
Cygnaeuksen tuodessa aatetta Suomeen ensimmäistä kertaa parikymmentä vuotta 
aikaisemmin. Koska kaupungeissa teollistuminen ja palkkatyö olivat edenneet, oli lasten 
hoidolle todellista tarvetta. Rothmanin tavoite oli vapaan lastentarhan perustaminen 
köyhän kansanosan lapsia varten ja kansanlastentarhan keskeisenä tehtävänä olikin lasten 
perushoidosta huolehtiminen, eli ruuan tarjoaminen ja peseytymisestä huolehtiminen. 
(Välimäki 1998, ss. 96–97)

Samasta Berliinin seminaarista Rothmanin kanssa valmistuneesta Elisabeth Alanderista 
(1859–1940) tuli hänen työparinsa vuodesta 1890 lähtien (Välimäki 1998, s. 97). 
Yhdessä he keskittyivät erityisesti kansanlastentarhatoimintaan, jonka toiminta perustui 
sosiaalisiin perusteisiin. Myöhemmin lastentarhatoimintaa syntyi täydentämään 
muuta toimintaa. Toisin kuin Cygnaeuksella, heidän missionsa lastentarhatoiminnasta 
ei perustunut osaksi kansanopetusta, vaan oli pyrkimys tarjota palveluita köyhälle 
työväestölle. Kuitenkin myös meillä kansanlastentarhat määriteltiin sosiaalipedagogisiksi 
laitoksiksi, jotka periaatteessa oli tarkoitettu kaikille yhteiskuntaluokille tavoitteena 
lähentää niitä toisiinsa.  (Välimäki 1998, s. 99) Kansanlastentarhat oli tarkoitettu 
varsinkin ruumiillisessa työssä olevien vanhempien 3-7 – vuotiaille lapsille (Välimäki 
1998, s. 108). Lasten päivähoidon täydentämiseksi alettiin 1800-luvun lopulla 
käynnistämään myös lasten leikkikenttien perustamista (Välimäki 1998, s. 153).

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen kansanlastentarha, Helsingin Fröbel-laitos, 
avattiin syksyllä 1888 Rothmanin toimesta (Valli 1988, s. 7). Toinen kansanlastentarha 
avattiin Sörnäisessä 1. syyskuuta 1890. Sörnäisten kansanlastentarhan yhteydessä 
aloitettiin lastentarhanopettajien koulutus syksyllä 1892, sillä tarvittiin koulutettuja 
ihmisiä viemään lastentarhatyötä eteenpäin ympäri maata. Aluksi koulutus oli 
yksivuotinen ja ruotsinkielinen, mutta suomenkielinen koulutus alkoi 1905 koulutuksen 
päädyttyä kouluylihallituksen valvontaan. Lastentarhanopettajien koulutusta ja 
Sörnäisten kansanlastentarhaa varten valmistui oma rakennus, Ebeneser vuonna 1908. 
Ebeneserkodista muodostuikin koko Suomen lastentarhatoiminnan keskus. Varsinaisen 
koulutuksen lisäksi talossa myös kehitettiin Suomen lastentarhoille tyypillinen toiminta 
varhaiskasvatuksen kehitystä seuraten muualla maailmassa, alun perin rakennuksessa 
toimi myös maalta tulleiden opiskelijoiden oppilasasuntola. (Valli 1988, ss. 12–15; 
Meretniemi et al. 2007, s. 16)
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Ebeneserkoti, Wivi Lönn 1908
Oikealla ylhäällä: Vastavalmistunut talo uutenavuotena 1908. EB
Oikeala alhaalla: Kukkaloistoa Ebeneserin pihalla vuonna 1933. EB
Alla: Ebeneserkoti 1910-luvulla, rakennuksen katolla nuohooja. EB
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Ebeneserkodin rakennustyöt aloitettiin Helsinginkadun varrella vuonna 1907. Avara 
ja valoisa jugendtalo poikkesi arkkitehtuuriltaan Sörnäisten ja Kallion talokannasta 
ja alueen lapset pääsivätkin päivän ajaksi tunkkaisista ja ahtaista asunnoista tyystin 
eriluontoisiin tiloihin. Rakennus sijaitsee Harjun kaupunginosassa, joka kuuluu 
nykyiseen Alppiharjun peruspiiriin. Ajalle poikkeuksellista, mutta asiayhteyteen varsin 
osuvaa oli, että Ebeneserkodin suunnittelijaksi kutsuttiin ensimmäisenä suomalaisena 
naisena oman arkkitehtitoimistonsa perustanut Wivi Lönn. Ebeneser-nimen lisäksi 
talon ulkoseinään kaiverrettiin sanat ’Lasten hyväksi – för barnens väl’. Talon nimi 
saatiin Raamatusta, Eben-Eser:in tarkoittaessa ”Avun kiveä”. (Meretniemi et al. 2007, 
ss. 13–15 & 20) Meretniemen et al. mukaan Ebeneserkodin arkkitehtuurissa on 
havaittavissa Wivi Lönnille tyypillisiä piirteitä, kuten suunnittelutehtävään ja käyttäjien 
maailmaan eläytyminen, taloudellisuus, kauneus ja myös käytännöllisyys. Alun perin 
Karl August Wreden oli tarkoitus suunnitella rakennus, mutta luonnosten laatimisen 
jälkeen hän vetäytyi tehtävästä ulkomaanmatkojen johdosta ja suunnittelutehtäviin 
palkattiin tamperelainen Lönn. Rakennuksen arkkitehtuuri edustaa rauhallista ja 
tasapainoista jälkijugendia, jossa jugendille tyypillisiä runsaita koristeaiheita on 
riisuttu. Vapaasti omalla tontillaan seisova keltaiseksi rapattu nelikerroksinen kivitalo 
eroaa Helsinginkadun muiden kivitalojen tasaisesta rintamasta, jotka ovat rakentuneet 
talon ympäristöön lähes kokonaan sen valmistumisen jälkeen. Erottamaton osa 
talon toimintaa ja arkkitehtuuria oli sitä ympäröivä puutarha, joka sopi hyvin osaksi 
Fröbeliläistä lastentarha-aatetta. Rakennus on ulkoasunsa puolesta säilynyt lähes 
alkuperäisessä asussaan näihin päiviin saakka ja se on nykyisin suojeltu asemakaavassa 
niin julkisivuiltaan kuin sisätiloiltaankin. (Meretniemi et al. 2007, ss. 43–48 & 55)

Ebeneserkodin lastentarhaseminaarista valmistui vuorovuosin suomen- ja ruotsinkielinen 
kurssi, mutta vuodesta 1958 eteenpäin opetus jatkui pelkästään suomenkielisenä. 
Lastentarhanopettajien koulutuslaitokset otettiin Suomessa valtion haltuun vuonna 
1977. Ensimmäinen pelkästään suomenkielisille lapsille tarkoitettu kansalastentarha 
Helsingissä oli vuonna 1903 perustettu Hermannin kansanlastentarha. Aluksi 
kansanlastentarhat olivat yksityisiä lastentarhanopettajien perustamia laitoksia, jotka 
olivat riippuvaisia kaupungin anniskeluyhtiön avustuksista ja muista lahjoituksista. 
Kansanlastentarhoja vuonna 1912 oli Helsingissä yhteensä 14 ja niiden tarpeen 
kasvaessa toiminnan vakiinnuttaminen nousi ajankohtaiseksi. Niinpä alkaen vuodesta 
1913 kansanlastentarhat otettiin mukaan kaupungin vakituiseen talousarvioon niiden 
säilyessä kuitenkin edelleen yksityisinä. (Valli 1988, ss. 20 & 23–24)

Ensimmäisen kerran lastentarhat saivat valtionapua vuodesta 1913 lähtien ja jatkuva 
määräaha valtion talousarviossa lastentarhatoimintaa varten osoitettiin vuodesta 
1917 alkaen. Kouluhallituksen kansanopetuksen osaston alaisuuteen siirtyminen 
tapahtui samalla. Vasta vuodesta 1919 alkaen alettiin kunnallisia lastentarhoja 
perustamaan ja vuonna 1927 säädettiin laki lastentarhojen valtionavusta, jonka tuen 
ulkopuolelle seimitoiminta jäi. Lastentarhojen kunnallistaminen käynnistyi tämän 
lain seurauksena. (Välimäki 1998, ss. 109–110) Sosiaaliministeriön alaisuuteen 
kouluhallituksen lastensuojeluosasto ja samalla kansanlastentarhat siirrettiin vuonna 
1924. Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin vuonna 1920, joka mm. 
käynnisti Helsingissä suomenkielisen lastenhoitajakoulutuksen ja järjesti leikkikenttä- 
ja kesävirkistystoimintaa. Helsingin kansanlastentarhat kunnallistettiin vuonna 1931 
28 yksityisen kansanlastentarhan siirtyessä kaupungin omistukseen. Ensimmäinen 
kunnallinen lastentarha Helsingissä oli vuonna 1935 Castreninkadulla Kalliossa avattu 
lastentarha Kaleva. (Valli 1988, ss. 28–30)

Vuonna 1936 annettiin Suomessa lastensuojelulaki, siirtyminen vaivaistenhoito-
asetuksesta ja köyhäinhoitolaista siihen oli kestänyt noin neljäkymmentä vuotta. Laki mm. 
velvoitti kuntaa tarpeen mukaan perustamaan tai ylläpitämään laitoksia, jotka tukivat ja 
täydensivät kotikasvatusta. Samalla kunnissa lastentarhat siirtyivät huoltolautakunnan 
määräysvallan alle.  (Välimäki 1998, s. 111) Sotien aikaan 1939–1944 lapsia lähetettiin 
mm. sotalapsiksi Ruotsiin ja Tanskaan, ja lastentarhojen lapsilukumäärät laskivatkin 
tänä aikana voimakkaasti. Sotien jälkeen lastentarhanopettajista oli kova pula samaan 
aikaan, kun esimerkiksi Ruotsista kotiutettiin paljon lapsia. (Valli 1988, s. 32) Perustan 
sodanjälkeiselle nopealla sosiaalivaltion kehitykselle loi toisen maailmansodan aikana 
valtion voimistunut rooli sosiaalipolitiikan laajentamisessa. Lait kunnallisista äitiys- ja 
lastenhuollon neuvoloista ja kunnallisista terveyssisarista ja kätilöistä annettiin vuonna 
1944 ja lapsilisälaki hyväksyttiin vuonna 1948. (Välimäki 1998, s. 112)

Sotien jälkeen siirtoväkeä muutti voimakkaasti Helsinkiin ja lisäksi naistyövoiman tarve 
jälleenrakennusvaiheessa kasvoi entisestään. Lisäksi vuoden 1946 alueliitokset kasvattivat 
voimallisesti Helsingin väkilukua. Paine uusien lastentarhojen perustamiselle olikin 
kova ja yksityisessä omistuksessa olevia lastentarhoja siirrettiin kaupungin omistukseen. 
Läheskään kaikki halukkaat lapset eivät päässeet lastentarhoihin valintakriteereiden 
ollessa tiukat ja hoitopaikkoja ollessa tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Uusien 
yksikköjen kovaan tarpeeseen pyrittiin vastaamaan 1950-luvun alussa kaupungin 
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aloittaessa itse laitosten rakentamisen. Rakennettiin niin sanottuja yhdistettyjä laitoksia, 
joihin tavallisimmin suunniteltiin lastentarha 75 lapselle kokopäiväosastoineen ja 30 
lapsen lastenseimi 6kk – 3-vuotiaille omana yksikkönään. Palveluiden rakentaminen 
uusille alueille toteutui kuitenkin monesti auttamattoman myöhässä, tuntuen erityisen 
voimakkaasti 1960- ja 70-lukujen aikana kovan muuttopaineen kohdistuessa Helsinkiin. 
(Valli 1988, ss. 34–35)

Päiväkoti-käsitteellä tarkoitettiin teollistuvissa Euroopan maissa aluksi köyhille 
koululaisille tarkoitettua toimintaa. Päiväkotikäsite muuttui kuitenkin 1950-luvun 
käsitekeskustelujen seurauksena tarkoittamaan yleisesti alle kouluikäisten kokopäiväistä 
hoitoa. Uudet käsitteet – päivähoito ja päiväkoti – yleistyivät ja vakiintuivat koko 
Euroopassa 1950- ja 1960-luvuilla ja päiväkoti-käsite liitettiin vähitellen Suomessakin 
seimen tai tarhan yhteyteen viittaamaan kokopäiväiseen hoitoon. (Välimäki 1998, 
ss. 116–117) Helsingissä 1960-luvulla voimakkaasti kasvanut lastentarha- ja 
seimipaikkojen tarve synnytti mm. yksityisiä leikkikouluja ja kerhoja, laajennettuja 
lastenseimiä ja päiväkoteja 1-6 – vuotiaille. Kaikkein nopeimmin kasvoi perhepäivähoito. 
Myös seurakuntien päiväkerhotoiminta kasvoi nopeaan tahtiin 1960- ja -70-luvuilla. 
(Valli 1988, s. 42) Perhepäivähoidosta ensimmäinen maininta Suomessa uutena 
lastenhoidon toimintamuotona on virallisissa asiakirjoissa vuodelta 1951. Kyseisen 
hoitojärjestelmän nousu on lähtöisin perheistä ja Välimäki luonnehtii sitä alun perin 
”keskiluokkaiseksi tee se itse – toiminnaksi”. Hänen mukaansa perhepäivähoitoa 
kohtaan mm. 1970-luvun alussa kohdistuneet visiot odottivat lopulta toteutumistaan 
parikymmentä vuotta. Näihin kehittämisajatuksiin lukeutui mm. perhepäivähoitajan 
toimiminen kunnan tarjoamissa tiloissa. (Välimäki 1998, ss. 121 & 125)

Suomessa kuusivuotiaiden esiopetuksen järjestämistä pohdittiin 1960-luvulta 
saakka. Suurimman ongelman esiopetuksen järjestämisessä aiheuttivat hoidollisen ja 
kasvatuksellisen näkökulman painotuserot. Tästä syystä esiopetuksen järjestäminen 
kuusivuotiaille on ollutkin sosiaali- ja opetushallinnon välistä toimintaa. (Välimäki 
1998, s. 158) Esikoulukokeilu Suomessa käynnistettiin syksyllä 1971 Valtioneuvoston 
esikoulukomitean esityksen myötä yhteistyössä sosiaali- ja kouluhallinnon kanssa. 
Kokeilu päättyi vuonna 1983 ja syksystä 1984 eteenpäin Helsingissä kaikki 
kuusivuotiaat lapset saivat ainakin osapäiväpaikan päiväkotien esiopetusryhmistä. (Valli 
1988, s. 41)

Vuonna 1965 valmistunut päiväkoti Pajamäki. EK
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Erilaiset päivähoitomuodot olivat organisoituneet kunnittain vuonna 1972 siten, 
että kolmannes kunnista ei tarjonnut mitään organisoitua päivähoitoa, runsas 
kolmannes tarjosi jotakin, pääasiassa leikkitoimintaa ja neljännes kunnista tarjosi 
kaikkia päivähoidon eri muotoja, eli lastentarhan, seimen, päiväkodin, ohjatun 
perhepäivähoidon ja leikkitoiminnan vaihtoehdot (Välimäki 1998, s. 168). 
Päivähoitolain voimaantulon myötä 1. huhtikuuta 1973 kaikki lastentarhat, 
lastenseimet, laajennetut seimet sekä koululaisten päiväkodit nimettiin yhteisesti 
päiväkodiksi. Päivähoitolain myötä Helsingissä ei ollut tarvetta uuden järjestelmän 
luomiseksi, sillä laissa mainitut päivähoitomuodot olivat syntyneet ja kehittyneet 
Helsingissä vuosikymmenten kuluessa. Päivähoitolain myötä perhepäivähoito 
nostettiin tasaveroiseksi hoitomuodoksi päiväkotien hoidon ja kasvatuksen rinnalle. 
(Valli 1988, s. 43) Valtion suhde alle kouluikäisten lasten hoitojärjestelyihin muuttui 
radikaalisti päivähoitolain myötä. Päivähoito laajentui toimintaideologialtaan yleiseksi 
kaikille tarkoitetuksi ja maksulliseksi sosiaalipalveluksi, se ei siis ollut enää pelkästään 
sosiaalisesti heikompien palvelumuoto. Välimäki pitääkin päivähoitolakia teoriassa 
hyvinvointivaltion tunnusmerkkien toteutumisena. (Välimäki 1998, s. 206)

Päiväkodin ja perhepäivähoidon rinnalla noussut kotihoidon tuki osoittautui suosituksi 
vaihtoehdoksi pienimpien lasten hoidon suhteen. Ensimmäisen viisivuotisjakson 
aikana vuosina 1985–1990 tuen perusosan saajien määrä viisinkertaistui. Etenkin 
kaupunkikunnissa kunnallinen kotihoidontuki oli yksi ratkaisu taata subjektiivisen 
hoito-oikeuden toteutuminen pienimmille lapsille. Tuesta kuitenkin luovuttiin osassa 
kunnista tai sen määrää tuntuvasti pienennettiin vuoden 1993 aikana. Pahimpien 
lamavuosien jälkeen tuen suuruus kuitenkin alkoi uudelleen kohoamaan. Välimäen 
mukaan ansiotyössä käyvien vanhempien lasten hoito voidaankin yhteenvetona nähdä 
kolmikanta-perusteiseksi sen muodostuessa omasta kodista, kunnallisesta päiväkodista 
ja perhepäivähoidosta. (Välimäki 1998, ss. 174 & 176)

Välimäen mukaan 1990-luvun alkupuolella naisten kotona olemisen jaksot pidentyivät 
työttömyyden ja kotihoidontuen kautta. Hän kuitenkin huomauttaa, että sosiaalisessa 
mielessä kotihoidon tuki voi olla myös sudenkuoppa, sillä äidin sosiaaliturva ja 
eläke pienenevät ja ammattitaito ei säily tai ainakaan kehity. Yhteiskuntapoliittisesti 
on lasten päivähoito-käsite selitetty palkkatyöhön liittyen ja tässä kontekstissa sen 
rooli onkin selkeästi vapauttaa vanhemmat työelämän tarpeisiin. Toisaalta Välimäki 
myös huomauttaa vuosikymmeniä (vuonna 1998) ja nykyisinkin vuonna 2016 yhä 

jatkuvasta poliittisesta ja kansalaiskeskustelusta ansiotyöhön siirtymisestä silloin, kun 
lapset ovat vielä pieniä. Hänen mukaansa poliittisesti taustalla on ollut kyse naisen ja 
äidin paikasta. (Välimäki 1998, s. 193)

Lamavuosina 1992 ja 1993 kuntien päivähoitoon käyttämät varat vähenivät 
voimakkaasti. Tähän vaikuttivat niin kysynnän väheneminen heikon työllisyystilanteen 
johdosta, kuin heikko taloustilannekin. Hoitovaihtoehdot supistuivat ja hoitomatkat 
pitenivät päiväkotien sulkemisen ja perhepäivähoitajien virkojen lakkauttamisen takia. 
Supistustoimenpiteet kohdistuivat ennen kaikkea yli kolmivuotiaisiin ja esikoululaisiin 
sekä puolipäiväpaikkoihin, lisäksi ryhmäkokoja suurennettiin säästösyistä. (Välimäki 
1998, s. 173) Määrittelemällä hoitotakuun pienten lasten hoitojärjestelylle, saavutti 
julkishallinnon rooli pienimpien lasten hoitojärjestelyissä vuosien 1990–1996 
välillä Välimäen mukaan täydellisyytensä. Alkaen vuoden 1990 alusta olivat kaikki 
alle kolmivuotiaiden lasten vanhemmat ja muut huoltajat oikeutettuja saamaan 
vanhempainrahakauden jälkeen kotihoidon tukea lastensa hoidon järjestämiseksi, 
tämä oikeutti valitsemaan kunnallisen päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan ja 
yksityisen päivähoidon välillä. Tässä toteutui Välimäen mukaan ”ns. subjektiivinen 
oikeus päivähoitopaikkaan”. Tässä paljon puhutussa subjektiivisessa oikeudessa 
hänen mukaansa yhdistyi vuosisatainen keskustelu koskien julkishallinnon roolia 
lapsen hoidosta kotona tai sen ulkopuolella. Kaikki alle kouluikäiset lapset siirtyivät 
hoitojärjestelyvastuun ja taloudellisen tuen piiriin vuoden 1996 alusta alkaen. (Välimäki 
1998, ss. 144–145)

Vaikka lama 1990-luvun alussa pysäyttikin päivähoitojärjestelyjen suunnitelmat, 
laajennettiin vuoden 1996 alussa päivähoito-oikeutta koskemaan kaikkia alle 
kouluikäisiä lapsia (Välimäki 1998, s. 209). Siinä missä kasvatuksellinen ja hoidon 
näkökulma olivat eriytyneitä niin alkuaikojen päivähoitoratkaisuissa seimi ja lastentarha, 
kuin julkishallinnonkin ensimmäisissä ohjelmissa, yhdistyivät nämä näkökulmat 
päivähoitolain myötä päiväkodiksi. Samalla toiminta käsitteellistettiin sosiaalipalveluksi 
ja varhaiskasvatukseksi sisällöltään, jolloin päiväkoti piti sisällään saumattomasti niin 
hoidon, kasvatuksen kuin opetuksenkin elementit. (Välimäki 1998, s. 212) Tänä 
päivänä pienten lasten hoitojärjestelmäksikin kutsuttu lasten päivähoidon palvelujen 
kokonaisuus muodostuu kunnallisesta ja kunnan ostamasta päivähoidosta, yksityisen 
hoidon tuesta, palvelusetelillä järjestetystä päivähoidosta sekä lasten kotihoidon tuesta. 
Nämä lasten päivähoidon palvelut on pääasiassa tarkoitettu päivähoitoikäisille 10kk - 
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6-vuotiaille lapsille. (Ahlgren-Leinvuo 2014, s. 1)

Välimäen mukaan lastentarhatoimintaa aloittaessa Suomessa on ollut vallalla kaksi eri 
käsitystä, eli ”kasvatuksellis-opetuksellinen lastenhoitokäsitys ja sosiaalis-hoidollinen 
lastenhoitokäsitys”. Ensin mainittu liittyy kansanopetuksen viitekehyksessä 
syntyneeseen lastentarhatoimintaan 1800-luvulla. Lähtökohtana niin lastentarhan isällä 
Fröbelillä kuin meillä Uno Cygnaeuksellakin oli yleinen kansansivistys ja kasvatustason 
kohottaminen kodeissa. Lastentarhatoiminta kuitenkin lähti leviämään niin Saksassa 
kuin Suomessa sen sijaan köyhälle väestölle kohdentuvana toimintana, vaikka 
sisällöllisesti säilyttikin fröbeliläisen pedagogiikan niin toiminnassaan kuin henkilöstön 
koulutuksessaankin. Kun Rothman ja Alander muodostivat kansanlastentarhaa, vastasi 
se aikansa tarpeeseen ehkäisevän suojelukasvatustyön ja myöhemmin lastensuojelutyön 
metodina. Voidaankin nähdä lastentarhan pedagogisen sisällön kohdentuneen eri tavoin 
Cygnaeuksella sekä Rothmanilla ja Alanderilla. Kansanlastentarhan laajentuessa kohti 
kouluikäisiä ja koululaisten päiväkotitoimintaa, toi se samalla sellaista pedagogista 
täydennystä, jota Cygnaeus luomaansa kansakouluun oli kaivannut. Seimi-toiminta 
oli Välimäen mukaan itsessään konkreettinen malliesimerkki sosiaalis-hoidollisen 
lastenhoitokäsityksen toteuttamisesta tarjoten hoitoa sosiaalisesti heikommassa 
asemassa oleville palkkatyöläisten lapsille painottaen sisällöllisesti lasten fyysistä 
huolenpitoa. (Välimäki 1998, s. 198)

Välimäki kirjoittaakin tutkimuksensa osaltaan osoittavan, että jotakin suurempaa ideaa 
lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyen on haluttu viedä eteenpäin historian kuluessa 
naiseen ja äitiin panostamalla. Toisin sanottuna ainoana pyrkimyksenä ei ole ollut eri 
hoitomuotoja kehittäessä vastata pelkästään senhetkisiin hoidollisiin tarpeisiin.
Esimerkiksi kehitysmaissa lasten olosuhteiden parantamisessa nimenomaan äitien 
kouluttamisen ja valistamisen uskotaan tuottavan tulosta. (Välimäki 1998, s. 194) 
Päivähoito onkin muuttunut historian saatossa yhteiskunnan huono-osaisille tarjotusta 
sosiaalihuollosta kaikille perheille tarkoitettuun hoitotakuuseen perustuvaan ja 
valinnanvaraiseen hoitoon. Vanhemmalla on vapaus ja myös vastuu valita lapsensa 
varhaislapsuuden hoitoympäristön puitteet. Vaikka maailma muuttuu ja kehittyy, ei 
Välimäen mukaan lasten hoitoa, syöttämistä, pukemista saati rakastamista pystytä 
tietotekniikalla hoitamaan. Näin ollen lasten hoidontarve säilyy ja aikuisten ja lasten 
välinen vuorovaikutus on päivittäin ratkaistava. (Välimäki 1998, ss. 213–218)

Kuva alunperin Friedrich Fröbelin teoksesta Mutter- und Kose-Lieder vuodelta 1844. FF
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2.2. Päivähoitoa säätelevät lait ja suunnitellut leikkaukset

Päivähoidon hallinto perustuu siis pitkälti vuonna 1973 voimaan tulleisiin 
päivähoitolakiin ja asetukseen päivähoidosta (Mahkonen 2013, s. 35). Päivähoidossa 
henkilökunnan vastuu jakaantuu kolmeen eri alueeseen: psyykkiseen kasvatus-, fyysisen 
läsnäolo- ja välittömään valvontavastuuseen. Fyysisestä läsnäolovelvollisuudesta seuraa 
automaattisesti päiväkodissa myös välitön valvontavastuu. (Mahkonen 2013, ss. 57 
& 59) Päivähoitolaissa säädettiin alun perin päiväkodin enimmäishoitopaikkojen 
määräksi sata paikkaa.  Lapsiryhmän enimmäiskoon määrittelystä kuitenkin luovuttiin 
Suomessa vuonna 1993 ja siirryttiin aikuinen-lapsi-suhdeluvun käyttöön. Nykyisin 
päiväkodissa yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä kohden saa olla enintään 
seitsemän kolmevuotta täyttänyttä kokopäiväistä hoitolasta. Alle kolmivuotiaiden 
lasten ryhmissä saa yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä kohden olla 
maksimissaan neljä lasta. Osapäiväisessä hoidossa olevien kolme vuotta täyttäneiden 
lasten kohdalla yhtä hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä kohden saa olla 
enintään 13 lasta, joten nykyiset aikuinen-lapsi-suhdeluvut ovat siis 1:4, 1:7 ja 1:13. 
Lisäksi päivähoitoasetuksessa sanotaan, että erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat 
lapset on otettava aina huomioon henkilömitoituksessa, ellei lasta varten ole erityistä 
omaa avustajaa. Kuitenkin se mitä tämä tarkoittaa käytännössä, on Mahkosen mukaan 
hyvin tulkinnanvaraista. (Mahkonen 2013, ss. 75–77)

Luonnollisesti päivähoidon järjestäminen on myös kunnille todella kallista, pelkästään 
kuuden Suomen suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja 
Oulu) yhteenlasketut päivähoidon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2013 hieman 
yli miljardi euroa, yksittäisen lapsen kokonaiskustannusten ollessa vuotta kohti 
keskimäärin vajaa kymmenentuhatta euroa. Suurimman yksittäisen menoerän aiheuttivat 
henkilöstökustannukset, jotka olivat keskimäärin 68,6 prosenttia päivähoidon 
kustannuksista. Toiseksi eniten veivät tilakustannukset, joiden osuus vaihteli 12,9 ja 
16,8 prosentin välillä. Tilakustannuksista suurin osa muodostui vuokranmaksuista 
kuntien toimitiloja hallinnoiville yhtiöille. (Ahlgren-Leinvuo 2014) Kalleutensa vuoksi 
päivähoito onkin yhteiskunnalle hyvin houkutteleva säästökohde.

Hallitusten vaihtumisella voi olla merkittävä vaikutus suhtautumiseen päivähoitoa ja 
lasten asemaa kohtaan. Vielä vuonna 2014 valtaosa Sivistysvaliokunnasta oli valmiita 
rajaamaan päiväkotien ryhmäkokoja ja selkeä enemmistö kannatti 3-5 – vuotiaiden 

maksutonta varhaiskasvatusta. (Portaankorva 2014b) Kuitenkin keväällä 2015 
Juha Sipilän (kesk.) uusi hallitus ilmoitti mittavista varhaiskasvatusta koskevista 
leikkauksista. Esitettiin ryhmäkokojen kasvattamista siten, että yli kolmevuotiaiden 
ryhmässä saisi tulevaisuudessa olla kahdeksan lasta yhtä aikuista kohden nykyisen 
seitsemän sijaan. Lisäksi subjektiivisen päivähoidon oikeuksia aiottiin rajoittaa ja 
henkilökunnan koulutusvaatimuksia väljentää. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton 
teettämä selvitys ennusti leikkausten seurauksena lähes 5000 varhaiskasvatusalan 
työpaikan katoavan. (Puhakka 2015) Alkuvuodesta 2016 Opetusministeriön työryhmä 
ehdotti lisäksi tuntuvia korotuksia päivähoitomaksuihin painottaen parempituloisten 
maksuja, enimmäismaksuja ehdotettiin nostettavan 22 prosenttia (Liiten 2016). 

Kuva: EK
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Kunnilla on kuitenkin päätösvalta kuntalaisilta perimiensä maksujen suhteen ja ainakin 
pääkaupunkiseudun kunnat nousivatkin vastustamaan päivähoitomaksujen korotuksia 
pitäen niitä kohtuuttomina (Paulavaara 2016). 

Hallituksen päivähoidon leikkaussuunnitelmat ovat saaneet osakseen murskakritiikkiä 
niin opposition, varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden, päiväkotien työntekijöiden, 
yhteiskunnallisten vaikuttajien, lapsi- ja perhejärjestöiden kuin esimerkiksi pientenlasten 
vanhempienkin suunnalta (Luumi 2015;  Ensi- ja turvakotien liitto et al. 2015). 
Toisaalta leikkaussuunnitelmat tuntuvat olevan johdonmukainen jatkumo lyhytnäköisen 
politiikan ja hyvinvointivaltion palvelujen rapauttamisen prosessissa. Useammat suuret 
kaupungit, Helsinki ja Tampere etunenässä kuitenkin ilmoittivat loppuvuodesta 2015, 
että ne eivät aio rajata työttömien tai perhevapaalla olevien vanhempien lasten päivähoito-
oikeutta, saati kasvattaa ryhmäkokoja. Päivähoitoleikkauksien torjumiseen syinä ovat 
ainakin vanhempien elämäntilanteiden selvittelystä syntyvä lisäbyrokratia ja vanhojen 
päiväkotien tilat, joihin ei pystytä yksinkertaisesti sijoittamaan yhtään enempää lapsia. 
Kuntien päivähoitoleikkausten eriävien toteutustapojen pelätään kuitenkin johtavan 
lasten saattamiseen aiempaa eriarvoisempaan asemaan eri puolilla Suomea. (Vihavainen 
2015)

Riskinä julkisen sektorin tarjoamien päivähoitopalveluiden heikentämisessä on myös 
yksityisten päiväkotien lisääntyminen, sillä esimerkiksi 1990-luvun lopulla Hollannissa 
julkisen vallan jatkuvasti vähentäessä julkisen rahoituksen suhteellista osuutta 
palveluista ja luottaessa yhä enemmän markkinoiden vapaaseen toimintaan, siirtyivät 
hoidon tarpeessa olevat lapset yhä enenevissä määrin yksityisten hoitopalveluiden 
piiriin, julkisten palveluiden ollessa ylikuormitettuja ja laadultaan hyvinkin vaihtelevia. 
(Palola 2000, s. 130) Tällaisella kehityksellä voi olla luonnollisesti voimakkaan 
eriarvoistava yhteiskunnallinen vaikutus. Yksityisten lasten hoitopalveluiden käyttö 
vaihtelee Suomessa kuntakohtaisesti. Kaikkein suosituinta se on Espoossa, jossa vuonna 
2013 kaikista päivähoidossa olevista lapsista 26,7 prosenttia oli yksityisen päivähoidon 
piirissä (Ahlgren-Leinvuo 2014, s. 20).

2.3. Hattivatit putoamisalustalla - Tyypillinen päiväkoti Helsingissä vuonna 2016

Vaikka otsikossa puhutaankin Helsingistä, voitaisiin yhtälailla puhua myös Suomesta, 
sillä niin toistensa kaltaisia etenkin kunnalliset päiväkodit maassamme ovat. Vuonna 
2015 Helsingissä kunnallisia päiväkoteja toimi yhteensä 328 (16.11.2015), joista osa oli 
ostopalveluyksiköitä ja 40 ruotsinkielisiä. Lisäksi kaupungissa toimi 10 ruotsinkielistä 
ryhmäperhepäiväkotia ja 11 yksityistä ruotsinkielistä päiväkotia (23.6.2015). Muita 
yksityisiä päiväkoteja oli vielä yhteensä 98 (25.11.2015). Yhteensä päiväkoteja 
oli kaupungissa siis liki 450. (Helsingin kaupunki 2015c) Vuoden 2014 lopussa 
Helsingin kaupungin päiväkotihoidossa oli historiallisen suuri määrä lapsia, lähes 
23 000 (Haapamäki & Ranto 2015). Päiväkotiryhmiä nimetessä erilaiset perinteiset 
lastensatujen nimistöt ovat ymmärrettävästi kestosuosikkeja. ’Hattivattien’ ryhmä on 
tullut sijaisuuksieni yhteydessä vastaan useissa päiväkodeissa, onpa kirjoittaja jopa itsekin 
ollut lapsena ’hattivatti’. Helsingin Sanomien päiväkotiryhmien nimiä käsittelevän 
leikillisen artikkelin mukaan ’hattivatit’ kuuluivat luokkaan ”Mielikuvitusolennot, 
muut” (Malmberg 2016). 

Keväällä 2015 Helsingin Sanomat kirjoitti, että vaikka helsinkiläisissä päiväkodeissa 
on keskimäärin 79 lasta, uusia päiväkoteja syntyy enää harvoin alle sadalle lapselle. 
Vuodenvaihteessa 2015 päiväkoti Franzeniasta tuli Helsingin suurin päiväkoti 
230 lapsella ja vielä suurempiakin on suunnitteilla, kuten 300 lapsen päiväkoti 
Verkkosaareen. Helsingin Sanomien mukaan Franzenia halutaan nähdä koelaboratoriona 
ja esikuvana muille kaupungin päiväkodeille. (Aalto 2015) Puheet koelaboratoriosta 
lastenhoidon suuryksikön yhteydessä paljastavat asennoitumisen lasten kasvatusta ja 
kehityspsykologian näkemyksiä kohtaan, viimeistään tällaisessa yhteydessä voitaisiin 
koko päiväkoti – termin koti-sana korvata sanalla laitos. Vain vajaan viikon kuluttua 
Franzenia-jutusta Helsingin Sanomat uutisoi, miten lauttasaarelaiset olivat nousseet 
vastustamaan uuden 200 hoitopaikan päiväkodin rakentamista vedoten yksikön suuren 
koon haitallisiin vaikutuksiin ja ehdottivat mieluummin kahden pienemmän päiväkodin 
rakentamista alueelle (Laitinen 2015). Tämän diplomityön päiväkotisuunnitelma on 
hahmoteltu kyseiselle tontille.

Yleisesti päiväkodit voivat olla pedagogisesti eri tavoin painottuneita. Erilaisia 
painotuksia ovat esimerkiksi montessori, askartelu, liikunta, kuvataiteet, ”metsämörri”, 
kielikylpy, musiikki, ulkoilu, luonto, steiner, matematiikka, leikki, lapsilähtöisyys, 



draama ja ilmaisu, dokumentointi ja pienryhmätoiminta.  (Mikkola & Nivalainen 
2009, s. 26) Diplomityöni yhteydessä suunniteltavan päiväkodin yleiseksi painotuksesi 
voidaan ainakin kiistatta nostaa lapsilähtöisyys, joka tosin tuntuu olevan ”painotuksena” 
vähintään joka toisessa päiväkodissa (ks. 3.1. Lapsikäsitykset ja lapsilähtöisyys).

Vuonna 2004 julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimii valtakunnallisen 
varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun ohjausvälineenä ja sen pyrkimyksenä on ollut 
varhaiskasvatuksen maanlaajuinen yhtenäistäminen. Jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti 
tehtävää varhaiskasvatussuunnitelmaa kutsutaan vasuksi ja vasutyön lähtökohtana 
onkin ollut päiväkotien toimintakulttuurin suuntaaminen lapsilähtöisemmäksi ja 
entistä laadukkaammaksi. Painotuksina toiminnan sisällössä ja suunnittelussa ovat 
kasvatuskumppanuus, leikki, kieli ja lapsen hyvinvointi. Mikkola ja Nivalainen 
luonnehtivat vasujen tekemistä ruohonjuuritasolla hyvinkin ”vivahteikkaaksi” ja vasujen 
tekeminen tuntuukin herättävän hyvinkin moninaisia tunteita niin henkilökunnan kuin 
lasten vanhempienkin keskuudessa. (Mikkola & Nivalainen 2009, ss. 13–14; Kalliala 
2012, s. 41) Käytännön arjessa eivät vasut kuitenkaan välttämättä paljoakaan näyttäydy.

Miten lapset aikansa sitten päiväkotipäivän aikana käyttävät? Mikkolan ja Nivalaisen 
mukaan alle 3-vuotiaat käyttävät päivästään viitteellisesti ohjattuun toimintaan yhteensä 
30 minuuttia, ruokailuun tunnin ja 45 minuuttia, lepoon ja ulkoiluun molempiin 
kaksi tuntia, siirtymiin ja perushoitoon keskimäärin tunnin ja 25 minuuttia ja leikkiin 
yhteensä noin 30 minuuttia. Päivästään 3-6 – vuotiaat lapset käyttävät puolestaan 
viitteellisesti leikkiin yhteensä tunnin ja 15 minuuttia, ohjattuun toimintaan yhteensä 

tunnin, ruokailuun ja lepoon molempiin tunnin ja 30 minuuttia, ulkoiluun kaksi tuntia 
ja siirtymiin ja perushoitoon yhteensä 45 minuuttia. (Mikkola & Nivalainen 2009, s. 
30) Jarasto et al. kirjoittavat, että jaksaakseen omassa kasvutehtävässään tarvitsee lapsi 
toiminnan välissä myös riittävästi lepoa ja pysähtymistä. Pysähtyessään lapsi pohtii ja 
miettii elämänsä tapahtumia ymmärtääkseen niitä paremmin. (Jarasto et al. 1999, s. 
11)

Arkkitehtuurin suhteen keskiössä tietysti on, että päiväkotityö toteutuu jonkin 
rakennuksen seinien sisällä, korkeintaan pois lukien vaikkapa ”metsämörri” – 
suuntaus, jossa koko päiväkotipäivä lähtökohtaisesti vietetään metsässä. Vaikka jotkut 
helsinkiläiset päiväkodit tai päiväkotien satelliittiryhmät voivatkin sijaita kerrostalon 
kivijalassa tai esimerkiksi koulun yhteydessä, sijaitsevat päiväkodit yleisimmin omassa 
rakennuksessaan, oman ulkoilupihan äärellä. Päiväkodeissa lapset on tapana jakaa 
ikäryhmittäin omiin ryhmiinsä ja jokaisella ryhmällä on perinteisesti ollut käytettävissään 
ainakin oma ryhmä- ja lepohuone, yleensä myös vähintään ryhmäkohtaiset pesu- ja wc-
tilat. Eteistilat ja märkäeteiset ovat toiminnan luonteen kannalta myös oleellinen osa 
päiväkodin tilaohjelmaa. Lisäksi päiväkodissa on tiloja henkilökunnalle, ruokahuollon 
ja siivouksen tiloja ja muun muassa vaihtelevan kokoisia yhteistiloja. Päiväkotitiloja on 
käsitelty tarkemmin edempänä seuraavissa luvuissa.

Kuten mm. Mikkola ja Nivalainenkin kirjoittavat, lapset viettävät suurimman osan 
päivähoitopäivästään sisätiloissa, kokoontuen yhteen ja jakaantuen pienempiin ryhmiin 
kulloisenkin toiminnan mukaisesti. Päiväkodit sisältävät yleisesti erilaisia yhteisiä 

Päiväkoti Franzenian piha . EK



24

tiloja, joihin yksittäiset lapset hyvin harvoin pääsevät leikkimään ja toimimaan, 
kuten sali, kirjasto tai vesileikkihuone. Ryhmän omat tilat ovatkin lapsen merkittävin 
oppimisympäristö päiväkodissa. (Mikkola & Nivalainen 2009, s. 38) Ryhmän 
lepohuoneessa tapahtuva päivälepo on tärkeä ja oleellinen osa päivähoidossa olevan 
lapsen päivää. Mikkola ja Nivalainen kirjoittavat, ettei pieni lapsi osaa vielä säädellä 
vireystilaansa ja tunnistaa väsymystään, sen takia hän tarvitseekin aikuista säätelemään 
ympäristönsä virikkeitä. Päivälevon aikana lapsen on mahdollista rauhoittua, rentoutua, 
hiljentyä ja olla tekemättä mitään. (Mikkola & Nivalainen 2009, ss. 46–47) Päivälepo 
myös rytmittää päivää (Kalliala 2012, s. 36). Varsinaisen unen tai levon tarve 
luonnollisesti riippuu lapsen kehitystasosta ja on myös osin yksilöllistä.

Ristioja ja Tamminen kirjoittavat varhaiskasvatuksen työtehtävien laajentuneen ja 
monimutkaistunen pedagogisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti (Ristioja & 
Tamminen 2010, s. 6). Osaltaan tähän tuntuu vaikuttavan perheiden lisääntyneet 
ongelmat ja kasvatusvastuun siirtäminen julkisen vallan harteille. Toisaalta asioista 
tunnutaan suomalaisessa työelämässä muutenkin tehtävän monesti tarpeettomankin 
monimutkaisia. Muuttunut työnkuva voi tapauskohtaisesti olla nähtävissä 
myös päiväkotien sisätiloissa muutoksina, sillä esimerkiksi Kalliala on todennut 

sähköisten paperitöiden lisääntyessä joihinkin päiväkotien ryhmätiloihin ilmestyneen 
toimistolasikoppeja, joihin linnoittautuvat aikuiset ovat välittömästi poissa päiväkodin 
varsinaisesta lasten parissa tehtävästä työstä (Kalliala 2012, s. 115).

Ulkoilu kuuluu vahvasti suomalaiseen varhaiskasvatuksen traditioon. Koska 
sääolosuhteemme ovat monesti melko haastavat, aiheuttavat säätilojen ja vuodenaikojen 
vaihtelut arkiseen toimintaan valtavasti erilaisia vaatteita ja varusteita. Lapsen uloslähtö 
toistuu jopa yli 400 kertaa vuodessa ja pukemiskertoja lapsen päivähoitouraan voi 
mahtua 2500. (Mikkola & Nivalainen 2009, s. 40) Kuten esimerkiksi Kallialakin 
toteaa, on etenkin jokakeväinen ja – syksyinen ”kurahousurumba” osa perushoitoa 
(Kalliala 2012, s. 36). Mikkolan ja Nivalaisen pohdittua ulkoilun mahdollista 
pedagogista tavoitetta, totesivat he ainakin lasten saavan raitista ilmaa ja ruokahalun 
parantuvan (Mikkola & Nivalainen 2009, s. 42). Päiväkotien pihamaalla vastassa 
on tuttuja useimmiten suomalaisia leluja ja kiinteitä ulkoleikkivälineitä. Pihat on 
pääsääntöisesti peitetty hiekalla, tai useasti uusimpien päiväkotien yhteydessä erilaisilla 
turvamassoilla ja putoamisalustoilla (ks. 3.7.). Yksi kaikkein yleisin kritiikin aihe 
päiväkodin henkilökunnan keskuudessa tuntuukin olevan eteistilojen ahtaus, vaatteiden 
kuivausmahdollisuuksien niukkuus tai ylipäänsä pukemistilanteiden järjestämisen 

Päiväkoti Pajalahti, Helsinki. EK
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vaikeus tai pukemisen raskaus. Luonnollisesti tilojen käyttöä pyritään porrastamaan 
ja niitä käytetäänkin useimmiten hyvinkin tehokkaasti, mutta siitä huolimatta eivät 
eteistilat yleisimmin tunnu olevan riittävän tilavia ja toimivia. Ahtaissa tiloissa rukkaset 
katoavat, lapset stressaantuvat ja lämpötila eteisessä pyörivän lapsukaisen haalareiden 
sisällä nousee, aiheuttaen levottomuutta.

Erilaiset vastuukysymykset ja 2000-luvulla tapahtuneet tapaturmaiset lasten kuolemat 
päiväkotipäivän aikana ovat osaltaan lisänneet päiväkotihenkilökunnan pelkoja ja 
johtaneet ajoittain ylivarovaisuuteen. Esimerkiksi vuonna 2005 yksityisen päiväkodin 
pihalla tapahtui 2-vuotiaaan pojan kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa poika jäi 
leikkiessään päiväkodin pihalla olleen puukasan alle ja tukehtui (Mahkonen 2013, 
s. 59). Asian käsittely eteni aina Helsingin hovioikeuteen saakka ja tuomion saivat 
lopulta onnettomuuden aikana läsnä olleet harjoittelija-lastenhoitaja ja lastenhoitaja 
(Mahkonen 2013, ss. 63–65). Tammikuussa 2007 puolestaan perhepäivähoidossa 
ollut 3-vuotias poika hukkui hoitopaikan lähellä olevaan jokeen Mustasaaressa. 
Yksi keskeisimmistä kysymyksistä asian käsittelyn yhteydessä oli hoidossa olleiden 
lasten liian suuri määrä lain mukaan. (Mahkonen 2013, s. 69) Tämäkin juttu eteni 
hovioikeuteen ja tuomion saivat perhepäivähoitaja, perhepäivähoidon ohjaaja ja kunnan 

sosiaalijohtaja (Mahkonen 2013, s. 71). Molemmissa tapauksissa syytetyt tuomittiin 
käytännössä erimittaisiin päiväsakkoihin. 

Tietyille alueille kasaantuvat sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, työttömyys, 
päihdeongelmat ja vaikkapa nopeasti lisääntyvä maahanmuuttajataustaisten lasten 
määrä, kuten myös henkilökunnan poissaolot ja monella tapaa yleisestikin lisääntyneet 
eriasteiset lasten käytöshäiriöt, yhdistettynä erilaisiin vastuukysymyksiin ja tapaturmien 
pelkoon, voivat tehdä päiväkotielämästä hyvinkin kuluttavaa koko päiväkotiyhteisön 
kannalta. On luonnollisesti ymmärrettävää, että alueen mahdolliset sosiaaliset ongelmat 
näkyvät kaikissa yhteiskunnallisissa instituutioissa ja päiväkoti on kaikkea muuta kuin 
poikkeus. Parhaimmillaan päiväkotimaailmassa on kuitenkin rauhaa ja rakkautta, 
yhteistä iloista tekemistä ja joukko tyytyväisiä välipalalla mustikkapiirakkaa mutustavia 
punaposkisia lapsia. Yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta päiväkotimaailma 
tuntuu usein pysyvän monella tavalla muuttumattomana. Yksi vaikuttava seikka 
voi puhtaasti olla lasten perimmäisten kehitysvaiheiden pysyvyys. Päiväkotityötä 
ei myöskään voi ulkoistaa ulkomaille, eikä henkilökuntaa korvata koneilla. Tarve 
arkkitehtonisesti korkeatasoisille lapsen kasvua tukeville päiväkotiympäristöille ja 
koulutetulle motivoituneelle henkilökunnalle säilyy jatkossakin.

Päiväkoti Särki, Helsinki. EK
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3. Päiväkotimaailma

3.1. Lapsikäsitykset ja lapsilähtöisyys

Lapsilähtöisyyttä käsitteenä on syytä erikseen tarkastella, sillä se näyttäytyy päiväkoteihin 
liitettävänä yleisterminä, jonka merkitystä ei useinkaan avata. Varhaiskasvatuksen 
asiantuntija filosofian tohtori ja lastentarhanopettaja Marjatta Kalliala avaa kirjassaan 
’Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa?’ erilaisia lapsikäsityksiä aika- ja 
kulttuurisidonnaisina näkemyksinä. Psykohistorioitsija Llyod DeMausen vertauskuva 
lapsuuden historiasta ”painajaisunena, josta olemme juuri vasta heräämässä” on Kallialan 
mukaan tunnetuimpia. Brittiläinen empiristi John Locke taas kuvasi lasta 1600-luvulla 
”tabula rasana, tyhjänä tauluna, joka aikuisen tulee täyttää tiedoilla, taidoilla ja 
kulttuurisilla arvoilla.” Sen sijaan 1700-luvulla valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseaun 
mukaan viaton lapsi eli lapsuuden kulta-aikaa johtotähtinään synnyinlahjakseen 
saamansa hyvyys, totuus ja kauneus. Kehityspsykologi Jean Piaget’n 1900-lukuisen 
lapsikäsityksen nimeen kirjottajat korostavat lapsen luonnollista kasvua ja kypsymistä, 
jossa luonnolliset tai tieteelliset, biologiset kehitysvaiheet ohjaavat lasta. Kallialan 
mukaan lapsuuden ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat Gunilla Dahlberg, Peter Moss ja 
Alan Pence arvostelevat kaikkia edellä mainittuja lapsikäsityksiä ja tarjoavat vanhojen 
lapsikäsitysten tilalle postmodernia lapsikäsitystä lapsesta ”tiedon, identiteetin ja 
kulttuurin kanssarakentajana”. Lasta ei nähdä passiivisena ja riippuvaisena, vaan 
kompetenttina ja aktiivisena täynnä mahdollisuuksia olevana uutta tietoa innokkaasti 
tuottavana toimijana. (Kalliala 2008, ss. 12–13)

3.

Vasemmalla sivulla Suurpellon päiväkoti Espoossa. EK

Tämän kompetentin lapsikäsityksen mukaan Pohjoismaiden pitkät päivähoitopäivät 
erottavat lapset perheistään siinä määrin, että lasten omien sosiaalisten ryhmien 
syntyminen mahdollistuu. Tästä seuraa oma tunnustettu ja itsenäinen paikka 
yhteiskunnassa ja täysivaltainen yhteiskunnan jäsenyys. Suomessa alle kouluikäisten 
lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden nähdään viestivän yksilöitymisestä ja 
yksilöllisyydestä. Oikeus on siis lapsella, ei perheellä. Dahlbergin, Mossin ja Pencen 
vahvan lapsikäsityksen rinnalla heidän käsityksensä aikuisesta kuvaa toimijaa, joka 
pyrkii rankaisevan kontrollin keinoin vaikuttamaan lapseen. Vaikka edellä mainittu 
käsitys lapsesta edustaakin kompetentin lapsen äärilaitaa, on lapsuuden sosiologian 
koulukunnan tutkimuksissa luettavissa Kallialan mukaan paljon erilaisia muunnelmia 
teemasta. Lapsen erityislaatua ja tarvitsevuutta painottavat näkemykset asettuvat 
vastakkain lapsen taitoja ja pätevyyttä korostavien näkemysten kanssa. Kompetenttia 
lapsikäsitystä arvostellaan tutkimustuloksiin tai arkihavaintoihin perustamattomana 
uutena lapsuusihanteena, jonka taustalla on aikuisten käsitys siitä, minkälainen lapsen 
pitäisi olla. Kuitenkin yhä useammat poliitikot, pedagogiset asiantuntijat, kasvatuksen 
ammattilaiset ja vanhemmat ovat Kallialan mukaan yksimielisiä siitä, että lapset ovat 
kompetentteja. Tämän seurauksena käänteisesti ongelmia aiheuttavatkin ne lapset, 
jotka eivät olekaan kompetentteja siinä määrin, että täyttäisivät vaatimuksia. Lapsia 
kunnioitetaankin nykyisin hyvin pitkälti ”olevina”, eli heitä pidetään tärkeinä sen takia 
mitä he ovat, ei sen takia mitä he tulevat olemaan. Samaan aikaan heitä kuunnellaan 
ja heidän kanssaan neuvotellaan, mutta toisaalta vaatimustaso kasvaa koko ajan. 
Pahimmillaan voidaankin nähdä, että nyky-yhteiskunta vaatii lasta olemaan aikuisen 
kaltainen lunastaakseen paikkansa siinä.  (Kalliala 2008, ss. 14–15)

Kalliala kirjoittaa, että pätevyyden ja taitavuuden korostaminen voi tuottaa 
mahdollisuuksien sijaan uusia esteitä lapsille. Joutuvatko lapset ylipäänsä ottamaan 
jo liikaa vastuuta päätöksistään ja niiden seurauksista? Aikuisissa herää kysymyksiä, 
että miten suhtautua lapsiin, joiden oikeudet tuntuvat lisääntyvän aikuisten 
menettäessä niitä. Oleellista onkin havaita, että aikuisten ja lasten väliset suhteet ovat 
väistämättä asymmetrisia. Vaikka lapsilla onkin jonkinlaisia vaikutusmahdollisuuksia 
mikroympäristöönsä, eivät he kykene rakentamaan omaa elinympäristöään. He 
tarvitsevat aikuisen ohjausta valitakseen tarjolla olevista vaihtoehdoista parhaimpia. 
Kalliala kysyykin, onko lapsi aikuisen suojaan ja hoivaan oikeutettu tarvitseva, vai 
ensisijaisesti itsemääräävä ja osaava lapsi? Suomessa julkisella keskustelulla on hänen 
mukaansa ollut vaikeuksia sovittaa yhteen näitä käsityksiä. Aikuisten ja lasten oikeudet 
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ja velvollisuudet tuntuvat olevan hukassa. Mitä tarkalleen voidaan odottaa eri-ikäisiltä 
lapsilta ja millaista vastuunottoa vanhemmilta vaatia? Tarvitseva lapsi kaipaakin rinnalleen 
aikuisen, joka vastaa tarpeisiin. Parhaimmillaan aikuinen on lapsen kunnioituksen 
ansaitseva auktoriteetti, joka on kuitenkin lämmin ja saatavilla. Kallialan mukaan onkin 
luontevaa nähdä lapsi sekä innokkaana, osaavana ja vahvana, mutta samaan aikaan myös 
haavoittuvaisena, kypsymättömänä ja tarvitsevana. (Kalliala 2008, ss. 15–18)

Varhaiskasvatuksen yhteydessä puhutaan usein lapsilähtöisyydestä, joka Kallialan 
mukaan on käsitteenä osin korvannut vanhan lapsikeskeisyyden. Lapsilähtöisyys 
viliseekin päiväkotien kasvatustoiminnan kuvauksissa Kallialan ja myös oman 
kokemukseni mukaan täysin riippumatta siitä, minkälaiset ovat todelliset toimintatavat. 
Aikuiskeskeisyydellä tai aikuisjohtoisuudella tarkoitetaan kasvatusotetta, jossa aikuisen 
näkökulma ja tarpeet ovat etusijalla lapsen tarpeet sivuuttaen. Omalla tavallaan 
aikuiskeskeisyydestä kielii myös se, miten moni suostuu pitämään kulloisiakin määräyksiä 
järkkymättöminä totuuksina sen sijaan, että pyrkisi huomioimaan lasten kokemuksen 
ja joustamaan esimerkiksi ”täyttö- ja käyttöastetotalitarismista”. Lapsilähtöisyydessä 
ja – keskeisyydessä taas lapsen tarpeet ovat etusijalla. Käsitteiden käyttö on hyvin 
huoletonta huolimatta aiheesta, eli kasvatuksen keskeisistä lähtökohdista. Suomalaisessa 
varhaiskasvatuskeskustelussa lapsilähtöisyyden kartettavaksi vastakohdaksi asetetaankin 
aikuisjohtoisuus aikuiskeskeisyyden sijaan. Aikuisjohtoisuuden suorana vastakohtana 
taas olisi lapsijohtoisuus, joka on luonnollisesti mahdotonta johtamisen ollessa aikuisten 
tehtävä. Tästä käsitteiden harhaanjohtavuudesta seuraakin, että etenkin aikuisten roolin 
määritteleminen järkevästi päivähoidossa on vaikeaa. Mikäli aikuisjohtoisuus nähdään 
ongelmana, on kasvattajan liki mahdotonta löytää roolia, jossa ei leimautuisi syylliseksi 
”lasten omavoimaisen elämän pilaamisesta”. Kalliala toteaakin, että kasvatuksellisen 
auktoriteetin tarkoituksenmukainen ja avoin käyttö on oleellista päiväkotiympäristössä. 
Lapsilähtöisyyden muututtua fraasiksi, jonka merkitys ei usein tunnu olevan selvä 
työntekijöille, voidaan sillä nähdä tarkoitettavan lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista 
ja tarpeiden tunnistamista. (Kalliala 2008, ss. 19–22; Kalliala 2012, ss. 31–32) 

Myös Mikkola ja Nivalainen kritisoivat ihanteiden ja käytäntöjen välillä usein 
vallitsevaa epäsuhtaa. Vaikka lapsilähtöisyydestä aina puhutaankin, on päivähoidossa 
tapana painottaa ensisijaisesti erilaisten taitojen ja tietojen opettamista, sekä kasvatus- 
ja opetussuunnitelmaa. Sen sijaan lasten kokonaisvaltainen yksilöllinen kohtaaminen on 
usein jätetty yksittäisen työntekijän taitojen ja vaiston varaan. (Mikkola & Nivalainen 

2009, s. 15) Myös Karila ja Nummenmaa kirjoittavat lapsikeskeisen kasvatuksen 
yhteydessä lapsen yksilöllisen kohtaamisen tärkeydestä ja siitä, että kasvatuksessa 
keskeistä ei ole se mitä lapsista pitäisi tulla, vaan pikemminkin mitä he jo ovat (Karila 
& Nummenmaa 2001, s. 19). Karilan ja Nummenmaan käsitystä lapsikeskeisestä 
kasvatuksesta voidaan osaltaan pitää kompetentin lapsikäsityksen tulkintana.

3.2. Lapsen kehitys ja kiintymyssuhdeteoria

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jukka Mäkelä kirjoittaa Jari Sinkkosen toimittamassa 
kirjassa Pesästä lentoon (2003) aivojen varhaisesta kehityksestä vuorovaikutussuhteissa. 
Mäkelän mukaan vastasyntynyt lapsi on ruumiintoiminnoiltaan ja valmiuksiltaan 
hyvin lähellä täysikasvuista ihmistä, mutta aivot ovat hänen ”eriytymättömin 
elimensä”.  Millään muulla lajilla ei ole vastaavan kaltaista poikkeuksellisen pitkää, 
toistakymmentä vuotta kestävää lapsuusvaihetta. Toisaalta Mäkelä myös toteaa, ettei 
minkään toisen lajin selviytyminen ole yhtä riippuvaista sosiaalisesta kommunikoinnista 
ja suunnittelevasta toiminnasta. Kehityspsykologian alalla onkin jo pitkään vaikuttanut 
hänen mukaansa kaksi kilpailevaa tutkimussuuntaa. Toinen suunta korostaa ihmisen 
yksilöllisyyden selittäjänä tämän kohtaamien kokemusten merkityksellisyyttä ja toinen 
geneettisesti ohjautuvien temperamenttipiirteiden merkitystä. Lapsien ominaisuudet 
ovat syntyjään erilaisia ja heidän valmiutensa reagoida erilaisiin elämän haasteisiin 
vaihtelee yksilöllisesti. Mäkelän mukaan temperamenttia voimakkaampi merkitys 
lapsen kehityksen kannalta on vähittäin kerääntyvällä kokemusperäisellä oppimisella. 
(Sinkkonen 2003 (toim.), ss. 15–18) Päiväkotisuunnittelun yhteydessä tulisikin 
huomioida niin lasten temperamenttipiirteiden eroavaisuudet, kuin myös kasvatus- ja 
opetusympäristön mahdollisuudet positiivisten kokemusten luojana.

Sinkkosen mukaan John Bowlbyn luoma kiintymyssuhdeteoria (attachment theory) 
perustuu ihmisen syvään tarpeeseen luoda suhteita toisiin ihmisiin ja siitä epätoivosta, 
surusta ja ahdistuksesta, jota läheisistä ihmisistä eroon joutuminen aiheuttaa (Sinkkonen 
2001, s. 16). Kiintymyssuhdeteoriaa ja siitä seuranneita teoreettisia rakennelmia 
pidetään 20. vuosisadan tärkeimpänä lapsen varhaiskehityksen kuvaavana selityksenä 
(Sinkkonen 2001, s. 25). Kiintymyssuhdeteorian mukaan vauva ei ole sen enempää täysin 
avuton kuin itsenäinenkään. Vauva samanaikaisesti etsii aktiivisesti lähistöltään ihmisiä, 
joihin kiinnittyä, mutta on kuitenkin täysin ympäristönsä armoilla ja riippuvainen sen 
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tuesta. Alkuvaiheen kiinnittymisen perustana on turvallisuuden ja läheisyyden tarve. 
Bowlbyn mukaan (1977) kiintymyssuhdeteoria käsitteellistää ihmisen taipumusta 
voimakkaiden tunnesiteiden luomiseen valikoitujen ihmisten kanssa ja toisaalta selittää 
niitä voimakkaita erilaisia ahdistuksen ja persoonallisuuden häiriintymisen muotoja, 
joita vastentahtoisesta eroon joutumisesta ja menetyksestä seuraa. Vauva kiinnittyy 
hoivaajaansa aina jollakin tapaa, myös hoivan ollessa puutteellista tai epäkelpoa. 
Turvalliseksi olonsa kokeva lapsi taas on valmis tutkimaan ympäristöään. (Sinkkonen 
2001, ss. 31–33)

Sinkkosen mukaan vauvalla on omat erityismieltymyksensä, esimerkiksi elottomia 
näkö- ja kuuloärsykkeitä paljon kiinnostavampia ovat ihmiskasvot ja ihmisääni. 
Vauva ei ole passiivinen aistimusten ja ärsykkeiden vastaanottaja. Spesifin ja muita 
selkeästi hiearkisesti ylemmän suhteen hoivaajaansa, eli tyypillisimmin äitiin, vauva 
on muodostanut noin kahdeksan kuukauden iässä. (Sinkkonen 2001, ss. 35–36) 
Keltikangas-Järvisen mukaan jo alle vuoden ikäiset vauvat kiinnittävät huomioita toisiin 
vauvoihin ja pystyvän erottamaan lapset aikuisista. Kiinnostus toisia lapsia kohtaan ei 
kuitenkaan kestä muutamaa minuuttia pidempään. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 150)

Kiintymyssuhdeteorian yhden perusajatuksen mukaan eroahdistuksesta kärsivällä 
lapsella ei ole suunnata energiaa ympäristöään kohtaan (Sinkkonen 2001, s. 
44). Myöhemmän sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kannalta varhaisella 
kiintymyssuhteen laadulla on merkitystä. Turvallisella kiintymyssuhteella on Sinkkosen 
mukaan yhteys hyvään turhautumisen ja stressinsietokykyyn. Turvallisen kiinnittymisen 
seurauksena lapsi kykenee vastavuoroisuuteen, hallitsee suhteellisen hyvin yllykkeitään 
ja pystyy eläytymään muiden tunteisiin. (Sinkkonen 2001, s. 52) Sinkkosen viittaa 
ruotsalaisprofessori Erik Anderssonin pitkäaikaistutkimukseen, jonka mukaan mitä 
aikaisemmin lapset olivat aloittaneet päivähoidossa, sen paremmin he menestyivät. 
Sinkkonen kritiikkiin ruotsalaistutkimusta kohtaan on helppo yhtyä, hän pitää itse 
”täysin päättömänä” ajatusta, että mikä tahansa päivähoito päihittäisi parhaimmankin 
kodin. Sinkkosen mielestä päivähoidon tutkimuksessa kehityspsykologian näkökulma 
olisi paikallaan, jotta lasten ja heidän kokemustensa erilaisuus tulisi huomioiduksi. 
Päivähoitoon siirtyvä lapsi kokee eron vanhemmistaan ja aloittaa toimimisen uudessa 
ympäristössä, jossa kohtaamiensa ihmisten kanssa syntyy erilaisia kiintymyssuhteita. 
Varautuneelle lapselle sopeutuminen uuteen ympäristöön on vaikeampaa, sosiaaliselle 
helppoa. Hoitajan temperamentti voi sopia toiselle täydellisesti ja toiselle ei mitenkään. ”Pienen Roobertinkadun lastentarhan lapsia avustamassa 

lastentarhan keittiössä”, 1917-1919. EB
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Yksi lapsiryhmä voi olla rauhallinen ja toisessa aggressiivinen häirikkö kiusaa muita. 
Päivähoidossa lapsen subjektiivinen kokemus syntyykin lukemattomista erilaisista 
tekijöistä ja siltikin päivähoito on vain osa lapsen elämää. (Sinkkonen 2001, ss. 128–
130) 

Tarkalleen lasten sopeutumisella ymmärretään kiintymyssuhdeteorian puitteissa usein 
käyttäytymistä, jota nimitetään vältteleväksi. Toisin sanottuna lapsi ei osoita tunteitaan, 
mukautuen aikuisten asettamiin sääntöihin ja osallistuen toimintaan tukahduttaen 
samalla riippuvuudentunteensa. Lapsen näkökulmasta aitoon sopeutumiseen 
sisältyy kuitenkin myös mahdollisuus surra eroa vanhemmista. Sinkkosen mukaan 
1980-luvulla Suomessa kiinnitettiin huomiota suuriin lapsiryhmiin ja siinä samalla 
jalkoihin jäävään lasten yksilöllisyyteen. Viitattiinpa päivähoidon toimintatapoihin 
”saksalaisen marssiperinteen” ilmentäjänäkin. Suomalaisen vuonna 1979 julkaistun 
tutkimuksen mukaan kolmevuotiaiden ja sitä nuorempien lasten päivähoitoa tutkittaessa 
todettiin lasten tarpeiden tyydyttämisen tapahtuvan valmiin ohjelman pohjalta, ei 
yksilöllisten vaatimusten mukaan. Lasten päivähoitoon meno nähtiin tutkimuksessa 
erokokemuksena. Panemalla paljon painoa oppimiselle ja kognitiivisten valmiuksien 
parantamiselle, tehdään se leikin ja luovuuden kustannuksella. Luonnollisesti suurten 
ryhmäkokojen takia sopeutuminen, kurinalaisuus ja pedagogiikka ovat pakollakin 
etusijalla lasten yksilöllisyyden ja oman äänen kuulemisen sijaan. (Sinkkonen 2001, 
ss. 132–135) Eroahdistuksen lieventämisen suhteen onkin saatu rohkaisevia tuloksia 
keskittymällä päiväkodissa äidin ja lapsen välisen suhteen ylläpitämiseen, sallien 
myös lapsen ikäväntunteet ja kunnioittamalla lapsen yksilöllisyyttä ja omaan tahtiin 
toimimista. (Sinkkonen 2001, ss. 138–140) 

Sinkkosen mukaan lapsen puheen kehitys käynnistyy toisella ikävuodella samoihin 
aikoihin, kun lapselle valkenee oma riippuvaisuutensa omasta äidistään ja muista 
aikuisista. Kielellisen kehityksen kimmokkeena toimivatkin nimenomaan erillisyyden 
kokeminen ja pelko yksinjäämisestä. Lapsi ottaakin pitkän harppauksen matkalla kohti 
itsenäisyyttään, saadessaan haltuunsa kielen välineeksi itsensä ja muiden määrittelyyn. 
(Sinkkonen 1998, ss. 42–44) Keltikangas-Järvisen mukaan toisen ikävuotensa alussa 
lapsella on vaihe, jolloin toinen lapsi on kiinnostava, mutta hän kohtelee toista kuin 
esinettä. Kyseessä on tavallaan yhdessäolon harjoittelusta ensimmäistä kertaa ja 
sosiaalisesta kiinnostuksesta toista lasta kohtaan. Lapsen käytös toista kohtaan voidaan 
tulkita aggressiiviseksi, vaikka kyseessä on lähinnä ymmärtämättömyys. (Keltikangas-

Järvinen 2012, ss. 150–151) Tajutessaan toisen ikävuotensa loppupuolella olevansa 
erillinen olento äidistään, tulee Sinkkosen mukaan lapselle kiire liittyä poikien tai tyttöjen 
joukkoon kokiessaan jääneensä oman onnensa nojaan. Tyttönä tai poikana oleminen 
voidaankin nähdä lapsen turvana toiseen sulautumista vastaan, luovuttamattoman 
arvokkaana osana persoonallisuutta. Niinpä sukupuolten merkityksen väheksyminen 
tai sen merkityksen häivyttäminen kokonaan lapsuusiällä on pyrkimyksenä haitallinen. 
Sinkkonen toteaa myös, että tyttöjen vähäisempi fyysinen aggressiivisuus, hyvät 
ongelmanratkaisutaidot, paremmat sosiaaliset taidot ja verbaalisuus on nostettu 
kunniaan, ja niinpä tytöillä onkin jotain jota pojilla ei. (Sinkkonen 1998, ss. 53–54) 

Sinkkonen kirjoittaa, että pieni poika tekee parivuotiaana havainnon sukupuolten 
erilaisesta anatomiasta, mutta sisällöltään havainto eroaa tyttöjen vastaavasta löydöstä 
siitä huolimatta, että molempien itsetunto joutuu koville. Poika hakeutuukin 
isän läheisyyteen hakeakseen apua mieheksi kasvamisessa ja äidistä irtautuakseen.  
Samaistuminen isään edistää pojan omaa tunnetta maskuliinisuudestaan. Pienen vauvan 
narsistisen tasapainon levätessä täydellisyyskuvitelmien varassa, saa kaikkivoipuus 
vähitellen säröjä osoittautuessa, ettei koko maailma pyörikään hänen ympärillään. 
Parhaimmassa tapauksessa uutena itsetunnon lähteenä toimii oma maskuliinisuus ja 
oma toimiva, ehjä pojan ruumis. Sinkkosen mukaan terve mies onkin machoimmillaan 
nelivuotiaana. Fallis-narsistinen vaihe löytyy niin pojan kuin tytönkin kehityksestä, 
silloin on kyse keskittymisestä omaan itseen. Lapsen tulisi selviytyä tästä vaiheesta 
yli kohti oidipaalivaihetta, jolle ominaista on havahtuminen kolmenkeskisyyteen. 
Lapset elättelevät toiveita milloin kummankin vanhemman itselleen saamisesta tahtoen 
murtaa vanhempiensa liiton. Tytöt tahtoisivat ensisijaisesti itselleen isän, pojat äidin ja 
kummatkin toissijaisesti samaa sukupuolta olevan vanhempansa, jottei tarvitsisi tuntea 
alemmuuden tunteita tai kateutta oman kypsymättömyytensä ja pienuutensa johdosta. 
(Sinkkonen 1998, ss. 58–60)  

Vähitellen lapsen on opittava kestämään pettymyksiä. Sinkkosen mukaan sellainen lapsi 
onkin onnellinen, joka pieninä vähitellen kasvavina annoksina voi kokea pettymyksiä 
luottaen, että apua tarvitessaan sitä saa ja että apu tulee ajoissa. Perusturvallisuutena 
voidaan pitää sitä, että lapsella on luottamus ”tyydytyksen tulemiseen”. Sen sijaan 
ylityydytetyn lapsen ei tarvitse kehittää mitään kykyjään kaiken tullessa valmiina. Paljon 
pettymyksiä kokeva lapsi taas kokee paljon vihaa. (Sinkkonen 1998, s. 71) Esimerkiksi 
lastenpsykiatrian erikoislääkäri Matti Brummer korostaa varhaisen lapsuuden ja sen 
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kokemusten merkityksen tärkeyttä psyykkisen kehityksen ja mielen rakentumisen 
kannalta psykoanalyyttisen käsitejärjestelmän näkökulmasta. Brummerin mukaan 
varhaislapsuuden kokemukset eivät jää jonnekin kauas taakse, vaan syvälle mielen 
ydinkeskuksen sisälle. (Sinkkonen 2003 (toim.), s. 79) 

Leikki-ikäisellä lapsella tarkoitetaan 2-4 – vuotiasta lasta (Sinkkonen 2001, s. 54). 
Uhmaikä puolestaan on vaihe, jossa pienet pojat ja tytöt kasvaessaan vauvoista leikki-
ikäisiksi alkavat osoittaa omaa tahtoaan ja päättäväisyyttään, pyrkimyksenään äidistään 
irrottautuminen, johon he niin voimakkaasti ovat sidoksissa. Tämä irrottautuminen 
tapahtuu uhmaamisen ja kiukuttelun kautta, sillä sen hienostuneempia aseita lapsella 
ei tässä elämänvaiheessaan vielä ole ”itsenäisyystaisteluaan” varten.  Sukupuolten välillä 
itsenäistymisprosessiin luonteessa on kuitenkin eroa, sillä tytöille samankaltaisuuden 
äidin kanssa ollessa palkitsevaa, ei pesäeroa äitiin tarvitse niin selvästi tehdä. Tästä 
syystä uhmaikä on tavallisesti pojilla rajumpi. (Sinkkonen 1998, ss. 80–81) Lapsen 
kasvuprosessiin kuuluu, että kaikissa kehitysvaiheissaan hän pyrkii houkuttelemaan 
aikuisista esiin itsensä kanssa samaa ikäkautta edustavan lapsen. Lapsi pettyy, mikäli 
aikuinen ei olekaan omien tunteidensa hallitsemisessa häntä etevämpi.  (Sinkkonen 
1998, s. 92) Lisäksi sisaruuskateus on tyypillistä, kaikkien lasten ollessa pienemmille 
sisaruksilleen ja heidän saamalleen huomiolle mustasukkaisia (Sinkkonen 1998, s. 96).

Keltikangas-Järvisen mukaan lapsi alkaa selvästi osoittaa kiinnostustaan muita lapsia 
kohtaan keskimäärin puolentoista vuoden ikäisenä. Lapset kiinnostavat häntä aikuisia 
enemmän. Hän seuraa muiden lapsien tekemistä ja alkaa ensimmäiset leikkinsä näiden 
kanssa, vaikka yhteisleikki ei vielä kestäkään montaa minuuttia kerrallaan. Hetken 
päästä taas havahdutaan muiden lasten olemassaoloon omien tekemisten parista. Tätä 
toimintaa kutsutaan paralleeliksi eli rinnakkaisleikiksi, jossa toisen tekemisiä seurataan 
ja leikitään vierekkäin samaa, mutta ei kuitenkaan varsinaisessa vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. Lapsi alkaa leikkiä vähitellen 1-2 lapsen kanssa yhdessä selvässä 
vuorovaikutuksessa kahden ja kolmen ikävuotensa välillä. Leikki on pitkäkestoisempaa, 
omaa juonen ja roolijaon.  Vaikka yhteiset lasten omat leikkihetket ovatkin vielä lyhyitä, 
jaksaa lapsi osallistua jo tunninkin mittaiseen aikuisjohtoiseen toimintaan. Yhteisten 
sääntöjen mukaan ryhmissä leikkiminen kullakin ollessa oma roolinsa luonnistuu jo 
kolmen vuoden jälkeen ja neljän vuoden iässä. Vaikka ryhmä tarvitseekin aikuisen 
ohjaajakseen, alkavat lapset vähitellen ymmärtää mitä yhteiset säännöt tarkoittavat, 
jos niihin aikuinen vetoaa. Vaikka neljävuotiaalle leikkitoverit ovatkin tärkeitä, ei 

Keltikangas-Järvisen mukaan sosiaalisessa ryhmässä tapahtuvaa ”järkevää” leikkimistä 
varsinaisesti tapahdu ennen viiden vuoden ikää. Mikäli paikalla on useita lapsia, 
onkin tilanteen koossa pysymisen kannalta aikuisen ohjaus siihen asti välttämätöntä. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 151–153) 

Mikkola ja Nivalainen ovat puolestaan luokitelleet lapset ikäryhmiensä ja leikkitaitojensa 
mukaan seuraavasti: 10kk – 1,5 – vuotiaat ovat ”lelunpurijoita”, 1,5-2 – vuotiaat 
järjestelijöitä leluja kanniskellen, 2-2,5 – vuotiaat muodostavat leikkiryhmiä ja leikkivät 
niissä rinnakkain ja aikuisten ohjauksessa hetkittäin myös yhteisleikkejä, 3-4 – vuotiaat 
ovat jo yhdessäleikkijöitä, 4-5 – vuotiaat yhdessäolon opettelijoita ja 5-vuotiaat taitavia 
leikkijöitä. (Mikkola & Nivalainen 2009, s. 35) Oleellinen huomio onkin, että mikäli 
kerran ”järkevää” leikkimistä sosiaalisissa ryhmissä ei tapahdu ennen viiden vuoden ikää, 
miksi suunnitella päiväkoteja joissa ryhmäkohtaiset tilat on minimoitu ja yhteistilat 
maksimoitu, painottaen nimenomaan ryhmärajat ylittävää oletettua yhteisleikkiä?

Mäkelä toteaa, että pienen lapsen olemassaoloa voi uhata moni sellainen asia, joita 
aikuisen on vaikea ymmärtää. Koska lasta ei ole biologisesti varustettu selviämään yksin, 
on yksinjääminen jo itsessään erityisen pelottava asia. Myös sellaiseen vertaisryhmään 
joutuminen, jossa lapsen asema on vakiintumaton, on jatkuva stressinlähde lapselle. 
Tässä yhteydessä on huomautettava, että Mäkelän käyttäessä sanaa ”joutua”, käyttävät 
vanhemmat yleisimmin päivähoitoon siirtymisen kohdalla verbiä ”päästä”. Mäkelä 
jatkaakin, että nimenomaan liian suuret ja vajailla resursseilla toimivat päiväkotiryhmät 
ovat lapselle jatkuva stressinlähde, lapsen itsesäätelyn ollessa vajavaista. Mäkelä ei 
pidä viime vuosikymmeninä lasten merkittävästi lisääntyneitä oppimis-, keskittymis- 
ja tarkkaavaisuushäiriöitä millään tavalla yllättävinä, sillä pitkittyneen stressitilan 
seurauksena useiden toiminnallisten aivokeskusten kehitys järkkyy. Mäkelä toteaakin, 
että kehityspsykologian kannalta mielekkäintä olisi, että lapsi viettäisi aikansa 
vähintään puolentoista vuoden ikään asti yhden tai kahden aikuisen hoidossa. Tähän 
ikään mennessä hänen itsesäätelynsä on ehtinyt kehittyä sellaisella tasolla, jossa hänen 
omat mahdollisuutensa stressinsäätelyyn ovat aikaisempaa huomattavasti paremmat. 
(Sinkkonen 2003 (toim.), s. 39) Kasvatustieteiden professori Soili Keskinen toteaa, 
että lisäksi länsimaissa lisääntyneihin lasten ja nuorten asosiaalisuuteen ja vaikeisiin 
käytöshäiriöihin osasyynä ovat myös perheistä huolestuttavaa vauhtia kadonneet isät ja 
miehet (Sinkkonen 2003 (toim.), s. 239).



3.3. Lapsuus hyvinvointiyhteiskunnan helmoissa

Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista lapsista käyttää päivähoidon palveluita, vuonna 
2013 kuuden suurimman kaupungin päivähoitoikäisistä lapsista oli kokonaisuudessaan 
92,3 prosenttia päivähoidon palveluiden piirissä (Ahlgren-Leinvuo 2014). Onkin enemmän 
kuin paikallaan kysyä, että minkälaisen lapsuuden julkishoiva oikein pystyy nykylapsella 
tarjoamaan? Jo vuonna 1995 Strandell kutsui silloista ”nykypäivän” lapsuutta ikävakioiduksi 
ja institutionalisoiduksi (Strandell 1995, s. 8), kahdenkymmen vuoden jälkeenkin kuvaus 
tuntuu edelleen varsin osuvalta. Oikeustieteiden tohtori Sami Mahkonen kirjoittaa Jari 
Sinkkosen toimittamassa Pesästä lentoon – kirjassa (2003), että hoiva voidaan jakaa julkis- 
ja yksityisoikeudelliseen hoivaan. Ensisijaisesti lapsi tarvitsee vanhempiensa henkistä ja 
taloudellista tukea, mutta myös julkisen vallan vastuulla olevaa täydentävää tukea.  (Sinkkonen 
(toim.) 2003, s. 146) Näinpä siis lapsen nähdään tarvitsevan myös julkisen vallan tarjoamaa 
hoivaa, kuitenkin valitettavasti tilanteesta riippuen ”hoiva” voi antaa terminä liian ruusuisen 
kuvan todellisuudesta. Usein tuntuvat päiväkodit olevan ennen kaikkea säilytysyksikköjä, eivät 
mitään sen jalompaa tai parempaa. Etenkin taloudellisesti tiukkoina aikoina päivähoidon 
olosuhteita on ollut tapana kurittaa, eikä vuosi 2015 tehnyt tähän poikkeusta, hallituksen 
kaavaillessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamista ja ryhmäkokojen kasvattamista 
(ks. Puhakka 2015). 

Sinkkosen mukaan harvemmin puhutaan lasten oikeuksista ja eräänä tärkeänä syynä lasten ja 
nuorten syveneviin ongelmiin piileekin lasten ja aikuisten etujen törmäämisessä, jossa lapset 
ovat jääneet tappiolle (Sinkkonen 2001, s. 11). Marjatta Kalliala kuitenkin kirjoittaa, että 
varhaiskasvatukseen investoiminen voidaan perustella taloudellisestakin näkökulmasta, sillä 
koulutukseen kannattaa yleensäkin panostaa. Varhaiskasvatuksen laadun takaamiseen ohjatuista 
voimavaroista koituu hänen mukaansa suurin hyöty niin yksilön kuin yhteiskunnankin 
kannalta. (Kalliala 2012, ss. 9-10) Valitettavasti kasvatusalan asiantuntijoiden näkemykset 
tuntuvat kuitenkin kaikuvan kuuroille korville. Esimerkiksi syksyllä 2015 järjestetystä 
päivähoidon säästöjä kritisoivasta Kaksi kättä – mielenosoituksesta jäi osallistujan roolissa 
mieleen päällimmäiseksi tunne, että ennen kaikkea osallistujat olivat huolissaan joko omien 
oikeuksiensa kaventumisesta (vanhemmat) tai oman työmääränsä kasvamisesta (työntekijät). 
Harva tuntui olevan lopulta aidosti huolissaan lapsien jaksamisesta ja parhaasta.

Päiväkoti Maarianmaan piha 
(Viikinmäen korttelitalo). EK
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Kasvatustieteiden professori Soili Keskinen kirjoittaa Jari Sinkkosen toimittamassa 
kirjassa Pesästä lentoon (2003), että käsitys siitä, mitkä asiat tekevät päivähoidosta 
hyvän, riippuu täysin vastaajasta. Kansakunnan hyvinvointia ajatteleville tahoille 
päivähoidon tulisi edustaa koko elämänkaaren kattavaa oppimista valmistaen lasta 
oppimaan laadukkaasti ja syväoppiminen sisäistäen. Lapsilta kysyttäessä taas mukavan 
päivähoitoympäristön tärkeimpinä asioina esiin nousevat muut lapset, hauskat leikit, 
hyvä ruoka ja mukava hoitohenkilökunta. Uraputkessaan nousevalla äidille puolestaan 
toiveissa olisi saada lapsi aukioloiltaan joustavaan hoitopaikkaan, joka lisäksi vaikuttaa 
kyllin turvalliselta paikalta jättää lapsi hoitoon, jotta keskittyminen omiin työtehtäviin 
mahdollistuu. Kotiäidille taas tärkeää olisi lapsen saaminen puoleksi päiväksi sellaiseen 
päivähoidon kasvuympäristöön, joka on pullollaan leikkitovereita ja virikkeitä. Lisäksi 
vanhemmat voivat kaivata päivähoidon henkilökunnan asiantuntemusta kasvatusasioissa, 
etenkin ainoan lapsen kanssa eläessä, jolloin jokainen lapsen kehitysvaihe on vanhemmille 
ainutlaatuinen. (Sinkkonen 2003 (toim.), ss. 218–219, 221) Myös Keltikangas-
Järvisen mukaan päivähoidon laatua voidaan mitata monesta eri näkökulmasta. Hänen 
mukaansa varhaiskasvatuksesta puhuttaessa päivähoidon laatu osoittautuu useimmiten 
erittäin hyväksi, mutta tarkastellessa samoja päiväkoteja vuorovaikutussuhteiden tai 
emotionaalisen kehityksen kannalta, on laatu usein keskinkertaista tai jopa huonoa. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, s. 141) 

Kallialan mukaan varhaiskasvatuksen laatua arvioidessa tärkeä laatuindikaattori on 
emotionaalinen hyvinvointi. Lapsen emotionaalinen hyvinvointi kertoo, kuinka kotoisaksi 
lapsi päiväkodissa olonsa tuntee, vastataanko hänen tunteisiinsa ja voiko hän olla oma 
itsensä. Emotionaalisesti hyvinvoiva lapsi nauttii olostaan ja itsestään ja useimmiten 
on myös valmis osallistumaan päiväkodin ohjelmaan. Hän on rentoutunut ja ”säteilee 
elinvoimaa ja sisäistä rauhaa”. Kalliala kuitenkin muistuttaa, että luonnollisesti jokaisen 
lapsen hyvinvointia ei voida taata, sillä syyt lapsen vaikeuksiin voivat hyvin juontaa 
juurensa perheen ongelmista, joiden ratkaisuyritykset eivät ole realistisia päiväkodin 
voimavaroin. Joka tapauksessa lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin eteen voidaan 
kuitenkin tehdä paljon. Useiden tutkimusten mukaan laadukkaan varhaiskasvatuksen 
tärkein kriteeri on lasten ja henkilökunnan välinen kanssakäyminen.  (Kalliala 2008, ss. 
66–67) Lapset odottavat aikuisten leikkivän heidän kanssaan, auttavan riitatilanteissa, 
huomioivan hyvät teot ja lasten lähestyessä vastaavan heille (Kalliala 2008, s. 223).

Florence Schmitt kritisoi erittäin kovasanaisesti nyky-yhteiskuntamme suhtautumista 
lapsiin. Hänen mukaansa kapitalistinen länsimainen kulttuurimme suorastaan 
vihaa lapsia, sillä ”tuotteen” valmistaminen on hidasta, tulos on hyvin epävarma ja 
”tuotteen” siirtyminen tuottavaksi vaatii kohtuuttomasti rahaa ja aikaa. Hän jatkaa, että 
lapsuudesta on tehty suoritus, eikä lapsille sallita lupaa olla lapsia. Jotta postmoderni 
kulttuuriympäristö pystyisi mahdollisimman nopeasti kasvattamaan lapsista itsellisiä ja 
kuluttavia yksilöitä, siirretään lapset mahdollisimman varhain päiväkodeiksi ja kouluksi 
kutsuttuihin ”tuotantolaitoksiinsa” pärjäämään oman onnensa varassa. Schmitt 
kritisoi aivan oikeutetusti käsitettä ”lapsen subjektiivisesta oikeudesta päivähoitoon”, 
todenmukaisempaa kuin olisi puhua vanhempien oikeudesta lapsensa kasvuympäristönsä 
valintaan. Perhe- ja sosiaalipolitiikka eivät toki myöskään mahdollista vanhempien 
jäämistä kotiin lapsia hoitamaan. Hän myös kysyy, että miten voi olla muka halvempaa 
ylläpitää kasvatuslaitoksia, kuin maksaa kotiin jääville vanhemmille palkkaa lapsensa 
kasvattamisesta kotona? (Sinkkonen 2003 (toim.), ss. 303–307) Kallialan mukaan 
subjektiivinen päivähoito tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus päästä päivähoitoon 
vanhempien hakemuksen perusteella riippumatta perheen tilanteesta, toisin sanottuna 
”työvoimapoliittinen” peruste ei ole ollut pakollinen. Kuten Schmitt, myös Kalliala 
huomauttaa, että harvemmin lapsi itse pyytää päivähoitoon pääsemistä, vaan 
subjektiivisen oikeuden käyttäjä on aikuinen. (Kalliala 2012, ss. 22–23)

Kalliala kirjoitti vuonna 2012 tulevasta päivähoidon hallinnan siirtämisestä sosiaali- 
ja terveysministeriön alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. 
Kallialan mukaan hallinnonalasiirtoa koskevassa selvityksessä (2010) painotettiin 
päivähoidon perustehtävän fokuksen siirtyvän lapsen hoidon, perheiden tukemisen 
sekä vanhempien työssäkäynnin mahdollistamisesta kohta lapsen näkökulmaa ja 
varhaiskasvatusta. Kallialan mukaan aikuisten tarpeisiin ja toiveisiin keskittynyttä 
suomalaista päivähoitojärjestelmää oli tarkoitus siis siirtää kohti lasten kokemuksen 
paremmin huomioivaa näkemystä. (Kalliala 2012, s. 10) Tulevien päivähoitoa 
kurittavien leikkausten valossa hallinnonalalta toiselle siirtäminen ei näytä muuttaneen 
tilannetta yhtään lapsiystävällisemmäksi (ks. esim. Luumi 2015). Kallialan mukaan 
tietoa siitä, mikä auttaa rakentamaan parempaa lapsuutta, olisi yllin kyllin saatavilla, 
mutta sen huomiotta jättäminen viittaa ainakin siihen, että seurauksena vakavasti 
otetuista faktoista voi seurata aikuisille epämukavia vaatimuksia. (Kalliala 2012, s. 
14) Ahlgren-Leinvuon mukaan vuoden 2013 alussa toteutuneen hallinnonalasiirron 
seurauksena lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki jäivät kuitenkin edelleen 



34

sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen, terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
vastatessa puolestaan päivähoidon sisällöllisestä ohjauksesta. Hän toteaakin, että 
ohjauksen jakautuminen kahteen eri ministeriöön sisällön ohjauksen säilyessä 
terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa on haasteellinen asetelma päivähoidon ja koko 
hoitojärjestelmän kehittämisen kannalta. (Ahlgren-Leinvuo 2014, s. 1) Osaltaan 
tällainen pirstoutunut, raskas ja monimutkaisten byrokraattisten rakenteiden varaan 
rakennettu järjestelmä ei luonnollisesti vaikuta optimaalisimmalta ratkaisulta.

Etenkään alle kolmivuotiaiden näkökulmasta pitkiä hoitopäiviä on Kallialan mukaan 
hyvin vaikeaa puolustaa ja hänen mukaansa tämän ikäinen lapsi ei missään nimessä kaipaa 
kymmentä tuntia ryhmähoitoa päivässä. (Kalliala 2012, s. 24) Keltikangas-Järvinen 
taas toteaa, että nykytiedon valossa alle vuoden ikäistä lasta ei voida pitää kypsänä 
kodin ulkopuoliseen päivähoitoon. Hänen mukaansa lapsi ei kykene hahmottamaan 
aikaa tai pitämään toistuvien erojen ajan ensisijaisen hoitajan mielessään. (Keltikangas-
Järvinen 2012, s. 47) Kallialan mukaan pienemmille hoidontarpeessa oleville 
lapsille perhepäivähoito olisi varteenotettava vaihtoehto, mutta perhepäivähoitajien 
”työaikasuojelun” seurauksena on se nopeasti muuttunut hoitomuotona uhanalaiseksi. 
(Kalliala 2012, s. 26) Luotettavia ja ammattitaitoisia perhepäivähoitajia ei likimainkaan 
ole tarpeeksi (Kalliala 2012, s. 30). 

Subjektiivista päivähoito-oikeutta arvostelevat avoimemmin Kallialan mukaan 
nimenomaan lasten parissa työskentelevät, sillä lasten kokemusten sivuuttaminen on heille 
muita vaikeampaa. Tätä oikeutta taas on useiden varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 
toimesta puolustettu, nimenomaan jokaisen lapsen oikeutena varhaiskasvatukseen. 
(Kalliala 2012, s. 27) Monelle yli kolmivuotiaalle laadukkaasta varhaiskasvatuksesta 
onkin Kallialan mukaan hyötyä, mutta yliannostus ei silti ole hyväksi. Niinpä Suomessa 
normaaliksi ratkaisuksi muotoutuneen kokopäivähoidon sijaan puolipäivähoito olisikin 
lasten kannalta ihanteellinen ratkaisu. (Kalliala 2012, s. 30) Keltikangas-järvinen myös 
muistuttaa, että päiväkotipäivät eivät ole alle 3-vuotiaalle vain hauskaa leikkiä, vaan 
päivät voivat olla hyvinkin haasteellisia ja niitä voi hyvin verrata aikuisten työpäiviin 
(Keltikangas-järvinen 2012, s. 102). Lisäksi useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
varhain aloitettu päivähoito ja pitkät hoitopäivät verottavat myös vanhemman ja 
lapsen välisen suhteen kehitystä (Keltikangas-järvinen 2012, s. 168). Suomessa alle 
vuoden vanhojen lasten ryhmäpohjaisen päiväkotihoidon ollessa kuitenkin melko 
harvinaista, mahdollistaa vanhempainvapaa pituudellaan primaarin kiintymyssuhteen 
muodostumisen (Keltikangas-järvinen 2012, s. 207).

Kalliala huomauttaa, että millään muotoa ei tulisi vahvistaa rakenteita, jotka saavat 
vanhemmat luopumaan työajan joustoista ja muista sellaisista keinoista, joilla 
lasten hoitopäivien pituus saadaan jotenkin pysymään kohtuullisina. Hän myös 
kirjoittaa, että itse varhaispedagogiikan taso ei Suomessa juuri kiinnosta, mutta lasten 
oikeuksia täysipäiväiseen päiväkotilapsuuteen ollaan kyllä puolustamassa, vaikka 
puolustuspuheenvuorojen taustalla motiiveina saattavatkin toimia ajatukset lapsen kanssa 
kotona olemisen raskaudesta, tai jopa ajatukset vanhempien kyvyttömyydestä lapsen 
hoidon ja kasvatuksen suhteen. Tämän kaltaista asennoitumista oli havaittavissa myös 
syksyn 2015 ’Kaksi kättä’ – mielenosoituksessa. Kallialan mukaan vuoropäiväkodeissa 
kokeiltiin 2011 kellokortteja, jolloin vanhemmat maksoivat vain toteutuneista 
hoitotunneista. Kokeilun seurauksena lasten hoitoajat lyhenivätkin ja Kalliala toteaakin 
lakonisesti Suomessa rahan olevan lasten kokemuksia vahvempi motivaattori. Kyseinen 
hoitoajan ostaminen sopii yleisestikin ainoastaan vuorohoitoon. Kuntien kannalta 
päivähoitovelvoitteen hoitaminen on kallista ja senpä takia siitä pyritäänkin tekemään 
mahdollisimman tehokasta. (Kalliala 2012, ss. 29–30) Keltikangas-Järvinen kirjoittaa 
myös tahollaan suomalaisten lapsien pitkistä hoitopäivistä ja perheen tilanteen mukaan 
vähäisesti joustavasta työelämästä. Hänen mukaansa kansainvälisissä tutkimuksissa 
yli 30 tunnin viikoittaiset hoitoajat lasketaan alle kolmevuotiaiden kohdilla pitkiksi, Päivähoidon leikkauksia vastustava ’Kaksi kättä’ -mielenosoitus syksyllä 2015. EK
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kun taas Suomessa näiden tuntimäärien kohdalla pikemminkin puhuttaisiin lyhyistä 
hoitopäivistä. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 105)

Vaikka toisaalta monet suomalaiset lapset tekevätkin ennätyksellisen pitkää päivää 
päivähoidossa, voidaan Kallialan mukaan Suomesta puhua kuitenkin myös kotihoidon 
”luvattuna maana”. Riippumatta vauvojen ja taaperoiden siirtymisestä enenevissä 
määrissä päiväkoteihin, suurin osa alle kolmivuotiaista hoidetaan silti kotona. Tähän on 
Kallialan mukaan yhtenä syynä kotihoidon tukijärjestelmä. Tämän järjestelmän ansiosta 
alle kuusivuotiaita suomalaislapsia hoidettiin ja kasvatettiin huomattavasti useammin 
kotona, kuin muualla Pohjoismaissa tai Länsi-Euroopassa 2000-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä. Kallialan mukaan eri tilastojen pienistä eroavaisuuksista huolimatta 
hiukan alle 70 prosenttia 3-5 vuotiaista suomalaislapsista osallistui varhaiskasvatukseen 
päiväkodissa tai perhepäivähoidossa osallistumisprosentin ollessa muissa Pohjoismaissa 
85-95 %, Ranskassa ja Belgiassa lähes 100 % ja Isossa-Britanniassa 95 %. Ainoastaan 
suomalaiset kuusivuotiaat osallistuvat yhtä kattavasti esiopetukseen, kuin muiden 
kehittyneiden maiden ikätoverinsa. (Kalliala 2012, s. 32) Kallialan mukaan suomalaisen 
varhaiskasvatuksen lippulaivana voidaankin pitää kuusivuotiaiden esiopetusta ja tämän 
ikäluokan varhaiskasvatukseen onkin panostettu selkeästi enemmän kuin pienempien 
lasten (Kalliala 2012, s. 74).

Päivähoidon kehitystarpeina Kalliala näkee etenkin kohtuullisten hoitoaikojen 
ulottamisen koskemaan myös lapsia, ”työaikalainsäädännön” suojellessa kaikkia muita 
ikäryhmiä. Vanhempien ja lasten tarpeet yhteen sovittamalla voidaan hänen mukaansa 
myös helposti nähdä, että etenkin aamupäiviin keskittyvää osa-aikaista varhaiskasvatusta 
tulisi kehittää voimallisesti. (Kalliala 2012, ss. 34–35) Kallialan mukaan eri 
kuntien välillä on suuria eroavaisuuksia sen suhteen, nähdäänkö päiväkoti perheiden 
sosiaalipalveluina vai lasten varhaiskasvatuksena. Hänen mukaansa käsitys siitä, että 
ainoastaan kuusivuotiaiden esiopetus on varhaiskasvatusta, on sekä vanhentunut että 
vahvistaa päivähoitomaailmaamme liittyvää ikäsyrjintää. Kalliala kirjoittaakin, että 
nimenomaan lapsen ensimmäiset ikävuodet ovat hänen kehityksensä, kasvunsa ja 
oppimisensa kannalta erityisen tärkeitä. Kuntien erilaiset ratkaisut suhtautumisesta 
varhaiskasvatukseen kertookin Kallialan mukaan pienten lasten varhaiskasvatuksen 
vakiintumattomasta asemasta Suomessa. Suomessa päiväkotien toiminta perustuu 
ajatukselle, jonka mukaan kasvatus, opetus ja hoiva ovat erottamaton kokonaisuutensa 
ja tätä kokonaisuutta kutsutaan kelvollisen suomalaisen käsitteen puuttuessa termillä 

”educare”. Kallialan mukaan ”educaren” nimeen vannominen ei kuitenkaan tarkoita, että 
meillä vallitsisi jokin ihanteellinen tasapaino hoivan ja kasvatuksen välillä, päivähoitoa 
kun on muutenkin pidetty perinteisesti sosiaalipalveluna. (Kalliala 2012, ss. 43–46)

Kallialan mukaan 1980-luvulla perinteistä lastentarhapedagogiikkaa alettiin arvostella 
yhä kärkkäämmin. Lasten yksilöllinen huomiointi ja pienryhmätyöskentely nousivat 
esille. Niin sanottua ”penkittämistä” paheksuttiin voimakkaasti, eli koko ryhmän 
istuttamista yhdessä pitkillä aikuisjohtoisilla tuokioilla. Paheksunnan seurauksena 
erilaiset yhteiset tuokiot, kuten lauluhetket vähenivätkin suuresti. Kallialan mukaan 
raadollisesti osasyynä oli se, että epäsuorasti henkilökuntaa kehotettiin tekemään 
vähemmän lasten kanssa ja hyväksi kuin aikaisemmin. ”Penkittämisestä” luopumisen 
seurauksena muuttui myös päiväkotikulttuuri. Päivittäisistä musiikkihetkistä luovuttiin 
ja käyttöä vaille jäivät niin vesileikkialtaat, savipöydät kuin maalaustelineetkin. Kallialan 
mukaan uusiin päiväkoteihin ei ole enää aikoihin rakennettu esimerkiksi pikkukeittiötä. 
Kallialan mukaan alkaneen poistamispedagogiikan seurauksena syntyi itseään ruokkiva 
rapautumisilmiö, jonka seurauksena aiemmin luovuttamattomista periaatteista oli 
aina edellistä helpompi luopua. Mitään muuta ei kuitenkaan vanhasta luopumisen 
tilalle tullut, kuin ”lapsikeskeisyys”. Kalliala toteaa, että yleistäen kaavamaisuuden 
vastustamisen seurauksena menetettiin paljon toiminnan monipuolisuuden ja 
selkeyden suhteen. Hän myös kysyy, että minkä takia useimmissa päiväkodeissa vain 
harvoin nikkaroidaan, musisoidaan, tanssitaan, dramatisoidaan tai vaikkapa kerrotaan 
satuja? (Kalliala 2012, ss. 57–61) Näihin havaintoihin on helppo yhtyä myös omien 
kokemuksien valossa, luovaa aikuisjohtoista toimintaa on nykypäiväkodeissa todella 
vähän.

Lapsia 
rakentelemassa 

Ebeneserin salissa 
1910-luvulla. EB
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Kallialan mukaan taito- ja taideaineiden tärkeyttä voidaan perustella muun muassa 
sillä, että näihin aineisiin panostaminen on yksi tapa kasvattaa ihmisiä, jotka ovat 
kyllin vahvoja kestääkseen nykyajan loputonta muutosta, mutta kuitenkin riittävän 
tasapainoisia lepäämään itsessään ja kohtaamaan itsensä. Edes yhdestä taidelajista 
nauttimaan kykenevä ihminen joko tekijän tai vastaanottajan roolissa on sellaista 
ihmistä paremmin varustettu ja vahvempi, kuin jolta kyseinen kyky puuttuu. Taito- ja 
taidekasvatus voidaan lisäksi nähdä myös demokratiakasvatuksena. Ihmisen mielihyvän 
perustuminen ostamiseen ja kuluttamiseen tekee hänestä haavoittuvaisen, kun taas 
kyky taidelajeista nauttimiseen tuo pysyvää pääomaa ja pienentää riippuvuutta rahaan. 
Päiväkotimaailmaan mahtuukin Kallialan sanoin muutakin luovaa toimintaa, kuin 
laulua ja leikkiä. Taiteellisten ja taidollisten toimintojen tulisikin olla keskeisessä osassa 
osana varhaiskasvatusta ilman taistelua tuntijaosta. (Kalliala 2012, ss. 62–63)

Kallialan mukaan lainsäädännön ohella päiväkotien toimintaa ohjasivat 1970- ja 
1980-luvuilla sosiaalihallituksen oppaat. Näissä oppaissa etenkin toimintatuokioiden 
sisällön suhteen esitettiin viitoittavat keskusaiheet tarkastikin, josta saattoi tahattomasti 
seurata tuokioiden ylikorostaminen. Vaikka nykyisin yksittäiset päiväkodit eroavatkin 
toisistaan joidenkin tapojensa suhteen, ovat toisaalta useat käytänteet levinneet niin 
laajalle, että niitä voidaan pitää omalle päiväkotikulttuurillemme ominaisina. (Kalliala 
2012, s. 77 & 79) Esimerkiksi edellä mainitut sosiaalihallituksen oppaat voivatkin 
osaltaan selittää sitä, minkä takia suomalaiset päiväkodit tuntuvatkin usein niin perin 
juurin samanlaisilta vuodesta toiseen. Vanhat tavat ja perinteet istuvat tiukassa. Muun 
muassa Mikkola ja Nivalainenkin toteavat suomalaisten päiväkotien toimintamallien ja 
päiväjärjestysten eroavan toisistaan jopa hämmästyttävän vähän (Mikkola & Nivalainen 
2009, s. 22).

Kalliala kirjoittaa myös päiväkotien rauhaa häiritsevästä keskeyttämisen kulttuurista, 
jonka voidaan tulkita kielivän jonkinlaisesta aliarvostuksesta varhaiskasvatusta kohtaan, 
toisaalta taas ainoastaan heijastavan vallitsevaa valtakulttuuria, sillä päiväkotikulttuuri ei 
ole muusta kulttuuristamme irrallaan oleva saareke. Länsimaisessa kulttuurissa eletäänkin 
Kallialan mukaan kärsimättömyyden, lyhytjänteisyyden ja keskeyttämisen aikaa. 
Kulttuuria voidaan kuitenkin hänen mukaansa tietoisesti muuttaa ja päiväkotimaailmassa 
muutokset onkin tärkeää perustella näkökulmasta, jossa lasten omat kokemukset 
huomioidaan. (Kalliala 2012, s. 86) Tähän keskeyttämisen kulttuuriin voidaan myös 
osaltaan arkkitehtuurillakin vaikuttaa. Esimerkiksi tilat joissa vaaditaan työrauhaa tai 

keskittymistä eivät saisi olla alttiita läpikulkuliikenteelle, ikkunoiden tai ovien takana 
tapahtuvalle keskittymistä häiritsevälle toiminnalle tai muille tarpeettomille häiriöille. 

Kalliala myös kritisoi sitä, ettei Suomessa ole määritelty eri-ikäisten lasten ryhmien 
enimmäiskokoja, vaan ryhmän kokoa säädellään aikuis-lapsi – suhdeluvun kautta. 
Esimerkiksi alle kolmivuotiaiden lasten ryhmässä sai aikaisemmin olla korkeintaan 
12 lasta. Myös yli kolmivuotiaiden ryhmissä ryhmäkoko on myös tärkeä tekijä ja 
käytännössä ryhmistä voidaan paisuttaa minkä kokoisia tahansa, mikäli vain hallitsee 
kerto- ja jakolaskun. Keltikangas-Järvinen puolestaan huomauttaa, että alle 3-vuotiaalle 
suuressa ryhmässä on joka tapauksessa liian paljon aikuisia hänen hallittavakseen. Suuri 
ja alati vaihtuva aikuisjoukko toimii pahimmillaan stressin lähteenä, juuri solmittujen 
luottamussuhteiden jatkuvan katkeamisen vaatiessa lapselta paljon käsittelykykyä. 
Vaikka jotkut optimistisimmillaan voivatkin nähdä pienryhmien ratkaisevan 
suurten ryhmien ongelmat, ei Kallialan mukaan ratkaisu ole niin yksiselitteinen. 
Mikäli pienryhmien ohjaajat ovat pysyviä, voidaan hänen mukaansa päiväkodin 
nähdä jäljittelevän perhepäivähoidon rakenteita, tärkeän kodinomaisuuden jäädessä 
kuitenkin helposti saavuttamatta. Siinä missä päiväkodin vahvuus perhepäivähoitoon 
verrattuna on ollut perinteisesti henkilökunnan koulutuksen parempi taso, näyttäytyvät 
erilaiset koulutustaustat nimenomaan mahdollisten pysyvien pienryhmien yhteydessä 
ongelmallisina. Lapset joutuvat hyvin eriarvoiseen asemaan, osan päästessä koko 
vuodeksi lastentarhanopettajan ohjaamaan ryhmään ja toisten tyytyessä lähihoitajan 
ohjaukseen. Ratkaisu voidaan nähdä Kallialan mukaan epäoikeudenmukaisena myös 
lastenhoitajan kannalta, sillä lähihoitajan koulutuksen saaneelta on kohtuutonta vaatia 
samaa, kuin lastentarhanopettajan saaneelta. Hän ehdottaakin pysyvien pienryhmien 
tapauksessa parhaaksi vaihtoehdoksi ohjaajien vaihtelemista muuten pysyvien ryhmien 
välillä, jotta aikuisten osaaminen tulisi tasapainoisemmin hyödynnetettyä. (Kalliala 
2012, ss. 157–161 & Keltikangas-Järvinen 2012, s. 138)  

Mikkolan ja Nivalaisen mukaan toimivat päiväkodin rakenteet ja raamit takaavat 
lapselle riittävän turvan, eikä aikuisten tarvitse sen vuoksi siirtyä vuosittain ryhmän 
mukana.  (Mikkola & Nivalainen 2009, s. 79) Yleensä onkin tapana, että lapsiryhmien 
ohjaajat vaihtuvat vuosittain, työtiimien pysyessä useammin muuttumattomina. Voidaan 
kuitenkin perustellusti olettaa, että tämä ratkaisu on omiaan lisäämään lapsen stressiä 
aina hoitovuoden alussa, kun hän saa tottua jälleen uusiin aikuisiin. Hoitosuhteen 
kannalta voisi kuitenkin olla yleisesti paljon parempi, että koulutetut ja pätevät ohjaajat 
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olemassa päiväkodin hoitohenkilökunta. Hänen mielestään monilta päiväkotikokeiluilta 
puuttuukin usein kehityspsykologinen kehys ja yhteinen arvopohja. (Keltikangas-
Järvinen 2012, s. 140) Tämä kehityspsykologian huomioimattomuus tai varmastikin 
useimmissa tapauksissa täydellinen aihealueeseen perehtymättömyys tuntuu ajoittain 
nousevan esiin myös päiväkotien arkkitehtuurikilpailujen yhteydessä, jossa arkkitehdit 
esimerkiksi usein esittävät kilvan jos jonkinlaisia yhteistiloja, joissa kuvitteellisesti 
usean eri ryhmän lapset leikkisivät rauhaisasti ja sopuisasti yhdessä vailla stressiä ja 
huolta. Monesti suunnitelmat saattavatkin perustua puhtaaseen ihanteellisuuteen, eikä 
niillä ole todellisuuspohjaa. Suunnittelevien tahojen ajoittainen perehtymättömyys 
asiakasryhmän tarpeisiin ja erityispiirteisiin, sekä päiväkotiympäristön todellisuuteen ei 
mitenkään edistä optimaalisten tilojen rakentamista.

pysyisivät mahdollisuuksien mukaan samoina läpi koko lapsen päivähoitouran.

Keltikangas-Järvisen mukaan tutkimusten mukaan alle kolmivuotiaalle lapselle jo 
yli neljän hengen ryhmissä toimiminen suorastaan taannutti vuorovaikutusta toisten 
lasten kanssa, eikä lapsen sosiaalinen kompetenssi kehittynyt. Alle kolmivuotiaat eivät 
kykene itseohjautuvaan yhteiseen leikkiin ilman jatkuvaa ja tiukkaa ohjausta. Hänen 
mukaansa tämä on tietysti tyypillistä myös vanhemmille lapsille, esimerkiksi 7-vuotiaat 
pojat kykenevät kyllä kahdestaan tai muutaman pojan ryhmissä hyvinkin rauhallisiin 
ja kehittäviin leikkeihin ilman aikuisten ohjausta, mutta harvalle tulisi edes mieleen 
jättää parinkymmenen saman ikäisen pojan joukkoa syntymäpäiväkutsuilla toimimaan 
keskenään ilman ohjausta ja valvontaa. Hän myös kirjoittaa, miten päiväkodeissa lasten 
vähäistä mahdollisuuksia yksilöllisyyteen ja ryhmäkasvatusta pidetään positiivisena, 
vaikka tutkimusten mukaan näistä seikoista tulisi pikemminkin olla huolissaan. 
Vaikka juhlapuheissa puhutaankin yksilöllisyyden merkityksestä, ei hänen mukaansa 
suurissa ryhmissä ole käytännössä muuta toivetta, kuin että yksilöllisyys esiintyisi 
samankaltaisuutena kaikkiin muihin lapsiin. Mitä suurempia ryhmät ovat, sen 
suurempia ovat odotukset samankaltaisuuden suhteen jo puhtaasti käytännön syistäkin. 
Hänen mukaansa kuitenkin samankaltaisuutta odotetaan lapselta iässä, jolloin tarve 
yksilöllisyyteen on kaikkein suurimmillaan. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 153–155) 
Keltikangas-Järvinen myös kritisoi suurissa ryhmissä toimimisen väitettyjä sosiaalisien 
taitojen kehittymistä, sillä hänen mukaansa ryhmässä ja joka tilanteessa puolensa 
pitämistä ei voida kutsua missään lapsen kehitysvaiheessa sosiaaliseksi taidoksi, kyseessä 
ollessa pikemminkin hengissä selviämisen taidot. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 144) 
Keltikangas-Järvisen mukaan yli 20 lapsen hoitoryhmät ovat alle kolmivuotiaille riski, 
eivätkä edistä minkään ikäisten lasten kehitystä riippumatta siitä, millaisilla erilaisilla 
leikkinurkilla tai pienryhmillä pyrittäisiinkin haittoja torjumaan (Keltikangas-Järvinen 
2012, s. 208).

Keltikangas-Järvinen kirjoittaa myös sellaisista päiväkotien kokeiluista, joissa pysyviä 
ryhmiä ei ole ollut ollenkaan, vaan ryhmät on muodostettu aina hoitopäivän aamuna. 
Hänen mukaansa tällainen käytäntö on täydellisessä ristiriidassa niin kehityspsykologian 
tiedon kuin pienen lapsen tarpeidenkin kansa. Ratkaisun perusteina on käytetty muun 
muassa sitä, että näin lapsi saa uusia ystäviä, tai että näin suuremmat lapset oppivat ottamaan 
vastuuta pienemmistä lapsista. Hän huomauttaa hyvin osuvasti, että minkään ikäisen 
lapsen ei tarvitse kantaa päiväkodissa vastuuta muista lapsista, tätä tarkoitusta varten on 

Päiväkoti 
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Päiväkodin ryhmäkokoja, lasten aikaista hoitoon siirtymistä ja ylipäänsä koko 
”liukuhihnakasvatusta” kritisoi voimakkaasti myös muun muassa kasvatustieteiden 
tohtori Erja Rusanen Yle-uutisille vuonna 2014. Hänen mukaansa yli 3-vuotiaiden 
lasten hoitoryhmissä voi olla jopa 30 lasta, mikä on kaikilla mittareilla aivan liikaa. 
Rusasen mielestä alle vuodenikäisten lasten hoitoon vieminen pitäisi olla kokonaan 
kiellettyä ja alle kolmevuotiaillekin sopiva ryhmäkoko olisi neljä lasta. Hänen mukaansa 
etenkin ihmisen viiteen ensimmäiseen elinvuoteen tulisi erityisesti panostaa, sillä 
eräitä tutkijoita lainatakseen hän toteaa koko yhteiskunnan perustan rakentuvan sille. 
(Portaankorva 2014a) Päiväkotiryhmien kokoa ja laatua arvioidessa varhaiskasvatuksen 
asiantuntija Eeva-Leena Onnismaa kuvasikin Yle-uutisten haastattelussa kesäkuussa 
2015 osuvasti, että mikäli päiväkotiryhmä ”on kuin hollitupa, jonka ovet käyvät kuin 
saunassa”, ei se tällöin kykene tarjoamaan sitä mitä pitäisi (Vatanen 2015).

Suurien ryhmäkokojen hallitessa keskustelua päivähoitomme laadusta Kalliala kuitenkin 
muistuttaa, että kaikki ongelmat eivät toki liity itsessään liian suurin ryhmiin. Pelkkä 
ryhmäkokojen pienentäminen ei automaattisesti tee kaikista motivoituneita ja osaavia 
työntekijöitä, lisäksi suuria ryhmäkokoja voidaan helposti käyttää tekosyynä kehnoon 
varhaiskasvatuksen laatuun. (Kalliala 2012, s. 166) Hänen mukaansa pitäisi varmistua 
siitä, että kaikilla on yhteinen käsitys varhaiskasvatuksen tehtävästä, joka ensisijaisesti on 
lasten hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Lisäksi tulisi vallita 
yhteinen käsitys korkeatasoisesta lapsille arvokkaita kokemuksia tarjoavasta ja hyvää 
lapsuutta rakentavasta varhaiskasvatuksesta, sekä sen merkitysestä. (Kalliala 2012, s. 
180) Tiivistetysti päivähoidon riskitekijöitä lapsien kannalta ovat tutkimusten mukaan 
liian pitkät hoitopäivät, liian varhainen hoidon aloittaminen, liian suuret ryhmät ja 
hoitohenkilökunnan vaihtuminen tai epäpätevyys. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 133)

Päiväkoti Pajamäki, Helsinki. EK
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3.4. Lasten temperamenttipiirteiden huomioiminen päiväkoti- ja 
opiskeluympäristössä

3.4.1. Mitä temperamentti tarkoittaa?

Keltikangas-Järvisen mukaan temperamentista puhuttaessa tarkoitetaan biologiaan 
pohjautuvia yksilöllisiä taipumuksia tai valmiuksia reagoida tietyllä tavalla niin 
ympäristöön kuin sisäisiin tiloihinkin, kuten kipuun, väsymykseen, nälkään ja 
tunnemyrskyihin. Nämä taipumukset ilmaantuvat usein jo vauvaiässä säilyen suhteellisen 
pysyvinä läpi koko elämän. Temperamenttitaipumukset ovat synnynnäisyyden lisäksi 
ainakin osittain perinnöllisiä ja seurausta aivojen neutraalin säätelyjärjestelmän ja 
keskushermoston aktiivisuuden biologisista eroista. Temperamentti selittää syyn 
ihmisen tietynlaiseen hänelle tyypilliseen toimintaan ja sitä voidaan pitää yksilöllisyyden 
selittäjänä. Kokemusten ja kasvatuksen tuloksena muotoutuvat persoona, arvomaailma 
ja tavoitteet, ja siitä johtuen kasvatuksella voidaankin pienentää näistä ominaisuuksista 
johtuvia ihmisten välisiä eroja. Temperamentiltaan samanlaisten ihmisten kasvattaminen 
ei ole mahdollista. Pienen lapsen persoonallisuus kehittyy vasta vuosien saatossa, 
mutta hänellä on synnynnäisesti temperamentti. Vaikka temperamentti voikin muuttua 
aivoissa vielä pitkään syntymän jälkeen tapahtuvan kypsymisen ja kehityksen takia, on 
se silti pysyvä. Oppiminen näyttäytyy muutoksina temperamentissa. Yllätykselliset ja 
hallitsemattomat tilanteet ilmentävät temperamenttia kaikkein selvimmin, sekä sellaiset 
asiat, joiden käsittelemisestä ei ole aikaisempaa kokemusta eikä valmista kaavaa. 
Näitä tilanteita on aikuista enemmän vauvalla ja pienellä lapsella. Lopulta kasvatus 
ja kulttuuri määräävät mitä piirteitä saa tuoda ilmi ja miten temperamenttia on lupa 
osoittaa. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 12 & 15–18)

Puhuttaessa homotyyppisestä temperamentin pysyvyydestä tarkoitetaan samanlaisena 
yli erilaisten kehitysvaiheiden säilyvää piirrettä, heterotyyppinen pysyvyys tarkoittaa 
taipumuksen säilymistä, mutta piirteen ilmiasun muuttumista (Keltikangas-Järvinen 
2008, s. 19). Temperamentti ei ole tietoista päätöksentekoa tai kognitiivisia ratkaisuja, 
vaan yksilöllinen valmius, tyyli tai taipumus. Se ei koskaan tarkoita toiminnan sisältöä 
eikä ”korkeamman tason” päätöksentekoa, ratkaisuja tai harkintaa, vaan ainoastaan 
toimintatyyliä. Sen aikaansaama reaktio ei ole pyrkimys tai keino päästä johonkin, 
siltä puuttuu päämäärä eikä siihen liity harkintaa. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 
23–24) Kasvatuksella ei pyritä temperamentin muuttamiseen, vaan opettamaan 

sosiaalista ja toiset huomioon ottavaa käytöstä siitä huolimatta (Keltikangas-Järvinen 
2008, s. 27). Huolimatta eri temperamenttiteorioiden välisistä eroista, jakavat kaikki 
keskeiset teoriat ajatuksen, että temperamenttipiirteisiin kuuluvat ainakin itsesäätely, 
emotionaalinen herkkyys ja intensiivisyys, sosiaalisuus ja aktiivisuus (Keltikangas-
Järvinen 2008, s. 43). Pienelle lapselle on luonnollista reagoida uusiin tilanteisiin 
varautuneisuudella. Keltikangas-Järvisen mukaan tämän on kaikille alle kolmevuotiaille 
lapsille luonnollinen reaktio, mutta jäädessään pysyväksi kolmen vuoden jälkeen, on 
kyseessä temperamenttipiirre (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 50).

3.4.2. Erilaiset temperamenttipiirteet ja niiden arvottaminen

Ketikangas-Järvinen kirjoittaa Jerome Kaganin temperamenttiteoriasta, jonka 
mukaan ihmisen suhtautuminen uusiin tilanteisiin ja uusiin ihmisiin ilmentää hänen 
perustemperamenttiaan. Jo varhain vähintään vauvaiästä alkaen ja yli lapsuuden 
ilmenevä perustemperamentti on hyvin pysyvä. Kaganin teoriaa nimitetään sosiaalisen 
estyneisyyden, eli sosiaalisen inhibition teoriaksi. Aluksi korkeana reaktiivisuutena 
ilmenevä taipumus näkyy jo muutaman kuukauden ikäisillä vauvoilla ilmeten 
myöhemmin sosiaalisena estyneisyytenä ja kehittyen estyneeksi temperamentiksi. 
Kaganin mukaan ei-estyneiden ja estyneiden lasten väliset erot eivät rajoitu pelkästään 
käytökseen, vaan ovat havaittavissa myös fysiologisissa reaktioissa. Estyneiden lasten 
stressihormonitaso kohoaa herkemmin ja heidän autonominen hermostonsa reagoivuus 
on voimakkaampaa (mm. sydämen syke). Lapset jotka omaavat estyneen temperamentin 
välttävät harrasteita, jotka sisältävät vaaratekijöitä, sekä pysyttelevät mieluummin riskejä 
sisältävän toiminnan ulkopuolella. Lisäksi heille on tyypillistä mukautua vanhempien 
vaatimuksiin ja välttää tuntemattomia sosiaalisia kontakteja. Ei-estyneet ja sosiaaliset 
lapset olivat taas Kaganin tutkimustulosten mukaan toveripiiriään dominoivia ja usein 
aggressiivisia, ujot lapset taas eivät koskaan. Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu 
estyneiden ihmisten taipumuksen erilaisiin allergioihin liittyvän siihen, että fysiologisella 
herkkyydellä, estyneisyydellä ja emotionaalisella herkkyydellä on yhteinen biologinen 
tausta. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 61–67)

Keltikangas-Järvinen huomauttaa, että yleisesti arvossa pidetyt lasten ”rohkeus ja 
reippaus” eivät välttämättä olekaan pelkästään, jos ollenkaan positiivisia piirteitä, 
sillä ei-estyneillä lapsilla oli taipumusta oppia ”viidakon lait” selkeän ohjauksen 
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puuttuessa ja kun ”pärjäämistä” pidetään muutenkin yleisesti hyvänä asiana, ei lapsen 
”pärjäämiseen” käyttämiin keinoihin aina kiinnitetään huomiota. Sen sijaan estyneiden 
lasten on helpompaa oppia yhteiskunnan hyväksymiä ja odottamia ”oikeita” sosiaalisia 
taitoja johtuen empatiasta, emotionaalisesta herkkyydestä ja varautuneisuudestaan. 
Kaganin tutkimuksen ehkäpä tärkein anti oli ujouden ja estyneisyyden fysiologisen 
taustan osoittaminen. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 66) 

Täysin selkeästi ei-estyneisiin ja estyneisiin lapsiin voitiin jaotella vain n. 10 
prosenttia lapsista kumpaankin, loput lapsista omasivat piirteitä kummastakin tai ei 
kummastakaan ryhmästä. Kaganin tutkimustulosten mukaan kuitenkin neljänneksellä 
valkoihoisesta väestöstä on sellainen synnynnäinen fysiologinen pohja tai tausta, 
jonka seurauksena heillä on taipumusta ujouteen vieraiden ihmisten seurassa ja alttius 
varautuneeseen ja pelokkaaseen reagointiin uutta kohdatessaan, eli fysiologinen alttius 
vetäytymisreaktioon uusissa tilanteissa. Keltikangas-Järvinen painottaakin, että kyse 
ei ole mistään ”poikkeavien lasten tai aikuisten” marginaalisesta erityisryhmästä, 
vaan keskeisestä näkökohdasta niin kasvatus- kuin työelämänkin kannalta. Tämän 
temperamentin arvottaminen yhteiskunnan toimesta perusteettomasti epäkelvoksi 
tuottaa jo itsessään suuren määrän yhteiskunnan odotuksiin sopimattomia ihmisiä. 
(Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 66–67) 

Kaganin mukaan jokin tietty synnynnäinen fysiologinen temperamenttitaipumus voi 
lisätä estyneisyyteen kuuluvien käyttäytymispiirteiden ilmaantumisen todennäköisyyttä. 
Temperamentilla on kuitenkin vain altistava ja todennäköisyyttä lisäävä vaikutus. 
Todellisuudessa ympäristö määrää sen, miten nämä piirteet kehittyvät ja minkälaisen 
ilmiasun ne saavat. Ymmärtäväinen ympäristö voi rohkaista synnynnäisesti estynyttä 
lasta luottamaan itseensä ja löytämään selviytymiskeinoja, jotka auttavat häntä 
toimimaan synnynnäisen ”ujoutensa” vastaisesti. Fysiologiselle stressireaktiolle ei ole 
tarvetta ihmisen oppiessa oikeanlaiset hallintakeinot eri tilanteisiin. Epäsensitiivinen, 
stressaava ja ”kaiken lapsen itseluottamuksen kuoriva ympäristö” voi taas vastaavasti 
synnyttää estynyttä käyttäytymistä myös niissä lapsissa, joilla ei ole edes synnynnäistä 
taipumusta siihen. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 69) 

Keltikangas-Järvinen painottaakin, että stressiherkän aikuisen stressi juontaa juurensa 
lapsuuteen. Ujous ja varautuneisuus ovat hänen mukaansa sinänsä täysin neutraaleja 
temperamenttipiirteitä, mutta ympäristön suhtautuminen voi tuottaa niistä ongelmia. 

(Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 70–71) Ympäristöllä voidaan luonnollisesti tarkoittaa 
kasvatus- ja asenneympäristöä, mutta myös fyysistä toimintaympäristöä – ja siihen 
ympäristöön arkkitehdilla on valtaa vaikuttaa. Voidaankin perustellusti nähdä, että 
hyvä päiväkotisuunnittelu on myös osaltaan panostus hyvään aikuisuuteen, lapsista kun 
kasvaa joskus aikuisia. Keltikangas-Järvinen huomauttaakin, että jopa päivähoitoryhmien 
kokoihin liittyvät poliittiset päätökset ovatkin suoraan yhteydessä stressiherkkyyteen, 
joka aikuisena ilmenee. Hänen mukaansa tutkimustiedot selkeästi osoittavat, että 
esimerkkisi aikuisten sydäntautikuolemia voitaisiin vähentää pienten lasten hoitoa 
koskevilla ratkaisuilla tai päivähoitoryhmien kokoja pienentämällä. (Keltikangas-
Järvinen 2008, s. 128)

Puhuttaessa erilaisista temperamenttipiirteistä, Keltikangas-Järvinen nostaa esille 
pienten lasten sopeutumisen. Lapsen sopeutuvuutta voidaan arvioida esimerkiksi siten, 
miten helppoa hänelle on vieraaseen sänkyyn nukahtaminen, tai kuinka helposti tärkeät 
lelut ovat korvattavissa toisilla, vai ovatko ylipäänsä ollenkaan. Hitaalle sopeutujalle arjen 
rutiinit ovat vaikeita, sillä ensin lapsi ei haluaisi tehdä jotakin ja lopulta suostuttuaan ei 
hän haluaisi lopettaa. Etenkin koulupäivä voi olla tällaiselle lapselle suoranaista piinaa 
jatkuvine muutoksineen ja vaatimuksine nopeaan sopeutumiseen, harvoin aikuinenkaan 
kohtaa yhtä paljon yllätyksiä työpaikallaan. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 98–99)

Puhuttaessa sosiaalisuudesta temperamenttipiirteiden yhteydessä tarkoitetaan 
lähinnä seurallista ihmistä, ei automaattisesti muiden kanssa toimeentulevaa hyvää 
ihmistä. Sosiaalisuudella siis viitataan ihmisen haluun olla muiden ihmisten kanssa, 
ei sosiaalisiin taitoihin tai muiden kanssa toimeen tulemisen kykyyn. Sosiaaliset 
taidot ovat kasvatuksen ja kokemusten myötä opittuja, sosiaalisuus taas synnynnäinen 
temperamenttipiirre. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet voi hallita erinomaisesti, vaikkei 
olisikaan kovin seurallinen. Vähäistä sosiaalisuutta seuraa suurempi itsenäisyys ja 
riippumattomuus muiden mielipiteistä. Tällöin ihmisellä ei ole jatkuvaa tarvetta olla 
arvostettu ja pidetty, tai ajatella samalla tavalla kaikkien muiden kanssa. Yleisellä tasolla 
sosiaalisuus onkin Keltikangas-Järvisen mukaan noussut vähitellen tarkoittamaan 
yhtä kuin ”hyvä ihminen”, nauttien suunnatonta arvostusta yhteiskunnassamme. 
Sosiaalisuuden arvostus työelämässä (ja tässä asiayhteydessä myös päiväkodissa) on 
kuitenkin seurausta osittain sen väärinymmärretystä sisällöstä. Cloningeriin viitaten 
hän toteaakin sosiaalisuuden näyttäytyvän erilaisessa valossa, mikäli sen yhteydessä 
puhuttaisiin palkintoriippuvuudesta tai pakonomaisesta kiitoksen tavoittelusta. 
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(Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 104–121)

Puhuttaessa aktiivisuudesta temperamenttipiirteenä, tarkoitetaan ihmisen käyttämää 
energiaa toimintaan ja toiminnan ripeyttä, eli ihmisen toiminnan voimaa, nopeutta ja 
intensiteettiä. Sillä ei tarkoiteta tuloksellisuutta tai aikaansaavuutta, vaan pelkästään 
toiminnan tyyliä. Pienten lasten aktiivisuutta ihastellessa helposti unohdetaan, että 
kyse ei ole aina puhtaasti positiivisesta ominaisuudesta, sillä voimakkaan aktiivisuuden 
seurauksena lapsi tarvitsee jatkuvaa valvontaa aktiivisuuden saattaessa jatkuvasti lapsen 
ympäristönsä kanssa ”törmäyskurssille”. Pienen lapsen aktiivisuus onkin nimenomaan 
motorista aktiivisuutta, eli tarvetta liikkua. Hänen vilkkautensa vaikeuttaa pidempään 
paikallaan istumista ja lyhemmätkin paikallaan istumisen hetket ovat äänekkäitä. Hän 
kaipaa paljon tilaa ympärilleen ja mieluummin juoksee kuin kävelee. Aktiivisuutensa 
ansiosta hän on oppijana aktiivinen ja utelias innostuen kaikesta uudesta. Motorisen 
toiminnan nopeuden ollessa pääasia aktiivisuus on tärkeää, mutta monimutkaisissa 
huolellista harkintaa vaativissa asioissa siitä saattaa olla haittaa. (Keltikangas-Järvinen 
2008, ss. 133–137; Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, ss. 47–48) 

Häirittävyydellä tarkoitetaan sitä, miten helposti ihmisen keskittyminen herpaantuu 
ulkopuolisen häirinnän seurauksena. Ihminen jonka häirittävyys on korkea, tarvitsee 
ehdottoman työrauhan. Kilpailevana ärsykkeenä työnteolle voivat kuitenkin toimia 
myös omat ajatukset. Häirittävyyden ollessa matala, keskittyy ihminen yhteen 
asiaan sulkien muut ärsykkeet tietoisuutensa ulkopuolelle. Kouluympäristössä 
häirittävyys on erityisen hankala ja negatiivinen temperamenttipiirre johtaen jatkuvaan 
alisuoriutumiseen oppilaan omiin kykyihinsä nähden. (Keltikangas-Järvinen 2008, 
ss. 139–140) Temperamenttipiirteiden joukossa korkea häirittävyys on useimmiten 
haittaa aiheuttava piirre (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 148). Huomioitavaa on, että 
ulkopuolisena ärsykkeenä voidaan kokea muun muassa äänten, erilaisten tapahtumien 
ja toisen oppilaan lisäksi myös opetustilan sisustus (Keltikangas-Järvinen & Mullola 
2014, s. 51). Mietittäessä tyypillisiä luokkahuoneita ja päiväkotien tiloja, ovat mm. 
opetus- ja ryhmätilojen seinät usein peitetty mitä erilaisemmilla ärsykkeillä. 

Lisäksi muita temperamenttipiirteitä ovat esimerkiksi sinnikkyys, responsiivisuuskynnys 
ja rytmikkyys. Sinnikkyydellä tarkoitetaan ihmisen peräänantamattomuutta 
lopputulokseen päästäkseen, eli sitä miten pitkään ihmisen tarkkaavaisuus kestää ja miten 
kauan hän jaksaa tehdä samaa asiaa. Kouluympäristössä sinnikkyys on usein erinomainen 

Päiväkoti Franzenian pihaa. EK
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ominaisuus, sillä oppilas ei jätä mitään työtä kesken, ennen kuin se hänen mielestään on 
valmis. Responsiivisuuskynnys taas tarkoittaa ihmisen herkkyyttä kuumalle, kylmälle, 
nälälle, vilulle, melulle ja voimakkaille valoille, sekä niiden häiritsevän vaikutuksen 
määrää hänen työntekoonsa ja keskittymiskykyynsä. Rytmisyydellä viitataan biologisten 
rytmien säännöllisyyteen, eli aamu- ja iltaunisuuteen ja erilaisten biologisten toimintojen 
täsmällisyyteen. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 141; Keltikangas-Järvinen & Mullola 
2014, s. 49) Temperamentiltaan helposti ärtyvä tai kiihtyvä hyvin reaktiivinen lapsi 
joutuu päiväkotiympäristössä konflikteihin muiden lasten lisäksi myös hoitajien kanssa. 
Ujolle tai varautuneelle taas ei välttämättä ole tarjolla riittävästi tukea. Lasten välillä 
on suuria yksilöllisiä eroja heidän reaktiivisuutensa suhteen, osan ollessa yli- ja osan 
alireaktiivisia. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 95 & 158) Niinpä voidaankin todeta, 
että lapsen synnynnäisillä temperamenttipiirteillä on suuri vaikutus siihen, miten hyvin 
päiväkotiympäristö soveltuu kellekin. Avainasemaan tuntuukin nousevan ympäristön 
monipuolisuus ja yksilöllisten eroavaisuuksien huomioiminen. Sudenkuoppana taas 
voidaan nähdä oletus kaikkien lasten samankaltaisuudesta.

Myös Keltikangas-Järvinen toteaa, että temperamentin merkityksen määrää 
yhteensopivuus ympäristönsä kanssa. Siinä missä sama temperamenttipiirre voi toisessa 
yhteydessä auttaa ihmistä, voi se toisessa yhteydessä tuottaa vaikeuksia. Se voi olla 
toisessa yhteydessä huono ja toisessa hyvä. Thomas ja Chess ovat luoneet tutkimuksissaan 
käsitteet ”goodness of  fit” ja ”poorness of  fit”. Ensin mainitulla käsitteellä kuvataan 
tilannetta, jossa lapsen temperamentti ja ympäristön odotukset ja vaatimukset ovat 
sopusoinnussa, kun taas jälkimmäisellä tilannetta, jossa lapsen temperamentti ja 
ympäristö eivät sovi yhteen, niissä kummassakaan ei siis välttämättä itsessään ole mitään 
vikaa. Keltikagas-Järvisen mukaan ”poorness of  fit” – käsite on stressitutkimuksen 
keskeisimpiä käsitteitä, sillä temperamenttitutkimuksessa stressi määritellään tilana, 
jossa ympäristöön odotusten ja yksilöominaisuuksien välillä vallitseva ristiriita on 
pysyvä. Niinpä temperamentin hyvyyden ja huonouden määrittääkin ympäristö 
omilla erityispiirteillään ja odotuksillaan. Vaikealla temperamentilla ei länsimaisessa 
yhteiskunnassa viitatakaan siis lapseen vaan vanhempien odotuksiin ja kasvatuksen 
vaikeuteen ja haastavuuteen heidän näkökulmastaan. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 
144–145)

ADHD-syndrooman ja voimakkaan temperamenttipiirteen väliseksi rajaksi muodostuu 
Keltikangas-Järvisen mukaan kasvattajan tai opettajan toleranssin loppuminen. Kaikki 

ADHD-syndrooman piirteet ovat hänen mukaansa tiettyjen temperamenttipiirteiden 
äärimuotoja. Siinä missä piirteen vahvuudellakin on merkityksensä, on tärkeää kysyä, 
kuinka paljon ympäristössään kyseinen piirre ongelmia oikein aiheuttaa. Niinpä 
ADHD-diagnoosilla mitataankin yhtä hyvin kyseisen ihmisen ominaisuuksien, kuin 
ympäristön suvaitsevaisuuttakin. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 147) Keltikangas-
Järvinen myös kirjoittaa, että koska ryhmätilanteissa kaikilta odotetaan suurin piirtein 
samankaltaista tarkkaavuutta ja reagoivuutta, aletaan eri tavalla toimivia lapsia helposti 
pitää poikkeavina ja normaaliuden käsitteen kavetessa myös lääketieteelliset diagnoosit 
lisääntyvät. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 160)

Yhteiskunnalliset muutokset ovatkin vaikuttaneet aikojen kuluessa siihen, miten 
erilaisiin temperamenttipiirteisiin suhtaudutaan. Aikaisemmin esimerkiksi verkkaisuutta 
ja hitautta asioiden tekemisen yhteydessä tarkoittava matala aktiivisuus ei ollut mikään 
ongelma. Systemaattisen temperamenttitutkimuksen laajennuttua koulumaailmaan 
voitiin todeta erityisluokkien kehitysviivästymistä kärsivien oppilaiden olevan täysin 
normaaliälyisiä, mutta he vain omasivat matalan aktiivisuuden. Ihmisen alkuaikoina 
taas ympäristön jatkuva tarkkailu ja reagointi kaikkiin ympäristön signaaleihin olivat 
edellytys eloonjäämiselle, nykyisin taas korkea häirittävyys on eniten haittaa aiheuttava 
piirre etenkin kouluympäristössä toimiessa. Ennen asioiden ollessa paremmin 
ennakoitavissa muutosten ollessa vähäisempiä ja päivien rutiininomaisempia matala 
sopeutuvuus ei ollut ongelma. Nyky-yhteiskunnassamme muutosten määrä on 
jatkuvasti lisääntynyt ja alkanut myös tarkoittaa yhteiskuntamme arvomaailmassa 
edistystä ja kehitystä. Nopeuden arvostaminen itseisarvona tekeekin sellaisten ihmisten 
elämästä muita vaikeampaa, joille muutoksiin sopeutuminen vaatii enemmän aikaa. 
(Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 148–150)

Keltikangas-Järvinen peräänkuuluttaakin yhteiskuntamme perusteettomien arvostusten 
purkamista sen suhteen, minkälainen ihmisen tulisi olla. Hänen mukaansa esimerkiksi 
ujous, rohkeus ja varautuneisuus ovat ”piirteitä piirteiden joukossa”. Lisäksi on 
välttämätöntä tuntea ja huomioida kulttuurimme ominaispiirteet ja miettiä erilaisten 
tutkimusten antamien tulosten yleistettävissä oleminen suomalaiseen yhteiskuntaamme, 
psykologian tutkimuksenkin ollessa erittäin ”Yhdysvalta-painotteista”. (Keltikangas-
Järvinen 2008, s. 152) Keltikangas-Järvisen mukaan ihmisen temperamentin ja 
ympäristön odotusten välillä voi vallita pysyvä ristiriita, ja tällaisen olosuhteen voi 
muodostaa koululaitos. Koulussa on määrällisesti sisäänrakennettuna paljon odotuksia 
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siitä, minkälainen on oikea tapa opiskella ja oppia. Nämä odotukset ovat joidenkin 
kohdalla luontevia, mutta joidenkin kohdalla eivät. Eroja synnyttävät nimenomaan 
erilaiset yksilölliset temperamenttipiirteet, eivät älykkyys tai kognitiiviset kyvyt. 
(Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 155–156) Yhtälailla samankaltaisia sisäänrakennettuja 
odotuksia on havaittavissa runsain mitoin päiväkodissa, vaikka toiminnan vapaamman 
luonteen vuoksi ne eivät näyttäydykään vielä yhtä vahvasti.

Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että saman ympäristön vaikutus lapsiin ei 
molekyyligenetiikan mukaan ole yhdenmukaistava vaan erilaisuuden varmistava, sillä 
synnynnäisesti erilaisille lapsille se ei merkitse samaa asiaa. Vähän liikunnan ja toiminnan 
mahdollisuuksia tarjoava ympäristö on riskitekijä geneettisesti vilkkaalle lapselle. 
Sen sijaan se voi olla turvallinen toimintaympäristö ja positiivisen kehityksen lähde 
ahdistukseen taipuvaiselle rauhalliselle lapselle. Ihmisen persoonallisuuden kehittymisen 
kannalta perimän osuuden tarkastelu onkin oleellista. Molekyyligenetiikan osoittamana 
voidaan todeta, että tietyt persoonallisuuspiirteet ja psyykkiset oireet kehittyvät geenien 
ja ympäristöjen vuorovaikutuksista. Herkkyys epäsuotuisille ympäristöolosuhteille 
liittyy ehdollisesti geneettisesti epäsuotuisista tekijöistä. Samassa ympäristössä 
kasvaneiden ihmisten perinnöllinen herkkyys laittaa ihmiset järjestykseen sen mukaan, 
kenelle ympäristö on neutraali, kenelle vahingollinen ja miten persoonallisuuden kehitys 
etenee tässä vuorovaikutuksessa. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 163–165)

Kuinka sitten jopa suorastaan vastakohtaisten temperamenttipiirteiden huomioiminen 
suunnittelussa ylipäänsä on mahdollista? Kuinka suunnitella ympäristö, joka on pienistä 
lapsista mahdollisimman vähän pelottava, joka ei syyllisty persoonallisuussyrjintään 
ja jonka arkkitehtuuri on samanaikaisesti yllätyksellistä ja rauhallista? Liiallinen 
monotonisuus ei ole hyväksi, mutta ei myöskään liikaa virikkeitä tarjoava ympäristö, 
jossa keskittymiskyky herpaantuu ja häiritsevyys lisääntyy. Rakennuksesta tulisikin 
löytyä erilaisia tiloja turvallisista piilopaikoista aina avariin suuriin tiloihin, lisäksi 
muuttumattomuus ja pysyvyys luovat osaltaan turvallisuutta. Hyvinä pidettyjen 
perinteisten päiväkotiympäristöjen piirteet voivat helposti olla rohkeisiin ja reippaisiin 
ei-estyneisiin lapsiin vetoavia, mutta kuinka saada ujommat ja estyneet lapset tuntemaan 
olonsa kotoisaksi, turvalliseksi ja rohkaista heitä oma-aloitteiseen toimintaan? Rohkeilla 
lapsilla voi olla myös korkea häirittävyys, jonka seurauksena he kyllä uskaltavat toimia 
tiloissa, mutteivat pysty keskittymään mihinkään. Keskittymiskyvyn saa herpaantumaan 
niin lasiseinän läpi havainnoitu muissa tiloissa tapahtuva toiminta, kuin vaikkapa 

ikkunan ulkopuolella pörisevä roska-autokin. Ujojen ihmisten hyvillä ominaisuuksilla 
taas on todellisuudessa huomattavaa merkitystä myös aikuisten maailmassa. 

Erilaiset suuret leikkimaat yms. vaativat käyttäjältään paljon rohkeutta. Jos päiväkodissa 
on vain yksi suuri kiipeilyteline, uskaltautuvatko kaikki lapset leikkimään siellä? 
Omassa lapsuudessani koin suuret leikkipaikat turvattomiksi ja rauhattomiksi, ne ovat 
nimenomaan ympäristöjä, joissa äänekkäimmät ja röyhkeimmin käyttäytyvät lapset ovat 
”kuninkaita”. Toisaalta rakentamalla ympäristöstä liian varman päälle ottava ja ketään 
ärsyttämätön, saadaan helposti aikaan passivoiva ja mitäänsanomaton lopputulos. 
Oma yläasteeni oli puolestaan tyypillinen stressaava epäsensitiivinen ympäristö, jonka 
raa’at betonipinnat, lukuisat pihan katvealueet, ruokalan metalliset kupit, tumman 
tukahduttavat väripinnat ja yleisesti kuluneet materiaalit loivat yhdessä vankilamaisen 
ilmapiirin. Tiivistäen voidaan kuitenkin todeta, että lähtökohtaisesti rauhallisuuteen ja 
turvallisuuteen tähtäävän ympäristön suunnitteleminen on kaikkien etu, riippumatta 
temperamenttipiirteistä. Tämä ei luonnollisesti tarkoita sitä, etteikö päiväkotiin voisi ja 
tulisi suunnitella luonteeltaan erilaisia tiloja.

Hannunniitun päivähoitoyksikkö Turussa. TK
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3.4.3. Stressi päiväkodissa

Arkikielessä stressi-sanaa viljellään taajaan mitä erilaisemmissa yhteyksissä jopa siinä 
määrin, että termi kärsii jo jonkinasteisesta inflaatiosta. Keltikangas-Järvisen mukaan 
psykologian maailmassa toisistaan erotetaan itse stressitila, stressiä aiheuttavat asiat ja 
tapahtumat (stressorit), selviytymiskeinot ja ”stressin kustannukset”, eli somaattiset 
ja psykologiset seuraukset stressistä. Arkikielessä stressiksi kutsutaan näitä kaikkia. 
Stressillä tarkoitetaan ihmisen kyvyttömyyttä selvitä halustaan huolimatta jostakin, 
jota häneltä odotetaan tai jota hän olettaa häneltä odotettavan. Kyseessä on siis 
jonkinlainen epätasapaino ihmisen henkilökohtaisen kapasiteetin tai resurssien, sekä 
ympäristön vaatimusten välillä. Oleellista stressitilan syntymisen kannalta on tuntemus 
resurssien ja vaatimusten ristiriidasta, ristiriidan ei tarvitse olla todellista. Stressin 
syntyyn tarvitaan aito motivaatio vastata ympäristön asettamaan haasteeseen ja toimia 
odotetusti. Ilman ristiriidan kokemusta tai havaitsemista ja ilman motivaatiota ei stressiä 
synny. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 168–171) Jari Sinkkosen mukaan stressi on 
subjektiivinen kokemus ja sitä seuraava käyttäytyminen, joka on seurausta ahdistavasta 
tai uhkaavasta tilanteesta ja johon kuuluvat myös ne neurokemialliset reaktiot, jotka 
ärsyke käynnistää (Sinkkonen 2001, s. 74).

Myös saavutusten ja investointien välinen ristiriita voi synnyttää stressiä, ei siis 
pelkästään resurssien ja koettujen vaatimusten välinen ristiriita. Vaikka ihmisen resurssit 
olisivatkin riittävät vastaamaan ympäristön odotuksiin, tulee hän investoineeksi 
johonkin kohtuuttomasti lopullisiin saavutuksiinsa nähden. Stressitilan voi synnyttää 
myös kohonneen viritystilan ja tavoitteen tai kohteen välinen epätasapaino tai ristiriita. 
Viritystila voi olla liian korkea tai matala vaatimuksiin suhteutettuna molempien 
vahingoittaessa suoritusta. Korkean viritystilan suhteen kyse on stressistä, matalan 
kohdalla taas usein loppuunpalamisesta, joka on stressin viimeinen aste. Matala 
viritystila voi olla myös stressin jälkiseurausta. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 171–
173) Ajatus lapsen stressistä on Keltikangas-Järvisen mukaan kehityspsykologian alalla 
melko uusi, virheelliseen käsitykseen on vaikuttanut lapsen stressin vaikea havaitseminen 
(Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 77–78).

Stressin välttämättömiä tunnusmerkkejä ovat useimpien tutkijoiden mukaan voimakkaat 
negatiiviset emootiot ja epämiellyttävä olotila. Näitä negatiivisia tuntemuksia ovat mm. 
ahdistus, tulevaisuuden pelko, viha ja vihamielinen suhtautuminen. Biokemialliset 

tai fysiologiset muutokset seuraavat näitä negatiivisia tuntemuksia. Fysiologisten 
reaktioiden syy eivät ole negatiiviset emootiot, vaan ne ovat saman stressitilan eri 
ilmenemismuotoja. Toisin sanottuna stressi voikin ilmentyä myös vain fysiologisena 
reaktiona. Krooninen stressitila tarkoittaa usein toistuvaa ja kauan jatkunutta 
stressitilaa, akuutin stressitilan ollessa kestoltaan lyhyt. Joskus voidaan puhua myös 
erikseen stressistä ja disstressistä. Tällöin stressi käsitetään haasteena, josta yksilö 
selviää ja joka terveys- tai muiden riskien sijaan ennemminkin kehittää häntä. Disstressi 
taas synnyttää psyykkisiä tai somaattisia ongelmia vaatimusten ylittäessä yksilön omat 
resurssit. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 175–177)

Keltikangas-Järvinen on huolissaan kasvatuskulttuurimme perustumisesta ajatukselle, 
että vaikeudet kasvattavat hyviä yksilöitä, että ”Siperia opettaa”. Sinkkosen mukaan 
emme voi ravistaa sillä verukkeella harteiltamme vastuuta lasten hyvinvoinnista, että 
”lapset kuitenkin selviävät kaikesta”. Keltikangas-Järvisen mukaan pitäisi kyseenalaistaa 
vaikeudet ”jalostavana voimana” positiivisten kokemusten ajaessa aidosti ihmisiä 
eteenpäin. Etenkin lapsille stressi on hänen mukaansa kiistattomasti negatiivinen 
asia, pieni lapsi on kykenemätön kokemaan positiivista stressiä. Kun vaatimukset ovat 
sopusoinnussa lapsen oman kehitystason ja kapasiteetin välillä, kehittävät ne lasta 
eteenpäin. Mutta stressiä nämä vaatimukset eivät saa kuitenkaan tuottaa. (Keltikangas-
Järvinen 2008, s. 177; Sinkkonen 2003, s. 9) 

Jokaiselle  ihmiselle stressiä  aiheuttavat vaatimukset, jotka seuraavat kontrolloi-
mattomista ja hallitsemattomista odottamattomista elämäntapahtumista, suurista 
elämänmuutoksista ja sietokyvyn ylittävästä arjen kiireestä, hälinästä yms. Stressoreina 
(stressiä aiheuttavat asiat ja tapahtumat) voivat toimia myös ihmisen omalle 
käyttäytymiselleen asettamat vaatimukset ja sisäistetyt arvot. Stressiä voi synnyttää 
myös ympäristö, joka ei itsessään tarjoa minkäänlaisia virikkeitä tai ärsykkeiden puute 
yleisesti. Objektiivisia stressoreita ovat yksilöllisistä tulkinnoista riippumattomat tekijät, 
kuten esimerkiksi suuret onnettomuudet, luonnonkatastrofit ja läheisen kuolema. 
Subjektiiviset stressorit taas ovat yksilöllisiä stressin lähteitä. Tyypillisesti uhka, haaste 
ja harmi ovat tällaisia tekijöitä. Ne voivat myös olla tiedostamattomia, tyypillisimpiä 
subjektiiviset stressorit ovat arjessa. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 178–180)

Stressitila itsessään synnyttää aina jotain sellaista toimintaa, jolla tilanteesta tai heränneistä 
negatiivisista tuntemuksista pyritään pääsemään eroon. Näitä selviytymiskeinoja 
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nimitetään coping-mekanismiksi. Selviytymiskeinojen tehokkuus määrittää pitkälti 
stressistä poikivia seurauksia. Arvioidessa näiden keinojen tehottomuutta tai 
tehokkuutta tulee huomioida stressitilan voimakkuus, ihmisen käytettävissä olevat 
voimavarat ja stressitilan fyysinen kesto. Stressin kustannuksilla viitataan stressiin 
synnyttämiin psyykkisiin muutoksiin, somaattiseen sairastumiseen ja käyttäytymisen 
muutoksiin. Nykyajan johtavien sairauksien, eli sydän- ja verisuonitautien ja aikuisiän 
diabeteksen kehittymisen kannalta stressin merkitys on Keltikangas-Järvisen mukaan 
niinkin huomattava, että joskus näihin sairauksiin viitataan ”stressisairauksina”. 
(Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 181–182)

Stressi tuo temperamentin esiin ollen eräänlainen poikkeustila. Synnynnäinen 
temperamentti vaikuttaa siihen, mikä toimii kellekin  stressorina.  Arjen 
pienet kuormitukset, kuten melu ja hälinä voivat olla joillekin suoranainen 
stressin lähde kasvaessaan riittävän voimakkaiksi ja jatkuessaan kyllin kauan. 
Temperamenttitutkimuksella pystytään osoittamaan se, että temperamenttierot 
selittävät, mitä kukin kokee stressinä. Yhdelle positiivinen haaste voi olla toiselle stressin 
lähde. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 185–188)

Ekstarversio eli ulospäinsuuntauntuneisuus ja elämyshakuisuus ovat esimerkkejä 
temperamenttipiirteistä, joihin liittyy pysyvä viritystilan matala perustaso. 
Matalasta viritystasosta seuraa tarve jatkuville ulkopuolisille ärsykkeille. Pysyvästi 
korkeaan sisäiseen viritystilaan taas liittyy introversio, korkea reaktiivisuus ja matala 
elämyshakuisuus. Näiden temperamenttipiirteiden seurauksena ihminen on altis 
voimakkaalle stressille tilanteissa ja elämäntapahtumissa, jotka kaikkien ihmisten 
mielestä ovat vaikeita. Erilaiset kriisit ja vakavat elämänkokemukset synnyttävät siis 
enemmän stressiä reaktiivisisssa ja introverteissa, kuin ulospäin suuntautuneissa ja 
matalan reaktiivisuuden omaavissa yksilöissä. Sen sijaan yksinäisyys, eristäytyneisyys ja 
ärsykkeiden vähäisyys tuottavat stressiä ulospäinsuuntautuneille.  (Keltikangas-Järvinen 
2008, ss. 188–189)

Ihmisellä on siis stressiherkkyyteen synnynnäinen valmius, stressin syntyessä 
temperamentin ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Syntyäkseen stressitila tarvitsee 
otollisen tilanteen, kyse on siis aina ristiriidasta ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön 
tietyn hetkisten vaatimusten välillä. Temperamentin kielellä stressiherkkyyttä kutsutaan 
vauvalla emotionaalisuudeksi. Aikuisella reaktioiden intensiteetti ja asioiden saama 

emotionaalinen sävy määräävät tämän yleisen stressiherkkyyden. Herkkyys on 
riippuvainen piirteiden voimakkuudesta ja ympäristön tarjoamasta turvasta ja hoivasta. 
Muut temperamenttipiirteet määräävät mistä stressi syntyy, mutta stressiherkkyys 
määrää, kuinka helposti se syntyy. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 194–196)

Keltikangas-Järvisen mukaan lapsen myöhempään stressiherkkyyteen korreloivat 
voimakkaasti ja suoraan hänen tarpeisiinsa vastaaminen, saamansa hyvä hoiva ja muussa 
kuin stressitilanteessa syntynyt turvallisuuden tunne. Mikäli ympäristö tuottaa lapselle 
mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan stressiä, on stressin taso matalampi, mikäli 
lapsi syystä tai toisesta stressille kuitenkin altistuu. Toisin sanottuna stressikokemukset 
eivät opeta tai harjaannuta pientä lasta selviytymään myöhemmin stressistä, vaan mitä 
matalammat hänen stressitasonsa aikuisena stressitilanteissa ovat, sitä vähemmän 
hän on lapsena stressistä joutunut kärsimään. Eläinkokeidenkin mukaan vaikeuksille 
altistetuista ja huonosti hoidetuista apinanpoikasista tuli ”ikuisia stressaajia” selviytyjien 
sijaan. Oleellisempaa myöhemmän stressiherkkyyden kannalta kuin oikeanlainen 
tyynnyttely ja rauhoittelu stressitilanteissa, on siis ympäristön toimiminen estäjänä 
stressin syntymiseen. Mahdollisen stressin iskiessä ainoa stressinhallintakeino pienellä 
lapsella tai vauvalla on turvata aikuiseen. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 205–206 
& Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 76–77) Yleisesti voidaankin sanoa, että paras lääke 
epämukavuuden ja pelon poistamiseen pieneltä lapselta on turvallisen ja tutun aikuisen 
läsnäolo (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 211). Sinkkosen mukaan lapset tarvitsevat 
läheisyyttä, lohdutusta, turvaa ja ennakoitavia olosuhteita. He stressaantuvat liian 
monen ihmisen joukossa ja ärsykkeiden liiallinen tulva kuormittaa heitä. (Sinkkonen 
2003, s. 8)

Keltikangas-Järvisen mukaan ensiarvoisen tärkeää olisi tiedostaa, että stressiherkkyyteen 
voi vaikuttaa, sillä stressinsieto ja stressiherkkyys kehittyvät hyvin varhain. Mikäli 
tämä tutkimustieto huomioitaisiin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, voitaisiinkin 
stressin syntyyn vaikuttaa suuntaamalla ennaltaehkäisevät toimet jo lapsuuteen. 
Temperamenttipiirteistä huolimatta melu toimii stressin lähteenä kaikille lapsille. Siitä 
seuraa oppimisvaikeuksina hoidettavia muita ongelmia. Ryhmäkoolla on osoitettu 
olevan suora korrelaatio lasten käyttämän aggression määrän suhteen niin koulussa kuin 
päiväkodissakin. Kontaktien määrä kasvaa eksponentiaalisesti ryhmäkoon kasvaessa 
lineaarisesti. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 213–215) Stressiherkkyydestä seuraa 
lapselle lisääntyvää pelokkuutta, joka heikentää sosiaalista sopeutumista (Keltikangas-
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Järvinen 2012, s. 89).

Kehittääkseen hyvän stressinsietokyvyn, tarvitsee ihminen Keltikangas-Järvisen mukaan 
lapsuusvuosiensa aikana sellaisen ympäristön, jossa stressiä syntyy mahdollisimman 
vähän, mieluiten ei ollenkaan. Lämmin ja rauhallinen yhdessäolo ovat avainasemassa. 
Mahdollisimman stressittömän lapsuudenympäristön luominen ei ole rakettitiedettä. 
Lapsen tulisi saada kehittyä omassa tahdissaan ilman kiirettä siten, että ihmiset hänen 
ympärillään pysyisivät samoina. Valitettavasti tällaisen ympäristön luominen lapselle 
tuntuu olevan nykyaikana lähes mahdotonta. Stressittömän ympäristön ja lapsen saaman 
hoivan vaikutukset eivät vaikuta pelkästään stressinsietokyvyn muotoutumiseen, vaan 
myös kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 216–
217)

Myös melu synnyttää päiväkodissa stressiä. Keltikangas-Järvisen mukaan joidenkin 
tutkijoiden mukaan melu saattaa jopa olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneitä 
konflikteja keskeisempi syy lasten kohoaviin stressitasoihin. Melun on todettu nostavan 
stressihermotasoja ja aktivoivan pitkäkestoisten stressiakselien toimintaa. Melulla 
on haitallisia vaikutuksia kaikkiin kognitiivisiin toimintoihin, kuten keskittymiseen, 
muistiin, oppimiseen ja kielen käsittelyyn. Häiritsevän taustamelun seurauksena 
kaikki oppiminen vaikeutuu. Etenkin lukemaan oppiminen ja luetun ymmärtäminen 
häiriintyvät meluisassa ympäristössä. Nuorimmille lapsille päiväkodissa melu voi 
vaikeuttaa erottamaan puheen äänteitä, jolloin puheen erottaminen on vaikeaa. Melun 
seurauksena keskittymistä edellyttävän taidon, valikoivan tarkkaavaisuuden kehitys 
häiriintyy. Kaikki melun aiheuttamat haitat koskevat normaaleja lapsia, mutta ne ovat 
vielä suurempia, mikäli puhutaan johonkin erityisryhmään kuuluvista lapsista, kuten 
esimerkiksi vieraskielisistä, kuulorajoitteisista tai keskittymishäiriöisistä lapsista. 
Pienimpien lasten päiväkotiryhmissä melua aiheuttaa myös itku. Erityisen herkkiä itkulle 
ovat ne lapset, jotka eivät vielä ikätasonsa johdosta erota omaa tunnetilaansa toisen 
lapsen tunnetilasta. Huipussaan lasten itku on 1,5-2 vuoden ikäisillä, jotka osoittavat 
eniten tunteitaan itkemällä. Ryhmäkoolla on vaikutus itkun määrään päiväkodissa. 
Tutkimustulosten mukaan mikäli lapsia päiväkotiryhmässä on enemmän kuin kolme 
lasta yhtä hoitajaa kohden, on itku runsaampaa kuin kotona. Toisin sanottuna itkun 
määrällä on suora yhteys tarjolla olevien lohduttajien lukumäärään. (Keltikangas-
Järvinen 2012, ss. 91–93)

Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että lapsi selviää jännityksestä aikuisen avulla, ainoa 
stressinhallintakeino hänellä on siis turvata aikuiseen. Koska tiedon avulla ihmisen 
on mahdollista lisätä itsetuntemustaan, on psyykkisesti aikuisella lasta laajempi 
keinovalikoima käytössään stressiä vastaan. Työelämän kannalta ratkaisu ei ole hyvän 
stressinsietokyvyn omaavien ihmisten valitseminen, vaan työolosuhteiden muuttaminen 
mahdollisimman stressaamattomiksi siten, että huonotkin stressinsietäjät pystyvät 
tuomaan parhaat puolensa esiin. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 219–221)

Keltikangas-Järvinen myös muistuttaa, että tietyllä temperamentilla varustetulle ihmiselle 
voi olla mahdotonta työskennellä samassa tilassa usean muun ihmisen kanssa jokaisen 
ihmisen ollessa hänelle sosiaalinen signaali, sen takia työtilaa ei saisikaan suunnitella 
siten, että se on itsessään stressin lähde. Puolestaan sensitiiviselle työntekijälle ulkoiset 
olosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä hänen työtehonsa kannalta. Lämpötila, äänet, 
työasento, valaistus jne. vaikuttavat vahvasti hänen työhyvinvointiinsa. Panostamalla 
näihin ulkoisiin olosuhteisiin, myös vähemmän sensitiivisten työntekijöiden 
työssäjaksaminen paranee. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 224)

Kuva: EK
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3.4.4. Pienet sosiaaliset toimijat laitoslapsuuden pyörteissä

Keltikangas-Järvisen mukaan maturaatioksi eli kypsymiseksi kutsutaan ilmiötä, jossa 
biologinen kehitys tai aivojen kehittyminen antavat reunaehdot myös psyykkiselle 
kehitykselle. Osa maturaatiota on, että osa kehityksellisistä asioista ilmaantuvat itsestään, 
oppimisen ollessa ikäsidonnainen ilmiö. Lapsen fyysisestä kehityksestä puhuttaessa 
ymmärretään, että ensin lapsen tulee saavuttaa jokin taito, ennen hänen laittamistaan 
tilanteeseen, jossa taitoa tarvitaan. Tilanteen ei oleteta opettavan tarvittavia taitoja. 
Keltikangas-Järvinen kuitenkin huomauttaa, että toisin on psyykkisen kehityksen laita. 
Lapsen oletetaan oppivan sosiaalisia taitoja ryhmässä sellaisessa kehitysvaiheessaan, 
jolloin hän juuri ja juuri ymmärtää peilissä näkyvän kuvan omakseen, saati osaisi 
käyttää itsestään minä-sanaa. Hänen mukaansa lapsen kehityksen kannalta kolme 
ensimmäistä ikävuotta ovat tärkeimmät, kehitystä tapahtuessa kaikilla psyykkisen ja 
fyysisen kehityksen alueilla nopeammin kuin koskaan myöhemmin elämän aikana. 
Näiden kolmen ensimmäisen vuoden aikana lapsen persoonallisuuden perusrakenne 
muodostuu. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 18–21) Kehitys on kokonaisvaltaista 
ja eriytymätöntä, emotionaalista, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä ei voi irrottaa 
toisistaan niiden liittyessä kiinteästi toisiinsa ja pohjautuessa kiintymyssuhteen 
turvallisuuteen (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 26).

Keltikangas-Järvisen mukaan jo sata vuotta sitten väitetiin psykoterapeuttien ja 
kliinisten psykologien havaintoihin perustuen, että aikuisiässä koettujen mielenterveys- 
ja ihmissuhdeongelmien taustalla vaikutti usein jollain tavalla hylkäämisen kokemus, 
ei välttämättä konkreettinen hylkääminen, mutta vauvan kokemus hylkäämisestä. 
Hyvä itseluottamus ja tasapainoinen mieli taas vastaavasti liittyivät turvallisiin ja 
hyviin hoitokokemuksiin. Myöhemmin aivotutkimus tuli hänen mukaansa väitteiden 
vahvistajiksi eläinkokeiden perusteella ja aivokuvantamisen myötä pystyttiin 
osoittamaan hoivakokemusten vaikutus konkreettisesti ihmisillä. Selitys lasten aivojen 
helposti muokkautuvuudelle on niiden plastinen luonne, ne ovat vasta muotoutumassa. 
Etenkin aivojen kaikkeen ihmisen toimintaa vaikuttava välittäjäainesysteemi on erittäin 
joustava ja muutoksille altis. Kokemusten vaikutus tähän systeemiin on pysyvää luontoa. 
Keltikangas-Järvisen mukaan onkin paljon vaikeampaa osoittaa hyvien olosuhteiden 
positiiviset vaikutukset, kuin epäedullisista olosuhteista seuraavat negatiiviset 
vaikutukset. Siitä syystä laatukeskustelu onkin hyvin ongelmallista, koska laadun 
kriteeriksi usein riittää se, että asiasta ei ole osoitettu koituvan haittaa, olosuhteiden 

kun tulee olla melkoisen sietämättömät, ennen lasten oirehtimista niihin. (Keltikangas-
Järvinen 2012, ss. 22–24)

Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että pieni lapsi tarvitsee konkreettisen ”turvasataman”. 
Lapsi voi kontata tai kävellä ympäri taloa, mutta kiintymyksen kohteen on aluksi 
oltava näköetäisyydellä. Reviirin laajentuessa lapsi kuitenkin aina välillä tarkastaa 
hoitajan olevan paikalla. Mikäli pelkkä hoitajan näkeminen ei riitä, voi lapsi haluta 
hetkeksi hoitajan syliin ”turvatankkaamaan” ja sitten taas jatkaa touhujaan, myös 
pelkkä koskettamien voi riittää. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 30) Hänen mukaansa 
vastoin virheellistä käsitystä jo puolitoistavuotiaalla lapsella voi olla solmittuna 2-3 
vahvaa kiintymyssuhdetta, yhden ollessa kuitenkin ns. primaari kiintymyssuhde. Tätä 
ensisijaista kiintymyksen kohdettaan kohtaan lapsi kohdistaa erityisodotuksia, kokien 
hänet ensisijaisena turvan lähteenä. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 36) Päiväkotitilat 
tulisikin suunnitella etenkin pienimpien lasten ryhmän kannalta siten, että lapsi voi 
säilyttää mahdollisimman hyvin näköyhteyden hoitajaansa, jolloin rohkeus tilankäyttöön 
lisääntyy. 

Puhuttaessa pienten lasten sosiaalisuudesta Keltikangas-Järvinen toteaa, että se ei 
ilmene jatkuvana tarpeena olla ihmisten kanssa, mutta sen sijaan kiinnostuksena muita 
ihmisiä kohtaan (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 50). Pienen lapsen sosiaalinen elämä 
on täynnä turhautumista, sosiaalisia tilanteita ollessa enemmän kuin taitoja. Sosiaaliset 
taidot ovat oppimisen tulosta, mutta synnynnäiset erot vaikuttavat siihen, kuinka paljon 
muiden kanssa oleminen innostaa. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 60–61) Yleisesti 
luullaan, että lapsi oppisi muilta samanikäisiltä lapsilta sosiaalisia taitoja, vaikka hekään 
eivät toivottuja taitoja vielä hallitse. Perusteena päiväkotiin viemiselle onkin tavallisesti 
nimenomaan toivomus sosiaalisten taitojen oppimisesta ja jopa ryhmän suuruuden 
uskotaan korreloivan taitojen omaksumisen kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 
70) Lasten laittamista päiväkoteihin perustellaan tilanteissa joissa se ei vanhempien 
työssäkäynnin kannalta ole välttämätöntä, päiväkodin myönteisillä vaikutuksilla lapsen 
sosiaalisen kehityksen kannalta, vaikka tutkimustulokset yksiselitteisesti kertovat täysin 
päinvastaista. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 133)

Systemaattiset 1970-luvulla aloitetut tutkimukset päivähoidon vaikutuksesta lapsen 
kehitykselle tuottivat Keltikangas-Järvisen mukaan hämmentäviä tuloksia. Ne osoittivat, 
että lapsilla jotka olivat aloittaneet päiväkotiuransa hyvin varhain, oli ensimmäiset 
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vuodet kotona hoidettuja lapsia enemmän ongelmia. Hän nostaa esille kaksi 
merkittävää tutkimuslöydöstä tästä tutkimuskirjallisuudesta. Ensimmäisen mukaan 
useimmille pienille lapsille kokopäiväinen päivähoito on fysiologisesti stressaavaa. 
Toinen tutkimuslöytö taas osoitti, että varhain alkaneet pitkät hoitopäivät kodin 
ulkopuolisessa hoidossa ennustivat levottoman, sopeutumattoman ja aggressiivisen 
käytöksen lisääntymistä myöhempinä ikävuosina. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 
75–76) Vauva ei hänen mukaansa vielä leiki muiden kanssa, eikä ota muutamaa 
minuuttia pidempiä kontakteja muihin lapsiin. Sen sijaan taaperoille muut lapset 
näyttäytyvät suurena haasteena, sillä esimerkiksi kaksivuotias ottaa kyllä innokkaasti 
kontaktia, mutta keinovalikoimat ovat hänellä kovin vajavaisia. Niinpä päivän kestävä 
yhdessäolo muiden saman ikäisten lasten kanssa ei vielä johda sosiaalisten taitojen 
karttumiseen, vaan stressin lisääntymiseen. Jatkuvilla negatiivisilla toverikokemuksilla 
on stressihormonia kohottava vaikutus, ne eivät opeta lasta. Tutkijat korostavat myös 
ajankohdan merkitystä, stressireaktion ollessa lapsilla korkeimmillaan iltapäivällä. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, s. 85) 

Keltikangas-Järvinen kertoo joukosta tutkimuksia, joiden havaintojen pohjalta 
todettiin, että vauvojen kortisolitasosta voidaan päätellä vauvan stressitaso. Mm. 
Watamuran (2003) tutkimustulosten mukaan päiväkodissa alle kolmivuotiaiden lasten 
kortisoli nousi tasaisesti koko hoitopäivän ajan säilyen kohonneena koko päivän, samaa 
ei tapahtunut kotona olevilla lapsilla. Alle kolmivuotiaiden päiväkotilasten stressitaso 
säilyi siis koko päivän korkealla. Suurin stressihormonin nousu päiväkotipäivän aikana 
tapahtui 2-3 – vuotiailla. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 79) Watamuran mukaan 
ryhmässä selviytymistä ei voida pitää lapsen kehitystehtävänä. Mitä enemmän lapsi 
joutuu kontaktiin muiden lapsien kanssa ja mitä vähemmän hänellä on ikänsä puolesta 
tähän kykyjä, sen suurempi stressi on. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 85)

Useat eri tutkimustulokset ovat yhdenmukaisesti osoittaneet, että päiväkodissa tai kotona 
hoidettujen alle 2-vuotiaiden stressihormonitasot eivät suuresti poikenneet toisistaan, 
mutta 2-4 – vuotiaille erot olivat suuret. Kotona hoidettujen lasten stressihormonieritys 
noudatti normaalia vuorokausirytmiä, mutta vuorokausivaihtelun sijaan päiväkodissa 
hoidetuilla lapsilla näkyi stressireaktio. Vanhempia ikäryhmiä tutkittaessa lievää 
kortisolin nousua havaittiin sattumanvaraisesti esiintyvän joskus myös 5-vuotiailla 
lapsilla päiväkodissa, mutta ei enää 6-7 – vuotiailla koululapsilla. (Keltikangas-Järvinen 
2012, s. 80) Voimakkaimmin kortisoli nousi sellaisilla lapsilla, jotka olivat arkoja, ujoja 

tai eivät viihtyneet ryhmäleikeissä. Keltikangas-Järvisen mukaan temperamentti toki tuo 
joitakin eroja, mutta alle 3-vuotiaista suurin osa on sosiaalisissa tilanteissa vetäytyviä ja 
ujoja. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 81)

Keltikangas-Järvinen myös viittaa Gunnarin (1997) tutkimustuloksiin, joiden mukaan 
päiväkotilasten hoitovuoden aikana tutkittujen kortisolitasojen perusteella voitiin 
todeta, että ujompien lasten kortisolin nousu päivän aikana oli hoitovuoden alussa 
voimakasta, mutta lasten totuttua olosuhteisiin ja ympäristöönsä he rauhoittuivat ja 
kortisolitasot eivät enää juuri vaihdelleet päivän aikana. Sen sijaan temperamentiltaan 
aktiivisilla lapsilla tapahtui täysin päinvastoin, hoitovuoden alussa kortisolin nousu 
oli vähäistä, mutta loppuvuotta kohti heidän kortisolitasonsa nousivat pysyvästi 
huolestuttavan korkealle tasolle, päiväkotiympäristö sai heidät kiihdyttämään vauhtiaan. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 82–83) Tutkimustulosten valossa voidaankin todeta, 
että yleiseltä luonteeltaan rauhallisuuteen tähtäävä päiväkotiympäristö onkin siis myös 
aktiivisten lasten etu. 

Keltikangas-Järvinen kirjoittaa Watamuran päätelleen, että lasten stressireaktio 
syntyy lasten leikkiessä koko päivä yhdessä. Watamuran mukaan joutuminen liian 
varhain vaativiin ja monimutkaisiin ja päivittäin liian pitkään jatkuvaan sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen synnyttää lapsessa stressireaktion. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 
84) Minkä takia kortisolitasojen nousu sitten on niin haitallista? Keltikangas-Järvisen 
mukaan aivojen kortisolitasoilla on yhteys pienen lapsen lähes kaikkeen kehitykseen. 
Kortisolitasot vaikuttavat muistiin, oppimiseen, käytöksen kontrollointiin ja affektien 
sekä emootioiden hallintaan. Lisäksi niillä on vaikutusta somaattiseen terveyteen. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, s. 87)

Keltikangas-Järvinen ihmettelee, minkä takia yhteiskunnassamme ryhmässä toimimista 
ja nopeasti vaihtuvista vuorovaikutustilanteista selviämistä pidetään parempana, kuin 
pitkäaikaista vuorovaikutusta yhden toverin kanssa. Hänen mukaansa aikuiselämän 
työryhmät poikkeavat kuitenkin suuresti päiväkodin ”lapsilaumoista” ja pitkäaikainen 
vuorovaikutus yhden toverin kanssa antaa paremmat valmiudet työryhmissä 
työskentelyyn, kuin tiuhaan vaihtuvat vuorovaikutustilanteet lukuisten toverien kanssa. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, s. 90)
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Suomessa annetun WHO:n suositusten mukaisten melutasojen ohjearvot, joihin tulisi 
vuoteen 2020 mennessä päästä, ovat opetustilojen osalta 35 desibeliä. Päiväkodeissa 
keskimääräinen melutaso nousee kuitenkin tätä huomattavasti korkeammaksi. 
Keltikangas-Järvinen mainitsee suomalaisen pääkaupunkiseudun päiväkodeissa tehdyn 
tutkimuksen, jossa melutasoa mitattiin muutaman kuukauden aikana satunnaisiin 
aikoihin päivästä. Melutasojen keskiarvo vaihteli 67 ja 71 desibelin välillä korkeimpien 
melutasojen ollessa 99,9 desibeliä. Keltikangas-Järvinen huomauttaa kaikkien lasten 
kärsivän melusta, mutta erityisen herkkiä sille ovat temperamentiltaan hyvin sensitiiviset 
lapset, jotka tulevat melussa suorastaan oppimiskyvyttömiksi. (Keltikangas-Järvinen 
2012, s. 92) Korkeisiin kortisolitasoihin voitiin tutkimustulosten mukaan vaikuttaa 
lasten päivälevon avulla ja vapaapäivillä. Päivälevon aikana lapsen ei ollut välttämätöntä 
nukkua, vaan irtiolo sosiaalisista kontakteista ja lepääminen itsessään laskivat 
kortisolitasoja useiden lasten kohdalla normaaliksi, mikäli lepo oli vain riittävä ja lapsi 
koki lepotilanteen turvalliseksi pakotetun sijaan. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 105)

Keltikangas-Järvisen mukaan USA:ssa alettiin 1970-luvulta alkaen tutkia, minkälaisia 
vaikutuksia varhain aloitetulla päivähoidolla oli lasten sosioemotionaaliseen 
kehitykseen. Tutkimustulokset päätyivät vastoin ennakko-odotuksia yhä enenevissä 
määrin tukemaan väitettä, jonka mukaan varhain aloitetun päivähoidon vaikutukset 
olivat negatiivisia, eikä se lisännyt lapsen sosiaalista kyvykkyyttä. Myöhempien 
tarkentavien tutkimusten tulokset osoittivat, että eniten aggressiivisuus lisääntyi 
lapsilla, jotka siirtyivät päiväkotiin alle kaksivuotiaina, iässä jolloin aggressiivisuus on 
luonnostaankin korkeimmillaan. Kun keinot tulla toimeen muiden kanssa lisääntyvät 
kolmen vuoden iässä, vähentyy aggressiokin. Toisin sanottuna päivähoidossa lasten 
aggressiivisuus lisääntyi vaiheessa, jolloin sille kehityspsykologiankin pohjalta oli 
parhaat valmiudet. Tulokseen eivät vaikuttaneet äidin koulutus, perheen olosuhteet tai 
elämäntilanne. Vaikka päivähoidon myönteisiä vaikutuksia pienten lasten sosiaalisen 
kehityksen kannalta koitettiin kaikin keinoin löytää, jäivät ne vähäisiksi. Uudempien 
tutkimustulosten (Harvey 1999) lasten aggressiivisuuden ja päivähoidon välinen yhteys 
hävisivät sitä mukaa, mitä vanhempana lapset olivat päivähoitoon siirtyneet, yhteys 
hävisi kokonaan yli kolmevuotiaiden kohdalla. Keltikangas-Järvisen mukaan varhaisen 
päivähoitoon siirtymisen ja kouluiässä kohdattujen käytösongelmien ja levottomuuden 
välinen yhteys on voitu osoittaa tutkimuksissa, joita on kymmenittäin. (Keltikangas-
Järvinen 2012, ss. 108–111  & 113–114)

Päiväkoti Lehtisaari, Helsinki. EK
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eikä sitä enää tunnisteta vanhaan tapaan, samalla käsitykset sosiaalisista taidoista 
muuttuvat. Sosiaaliset taidot muuttuvat tarkoittamaan selviytymistä suuressa ryhmässä 
ja puolensa pitämistä, ei nykyisenkaltaista neuvottelukykyä ja ongelmien ratkaisua 
ryhmässä. Vähäiset aggressiiviset signaalit eivät herätä reaktioita, vaan ongelmiin 
havahtuminen vaatii jotain todella vakavaa tapahtuvaksi, ja silloinkin helposti jäädään 
vain päivittelyn ja ihmetyksen tasolle. Seurauksien korjaaminen ei pelkästään riitä, 
mikäli keskustelua ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista ei käydä. (Keltikangas-Järvinen 
2012, s. 135)

Keltikangas-Järvisen mukaan jo varhaiset eläinkokeet osoittivat aggression ja suuren 
ryhmän välisen yhteyden. Laitettaessa liian monta rottaa samaan tilaan, alkoivat 
aluksi rauhallisesti käyttäytyneet eläimet käyttäytyä aggressiivisesti toisiaan kohtaan. 
Samoin toimivat hänen mukaansa ihmiset, ryhmä muuttaa ihmisen käyttäytymistä. 
Sen hajanaisempi ja jäsentymättömämpi on ryhmän rakenne, mitä enemmän siinä 
on ihmisiä ja sen vaikeampi sitä on saada toimimaan yhdessä, saati ennakoida sen 
käytöstä. Siinä missä lapselta odotetaan kokopäiväistä valmiutta toimia yli 20 jäsenen 
ryhmissä, joutuu aikuinen harvoin jos koskaan toimimaan ko. kokoisissa ryhmissä. 
Yleisesti ihmiset turvautuvat aggressioon silloin, kuin heiltä loppuvat keinot, 
aikuisten aggression ollessa siis jonkinasteista taantumista. Pieni lapsi taas puolestaan 
turvautuu aggressioon jouduttuaan tilanteisiin, joita ei hallitse ja joista hän ei vielä 
selviä. Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että aina aggressioihin turvautumisen syynä ei 
ole keinovalikoiman loppuminen vaan puhtaasti se, että aggressio voi olla keinoista 
tehokkain ja paras. Suurissa lapsiryhmissä sosiaaliset keinot eivät enää toimi, vaan 
viidakon lait astuvat voimaan ja aggression keinoin päämäärään pääseminen on 
tehokkainta. Huomatakseen tullakseen on huudettava ja tilaa saadakseen tönittävä. 
Aggressiivisten käyttäytymismallien poiskitkemistä vaikeuttaa se, että aggressiivisuus 
on päiväkotiympäristössä erittäin tehokas keino omien päämäärien saavuttamiseksi. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 146–147) 

Aggressioiden lisääntyminen ja ympäristön hiljainen ja ajoittain jopa ääneen lausuttu 
hyväksyntä ruokkii käytöstä entisestään. Kiltisti yleisten käyttäytymissääntöjen 
mukaan toimivat ja muut huomioivat lapset helposti jyrätään niin aikuisten kuin 
muidenkin puolesta. Lapsia kannustetaan pitämään itse puoliaan ja ratkaisemaan 
itse omat kinansa, vaikka nämä yhteentörmäykset voivatkin olla puhtaasti epäkelvon 
kasvatusympäristön, huonojen tilojen ja ylisuurien ryhmien tulosta. Voidaankin 

Keltikangas-Järvisen mukaan varhaiskasvatuksen on voitu tutkimusten perusteella todeta 
lisäävän lasten välisiä eroja. Paremmilla valmiuksilla varustettu lapsi hyötyy saamastaan 
opetuksesta enemmän, kuin vähäisemmillä valmiuksilla varustettu ja niinpä lasten 
väliset erot pikemminkin kasvavat kuin vähenevät. Varhaiskasvatus parantaa jokaisen 
lapsen oppimisvalmiuksia, mutta lasten väliset erot eivät häviä. (Keltikangas-Järvinen 
2012, s. 116) Lasten välisten erojen on kuitenkin todettu kapenevan tapauksissa, jossa 
ammatti-ihmisten hoito- ja kasvatusapu onkin viety lapsen kotiin ja pyritty parantamaan 
lapsen ja äidin yhteiseloa sen sijaan, että lapsi olisi erotettu päiväksi vanhemmistaan 
(Keltikangas-Järvinen 2012, s. 142). Kuitenkaan korkealaatuinenkaan hoito ei kykene 
kompensoimaan niitä haitallisia vaikutuksia, joita liian varhain alkaneet ja liian pitkät 
hoitopäivät aiheuttavat. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 127)

Keltikangas-Järvinen huomauttaa, että yhteiskunnallisessa mielessä pienelläkin 
aggressiivisuuden lisääntymisellä on merkitystä, sen lisäksi että seuraukset lisääntyvät, 
vaikuttaa aggression lisääntyminen myös yhteiskunnan asenteisiin ja suhtautumiseen 
normeja muuttamalla. Aggressiota aletaan pitää lasten välisessä toiminnassa normaalina, 
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kysyä, kuinka tilasuunnittelulla voitaisiin vaikuttaa aggressioiden syntymiseen? Mikäli 
kerran yhteentörmäykset, meteli ja liian suuret ryhmät aiheuttavat aggressioita, tulisi 
toisin sanottuna panostaa sellaisten tilojen suunnitteluun, joissa yhteentörmäykset 
olisivat mahdollisimman vähäisiä, meteli minimoitaisiin ja lasten oma ääni erottuisi 
aivan konkreettisesti. Lisäksi etenkään pienimpiä alle kolmivuotiaita lapsia ei pitäisi 
altistaa sellaisille vuorovaikutustilanteille, joissa he joutuvat jatkuvasti kohtaamaan 
ryhmänsä ulkopuolisia lapsia ja miksei aikuisiakin. Ja kuten Keltikangas-Järvinenkin 
toteaa, jatkuva suurten lapsimäärien valvonta ei ole mahdollista, jolloin näkemättä jää 
paljon tilanteita, joissa aggressio toimii itse itseään vahvistavana. Hänen mukaansa 
muun muassa ruotsalaisen tutkimuksen mukaan päiväkodissa vetäytyvät ja ujot lapset 
muuttuvat entistä vetäytyvimmiksi ja aggressiiviset lapset entistä aggressiivisemmiksi. 
(Keltikangas-Järvinen 2012, s. 149) Tähän epäsuotuisaan kehitykseen tulisi pystyä 
puuttumaan kaikin keinoin, myös arkkitehtuurin keinoin.

On myös todettava, että ryhmillä ei ole pelkästään negatiivisia vaikutuksia lapsille. 
Lapsen harjoitellessa sosiaalisia taitoja, nousee Keltikangas-Järvisen mukaan saman 
ikäisten lasten ryhmä ratkaisevan tärkeään asemaan lasten opettaessa toisilleen 
vuorovaikutustaitoja. Lasten yhteisössä opetellaan neuvottelemaan, sovittelemaan ja 
harjoitellaan yhteisiä pelisääntöjä. On kuitenkin tärkeä muistaa ikätasojen merkitys, 
sillä ryhmästä ei ole hyötyä lapsen kehitykselle, lapsen kehitystason ollessa riittämätön 
ryhmäkokemuksille. Nimenomaan 1-3 – vuotiaille ryhmätoimiminen ei ole vielä heidän 
ikätasonsa mukaista kehitystoimintaa, eivätkä he opeta toisilleen mitään. (Keltikangas-
Järvinen 2012, ss. 161–163)

Keltikangas-Järvisen mielestä on kummallista, miten vähän ryhmäpohjaista päivähoitoa 
ja varhaista ryhmään ja sen sääntöihin sopeutumista pohditaan yhteiskunnassamme 
samalla kun aikuisten elämä on keskittynyt yksilöllisyyden ympärille. Lapsen itsetunnon 
kehityksen kannalta yksilöllinen kehitys on keskiössä. Mitä vähemmän muista lapsista 
johtuvia törmäyksiä on, sitä enemmän lapsi saisi ohjausta aidosti kaipaamiinsa asioihin, 
eikä kaikki palaute koskisi vain hänen aktiivisuuttaan suhteessa muihin lapsiin. 
Keltikangas-Järvinen huomauttaa, että yrityksen ja erehdyksen tie ei ole oppimismetodina 
hyvä, eikä törmäysten välttämistä opita törmäilemällä mahdollisimman varhain ja 
paljon, vaan sosiaalisia taitoja kunnolla oppimalla. On tärkeää huomioida, että ryhmän 
vastakohtana ei ole yksinäisyys, vaan kontaktien sellainen määrä, joka on lapsen ikätason 
puolesta hallittavissa. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 209–211)

Keltikangas-Järvinen myös kirjoittaa, että kuten lukuisat tutkijatkin ovat korostaneet, 
vaivaa päivähoitosuunnittelua joka puolella maailmaa vaihtoehtojen puute. Esimerkiksi 
viemällä lapset vanhempien työpaikalle, voisivat lapset tulla ja lähteä vanhempien 
mukana. Lapsen vieminen pois normaalista arjen ympyröistä kasvatettavaksi tätä samaa 
arkea varten on monien tutkijoidenkin mielestä vähintäänkin ”mielenkiintoinen” 
ajatus. Hän myös huomauttaa, että jonakin päivänä saatamme kummastella nykypäivän 
tapaa kerätä lapset yhteen pois arjen ympyröistä kuivaharjoittelemaan sitä samaista 
arkea varten ja yleisesti tämän päivän itsestäänselvyyttä voidaankin pitää muutaman 
kymmenen vuoden päästä täydellisenä kummastuksena. (Keltikangas-Järvinen 2012, 
ss. 211–213)

Keltikangas-Järvisen mukaan kaikilla lapsilla voisi olla subjektiivinen oikeus 
varhaiskasvatukseen, mutta kyseessä tulisi olla oikeus, ei pakko. Varhaiskasvatus 
voisi hänen mukaansa alkaa jo varhain, mutta se ei saisi kestää pidempään, kuin lapsi 
tutkimusten mukaan vanhemmistaan erossa kykenee olemaan. (Keltikangas-Järvinen 
2012, ss. 216–217) Keltikangas-Järvinen huomauttaa, että päivähoitoratkaisuilla ei 
ole vaikutusta pelkästään lapsuuden kannalta, vaan kyseessä on myös yhteiskunnan 
sosiaalisesta pääomasta, jonka muodostuminen tarvitsee tasapainoisia ja psyykkisesti 
vahvoja ihmisiä. Tämän vahvuuden ”kivijalka” rakennetaankin Keltikangas-Järvisen 
mukaan varhaisen lapsuuden vuosina. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 224) Ja 
näistä varhaisen lapsuuden vuosista vietetään useimmiten suuri osa arkkitehtien 
suunnittelemissa yhteiskunnallisissa laitosympäristöissä.
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3.4.5. Temperamentin vaikutus koulumenestykseen ja opiskeluympäristöjen 
kokemiseen

Päiväkotimaailmasta kouluun siirtyessään lasten temperamenttierojen merkitys vain 
korostuu, sillä joidenkin arvioiden mukaan temperamenttipiirteillä voidaan selittää 
jopa 40 prosenttia kouluarvosanoista. Toisin sanottuna saadakseen hyviä arvosanoja 
koulussa, täytyy oppilaan osaamisen ja menestymisen lisäksi omata koulun odotuksia 
vastaava tietynlainen temperamentti. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 156) Vuonna 
2012 valmistuneessa Sari Mullolan väitöskirjassa selvitettiin temperamentin yhteyttä 
koulumenestykseen. Tutkimus perustui vuosina 2005–2006 53 suomalaiselta 
yläasteelta kerättyyn tutkimusaineistoon. Tutkimuksen mukaan vastoin ennakko-
odotuksia temperamentin ja oppilaan persoonallisuuden yhteys koulumenestykseen 
oli voimakkaampi Suomessa kuin muualla. Selityksenä pidettiin standardisoitujen 
koulumenestystä mittaavien kokeiden puuttumista ja arvosteluprosessia leimaava 
vahva subjektiivisuus. Tutkimuksen yhtenä tärkeimpänä, jollei kaikkein tärkeimpänä 
tuloksena oli, että vähentämällä ”kokonaisvaltaisuuden” ja työskentelytyylin osuutta 
kasvattamalla varsinaisen osaamistuloksen osuutta arvosanoista, kaventui länsimaiden 
suurimpia oleva kuilu tyttöjen ja poikien koulumenestyksen välillä. (Keltikangas-
Järvinen & Mullola 2014, ss. 7–11, 58)

Aktiivisuus, sinnikkyys ja häirittävyys ovat kolme temperamenttipiirrettä, joilla 
temperamentin ohjaamaa opiskelutyyliä usein kuvataan. Yhdessä ne muodostavat 
kokonaisuuden, jota nimitetään ”tehtäväorientaatioksi”. Alisuorittajiksi taitoihinsa 
nähden jäävät koulussa usein lapset, joiden sinnikkyys on matala ja aktiivisuus ja 
häirittävyys korkeita. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, s. 47) Keltikangas-
Järvisen ohjauksessa toteutetussa Mullolan tutkimuksessa otettiin tarkastelun kohteeksi 
koululaisten ”aktiivisuus, häirittävyys, sinnikkyys, negatiivinen emotionaalisuus 
ja mieliala”. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, s. 63) Opettajan arvioidessa 
oppilaan temperamenttia, olivat kaikki edellä mainitut tutkimuksessa tarkastellut 
temperamenttipiirteet yhteydessä kaikkien oppiaineiden arvosanoihin. Tutkimustulosten 
mukaan vallitsi voimakas riippuvuus opettajan temperamenttiarvioiden ja tämän 
antamien arvosanojen välillä. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, ss. 91–92) Tämän 
riippuvuuden olemassaolon on toki varmasti moni kyennyt omien kokemustensa kautta 
todeta vallitsevan myös peruskoulun ulkopuolella, aina yliopistotasoa myöten.

Puhuttaessa ympäristön virikkeiden tarpeellisuudesta jää monesti kokonaan syrjään 
keskustelu siitä, että jospa niitä onkin jopa liikaa? Kuten aikaisemminkin on jo 
todettu, temperamentilla on huomattavaa vaikutusta siihen, kuinka paljon ympäristön 
ärsykkeet lapsen keskittymistä ja oppimista häiritsevät ja kuinka herkästi hän 
kiinnittää niihin huomiota. Keltikangas-Järvisen mukaan intensiivisyys ja sensitiivisyys 
ovat temperamenttipiirteitä, joiden seurauksena lapsi helposti ylikuormittuu 
kouluympäristön ja koulun ”sosiaalisen verkoston” syöttämistä virikkeistä. Vaatimus 
oppimisesta kaiken tämän lisäksi voi olla yksinkertaisesti liikaa. Ärsykkeiden 
liiallinen määrä, eli ylistimulaatio toki häiritsee kaikkien oppimista, mutta erityisen 
haitallista se on intensiiviselle lapselle. Korkean sensitiivisyyden seurauksena lapsi 
tarkkailee ympäristöään erityisellä huomiokyvyllä. Melu, hälinä ja kaikki muutkin 
ympäristön ääni- ja visuaaliset ärsykkeet häiritsevät häntä hyvin herkästi. Tästä seuraava 
ylivirittyneisyys tarkoittaa aina yhtä kuin stressitilaa. Luokkien seinien päällystäminen 
erilaisilla piirustuksilla ja askartelutöillä riittää häiritsemään hänen keskittymiskykyään. 
Kokeisiin keskittyminen ei luonnistu, mikäli on liian kuuma tai kylmä tai aurinko 
häikäisee ikävästi. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, ss. 44–45) Airas ja Brummer 
puolestaan toteavat nykymaailman tarjoavan muutenkin paljon erilaisia tekniikan 
mahdollistamia virikkeitä, joiden maailmassa lapsi helposti ajautuu passiiviseen ja 
vastaanottavaan tilaan, menettäen samalla oman aktiivisen kekseliäisyytensä (Sinkkonen 
2003 (toim.), ss. 175–176).

Mietittäessä puolestaan tyypillistä päiväkodin ryhmähuonetta, voi seinille olla 
kiinnitettynä pahimmillaan jopa satoja erilaisia piirustuksia, lippuja ja lappuja. Jokaisen 
huonetilan värittäminen erilaisilla kirkkailla lapsiin oletetusti vetoavilla väreillä ja 
”avaamalla näkymiä” eri tiloista toisiin suurien lasipintojen läpi esimerkiksi valvontasyillä 
perustellen voidaankin puhtaasti ymmärtämättömyyttä luoda keskittymiskyvyn kannalta 
painajaismainen ympäristö. Tällainen ”lasikoppiarkkitehtuuri” tuntuu olevan kovassa 
muodissa niin useissa uusissa päiväkodeissa kuin kouluissakin. Arkkitehti ei toki voi 
määrätä, mitä päiväkodin seinille kiinnitetään, mutta arkkitehtuurin keinovalikoimiin 
kuuluu kuitenkin muun muassa valon suunnan miettiminen, erilaisten talotekniikan 
”sotkuisuutta” lisäävien installaatioiden piilottaminen, erilaisten syntyvien näkymien 
miettiminen ja värivalinnat. Muun muassa Ladberg ja Björling totesivat jo vuonna 1984 
päiväkotiympäristön voivan olla samanaikaisesti omalaatuinen sekoitus liikaa ja liian 
vähän virikkeitä sisältävää ympäristöä, liian täynnä erilaisia tavaroita, värejä ja ääntä 
(Ladberg & Björling 1984, s. 182). 
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Tietysti on myös niitä lapsia, jotka eivät kiinnitä ympäristönsä ärsykkeisiin huomiota, 
eli matalan sensitiivisyyden omaavia lapsia. Tällaisen lapsen suoritusta ei melu heikennä 
ja hälinä vaivaa samalla tavalla, kuin korkean sensitiivisyyden omaavan lapsen suoritusta. 
Matalan sensitiivisyyden seurauksena pihalla tehtävät rakennustyöt eivät vaivaa, 
mutta sosiaalisena havainnoijana hän on huono. Nyanssit muiden käytöksessä jäävät 
huomioimatta ja muiden tunnetilojen tulkinta ja niiden muutokset ovat vaikeita. Tästä 
seuraten myöskään omaa häiritsevää käytöstä ei tunnisteta. (Keltikangas-Järvinen & 
Mullola 2014, s. 45) 

Oppilaiden jakamisen temperamenttipiirteidensä mukaisesti opetus-   tai 
opiskeluryhmiin, tai temperamentin ottamisen mittauskohteeksi Keltikangas-Järvinen 
tuomitsee suoralta kädeltä. Hänen mukaansa jonkin synnynnäisen ominaisuuden 
mittaaminen ja sen perusteella lasten luokittelu ei ole tasa-arvoisen ihmiskäsityksemme 
mukaisesti kestävää toimintaa. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, ss. 131–132) 
Esimerkkinä lasten temperamenttipiirteiden mukaan luokittelusta hän kirjoittaa 
päiväkodista, jossa lapset jaettiin oletetun temperamenttinsa mukaisesti neljään 
eriväriseen ryhmään. Jaottelu ei pohjannut mihinkään teoriaan, vaan perustui puhtaasti 
oletuksille. Ylipäänsä vain osa ryhmäjakojen pohjalla toimineista piirteistä oli aidosti 
temperamenttipiirteitä, suurimman osan liittyessä kognitiiviseen kyvykkyyteen. 
Huolestuttavimpana asiana hän pitää sitä, että niin opettajat kuin vanhemmatkin 
”näkivät” lapsissa ryhmiä kuvaavat piirteet, vaikka kyseisistä ominaisuuksista useimmat 
olivat sellaisia, jotka eivät ulkopuolelta ole havaittavissa, tai niitä ei päiväkoti-ikäisillä 
lapsilla ole vielä ollenkaan. Lapsien jaottelu ryhmiin etenkin näin varhaisessa vaiheessa 
leimaa lapsen tietynlaiseksi tilanteessa, jossa hän ei ole ehtinyt edes minkäänlaiseksi 
kehittyä. Hänestä tehdään ryhmän ennakko-odotusten mukainen tilanteessa, jossa 
oppiminen ei ole edes alkanut. Ei saisi ajatella, että lapsi on tietynlainen oppija, vaan 
hänet tulisi opettaa oppimaan. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, ss. 137–139) 

Pysyvyyden merkitys toimintaympäristössä on merkittävää. Melu, erilaiset aikapaineet, 
rutiinien ja säännönmukaisuuden puute ja jatkuvat tilanteiden muutokset vaikuttavat 
eri tavoin erilaisia temperamenttipiirteitä omaaviin oppilaisiin. (Keltikangas-Järvinen 
& Mullola 2014, s. 148) Eipä pysyvyyttä ja sen merkitystä tunnuta ymmärrettävän 
sen paremmin esimerkiksi työympäristöissäkään. Avotilakonttorien lisääntyessä ja jopa 
oman vakituisen työskentelypisteen puuttuessa oletetaan kaikki ihmiset samanlaisiksi 
ja jätetään tyystin huomiotta erilaisten temperamenttipiirteiden merkitys ihmisten 

toimintaan ja kokemuksiin. Sopeutumiskyvyttömyys jatkuviin muutoksiin koetaan 
hankaluutena ja heikkoutena, ihmisten yksilölliset eroavaisuudet suorastaan kielletään.

Temperamenttipiirteiden sotkemista kokonaisarviointiin harrastetaan käsitykseni 
mukaan aina päiväkodista yliopistotasolle saakka. Hyvin usein tuntuu vallitsevan 
perustavaa laatua oleva oletus siitä, mikä on oikea tapa oppia, opiskella ja ylipäänsä 
minkälainen ihmisen tulisi olla. Tämä tasapäistämisen unelma näyttäytyy aina 
päiväkotien askarteluista, joissa kaikki kaksikymmentä lasta piirtävät täsmälleen 
samanlaisen leppäkertun (ymmärtäen toki myös pedagogiset pyrkimykset), ala-
asteen puutyötunneille ja arkkitehtikoulun opetukseen ja arviointiin saakka, jossa 
esimerkiksi väärä ja oikea arkkitehtoninen ilmaisu näyttäytyvät kovin mustavalkoisina 
ilmiöinä. Samalla tavalla kuin päiväkotilapsilla ja peruskoululaisilla, myös esimerkiksi 
yliopisto-opiskelijoilla on yksilölliset temperamenttipiirteensä ja oppimistapansa. 
Kuinka keskittymiskykyä vaativa työskentely onnistuu kaikilta opiskelijoilta suurissa 
tietokoneluokissa, lasikopeissa tai tiloissa, joissa on jatkuvaa läpikulkuliikennettä 
tai jatkuva meteli? Tai kuinka paljon ylipäänsä luovuudelle jää tilaa millintarkasti 
määriteltyjen struktuurien sisäpuolella? Päiväkotiarkkitehtuurissa mahdollisimman 
lapsilähtöisen, mielikuvitusta, omaehtoisuutta, erilaisia temperamenttipiirteitä ja yleistä 
monimuotoisuutta tukevan ympäristön suunnitteleminen tukee osaltaan viihtymistä ja 
pärjäämistä tiloissa. Ympäristön ei tulisi olettaa jokaista käyttäjäänsä samanlaiseksi ja 
myös vallitsevia suunnittelusuuntauksia pitäisi uskaltaa haastaa, mikäli ne näyttäytyvät 
ristiriitaisina tutkimusten tai arkikokemusten kanssa.

Kirkon leikkikoulu 
Herttoniemessä 1959. 
Kienanen, HKM
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3.5. Leikki, leikkiteoriat ja leikkikulttuuri

3.5.1. Limbisten olentojen mustat ja valkeat leikit

Leikkiä kutsutaan usein lasten työksi ja suurimmassa osassa päiväkodeissa painotetaan 
leikin merkitystä. Mutta mitä leikki tarkalleen tarkoittaa ja miksi se on erityisen 
tärkeässä osassa lasten kehityksen kannalta? Tutustuessa tätä ”lasten työtä” käsittelevään 
kotimaiseen kirjallisuuteen, on vaikea välttyä Matti Bergströmin nimeltä ja termiltä 
mustat ja valkeat leikit. Matti Bergström (1922–2014) oli suomalainen lääkäri ja 
Helsingin yliopiston emeritusprofessori. Bergströmin mukaan puhuttaessa leikin aikana 
tapahtuvasta käyttäytymisestä, voidaan päätellä leikin yleisen luonteen perusteella 
puhuvamme aivojen ns. limbisestä systeemistä, siellä leikki saa alkunsa (Bergström 
1997, s. 19). Limbisellä systeemillä tarkoitetaan kahden aivojemme osasysteemin välistä 
rajaa, joita ovat isoaivokuori ja alempi aivorunko. Limbisessä systeemissä toteutuu 
epäjärjestyksen ja järjestyksen kohtaaminen ja lasten olemassaololle limbinen systeemi 
on aluksi tunnusomaista. Tämä heijastuu niin heidän suhteeseensa aikuisiin kuin 
käyttäytymiseenkin leimaten heidän sisäistä elämäänsä. (Bergström 1997, ss. 49–50) 
Limbistä systeemiä pidetään useimpien tutkijoiden toimesta tunne-elämän, arvostusten 
ja motiivien ”tyyssijana”. Limbinen systeemi säätelee aivojen kielteistä ja myönteistä 
asennetta ympäristöönsä, tietoprosesseihin järjestelmän rakenne ei yleisesti ottaen 
sovellu. (Bergström 1997, s. 75) Bergströmin mukaan limbistä maailmaa voidaankin 
pitää leikin maailman runkona (Bergström 1997, s. 82).

Bergström kirjoittaa, että aikuisten ei tulisi rajoittaa pedagogisilla ohjelmillaan lasten 
kehitystä ja leikkejä, sillä lapset omaavat korkeamman tajunnan, ”virtuaalitajunnan”, 
jonka ovat ainoastaan kaikkein luovimmat aikuiset kyenneet säilyttämään. Tämä 
korkeampi tajunta on leikissä täydessä toiminnassaan ja aikuisilta siten puuttuukin kyky 
ymmärtää lapsia ja heidän leikkejään ”alemman” tajuntamme johdosta. Yltäkylläisellä 
spontaanilla mielikuvituksellaan varustetut lapset ovatkin siten ”huippuälykkäitä”.   
(Bergström 1997, s. 111) Harriet Strandellin näkemyksen mukaan puolestaan ”leikin 
pedagogisoituminen” on nimenomaan yksi nykyaikaisen päivähoitokasvatuksen 
kulmakivistä (Strandell 1995, s.11).

Leikki tapahtuu siis aivojen limbisessä systeemissä kahden toisiinsa rajoittuvan 
aivojen järjestelmän ”välissä”. Nämä kaksi osasysteemiä ovat siis loogis-tiedollinen 

uusi aivokuori ja kaoottinen aivorunko. Bergströmin mukaan limbisen systeemin 
ollessa tyyssija tunnetiloille, on sillä ”mahdollisuuspilveksi” kutsutun dynamiikan 
suhteen ratkaiseva merkitys. Mahdollisuuspilvi on kaaoksesta syntynyt maailma, 
mielikuvituksen, sadun, unen ja leikin koti. (Bergström 1997, s. 135) Samaan 
tahtiin lihasten ja liiketoimintojen kanssa kehittyvät tasapainoelimet ja pikkuaivojen 
koordinaatiotumakkeet jo varhain. Tämän kehityksen vaatimus on estoton ja voimakas, 
sytyttävän tajunnan voima. Bergströmin mukaan leikeissä, etenkin rajuissa sellaisissa 
tämä voima tulee esiin parhaiten ja siksi niitä ei tulisi kieltää. Erityisen tärkeää tämä 
on niiden varhaisten kognitiivisten kykyjen kehittymisen kannalta, joita tarvitaan 
puhumiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen. (Bergström 1997, s. 142) 

Tyypillisten kasvatusopillisten leikkien voidaan Bergströmin mukaan nähdä pyrkivän 
maksimoimaan järjestyneisyydestä vastaavia rakenteita, eli toisin sanottuna pyritään 
harjaannuttamaan lasten uuden aivokuoren toimintaa leikin avulla. Jotta lapset voisivat 
elää ns. järjestyksen yhteiskunnassa, tietoyhteiskunnassa, tämä on tärkeää. Psykologisesta 
ja sosiologisesta nykytutkimuksesta ajattelunsa perustan juontavat kasvatusopilliset 
leikit ovat tarkasti harkittuja, mutta lapsia ei kuitenkaan aivotutkimuksen pohjalta 
todettujen havaintojen mukaan voida teoreettisin käsittein selittää. Lasten leikkejä ei 
saisi rajata pelkästään kasvatusopillisten leikkien piiriin, sillä lasten kehityksen kannalta 
pelkästään niiden leikkiminen ei lasten kehityksen kannalta tuota mitään hyvää, etenkin 
liian varhaisessa iässä aloitettuina. (Bergström 1997, ss. 147–149) Siloteltuja leikkejä, 
joihin tyypilliset kasvatusopillisetkin leikit kuuluvat, kutsutaan valkeiksi leikeiksi 
ja usein aikuisia kauhistuttavia piirteitä sisältäviä kaaoksen synnyttämiä leikkejä taas 
mustiksi. Lasten suotuisan kehityksen kannalta molempia leikkejä tarvitaan. (Bergström 
1997, s. 151) Helposti päiväkotimaailmassa painotetaankin pedagogisuuden tärkeyttä, 
vaikka aivotutkimuksen valossa lasten kehityksen kannalta hyvin oleellista onkin siis 
myös ns. kaaoksesta ponnistava toiminta, lapsien oma maailma.

Bergström ihmettelee yhteiskuntamme ristiriitaista suhtautumista leikkiin. Toisaalta 
ymmärrämme leikin tärkeyden lapsille ja haluamme antaa heidän leikkiä, mutta 
toisaalta aikuisilla on monesti erilaisia hyvin tarkkojakin näkemyksiä siitä, missä, miten 
ja milloin lasten tulisi leikkiä. Yllättävimpänä hän pitää sitä, että emme oikeastaan edes 
tiedä, miten vanhaksi lapset saavat leikkiä, millaisia leikkien tulisi olla eri ikäkausina ja 
miten kauan lapset oikein ovat lapsia? (Bergström 1997, s. 172) Bergströmin mielestä 
nyky-yhteiskuntamme ei tuntuisi haluavan antaa lasten itsensä päättää, kuinka pitkään 

Vasemman sivun kuva: Poikia voimistelemassa Mariborissa Sloveniassa 1957. Tuntematon, WM
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he haluavat leikkiä (Bergström 1997, s. 174). Päiväkotiympäristössä tämä leikin 
ennalta määrääminen näkyy monellakin tavalla. Piha-alueet ovat nykyään viimeistä 
piirtoa myöten etukäteen suunniteltuja ja leikkivälineet osoittavat, missä ja miten lasten 
tulisi leikkiä. Lukemattomia kertoja olen todistanut päiväkodeissa, miten lapsia on 
kielletty käyttämästä jotakin leikki- tai pelivälinettä suunniteltua käyttötarkoitustaan 
vastaamattomaan toimintaan, vaikka siitä ei olisi ollut mitään haittaa miltään kantilta. 
Pohjimmaisena paistaa aikuisten tarve ohjata lasten toimintaa haluamaansa suuntaan ja 
kahlita lasten luontaista mielikuvitusta puhtaasti omaa tylsämielisyyttään.

Myös Jari Sinkkonen kritisoi muiden kasvatusalan ammattilaisten tavoin (mm. 
Keltikangas-Järvinen, Kalliola) yhteiskuntamme suhtautumista leikkiä kohtaan. 
Hän viittaa Davisiin ja Wallbridgeen, joiden mukaan vain leikissä ihminen kykenee 
olemaan luova ja löytämään todellisen itseytensä. Luovan havainnoinnin kautta 
riippumattomuuden tavoittelu mahdollistuu, elämän tuntuessa ”elämisen arvoiselta”. 
Luovuuden vastakohtana on taas mukautuminen ja mukautuva ihminen ei koe 
millään olevan mitään merkitystä kaiken ollessa turhaa. (Davis & Wallbridge, 1984 
/ Sinkkonen 1998, s. 215) Sinkkosen mukaan äärimmäiseen tehokkuuteen pyrkivä 
maailma on erehtynyt pitämään tuotteliaimpina niitä ihmisiä, jotka etenevät robotin 
lailla päämääräänsä suorinta tietä mitään kyseenalaistamatta. Samalla on painotettu, 
että saadakseen mitään hyvää itselleen, tulee irti ottaa kaikki mikä on saatavissa. 
Saamisen tarpeen lisääntyessä on tuhoavuus vallannut alaa luovuudelta. Tulevaisuus 
on kuitenkin Sinkkosen mukaan leikkivän ihmisen käsissä ja niinpä aikuisten tulisikin 
hänen mukaansa järjestää lapsille leikin edellytykset.  (Sinkkonen 1998, s. 216)

Bergströmin mielestä pahinta on yhteiskunnan juuttuminen omiin teorioihinsa ja 
päämääriänsä hyödyntävien kasvatusopillisten leikkien maailmaan. Pelkät valkeat leikit 
eivät täytä todellisen leikin vaatimuksia ja sen takia tarvitaankin myös mustia leikkejä, 
joita ei voida ohjelmoida tai säädellä. Nimenomaan ne takaavat aivojen toimintojen 
kehittymisen täyteen mittaansa. Erityisen tärkeänä vapaan leikin jatkumista Bergström 
pitää ”tietokoulun” alkamiseen saakka, mutta parhaassa tapauksessa hyvän matkaa sen 
jälkeenkin. Syy tähän johtuu juuri tänä aikana sen aivoissa olevan perustan kypsymisestä 
niitä toimintoja varten, jotka koulunkäyntiä aloittaessa alkavat olla tärkeitä, eli 6-8- 
vuoden ikäisenä. Luonnostaan näihin aikoihin alkavat aivokuoren tietotoiminnot saada 
yliotteen. Tämä uusi kehitysvaihe ei voi tehokkaasti jatkua ja kypsyä täyteen mittaansa, 
jos perusta ei ole valmis. Kypsyminen taas itsessään kestää murrosikään saakka ja jonkin 

aikaa sen jälkeenkin. Päiväkotimaailman ja ylipäänsä lasten hoitopaikkojen tulisikin 
sopeutua lasten aivojen vaatimuksiin. Ilman tätä sopeutumista aivot reagoivat ja nämä 
reaktiot tuovat mukanaan monenlaisia lasten ja nuorten kehitykseen haitallisesti 
vaikuttavia ilmiöitä. Bergström luettelee näiksi ilmiöiksi muun muassa epävakaisuuden, 
tasapainottoman psyykeen, väkivallan ja jopa rikollisuuden ja huumeiden käytön. 
(Bergström 1997, ss. 178–180)

Bergströmin mukaan niin taide, uskonto kuin tieteellinen tutkimuskin edustavat 
yhteiskunnassamme aikuisilla sitä leikkiä, joka on saanut alkunsa lasten leikistä. Mikäli 
nämä kulttuurin muodot halutaan säilyttää ja niitä kehittää, siten etteivät ne kuihdu 
yhteiskunnasta pois kaikilla aloilla ja kaikkialla käynnissä olevan ”instituutioiksi 
muuttamisen paineessa”, on meidän pidettävä huoli lasten oikeudesta leikkiä vapaasti 
mustia ja valkeita leikkejään. Bergström pitää tätä yhteiskuntamme kulttuurielämän 
kasvupohjana. (Bergström 1997, s. 194) Hän painottaa, että varmistaaksemme 
yhteiskuntamme hyvän tulevaisuuden, tulee meidän panostaa lasten monipuoliseen 
leikkiin ja pidettävä huolta, että siitä on heillä tallessa jotakin aikuisiässäkin. Se on 
kulttuurimme kasvun ja kukoistuksen edellytys. (Bergström 1997, s. 199)

Bergström kirjoittaa leikin tutkijoiden esittäneen useita sellaisia hyviä asioita, joista 
monet ovat myös aivojen toimintatavan perusteella ymmärrettävissä. Teorioissa piiloon 
jäävä asia kuitenkin on leikin keskeinen ominaisuus järjestyneisiin rakenteisiin kaaoksen 
tuojana. Samalla jää ymmärtämättä yhteiskunnassamme aikuisten luovuuden olevan 
pohjimmiltaan leikkiä. Niin leikki kuin luovuuskin tuovat kaaoksen järjestykseen. Niillä 
on kyky synnyttää odottamattomia ideoita, tuhota ja tuoda muassaan katastrofeja, 
kehittää suljettuja järjestelmiä niitä avaamalla, olla logiikan ulottumattomissa, taipumus 
tukahtua ylenpalttisen järjestyspaineen alla ja molemmilla on myös suuri hintansa: 
sen vuoksi eivät suunnitellut ohjelmat ole kestäviä. Leikin merkitys on siis kaaoksen 
tuominen aivokuoren tai sen ympäristön järjestäytyneisiin rakenteisiin. Kulttuuri 
sisältäen esimerkiksi taiteen, tutkimuksen ja uskonnon, on olemassa yhdyssiteenä 
yhteiskuntamme mustien ja valkeiden voimien välillä, myös niiden laillisten ja laittomien 
ilmiöiden, jotka nykyisen länsimaisen yhteiskuntajärjestelmämme muodostavat. 
(Bergström 1997, ss. 207–208 & 210–211)
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3.5.2. Lasten leikkikulttuuri ja erilaiset leikkiteoriat

Suomalaista leikkikulttuuria tutkinut Marjatta Kalliala kirjoittaa, että aikuisten 
näkökulmasta ovat leikin hyödyt lapselle kattavat. Leikki kehittää lapsen kieltä, 
hypoteettista ja kausaalista ajattelua, joustavaa yhdistelemistä, luovaa ajattelua, 
assosiatiivista sujuvuutta, ongelmanratkaisukykyä ja kykyä erottaa ulkoinen todellisuus 
leikin todellisuudesta. Lisäksi leikki kehittää sosiaalis-emotionaalisia taitoja ja omien 
tunteiden säätelyä. Kallialan mukaan lapsi ei leiki jotta oppisi, mutta oppii leikkiessään. 
(Kalliala 1999, s. 39) Airaksen ja Brummerin mukaan leikki on välttämätöntä lapsen 
normaalin kehityksen ja kasvun kannalta suojaten lasta kärsimykseltä, tuskalta ja 
tuholta (Sinkkonen 2013, s. 182).

Jari Sinkkonen puhuu leikistä runollisesti luovuuden ja todellisen itseyden saarekkeena, 
psyykkisen kehityksen kannalta primaarisena kaiken muun edellytyksenä. Leikki on 
hänen mukaansa lapsen sopeutumistapa ympäristöstä ja hänestä itsestään kumpuavia 
paineita kohtaan ja pyrkimys löytää luovia ratkaisuja niihin. Leikin alkamiseen 
liittyy lapsella hyvin vakavia asioita, sillä ensimmäinen lelu, tyyny tai riepu, symboloi 
lapselle poissa olevaa äitiä ja auttaa lasta pitämään äidin mielessään. Säilyttääkseen 
sisäisen mielikuvansa, tarvitsee vauva sitä varten konkreettisen esineen, koska ei pysty 
muistelemaan äitiään ilman sitä. Tämä ”siirtymäobjekti” auttaa lasta torjumaan 
hylätyksi tulemisen ja yksin jäämisen tunteita. (Sinkkonen 1998, ss. 213–215)
Vaikka yksinkin voi leikkiä, leikki on perusluonteeltaan sosiaalista. Lasten elämän 
kannalta ilman leikkiä elämästä puuttuu jotain oleellista ja siksi onkin varmistettava, 
että edellytykset leikille ovat päiväkodissa parhaalla mahdollisella tavalla, tyydytystä 
tuova leikki kuuluu Kallialan mukaan lapsen arvoiseen lapsuuteen. (Kalliala 2008, s. 
39) 

Jari Sinkkosen toimittamassa kirjassa Pesästä lentoon (2003) psykologi ja 
psykoanalyytikko Christel Airas ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kaarina Brummer 
pohtivat leikin merkitystä lapsille sisäisen maailmansa laajentajana ja omien 
kokemustensa hallitsemisessa ja ymmärtämisessä. Airaksen ja Brummerin mukaan 
pienten noin 0-2 – vuotiaiden lasten leikit ovat liikkumis- ja harjoitusleikkejä pienen 
lapsen eläessä ruumiillista, sensomotorista vaihetta. Maailman hahmottaminen tapahtuu 
ensisijaisesti lapsen oman ruumiin ja liikkeiden varassa. Ominaista on halu ”sotata” ja 
sottaaminen tulee hallinnan piiriin esimerkiksi vesi- ja hiekkaleikeissä. Taaperoikäisiä 

kiinnostavia leikkejä ovat erilaiset luota pois työntämiset ja luokse tai lähelle vetämiset, 
setä erilaiset tyhjentämis- ja täyttöleikit. Muun muassa niin ympäristön erilainen 
suhtautuminen kuin ruumiillisetkin eroavaisuudetkin erottavat Airaksen ja Brummerin 
mukaan tyttöjen ja poikien leikit toisistaan jo pienestä pitäen. Pienet lapset eivät leiki 
vielä yhteisleikkejä. Noin kahden vuoden iässä alkavat mielikuvitus- ja symbolileikit, 
jolloin lapsi kokee koko maailman esineitä myöten olevan yhtä eläviä kuin lapsi itsekin. 
Vähitellen leikkimisen myötä lapsi ymmärtää, että toisten ihmisten mielen sisällöt 
voivat erota hänen omistaan. Erityisesti roolileikit ja roolien vaihtelu leikin aikana 
auttavat tässä prosessissa. (Sinkkonen 2003 (toim.), ss. 166–170) Kalliala toteaakin, 
että alle kolmivuotiaiden lasten tilat on varusteltava kuvitteluleikkiin houkuttelevien 
välinein, sillä kuvitteluleikki alkaa toisella ikävuodella ja jo selvästi alle kolmivuotiaina 
lapset siirtyvät roolileikkeihin (Kalliala 2008, s. 41).

Kallialan mukaan alle kolmivuotiaiden leikkiä leimaa tietynlainen ryöpsähteleväisyys, 
lapset vaihtavat tekemistä jatkuvasti ja ovat liikkeessä koko ajan. Kalliala viittaa 
Buytendijik:iin, jonka mukaan kyse on ”nuoruuden dynamiikasta”, leikin perustana 
ollessa nuorille eläimille ja ihmisille tyypillinen käyttäytyminen, jolle tunnusomaista 
on sinne tänne säntäily ja suunnattomuus, leimaavana tekijänä ollessa tarve liikkua. 
Buytendijikin mukaan lapset haluavat ympäristössään liikkuessaan näkemisen ja 
kuulemisen lisäksi myös kosketella, tarttua ja kiivetä. Lapsia kiehtovat muunneltavat 
ja yllättävästi käyttäytyvät esineet, jotka herättävät vastakaikua. (Kalliala 2008, ss. 
47–48) Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että lasten roolileikki on kolmeen ikävuoteen 
asti matkimista ja vasta sen jälkeen lapsi kykenee alkamaan yhdistelemään erilaisia 
näkökulmia leikeissään (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 153).

Airaksen ja Brummerin mukaan puolitoistavuotias lapsi tajuaa jo sukupuolierot tutkien 
ja ihmetellen niitä. Lisäksi samoihin aikoihin alkaa kielellinen kehitys ja lapsi oppii 
ilmaisemaan havaintonsa ja kuulemansa sanallisesti. Kolme-kuusivuotias lapsi elää 
sosiaalistumisen ja lisääntyvän kilpailun aikaa kateuden ja mustasukkaisuuden liittyessä 
lapsen tunnemaailman kirjoon. Tietoisuus omasta taitamattomuudesta, pienuudesta, 
avuttomuudesta ja yksinäisyydestä tulee kipeällä tavalla lapselle selväksi. Kolme-
kuusivuotiaiden lasten välillä mahdollistuu viimein todellinen yhteisleikki. Etenkin 
runsaan mielikuvituksen laajentamat pukeutumis- ja roolileikit ovat merkityksellisiä, 
näiden leikkien avulla harjoitellaan itsenäisyyttä, erillisyyttä ja sukupuoli-identiteettiä. 
Lasta kiinnostavat erilaiset rakennussarjat ja rakennelmat, samalla symboloiden 



58

hänelle oman itsensäkin rakentumista. Kouluikäisille lapsille ovat keskeisiä noin 
seitsenvuotiaasta eteenpäin erilaiset pelit ja sääntöleikit. Lapsen ajattelukyky ja omien 
tunteiden ja kokemusten mieltäminen muuttuvat todellisuudentajun lisääntyessä. 
Lisäksi vanhempien arvomaailmaa sisäistävän lapsen omatuntu kehittyy ja lujittuu. 
(Sinkkonen 2003 (toim.), ss. 170–174)

Strandellin mukaan symboli- tai kuvitteluleikkiä pidetään kolmi-kuusivuotiaiden lasten 
kaikkein keskeisimpänä toiminnan muotona. Symboli- tai kuvitteluleikin merkitys 
kehityspsykologiassa lapsen kielen ja kommunikaation kehityksen ja oppimisen 
kontekstissa on saanut hyvin keskeisen sijan (Strandell 1995, s. 78). Kertomuksellisilla 
kuvitteluleikeillä tarkoitetaan leikkejä, jotka perustuvat esittämiseen tai muunteluun 
(transformaatio). Tällaisissa leikeissä luodaan kuvitteellinen vuorovaikutustilanne, 
jossa tiloja ja esineitä muunnetaan toisiksi. Strandellin havainnollistavan esimerkin 
mukaan sängyistä tulee bussi ja metrojuna. Lisäksi ajankäsitteitä muunnellaan, lapset 
ovat perillä lähes välittömästi matkan alettua. (Strandell 1995, s. 80)

Keltikangas-Järvinen kirjoittaa Fabesin tutkimusryhmän (2003) tekemistä löydöksistä 
koskien poikien ja tyttöjen erilaisia leikkejä ja siitä ikuisuuskysymyksestä, miksi 
pojat pienestä pitäen leikkivät ryhmissä ja tytöt yhdessä parhaan kaverinsa kanssa ja 
miksi tytöt omaavat paremmat verbaaliset taidot ja kykenevät selvittämään sosiaalisia 
ongelmiaan paremmin puhumalla. Fabesin mukaan tytöt ja pojat vetäytyvät jo varhain 
leikkimään erikseen, ilman että aikuinen voisi tähän paljon vaikuttaa. Vaikka aikuinen 
voikin ohjata leikkimään tyttöjä ja poikia yhdessä, onnistuu se vain hetken ja ohjauksen 
loppuessa sukupuolten omat leikit eriytyvät jo varhain. Tutkimuksen mukaan myös 
leikkimisen tavat ovat pojilla ja tytöillä erilaiset. Pojille tyypillisempää on keskenään 
suurissa laumoissa leikkiminen, kun taas tytöille leikkiminen yhden toverin kanssa ja 
aikuisen ohjauksessa. Pojille on myös tyypillistä liikkua enemmän leikeissään tyttöjen 
rakentaessaan aikuisen lähelle paikallaan pysyvän leikin ja usein tytöt myös kertoivat 
aikuisille, mitä ovat tekemässä. Niinpä Fabesin mukaan poikien ongelmat ohjautuivat 
jo varhain heidän jäädessään sosiaalisessa kehityksessään enemmän omilleen. Sen sijaan 
tytöt saivat aikuisilta enemmän ohjausta kehittääkseen sosiaalisia taitojaan. Fabesin 
mukaan myös pojilla enemmän esiintyvään perinteisesti ”miehisenä” ominaisuutena 
pidettyyn negatiiviseen käytökseen oli aikuisen ohjauksella tai sen puutteella merkitystä. 
Niinpä vaikeuksia ei voidakaan pitää poikien biologisina ja välttämättöminä ongelmina, 
vaan tytöt vain hyödyntävät aikuisen antamaa ohjausta paremmin. Aggression katsotaan 

myös kuuluvan pojille ja sitä sallitaan heiltä enemmän. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 
165–166) 

Kallialan mukaan päiväkodissa aikuiset rajaavat lasten elintilan, leikin puitteet, ajan, 
välineet ja fyysisen tilan. Aikuisten tehtävänä on sekä varjella leikin välittömyyttä 
ja vapaaehtoisuutta että lisätä leikin tyydyttävyyttä ja pitkäkestoisuutta kuitenkin 
siten, että leikin hallinta säilyy lapsilla. Lasten psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden 
takaaminen kuuluu luonnollisesti myös aikuisen vastuulle. Aikuisen roolit ovatkin 
osittain päällekkäisiä, toimia havainnoitsijana, osallistujana ja edellytysten luojana. 
Oleellisinta leikkiympäristölle on sen turvallisuus, ilman turvallista oloa lapset eivät 
uppoudu leikkiinsä. Aikuisen tulisi kuitenkin olla fyysisesti lähellä ja psyykkisesti 
saatavilla. Lisäksi puhuttaessa alle kolmivuotiaista, tarvitsevat he ajoittain 
”turvallisuustankkausta” kesken leikin. Kallialan mukaan orastava itsenäistyminen 
ilmeneekin vuorottelemalla sylin ja leikin välillä. Hän myös viittaa ranskalaiseen 
tutkimukseen, jonka mukaan parivuotiaiden leikissä oleellista on aikuisten ja lasten 
välinen näköyhteys. Tutkimuksen mukaan päiväkodin huonetilaa jakaneet 80 sentin 
korkuiset hyllyt ja seinäkkeet vähensivät lasten leikkimistä näkymättömissä toistensa 
kanssa verrattuna näkösälläoloon ja leikkiminen väheni kokonaisuudessaankin. 
Myös ulkotiloissa lapsi tarvitsee Kallialan mukaan ”turvatakuun”, turvallisuuden 
perustuessa kontaktin vakauteen ja ennakoitavuuteen. Jotta päiväkodissa aikuinen olisi 
mahdollisimman saatavilla, onnistuu se Kallialan mukaan luontevimmin pienryhmissä. 
(Kalliala 2008, ss. 50–51)

Kalliala pohtii myös fyysisen ympäristön merkitystä leikin kannalta, eli kutsuuko se 
leikkiin? Hänen mukaansa anglosaksisessa maailmassa varhaispedagogiikan keskeisenä 
osana on ”virikkeisen leikki- ja oppimisympäristön luominen vesi- ja hiekkaleikkeineen, 
pienvälineineen, roolivaatteineen ja erilaisine peleineen”. Huolella ylläpidetyn ja 
rakennetun, sekä aika ajoin uudistetun toimintaympäristön oletetaan auttavan lapsia 
itsenäistymisessään, vastuunotossa, oman oppimisensa haltuunotossa ja valintojen 
tekemisessä. Kyseinen ympäristö pyrkii yllyttämään lapsia tutkimiseen, kokeilemiseen 
ja oman kiinnostuksensa mukaiseen leikkiin. Ihanteet kuitenkin harvemmin vastaavat 
todellisuutta. Kalliala viittaa Pirkko Mäntysen vuonna 1997 tekemään tutkimukseen, 
jossa tutkittiin pikkulasten leikin edellytyksiä päiväkodeissa. Kallialan mukaan 
tutkimuksen ”vanhuudesta” huolimatta sen tulokset ovat edelleen ajankohtaisia. 
Mäntysen mukaan osan edellytystekijöiden suhteen näytti olleen ongelmia. Leikkivälineet 
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eivät toki koskaan puuttuneet kokonaan, mutta niitä ei ollut tarpeeksi. Vaikka varsinaisia 
pohjanoteerauksia ei tutkimuskohteista löytynytkään, kertoi tutkimus osaltaan karua 
kieltä useimpien ryhmien leikkivälineiden niukkuudesta ja yksipuolisuudesta. Etenkin 
”funktionaaliseen esineleikkiin” (esim. koti- ja nukkeleikkiin sekä roolileikin alkeisiin) 
välineitä oli tutkimuksen mukaan riittämättömästi. (Kalliala 2008, ss. 58–59)

Kalliala myös esittää joukon kiinnostavia kysymyksiä. Millaiset asiat kiinnittävät lapsen 
huomion? Minkälaiseen toimintaan lasta esineympäristö houkuttelee? Miten ikä ja lasten 
kehitystarpeet huomioidaan ympäristössä? Kallialan mukaan onkin kiintoisaa pohtia, 
kuinka tietoisesti tahi sattumanvaraisesti esineympäristö päiväkodissa on tarkalleen 
rakentunut. Onko sen taustalla selkeä pedagoginen näkemys vai vastavuoroisesti sen 
puute? Tullessaan ensi kertaa päiväkotiin lapsilla voi olla paljonkin leikkikokemuksia. 
Tällöin he tuovatkin mukanaan päiväkotiin oman leikkihistoriansa muiden lasten 
hyväksi. Hänen mukaansa loppujen lopuksi on kuitenkin kohtuutonta edellyttää, 
että pienet etenkään alle kolmevuotiaat lapset pystyisivät suuremmin vaikuttamaan 
leikkinsä edellytyksiin päiväkodissa. Koska päiväkodin esineympäristö on aikuisten 
rakentama, on lasten lähes mahdotonta saada ”haluttomia aikuisia” muuttamaan 
suhtautumistaan ja omaksumaan aktiivisempaa roolia suhteessa leikkeihinsä. Kallialan 
mukaan aikuiset myös määrittelevät sen, kuinka paljon leikille annetaan tilaa ja aikaa, 
sekä millaisissa ryhmissä leikitään. Kallialan mukaan tämä onkin luonnollista seurasta 
aikuisen ja lapsen suhteen epäsymmetrisyydestä. Luonnollisesti siis aikuinen päättää 
useista asioista, mutta vallankäytön tapa määrittääkin, käytetäänkö sitä lasta vastaan 
vai hänen hyväkseen. Kalliala toteaakin, että aikuisen vetäytyminen leikkitilanteista on 
vahva kannanotto. Osoittamalla lapsella paikan tasavertaisessa vertaisryhmässä omiensa 
parissa aikuinen samalla riistää lapselta leikin täyteen mittaansa kehittävän edellytyksen. 
(Kalliala 2008, ss. 60–61) Jotta päiväkodissa toteutuisi mahdollisimman luova lasten 
leikki, tulisi esine- ja toimintaympäristön ollakin rikas ja aikuisten rohkaista lapsia sen 
ennakkoluulottomaan käyttöön rajoittamisen sijaan.

Kallialan mukaan lapsella on tarve kiinnostuksenkohteiden suuresta variaatiostakin 
huolimatta tutkia kaikkea uutta ja tuntematonta. Mittaamalla sitoutumista voidaan 
määritellä tekemisen mielekkyyden merkitystä lapselle. Mitä korkeampi on sitoutumisen 
aste, sen merkityksellisempi on kokemus lapselle. Yleisesti sitoutuneisuudella voidaan 
nähdä tarkoitettavan inhimillisen toiminnan ominaisuutta, jolle ominaista on 
keskittyminen ja sinnikkyys. Tunne osallisuudesta, motivaatiosta ja lumoutumisesta ovat 

tunnusmerkkejä sitoutumiselle, kuten myös voimallinen ruumiillisen ja henkisen energian 
tunne. Kalliala viittaakin äärimmäistä sitoutumisen tilaa kuvaavaan käsitteeseen ”flow”, 
eli virtaus. Kun saavutetaan ns. ”virtauksen tila”, liittyvät Kallialan mukaan mentaaliset 
ja motivaationaaliset tekijät toisiinsa luoden suotuisat olosuhteet syväoppimiselle. 
Kallialan mukaan sisäisesti motivoitunut lapsi sitoutuu voimakkaimmin hänen 
kykyjensä ylärajoilla olevaan toimintaan. Vaatimustason tulisikin olla optimaalinen, 
liian helppo ei vaadi keskittymistä ja liian vaikeaan lapsi on kykenemätön tarttumaan.  
(Kalliala 2008, ss. 64–65) 

Kalliala viitta Roger Caiolloisiin, jonka mukaan leikki menettää jotain olennaista 
itsestään, jos siihen pakotetaan, tai edes suostutellaan. Sen viehätys ja hauskuus 
perustuu spontaanin ja tiedostamattoman sitoutumisen seuraukseen. Leikin mukaansa 
temmatessa siitä tulee ”todellista”. Täydellisen leikin yhteydessä virtaus, ”flow”, saa 
uppoutumaan siihen tarjoten spontaanin ilon ja riemun tunteita, sekä luoden tunteen 
itsen, toiminnan ja ympäristön erottamattomuudesta. (Kalliala 1999, s. 36) Caiollois 
on omassa leikkiteoriassaan päätynyt jaottelemaan leikin perustyyppeihin neljän eri 
pääteeman mukaisesti, joita ovat kilpailu (kreik. agon), sattuma (kreik. alea), kuvittelu 
(kreik. mimicry) ja huimaus (kreik. ilinx). (Kalliala 1999, s. 40)

Kilpailu (agon) on monien leikkien lähtökohtana ja mahdollisuuksien yhdenvertaisuus 
on keinotekoisesti luotu siihen. Kilpailun aiheena voi olla mikä tahansa alkaen siitä kuka 
pystyy katsomaan pisimpään aurinkoon tai olemaan pisimpään räpsyttämättä silmiään. 
Puhtaimpia esimerkkejä sattumasta (alea) ovat erilaiset noppapelit, ruletti yms. Näiden 
leikkien viehätys perustuu juuri sattumaan, eikä sen epäoikeudenmukaisuutta haluta 
eliminoida. Kuvitteluleikki (mimicry) edellyttää tilapäistä sitoutumista ja suostumista 
illuusioon, tai vähintään suljettuun, erilliseen, sopimukseen perustuvaan ja jossakin 
mielessä fiktiiviseen maailmaan. Lasten leikit perustuvat kuvitteluleikissä jäljittelyyn, 
suhde tapahtumiin, esineisiin ja tilanteisiin taas kuvitteluun. (Kalliala 1999, ss. 42–43) 
Huimauksella (ilinx) viitataan leikkeihin, joissa havaitsemisen ja aistimisen luotettavuutta 
hetkeksi järkyttämällä halutaan tuottaa ”nautinnollinen pyörtymyksen tunne” (Kalliala 
1999, s. 45). Leikki voi myös sisältää elementtejä useammasta ryhmästä, kuulumatta 
näin puhtaasti mihinkään neljästä kategoriasta (Kalliala 1999, s. 47). Lisäksi aivan 
kaikkia leikkejä ei voida luokitella selkeästi mihinkään kategoriaan, usein nämä leikit 
ovat pienimuotoisia ja lyhytkestoisia, kuten esim. lumienkelien tekeminen (Kalliala 
1999, s. 149).
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Lasten omat kilpailuleikit (agon), etunenässä perinteiset pihaleikit, ovat jatkuvasti 
vähentyneet verrattuna vaikkapa suurten ikäluokkien kotipihoillaan leikkimiin 
tervapataan, kirkonrottaan yms. Lasten ajasta kilpailevat lisääntynyt harrastustoiminta, 
televisio, tietokone, erilaiset pelit ja älypuhelimet. Lisäksi ikäsegregaatio ja syntyvyyden 
aleneminen ovat vähentäneet leikkijöiden määrää pihoilla. (Kalliala 1999, ss. 85–
86 & s. 90) Sattumaan (alea) perustuvat lasten omat leikit ovat lähinnä sattuman 
välikappaleina toimivia erilaisia loruja, kuten leikinalkajaislorut (Kalliala 1999, ss. 
96–97). Lasten omien kuvitteluleikkien (mimicry) maailmaa hallitsevat kuusivuotiaille 
erilaiset ajankohtaiset teemat, kuten koti, nainen ja mies, seikkailu, taistelu ja aikuisten 
erilaiset kilpailuleikit (urheilu- ja tietokilpailut jne.) (Kalliala 1999, ss. 103–104). 
Kuusivuotiaiden monet seikkailut tapahtuvat satumaassa rakentuen perinteisten 
satuhahmojen, kuten prinssien ja prinsessojen ja kuninkaiden ja kuningattarien varaan 
(Kalliala 1999, s. 124). Huimaukseen perustuvat leikit (ilinx) näyttävät kumpuavan 
syvältä, kehittyneiden eläintenkin leikkiessä samalla tavalla keskenään. Näiden 

fyysisten ja villien leikkien tavoitteena on fyysinen huimaus ja psyykkinen pyörrytys. 
(Kalliala 1999, s. 138) Fyysisen huimauksen tavoittelun voidaan Kallialan mukaan 
nähdä kuuluvan aikuistenkin mielestä lapsien elämään esimerkiksi varustaessamme 
leikkipaikkoja vuosikymmenestä toiseen keinuilla ja liukumäillä. (Kalliala 1999, s. 147)

Lasten leikkikulttuurin voidaan nähdä toisaalta olevan kiinteä osa kulttuuria, jossa 
se muodostuu, toisaalta myös oma erillinen osakulttuurinsa, joka vaatii erityistä 
”kulttuurista pätevyyttä” (Kalliala 1999, s. 50). Varsinaisten leikkien lisäksi 
leikkikulttuuri koostuu lauluista, loruista, tarinoista, arvoituksista, hokemista, vitseistä 
ja myös tapauskohtaisesta kiusoittelusta, härnäämisestä ja ääntelehtimisestä. Aikuisten 
tuottaman lastenkulttuurin pikemminkin pysyvyyttä edustaessa vaihtelee lasten 
leikkikulttuuri tilanteen mukaan. Myös leikkijöiden iällä, sukupuolella ajalla ja paikalla 
on vaikutusta leikkikulttuurin perusluonteen mukaiseen muunteluun. (Kalliala 1999, 
s. 55) 

Viikinmäen korttelitalon piha. EK
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Kalliala lainaa Rafael Helankoa, jonka mukaan mielipaikkoinaan hiekkalaatikkoja 
pitävät alle kuusivuotiaat muodostavat oman ryhmänsä, kun 6-8 – vuotiaana näyttävät 
kehittyvän porukalle välttämättömät sosiologiset edellytykset. Lapset saattavat kuitenkin 
aloittaa spontaaneissa leikkiryhmissä -ryhmiin liittymisen jo 3-4 – vuotiaina, mutta 
näin nuorille on osana yleensä vielä katselijan sivurooli. Usein ryhmän isoimmat lapset 
ovat leikkikulttuurin varsinaisia luojia, kantajia ja katkojia. Tällaisten ikäjakaumansa 
puolesta heterogeenisten leikkiryhmien määrä on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt 
yhteiskuntamme tiukan ikäjaon heijastuessa myös lasten leikkiin. Päiväkotilasten 
leikkikulttuuri on puhtaasti päiväkodin isoimpien, 6-vuotiaiden harteilla. (Kalliala 
1999, ss. 55–56) Alle kouluikäisten lasten leikin pääreviirit ovat päiväkoti ja koti 
(Kalliala 1999, s. 60). Strandell toteaakin päiväkodin olevan yhteiskunnassamme yksi 
niitä harvoja paikkoja, jossa lapset tapaavat toisiaan ja se onkin keskeisellä sijalla monen 
pikkulapsen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa (Strandell 1995, s. 7).

Kallialan mukaan kaikkein ihanteellisimmissa olosuhteissa lapset tavoittavat kaikkien 
eri leikkityyppien viehätyksen leikeissään, aina kilpailusta sattumaan ja kuvittelusta 
huimaukseen. Leikit ammentaisivat sisältönsä niin lasten omasta kokemusmaailmasta, 
aikuisten ja lasten erillisistä ja yhteisistä reaalimaailmoista kuin myös lasten ja aikuisten 
fiktioiden ja fantasioiden maailmasta. (Kalliala 1999, s. 176) Kallialan mukaan leikin 
tärkeyden toteaminen ei välttämättä suomalaisessa päiväkotikulttuurissa tarvitse edes 
perusteluita, sillä sitä pidetään lapsen elämän keskeisenä ja luonnollisena asiana. Tämän 
itsestäänselvyyden taustalla vaikuttaa fröbeliläinen leikkiä vahvasti korostava perinne. 
Leikin tärkeyden ymmärtäminen yleisesti puheen tasolla ei kuitenkaan kerro mitään 
siitä, miten aikuiset leikin käytännön tasolla kohtaavat. (Kalliala 1999, ss. 225–227) 

On helppoa yhtyä omien kokemusteni valossa Kallialan näkemykseen siitä, että 
suomalaisessa päiväkotikulttuurissa puhtautta ja järjestystä korostetaan hyvin 

Leikkipuisto 
Lahnalahti. 
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voimakkaasti (Kalliala 1999, s. 208). Päiväkodeissa leikkiä rikastuttavan materiaalin 
karttaminen selittyy Kallialan mukaan osittain sillä, että likaantuva ja roskaava 
materiaali ei puhtautta voimakkaasti korostavassa yhteiskunnassamme läpäise 
”kulttuurista siisteysseulaamme”. Järjestystä ylläpitämällä suojaudutaan ehkäpä myös 
lasten maailmaa vastaan, jota pidetään kaoottisena, anarkistisena ja arvaamattomana. 
Jos lasten leikkiä kunnioittavat käytännöt vaativat ymmärryksen lisäksi vielä 
vaivannäköäkin, jäävät ne ”kulttuurisessa seulonnassa” auttamattomasti toiseksi. 
Pyrkiminen leikin rikastuttamiseen leikkiympäristöä jatkuvasti muokkaamalla ei kuulu 
päiväkotikulttuuriimme. Luonnollisesti erilaisia teollisesti valmistettuja leikkivälineitä 
uusitaan ja hankitaan lisää, mutta tarvetta uusien materiaalien käyttämiseen 
leikkiympäristössä tai sen kokonaisvaltaisempaan muotoilemiseen ei Kallialan mukaan 
vaikuta olevan. Niinpä myös leikkivälineiden osalta noudatetaan päiväkotien ääneen 
lausuttuja ja lausumattomia koodistoja johdonmukaisesti. (Kalliala 1999, ss. 244–245) 
Strandellin mukaan taas moderni leikki on helposti eriytynyttä toimintaa, jota varten 
tarvitaan siihen tarkoitukseen suunniteltuja leluja ja varusteita sekä käyttötarkoitusta 
varten suunniteltuja tiloja (Strandell 1995, s.9). Strandellin usko pedagogiseen leikkiin 
ei jää epäselväksi hänen väheksyessään lasten mielikuvituksen luomisvoimaa.

Kallialan mukaan suhtautuminen erilaisiin luonnonmateriaaleihin, laudanpätkiin ja 
pressunpalasiin vaihtelee toki maittain. Englannissa ”roinansietokyky” on Kallialan 
mukaan huomattavasti Suomea korkeampi ja niinpä erilaista sekalaista leikkimateriaalia 
on käytettävissä runsaasti etenkin siellä, jossa leikin tärkeyttä korostetaan. Saksassa 
taas luonnonmateriaalin lisääntyminen joissakin päiväkodeissa selittyy yllättävällä 
ajatuksella ehkäistä kuluttamis- ja huumeriippuvuutta poistamalla päiväkodista lelut, 
jolloin mahdollinen kehittyvä leluhimo saadaan taltutettua. Niinpä pelkkä lasten oma 
kiinnostus luonnonmateriaaleja kohtaan ei kuitenkaan riitä niiden liittämiseksi osaksi 
päiväkotien materiaalitarjontaa, vaan tarvitaan leikkiä suurempi aate taustalle. Aatteen 
varjolla voidaankin vaikkapa poistaa ensin lelut ja sitten korvata ne leikin välineiksi 
muuntuvalla materiaalilla. (Kalliala 1999, s. 244)

Kalliala kirjoittaa, että luonnollisesti kasvatuskulttuurin murroksella ja yhteiskunnallisilla 
kehitystrendeillä on vaikutuksensa myös lasten omaan leikkikulttuuriin ja kehityksen 
pääsuunta on kulkenut epäröimättömästä epäröivään kasvatuskulttuuriin. Epäselvä 
ja epäröivä kasvatuskulttuuri merkitseekin monessa suhteessa epäselviä rajoja, jotka 
joissain tilanteissa joustavat lasten vapaan leikin hyväksi ja joissain hämärtyessään jättävät 

turvattoman lapsen selviämään yksin. Siinä missä päiväkodin ”kokopäivälapsi” vielä 
70-luvulla oli sosiaalisesti leimaava ilmaus, on se myöhemmin vakiintunut neutraaliksi 
kaupunkilaiseksi ilmaukseksi. Muutamassa vuosikymmenessä kuusivuotiaiden 
kaupunkilaislasten leikin ja liikkumisen reviiri on myös supistunut entisestään lähinnä 
liikenteen vilkastumisen johdosta. Aina ei edes kerrostalon pihaa koeta turvalliseksi. 
(Kalliala 1999, ss. 275 & 277–278) Onpa kerrostalojen pihoilla yksin leikkivistä 
alle kouluikäisistä lapsista tehty jopa naapurien toimesta lastensuojeluilmoituksiakin 
(Helsingin Sanomat 2015).  

Kallialan mukaan leikkikulttuurissa on ollut selkeästi havaittavissa siirtyminen lasten 
tuottamasta kulttuurista kohti aikuisten tuottamaa lastenkulttuuria. Kirkonrotasta 
siirtyminen lopulta jalkapallon pariin antaa kilpailun elementille uuden merkityksen 
ja aikuisten määritellessä ”leikin” säännöt lasten sijaan, luopuvat lapset omasta 
leikkikulttuuristaan. (Kalliala 1999, s. 280) Ikäsegregaatio, ryhmähoito, työelämän 
rakenteet, epäröivä kasvatuskulttuuri ja jälkimoderni elämäntapa jättävät lapset 
yhä enemmän yksin, samalla kun vääristävästi valikoituneen etäinen aikuismaailma 
tunkeutuu lasten maailmaan. Kallialan mukaan leikkikulttuuri vaikuttakin olevan 
taantumassa ja suurimpana uhkana sille ovat ennemminkin hyvää tarkoittavien mutta 
yli-innokkaiden ajanmukaisia ja pedagogisia leikkejään tuputtavien kasvattajien sijaan 
lähinnä leikille vihamielinen viestintäympäristö ja jälkimoderni elämäntapa epäröivine 
kasvatuskulttuureineen. (Kalliala 1999, ss. 293–294) 

Sinkkonenkin toteaa leikin saarekkeen alan näyttävän pienentyvän uhkaavasti, lisäksi 
usean lapsen ”elämysten skenaarion” ollessa muiden kuin heidän itsensä kirjoittamia 
(Sinkkonen 1998, s. 213). Airas ja Brummer puolestaan toteavat leikistä nauttimisen 
vaarantuvan aikuisten häiritessä sitä liikaa tai mikäli leikkiin sisällytetään liikaa 
pedagogisia tai aikuisten mielestä yleisesti kehittäviä päämääriä. Heidän mukaansa 
normaaliin leikkiin ei kuuluisi liittyä ulkopuolisia tavoitteita, tulkintoja tai vaatimuksia. 
(Sinkkonen 2003 (toim.), s. 176) Kalliala kritisoi lisäksi puheita oppivelvollisuusiän 
laskemisesta, sillä hänen mielestään leikille tuskin kyetään luomaan ihanteellisia 
olosuhteita oppivelvollisuuskoulussa, kun siihen ei ole päiväkodeissakaan kyetty, joissa 
leikki kuitenkin katsotaan keskeisimmäksi toimintamuodoksi. Mikäli leikki halutaan 
ottaa vakavasti, tulee sille Kallialan mukaan luoda edellytykset tarjoamalla riittävästi 
aikaa ja tilaa, sekä runsaasti henkistä ja aineellista leikkimateriaalia. Tällainen ympäristö 
on myös hyvä oppimisympäristö pienelle lapselle. (Kalliala 1999, s. 300)
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3.6. Laitos, koti vai seikkailupaikka?

Kuten esimerkiksi Kallialakin toteaa, päiväkoti on nimeään myöten ristiriitainen laitos, 
joka toisaalta julistaa olevansa koti. Hänen mukaansa päiväkotien arkkitehtuurissa 
yritettiin 80-luvulla sovittaa tätä ristiriitaa panostamalla inhimillisiin sisätiloihin, 
jotka ajoittaisesta kömpelyydestäkin huolimatta olivat luontevia ja elämänmakuisia. 
Sen sijan 90-luvun päiväkotiarkkitehtuuria leimasi kireälle virittyneisyys, lapsille 
ankaria ja selkeitä muotoja tarjoavassa ympäristössä kodin ja laitoksen ”paradoksi” 
näyttäytyi Kallialan mukaan entistä jyrkempänä ensimmäisen mielleyhtymän koskiessa 
jotain muuta, kuin leikkiympäristöä. Etenkin suurempien päiväkotien interiöörit 
kiiltävälattiaisine käytävineen, vuode- ja wc-rivistöineen, kylmine yleisvaloineen 
ja laitoskeittiöineen viestittivät laitoksenomaisuudesta. Huonekasveille, matoilla, 
kohdevalaisimilla ja lepohuoneiden noja- ja keinutuoleilla taas pyrittiin luomaan 
kaivattua kodinomaisuutta. (Kalliala 1999, s. 242) Myöhemmin Kalliala kirjoittikin, 
että sekä hänen omien havaintojensa että tutkimustulosten mukaan Suomessa päiväkotien 
leikki- ja oppimisympäristöt ovat usein varsin heikkotasoisia (Kalliala 2012, s. 73). 
Etenkin uusimmissa päiväkodeissa tunnutaan suunnittelijoiden puolelta pyrkimään 
erilaisten lapsiin oletetusti vetoavien elementtien käyttöön ja päiväkodin henkilökunta 
tietysti pyrkii sisustamaan tiloja parhaan kykynsä mukaan, välillä paremmalla ja välillä 
ei niin hyvällä menestyksellä. Kuitenkin itse päiväkotitiloja, niin uusia kuin vanhojakin, 
leimaa jatkuvasti tämä sama laitosmaisuus ja tehokkuusajattelu, erityisesti piha-alueiden 
pienentyessä Helsingissä jatkuvasti. 

Kallialan mukaan 90-luvun lopulla oli havaittavissa selkeä muutos päiväkotien 
seinillä lasten piirustusten ja maalausten selkeästi vähentyessä ja korvaantuessa yhä 
enenevissä määrin kirjaimilla ja numeroilla, joita hänen mukaansa 50-luvulla ei ollut 
lainkaan. Näiden koulumaailmaan viittaavien elementtien lisäksi päiväkotiympäristö 
hänen mukaansa on usein aneeminen ja keinotekoinen aikuisen järjestyksestä viestivä 
ympäristö, jossa on kotiin verrattuna hyvin niukasti hetkellisen leikin välineiksi 
muuntuvaa ja muutettavaa materiaalia. Päiväkotiympäristö tarjoaakin siis sitä, mitä 
aikuisten mielestä lapset leikeissään tarvitsevat. (Kalliala 1999, ss. 242–243) Aikuisten 
käsissä on päiväkodin fyysisen ympäristön kaikkien yksityiskohtien hallinta ja niinpä 
se kertookin osaltaan vallitsevista lapsuutta, lapsia ja varhaiskasvatusta koskevista 
käsityksistä (Kalliala 2012, s. 212). Toisinsanottuna paljon paasatun lapsilähtöisyyden 
sijaan näyttäytyykin todellisuudessa vankkumattomasti aikuisjohtoisuus. Aiheellista 

toisaalta on kysyä, kuinka paljon sitten lasten omaa ääntä kuuntelee diplomityötään 
tekevä opiskelija, joka pohjaa tietonsa aikuisten kirjoittamiin kirjoihin ja näiden 
näkemyksiin? Toki pohjalla on myös omat kokemukseni, mutta etenkin kirjallisuuden 
pohjalta lasten ääni kuuluu vain välillisesti.

Kallialan mukaan myös esineympäristön kautta voidaan tarkastella leikin 
mahdollisuuksia. Vaikka kuinka vallitsisi jonkinlainen konsensus siitä, mitä lapset 
tarvitsevat ja kaipaavat, ajaudutaan sanoista tekemättömyyteen luvattoman usein. 
Esimerkiksi jo yli sadan vuoden yksimielisyys luonnonmateriaalien sopivuudesta leikin 
välineiksi ei silti ole tuonut kiviä, keppejä, käpyjä tai kääpiä päiväkotiympäristöön 
50-luvulla eikä 90-luvullakaan. Hiekka- ja vesileikit ovat sen sijaan kuuluneet päiväkotien 
ja lastentarhojen tarjontaan ainakin periaatteessa vuosikymmeniä. Kalliala kuitenkin 
huomauttaa, että harvemmin 90-luvulla vesileikkialtaan ympäriltä tapasi lapsia siitä 
huolimatta, että altaiden täyttö ja käyttö olisi entisaikoja helpompaa. (Kalliala 1999, 
s. 243) Monesta päiväkodista löytyykin vesileikkeihin soveltuvat välineet, mutta myös 
omien kokemuksieni mukaan niiden käyttö on harvinaista.

Kallialan mukaan aneemisten leikkiympäristöjen yksinkertaistuspuheiden ohella 
taustavaikuttimena voi myös toimia puhtaasti henkilökunnan mukavuudenhalu ja 
ammatillinen osaamattomuus. Kallialan mukaan tilanteessa jossa leikkivälineitä on 
vähän ja ne ovat yksipuolisia, kykenevät pienet lapset seuraamaan fyysisen ympäristönsä 
tarjoamia vihjeitä käyttäen sellaista tarjontaa, joka jää aikuisilta tiedostamatta. 
Esimerkkinä Kalliala mainitsee tilanteen, jossa lapsi valjastaa leikkiinsä pihalta 
löytämänsä roskan. Kalliala huomauttaa lisäksi havainnosta, jonka mukaan lapsien 
tiedetään toivovan vettä päiväkodin pihalle aina silloin, kun heidän kanssaan on yhdessä 
pihoja ideoitu. Kallialan mukaan myös havainnointi paljastaa lasten sitoutuneisuuden 
leikkiin kasvavan, kun pihalla on lätäköitä tai vesisuihku. Hän myös huomauttaa 
luonnon tarjoamien leikkimateriaalien käytön lisääntyvän päiväkodin pihan ulkopuolella 
ja lasten innokkuuden lisääntyvän selvästi retkillä. (Kalliala 2008, ss. 216–217) 
Havainnot lasten innokkuudesta niin erilaisia lätäköitä kohtaan, kuin päiväkotipihan 
ulkopuolelle suuntautuvia retkiäkin kohtaan on hyvin helppo jakaa. Myös luonnosta 
löytyvä leikkimateriaali tuntuu olevan jopa siinä määrin lapsille mieluista, että hyvin 
tyypillisesti erilaisilta metsäretkiltä halutaan raahata jos jonkinlaista löydettyä karahkaa 
mukana. Lisäksi erilaiset löydetyt kivet yms. ovat monelle pienelle lapselle aarteita, joita 
halutaan visusti varjella haalareiden taskussa. 
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Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kertoo hyvin rakennetun 
ympäristön olevan viihtyisä ja se ”kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, 
toimimaan ja ilmaisemaan itseään monin tavoin” (Kalliala 2012, s. 214). Vaikka 
hypoteettisesti onnistuttaisiinkin rakentamaan virikkeellinen ja tarkoituksenmukainen 
lastenympäristö, sorrutaan Kallialan mukaan ”varhaiskasvatuksen erehdykseen” 
jättäessä lapset selviämään tässä ympäristössä keskenään sen sijaan, että kannateltaisiin 
ja tuettaisiin lapsia leikeissään ja vastaten heidän aloitteisiinsa (Kalliala 2008, s. 28). 
Hyvin rakennettu ja suunniteltu päiväkotiympäristö siis tarvitsee myös aktiivisia osaavia 
aikuisia.

Täytyy myös aina muistaa lasten erilaisuus ja esimerkiksi kuvittelukyvyn epätasainen 
jakautuminen. Joidenkin lasten on helppoa kuvitella, toisten tarvitessa enemmän 
välineitä leikkeihinsä. Myös parhaimmallakin kuvittelukyvyllä varustetut lapset 
haluavat toisinaan käyttää ”oikeita leikkivälineitä”. Täsmäleluista ei toisaalta aina 
seuraa täsmäleikkejä. Kalliala pitää kuitenkin selvänä, että ”tarpeeksi keskeneräinen” 
leikkimateriaali on hyvän leikkiympäristön tärkeä osa. Esimerkkeinä tällaisesta 
materiaalista hän mainitsee pahvilaatikot, simpukat, kävyt ja kankaat. Kouluympäristöön 
verrattuna lapsilla on päivähoidoissa huomattavasti enemmän aikaa vapaalle 
toiminnalle. Niinpä varhaispedagogiikan keskeinen osa onkin innostavan leikki- ja 
oppimisympäristön luominen aina höyläpenkeistä roolivaatteisiin, maalaustelineisiin ja 
vesi- ja hiekkaleikkeihin. (Kalliala 2012, ss. 215–216)

Tilasuunnittelun yhteydessä on Kallialan mukaan välttämätöntä huomioida tilojen 
tulevat käyttäjämäärät, niin lapset kuin aikuiset. Hänen mukaansa seinätkään eivät aina 
tunnu pysäyttävän ryhmäkokoja alati kasvattavia päättäjiä. Tilamitoitus kertoo selkeästi, 
kuinka monta neliömetriä lasta kohden tarvitaan. Vaikka lapsia ei käytäväpaikoille voi 
ottaakaan, lasketaan esimerkiksi Helsingissä neliöihin mukaan myös eteiset, käytävät 
ja komerot. Lisäksi ”saliryhmät” alkavat olla Kallialan mukaan vakiintunut käsite 
monessa kunnassa, sillä niin monta ylimääräistä ryhmää on jo perustettu juhla- ja 
liikuntasaleihin. Hän kysyykin, että miten kouluissa reagoitaisiin, jos vähin äänin 
vietäisiin juhla- ja liikuntasalit? (Kalliala 2012, ss. 159–160) Päiväkotien liikuntasaleja 
ei monesti pidetä arvossaan, vaikka ne olisivatkin vapaita, säästellään ja suorastaan 
pantataan niiden käyttöä ikään kuin ”pahan päivän” varalle. Erilaisista selityksistä 
huolimatta taustalla tuntuu useimmiten vaikuttavan pikimminkin henkilökunnan 
viitsimättömyys ja urautuneet käytännöt.

Strandell kirjoittaa tilojen vetovoimasta. Hänen mukaansa eniten lapsia näyttävät 
houkuttelevan tilat, joiden lattiapinta on suuri, jotka ovat useisiin suuntiin avoimia ja jotka 
ovat käyttötarkoitukseltaan vähiten ennalta määrättyjä. Sisätiloista houkuttelevimpia 
ovat salit, joilla Strandell tarkoittaa tässä yhteydessä käytännössä lähinnä lepotiloja, 
mahdollisia päiväkodin yhteisiä laulu-, liikunta- yms. tiloja. Strandellin mukaan 
lapset pitävät tiloista, joihin on helppo päästä, jossa useat ihmiset voivat oleskella 
samanaikaisesti ja joiden läpi kulkee paljon ihmisiä. Hänen havaintojensa mukaan 
esimerkiksi eräässä päiväkodissa lapset olivat valinneet toimintansa keskukseksi eteistilat, 
sillä ne ovat keskellä tapahtumia ja mahdollistavat helposti käsityksen muodostamisen 
ryhmän tapahtumista. (Strandell 1995, ss. 63–64) Eteistilojen käyttäminen erilaisiin 
leikkeihin tuntuu olevan päiväkodeissa yleistä, riippumatta siitä, että ne usein voivat olla 
vetoisia ja esteettisessä mielessä epämiellyttäviä.

Strandell puhuu myös päiväkodin siirtymisistä, tarkoittaen eteenpäin kulkemista niin 
ajassa, kuin useimmiten myös tilassa. Päiväkotipäivästä huomattava osa on siirtymistä. 
Milloin siirrytään ulkoa syömään, milloin aamupiiristä ulos, lepohuoneesta pukemaan 
ja pesun kautta välipalalle jne. Strandell huomauttaakin, että kaikki nämä päivänaikaiset 
siirtymiset pitävät sisällään lasten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Lisäksi 
huomattavan ajan lapset suunnittelevat tulevia tapahtumia. Hänen havaintonsa mukaan 
suunnittelusta kaikkein suurin osa on ”sosiaalista osallistumista koskevia pohdintoja ja 
neuvotteluja”. (Strandell 1995, s. 91)

Strandell mainitsee myös päiväkodin ”asemat”. Ne tarkoittavat päiväkotiympäristön 
valmiiksi suunniteltuja pisteitä, joiden tarkoituksena on houkutella lapsia tekemään 
tiettyjä ennalta suunniteltuja toimintoja. Jokainen asema omaa omat varusteensa ja on 
sijoitettu tarkkaan määrättyyn paikkaansa. Henkilökunnan ei välttämättä tarvitse tehdä 
kovinkaan paljon toiminnan aikaansaamiksesi, sillä asemat itsessään kanavoivat lapsia 
tietyn ennalta suunnitellun toiminnan pariin. Strandell huomauttaakin, että näin ollen 
useat aikuiset, kuten kunnallisen päivähoidon suunnittelijat ja päätöksentekijät, sekä 
arkkitehdit ovatkin tehneet jo etukäteen lasten puolesta paljon valintoja. Osa asemista 
muistuttaa yhteiskunnan tiettyjä toimintoja pienoiskoossa, esimerkiksi kotileikki 
pienoisuuneineen ja nukkenurkkauksineen. Monien asemien tavoitteena onkin saada 
lapsia luomaan tiettyjä rooleja, joiden käsitetään edistävän lasten kehitystä. Ulkotilat ovat 
perinteisesti rakentuneet vielä sisätilojakin selkeämmin asemien ympärille. Perinteisesti 
päiväkotien pihoilta löytyy niin keinuja, liukumäkiä, kiipeilyteline, hiekkalaatikoita 
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ja välinevarasto. Asemien osallistujamäärä on usein ennalta suunniteltu, kuten myös 
osallistujien väliset suhteet. Strandell toteaakin, että näin ollen suunniteltujen fyysisten 
ympäristöjen sisälle onkin rakennettu sosiaalinen järjestys. Asemia erottaa toisistaan 
se, kuinka pitkälle ja valmiiksi ne on rajattu käyttötarkoituksensa mukaan. Esimerkiksi 
kotileikkiin mahtuu vain tietty määrä lapsia kerralla ja pihalla keinulautaa mahtuu 
ennalta suunnitellun käytön mukaisesti vain kaksi lasta kerralla vielä sillä oletuksella, että 
laudan keinuttamiseksi heidän oletetaan tekevän yhteistyötä. Hiekkalaatikko onkin yksi 
harvoja asemia, jonka osallistujamäärää tai käyttötarkoitusta ei ole tarkasti määritelty 
etukäteen. Siitä syystä se onkin otollista maaperää lasten välisille vuorovaikutustilanteille, 
joita Strandellin mukaan usein värittääkin ”reviirin merkitsemiset ja puolustamiset sekä 
rajaneuvottelut”. (Strandell 1995, ss. 105–106)

Lähtökohtaisesti päiväkoti on eriytymätöntä tilaa, eli käyttäjäkohtaisia tiloja ei juuri 
ole lähinnä omaa vaatelokeroa lukuun ottamatta. Suurimmaksi osaksi paikoille ei 
voikaan esittää omistusvaatimuksia varusteiden ja leikkipaikkojen yms. ollessa yhteisiä. 
Strandell huomauttaakin, että mikään ei varsinaisesti todista, että lapset käyttäisivät 
ympäristöään suunnittelijoiden ja pedagogiikan ajattelemalla tavalla. Strandellin oma 
vaikutelma on, että päiväkodin sisätilat houkuttelevat lapsia ulkotiloja enemmän 
tilan ja rekvisiitan määrittelyyn ja käyttöön. Toiminnan pohjan muodostaa avoin ja 
eriytymätön tila. Lasten toimintojen tilallisena perustana onkin hänen mukaansa usein 
pelkkä avoin maanpinta tai lattia, josta käsin liitetään mukaan asemia ja rekvisiittaa 
rakennusaineeksi leikeille. Lasten tila-ajattelu onkin huomattavasti aikuisten ajattelua 
luovempaa ja ennakkokäsitysten värittämätöntä, lasten usein tuntiessa vetoa kaikkein 
vähiten ennalta suunniteltuja tiloja kohtaan. (Strandell 1995, ss. 106–107)

Strandellin mukaan aikuisen tärkeimpänä roolina onkin ehkäpä olla läsnä ihmisenä, 
joka luo turvallisuutta pelkällä olemassaolollaan ja joka on tarvittaessa lähettyvillä 
lasten tarvitessa neuvoa, apua, lohdutusta tai ihan vain keskustelukumppania. Strandell 
myös peräänkuuluttaa aikuisten roolia hyvien puitteiden luonnin suhteen, joissa kyse on 
paljolti ”ajan ja tilan hallinnoimisesta”. Aikuisilla hän tarkoittaa päiväkotihenkilökunnan 
lisäksi myös mm. arkkitehteja. Hän luonnehtii päiväkotia tiloiltaan melko jäykäksi, liian 
tarkasti suunnitelluksi ja ennalta määritellyksi. Strandellin mielestä muunneltavuuteen 
ja käytön monipuolisuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota tilasuunnittelussa. 
(Strandell 1995, ss. 184–185)

Suurpellon päiväkoti. EK
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Marjatta Kalliala kuitenkin kritisoi Strandellin Maria Montessorin hengessä kirjoitettuja 
leikkiin kielteisesti suhtautuvia näkemyksiä. On helppoa yhtyä Kallialan näkemykseen 
siitä, että Strandell ei kyseenalaista päiväkotikulttuurin vallitsevaa pirstoutuneisuutta, 
katkelmallisuutta ja sitoutumisen hetkellisyyttä, vaan pitää sitä postmodernin 
elämäntavan luontevana osana, ikään kuin tilanne olisi väistämätön ja luonnollinen, eikä 
tulosta aikuisten tiedostamattomasta ja tietoisesta toiminnasta. (Kalliala 1999, s. 298) 
Lisäksi Strandell vaikuttaa unohtavan erilaisten temperamenttipiirteiden merkityksen 
lasten mieltymyksistä kirjoittaessaan, eli ei huomioi yksilöllisiä eroavaisuuksia.

Soili Keskinen puolestaan kirjoittaa Jari Sinkkosen toimittamassa kirjassa Pesästä 
lentoon (2003), että ihanteellisessa päiväkodissa tulisi olla päiväkodin huonerakenteen 
sen salliessa tilaa niin sekaryhmille kuin erillisille tyttö- ja poikaryhmillekin. Hänen 
mukaansa pienet rauhalliset sopet tarjoaisivat tytöille mahdollisuuden vetäytyä 
esimerkiksi kotileikkivälineineen rauhassa rakentamaan monimutkaisiakin draamallisia 
kuvioita sisältäviä perhe- yms. leikkejä. Pojille taas tulisi mahdollistaa tilat, joissa rajutkin 
leikit olisivat mahdollisia ilman pelkoa ikkunoiden särkymisestä tai pikkuesineidein 
putoiluista. Keskisen mukaan myös sellaisia aktiviteetteja tarvittaisiin, joissa pojat ja 
tytöt voisivat keskenään toimiessaan välittää toisilleen oppimiaan elämään liittyviä 
normeja ja sääntöjä. (Sinkkonen 2003 (toim.), s. 229) Hän myös huomauttaa, että 
vaikka tila- ja pintamateriaaliratkaisut voivatkin osaltaan vähentää päiväkodissa syntyvää 
melua, syntyy motorista levottomuutta, hälyä, äänekkyyttä ja melua joka tapauksessa 
huomattavan paljon (Sinkkonen 2003 (toim.), s. 225).

Keskisen kirjoituksia tyttö- ja poikaryhmistä voi nyky-yhteiskunnassamme joidenkin 
tahojen viljelemien sukupuolineutraalien ihanteiden valossa pitää vanhakantaisina 
perinteisiin sukupuolirooleihin käpertyvinä, mutta omankin kokemukseni mukaan 
tyttöjen ja poikien leikit ovat luonteeltaan usein kovin erilaisia. Sukupuolten 
merkityksen väheksymistä tai sen häivyttämistä lapsuusiällä kokonaisuudessaan pidetään 
kehityspsykologiankin näkökulmasta haitallisena (Sinkkonen 1998, s. 53). Toisaalta 
yhtä lailla tytöillä voi olla halua rajumpien leikkien pariin ja pojilla taas rauhallisten ja 
”älyllisempien” leikkien pariin, joten mahdollisuus luonteeltaan erityyppisien leikkien 
leikkimiseen päiväkodissa pitäisikin mahdollistaa kaikille lapsille sukupuolestaan 
riippumatta. Esimerkiksi omassa lapsuudessani koin päiväkotiympäristön liian 
meluisaksi ja nimenomaan rauhalliseen ja yksityisempään leikkiin ei juuri ollut 
rajoitettujen tilaratkaisujen takia mahdollisuutta. Niinpä leikkiin syventymien harvoin 
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onnistuikaan likimainkaan samalla intensiteetillä, kuin kotioloissa.

Kirjassaan Unelmien päiväkoti – kohti parempaa oppimisympäristöä Mikael 
Kokljuschkin käsittelee ideaalisen päiväkodin luomista viitaten 2000-luvun alussa 
perustetun helsinkiläisen liikuntapäiväkoti Myrskyluodon ratkaisuihin. Kokljuschkin 
kirjoittaa, että ulkoilua ja sisällä tapahtuvaa toimintaa porrastamalla pystyttiin 
päiväkodin tiloja hyödyntämään paljon järkevämmin. Päiväkotien tarkasti määriteltyä 
päiväjärjestystä ei hänen mukaansa ole totuttu kyseenalaistamaan ja tähän huomioon 
on helppo yhtyä. (Kokljuschkin 2001, s. 20) 

Kokljuschkin toteaa aikuisten ehdoilla laadittujen aikataulujen ja tilojen merkitsevän 
paljolti lasten omien tunteiden ja tarpeiden tukahduttamista, samalla lasten 
omatoimisuutta rajoittaen. Hän pitää päiväkoteja pikkusievinä ja kauniina, muttei kovin 
tarkoituksenmukaisina ja käytännöllisinä. Erilaiset valaisimet, taideteokset ynnä muut 
esineet voivat esimerkiksi tehdä erilaisista liikuntaleikeistä ja pallopeleistä vaikeasti 
toteutettavia eri tiloissa. Liikuntapäiväkodin perustamisen yhteydessä arkkitehdin 
tilaan suunnittelemia toiminnan kannalta haasteelliset valaisimet esimerkiksi jouduttiin 
vaihtamaan päiväkodin toimesta valmistumisen jälkeen toimintaa paremmin vastaaviksi. 
(Kokljuschkin 2001, s. 61) Tällaiset tarinat tietysti osaltaan herättävät kysymyksen, että 
ketä tai mitä varten tiloja oikein suunnitellaan ja ovatko suunnittelijat aina tehtäviensä 
tasalla?

Kokljuschkin mukaan fyysiset tilat ovat vain kehys toiminnalle, johon käyttäjät 
puhaltavat elämän (Kokljuschkin 2001, s. 65). Suurimpana haasteena päiväkodissa hän 
pitää leikkirauhan takaamista kaikille lapsille samaan aikaan rajoittaen mahdollisimman 
vähän lasten omaehtoista, tässä yhteydessä usein liikunnallista toimintaa. Päiväkotien 
ja koulujen tilojen soveliasta käyttöä koskevatkin hänen mukaansa useat kulttuuriset 
tavat ja olettamukset. Päiväkoti Myrskyluodon lapsia kiinnostivat erityisesti sellaiset 
tilat, joissa on piilopaikkoja ja sellaiset paikat, joissa voi kiipeillä. Kodinomaisuuden 
ja pyrkimyksen esteettisesti kauniiseen ympäristöön ollessa etusijalla, ei Kokljuschkin 
mukaan liikunnan vaatimuksia ole päiväkotien tilasuunnittelussa juuri muistettu. Hän 
peräänkuuluttaakin, että päiväkotien tulisi antaa erilaisen paikallaan pysyvän toiminnan 
lisäksi tilaa ja mahdollisuuksia myös liikettä ja ääntä sisältävälle toiminnalle.
(Kokljuschkin 2001, ss. 67–69).  

Myrskyluotoon tarvittiin lasten haastattelujen perusteella yksi iso rakentelemisen ja 
toisaalta liikkumisen mahdollistava leikkihuone. Toivomuksena oli lisäksi pehmeä 
lattia, lasten ollessa näissä toiminnoissaan usein kontillaan. (Kokljuschkin 2001, s. 72) 
Paikasta toiseen liikkuminen kiipeämällä mahdollistettiin asentamalla kiipeilyseiniä 
ja kiipeilyverkkoja käytäville.  Lisäksi käytävien lattiapinnoille liimattiin ”askeleita”, 
joiden pyrkimyksenä oli lasten innostaminen kulkemaan ja hyppelemään tiettyjä reittejä 
pitkin. Käytävien seiniin kiinnitettiin lisäksi peilejä. (Kokljuschkin 2001, s. 75) Lasten 
ideoiden pohjalta siirrettiin puolapuut salin seinältä parven alle ja kiinnittämällä 
puolapuihin vielä köysiä, saatiin luotua yksi uusi suosittu liikuntapaikka (Kokljuschkin 
2001, s. 77). On tärkeää huomioida, että tällaiset ratkaisut vaativat myös henkilökunnalta 
vaivautumista hyödyntämään tehtyjä ratkaisuja, niiden pelkkä olemassaolo ei riitä. 
Usein vaaditaankin ehkäpä jonkinlaista henkilökunnan toimintakulttuurin muutosta. 
Erilaiset kiipeilyseinät ynnä muut eivät saa olla irrallisia installaatioita muuten tiukasti 
kontrolloidussa ja säädellyssä ympäristössä, vaan niiden tulisi liittyä saumattomasti 
kokonaisuuteen, kuten ne Myrskyluodon tapauksessa liittyvät. Kokljuschkin toteaa 
itsekin, että riittävät tilat eivät yksistään riitä, mikäli henkilökunta ei osaa (tai halua) 
hyödyntää niiden suomia mahdollisuuksia (Kokljuschkin 2001, s. 80).

Kokljuschkin mukaan lasten oppimista pyrittiin tukemaan oppimisympäristöä 
muokkaamalla, kuten laittamalla esille kirjaimia, geometrisia muotoja, numeroita ja 
muita samankaltaisia päiväkodissa käsiteltäviä asioita. Hänen mukaansa lasten törmätessä 
näihin vihjeisiin päivittäisessä ympäristössään mielenkiinto ja kiinnostus heräävät siten, 
että ”puolet oppimisesta on jo silloin tapahtunut”. (Kokljuschkin 2001, s. 78) Tämä 
päiväkotien ”kouluistuminen” on kuitenkin Kallialan mukaan valitettava suuntaus 
ja toisaalta seinien, lattioiden, kattojen ja portaiden päällystäminen ja varustaminen 
aina kirjaimista köysiin jne., luo helposti ympäristöstään liikaa virikkeitä tarjoava, 
sotkuisen, sekavan ja tyylittömän sekamelskan (ks. esim. Kalliala 1999, ss. 242–243; 
Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, ss. 44–45; Ladberg & Björling 1984, s. 182). 
Kokljuschkin tekeekin vahvoja olettamuksia oppimisen tapahtumisesta ja valitettavasti 
oletusta ympäristön sekaisuudesta vahvistavat kirjan kuvituskuvat. Niiden perusteella 
liikuntapäiväkodin sisätilat vaikuttavat tyypillisen sekavilta ja keskittymiskykyä 
häiritseviltä alkaen eriparisista matoista, täysistä hyllyistä, sekä sekalaista sälää ja 
paperia täynnä olevista seinistä. Kokonaisuus välittyy kaoottisena ja tässä tapauksessa 
vähemmän olisi enemmän. Etenkin vanhemmille päiväkodeille on tyypillistä tietty 
kalusteiden eriparisuus, joka tietysti voi parhaimmillaan lisätä kodinomaisuutta, mutta 



70

monesti pahimmillaan luo tietynlaisen kierrätyskeskusmaisen tai kirpputoritunnelman. 
Voidaankin myös esittää kysymys, että onko lapsilla ylipäänsä tyylitajua? Päiväkoteihin 
monesti yhdistyvä ”tanttatyyli” kun sotii perinteisesti arkkitehtien pelkistettyä 
tyylitajua vastaan. Kuitenkin esimerkiksi Dudekin mukaan lapset kyllä tunnistavat 
iästään huolimatta laadun ja hyvän suunnittelun sellaista kohdatessaan (Dudek 2005, 
s. xvi).

Kokljuschkin mukaan päiväkodit tuntuvat usein olevan suunnitellun liiaksi hiljaisista 
toiminnoista nauttivia lapsia silmälläpitäen. Hän esittääkin kysymyksen, voisivatko 
päiväkodit muuttua enemmänkin seikkailupaikoiksi, joissa erilaisten elämysten, niin 
tiedon, tunteen kuin toiminnankin maailmasta olisi mahdollista kokea. (Kokljuschkin 
2001, s. 80) Hänen mukaansa päiväkotien tilaratkaisuissa on perinteisesti suosittu 
paljon rauhallisissa tiloissa viihtyviä yksin tai pienissä ryhmissä toimivia lapsia. 
Kokljuschkin pitää suomalaisen päiväkotiympäristön monipuolistamista yhtenä 
suurena haasteena. (Kokljuschkin 2001, s. 83) Hänen mukaansa lasten tulisi saada 
kokea jännittäviä, pelottavia, rauhallisia ja tunnelmallisia asioita. Lapsen tulisi saada 
valita metelin ja hiljaisuuden välillä, kokeilla rajojaan ja taitojaan omilla äärirajoillaan ja 
ottaa mallia muista ja toimia itse mallina. (Kokljuschkin 2001, s. 85) Hänen mukaansa 
päiväkodeissa usein vallitseva samanlaisuusideologia tuntuisi suosivan sopeutuvaisia 
lapsia, jolloin päiväkodin toimivuus nähdään usein lasten tarpeita ja tunteita tärkeämpinä 
(Kokljuschkin 2001, s. 89).

Kokljuschkin on oikeassa siinä, että suomalaisen päiväkotiympäristöjen 
monipuolistaminen olisi paikallaan. Luovuutta ja mielikuvitusta stimuloivia tiloja 
kaivattaisiin. Oman kokemukseni mukaan suurin ongelma päiväkotien tilojen suhteen 
on se, että erilaisia tiloja ei tahdo löytyä riittävästi. Niinpä samassa tilassa joudutaan 
yrittämään leikkiä rauhallisia ja keskittymiskykyä vaativia, sekä meluisampia ja 
riehakkaampia leikkejä samaan aikaan. Tästä ei seuraa kuin yhteentörmäyksiä, stressiä 
ja yleistä tyytymättömyyttä. Toisaalta päiväkotien muuttaminen ”seikkailupaikoiksi” 
ei sekään kuulosta pedagogisessa mielessä ja temperamenttitutkimuksen nojalla 
rationaaliselta. Jos jonkin suuntauksen väliltä pitäisi valita, temperamenttitutkimuksen 
valossa on helppoa sanoa rauhallisuutta ja hiljaisuutta edistävien sisätilojen olevan 
toimintaympäristön kannalta parempi ratkaisu. Ideaalisessa tilanteessa myös rajummille 
leikeille toki olisi hyvä tarjota mahdollisuus myös sisällä. Luodessa tällaisia rajumman 
leikin ympäristöjä on erittäin tärkeää huomioida melun negatiiviset vaikutukset 

oppimisen ja jaksamisen kannalta. Tässä yhteydessä on tärkeää nostaa esille erikseen 
myös henkilökunnan jaksaminen jatkuvassa metelissä. Melua ja esimerkiksi runkoääniä 
synnyttävien tilojen sijoituksessa on tärkeää huomioida, että ne eivät sijainnillaan 
häiritse esimerkiksi lepohuoneissa tapahtuvaa tärkeää päivälepoa. Esikouluikäiset 
saattavat viettää lepohuoneessaan vain puoli tuntia lepäillen, kun taas pienemmät lapset 
voivat nukkua kaksikin tuntia. Nämä erilaiset tarpeet tulee huomioida ja lasten oikeus 
häiriöttömään lepoon taata. Toisaalta esimerkiksi Kalliala muistuttaa, että epätoivoisten 
”jokaiselle jotakin” – kompromissien sijasta voisivat päiväkodit aivan hyvin myös 
profiloitua erilaisten näkemysten mukaisesti (Kalliala 2012, s. 96). 

3.7. Keinut ja turvahiekkaa – piha-alueiden alennustila

Päiväkotien piha-alueiden tarkempi pohtiminen on oleellista, sillä kokopäiväinen 
päiväkotilapsi voi helposti viettää päivästään yli kolme tuntia päiväkodin pihalla. Selkeä 
viime vuosien päiväkotisuunnittelua leimannut ilmiö Helsingissä on uusien päiväkotien 
piha-alueiden jatkuva pieneneminen ja pihojen yhä tarkempi etukäteissuunnittelu ja 
toiminnan -määrittely. Päiväkotien piha-alueiden valtakunnallinen mitoitussuositus on 
20 m² per tilapaikka ja puistoalueilla sijaitsevien päiväkotien minimivaatimus 5 m² 
(Rakennustieto 2010, s. 24), mainittu 20 m² ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin 
suositus. Piha-alueisiin uhrattavan pinta-alan pieneneminen Helsingin kaupungin 
kasvaessa ja tonttimaan vähentyessä on osin ymmärrettävä peruste, mutta lasten 
hyvinvoinnin kannalta yhä pienemmille alueille lasten pakkaaminen on etenkin 
Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa, Helsingin väestötiheyden ollessa muihin 
Pohjoismaiden pääkaupunkeihinkin verrattuna melko vaatimattomalla tasolla, 
yksiselitteisesti negatiivinen suuntaus. Lisäksi yhä enenevissä määrin suositaan 
pihamaiden peittämistä erilaisilla turvamassoilla ja muilla keinotekoisilla pinnoitteilla, 
tai sitten perinteisesti hiekalla asentaen erilaisia hyvinkin loppuun asti suunniteltuja 
leikkivälineitä tarkoin määritellyille paikoilleen. Etenkin uusien päiväkotien pihoja 
leimaakin luonnonelementtien niukkuus ja vahva etukäteissuunnittelu, aikuisen 
kädenjälki näkyy ympäristössä kaikessa. Lisäämällä pihamaalle joitakin kirkkaita 
tehostevärejä pyritään flirttailemaan lasten maailman kanssa. 

Valitettavan usein rakennustöiden aluksi tulevalta päiväkotitontilta raivataan kaikki 
elollinen pois, tasoitetaan maastoerot ja suunnitellaan koko luontoympäristö alusta, 



71

vaikka luonnon itsensä suunnittelema ympäristökin olisi ollut tarjolla. Tietysti 
rakentaminen tasaiselle puuttomalle hiekkakentälle on helpompaa, kuin vaikkapa 
rinnetontille säästettäviä puita samalla varoen. Muun muassa Nepponen on kuitenkin 
kirjoittanut lasten rakastavan erilaisia luonnon yksityiskohtia, kuten kiviä, kallioita, 
nurmikoita, kiipeilyn mahdollistavia puita, oksia ja risuja, puroja ja lätäköitä (Jarasto et 
al. 1999, s. 132). Saman olen voinut itsekin havaita loputtoman monta kertaa. Lasten 
ääretön innokkuus pieniäkin metsätilkkuja kohtaan toisaalta myös varmasti osittain 
kielii siitä, että nykylapset eivät pääse leikkimään luontoympäristöissä läheskään 
tarpeeksi. Kaikkien päiväkotien pihat eivät ole kuitenkaan toivottomia, esimerkiksi 
muuan tamperelaisen päiväkodin varsinaisen ulkoilupihan vieressä oli aidattu 
täydellisessä luonnontilassa oleva pienehkö metsäalue, jonne isommat lapset pääsivät 
ajoittain leikkimään. Metsässä leikkiminen oli lapsille joka kerta suuri seikkailu, eikä 
tämä seikkailu tarvinnut mitään lisärekvisiittaa päiväkodin ulkovarastosta.

Kalliala kirjoittaa pihaleikkivälineiden suomalaisissa päiväkodeissa olevan ennakoitavissa 
hiekkalaatikoiden, liukumäkien, keinujen ja kiipeilytelineiden tehdessä pihasta 
päiväkodin pihan. Maan ollessa sula lapsille on tarjolla erilaisia lähinnä hiekkaan 
liittyviä tarvikkeita, kuten lapioita, ämpäreitä ja hiekkamuotteja, toki myös perinteisesti 
hyppynaruja ja autoja. Talvella puolestaan esiin kaivetaan lumikolat, lumilapiot ja pulkat. 
(Kalliala 2008, s. 210) Riippumatta kunnasta ja päiväkodista, tuntuvat pihavälineet 
kiinteistä kiipeilytelineistä autoihin ja lapioihin olevan melkeinpä identtisiä Suomessa, 
samojen valmistajien osin toki hyvinkin tarkoituksenmukaisia, mutta samalla myös 
hyvin ennakoitavissa olevia välineitä.

Kalliala huomauttaakin tahattomasti tai tarkoituksella valtaosan ”kesätavaroista” 
liittyvän kiinteästi hiekkaan, sen kaivamiseen, kuljetukseen, muotoiluun tai milloin 
mihinkin. Maan ollessa sula hiekka on lapsen askelten alla ja käsillä heti kyykistyessä, 
hiekkalaatikolla ollessa ”varsinainen” hiekka. Hiekka toimiikin monen lapsen oman 
leikki-idean mahdollistajana. Hiekka ja pienet kivet ovat muuntautumiskykyisiä ja aina 
valmiina käytettäväksi, eivätkä ne ole ”liian valmiita”. (Kalliala 2008, ss. 210–211) 
Huomionarvoista on kuitenkin jo edellä todettu, eli hiekkapihojen kilpailijoiksi ainakin 
pääkaupunkiseudulla nousseet asvaltilla ja erilaisilla turvamassoilla peitetyt pihat. Nämä 
pihat kuristavat leikin mahdollisuuksia entisestään. Pihojen parturoiminen kaikesta 
elävästä, pinnoittaminen keinotekoisilla materiaaleilla ja varustaminen ennalta tarkkaan 
määritellyillä leikkivälineillä on pahasti ristiriidassa sen väitteen kanssa, että hyvään 

Uusia valmistuvia päiväkoteja Helsingissä syksyllä 2015, yllä Ruskeasuon energiatehokas päiväkoti ja alla päiväkoti Kurkimoisio. EK
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lapsuuteen kuuluu läheinen luontosuhde (Kalliala 1999, s. 253). Rakentavatko nämä 
pihat siis osaltaan hyvää lapsuutta? Kuinka moni aikuinen päällystäisi vapaaehtoisesti 
oman omakotitalonsa pihan pelkällä hiekalla?

Viime vuosien ilmiönä myös erilaiset viihdemaailman hahmot ovat enenevissä määrin 
nousseet osaksi leikkivälineitä, erityisesti leikkipuistojen ja päiväkotien pihojen 
leikkivälineitä. Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että pelkkä angry birds – hahmojen 
esiintyminen leikkipuistoissa ei tee lapsesta aggressiivista tai häiritse hänen kehitystään, 
mutta sen sijaan lapsen ”sosiaalisen viestintäjärjestelmänsä varhainen ohjelmointi 
voi mennä epäkuntoon”. Eli vihaiset linnut eivät välttämättä haittaa, mutta eivät 
myöskään tue lapsen kehitystä. Hän jatkaa, että jo muutaman viikon ikäiset lapset 
kykenevät tunnistamaan kasvojen ilmeistä tunnetiloja ja tietyt ilmeet luetaan vauvan 
kulttuuritaustasta riippumatta samalla lailla. Pienet lapset mieltävät eläimet ihmisen 
kaltaisiksi ja lasten mielestä eläimet tuntevat samoja tunteita ihmisten kanssa. Vihaisen 
ilmeen on todettu aiheuttavan ahdistusta jo pienessä vauvassa. Niinpä vihaisten lintujen 
tapauksessa, vihainen hahmo koetaan pelottavaksi. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 
25) Tämän lisäksi voidaan myös kysyä, onko leikkivälineisiin järkevää liittää tiukasti 
aikasidonnaisia viihdehahmoja ja kuuluvatko esimerkin kaltaiset kaupalliset hahmot 
ylipäänsä päiväkotiympäristöön, etenkään julkisien laitosten yhteyteen? Esimerkiksi 
lähtökohtaisesti ”turvallisempia” ja myös ajattomampia muumejakaan kun ei päiväkotien 
pihoilla juuri näy. Pelkkä suomalaisella menestystuotteella ratsastaminen ei pitäisi olla 
riittävä syy tuoda tällaisia kaupallisia hahmoja päiväkotiympäristöön.

Tyypillistä päiväkotien pihamailla tuntuvat olevan myös erilaiset kukka- ja 
pensasistutukset, jotka on tapana aidata merkiksi siitä, että niiden alueilla ei lasten 
tulisi esimerkiksi lapioillaan kuopsuttaa. Jos kuitenkin pihamaat jatkuvasti pienenevät, 
kuinka tarkoituksenmukaista on aidata osa lapsia varten suunnitellusta pihasta 
merkiksi lapsilta kielletystä alueesta? Monesti nimenomaan erilaiset pensaanaluset 
tuntuvat olevan lapsista erityisen kiintoisia, koska ne saattavat olla harvoja tai jopa 
ainoita ennalta suunnittelemattomia luonnonmukaisia kohteita päiväkodin pihalla, 
ne ovat jännittäviä, stimuloivat lapsen mielikuvitusta ja muodostavat mittakaavaltaan 
lapsiin vetoavia ahtaita viherluolia. Aina kyseessä ei ole myöskään ajattelematon 
suunnittelu, vaan myös henkilökunta voi rajoittaa pihan täysimittaista hyödyntämistä. 
Tätä täysin turhaa rajoittamista joutuu päiväkotiympäristössä kohtaamaan jatkuvasti. 
Esimerkiksi erään päiväkotipihan nurkkaan oli istutettu tiheästi kuusia, arkkitehdin 

ideana oltua kuulemma ”taikametsän” suunnittelu lapsia varten. Lapset rakastivatkin 
tuota luonnonmukaista ja jännittävää nurkkausta, mutta moni ulkovalvonnassa ollut 
työntekijä valitti säännöllisesti nurkkauksesta ja pyrki suorastaan estämään lapsia 
leikkimässä siellä perusteena valvonnan vaikeus, vaikka kyseessä oli muutaman hassun 
neliömetrin alue. 

Aina voisi toki luonnollisesti olla huonomminkin. Esimerkiksi Palolan mukaan 
ainakin viisitoista vuotta sitten Hollannissa, jossa varsinaisia kunnallisia päiväkoteja ei 
ollut ollenkaan kuntien ostaessa palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta, saattoivat 
lapset pahimmillaan joutua ulkoilemaan päivittäin ainoastaan pienellä parvekkeella, 
sillä päivähoidon tarkastajien vastuualueeseen kuului lähinnä vain hoivamiljöön 
turvallisuuden ja hygieenisyyden arvioiminen. (Palola 2000, ss. 109 & 114) Näihin 
”parvekepihoihin” nähden suomalaiset päiväkodinpihat näyttäytyvät luonnollisesti 
kaikkine puutteineenkin paratiisimaisina ratkaisuina.

Ulkometsän päiväkoti Kokkolassa. Kokkolan kaupunki
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standardeja, mutta se ei kuitenkaan muuta kurittomien lasten asemaa, jotka syystä tai 
toisesta tylsistyvät ja vieraantuvat opiskelun parista ja monella tapaa myös sivistyneestä 
yhteiskunnasta kokonaisuudessaan. (Dudek 2005, s. xiii) Toisin sanottuna Dudek 
siis painottaa, ettei paraskaan mahdollinen arkkitehtuuri itsessään pysty ratkaisemaan 
erilaisia lasten käytöshäiriöitä. Yleisesti Dudekin suhtautuminen lapsia kohtaan 
vaikuttaa ajoittain hivenen autoritääriseltä ja vanhakantaiselta, hän ei esimerkiksi 
juurikaan kyseenalaista koululaitoksen yleisesti jäykkiä pedagogisia struktuureja, vaikka 
toki erilaiset käytöshäiriöt ovat viime vuosina huomattavasi lisääntyneet mm. eksyksissä 
olevan vanhemmuuden johdosta.

Yksi Dudekin esittelemistä päiväkotikohteista on Hollantiin Soest:iin vuonna 
1993 valmistunut Ton Venhoevenin suunnittelema Het Kasteel (Linna), jonka 
arkkitehtuuriympäristö onnistui Dudekin mukaan herättämään lasten luontaisen 
seikkailuntunteen ja sai heidät testaamaan psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksiensa 
yhteispeliä, luoden lapsille samanaikaisesti vahvan illuusion omasta itsenäisyydestään. 
Päiväkodissa lapset saivat mm. kiipeillä vapaasti portaita ja erilaisia päiväkodin 
sisätiloihin suunniteltuja tasoja pitkin. Dudek toteaakin, että Britanniassa vastaavat 
ratkaisut olisi kielletty potentiaalisen vaarallisuutensa takia. Vastaava ylisuojelu on 
yhtälailla ominaista suomalaiselle rakennetulle ympäristölle. Dudekin mukaan lapsille 
ei ko. päiväkodin tapauksessa ollut havaittavaa väliä ulko- tai sisämaiseman suhteen. 
Hänen mukaansa lapset suhtautuivat molempiin ympäristöihin samoin tavoin, mikäli 
se vain sallittiin. Kuvien perusteella Het Kasteel on jotakin, jota ei Suomessa voisi 
yksinkertaisesti rakentaa tiukkojen rakentamismääräysten vuoksi. Rakennuksen sisätilat 
vaikuttavat suorastaan virkistävän viimeistelemättömiltä ja suurpiirteisiltä verrattuna 
usein viimeistä piirtoa myöten hiottuihin ratkaisuihin. (Dudek 2005, ss. xvi-xvii; 
VenhoevenCS architecture + urbanism 2016) 

Lastentilojen arkkitehtuuriratkaisuissa Dudek varoittaa erilaisten päälle liimattujen 
elementtien käytöstä, idyllisistä aikuisten näkemyksistä siitä, mitä lasten arkkitehtuurin 
tulisi olla. Erilaiset selvästi lapselliset viittaukset, kuten nallekarhuovenkahvat tai 
pelkästään kirkuvien päävärien käyttö ovat hänen mukaansa esteettisesti köyhiä ja lasta 
aliarvioivia valintoja, sillä hänen mukaansa lapset kyllä tunnistavat iästä riippumatta 
hyvän suunnittelun ja laadun, kun sellaista kohtaavat. (Dudek 2005, s. xvi) Dudekin 
mukaan rakennetun ympäristön tulisi olla aistirikas ja esimerkiksi vanhempien lasten 
viehtymisen digitaalisiin ympäristöihin Dudek selittääkin sillä, että ne ovat suhteellisen 

Het-Kasteel -päiväkoti. VenhoevenCS, René de Wit

3.8. Hyvät lastentilat ja -ympäristöt arkkitehtuurikirjallisuuden näkökulmasta

Tähän asti päiväkotiympäristöä on käsitelty lähinnä lapsen kehityksen lähtökohdista 
käsin. Mutta millä tavalla arkkitehtuurikirjallisuudessa käsitellään lastentilojen 
suunnittelua? Mark Dudek kirjoittaa, että (lasten-) arkkitehtuurin tulisi olla muutakin 
kuin funktionaalista, mitä herkullisempaa ja rikkaampaa arkkitehtuuri on, sitä 
todennäköisemmin se hänen mukaansa saa innostettua vanhemmat lapset oppimisen 
ja koulutuksen pariin ja ehkäpä tärkeimpänä ominaisuutena innostaa mielekkääseen 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Dudek 2005, s. ix) Yhtälailla inspiroivan arkkitehtuurin 
positiivisten vaikutusten voidaan olettaa koskevan myös alle kouluikäisiä lapsia. Dudek 
painottaa, etteivät suuret yksiköt usein ainakaan Britanniassa kykene huomioimaan 
lapsen yksilöllisiä tarpeita riittävän hyvin ja niinpä hän näkee pienemmät yksiköt 
parempana ratkaisuna yksilöllisyyden kannalta. Lapset myös hyötyvät ympäristöstä, 
joka haastaa heidät itsenäiseen ajatteluun jo lapsuuden varhaisista vuosistaan alkaen. 
(Dudek 2005, s. xi) Dudekin mukaan hyvällä rakennuksella on yleisesti kyky korottaa 
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vapaita aikuisten valvonnasta ja kontrollista, toisin kuin fyysiset lastenympäristöt 
normaalisti (Dudek 2005, s. xxi).

Oppiminen saa parhaan muotonsa Dudekin mukaan sellaisessa ympäristössä, jossa 
yhdistyvät saumattomasti arkkitehtuuri, teknologia ja opetus. Jos oppimisympäristö 
kykenee sitouttamaan lapsen, parantaa se myös hänen sosiaalista kehitystään ja 
oppimistaan samoissa määrin. Lapsuuden maisemat ovat Dudekin mukaan joka 
paikassa ympärillämme, mutta ne eivät enää tänä päivänä ole vapaasti lasten ulottuvissa. 
Aikuiset ovat Dudekin mukaan kahlinneet lasten vapaudentunteen ja seikkailuntarpeen  
ja meidän tulisikin antaa ne tavalla tai toisella lapsille takaisin. (Dudek 2005, s. xxi)

Kirjoittaessaan erilaisista oppimisympäristöistä Jilk toteaa tarkkailun periaatteen 
määrittävän koulujen fyysistä tilaa valvonnasta vastaavien opettajien toimesta. 
Ympäristöstä muodostuukin este ennalta määrittelemättömän toiminnan kannalta, 
kun turvallisuuteen vedoten käyttäjien luovat toimintatavat estetään. Jilk vertaa 
oppimisympäristöjä ja villiä luontoa keskenään. Hänen mukaansa erämaa on juuri 
sen takia niin voimallinen paikka, että siellä ollessaan on välttämätöntä ajatella 
luovasti ryhtyäkseen mihinkään toimiin. Koulut taas toimivat päinvastoin, omia 
päätöksiä ei tarvitse eikä saa tehdä, sillä kaikki on ennalta määriteltyä. Koulut ovatkin 
ylisuunniteltuja ja ne eivät anna sijaa oppijan aktiiviselle roolille. (Dudek 2005, s. 32) 
Kritiikkiin on helppo yhtyä ja samanlainen tiukka etukäteismäärittely näyttäytyy myös 
varhaislapsuuden oppimisympäristöissä päiväkodeissa. 

Ehmann et al. toteavat, että jokainen tila voi olla oppimistila (Ehmann et al. 2012, 
s. 3). Tämä sinänsä itsestään selvältä vaikuttava toteamus ei todellisuudessa olekaan 
niin itsestään selvä, sillä esimeriksi kouluissa oppimistilaksi käsitetään perinteisesti 
vain luokkahuoneet, mutta miksei samalla ajatuksella voisi suhtautua myös vaikkapa 
käytävätiloihin? Ehmann et al. jatkavat, että vaikka käsityksemme siitä, miten myös tilat 
voivat opettaa siinä missä opettajatkin, ovatkin kasvavissa määrissä heränneet, yhdistää 
kuitenkin pitkä historia ajatuksissamme opiskelun perinteisiin ja usein latteisiin 
rakennustypologioihin. Tästä onkin seurannut huomattavaa viivästystä arkkitehtuurin 
sisällyttämisessä kiinteäksi osaksi tehokasta ja inspiroivaa oppimistilaa. Vasta viimeisen 
kuluneen kymmenen vuoden aikana on opetusala alkanut ymmärtää niitä huomattavia 
hyötyjä, joita päiväkotien, koulujen ja yliopistojen arkkitehtuuria muokkaamalla 
voidaan saavuttaa. (Ehmann et al. 2012, s. 3)

Penn puolestaan kirjoittaa, että laajalle levinnyt trendi eristää lapset ja luoda heistä 
uudelleen käsitys haavoittuvaisina, onnettomuusalttiina ja suojelun tarpeessa olevina, 
sekä samanaikaisesti hyödyntää heidän markkinapotentiaaliaan, on yksi modernien 
kuluttajayhteiskuntien väistämättömiä sivuhaaroja. Siitä huolimatta tämä trendi tulisi 
voida kyseenalaistaa ja muuttaa sitä. (Dudek 2005, ss. 188–189) Penn kirjoittaa, että 
vapaan leikin kannalta koulujen (ja päiväkotien) leikkikentät ja pihat ovatkin yksiä 
viimeisiä paikkoja, joissa lapset voivat kokoontua ja leikkiä vapaasti. (Dudek 2005, s. 
191) Suomessa tilanne ei ehkäpä nykyisin ole vielä yhtä pahalla tolalla kuin Britanniassa 
jo 10 vuotta sitten, mutta suunta vaikuttaa valitettavasti olevan sama.

Galindo taas toteaa suunnittelijan kohtaavan aivan erityisiä haasteita lapsille 
suunnitellessaan. Sopivan arkkitehtonisen kielen löytäminen ja pedagogisia tavoitteita 
tukevan tilallisen muodonannon löytäminen asettavat haasteita. Galindo esittelee 
kirjassaan Kindergartens - educational spaces (2011) seitsemisenkymmentä erilaista 
päiväkotikohdetta, jotka keskittyvät näkemyksellisesti lapsen aisteja kehittävään 
suunnitteluun. Galindon mukaan lapsia varten suunniteltu rakennus heijastaa 
suunnittelijansa utopistisia ihanteita, joiden mukaan lapsia tulisi innostaa luovuuteen, 
herkkyyteen, mielikuvituksellisuuteen ja yksilöllisyyteen. Sisätilojen tulisi rohkaista 
lapsia tiedostamaan sekä ympäristönsä että oma vartalonsa, löytämään erilaisia tapoja 
leikkiä ja liikkua, olemaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa ja 
kehittämään kieltänsä ja aistejaan. Lisäksi Galindo painottaa, että stimuloidessaan 
lapsen kiinnostusta, tilojen tulisi myös olla turvallisia ja luotettavia materiaaleineen, 
jotka pehmentävät äänen lisäksi myös vääjäämättömiä kaatumisia ja putoamisia. 
Tärkeimpänä elementtinä hän pitää itse lapsia, jotka luovat väriä, liikettä, ääntä ja 
toimintaa ympäristöönsä. Mitä hiljaisempi ja rauhallisempi ympäristö on, sitä enemmän 
se jättää tilaa lapsen omalla luovuudelle. Päiväkotien suunnittelijat madaltavat tilallisia 
näkökulmia vastatakseen pienten asiakkaidensa vaativiin tarpeisiin ja löytääkseen uusia 
mielikuvituksellisia lähestymistapoja työskennellä asetettujen budjettien raameissa. 
Lapsen tilallinen hahmotuskyky poikkeaa aikuisista, sillä heidän näkökulmansa on 
huomattavasti aikuisten vastaavaa matalammalla. Päätään nostamalla he kokevat 
erilaisia perspektiivejä, jotka laajentavat esineiden suhteellista kokoa heidän mielessään. 
Esimerkiksi oudon korkuiset seinät, jotka saattavat tuntua mittasuhteiltaan vääriltä 
aikuisille, tuntuvatkin normaaleilta lapsille, jotka antavat elämän rakennukselle ja joita 
rakennuksen tulisi ensisijaisesti puhutella. (Galindo 2011, ss. 7-8)
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Toisin kuin esimerkiksi lapsen perspektiivin vakavasti ottava Sondika Kindergarten 
Bilbaossa (No.mad arquitectos 1998), jossa muun muassa pitkän pääasiallisesti 
maitolasista koostuvan seinän kirkkaat lasiaukot sijaitsevat lapsen korkeudella (Dudek 
2007, s. 71), unohtaa moni Galindon esittelemä kohde lapsen mittakaavan lähes täysin 
ja alistavat koko ympäristönsä täydellisesti arkkitehdin suunnittelunäkemysten alle. 
Esimerkiksi pihamaat ovat viimeistä piirtoa myöten valmiiksi määriteltyjä, käytävätilat 
ovat korkeita, koko seinän pituiset ja korkuiset lasiseinät luovat turvattomuuden 
tunnetta ja moni asia sijaitsee lapsen ulottumattomissa esimerkiksi hyllyjen kohotessa 
korkeuksiinsa. Usein luonnonläheisyys ja luonnonmukaisuus puuttuvat. Positiivista 
Galindon kirjassa kuitenkin on muun muassa se, että arkkitehtuurikuvat on otettu 
lapsen silmien korkeudelta, jolloin tilat hahmottuvat valokuvissakin paremmin 
sellaisina, miten lapsi ne kokee. Monista suunnitelmista välittyy kuva, että lapsen 
oman mielikuvituksen tuotantovoimaan ei ole luotettu. Eri värejä käytetään estoitta 
ja seinäpinnat kuorrutetaan erilaisilla eläinfiguureilla, joiden oletetaan vetoavan 
lapsiin. Tilat näyttävät äänekkäiltä, ne huutavat jo ilman suuren lapsiryhmänkin 
läsnäoloa. Tällainen ostoskeskusten lapsiparkkiarkkitehtuuri ei onneksi kovin 
pahasti ulotu suomalaiseen päiväkotisuunnitteluun. Ulkomailla ja kotimaisissa lasten 
seikkailupuistoissa ja hoitoparkeissa ilmiöön voi kuitenkin törmätä. Lapset tuovat 
tiloihin tarvittavan värin, niin kuvaannollisesti kuin konkreettisestikin usein värikkäissä 
lastenvaatteissaan, niinpä ratkaisujen suhteen ei tarvitsisi liioitella.

Luonnollisesti Galindon esittelemien kohteiden joukossa on myös varsin oivallisia 
ratkaisuja, kuten esimerkiksi Itävällassa sijaitsevan Kindergarten Rohrendorf:n 
vuonna 2008 valmistunut laajennus (GABU Heindl Architektur), jonka suunnittelun 
kantavana ajatuksena on ollut mahdollisimman vähäinen kajoaminen ympäröivään 
laajaan puutarhaan. Näin ollen kaksi 25 lapsen ryhmää käsittävä 400 neliömetrin 
rakennus käpertyykin tiukasti naapuroivan talon seinää vasten. Julkisivumateriaaleina 
rakennuksessa ovat käsittelemätön lehtikuusi pohjakerroksessa ja tummat Eternit-levyt 
rakennuksen kattomaisemassa. Sisätiloja hallitsevat lämpimät puupinnat ja neutraalin 
valkoiset seinäpinnat. Suunnitteluratkaisut huokuvat rauhallisuutta ja jättävät tilaa lasten 
omalle luomisvoimalle. Rakennus asettuu saumattomasti ympäröivälle nurmialueelle, 
joka suomalaisia päiväkoteja useimmiten ympäröivän hiekkaerämaan sijaan on humaani 
ja pehmeä ratkaisu. Toisaalta kohteen silmiinpistävyys Galindon kirjan sivuilla voi 
perustua myös kontrastiin, monien muiden sivujen pursutessa värikylläisyyttä jo 
liiaksikin. (Galindo 2011, s. 32) Kyseisen kohteen suunnitellut arkkitehti Gabu Heindl 

on myös kertonut mielenkiintoisen pienen tarinan kyseisen päiväkodin laajennusosan 
toiminnasta käytännössä. Rakennuksen valmistuttua havaittiin, että rakennuksen 
ulkoseinää reunustavaa puista terassia pitkin kolmipyöräisillä ajaessaan lapset toistuvasti 
törmäsivät toisiinsa eräässä nurkassa, koska he eivät hidastaneet vauhtiaan katsoakseen 
kulman taakse. Päiväkodin henkilökunnan ilmoitettua asiasta, alkoi Heindl miettiä 
erilaisia ratkaisuja korjatakseen ”virheen”. Kuitenkin samaan aikaan havaittiin, että 
kukaan kulmassa kolmipyörällään törmännyt lapsi ei törmännyt uudestaan. Kulmasta 
muodostuikin tietynlainen oppimisen väline, tai oppimisen kulma. Päiväkodin lähellä 
kulkee vilkasliikenteinen tie läpi kaupungin ja Heindl pohtiikin tällaisen oppimisen 
merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta. (Heindl 2014) Vaikka tarkoituksella ei 
tulisikaan suunnitella vaarallista ympäristöä, voi liian tiukasti säännelty yltiöturvallinen 
lastenympäristö toimia kokonaisvaltaisesti jopa lasten oppimista rajoittavana tekijänä. 

Sondika Kindergarten.  César Sanmillán
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Esimerkiksi Lontooseen vuonna 2004 valmistuneen Alan Lain (Alsop Design Ltd.) 
suunnittelema Fawood Children’s Centre – päiväkodin suunnittelun kantava perusajatus 
oli tarjota lapsille ympäristö, joka tukee lapsen omia valintoja, sisältää tiloja sosiaalista 
vuorovaikutusta varten, vahvistaa lasten itseluottamusta ja mahdollistaa itsenäisen 
oppimisen. Päiväkoti on rakennettu yhdistelemällä ja pinoamalla päällekkäin vanhoja 
merikontteja, joita ympäröivät puiset terassirakenteet ja jotka sijaitsevat yhteisen katon 
alla. (OECD 2006, s. 17) Niinpä suunnittelussa on siis huomioitu myös kestävä kehitys 
kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Vuonna 2004 Skotlantiin valmistunut Nesting 
Primary School (Barbara Dinnage) on esimerkki kestävän kehityksen mukaisesta 
rakennuksesta, jossa luokkahuoneiden näkymät pyrittiin suuntaamaan lämpimiin 
ilmansuuntiin ja mahdollistamaan näkymät ympäröivään luontoon. Ikkunat tehtiin 
nimenomaan avattaviksi, jotta luonnollinen ilmanvaihto toteutuisi, lisäksi ne varustettiin 
kaihtimilla tilojen liiallisen lämpenemisen estämiseksi. Tasoerojen syntyminen pyrittiin 
estämään ja rakentamisessa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä 
materiaaleja ja käytettyjen rakennusmateriaalien kierrätettävyys tulevaisuudessa pyrittiin 
myös huomioimaan. (OECD 2006, s. 109)

Ehmann et al. kirjoittavat usein lastenarkkitehtuuria esittelevässä kirjallisuudessa 
esiin nousevasta berliiniläisestä arkkitehtitoimisto Baupilotenista, joka on toiminut 
vallankumouksellisena suunnannäyttäjänä sen suhteen, miten varhaisten oppimistilojen 
koko suunnitteluprosessi voidaan ajatella uusiksi. Kohtelemalla lapsia asiakkainaan 
ja tekemällä yhteistyötä heidän kanssaan kehittääkseen yleisen suunnittelustrategian, 
onnistui Baupiloten vangitsemaan Erika Mannin peruskoulun sisäarkkitehtuuriin 
jotakin lapsuuden mielikuvituksen sisimmästä olemuksesta rakentaen sen varaan. 
Eriskummalliset, värikkäät ja muokattavat tilat eivät pelkästään lisänneet lasten 
hauskanpitoa, vaan tuottivat huomattavia parannuksia keskittymiskyvyn ja 
suorituskyvyn suhteen. Tämä opetuksellinen malli perustuukin siihen, että mitä 
enemmän oppilaiden mielikuvitusta haastetaan, sitä parempia arvosanoja he saavat 
ja sen paremmin he sitoutuvat oppimisprosessiin. Nämä dramaattiset koulujen 
ja päiväkotien uudelleensuunnittelut ja niitä seuranneet vakuuttavat akateemiset 
tutkimukset vaikuttavat Ehmann et al. mukaan kaikkeen aina yliopistomaailmasta 
työpaikoille asti. Perustavanlaatuinen edistyksellisyys päiväkotien ja koulujen 
esteettiseen suunnittelun suhteen käsittää huolellista perehtymistä väreihin, valoon, 
mittakaavaan, yhteensopivuuteen ja jopa yllätyksellisyyden elementteihin rikkaiden ja 
dynaamisten tilojen tuottamiseksi kaikenikäisille lapsille. (Ehmann et al. 2012, s.3) 

Kindergarten Rohrendorf  ja ”oppimisen kulma”. 
Lisa Rastl

Fawood Children’s Centre. 
containercity.com

OECD:n vuonna 2006 julkaisema yhteenveto esitteli puolestaan esimerkillisiä 
opetustiloja eri OECD-maista, joita kansainvälinen tuomaristo oli valinnut yhteensä 65 
kappaletta esiteltäväksi. Kriteereinä olivat tilojen joustavuus, ympäristöystävällisyys ja 
kestävä kehitys, yhteisön tarpeisiin vastaaminen, turvallisuus- ja terveysnäkökulmat sekä 
vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. (OECD 2006, ss. 4-8) OECD:n julkaisu pyrki 
toteennäyttämään, voivatko arkkitehtuuri ja rakennusten varustelu parantaa koulutuksen 
laatua ja voiko arkkitehtuuri itsessään tilojensa, massoittelunsa, väriensä, ulkotilojensa 
ja materiaaliensa kautta edesauttaa oppimista. Julkaisun mukaan esitellyt kohteet 
paljastavat, kuinka arkkitehtuuri parhaimmillaan ei pelkästään paranna oppimisen 
laatua, vaan voi myös edistää oppimista ja yhteisöjen osallistumista heijastamalla 
paikallista kulttuuria ja esittelemällä moderneja ideoita niiden suunnitteluun. (OECD 
2006, s. 11) 
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Myös mainitun Baupiloten –toimiston suunnittelema Taka-Tuka-Land –päiväkoti 
esiintyy useassa lastenarkkitehtuuria käsittelevässä kirjassa. Kyseisen berliiniläisen 
päiväkodin suunnitteluprosessissa lapset olivat aktiivisesti mukana uudistettaessa vanha 
päiväkoti Lindgrening Peppi Pitkätossun – tarinan inspiroimana. (Dudek 2007, ss. 
52–53)

Arkkitehdeilla tuntuu kuitenkin ajoittain olla taipumusta hairahtua vahvasti idealistisille 
ajatuspoluille. Siitä syystä kehityspsykologian ja päiväkotimaailman yleinen tuntemus 
on paikallaan, sillä mahdollisimman laaja ja monipuolinen katsontakanta tuottaa mitä 
varmimmin mahdollisimman hyvän tuloksen. Ehmann et al. toimittaman Learn for 
Life – kirjan (2012) esimerkit tuntuvat olevan toinen toistaan shokeeraavampia ja 
mielikuvituksellisempia. Vaikka mielikuvitusta stimuloivat ympäristöt vaikuttavatkin 
varsin vekkuleilta, voi ongelmaksi muodostua niiden kokonaisuudessaan liian 
rauhaton luonne. Lisätessä näihin tiloihin kaksikymmentä väsynyttä lasta, ei 
lopputulos ole välttämättä kovin rauhallinen tai sitouttava. Tulisikin löytää tasapaino 
mielikuvituksellisten, yllätyksellisten ja värikkäiden, sekä rauhoittavien ja hillittyjen 
elementtien välillä.

Arkkitehtuurikirjallisuudessa melko tyypillistä tuntuu myös olevan, että kuvien ajatellaan 
puhuvan puolestaan. Esimerkiksi kirjassa Lastentarhoja, kouluja ja leikkikenttiä 
(Canizares 2008) esitellyt erilaiset suunnittelukohteet esitellään lähtökohtaisesti 
samankaltaisilla ympäripyöreillä sanakäänteillä painottaen mm. joustavuutta, luovia 
oppimisympäristöjä, innovatiivisuutta, kestävää kehitystä ja arkkitehtien kohtaamia 
haasteita. Kuitenkaan mitenkään tämän konkreettisemmin tai syvällisemmin ei ratkaisuja 
juuri avata, jolloin kokonaisuus jää puhtaasti visuaalisen annin varaan. Muun muassa 
Norjassa sijaitsevan Ringstabekk:in yläasteen esittelyn yhteydessä Canizares kirjoittaa 
arkkitehtien ehdottaneen oppilaiden luovuuteen kannustavaa ja mielenkiinnon oppimista 
kohtaan herättävää rakennusta (Canizares 2008, s. 69). Miten sitten luovuuteen 
on rakennuksen yhteydessä käytännössä kannustettu tai oppimisen mielenkiintoa 
herätetty, ei kirjan kuvien perusteella käytännössä mitenkään avaudu. Arkkitehtien 
aivotusten oivaltaminen jää täten usein hyvinkin tulkinnanvaraiseksi. Canizaresin 
esittelemät kohteet ovat yleislinjaltaan hyvin rauhallisia, hallittuja, riisuttuja ja hillittyjä, 
joka osaltaan kielii tekijän tekemästä arvotuksesta jättäessään ”äänekkäämmät” kohteet 
kirjan ulkopuolella, kuten myös ne toinen toistaan mielikuvituksellisemmat koulut ja 
päiväkodit, joita moni muu kirja esittelee. Luonnollisesti kirjantekijällä on täysi valta 

Yllä Erika Mannin peruskoulu, alla Taka-Tuka-Land -päiväkoti. Jan Bitter / Baupiloten
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menetellä näin ja kokonaisuudessaan esitellyt kohteet ovatkin hyvin linjassa keskenään, 
esimerkiksi materiaalintuntu on niissä jokaisessa vahvasti läsnä. Myös värienkäyttö 
Canizaresin esittelemissä rakennuksissa on hyvin harkittua ja usein suorastaan kitsasta. 
Rikkaimmin värejä on esitellyistä kohteista käytetty lähinnä Pederobban päiväkodissa 
(C+S Associati 2005) (Canizares 2008, ss. 200–207).

Suomessa usein suunnitteluprosessin aikana ammutaan tehokkaasti kaikki hieman 
tavallisuudesta poikkeava alas vedoten milloin perinteisiin, milloin ilmastoomme, milloin 
turvallisuuteen ja milloin ilkivaltaan. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa Magdeburgissa 
sijaitsee ulkoilmakirjasto (KARO 2009), jossa yli 30 000 kirjaa on vapaasti kaikkien 
halukkaiden lainattavissa lukitsemattomista hyllyistä. Kirjastorakennuksen hahmon 
muodostavat seinät, joissa hyllyt ja erilaiset istumasyvennykset ja – tasot vuorottelevat, 
mutta varsinaista kattoa ei sillä ole. Kirjaston käyttöön ei liity mitään byrokratiaa ja se 
on aina auki. (Ehmann et al. 2012, s.124) Ulkoilmakirjasto on hyvä esimerkki siitä, 
miten hyvin suunniteltu ympäristö joka luovuttaa sosiaalisen vastuun huolenpidostaan 

yhteisölle voi aivan hyvin toimia. Vaikka kriittinen ajattelukyky voikin monesti olla 
viisauden alku, olemme ehkä Suomessa välillä turhankin varovaisia. 

Palataksemme vielä brittiläisen Dudekin näkemyksiin, painottaa hän opetuksellisten 
visioiden ja tilasuunnittelun välisen yhteyden tärkeyttä. Hänen mukaansa suunnittelijoin 
täytyy kyetä visioimaan tulevaa, sillä nykypäivän tarpeeseen rakennettujen lastentilojen 
täytyy olla käyttökelpoisia myös tulevaisuudessa, ja tulevaisuuden ennustaminen on 
vaikeaa. Nykysuunnittelun selkeitä suuntauksia on käyttäjien yksilöllisten tarpeiden yhä 
lisääntyvä huomioonottaminen. Dudek kirjoittaa, että monet nykypäiväkodit perustuvat 
tiukkaan huoneohjelmaan, joka yksin sanelee arkkitehtonisen lähestymistavan. Tämän 
tyypillisen huoneohjelman mukaisesti jokaisella ryhmällä on oma ryhmähuoneensa, 
lepohuone ja omat saniteettitilansa. Koska huoneohjelma ilmentyy lähinnä erilaisina 
toiminnallisina tilasarjoina, joita pönkittää lapsiluvun mukaan määräytynyt kerrosala, 
arkkitehtoninen kerronta on helposti kaksiulotteista ja rajoitettua. Erilaiset lait, 
määräykset ja ohjeet ohjaavat arkkitehtonista strategiaa. Lapsille tiukkaan asetetut 

Magdeburgin ulkoilmakirjasto. Anja Schlamann Pederobban päiväkoti. Alessandra Chemollo
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tilat ja alueet tekevät kaikesta hyvin tarkkaan ennalta määriteltyä. Arkkitehtuurin 
tärkein tekijä on lapsien ryhmittely ikäluokittain omiin kotialueisiinsa, jotka monet 
ovat luonteeltaan hyvin lähellä koululuokkia. Jokainen kotialue on jaettu toimintojensa 
mukaan eri tiloihin, kuten eteiseen, tuulikaappiin tai rauhallisen toiminnan alueeksi. 
Eri alueiden toimintojen ylitarkka etukäteismäärittely pyrkii rajoittamaan oppimisen 
ulottuvuuksia sen sijaan, että laajentaisi ja avaisi niitä. Painopiste on aikuisten tarpeissa, 
kuten turvallisuus- ja terveysnäkökohdissa, kun lasten tarpeita olisivat esimerkiksi 
tutkimuksellisten ja löydöksellisten aspektien edistäminen. Voidaan helposti nähdä, että 
tällainen lähestymistapa voi himmentää luovuuden ja mielikuvituksen mahdollisuuksia. 
Nuorten lasten vapaa mielenlaatu alistetaan toimintojen pariin, joilla katsotaan 
olevan koulutuksellisia arvoja. Lopulta arkkitehtuurin laatu liittyykin hyvin vahvasti 
valitun arkkitehdin taitoihin ja hänen kykyynsä tulkita suunnittelutehtävä varsinaisesti 
lapsilähtöisestä näkökulmasta. Dudekin mukaan pedagogiikan ja tilan välinen yhtälö 
on todella häiriintynyt, vaikka se onkin tyypillisesti perusteena nykyajan käytännöille. 
(Dudek 2007, ss. 9-10)   

Dudekin mukaan edellisessä kappaleessa esitellystä perinteisestä poikkeava 
suunnittelutypologia taas sisältää ne laitokset tai rakennukset, jotka ovat mukauttaneet 
tilansa sopimaan uusille pedagogiikan muodoille.  Nämä tilat nousevat luonnonmukaisesti 
ympäröivän valistuneen koulutuksen eri muotojen seurauksena, joiden ympärille 
olemassa oleva koulu- tai päiväkotirakennus mukautuu. Tässä typologiassa 
arkkitehtuuri seuraa pedagogiikkaa. E.F. O’Neill:n Prestolee koulu Kearsley:ssä loi 
äänen tälle lähestymistavalle. Kolmas erillinen kategoriansa ovat rakennukset, joiden 
suunnittelussa arkkitehti antaa omien lapsuudenkokemuksiensa vahvasti ohjata 
suunnittelua ja kehittää erityisen lapsilähtöisen lähestymistavan suunnitteluunsa. 
Koska arkkitehti kykenee olemaan kosketuksissa omien varhaisten kokemuksiensa 
kanssa ja tiedostaa niiden arkkitehtonisen voiman, tämän luokan piirissä on yleensä 
luotu kaikkein edistyksellisimmät pedagogisten rakennussuunnittelujen muodot. 
Parhaimpana esimerkkinä Dudek pitää Frank Lloyd Wright:a johtuen maineestaan 
suunnitella ja rakentaa kaikentyyppistä arkkitehtuuria ja myöhemmistä ansioistaan 
inspiroidessaan eri arkkitehtuuriliikkeitä 1900-luvulla. Wrightin kohdalla tarina hänen 
oman lapsuutensa inspiraatioista on hyvin tunnettu. Dudekin mukaan ei voida kiistatta 
osoittaa, että kaikki lapset olisivat riippuvaisia tai tarvitsisivat hyviä arkkitehtonisia 
tiloja menestyäkseen ja oppiakseen varhaisten vuosiensa aikana. Kuitenkin yhä kasvavat 
todisteet viittaavat siihen, että lapsen tilanhahmottaminen on kriittistä etenkin silloin, 

kun lapsen kotiolosuhteet ovat haasteelliset. (Dudek 2007, ss. 10–12)    

Akustiikan suhteen Dudek huomauttaa, että vaikka yleisesti uskotaankin materiaali- 
ja erilaisilla akustiikkaratkaisuilla voivan vaikuttaa akustiikkaan vasta suunnittelun 
loppuvaiheessa, todellisuudessa rakenneratkaisut ja tilamuodot määrittävät kuitenkin 
suuren osan siitä, joten akustiikkaa pitäisi ajatella heti suunnittelun alussa. (Dudek 
2007, s. 28) Tuomalla päivänvalo tiloihin kahdesta eri suunnasta vähennetään häiritseviä 
heijastuksia ja tasoitetaan päivänvalon jakautumista tilaan. Rakennus olisi myös parasta 
sijoittaa pitkittäin itä-länsi –akselin suuntaisesti. Korkealle seinälle sijoitetut valoaukot 
tuovat valoa syvemmälle rakennukseen ja epämieluisten heijastusten estämiseksi 
epäsuora auringonvalo on paras ratkaisu huoneessa. (Dudek 2007, s. 36) Leikkialueista 
Dudek kirjoittaa, että ahtaammilla leikkialueilla esiintyy aggressiivisempaa pelaamista 
ja leikkiä, ja vähemmän yhteistoiminnallista tekemistä. (Dudek 2007, s. 42)

Dudek toteaa, että suunnittelijan tulisi olla noudattamatta ohjeistuksia ja standardeja 
mahdollisimman paljon. Ne tulee tuntea, mutta niiden orjallinen noudattaminen johtaa 
helposti minimivaatimusten muuttumiseksi maksimiksi ja todellinen eläytyminen 
jokaisen suunnittelutehtävän ainutlaatuisuuteen kärsii. Hän toteaa, että tilat pitäisi 
suunnitella aina siten, että ne ovat käytettävissä päätarkoitusta vastaamattomaankin 
tehtävään, eli niiden tulisi kyetä mukautumaan tapauskohtaisesti. Ryhmien omien 
tilojen tulisi tarjota riittävän eriytyneet ja turvalliset tilat, mutta kuitenkin olla 
yhteydessä ja vuorovaikutuksessa rakennuksen muiden tilojen ja käyttäjien kanssa. Eli 
riittävä suojaisuus ja avoimuus tulisi saavuttaa samaan aikaan. (Dudek 2007, s. 48) 
Kokonaisvaltaisesti Dudekin näkemykset hyvän päiväkotiympäristön aineksista ovat 
älykkäitä ja perusteltuja ja hän tuntuu syvällisesti oivaltaneen, mistä asioista aidosti 
inspiroiva päiväkotiympäristö voisi koostua. Suomessa nimenomaan ohjeistusten 
ja säädösten orjallinen noudattaminen tuntuu olevan varsinainen arkkitehtuurin 
kansallissairaus ja ulkoasultaan kiinnostavatkin kotimaiset päiväkodit ovat kuitenkin 
lähes poikkeuksetta sisätiloiltaan hyvin varovaisia ja toistensa kaltaisia. Väripilkkuja, 
variaatiota, luovuutta ja rohkeutta kaivattaisiin. Luonnollisesti rajoittavana tekijänä 
eivät välttämättä ole arkkitehtien mielikuvitus, luovuus ja perehtyneisyys, vaan kapuloita 
rattaisiin voivat tuoda myös tilaavan tahon ja yleisesti yhteiskunnan jämähtäneisyys, 
tylsämielisyys ja liian tiukalle viritetty julkistalous. 
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3.8.1     Leikkivälineet ja piha-alueet

Helen Penn kirjoittaa, että sata vuotta sitten Britanniassa kuoli 50 000 lasta vuodessa 
erilaisiin onnettomuuksiin. Hän kysyykin, että onko maailma oikeasti muuttunut 
vaarallisemmaksi paikaksi, vai onko vain tapana yleisesti esittää asia niin? Penn 
mainitsee syiksi lapsikuolleisuuden dramaattiseen putoamiseen mm. kehittyneet 
terveys- ja turvallisuussäädökset. Sata vuotta sitten lapset liikkuivat paljon vapaammin, 
eikä nykyisenkaltaisia erillisiä lasten- ja aikuistenympäristöjä ollut keksitty, lasten 
tapaturmaiset kuolemat olivatkin tästä johtuen hyvin tavallisia. (Dudek 2005, s. 181) 
Pennin mukaan leikkialueet ovat pienentyneet pinta-alaltaan, kun maa-alueiden käyttö 
muihin tarkoituksiin on osoittautunut tuottavammaksi. Lisäksi kouluissa alueiden 
pienentymiseen on vaikuttanut opettajien lisääntynyt opetussuunnitelman sokea 
tuijottaminen ja valvottujen toimintojen suosiminen. Itseohjautuva leikki, pelaaminen 
ja leikkialue itsessään eivät enää nauti sitä arvostusta, joka niillä varhaisimpien vuosien 
aikana oli. (Dudek 2005, ss. 187–188) 

Dudekin mukaan yleinen näkökanta on, että terveys- ja turvallisuusagendat horjuttavat 
ja heikentävät nykyaikaista lapsuudenkulttuuria. Hän kuitenkin huomauttaa, että mikäli 
suunnittelijat pystyvät kunnolla ymmärtämään ja sisäistämään vallitsevat säädökset, 
pitäisi heidän näistä lähtökohdistakin kyetä suunnittelemaan mielikuvituksellisia 
ja lasten fyysisiä rajoja haastavia leikkipuistoja. (Dudek 2005, s. 195) Onko siis 
kuitenkin lopulta liiallista säädöstelyäkin ratkaisevammassa osassa suunnittelijoiden 
eläytymiskyvyttömyys lasten maailmaan? Vai rajoittaako yleinen varovainen ja 
hissutteleva suomalainen asenneilmapiiri suunnittelijoiden mielikuvitusta niin paljon, 
että mielikuvitusta käytetään säästöliekillä?

Lasten leikkipaikkojen kehityshistoriasta kirjoittaneet Judith ja John Hicks kuvaavat 
1970-luvulta alkanutta aikaa ”superturvalliseksi”. Tärkein mielenkiinnon ja kehityksen 
kohde on ollut 1970-luvun alusta eteenpäin leikkipaikkojen turvallisuustekijät ja erilaiset 
-ratkaisut. Heidän mukaansa osa tästä muutoksesta juontaa juurensa luonnollisesta ja 
oikeutetusta lasten oikeuksien puolesta kampanjoinnista, joka oli seurausta erilaisten 
laiminlyöntien ja huolimattomuuden aiheuttamista vakavistakin loukkaantumisista. 
Toisaalta kyseessä voidaan nähdä olevan myös käräjöimishaluisen yhteiskunnan 
hillitseminen suurten korvausten toivossa pienienkin loukkaantumisten sattuessa. 
Viimeisimpänä kehitysvaiheena (2005) he näkivät leikkialueiden kehittymisen kohti 

Geopark-leikkipuisto Stavangerissa. Emile Ashley / Helen + Hard AS
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integroitujen leikkipaikkojen muodostumista, jossa erilaiset vähemmistökäyttäjäryhmät 
otetaan aktiivisesti huomioon leikkialueita suunniteltaessa. Tyypilliset kiinteät 
leikkivälineet kyllä auttavat lasta päästämään höyryjä ulos, mutta mahdollisesti 
epäonnistuvat tuomaan esiin muita leikin tärkeimpiä hyötyjä. Näistä tärkeimpiä 
ovat mahdollisuudet mielikuvitukselliseen roolileikkiin, hiljainen ja pohdiskeleva 
leikki, hienomotoristen taitojen käyttäminen ja kehittäminen, sekä kokeileminen ja 
löytäminen. Heidän mukaansa leikkivälineet ovat yleisesti myös liian kilpailuhenkisiä. 
(Dudek 2005, ss. 197–199) 

Lasten leikkivälineiden suunnittelija Michael Laris kertoo niistä havainnoistaan, joita 
hän on tehnyt leikkivälineitä suunnitellessaan. Välineiden tulisi olla hänen mukaansa 
turvallisesti toimivia, mutta myös riittävän haastavia. Luonnollisesti niiden täytyy täyttää 
teollisesti valmistetun tuotteen vaatimukset, olla houkuttelevia, edullisia ja lujatekoisia, 
mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että ne vetoavat käyttäjiinsä syvemmin ja 
”vaikeakäsitteisemmin” kuin suurin osa aikuisten tuotteista. Larisin mukaan niiden 
tulee kiihdyttää lapsen mielikuvitusta ja luoda lumouksen tuntua. Laris huomauttaa, 
että yli kaksivuotiaat lapset ovat yleensä hyvinkin kyvykkäitä tuntemaan omat fyysiset 
rajoitteensa ja pystyvät usein arvioimaan kohtaamansa tehtävän vaikeusasteen ottaen 
ainoastaan sellaisia riskejä, joista uskovat selviytyvänsä. Lasten joukossa on hänen 
mukaansa myös kriittisiä tarkkailijoita, jotka kuuntelevat ja katselevat vanhempia 
tai kokeneempia lapsia ja aikuisia, ja omaksuttuaan mielestään riittävän tietotaidon 
jostakin asiasta, uskaltautuvat itsekin kokeilemaan. Laris toteaakin, että mikäli lapset 
nähdään keksijöinä, on suunnittelijan rooli olla tulkki. Suunnittelijat antavat ensin 
muodon jollekin, joka sitten kohtaa lasten kehittyvien persoonallisuuksien erilaiset 
mielikuvitukselliset tarpeet. (Dudek 2005, ss. 14–17) 
 
Leikkivälineiden konkreettisen sijoittelun suhteen Hicksit kirjoittavat, että liukumäet 
tulisi suunnata mieluummin pohjoiseen kuin etelään auringon lämpösäteilykertoimen 
vuoksi. Lisäksi keinut pitäisi suunnata siten, että aurinko ei pääsisi sokaisemaan keinujaa 
kevään ja syksyn auringonpaisteen aikana. Kaikki kiinteät leikkivälineet pitäisi sijoitella 
siten, että suosituimpien leikkivälineiden väliin tai ympärille ei muodostu väentungosta. 
Liikkuvia osia sisältävien välineiden ja niiden jotka aiheuttavat pakotettua liikettä, 
tulisi sijaita leikkialueen reunamilla tai ruuhkattomissa osissa yhteentörmäysten 
välttämiseksi. Erilaiset turvapinnat ovat välttämätön varustus, mikäli leikkivälineiden 
korkeus ylittää 600 mm (Britannian lisäksi myös Suomessa). Joskus myös hyvin 

hoidetun nurmikon merkitys turvapintana matalahkojen leikkivälineiden ja – esineiden 
ympärillä unohdetaan. Lisäksi kirjoittajat painottavat Britanniassa vuonna 2004 
kokonaisvaltaisesti täytäntöön pantua vammaisten syrjintää ehkäisevää lakia. Heidän 
mukaansa rajoittamaton fyysinen pääsyy leikki- ja pelialueille on välttämätöntä. Kaikki 
riskejä sisältävät alueet ja elementit, kuten esimerkiksi vesialtaat, askelmat ja erilaisten 
liikettä synnyttävien leikkivälineiden läheisyydet tulisi kuitenkin merkitä tuntoaistia 
stimuloivilla indikaattoreilla, kuten esimerkiksi maan pintatekstuuria muuttamalla. 
(Dudek 2005, ss. 208–209)

Mitä tulee turvallisuusnäkökulmiin, ei oikeastaan mitään voida suunnitella tai rakentaa, 
jos lähtökohtaisesti aina ajatellaan ainoastaan kaikkein pahimpia vaihtoehtoja. 
Pelkäämällä leikkivälineiden mahdollista ilkivaltaista kohtelua, hajottamista 
tai graffitien maalaamista voidaan leikkivälineet tai – paikat päätyä riisumaan 
tarpeettoman tylyiksi tai jättää jopa kokonaan rakentamatta. Tylyä ja suoranaisesti 
kylmää suunnittelusuuntausta edustavat esimerkiksi Helsingin puistoihin viime vuosina 
ilmestyneet uudet puistonpenkit, joiden metallinen käsinoja estää penkillä makaamisen 
tai nukkumisen, vaikka kaupungin rakennusvirasto vetoaakin kyynärnojan olevan 
puhtaasti liikuntarajoitteisten ihmisten tueksi suunniteltu (Oksanen 2015). Mikäli 
tämä olisi ainoa syy, kahva tuskin sijaitsisi keskellä penkkiä? Vaikka kyseessä ei olekaan 
leikkiväline, kuvastaa tällainen ratkaisu osaltaan sitä ajattelumallia, jossa suunnittelua 
lähestytään pelkästään ongelmalähtöisesti. Entä jos yhteiskunta ottaisikin tavoitteekseen 
syrjäytymisen, päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn ja 
inhimillisen hoidon sen sijaan, että rakentaisi esteitä niistä vääjäämättä seuraavien 
lieveilmiöiden esiintymiselle julkisessa tilassa?

Helsinkiläinen 
puistonpenkki. 
Juhani Niiranen, 
Helsingin Sanomat
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Palataksemme leikkipuistoihin, Ehmann et al. kirjoittavat niillä olevan kyvyn herättää 
ja ylläpitää ilontunteita ja myös nuorekasta asennetta iästä riippumatta ja tätä tärkeää 
ominaisuutta ei tulisi aliarvioida. Vaikka leikkipaikat usein mielletäänkin nuorten 
paikoiksi, ei niiden iloa ja elämänhalua tarjoamia vaikutuksia tulisi rajoittaa lapsiin. 
Kehitettäessä uusia leikkipaikkatypologioita kaikenikäislle ihmisille, voidaan päästä 
taas kiinni nuoruuden leikkisiin asenteisiin motorisia taitoja ja mielikuvitusta samalla 
terävöittäen. (Ehmann et al. 2012, s.129) Lasten ja vanhusten palveluja sisältävän 
rakennuksen pihamaalla voisikin hyvin olla myös sellaisia leikki- tai toimintavälineitä, 
jotka soveltuisivat ikään katsomatta lähtökohtaisesti kaikille käyttäjille.

Leikkivälineiden ei myöskään tarvitse välttämättä olla uusia täsmävarusteita. 
Stavangerissa Norjassa sijaitseva Geopark-leikkipuisto (Helen & Hard 2008) on 
rakennettu käyttäen erilaisia öljyteollisuuteen liittyviä kierrätyselementtejä yhdistäen ne 
urbaanin kestävän kehityksen teemaan. Rakennusmateriaalia on ammennettu hylätyistä 
öljynporauslautoista ja rannikkoasemista, sekä erilaisista sekalaisista romukasoista 
muuttaen entinen hylätty rantatontti kuhisevaksi lasten ja aikuisten sosiaaliseksi 
kohtaamispaikaksi. (Ehmann et al. 2012, s.134) Ennakkoluulottomalla asenteella 
ja mielikuvituksen käytöllä voidaankin säästää myös materiaalikustannuksissa. 
Erilaisten taideaineiden harrastamista ei myöskään tarvitse rajoittaa sisätiloihin, 
ulkoseinien maalaaminen liitutaulumaalilla voi tuottaa lapsille aivan uudenlaista iloa 
ja saada näin seinäpinnat jatkuvasti elämään. Esimerkiksi Kiinassa sijaitsevan julkisen 
peseytymisrakennuksen Split Bathhouse:n (BaO architects 2011) ulkoseinät on maalattu 
liitutaulumaalilla. Seinäpinnat mahdollistavatkin niin pelaamisen, itsensä ilmaisun kuin 
julkisten ilmoitusten yms. välittämisen. (Ehmann et al. 2012, s.178)

Vaikka luonnonelementtien esiintyminen päiväkotien pihamailla onkin alati pienenevien 
ja yhä tarkemmin suunniteltujen pihojen takia vähentynytkin, eivät ne sentään ole vielä 
meillä täysin hävinneet. Mikäli pinta-ala ja olosuhteet mahdollistavat, on päiväkodin 
pihalla mahdollista aina myös kasvattaa erilaisia hyötykasveja. Burken mukaan lasten 
näkökulmasta syötävien kasvien kasvattaminen voidaan nähdä tärkeänä siinä mielessä, 
että kaupunkiympäristössä lapset helposti vieraantuvat ruuan alkuperästä. Sitouttamalla 
lapsia erilaisiin viljelyprojekteihin oppivat lapset kunnioittamaan ruokaa aivan eri tavalla 
heidän ollessa aktiivisina osallistujina sen kasvattamisessa. Burken mukaan erilaisilla 
yhteisillä viljelyprojekteilla voidaan vaikuttaa seuraavien sukupolvien asenteisiin ruokaa 
ja kulutusta kohtaan. (Dudek 2005, s. 274) 

Yllä: Leikkipuisto Kööpenhaminassa,  EK. Alla: Split Bathhouse,  BaO Architects
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3.9. Päiväkotien tilaohjelmat ja vallitsevien suunnitteluohjeiden epäkohdat

Yksityiskohtaisemmat päiväkotien suunnitteluohjeet Suomessa on annettu RT-
ohjekortissa RT 96-1103 (julkaistu elokuussa 2010, mutta korttia päivitetty tämän 
jälkeen), käytännössä kaikki lukemani suomalaisten kaupunkien ja kuntien omat 
ohjeistukset ainakin viittaavat kyseiseen ohjekorttiin ja kortti tuntuu olevan kaikkien 
päiväkotien suunnittelua käsittelevien tai sivuavien arkkitehtuurin diplomitöidenkin 
yksi ydinlähteistä. Rakennustieto-yhteisö muodostuu internet-sivujensa mukaan 
Rakennustietosäätiö RTS sr:stä ja Rakennustieto Oy:stä. Säätiön tavoitteinaan 
on hyvän rakennus- ja kaavoitustavan edistäminen rakennusalan puolueettomana 
vaikuttajana. Rakennustieto Oy on puolestaan Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama 
osakeyhtiö, joka toimii säätiön tuottamien tietopalveluiden ja julkaisujen kustantajana. 
RT-ohjekortit ovatkin suunnitteluohjeina Suomessa erittäin käytettyjä, niiden ollessa 
mahdollisimman laajasti eri osapuolten hyväksymiä ja pohjautuessa luonnollisesti 
kulloinkin vallitseviin rakennusalan määräyksiin. (Rakennustieto 2016) Ohjekortit 
ovat toki oivallinen suunnittelun apuväline, mutta niitä ei saisi lukea kuin kansankielellä 
piru raamattua. Syvempää ymmärrystä asiakasryhmien tarpeista ja erityispiirteistä olisi 
syytä mahdollisuuksien mukaan etsiä ohjekortteja syvemmältäkin. 

RT-korttien vankkumaton asema suunnittelutyön ohjeistajana on mahdollisesti 
osaltaan voinut myötävaikuttaa siihen, että suomalaiset päiväkodit ovat etenkin ryhmien 
tilaohjelmien toiminnan suhteen perusajatukseltaan usein käytännössä identtisiä. 
Päiväkotien suunnittelua koskevan RT-ohjekortin pohjautuessa puolestaan Sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjeisiin päivähoidon järjestämisestä, voidaankin todeta ministeriön 
säädelleen historian aikana voimallisesti niin päiväkotien fyysistä ympäristöä kuin 
toiminnankin sisältöä, sillä päiväkotien toimintaa ohjasivat lainsäädännön lisäksi 1970- 
ja 1980-luvuilla nimenomaan sosiaalihallituksen oppaat. (Rakennustieto 2010, s. 1 
& Kalliala 2012, s. 77) Vuoden 2013 alussa päivähoidon hallinta siirtyi opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisuuteen (Ahlgren-Leinvuo 2014, s. 1).

Päiväkotien suunnittelua ohjeistavassa RT-kortissa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä 
ja muunneltavuutta. Päiväkodin tilojen tulisi pystyä joustamaan toiminnan mukaan ja 
mahdolliset elinkaaren aikana tapahtuvat muutokset tulisi kyetä ennakoimaan, sillä 
lasten lukumäärät, ikäryhmät ja erityistukea tarvitsevien lapset voivat ohjeen mukaan 
muuttua. Kotialueisiin ja – pesäajatteluun perustuvien tilaryhmittelyiden tulisi olla 

joustavia ja tilasuunnittelussa pitäisi pyrkiä yleispätevyyteen taaten soveltuvuus 
mahdollisimman monipuoliseen toimintaan ja erilaisille pedagogisille näkemyksille. 
Esimerkeiksi monikäyttöisyyden edistämisestä mainitaan mm. liukuovien käyttö 
ja kalusteiden soveltuvuus useampaa käyttötarkoitusta varten, kuitenkin tilojen 
pääkäyttötarkoituksen kärsimättä tästä. (Rakennustieto 2010, s. 6)

Ohjekortin mukaan pohjaratkaisuissa tulee pyrkiä selkeyteen ja siirtyminen tilojen välillä 
ja myös sisältä ulos tulee olla vaivatonta, myös mm. tilojen helppo valvottavuus tulisi 
ottaa luontevin ratkaisuin huomioon, kuten myös esteettömyys. Pohjaratkaisuissa tulisi 
minimoida vaaratilanteet ja lasten luontainen juoksemisentarve tulisi muistaa. Lasten 
mittakaava tulisi huomioida ja eteistilat olisi hyvä järjestää ikäryhmittäin. Tiloista tulisi 
suunnitella eriluontoisia niin rauhoittumista ja lepoa kuin yhdessäoloa ja – tekemistäkin 
varten. Myös jännittäviksi koettujen lastenpaikkojen suunnitteluun kannustetaan. 
(2010, s. 7) Muun muassa Sanaksenaho on pohtinut lasten mieltymyksen pieniin ja 
ahtaisiin, itsensä kokoisiin paikkoihin voivan pohjautua osaltaan lasten varhaisimpaan 
tilakokemukseen, äidin kohtuun (Räsänen 2007, s. 29).

Ohjekortin mukaan lähtökohtana päiväkodin tilasuunnittelulle on tiloissa toimivien 
ihmisten lukumäärä ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Tilojen muuttuva luonne 
yksityisestä yhteisölliseen on oleellista ja etenkin suuremmissa päiväkodeissa liikennetiloja 
voidaan jäsentää ”poluiksi” ja ”aukioiksi”. Mitoituksellisessa mielessä pitäisi mm. ottaa 
huomioon lapsen silmänkorkeus. Uudisrakennusta suunniteltaessa tilajaon tulisi olla 
joustava, yleisen käytännön perustuessa kotialueisiin tai ryhmätiloihin, joihin on ollut 
suora yhteys pihalta. Kunkin kotialueen käyttäjänä on toiminut yksi lapsiryhmä ja 
samat tilat ovat soveltuneet eri-ikäisille lapsille. Eteistilat ovat puolestaan olleet useasti 
yhteiskäytössä. Perinteiseen kotialueeseen on kuulunut ryhmän omat pesu-, eteis- ja 
wc-tilat sekä tilat lepoa, leikkiä ja ruokailua varten. Ohjekortin mukaan joustavuutta 
tavoitellessa tiloja tulisi keskittää eri lapsiryhmien yhteisiksi toimintatiloiksi, jolloin 
suppeimmillaan kotialueena voi toimia ainoastaan yksi ryhmätila, eli ”kotipesä”, 
eteis- ja wc-tilojen, kuraeteisten sisäänkäynteineen ja muiden toimintatilojen ollessa 
sen sijaan yhteisiä. Lisäksi lapsiryhmiä voidaan ohjekortin mukaan muodostaa myös 
joustavammin esim. pienryhminä tai toimintojen mukaan tarvittaessa muodostuvina. 
Ohjekortissa mainitaan hyväksi periaatteeksi, että jokaisen lapsen tulisi kuulua 
pysyvästi johonkin lapsiryhmään.  Henkilökunnan eri ryhmissä tulisi kortin mukaan 
pysyä samoina ja samaten jonkin tilan, jonka lapsiryhmä voi kokea omakseen. Tällä 
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tavoitellaan sellaisen ympäristön tarjoamista, jossa suhde aikuisiin ja muihin lapsiin 
säilyisi tuttuna ja turvallisena. Ohjekortin mukaan tämä on erityisen tärkeää alle 
kolmivuotiaille lapsille. Tilojen ”läpinäkyvyyteen” kannustetaan vetoamalla muun 
muassa valvonnan parantamiseen. (Rakennustieto 2010, s. 9) 

RT-ohjekortissa erilaiset pohjaratkaisut on luokiteltu neljään eri luokkaan: keskitettyyn 
pohjaratkaisuun, käytäväratkaisuun, sivukäytäväratkaisuun ja edellisessä kappaleessa 
”mainostettuun” ”kotipesä”-ratkaisuun. Keskitetyssä pohjaratkaisussa yhteistilat 
muodostavat päiväkodille keskuksen, jonka ympärille asettuvat ryhmätilat. Piha-alueet 
osaltaan kiertyvät rakennuksen ympärille. Käytäväratkaisussa rakennuksen yleiset 
liikennealueet muodostavat eri tiloja polveillen yhdistävän vyöhykkeen, mahdollistaen 
ryhmätilojen sommittelun siten, että sisäänkäynnit voidaan sijoittaa samalle 
puolelle rakennusta.  Sivukäytäväratkaisussa tilat kiertyvät piha-alueiden ympärille, 
liikennealueiden muodostaessa tiloja yhdistävän kehän. ”Kotipesä”- ratkaisussa taas 
minimoidaan ryhmätilojen tarve ja vapautunut pinta-ala osoitetaan erilaisiksi eri 
lapsiryhmien kesken jaettaviksi yhteistiloiksi. (Rakennustieto 2010, s. 9) Riippumatta 
ryhmätilojen keskinäisistä sijoitteluista päiväkodin seinien sisään, ovat ryhmille kuuluvat 
tilat olleet perinteisesti hyvinkin samankaltaisia, ryhmäkohtaisten tilojen sisältäessä 
ainakin oman ryhmähuoneen, lepohuoneen ja yleisimmin vähintäänkin omat wc- ja 
peseytymistilansa. Uusi ”kotipesä”-ajattelu näyttää sen sijaan nostaneen päätään vasta 
uusissa päiväkodeissa.

Päiväkoti Silkkiuikku. EK

Joustavuusajatuksien ja erilaisten yhteisöllisyysideologioiden yhteydessä tunnutaan 
kuitenkin olevan täydellisen tietämättömiä lasten kehitysvaiheista ja tehdyistä 
tutkimuksista. Edeltävissä luvuissa on käsitelty mm. lasten stressiä päiväkodissa. 
Muun muassa Kallialan mukaan päiväkotien rauhaa häiritsi keskeyttämisen kulttuuri 
(Kalliala 2012, s. 86). Keltikangas-Järvinen puolestaan kritisoi lasten olematonta 
mahdollisuutta yksilöllisyyteen päiväkodeissa samaan aikaan, kun ryhmäkasvatusta 
pidettiin positiivisena. Suurien ryhmien toiminnan perusteena on toive lasten 
samankaltaisuudesta keskenään ja samankaltaisuutta odotetaankin lapsilta iässä, jolloin 
tarve yksilöllisyyteen on kaikkein suurimmillaan.  (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 153–
155) Lisäksi väitteet lasten sosiaalisten taitojen kehityksestä ovat vailla totuuspohjaa, 
sillä puolensa pitämistä ei voida kutsua missään lapsen kehitysvaiheessa sosiaalisiksi 
taidoiksi. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 144) Keltikangas-Järvisen mukaan yli 20 
lapsen hoitoryhmät ovat riski alle kolmivuotiaille, eivätkä edistä minkään ikäisten 
lasten kehitystä riippumatta siitä, millaisilla erilaisilla leikkinurkilla tai pienryhmillä 
pyrittäisiinkin haittoja torjumaan (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 208). Hänen 
mielestään monilta päiväkotikokeiluilta puuttuukin usein kehityspsykologinen kehys 
ja yhteinen arvopohja. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 140) Nykyinen ”kotipesä” – 
suunnittelusuuntaus vaikuttaa nimenomaan tällaiselta ”kokeilulta”. 

Kuten aikaisemminkin todettiin, stressiherkän aikuisen stressi juontaa juurensa 
lapsuuteen. (Keltikangas-Järvinen 2008, ss. 70–71) Jatkuvat muutokset päiväkotipäivän 
aikana, pysyvyyden puute, vaihtuvat aikuiset, vaihtuvat toverit ja liiallinen sosiaalisten 
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kontaktien määrä ovat todellisia riskitekijöitä lapsen kehityksen kannalta. Sinkkosen 
mukaan lapset tarvitsivat läheisyyttä, lohdutusta, turvaa ja ennakoitavia olosuhteita. 
Lapset stressaantuvat liian monen ihmisen joukossa ja ärsykkeiden liiallinen tulva 
kuormittaa heitä. (Sinkkonen 2003, s. 8) Keltikangas-Järvinen painotti, että 
stressiherkkyyteen vaikuttaminen on mahdollista stressinsiedon ja stressiherkkyyden 
kehittyessä hyvin varhain. Hän peräänkuulutti tämän tutkimustiedon huomioimista 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. (Keltikangas-Järvinen 2008, s. 213) Muun 
muassa Mäkelä kirjoitti edellä, että joutuminen sellaiseen vertaisryhmään, jossa lapsen 
asema on vakiintumaton, tuottaa jatkuvaa stressiä lapselle. Viime vuosikymmeninä 
merkittävästi lisääntyneet lasten oppimis-, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt 
eivät olleet hänestä yllättäviä, sillä useiden toiminnallisten aivokeskusten kehityksen 
tiedetään järkkyvän pitkittyneen stressitilan seurauksena. (Sinkkonen 2003 (toim.), 
s. 39) Stressittömän ympäristön luomisen ja hyvän stressinsietokyvyn kehittymisen 
kannalta avainasioita olivat Keltikangas-Järvisen mukaan lämmin ja rauhallinen 
yhdessäolo, ihmisten pysyvyys lapsen ympärillä ja mahdollisuus kehittyä omassa 
tahdissaan. Stressinsietokyvyn kehittymisen lisäksi stressitön ympäristö vaikuttaa 
myös lapsen kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen. (Keltikangas-Järvinen 2008, 
ss. 216–217) Stressiä lisäävänä tekijänä toimii myös melu ja suuret yhteistilat lisäävät 
väistämättä meteliä.  (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 91–93) Keltikangas-Järvinen 
myös huomautti, että lapsi ei voi oppia muilta samanikäisiltä lapsilta sosiaalisia taitoja, 
sillä eivät muutkaan hallitse niitä. Vastoin yleisestä olettamusta, suuret ryhmät eivät 
korreloi sosiaalisten taitojen omaksumisen kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 70) 
Lisäksi Mikkolan ja Nivalaisen mukaan suurissa ryhmissä aikuisten energia kuluu 
koko ryhmän ohjaamiseen, eikä lapsen yksilölliseen kohtaamiseen ole mahdollisuuksia 
(Mikkola & Nivalainen 2009, s. 32). 

Vaikka tiukasti omalle ryhmälle jaetut kotialueet ovatkin se perinteisin ratkaisu 
päiväkotimaailma, ovat ne oman näkemykseni mukaan myös paras ratkaisu 
nykyisenkaltaisten ryhmäkokojen tapauksessa. Kääntäen voitaisiin kysyä, että haluaisiko 
esimerkiksi aikuinen ihminen viettää kaiken vapaa-aikansa kaikkien kotikerrostalossaan 
asuvien ihmisten kanssa, vai mieluummin oman perheensä kanssa? Tai entä jos 
aikuisten työpaikoilla saataisiin ”työskennellä” oman tiimin sijaan naapurifirman 
työntekijöiden kanssa ilman eri varoitusta? Lapsilta vaaditaankin paljon sellaista, joihin 
he eivät kehitystasonsa perusteella ole valmiita ja joka olisi aikuisistakin epämukavaa 
ja haastavaa. Mahdollisimman turvallisen ja vakaan lapsuuden kannalta pysyvyys on 

Suurpellon päiväkodin ryhmätiloja. EK

erittäin tärkeässä roolissa lapsen elämässä, ja sitä myös osaltaan edustaa päiväkotiryhmän 
pysyvä kokoonpano ja tutut ryhmätilat. Myös valvonnan helpottamisella perusteltu 
tilojen liiallinen ”läpinäkyvyys” on keskittymisen kannalta haitallista, kuten myös 
turvallisuuden tunteen suhteen. Valvonnan painottaminen kielii myös osaltaan 
aikuislähtöisyydestä ja muistuttaa ympäristön todellisesta laitosluonteesta. Toki 
päiväkodissa voi ja saa kuitenkin olla ryhmärajat ylittäviä yhteistiloja, mutta lapsien ei 
etenkään vastentahtoisesti pitäisi joutua viettämään aikaansa liian suuressa lapsilaumassa 
hänelle vieraan aikuisen valvonnassa, eikä se vapaaehtoistenkaan yksilöiden kehityksen 
kannalta ole suotavaa liian pitkään yhtäjaksoisesti.
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3.10. Päiväkotiympäristön turvallisuus ja riskit 

Tähän asti päiväkotiympäristöä on tarkasteltu lähinnä lasten näkökulmasta. On tärkeää 
kuitenkin muistaa, että pienessäkin päiväkodissa voi ahertaa töissä kymmeniä aikuisia. 
Varsinaisen hoitohenkilökunnan lisäksi päiväkodeissa työskentelee myös mm. keittiö- 
ja siivouspuolen henkilökuntaa. Lasten näkökulmasta yksi hyvän päiväkotiympäristön 
edellytys on henkilökunnan pysyvyys (mm. Keltikangas-Järvinen 2012, s. 139) ja 
stressaava epäergonominen tai vaikkapa ilmanlaatuongelmien kyllästämä ympäristö 
altistaa henkilökunnan lisääntyville poissaoloille. Poissaolot taas vaikuttavat koko 
työyhteisön toimintaan heikentävästi ja niinpä pitäisikin pyrkiä kaikin tavoin 
rakentamaan sellainen työympäristö, joka ei itsessään lisäisi kenenkään päiväkodissa 
toimivan poissaoloja.

Ristioja ja Tamminen kirjoittavat varhaiskasvatustyön olevan niin fyysisesti kuin 
henkisestikin kuormittavaa. Muun muassa aikuisena toimiminen lapsille mitoitetussa 
ympäristössä, erilaiset nostamiset, ihmissuhdetyön vaatimukset, perheiden ongelmat ja 
jopa väkivallankin uhka edellyttävät päiväkotien työntekijöiltä laaja-alaista valmiutta 
erilaisiin tilanteisiin. (Ristioja & Tamminen 2010, s. 5) Keskisen mukaan fyysisiä 
haasteita tuovat esimerkiksi lasten nosteleminen, istuminen matalilla tuoleilla ja 
jatkuvassa liikkeessä oleminen, henkisiä taas vastuukysymykset, jatkuva vaatimus 
valppauteen ja etenkin kokemus kiireestä ja melusta. (Keskinen & Virtanen 1999, s. 9)

Saarsalmen mukaan päivähoidon turvallisuuden yhteydessä tarkastelun piiriin kuuluvat 
niin toimintayksikön henkilöstö, hoitolapset, päiväkodissa vierailevat henkilöt, 
päiväkodin ulko- ja sisätilat sekä toimintavälineet ja lähiympäristö. Päivähoidossa 
keskeisiä henkilöriskejä ovat lapsen hakemiseen liittyvät tilanteet, henkilökunnan ja 
lasten sairaudet ja tapaturmat, liikkuminen päiväkodin ulkopuolella, lapsen katoaminen 
hoitopäivän aikana ja uhkaavasti käyttäytyvän henkilön kohtaaminen. Toimintariskeihin 
taas liittyvät henkilökunnan kelpoisuus ja riittävyys, kiinteistön toiminta, piha- ja 
leikkialue, tilojen esteettömyys ja päiväkodin ympäristö. Omaisuusriskeihin liittyvät 
taas muun muassa kosteus- ja homeongelmat sekä tulipalot. Tietoriskeillä tarkoitetaan 
muun muassa erilaisten salassa pidettävien asiakirjojen säilyttämistä, käsittelyä ja 
hävittämistä. Muita päivähoidon riskejä ovat pääasiallisesti palvelun tuottamiseen 
liittyvät vastuu- ja laaturiskit. (Saarsalmi 2008, s. 7) Keltikangas-Järvisen mukaan 
lasten kannalta tiivistetysti päivähoidon yleisiä henkisiä riskitekijöitä ovat tutkimusten 

Yllä päiväkoti Lehtisaaren piha ja alla päiväkoti Kurkimoision valmistuva piha. EK
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mukaan liian pitkät hoitopäivät, liian varhainen hoidon aloittaminen, liian suuret 
ryhmät ja hoitohenkilökunnan vaihtuminen tai epäpätevyys (Keltikangas-Järvinen 
2012, s. 133). Diplomityön yhteydessä oleellisimpia ovat toiminta- ja omaisuusriskien 
hallinta, joihin arkkitehtonisilla ratkaisuilla pystytään suoraan vaikuttamaan.

3.10.1. Ihmiset

Saarsalmen mukaan erityisen tärkeitä ovat ne toimenpiteet, joilla pystytään 
ehkäisemään henkilöturvallisuuteen liittyvien uhkaavien riskien toteutuminen tai 
pystytään tehokkaalla tavalla rajoittamaan syntyneiden häiriötilanteiden vaikutuksia 
(Saarsalmi 2008, s. 8). Todennäköisesti 2000-luvun kouluiskut Suomessa ovat myös 
osaltaan vaikuttaneet päiväkotien kiristyneisiin turvallisuusmääräyksiin. Päiväkodin 
pelastussuunnitelmaa tehdessä ja erilaisiin vaaratilanteisiin varauduttaessa on huomioitava 
lasten rajallinen kyky havaita vaaratilanteita tai toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. 
Niinpä pelastussuunnitelman lisäksi on päiväkotirakennusten yhteydessä selvitettävä, 
miten rakennuksessa toimivien ihmisten ”heikentynyt toimintakyky” huomioidaan 
varauduttaessa erilaisiin vaaratilanteisiin. Pelastussuunnitelmaa laajempi kokonaisuus 
on päivähoidon turvallisuussuunnitelma, jolla tähdätään kokonaisturvallisuuden 
parantamiseen ja ylläpitoon. (Saarsalmi 2008, ss. 21–22) Pelastussuunnitelman ohella 
laaditaan myös pelastautumissuunnitelma (ent. poistumissuunnitelma), jossa kuvataan 
mahdollisimman turvallisen ja nopean poistumisen toteuttaminen rakennuksesta 
(Ristioja & Tamminen 2010, s. 43).

Ristioja ja Tamminen kirjoittavat, että työntekijän terveyttä päiväkodissa saattavat 
vaarantaa niin ali- kuin ylikuormituskin. Fyysistä toimintakykyä ylläpitävät sopiva 
kuormitus ja liikkuminen. Liiallinen kuormitus aiheuttaa ajan kuluessa erilaisia 
terveyshaittoja ja jatkuva alikuormitus ei taas ole omiaan ylläpitämään toimintakykyä. 
Myös liiallinen paikallaanolo voi aiheuttaa haitallista staattista kuormitusta. 
Kuormittavia hapenkulutusta huomattavasti nostavia toimintoja päiväkodissa 
henkilökunnalle voivat olla esimerkiksi lasten talvivaatteisiin pukeminen. Päivähoidossa 
erityispiirteen ergonomian suhteen muodostaa aikuisten ja lasten erilainen mittakaava. 
Työskentely lasten korkeudella kumarassa asennossa kuormittaa selkää, altistaen samalla 
erilasille selkävaurioille ja kiputiloille. Ristiojan ja Tammisen mukaan lapsille tarkoitetut 
opetus- ja hoitotilat tulisikin suunnitella siten, että osa pöydistä ja tuoleista ovat ns. 

normaalikokoisia. Miniatyyrikalusteiden suosiminen ei lasten kannalta ole tarpeen, 
lasten tottuessa normaalin kokoisiin kalusteisiin kotonaankin. Heidän mukaansa 
yleisimpiä psyykkistä ja psykososiaalista kuormitusta lisääviä tekijöitä päivähoidossa 
ovat kiire ja useimmiten asiakaskunnasta johtuva ihmissuhdekuormitus. (Ristioja & 
Tamminen 2010, ss. 34–36)

Saarsalmen mukaan työntekijöiden käytössä tulee olla riittävä ja asianmukaiset 
sosiaalitilat sekä tilaa vaatteiden säilytykseen, ruokailuun ja lepoon. Valitessa kalusteita 
ja pintamateriaaleja tulisi Saarsalmen mukaan suosia rauhallisia värisävyjä ja käyttää 
ääntä vaimentavia materiaaleja. (Saarsalmi 2008, s. 49) Koska päiväkotien henkilökunta 
voi usein koostua pelkästään naisista, ei miehille välttämättä ole osoitettuna kunnollisia 
sosiaalitiloja tai vaihtoehtoisesti tilat ovat jossakin muussa käytössä. Kokemuksieni 
mukaan henkilökunnan sosiaalitilat ovat muutenkin usein alimitoitettuja. Lisäksi 
rauhoittavien värisävyjen käyttö on perinteisesti tarkoittanut erilaisten hyvinkin 
aneemisten pastellivärien käyttöä, jolloin ympäristöstä muodostuu monella tavalla 
tukahduttavan tympeä.

Saarsalmen mukaan keskeisimpiä päivähoidon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat 
hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä. Saarsalmen mukaan päiväkodissa oleva 
erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleva lapsi tai lapset on otettava huomioon 
joko henkilökunnan lukumäärässä tai ryhmän lapsimäärässä. (Saarsalmi 2008, s. 
55) Käytännössä usein niin sanottujen erityislasten lukumäärä tuntuu jatkuvasti 
kasvavan ja läheskään jokaisella ei ole esimerkiksi omaa henkilökohtaista avustajaa, 
vaikka he sellaisen tarvitsisivatkin. Saarsalmi jatkaa, että satunnainen ja lyhytaikainen 
poikkeaminen ryhmän aikuinen-lapsi – suhdeluvusta on päivähoitoasetuksen mukaan 
sallittua (Saarsalmi 2008, s. 55), mutta lyhytaikaisuus voi olla käytännössä suhteellinen 
käsite. Muun muassa Keltikangas-Järvinen kuitenkin kritisoi käsitystä siitä, että 
henkilökunnan lisääntyessä laatu automaattisesti paranisi, sillä mitä enemmän aikuisia 
on ryhmässä, sen enemmän he keskustelevat vain keskenään ja lasten kanssa vastaavasti 
entistä vähemmän (Keltikangas-Järvinen 2012, s. 139).

Ristiojan ja Tammisen mukaan pienten päiväkotien ongelmana voidaan nähdä 
niiden haavoittuvuus erilaisissa kriisi- ja riitatilanteissa ja vaikkapa henkilökunnan 
poissaolotapauksissa pienten yksiköiden joustomahdollisuudet ovat suuria yksiköitä 
rajallisemmat (Ristioja & Tamminen 2010, s. 6). Lisääntyneiden poissaolojen kohdalla 
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olisi syytä myös vakavasti miettiä, miksi poissaolot ovat lisääntyneet. Muun muassa 
yhteiskunnassamme alati lisääntyvä epävarmuus, työelämän pätkämäisyys, koventuneet 
yhteiskunnalliset asenteet, polarisoituminen, dualismiin taipuvainen kansanluonne, 
masennus, kadoksissa oleva vanhemmuus ja siitä seuraavat lasten vakavat käytöshäiriöt, 
pienenevät pihamaat, viimeistä nurkkaa myöten täytetyt lapsiryhmät ja kiristyvä 
julkistalous voivat tehdä päiväkotityöstä hyvinkin raskasta ja kuluttavaa. Myös 
riittämättömät, huonokuntoiset, apaattiset, meluisat tai sisäilmaongelmien kyllästämät 
tilat vaikuttavat jaksamiseen. Useiden tekemieni sijaisuuksieni sijaistarpeen takana 
ovatkin vaikuttaneet erilaiset mielenterveysongelmat.

Saarsalmen mukaan lasten yleisimpiä hoitoa vaativia tapaturmia päiväkodissa ovat 
kaatumiset, putoamiset ja törmäämiset. Tästä syystä tulisi kalusteiden, rakenteiden 
ja lämpöpattereiden terävien kulmien olla suojattuja ja mattojen alla pitäisi käyttää 
liukuesteitä. Huonekalujen tulee olla tukevia ja kestäviä ja erilaisten liikunta ja ns. 
”peuhutilojen” tulee olla kalustettu ja varustettu pehmeillä materiaaleilla silmällä 
pitäen lasten omaehtoinen liikunta. Sisäportaisiin suositellaan asennettavaksi sellaiset 
käsijohteet, jotka ovat lapsen kannalta oikealle korkeudelle asennetut, lisäksi lasten 
pääsy portaisiin on tarvittaessa estettävä portilla. Hoitopäivän aikana sairastuvalle 
lapselle pitää pystyä Saarsalmen mukaan osoittamaan rauhallinen paikka lepäämistä 
varten. (Saarsalmi 2008, ss. 34–35) Todellisuudessa oman kokemukseni mukaan 
useissa päiväkodeissa ei tällaista tilaa todellisuudessa ole käytettävissä, vaan sairas ja 
vaikkapa oksentelevakin lapsi joutuu odottamaan hakijaansa meluisissa ryhmätiloissa. 
Lapseen kohdistuvia muita uhkia voivat päiväkodissa olla esimerkiksi lapsen lähelle 
pyrkivä lähestymiskiellon saanut henkilö tai lapsen sieppaus (Saarsalmi 2008, ss. 45–
46).

Saarsalmen mukaan päiväkodeissa tartuntatauteihin sairastumiseen vaikuttavat 
lapsiryhmien koko, lapsia päiväkotiin tuovien perheiden lukumäärä ja ruuan jakoon 
osallistuvien henkilöiden määrä. Järjestämällä lapsiryhmät iän mukaan ja hoitamalla 
vaippaikäiset omissa ryhmissään ja sisarukset mahdollisuuksien mukaan samassa 
ryhmässä vähennetään sairastavuutta. (Saarsalmi 2008, s. 37) Suunniteltaessa 
rakennusta, jossa vanhukset ja lapset toimivat osittain yhteisissä tiloissa, voidaan 
toisaalta kysyä onko tällä ratkaisuilla sairauksien leviämistä edistävä vaikutus? 
Saarsalmen mukaan tautien voidessa tarttua ruuan tarjoilun yhteydessä, ei pienimpien 
lasten tulisi osallistua ruuan tarjoiluun tai jakoon infektioriskin vuoksi. Sen sijaan 

vanhemmat lapset voivat omatoimisuutta opetellessaan ottaa ruuan itse aikuisten 
valvoessa hygienian säilymistä. (Saarsalmi 2008, s. 37) Tartuntariskiä vanhusten ja 
lasten yhteisessä toimintaympäristössä voidaankin vähentää siten, että esimerkiksi 
yhteisissä tiloissa tapahtuvaan ruokailuun osallistuvat vain isommat lapset.

3.10.2. Sisätilat

Hyvä valaistus on tärkeä osa toimivaa päiväkotiympäristöä. Saarsalmen mukaan 
valaistuksen yhteydessä tulee muun muassa varmistaa, ettei valonlähde häikäise 
ja että sillä on hyvät värintoisto-ominaisuudet. Valaistuksen avulla voidaan tasata 
voimakkaiden päivänvalon vaihtelujen vaikutusta, helpottaa tasoerojen havaitsemista 
kontrastieroja lisäämällä ja myös valaistusta himmentämällä edesauttaa rauhallisen 
tunnelman luomista halutessa. Lattialla seisovat valaisimet eivät saa päästä kaatumaan 
ja sen takia tulisi päiväkodissa suosia kiinteitä valaisimia. (Saarsalmi 2008, ss. 63 & 78) 
Ristiojan ja Tammisen mukaan valaistusta voi olla joskus myös liikaa. Kohdevaloilla 
voidaan täydentää yleisvalaistusta helposti, mutta jyrkkiä valaistuseroja eri tilojen välillä 
olisi syytä välttää. (Ristioja & Tamminen 2010, ss. 36–37)

Ristiojan ja Tammisen mukaan päiväkotien työympäristön yksi huomattavista 
vaaratekijöistä on melu (Ristioja & Tamminen 2010, ss. 36–37). Saarsalmen mukaan 
akustiikaltaan huonoissa tiloissa puheen ymmärrettävyys heikkenee. Jotta riittävän hyvät 
akustiset olosuhteet saavutetaan, joudutaan kattoon ja mahdollisesti seinille asentamaan 
ääntä vaimentavia materiaaleja. (Saarsalmi 2008, s. 64) Kaikkien akustiikkaan 
vaikuttavien ratkaisujen ei tarvitse olla kiinteitä, vaan melua voidaan vaimentaa myös 
esimerkiksi matoilla (Ristioja & Tamminen 2010, s. 37). Kaikista meluhaittoja 
ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta päiväkotiympäristössä syntyy väistämättömästi 
joka tapauksessa paljon meteliä.

Ristiojan ja Tammisen mukaan yksi työympäristön tyypillisistä vaaratekijöistä ja 
kuormittavista tekijöistä on sisäilman huono laatu (Ristioja & Tamminen 2010, s. 36). 
Sisäilmaongelmat eivät aina johdu homevaurioista, vaan esimerkiksi väärin mitoitettu 
tai toimiva ilmanvaihto voi myös aiheuttaa niitä, kuten myös rakennuksessa oleskelevan 
henkilömäärän muutos, epäkelvot rakennus- tai pintamateriaalit ja rakennuksen 
ylläpitoon liittyvät laiminlyönnit ja toimenpiteet.  Homevaurioista useimmiten 



89

kertovat nuhaisuus, kurkun kipeys, tukkoisuus, äänen käheys, yskä, iho-oireet ja 
hengenahdistus. Vastaavia oireita voivat kuitenkin aiheuttaa myös muut sisäilman 
epäpuhtaudet tai muualta saadut infektiot. (Saarsalmi 2008, ss. 81–82) Suositeltavin 
ilmanvaihtotekninen ratkaisu päiväkodissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
(Saarsalmi 2008, s. 62).

Helsingin Sanomat kirjoitti keväällä 2015 vantaalaisesta vuonna 2011 valmistuneesta 
Kanniston koulusta, jossa rakennusaikana tehdyt virheet aiheuttivat pahoja 
sisäilmaongelmia. Liian märän betonilattian ja muovimattoliiman yhdistelmän 
seurauksena mitattiin muovimaton alla jopa yli 90 prosentin kosteuspitoisuuksia. 
Rakennusvirheiden seurauksena rakennusyhtiö joutui maksamaan Vantaan kaupungille 
200 000 euron korvaukset. (Salomaa 2015) Surkuhupainen sivujuonne on, että 
Vantaan rakentamisen laatupalkinto – kilpailun yhteydessä vuonna 2012 Kanniston 
koulu ansaitsi kunniamaininnan (Vantaan kaupunki 2012).  Huhtikuussa 2016 
Helsingin Sanomat puolestaan kirjoitti kahden lauttasaarelaisen tilapäiseksi 

Suurpellon päiväkodin 
sisätiloja. EK

tarkoitetun paviljonkipäiväkodin, vuonna 2013 avautuneen Telkän ja vuonna 2012 
valmistuneen Silkkiuikun vakavista kosteusvaurioista, joiden syntymekanismi oli 
sama kuin Kanniston koulussa, muovimaton liimaaminen liian märän betonilattian 
päälle. Helsingin tilakeskus aikoi velkoa remonttikulut vuonna 2013 konkurssiin 
menneeltä molemmat rakennukset pystyttäneeltä urakoitsijalta. Myös vuosaarelaisella 
saman urakoitsijan rakentamalla vuonna 2012 valmistuneella Kanavan päiväkodilla oli 
edessään samasta syystä johtuva remontti. (Salomaa 2016) Edellä mainitun päiväkoti 
Silkkiuikun kuva esiintyy myös RT-ohjekortissa, jonka yhteydessä päiväkodin todetaan 
voivan olevan myös tyyppipiirustuksiin perustuva, mikä ohjekortin mukaan edesauttaa 
päiväkodin nopeaa käyttöönottoa (Rakennustieto 2010, s. 11).  Voidaan kuitenkin 
perustellusti kysyä, että mitä nopealla käyttöönotolla saavutetaan, jos verorahoja 
saadaan käytännössä osin projektien kiireisen luonteen johdosta tuhlata muutaman 
vuoden päästä valmistumisesta kalliisiin remontteihin, puhumattakaan kaikista 
sisäilmaongelmille altistuneista lapsista ja aikuisista.
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Päiväkotien sisäilmaongelmat ovat kokemuksestani erittäin tavallisia ja ongelmia on usein 
tapana vähätellä aina johtajatasoa myöten, pahimmillaan jopa ongelmat vanhemmilta 
salaten. Sisäilmaongelmat ovat monessa tapauksessa aiheuttaneet henkilökunnan 
pitkittyneitä poissaoloja. Päiväkotihenkilökunnan on kuitenkin lähtökohtaisesti 
turha kantaa syyllisyyttä huonosta ilmanlaadusta, ongelmat kun tuntuvat pohjautuvan 
lähes aina nimenomaan rakennusaikaisiin virheisiin. Niinpä esimerkiksi arkkitehdin 
vaikutusmahdollisuudet sisäilman laatuun ovat rajalliset, kustannusten polkeminen, 
yltiöpäinen kilpailutus ja puutteellinen valvonta rakennusvaiheessa tai rakennuksen 
käytönaikaisen huollon laiminlyönti kun voivat tehdä parhaimmatkin suunnitelmat 
turhiksi. 

Päiväkodin puhtauden merkitys korostuu Saarsalmen mukaan, mitä nuoremmista 
lapsista on kyse. Siivouksen suositellaan tapahtuvan pääsääntöisesti silloin, kun tiloissa 
ei ole toimintaa. (Saarsalmi 2008, s. 59) Käytännössä ryhmätiloja siivotaan päivälevon 
ja ulkoilun aikana. Saarsalmen mukaan liiallista veden käyttöä siivouksen yhteydessä 
on home- ja kosteusongelmien välttämiseksi varottava, mutta hienojakoisen pölyn 
poistamisesta on kuitenkin huolehdittava. Erityisesti pölyä keräävien materiaalien, kuten 
verhojen ja huonekalukankaiden riittävän säännöllinen puhdistaminen on tärkeää ja 
muun muassa rakenteiden ja kaappien päälle kertyvä yläpöly suositellaan poistettavaksi 
kuukausittain, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. (Saarsalmi 2008, s. 59) 
Etenkin yläpölyn poistamisen suhteen suositukset ja käytäntö eivät oman kokemukseni 
mukaan tosiaankaan kohtaa. On kuitenkin huomioitava, että monesti pölyä pääsee 
kertymään niin hankaliin paikkoihin, ettei päiväkodin varustuksella sen poistaminen 
motivaatiosta ja ajastakaan huolimatta onnistuisi. Siksi tulisikin pyrkiä suunnittelemaan 
tiloja, joissa pölyn kertyminen hankaliin paikkoihin olisi mahdollisimman vähäistä. 
Saarsalmen mukaan huonosta sisäilmasta seuraa väsymystä, päänsärkyä, lämmön 
nousua, pahoinvointia ja silmien ärsytysoireita. Lisäksi riittämätön ilmanvaihto edistää 
tarttuvien tautien leviämistä päiväkodissa. (Saarsalmi 2008, s. 62) Allergisoivien 
vaikutusten lisäksi pöly on myös paloriski (Saarsalmi 2008, s. 78).

3.10.3. Piha-alue

Saarsalmen mukaan päivähoitopaikan perustamista suunniteltaessa on tarvittaessa 
varmistettava, ettei maaperä ole alueen aikaisemman toiminnan johdosta likaantunut 

Varusteita Viikinmäen korttelitalon pihalla. EK
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siinä määrin, että maaperää joudutaan puhdistamaan ennen lasten käyttöön osoittamista. 
Päiväkodin ulkoilualueen on sijaittava riittävän meluttomassa ja ilmastoltaan 
terveellisessä paikassa. Pihan sijoittelussa lähialueen keskimääräinen liikennemäärä 
on huomioitava, eikä liikenteen ja muiden lähiympäristön melulähteiden seurauksena 
syntyneen keskiäänitason tulisi tontilla päivän aikana ylittää 55 desibeliä. Esimerkiksi 
keskimääräisen vuorokausiliikenteen ollessa 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa, tulisi ilman 
epäpuhtauksista johtuen päiväkodin tuloilma-aukkojen ja päiväkodin ulkoilualueen 
sijaita vähintään kymmenen metrin etäisyydellä tien reunasta. (Saarsalmi 2008, s. 66)

Saarsalmen mukaan leikkipihan tulisi olla käyttökelpoinen kaikkina vuodenaikoina. 
Nimenomaan piha-alueen vaihtelevat pinnanmuodot parantavat lasten 
toimintamahdollisuuksia piha-alueella, mutta suuria jyrkkiä korkeuseroja ei saisi 
kuitenkaan esiintyä. Lisäksi pienetkin vesilammikot voivat olla erityisen vaarallisia 
paikkoja etenkin kevättalvella maanpinnan ollessa liukas. Yli 600 millimetrin pystysuorat 
tasoerot ja pudotukset tulee määräysten mukaisesti suojata sopivin rakentein. Vaikka 
valoisuus onkin tärkeää piha-alueella, tarvitaan myös auringonsuojiksi varjopaikkoja. 
Pölyhaittojen ehkäisemiseksi pihan pintamateriaalien valintaan olisi myös hyvä 
kiinnittää huomiota. (Saarsalmi 2008, s. 67) Riittävän tehokkaalla ulkovalaistuksella 
helpotetaan piha-alueen korkeuserojen havaitsemista, lasten valvontaa ja kulkuväylien 
ja pihan liukkauden sekä mahdollisten esteiden huomioimista. (Saarsalmi 2008, s. 64) 
Etenkin joissakin vanhemmissa päiväkodeissa ulkovalaistus saattaa olla niin tehoton, 
että lapset tuntuvat pahimmillaan suorastaan katoavan piha-alueen hämäriin nurkkiin. 
Riittämätön ulkovalaistus luonnollisesti tekee valvontatyöstä henkilökunnan kannalta 
stressaavampaa ja lisää riskejä. 

Saarsalmi kirjoittaa, että päiväkodin pihat ja leikkialueet tulee pääsääntöisesti aidata 
ja varustaa asianmukaisilla porteilla. Aidan materiaali voi olla niin puu, metalli 
kuin vaikkapa muovikin, mutta aitojen reunojen tulee olla sileitä. Puuaidat voidaan 
käsitellä myrkyttömillä maaleilla tai kyllästysaineilla, metalliaidoissa taas suositellaan 
epoksimaalausta tai muovipinnoitetta. Saarsalmen mukaan metalliaitaratkaisut ovat 
erityisen käyttökelpoisia hyvän läpinäkyvyytensä johdosta. Ratkaisusta riippumatta 
aidan vapaa korkeus on oltava vähintään 1200 millimetriä, eikä aidan viereen saa 
sijoittaa kiipeilyä helpottavia kalusteita tai rakenteita tai talvisin kasata lunta. Aidan 
aliryömimisen estämiseksi aidan alareunan ja maanpinnan välinen etäisyys ei saa 
ylittää sataa millimetriä. Lisäksi aita suositellaan rakennettavan sellaiseksi, ettei se lisää 

houkutusta kiivetä. Aidan alareunaan ei saa kiinnittää kiipeämisen tai tasapainoilun 
mahdollistavaa käsijohdetta. Pystyrakenteisen aidan aukkojen leveys saa olla korkeintaan 
sata millimetriä ja metalliaidan lankaverkon rakoväli enimmillään kolmekymmentä 
millimetriä, jottei lapsen pää voi jäädä aidan väliin puristuksiin. Vaakarakenteisten 
lauta-aitojen rakentaminen ei ole suositeltavaa. Tulisi välttää ratkaisuja, jotka luovat 
suljetun vaikutelman päiväkodin pihalle. (Saarsalmi 2008, s. 69)

Päiväkodin pihojen ja leikkivälineiden portit tulee varustaa sellaisella säpillä sekä 
lukituksella, etteivät lapset itse saa niitä auki. Kuitenkin on varmistettava, että portin 
käyttö on mahdollista myös liikuntaesteiselle, itse portin minimikorkeudeksi suositellaan 
1200 millimetriä ja käyntiportin vapaan aukon leveyden tulisi olla vähintään metri. 
Portin alareunan ja maanpinnan välinen etäisyys ei saisi olla yli sata millimetriä ja porttien 
suositellaan avautuvan piha-alueelle päin. Tehdessä umpirakenteinen portti, suositellaan 
porttiin asennettavan lasten silmien korkeudelle katseluikkuna. Olisi suositeltavaa 
rakentaa huoltoportit mahdollisuuksien mukaan erilleen pihan käyntiporteista, mutta 
oleellista on pelastuslaitoksen ajoneuvon pääsy kaikissa olosuhteissa tontille. Mikäli 
käyntiportti johtaa suoraan jalkakäytävälle, suositellaan jalkakäytävän ja ajoradan 
väliin rakennettavan ajoradalle ryntäämisen estävä suojaava kaide. Porttien materiaali- 
ja rakenneratkaisuissa suositellaan sovellettavan samoja ratkaisuja, kuin aidoissakin. 
(Saarsalmi 2008, s. 70)

Saarsalmi kirjoittaa, että päiväkodin pihaleikkivälineiden tulee olla lasten ikätason 
mukaisia, käyttöturvallisia ja kestäviä. Niin leikkikenttävälineet kuin oleskelukalusteetkin 
tulee tehdä turvallisista myrkyttömistä materiaaleista. Leikkivälineidein alle tulee lisäksi 
rakentaa iskua vaimentava alusta vapaan putoamiskorkeuden ollessa yli 600 millimetriä. 
Kova materiaali ei sovellu alustaksi, vaikka putoamiskorkeus olisikin tätä matalampi. 
Käytön jälkeen hiekkalaatikot suositellaan suojattavan pressuilla pieneläinten jätösten 
varalta. Lisäksi hiekkalaatikoiden hiekka suositellaan vaihdettavaksi joka kevät. 
(Saarsalmi 2008, s. 67) Vaikka sääntöjen, asetusten ja lakien perimmäiset tarkoitukset 
ovatkin alun perin olleet hyvät, voidaan sen kuuluisan ”Sääntö-Suomen” todeta 
olevan vahvasti läsnä esimerkiksi piha-alueiden suunnitteluohjeissa. Liiallisen säätelyn, 
erilaisten pelkojen ja standardisoinnin seurauksena kaikista päiväkotien pihoista 
on saatu ympäri Suomea lähes identtisiä usein hyvinkin mielikuvituksettomia, liian 
valmiiksi pureskeltuja ja aneemisia alueita. Hyvä tarkoitus on kääntynyt itseään vastaan. 
Toisaalta osa suosituksistakin jää täysin omaan arvoonsa. En ole esimerkiksi ikinä 
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kohdannut päiväkotia, jossa hiekkalaatikot oikeasti suojattaisiin pressuilla tai hiekka 
vaihdettaisiin joka kevät.

Saarsalmi jatkaa, että turvallisuuden ylläpitämistä piha-alueella helpottaa sen siisteys. 
Lisäksi lasten oleskeluun tarkoitetulla piha-alueella sijaitsevat pensaat ja puut on 
tarvittaessa aidattava ja suojattava siten, etteivät lapset altistu niiden aiheuttamille 
pistoille ja haavoille. Piha-alueilla eikä sisätiloissa saa olla allergioita aiheuttavia kasveja, 
eivätkä kasvit saa sisältää teräviä piikkejä tai teräväreunaisia lehtiä. (Saarsalmi 2008, 
s. 35 & 68) Voidaan kuitenkin hyvin aiheellisesti kysyä, että onko päiväkodin pihalle 
ylipäänsä järkevää istuttaa kasveja, joiden lomassa lapset eivät voi tai saisi leikkiä? 
Etenkin erilaiset aidatut pensaikot suorastaan provosoivat lapsia tutkimaan niiden 
kätköjä, eikä esimerkiksi itselläni ole yleensä ollut mitään perusteltua syytä kieltää 
lapsia ryömimässä niissä. Useasti kun ne saattavat olla ainoita suhteellisen luonnollisia 
paikkoja päiväkodin pihalla, ilman aikuisen ennalta määrittämää käyttötarkoitusta. 

Saarsalmen mukaan päiväkodin palotikkaiden on oltava lasten ulottumattomissa, 
eivätkä lapset saa päästä kiipeämään katosten tai muiden keveiden rakennelmien päälle. 
Piha-alueella sijaitsevien kaivojen ja sadeveden keräysastioiden turvallisuus on lisäksi 
varmistettava. Kaltevat katot on sisäänkäyntien kohdalta suojattava lumiesteillä ja 
tarvittaessa käyttää turvapuomeja ja – aitoja katolle ja räystäille kerääntyvän lumen 
ja jääpuikkojen aiheuttaman vaaran takia. Saarsalmen mukaan kiinteistöhuoltoa ja 
tavarantoistoa palveleva liikenne tulee järjestää joko nimenomaisesti tätä tarkoitusta 
osoitettua väylää pitkin tai muutoin niin, ettei liikennöinnin aikana piha-alueella ole 
lapsia. Piha-alueesta suositellaan osoitettavan erillinen pysäköintialue lasten tuontia 
ja hakemista varten ja piha-alueella tapahtuva liikennöinti suositellaan järjestettäväksi 
yksisuuntaisesti, jottei peruuttamiselle olisi tarvetta. (Saarsalmi 2008, s. 68) Lasten 
tuontia ja hakemista varten varattujen pysäköintipaikkojen mitoituksessa on hyvä 
huomioida riittävä väljyys ovien avaamisen kannalta. Näkövammaisten kannalta 
pysäköintipaikalta päivähoidon toimintayksikköön johtavan tien reunaan tai pintaan 
suositellaan asennettavan ohjaavia raitoja tai muunlaisia merkintöjä. Lisäksi ulkotilojen 
opasteiden tulee olla riittävän suuria ja luettavuuden kannalta selkeitä myös erilaisissa 
valaistusolosuhteissa. (Saarsalmi 2008, s. 71)

Saarsalmi kirjoittaa, että vaikka esteettömyydellä helposti käsitetään vain 
liikkumisesteisten näkökulmasta suunniteltavat ratkaisut, voidaan esteettömyydellä 

käytännössä helpottaa lasten ja muidenkin lyhytkasvuisten ihmisten toimintoja 
tiloissa, jotka on muuten mitoitettu normaalipituisille. Ikäihmisille sekä näkö- ja 
kuulovammaisille taas esteettömyyden avulla luodaan turvallinen liikkumisympäristö, 
jossa luonteva kommunikointi muiden ihmisten kanssa on mahdollista. (Saarsalmi 
2008, s. 71) Myös pelastusteiden ja rakennuksen ympäristön tulisi olla esteetön, jossa 
hätätapauksissa varmistetaan hälytysajoneuvojen pääseminen riittävän lähelle rakennusta 
(Saarsalmi 2008, s. 77). Toimintayksikön jätetiloja ja – huoltoa järjestettäessä on 
tärkeää huomioida, ettei jätteitä keräävän jäteauton tarvitse liikkua niillä alueilla, joilla 
lapset leikkivät ja liikkuvat. Lisäksi lasten pääsy jätetiloihin on estettävä. Tulipalojen 
ehkäisemiksi roska-astiat ja – lavat tulee myös säilyttää riittävän kaukana rakennuksesta 
tuhopolttotapausten vuoksi. (Saarsalmi 2008, ss. 60 & 78)

3.11. Unelma-arkkitehtuurista käyttäjien todellisuuteen

Riittääkö sitten pelkästään arkkitehdin suunnittelutyöhön paneutuminen luomaan 
kaikkien päiväkodissa ahertavien arkitoiminnasta mahdollisimman mieluista? 
On paikallaan huomioida, että hyvinkin suunniteltu päiväkoti vaatii aktiivisuutta 
myös käyttäjiltään. Useassa päiväkodissa mahdolliset verstaat ja vesileikkitilat 
ovat kokemukseni mukaan olleet vailla käyttöä selityksistä huolimatta lähinnä 
henkilökunnan viitseliäisyyden puutteesta johtuen. Vaikka päiväkotiin olisi rakennettu 
kuinka mielikuvitusta stimuloivia tiloja, on ne tehty turhaan, mikäli lapset eivät pääse 
niitä käyttämään. Arkkitehti ei luonnollisesti voi rakennuksen käyttöönoton jälkeen 
tarkkailla, ohjailla tai määräillä käyttäjää tilojen käytössä. Ehkäpä ainoa mahdollisuus 
vaikuttaa onkin suunnitella tiloista niin miellyttäviä, toimivia ja innostavia käyttää, että 
henkilökunnallekaan ei tulisi mieleenkään rajoittaa niiden käyttöä. Toisaalta voidaan 
myös kokea, että ensiluokkaisen työskentely-ympäristön suunnittelu voi mahdollisesti 
motivoida henkilökuntaa ja auttaa heitä sitoutumaan entistä syvemmin työtehtäviinsä. 
Perusoletus nimittäin on, että luonnostaan uteliaat ja tutkivat lapset kyllä ottavat erilaiset 
tilat omikseen, mikäli heidät vain päästetään niihin tutustumaan ja niissä toimimaan.

Kalliala on usein viitannut passiivisiin ja epäsensitiivisin aikuisiin (mm. Kalliala 
2008, s. 269). Sensitiiviset aikuiset ovat puolestaan Kallialan mukaan yksi 
laadukkaan varhaiskasvatuksen välttämättömistä edellytyksistä (Kalliala 2008, s. 
262). Ehkäpä tilojen käyttöönotonkin jälkeen hyvin oleellisessa roolissa lopulta on, 
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sattuuko tilojen käyttöä ohjailemaan sensitiiviset ja aktiiviset, vai epäsensitiiviset ja 
passiiviset aikuiset. Arkkitehti voi toisaalta luiskahtaa myös ylimielisyyden puolella 
ajatuksissaan. Oleellisinta nimittäin kuitenkin lienee, että käyttäjä saa mahdollisimman 
paljon irti rakennuksesta ja pystyy toimimaan tiloissa mahdollisimman vapaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Tällöin voikin lopulta olla melko samantekevää, käytetäänkö 
kaikkia tiloja tismalleen suunniteltuun tarkoitukseen tai suunnitellulla tavalla, vai ovatko 
tilat kenties mukautuneet käyttäjän tarpeiden mukaan. Oleellisinta on, että käyttäjät 
viihtyvät ja tilat tukevat mahdollisimman rikasta toimintaa. Tilojen muuntautumiskyky 
ja joustavuus nousevatkin hyvin merkityksellisiksi.

Kaavio Het-Kasteel -päiväkodista. 
VenhoevenCS, René de Wit
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4. Vanhusten päivätoiminta – päiväkoti vanhuksille

4.1. Päivätoiminnan historia

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää päivätoiminnan osaksi vanhusten kotona 
asumisen tukevia palveluita, joilla pyritään edistämään vanhusten omatoimista 
selviytymistä kotonaan. Vanhusten kasvavaa palvelutarvetta voidaan siirtää ja ehkäistä 
järjestämällä vanhuksille harrastus-, virkistys- ja kuntoutustoimintaa. Päivätoiminta 
tarjoaa vanhuksille virikkeitä, sosiaalista kanssakäymistä ja liikuntaa. Päivätoiminnan 
tavoitteena on vanhusten aktiivisuuden, osallistumismahdollisuuksien ja vertaistuen 
parantaminen. Päivätoiminnan kaksi pääasiallista tarkoitusta ovat tarjota asiakkaan 
kunnosta, terveydentilasta ja voimavaroista riippuen joko ehkäisevää tai kuntouttavaa 
päivätoimintaa. Asiakkaille ongelmia voivat aiheuttaa muun muassa kognition 
heikkeneminen, muistihäiriöt ja liikunnallisten toimintojen rajoitukset. (Säilä et al. 
2012, s. 3)

Helsingissä kaupungin päivätoiminnan tarkoitus on ensisijaisesti muistisairaiden 
vanhusten itsenäisen kotona selviytymisen tukeminen, vanhusten omatoimisuuden tai 
tuetun selviytymisen ylläpitäminen ja omaisten tai omaishoitajien jaksamisen tukeminen. 
Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, jonka pyrkimyksenä 
on vanhusten toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden edistäminen. Päivätoiminnan 
henkilökunta koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista, sosiaaliohjaajista, muista 
ohjaajista ja lisäksi yksiköissä on kiertäviä fysio- ja toimintaterapeutteja. Päivätoiminnan 
palveluihin kuuluvat asiakkaan kuljetukset kotoa ja kotiin, ateriat päivätoimintapäivän 
aikana sekä toimintaan liittyvät materiaalit. (Säilä et al. 2012, ss. 3-4)

Tolkin mukaan vanhusten osavuorokautinen hoito sijoittuu koti- ja laitoshoidon 
välimaastoon. Alun perin päiväsairaaloita oli 1950-luvulta alkaen Englannissa, josta 
toiminta levisi ympäri maailmaa. Perinteinen päiväsairaala on Tolkin mukaan geriatrisen 
yksikön tai sisätautisairaalaan yhteyteen perustettu runsaat henkilökuntaresurssit 
omaava tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Suomessa oli 2000-luvun alussa paljon 
päiväsairaaloita, jotka toimivat terveyskeskusten vuodeosastojen yhteydessä, ja 
vuosituhanteen vaihteen tietämillä alettiin perustaa erityisesti dementiapotilaille 
suunnattuja niukoin resurssein toimivia päivähoitoyksikköjä vanhusten omaisten 
levontarpeen vuoksi. Varsinainen päiväsairaalatoiminta alkoi Helsingissä 1960-luvulla 
ja sosiaalitoiminen päivähoitoyksikköjä alettiin perustamaan lähinnä 1990-luvun alusta 
lähtien. Kuitenkin ennen vuonna 2002 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston julkaisemaa 
Vanhusten päivätoiminnan ja päiväsairaalatoiminnan kehittämisohjelmaa, ei näiden 
kahden rinnakkaisen hoitomuodon tehtäviä ollut Helsingissä tarkemmin pohdittu 
tai määritelty. (Tolkki 2002, s. 3) Vaikka vuonna 2002 päiväsairaalat tarjosivatkin 
hoitoa vanhuksille, ovat nykyisin kaikki Helsingin päiväsairaalat puhtaasti yleisiä 
psykiatrisia hoitolaitoksia. Vanhusten palveluja toteutetaan kaupungissa muun muassa 
palvelukeskuksissa tai monipuolisissa palvelukeskuksissa, päivätoimintayksiköissä, 
kotihoidon tai omaishoidon tuella ja sosiaali- ja lähityön keinoin. (Helsingin kaupunki 
2015a) Lisäksi on luonnollisesti erilaisia yksityisiä palveluntarjoajia. Vanhusten 
päivätoiminnan muodostumisen historian kannalta päiväsairaaloilla on kuitenkin 
merkittävä rooli toimintaympäristönä.

Käytännössä siis termillä päivätoiminta viitataan vanhusten päivähoitoon, joka on 
sosiaalitoimen omissa tai ostopalveluina hankituissa päivätoimintayksiköissä tapahtuvaa 
osavuorokautista hoitoa. Päiväsairaalatoiminta puolestaan tarkoittaa osavuorokautista 
hoitoa terveyskeskussairaaloiden akuuttiyksiköissä. Tolkki ei kehittämisohjelman 
yhteydessä viittaa osavuorokautisella hoidolla ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoon, 
eikä psykiatriseen päivätoimintaan tai ns. korttelitupatoimintaan. Hänen mukaansa 
päivätoiminta aloitettiin Helsingissä sosiaalitoimen toimintana 1960-luvulla 
ensimmäisen päivätoimintayksikön ollessa Koskelan sairaskodin yhteyteen perustettu 
25-paikkainen päiväsairaalahoito-osasto, joka pyrki yhdistämään sosiaalipalveluja 
polikliiniseen hoitoon. Toiminta oli aluksi kokeiluluonteista ja myöhemmin se 
vakinaistettiin. Lisäksi 1960-luvulla kolme vanhusten päiväkotia aloitti Helsingissä 
toimintansa kahden ollessa kunnallisia 40-paikkaisia vanhainkotien (Riistavuori ja 
Suursuo) yhteydessä toimivia yksikköjä. Luonteeltaan molempien toiminta muistutti 

4.

Vasemman sivun kuva: House of  Providence 1923. WM /Congregation of  Sisters of  St. Joseph in Canada
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Koskelan päiväsairaalahoito-osaston toimintaa, sillä myös vanhainkodeissa oli 
tuolloin poliklinikat ja laboratoriot. Kunnallisesta päivähoidosta tai Koskelan osaston 
toiminnasta ei peritty tuolloin asiakasmaksuja. (Tolkki 2002, ss. 3-4)

Ohjattu päivätoiminta loppui 1970-luvun puolivälissä molempien päiväkotien 
muuttuessa avoimien ovien palvelukeskustoiminnaksi ja päivätoiminnan kehitys 
jatkui vasta vuonna 1982 Koskelan sairaskodin siirryttyä terveysviraston alaisuuteen. 
Lääkintähallitus julkaisi samana vuonna päiväsairaalahoitoa koskevan mietinnön ja 
sen seurauksena päiväsairaalatoiminta käynnistyi. Päiväsairaalaverkostoa kehitettiin 
Terveysviraston toimesta avaamalla vuoden 1989 loppuun mennessä sairaaloiden 
yhteyteen seitsemän yksikköä. Valtakunnallinen sitova ohje kunnille esitettiin 
päivätoiminnan käynnistämiseksi vuoden 1991 loppuun mennessä sisältäen myös 
vaatimuksen tarpeellisten kuljetuspalvelun järjestämisestä. Niinpä vuoden 1999 
loppuun mennessä oli Helsinkiin perustettu 17 sosiaalitoimen ylläpitämää päiväkotia 
huonokuntoisille vanhuksille, yksiköiden ollessa alle 10-paikkaisia. Kunnallisia 
päiväkotipaikkoja vanhuksille oli 1990-lopussa yhteensä 148, jota voidaan pitää 
erittäin vähäisenä. Lisäksi 1990-luvulla käynnistyi myös yksityinen päiväkotitoiminta, 
yksityisiä yksiköitä ollessa 1990-lopulla kuusi, jotka tarjosivat asiakaspaikat yhteensä 
50 vanhukselle. Näistä yksiköistä sosiaalitoimi osti vanhusten päivätoimintaa. Vaikka 
terveysvirasto avasikin Helsinkiin 1990-luvulla vielä muutaman päiväsairaalan, 
vähenivät päiväsairaalapaikat tasaisesti sosiaalitoimen vanhusten päiväkotien lisääntyessä. 
(Tolkki 2002, ss. 4-5) Vuoden 2016 alussa Helsingin kaupungin päivätoiminnan 
ostopalveluyksiköitä oli yhteensä 18, joissa asiakaspaikat vaihtelivat kahdeksan ja 
kuudentoista välillä. Helsingin kaupungin omat yksiköt toimivat palvelutalojen tai 
monipuolisten palvelukeskusten yhteydessä ja näitä omia ryhmiä oli syksyllä 2015 
yhteensä 17. (Helsingin kaupunki 2016; Helsingin kaupunki 2015b)

4.2. Muistisairaudet

Suomalaisista joka kolmannen yli 65-vuotiaan on todettu ilmoittavan kärsivänsä 
muistioireista, 120 000 henkilön muistin ja tiedonkäsittelyn ollessa lievästi heikentynyt, 
35 000 kärsiessä lievästä ja 85 000 ihmistä keskivaikeista dementiaoireista. Voidaankin 
todeta, että muistisairauksissa on kyse yhdestä suuresta ”kansantaudistamme”. 
(Erkinjuntti et al. 2010, s. 5) Dementiasta puhuttaessa tarkoitetaan useamman kuin 

yhden kognitiivisen toiminnon heikentymistä verrattuna aikaisempaan suoritustasoon 
siten, että sen seurauksena itsenäinen selviytyminen jokapäiväisistä toiminnoista, 
työstä tai sosiaalisista suhteista heikentyy. Dementia ei olekaan siis erillinen sairaus, 
vaan oiretermi ja kognition heikentyminen aiheutuu elimellisestä syystä. Dementian 
syitä voivat olla niin etenevä sairaus (esim. Alzheimer), pysyvä jälkitila (aivovamma) 
tai sairaus, joka on hoidolla parannettavissa (esim. kilpirauhasen vajaatoiminta). 
Sairauksia jotka johtavat dementiaan, kutsutaan nykyisin eteneviksi muistisairauksiksi. 
(Erkinjuntti et al. 2010, s. 17) 
 
Muistisairaus on muistia sekä muita tiedonkäsittelyn alueita, kuten näönvaraista 
hahmottamista, kielellisiä toimintoja ja toiminnanohjausta heikentävä sairaus. 
Yleisimpiä muistisairauksia ovat Alzheimerin tauti (kaikkein tavallisin muistisairaus), 
aivoverenkierron sairaudet, Lewyn kappale – patologiaan liittyvät sairaudet (mm. 
Parkinsonin taudin muistisairaus) sekä otsa-ohimolohkorappeumat. (Erkinjuntti et 
al. 2010, s. 19) Väestötutkimuksissa muistisairaudet ovat ikääntyneiden yleisimpien 
pitkäaikaissairauksien listalla sijoilla 3.-5., valtaosan muistisairasta (55 %) ollessa 
yli 80-vuotiaita. Väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena muistisairaiden 
lukumäärä ja osuus väestöstä tulevat kasvamaan voimakkaasti. Keskivaikeaa tai vaikeaa 
muistisairautta sairastavien määrä tuleekin olemaan Suomessa vuonna 2060 arviolta 
239 000 henkilöä, kun lukumäärän arvioitiin vuonna 2010 olevan 89 000. (Erkinjuntti 
et al. 2010, ss. 28 & 31) Dementoitumisen seurauksena riski laitostua ja kuolla kasvaa. 
Eri dementoivien sairauksien välillä on huomattavaa vaihtelua elinajan odotteen suhteen 
diagnoosin saamisen jälkeen ja yleensä dementian ennuste on naisilla miehiä parempi, 
kuitenkin itse dementoiva sairaus on itsessään merkittävin tekijä. (Erkinjuntti et al. 
2010, s. 35) Muistisairauksien hoidon järjestäminen tulee olemaan yksi suurimmista 
vanhustyön hoidollisista ja taloudellisista haasteista tulevaisuudessa (Erkinjuntti et al. 
2010, s. 37).

Suomi kirjoittaa, että dementian yhteydessä purkautuvat vähitellen käsitejärjestelmät, 
kielen abstraktisuus ja symbolisuus, lisäksi vaikeuksia tuottavat suuremmat asiayhteydet 
ja kokonaisuudet (Marin & Hakonen 2003, s. 116). Muistisairauksiin liittyvät 
kognitiivisten oireiden lisäksi käytösoireet, kuten haitalliset psyykkisten toimintojen ja 
käyttäytymisen muutokset ovat tyypillisiä ja nimenomaan käytösoireet ovat hoitajia ja 
omaisia eniten kuormittavia tekijöitä. Käytösoireet ovat myös yleisin syys laitoshoitoon 
joutumiselle. Käytösoireiden kehitykseen vaikuttavat potilaan peruspersoonallisuus, 
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muu terveydentila, lääkitys ja sen haittavaikutukset, suhteet hoitajiin ja omaisiin 
ja muistisairauksiin liittyvät neurobiologiset tekijät. Tavallisimpia käytösoireita 
dementiapotilailla ovat masennus, apatia, ahdistuneisuus, levottomuus, psykoottiset 
oireet, persoonallisuuden muutokset, uni-valverytmin häiriöt, syömishäiriöt ja 
seksuaaliset käytösoireet. (Erkinjuntti et al. 2010, s. 52) 

Käytösoireita esiintyy jokaisessa etenevässä muistisairaudessa, mutta joihinkin 
muistisairauksiin ne liittyvät niin tyypillisesti, että ne ovat osa diagnostisia kriteereitä. 
Niin lievästi kuin vaikeastikin dementoituneista muistipotilaista noin 90 prosenttia 
kärsii jossakin vaiheessa sairauttaan haitallisista käytösoireista. (Erkinjuntti et al. 2010, 
s. 92) Jotkut muistisairauden oireet, kuten aggressiivisuus, voivat luonnollisesti vaikuttaa 
hoitopaikan määräytymiseen ja niillä voi olla hoitajia ja hoitoyhteisöä uuvuttava vaikutus. 
Käytösoireet tulisikin ottaa huomioon hoitolinjaa valitessa. (Erkinjuntti et al. s. 485) 
Luonnollisesti lasten toimintoja sisältävään laitokseen ei voida ottaa käytösoireista 
kärsiviä vanhuksia (ks. Erkinjuntti et al. 2010, s. 520).

4.3. Lisääntyvä ikäihmisten määrä ja hoidontarve 

Jo vuonna 2003 Jyrkämä kirjoitti väestön ikääntymisen olevan Suomessa varsin 
nopeaa johtuen suurten ikäluokkien niin absoluuttisesta kuin suhteellisestakin 
huomattavasta osuudesta väestöstä. Vuonna 2000 joka seitsemännen suomalaisen 
kuuluessa yli 65-vuotiaisiin, eli tilastollisesti ”vanhusväestöön”, on saman luvun 
ennustettu olevan vuonna 2030 lähes joka neljännes. Luonnollisesti alueelliset erot 
myös korostuvat. Jyrkämän mukaan kiivasta keskustelua on aiheuttanut jatkuvan 
eliniän pitenemisen merkitys ensisijassa toimintakykyisten vuosien lisääntymiseen, eikä 
selvää yksimielisyyttä ole saavutettu. Kuitenkin esitettyjen arvioiden mukaan eliniän 
kasvu näyttäisi vaikuttavan niin toimintakyisten vuosien lisääntymiseen, kuin myös 
niiden aikojen, jolloin heikentyneen toimintakyvyn vuoksi avuntarve on suuri. Jyrkämä 
kirjoittaa, että erilaisten ikääntyneiden ihmisten erityisryhmien suureneminen tulee 
olemaan joka tapauksessa merkittävä seuraus ja esimerkiksi erilaisista dementioista 
kärsivien määrä tulee nousemaan. (Marin & Hakonen 2003, ss. 14–16) Tältäkin 
pohjalta tuntuisi luontevalta, että vanhusten ja lasten päivähoitolaitoksia ryhdyttäisiin 
tulevaisuudessa sijoittamaan enemmänkin saman katon alle. Muistisairaiden 
pitkäaikaishoidon ehkäisemisellä ja kehittämisellä on taloudellisesti suuri merkitys, sillä 

 
”How to know human nature- its inner states and outer forms ”1919. William Walker Atkinson, WM
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muistisairauksien aiheuttamista kustannuksista 80 prosenttia on arvioitu muodostuvan 
ympärivuorikautisen hoidon osuudesta (Erkinjuntti et al. 2010, s. 514). 

Saarenheimo kirjoitti puolestaan jo yli kymmenen vuotta sitten, miten hyvinvointivaltion 
vähiten murentuessa on vanhuuden loppuvaihe alettu näkemään yhä enemmän niin 
hoidollisena kuin yhteiskunnallisenakin taakkana, alettu arvuuttelemaan vanhusten 
eläkkeiden maksajaa tulevaisuudessa väestön ikärakenteen muuttuessa ja toisaalta 
myös suhtautua kriittisesti huoletonta ja aktiivista ”kolmatta ikää” eläviin kansalaisiin. 
(Marin & Hakonen 2003, s. 45) Tässä yhteydessä on hyvä myös muistuttaa, että iäkkäät 
ihmiset eivät vastoin yleistä mielikuvaa muodosta mitään yhtenäistä joukkoa, vaan he 
eriytyvät muun muassa terveydentilansa, asuinpaikkansa, taloudellisen tilanteensa ja 
elämäntyylinsä osalta yhä useampiin erillisiin alaryhmiin (Özer-Kemppainen 2005, s. 
7). Kotilainen puolestaan kirjoittaa, että dementoituneetkin ovat yksilöitä siinä missä 
muutkin ihmiset (Kotilainen et al. 2003, s. 15), niinpä ihmisiä ei tulisikaan niputtaa 
yhteen pelkän ikänsä tai sairautensa perusteella.

Jyrkämän mukaan laitoshoidon osuus on selkeästi supistunut, mutta samaan aikaan 
vanhusten lukumäärään suhteutettuna myös muut palvelut ovat vähentyneet lukuun 
ottamatta palveluasumista. Etenkin kotihoidonapu on vähentynyt. Jyrkämä kysyykin, 
että miten tai ketkä tarkalleen hoitavat esimerkiksi ne satatuhatta tulevaa dementiasta 
kärsivää, mikäli laitospaikat hävitetään kodinhoitoavun hiipuessa ja omaishoidon tuen 
ollessa aina vaikeampaa saada? (Marin & Hakonen 2003, s. 19) Marinin mukaan 
aikaisemmin oli tapana siirtää vanhukset avun tarpeen lisääntyessä syrjäseuduille 
perustettuihin kunnalliskoteihin, jossa vanhukset olivat tilallisesti periferiassa ja 
ilmeisesti myös symbolisesti pois näkyviltä. Samoja syrjäyttäviä piirteitä on hänen 
mukaansa edelleen nähtävissä ikääntyvien elämisen ja asumisen järjestelyjen suhteen, 
esimerkiksi asuttaessa vanhoja ihmisiä erilleen muista ikäryhmistä. (Marin & Hakonen 
2003, s. 29) Tältäkin pohjalta vanhusten ja lasten palvelujen tarjoaminen samassa 
rakennuksessa pienentää ikäryhmiin perustuvaa jaottelua ja tuo vanhukset osaksi 
heidän omaa elämäänsä aktiivisempaa ja moniulotteisempaa elämänpiiriä, jolla voidaan 
olettaa olevan suotuisia vaikutuksia vanhusten voinnin kannalta. Mikäli perinteiset 
byrokraattisen kankeat eri asiakasryhmiä hoitavien henkilöiden vastuualueiden jaottelut 
pystyisivät murtumaan ja limittymään, voisi mahdollisesti osa henkilökunnasta 
osallistua harkitusti niin lasten kuin vanhustenkin hoitoon ja huolenpitoon. Tämä voisi 
osaltaan tuoda myös kustannussäästöjä, jotka tuntuvat lopulta valitettavasti olevan 

usein se suurin motivaattori muutokselle.

Erilaiset hoitomuodot, eli avohoito, välimuotoinen hoito – johon lukeutuvat mm. 
palveluasuminen ja päiväsairaalahoito – sekä laitoshoito muodostavat jatkumon, jossa eri 
hoitomuotojen väliset rajat ovat epäselviä (Erkinjuntti et al. 2010, s. 515). Tärkeimpiä 
muistipotilaiden laitos- ja välimuotoisia palveluita ovat päivähoito palvelukeskuksessa 
tai vastaavassa, päiväsairaanhoito päiväsairaalassa (terveyskeskussairaalassa), 
lyhytaikaishoito (esim. vanhainkodissa), palvelu- / -ryhmäasuminen, vanhainkotihoito, 
pitkäaikaishoito terveyskeskussairaalassa, psykogeriatrinen erikoissairaanhoito, hoito 
terveyskeskussairaalan akuuttiosastolla, hoito somaattisen erikoissairaanhoidon 
yksikössä ja dementiahoidon erityisyksiköt (Erkinjuntti et al. 2010, ss. 520–522). 

Palvelukeskuksessa tai vastaavassa tapahtuvan päivähoidon (eli päivätoiminnan) sisältö 
koostuu perustarpeista huolehtimisesta ja viriketoiminnasta. Hoidon hyviä puolia on, että 
se ylläpitää muistisairaan ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua eli sosiaalisia suhteita 
ja vapauttaa omaiset päivän ajaksi hoitovastuusta. Negatiivisena puolena voi esiintyä 
paikanvaihtoon liittyvää oireilua. Tällaisen hoitomuodon kohderyhmänä ovat sellaiset 
muistisairaat ihmiset, jotka ovat voinniltaan vakaita, joiden dementia on luonteeltaan 
lievää tai keskivaikeaa ja jotka yleensäkin asuvat kotona omaistensa kanssa. Päivähoito 
ei kuitenkaan sovellu käytösoireisille ja haasteina on muistipotilaiden omien ryhmien 
muodostaminen, henkilökunnan osaamistason kehittäminen ja dementoituneiden 
erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioonottaminen ympäristön suunnittelussa. 
(Erkinjuntti et al. 2010, s. 520) Etenkin erityisyksiköistä saadut rohkaisevat 
kokemukset ovat suunnanneet Suomessa selkeästi kohti eriytynyttä dementiahoitoa, 
eli tällöin dementiayksikkö profiloituu jonkin tietyn ryhmän erityisongelmiin, kuten 
alkoholidementiaa sairastavien tai työikäisten muistisairaiden ongelmiin. Asiakkaiden 
viihtyvyyden ja kustannusten kannalta yksikön koolla on merkitystä ja maksimikokoa 
dementiayksikölle pidetäänkin 12–18 hoitopaikkaa, joka vielä mahdollistaa turvallisen 
ja kodikkaan ilmapiirin luomisen. (Erkinjuntti et al. 2010, s. 523)

Koposen ja Saarelan mukaan muistisairaiden potilaiden hoitoympäristöjä koskevat 
suositukset eivät perustu tutkimuksiin, eikä niissä arvioida eri käytösoireiden 
ehkäisytapoja, syntyä tai oireiden aiheutuvien haittojen lievittämistä. Huolimatta 
kontrolloitujen tutkimusten puutteesta, on voitu havaita hyödylliseksi hoitokotien 
ympäristön selkeys, kuten esimerkiksi huoneiden sijoittaminen muistisairaiden 
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kannalta helposti nähtäviksi ja hahmotettaviksi. Hoitokodissa asukkaan omaa 
selviytymistä ja tilanteiden hallintaa tukee ympäristö, joka on tarkoituksenmukainen 
ja helppokäyttöinen. Pyrkimällä kompensoimaan hoitoympäristössä muistisairauden 
aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemistä, vähennetään epäonnistumisen ja 
osaamattomuuden seurauksena syntyvää turhautumista. Erilaiset opasteet, eri 
tarkoituksiin käytettävät erilliset tilat ja mahdollisuudet  turvalliseen toimintaan 
edesauttavat sujuvaa toimintaa hoitoympäristössä, myös ympäristön virikkeellisyyttä, 
kuten erilaisten äänten ja yleisen melun tasoa tulisi voida säädellä. Koponen ja Saarela 
myös toteavat, että peilien heijastavat kuvat voivat lisätä muistisairaiden käytösoireita 
ja peilejä tulisikin olla ainoastaan kylpy- ja eteistiloissa. Muistipotilaiden heikentyneen 
stressinsietokyvyn johdosta käytösoireiden syntyyn voivat vaikuttaa niin ali- kun 
ylivirikkeisetkin ympäristöt. On myös todettu, että kodinomainen laitosympäristö 
verrattuna perinteiseen on tehnyt muistipotilaista motorisesti ja verbaalisesti 
rauhallisempia. Kodinomaisuuden seurauksena myös henkilökunnan työtyytyväisyyden 
on raportoitu kohonneen. Ympäristömuutokset aiheuttavat muistisairaille yleensä 
ongelmia. (Erkinjuntti et al. 2010, ss. 490–491) 

Perinteisten hoitomuotojen lisäksi on olemassa myös erilaisia luovia ja vaihtoehtoisia 
toimintoja, joilla ikääntyvien arjessa jaksamista ja toimintakyvyn säilymistä voidaan 
tukea, kuten esimerkiksi erilaiset taidemuodot ja puutarhanhoito. Koposen ja Saarelan 
mukaan virikkeitä painottavissa hoitomuodoissa pyritään potilaille tuottamaan 
mielihyvän kokemuksia. Esimerkiksi musiikkiterapian on havaittu saavan vaikeastikin 
muistisairaan potilaan reagoivan musiikkiin ja erityisesti rytmiin. Tunne-elämyksien 
kokeminen musiikin avulla ei katoa, vaikka kognitiiviset kyvyt heikkenisivätkin. 
(Erkinjuntti et al. 2010, s. 489) Taiteella onkin kyky toimia siltana ihmisen sisimpään 
joko itse tuottamisen tai vastaanottamisen kautta, valmiiden teosten katseleminen tai 
kosketus eri materiaaleihin koskettaa ja liikuttaa muistoja, mielikuvia ja mieltä. Kuvallisen 
ilmaisun kautta on mahdollista edistää voimavarojen uusiutumista ja esimerkiksi 
vähentää erilaisten sairauksien synnyttämää jähmettyneisyyttä. (Marin & Hakonen 
2003, s. 155) Hohenthal-Antin kirjoittaa puolestaan Suomessa melko tuntemattoman 
ilmiön, senioriteatterin mahdollisuuksista. Senioritaide voi siis olla muutakin kuin 
askartelua ja taidetoiminnan kautta vanhukset voivat irtaantua pelkästä passiivisesta 
vastaanottajan roolista. Teatterin kirjallisista traditiosta irtautumalla voidaan hänen 
mukaansa kiertää muistamisongelmat. (Marin & Hakonen 2003, s. 155) Lisäksi 
esimerkiksi impro-teatteri ei vaadi vuorosanojen muistamista. Tutkimusten mukaan 
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kaikki dementiahoidon piirissä olevat asiakkaat sairautensa tilasta huolimatta hyötyvät 
huomattavasti erilaisista ohjatuista toimintatuokioista, kuten laulusta, liikunnasta ja 
muusta järjestetystä toiminnasta (Topo  et al. 2007, s. 6). 

Hakonen kirjoittaa, että Lohrin mukaan (1998) erityisesti vihreä ympäristö tuottaa 
ikäihmisille luontokokemuksia, joilla on muun muassa elvyttäviä, fyysisiä, psyykkisiä 
ja sosiaalisia voimavaroja lisääviä vaikutuksia, kuten myös esteettisiä elämyksiä luova 
vaikutus. Muistihäiriöisille tuttua ja turvallista elinpiiriä voivat edustaa kasvit. Hakosen 
mukaan kasvien fyysiset hyvinvointivaikutukset ilmenevät muun muassa siten, että 
kasveilla on ympäristön laatua parantava vaikutus vapauttamalla happea ja lisäämällä 
kosteutta hengitysilmaan. Kasvit voivat siis puhdistaa ilmansaasteita niin sisällä kuin 
ulkonakin. Hakonen myös toteaa, että Lohrin mukaan (1998) huonepölyn määrän 
on todettu olevan vähäisempi kasveja sisältävissä tiloissa kuin kasvittomissa. Hakosen 
mukaan puutarhanhoidossa niin aineelliset kuin henkisetkin elementit yhdistyvät. 
Kasvien aktiivinen hoitaminen ja kasvun seuraaminen suuntaavat tulevaisuuteen, mutta 
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toisaalta kasvit myös herättävät muistoja. (Marin & Hakonen 2003, ss. 214–215) 

Kotilainen puolestaan viittaa Mooneyn tutkimukseen (1992), jonka mukaan 
dementoituneista ihmisistä 95 prosentilla puutarhassa oleskelu vaikutti myönteisesti 
mielialaan ja jo lyhyt oleskelu luonnossa vähensi stressiä. Oleellista on myös huomioida, 
että puutarha tarjoaa myös henkilökunnalle pakopaikan stressistä ja esimerkiksi erilaisten 
dementiakotien yhteydessä tilaisuuden keskustella kahden kesken niin asiakkaiden, 
työkavereiden kuin omaistenkin kanssa. Kuten lastenkin puutarhasuunnittelun 
yhteydessä, myrkyllisiä ja piikikkäitä kasveja tulee välttää. (Kotilainen et al. 2003, ss. 
36–37) Helsingin Sanomien mukaan Espooseen avattiin vuonna 2015 yksityinen 
Suomen ensimmäinen teemallinen vanhusten hoivakoti, jossa ulkoilu- ja puutarha – 
teeman mukaisesti vanhukset pääsevät ulkoilemaan halutessaan useasti päivässä ja jonka 
varustuksiin kuuluu muun muassa viljelylaatikoita, kasvihuone ja pupula (Jokinen 
2015). 

Liikunta voidaan nähdä ikäihmisille yleisestikin hyvänä asiana, sen hidastaessa fyysisiä 
ikääntymismuutoksia. Kuitenkin erityisesti vanhusten tapauksessa kaatumistapaturmien 
estäminen on ensiarvoisen tärkeää jo kansantaloudellisessakin mielessä, kaatumisen 
pelon ollessa muutenkin ikäihmisten yleisin pelko. Tätä pelkoa voidaan kuitenkin 
vähentää määrätietoisella liikunnalla. Erityisen tärkeää ikäihmisille on lihasvoiman 
ja lihaskestävyyden ylläpito, sekä tasapainon parantaminen, jolla osaltaan voidaan 
pienentää kaatumisriskiä. Luonnollisesti liikunnalla voidaan torjua myös ylipainoa ja 
diabeteksen syntyä. Liikunta voi olla jokapäiväistä arkiliikuntaa, terveysliikuntaa tai 
kuntoliikuntaa. Liikunta voi tapahtua arkiaskareita toimittaessa, luonnossa kävellen 
tai vaikkapa kuntosalilla. Erityisesti raikkaan ilman ja luonnon merkitys liikunnan 
yhteydessä on ikäihmisille erityisen tärkeää. (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, ss. 
5-10)

Ukkonen-Mikkolan mukaan Koivunen (2001) varoittaa kuitenkin vanhuuden 
ohjelmoimisesta ja liiallisesta aktivoimisesta. Myös vanhuksen sisäiseen elämään ja 
hiljaisuuden kokemiseen tulisi antaa tilaa. Vanhuus voi olla täynnä sisäistä elämää ja 
rikkautta, vaikka siihen ei liittyisikään yhteiskunnallisesti hyväksyttävää osallistumista. 
Vanhus voi istua pitkiä aikoja kaikessa rauhassa, kuitenkin hänen sisäisessä maailmassaan 
voi tapahtua aktiivisesti paljon asioita. Vanhuksen tulisikin saada rauhassa tuottaa 
yhteenveto oman elämänsä kertomuksesta elämällä uudestaan muistot ja tunteensa läpi. 

 
Kuvat EK
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Vastaavasti lapsi luo puolestaan oman maailmansa itse joka päivä havainnoimalla ja 
tutkimalla sitä. Vanhuus voidaankin nähdä aikana, jolloin oman elämän tarinan luominen 
saatetaan päätökseen ”seikkailemalla” omassa mielessä ja tutkimalla oman hiljaisen 
tiedon lokerot läpi. Toisin sanottuna vanhuudessa kerrotaan oma luomiskertomus 
loppuun. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 31) 

4.4. Vanhusten päivätoiminta tutkimusten valossa

Vuonna 2002 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto julkaisi Vanhusten päivätoiminnan 
ja päiväsairaalatoiminnan kehittämisohjelman, jonka pyrkimyksenä oli tarkemmin 
pohtia päiväsairaalatoiminnan ja päivätoiminnan määrittelyä ja kehittämistä 
Helsingissä. Silloista nykytilaa kartoitettiin kyselyllä, joihin vastasi 29 päivätoiminta- ja 
päiväsairaalatoimintayksikköä 34:stä. Osa yksiköistä oli erikoistunut muistihäiriöisten ja 
dementoituneiden hoitoon, erikoistumattomien yksiköiden kohderyhmien vaihdellessa 
muun muassa alueen ikäihmisistä sosiaalikeskuksen alueella asuviin liikunnallisia 
tai henkisiä rajoitteita omaaviin ikäihmisiin, kotona asuviin huonokuntoisiin tai 
yksinäisiin vanhuksiin ja omaishoidon piirissä oleviin vanhuksiin. Vuonna 2000 
päivätoimintapaikkoja oli yhteensä 198 ja päivätoimintapaikoissa kävi samana vuonna 
yhteensä 923 asiakasta, eli 2,9 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä avoväestöstä. Paikkoja 
päivähoitopaikoissa oli keskimäärin 8 ja päiväsairaaloissa 16. (Tolkki 2002, ss. 3-8)

Tolkin mukaan kunnallisten päivätoimintayksiköiden koko vaihteli 49 neliön ja 
120 neliön välillä ja yksityisissä päivätoimintayksiköissä 75 ja 130 neliön välillä. 
Esteettömyysasiat eivät tuolloin olleet vielä yleisesti kovin hyvällä tolalla, sillä vain 
viidessä päivätoimintayksikössä mahtui liikkumaan apuvälineillä ilman erikoisjärjestelyjä. 
Tolkin mukaan kysely osoitti päivätoimintayksiköissä sosiaalisen kanssakäymisen ja 
yhdessä sekä ryhmässä tekemisen olevan tärkeitä, päiväsairaaloiden ollessa puolestaan 
toimenpidekeskeisempiä. Ruokailu ja ulkoilu kuuluivat kaikissa kunnallisissa 
päivätoimintayksiköissä toimintaan ja saunomiseen oli mahdollisuus tuolloin kahdessa 
yksikössä. Asiakkaat viettivät päivätoiminnassa vuonna 2000 keskimäärin 6 tuntia 
päivässä. (Tolkki 2002, ss. 10–13)

Vuonna 2002 Tolkki listasi näkemyksiä päivätoimintayksikön hyvistä työ- ja 
toimintatavoista. Ulkoilu ja kuntosalilla käyminen olivat hänen mukaan omiaan 

lisäämään lihasvoimaa ja tasapainoa jokapäiväisestä elämästä selviämisen kannalta. 
Tilojen avaruus ja valoisuus olivat tavoiteltavia, kuten myös sijainti maan tasalla. Lisäksi 
lähipäiväkodin kanssa tehtävä ruokahuolto lasten ruokalistaa soveltaen vanhusten 
tarpeet huomioon ottaen oli suositeltavaa. Kehittämisohjelman yhteydessä tehdyn 
tutkimuksen yhteydessä esiin nousi tarve laajentaa aukioloaikoja vastaamaan paremmin 
päivätoiminnan asiakkaiden tarpeita. (Tolkki 2002, ss. 15 & 17)

Tolkki viittaa norjalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan dementiapotilaille 
kohdennettu päivähoito osoittautui oivalliseksi kotihoidon edellytysten parantajaksi. 
Viitteitä saatiin siitä, että osavuorokautisella dementoituneiden hoidolla kyetään 
siirtämään pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta vanhusta hoitavan tai hoitavien ihmisten 
kuormaa keventämällä. (Tolkki 2002, s. 19) Lisäksi omien vähäisten kokemuksieni 
mukaan erilaiset toiminnalliset hetket ja ylipäänsä arjesta poikkeavat mielihyvää lisäävät 
tapahtumat voivat silminnähden parantaa dementiapotilaan vointia. Vuonna 2003 
osana silloisia opintojani järjestimme opiskelijoiden kanssa iltamat lähialueen erilaisiin 
vanhustenpalveluihin osallistuville asiakkaille ja saadun palautteen mukaan iltamista 
oli riittänyt paljon positiivista muisteltavaa niitä seuraavina päivinä myös sellaisten 
vanhusten keskuudessa, jotka eivät muistisairaudestaan johtuen kyenneet normaalisti 
muistamaan käytännössä mitään edellisestä päivästä (kuva alla). 

Ammattikorkeakoululaisten järjestämät vanhusteniltamat vuonna 2003. Tuntematon kuvaaja
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Vuonna 2002 Tolkki kirjoitti kustannus-vaikuttavuustutkimusten perusteella parhaita 
olevan joko runsain resurssein toimivat geriatriset erikoissairaanhoidon yksiköt, 
tai niukoin resurssein toimivat päivähoitoyksiköt dementiapotilaille. Geriatristen 
päiväsairaaloiden vaikuttavuus vanhusten toimintakykyyn pystyttiin tutkimuksissa 
osoittamaan kohtuullisesti, mutta päivätoimintayksiköiden toiminnan edullisuus 
puolestaan puolsi niiden paremmuutta, vähäisenkin sairaanhoidon käytön vähenemisen 
tuodessa selkeitä kustannussäästöjä. Tolkin mukaan riski kriisiytymiselle kotona ollessa 
kasvaa toimintakyvyn heikentyessä ja avuttomuuden asteen lisääntyessä ja päivätoiminnan 
voidaan nähdä soveltuvan vakaita sairauksia potevien virkistystoimintaan. (Tolkki 
2002, ss. 19–20)

Vuonna 2010 toteutetussa tutkimuksessa puolestaan tutkittiin Helsingin kaupungin 
vanhusten päivätoiminnan asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun ja 
päivätoiminnassa käyvien muistisairaiden vanhusten elämänlaatuun. Tutkimusta 
voidaan pitää hyvin kattavana, sillä siihen osallistui 77 prosenttia (710 asiakasta) 
vuoden 2010 tammikuun päivätoiminnan asiakkaista. Tutkimus toteutettiin 
havainnointien ja haastattelujen avulla siten, että normaalimuistiset ja lievää 
muistisairautta sairastavat haastateltiin ja keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta 
sairastavia havainnoitiin. Tutkimukseen osallistuneista noin kaksi kolmasosaa oli naisia 
ja tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Haastateltavista 71 prosenttia asui 
yksin ja he olivat leskiä, tutkimukseen osallistuneiden keski-iän ollessa noin 83 vuotta. 
Pääsääntöisesti haastatellut olivat hyvin tyytyväisiä päivätoimintaan, lähes kaikkien 
heidän pitäessä henkilökuntaa ystävällisenä, kokien päivätoiminnan tilat viihtyisinä ja 
kertoen olevansa tyytyväisiä päivätoiminnan ryhmäkokoon. Päivätoimintaan kuuluvaan 
kuljetuspalveluun kertoivat olevansa tyytyväisiä liki kaikki asiakkaat, asiakkaista noin 
puolet kertoivat päivätoimintapäivinä kuljettajan hakevan ja saattavan heidät sisälle 
kotiin. Pääsääntöisesti haastatellut asiakkaat selvisivät päivittäisistä toiminnoistaan 
päivätoiminnassa itsenäisesti. (Säilä et al. 2012, s. 1) Tutkimukseen osallistuneesta 20 
päivätoimintayksiköstä 16 oli Helsingin omaa ja 4 ostopalveluyksikköä, tutkittujen 
päivätoimintayksiköiden asiakaspaikkalukujen vaihdellessa 8-16 välillä ja 17 tarkastellun 
yksikön tarjotessa päivätoimintaa jokaisena arkipäivänä, loppujen kolmen aukiolojen 
vaihdellessa siten, että osa oli auki myös viikonloppuisin. (Säilä et al. 2012, ss. 8 & 11) 
Tutkimuksen kattavuudesta huolimatta on tärkeää huomioida sen koskevan pelkästään 
Helsinkiä ja niinpä jonkinlaisia alueellisia eroavaisuuksia paikkakunnan mukaan voi 
täysin mahdollisesti esiintyä.

Jokaisessa tarkastelun alaisessa päivätoimintayksikössä oli käytössään yhdestä kolmeen 
ryhmätilaa ja jokaisesta yksiköstä löytyi minimissään yksi sänky. Lepohuone löytyi 13 
eri yksiköstä ja kuudessa sitä ei ollut ollenkaan, yhdessä yksikössä asiakkaiden käytössä 
oli kaksi lepohuonetta. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa päivätoimintayksiköissä oli 
käytössään vähintään yksi invamitoitettu wc. Lisäksi suurimmassa osassa yksiköitä 
asiakkaiden käytössä oli lisäksi ruokailutila, kotikeittiö ja päivätoimintayksikön 
pihamaa. Saunomiseen ja kuntosalilla käymiseen oli mahdollisuus noin puolessa 
yksiköistä. Tutkittujen päivätoimintayksiköiden käytössä olleita palveluita olivat 
mm. fysioterapeutti (15), tuotteiden ostaminen (12), kampaamopalvelut (10), 
toimintaterapeutti (10), sairaanhoitaja (8), jalkahoitaja (8), musiikkiterapeutti 
(6) ja muistihoitaja (4). Enemmistö yksiköistä sai ruokansa Helsingin kaupungin 
ateriapalvelu Palmialta, ainoastaan kahteen yksikköön ruoka tuli omasta keittiöstä. 
Jokainen yksikkö tarjoili asiakkailleen päivittäin aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin. 
Aamiaistarjoilu vaihteli klo 8 ja 10 välillä, lounas syötiin klo 11.30–12.30 välisenä 
aikana ja iltapäiväkahvit juotiin klo 13.45–14.30 välisenä aikana. Useimmissa yksiköissä 
asiakkaat saivat hakea ruuan itsenäisesti linjastosta tai annostella sen suoraan pöydässä. 
(Säilä et al. 2012, ss. 11–13)

Säilän et al. mukaan päivätoiminnassa käytiin tasaisesti jokaisena arkipäivänä, ainoastaan 
torstain noustessa havainnoitujen joukossa erityisen suosituksi toimintapäiväksi ja 
perjantain ollessa kaikkein hiljaisin osallistumispäivä. Sosiaali- ja terveyspalveluista 
käytetyin palvelu päivätoiminnan asiakasryhmien keskuudessa on kotihoito. 
(Säilä et al. 2012, s. 15) Haastateltavien joukosta nousseet kaksi yleisintä syytä 
päivätoimintapäätöksen puoltamisen suhteen olivat asiakkaan toimintakyvyn ja kotona 
asumisen tukeminen sekä sosiaalisen toiminnan lisääminen ja ylläpito. Havainnoitujen 
asiakkaiden keskuudessa puolestaan päivätoiminnan aloittamisen perusteena toimivat 
useimmiten toimintakyvyn ja kotona asumisen, sekä omaisten tai omaishoitajan 
tukeminen. (Säilä et al. 2012, s. 17)

Haastatteluihin osallistuneista 545 päivätoiminnan asiakkaasta reilu 90 prosenttia kykeni 
ruokailemaan, peseytymään ja asioimaan wc:ssä itsenäisesti. Vajaa viidennes tarvitsi 
pukeutumisapua ja noin 30 prosenttia apua lääkkeidensä ottamisessa. Haastatelluista 
noin sata jätti vastaamatta lääkkeiden ottoa ja peseytymistä koskeviin kysymyksiin. 
Päivätoiminnan asiakkaiden keskuudessa television katselu oli suosituin harrastus 
kolmen neljästä asiakkaasta mainitessa sen harrastuksekseen. Haastatelluista noin puolet 
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kertoi harrastuksiinsa kuuluvan lukemisen, radionkuuntelun ja musiikin kuuntelun, 
lähes kahden viidennestä haastatelluista mainitessa liikunnan harrastuksekseen. (Säilä 
et al. 2012, ss. 19–20) Eniten osallistujia päivätoiminnassa keräsivät liikunta sisällä 
ja ulkona, sekä erilaiset toiminnalliset ryhmät. Toiminnallisten ryhmien puitteissa 
asiakkaat voivat osallistua muun muassa musiikin kuunteluun ja soittoon, laulamiseen, 
visailuihin, peleihin, lukemiseen, käsitöihin ja keskusteluihin. Noin neljännes osallistuin 
retkiin ja sellaisiin kodinhoidollisiin toimintoihin kuten leivontaan, noin neljännes 
osallistui siivoamiseen tai pöydän kattamiseen. Nykyistä enemmän edellä mainittuihin 
toimintoihin haluaisi haastatelluista osallistua lähes kolmannes, erityisesti liikuntaan, 
kuten ulkoiluun ja kuntosaliharjoitteluun. (Säilä et al. 2012, ss. 21 & 35)

Pääosin asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä päivätoimintapaikan ruokaan, liki 90 prosentin 
kertoessa saavansa vähintäänkin usein toiveidensa mukaan ruokaa. Ruokailutilannetta 
pitivät miellyttävänä lähes kaikki haastatellut asiakkaat (98 %). Kaikkein eniten 
apua tarvittiin ulkona liikkuessa, reilun kymmenyksen asiakkaista toivoessa saavansa 
nykyistä enemmän henkilökunnan apua. Erityisesti ulkoliikunnan suhteen apua 
tarvitsivat ymmärrettävästi pyörätuolin ja rollaattorin kanssa liikkuvat vanhukset. 
Päivätoimintaryhmän koolla ei ollut merkitystä asiakkaan tyytyväisyyteen ryhmäkoon 
suhteen ja 96 prosentin mielestä nykyinen ryhmäkoko oli sopiva. Suurimmalle 
osalle päivätoimintaan osallistuneista eivät päivätoimintaryhmän jäsenet olleet 
muodostuneet läheisiksi ystäviksi, vajaan puolen asiakkaista (44 %) kertoessa jonkun 
päivätoimintaryhmäläisen tulleen läheiseksi. Asiakkaat olivat lähtökohtaisesti tyytyväisiä 
päivätoimintayksikön tiloihin 97 prosentin pitäessä tiloja viihtyisinä, 99 prosentin 
pitäessä valaistusta riittävänä ja 98 prosentin pitäessä liikkumista päivätoiminnassa 
helppona. Wc-tilojen riittävyyteen oli tyytyväisiä 95 prosenttia asiakkaista ja tilojen 
ahtauden kokivat vaivaavaksi lähinnä pyörätuoliasiakkaat, 12 prosentin pitäessä tiloja 
ahtaina. Seitsemällä prosentilla päivätoimintaan osallistuneista vanhuksista ei ollut 
omia omaisia. (Säilä et al. 2012, ss. 21–23  & 25)

Havainnoituja asiakkaita tarkastellessa yhteenvetona noin 80 prosenttia asiakkaista 
hymyili spontaanisti päivittäin. (Säilä et al. 2012, s. 27) Surulliselta vaikutti harvoin 
tai ei koskaan 60 prosenttia havainnoiduista asiakkaista, surulliselta harvemmin kuin 
päivittäin tai päivittäin vaikuttaneet 17 prosenttia kuuluivat valtaosa muistisairaiden 
asiakkaiden ryhmään. Päivittäin ilmaisi havainnoiduista asiakkaista ilmeillään 
levottomuutta noin kolmannes ja heistä lähes puolet kuuluivat kuin myös muistisairaiden 

ryhmään. Havainnoiduista asiakkaista fyysistä epämukavuuttaan ilmaisi harvoin tai 
ei koskaan kaksi kolmesta ja 79 prosenttia puhumalla tai ääntelemällä epämukavan 
olonsa harvoin tai ei koskaan. Aggressiivisesti tai ärtyisesti käyttäytyi melko harva ja 
yleisemmin siihen tarvittiin jokin ulkoinen ärsyke. Ateriasta näytti nauttivan vähintään 
kerran päivässä lähes jokainen havainnoiduista. Muiden seurasta tai kanssakäymisestä 
vähintään puolet ajastaan nauttivat seuratuista asiakkaista lähes kaikki. Oloonsa 
tyytyväisiltä ja emotionaalisesti rauhallisilta vaikuttivat noin kaksi kolmasosaa 
havainnoiduista asiakkaista. Havaintojen kannalta asukkaan asumismuodolla, 
siviilisäädyllä, sukupuolella tai iällä ei ollut tilastollista merkitystä havainnoitujen 
asioiden kannalta. (Säilä et al.  2012, ss. 28–32) On tietysti paikallaan huomioida, että 
osa lapsista pelkää vanhuksia ja muistisairaan vanhuksen voidaan perustellusti olettaa 
olevan vielä pelottavampi tällaisten lasten mielestä. Niinpä muistisairaat päivätoiminnan 
asiakkaat eivät todellisuudessa ole kaikkein optimaalisin ikäihmisten ryhmä lasten 
kanssa toimimaan, ainakin sairauden laadulla ja tilalla on merkittävä vaikutus tähän.

Tutkimukseen osallistuneista päivätoiminnan asukkaista suurin osa olivat eriasteisia 
muistisairauksia sairastavia, kolmanneksen tutkimukseen osallistuneista vanhuksista 
asuessa omaisen tai läheisen kanssa. Vaikka päivätoiminta onkin pääsääntöisesti 
kohdennettu tarkoituksen mukaisilla asiakasryhmille, tulisi normaalimuistiset, vailla 
muuta perusteltua syytä päivätoimintaan hakeutumiselle olevat vanhukset Säilän et 
al. mukaan ohjata pääsääntöisesti palvelukeskustoiminnan pariin. Kehitysehdotuksina 
tutkimuksen yhteydessä nousivat päivätoimintayksikköjen aukiolojen kehittäminen 
asiakkaiden tarpeen mukaan ja erilaisten toiminnallisten ryhmien ja tavoitteellisen 
liikunnan ja ulkoilun lisääminen päiväohjelmassa. (Säilä et al. 2012, ss. 35 & 39) 
Kuten esim. Marin kirjoittaa, on etenkin haastateltujen vanhusten kommentteihin 
syytä suhtautua myös tietyllä varauksella, sillä vaikka vanhukset yleisesti toteavatkin 
eri tutkimuksien mukaan viihtyvänsä vanhainkodeissa ja laitoksissa, on ikääntyville 
ihmisille tyypillistä madaltaa tavoitetasoaan ja muuttaa prioriteettejaan. Tästä johtuen 
mahdollisia epäkohtia ei haluta eritellä, tai koeta mainitsemisen arvoiseksi. (Marin & 
Hakonen 2003, s. 41)

Yleisesti Suomessa dementiahoidon laatua tutkittaessa päivätoimintayksikköjen on 
todettu voivan vastata lievästi ja keskivaikeasti dementoituneiden vanhusten toiminnan 
tarpeisiin yleensä erittäin hyvin, mutta vaikeampien dementiatapausten yhteydessä 
ympärivuorokautisissa yksiköissä ei asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen onnistunut 
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ollenkaan yhtä mallikkaasti. Nimenomaan ympärivuorokautisissa yksiköissä hoito 
on usein riisuttu pelkästään fyysisiin perustarpeisiin vastaamiseksi, vaikka erilaisten 
ohjattujen toimintatuokioiden on todettu hyödyttävän aivan kaikkia vanhuksia 
dementian vakavuudesta ja hoitomuodosta riippumatta. (Topo et al. 2007, ss. 5-6) 
Dementiahoitoa tutkittaessa todettiin Topon et al. mukaan esimerkiksi musiikkihetkien 
olevan asiakkaille sitä mieluisampia, tai jopa päivän kohokohta, mitä aktiivisemmin 
henkilökunta niihin panosti. Oleellista oli rauhallinen tilanne, vanhusten yksilöllinen 
huomioiminen, myönteinen aikuislähtöinen palaute, dementiatietämyksen käyttö ja 
tilanteen selkeä alku ja päättäminen. (Topo et al. 2007, s. 73)

4.5. Vanhustenympäristöjen fyysiset ominaisuudet

Minkälaisia ominaisuuksia hyviltä vanhustentiloilta sitten vaaditaan? Erkinjuntin et al. 
mukaan muistisairaiden pitkäaikaishoidossa hyvän fyysisen ympäristön tunnusmerkkejä 
ovat muun muassa kodikas ja viihtyisä yleisilme, monipuolinen ympäristön turvallisuus 
alkaen esteettömyydestä, materiaaleista, teknologiasta, eriytetyistä tiloista, sopivista 
kalusteista ja laitteista, turvallisesta pihamaasta, ympäristön selkeistä vihjeistä ja 
”maamerkeistä” (kuten näkö-, haju- ja äänivihjeet), esineiden käytöstä värejä mieluummin 
orientoitumisen tukena aina ympäristön tai tilan visuaaliseen hallittavuuteen ja erilaisten 
ärsykkeiden, etenkin melun hallittavuuteen. Pitkäaikaishoidon yhteydessä turvallisuuden 
tunteen syntymisen kannalta on henkilökunnan näkyvillä olo tärkeää ja henkilökunnan 
ajoittaisen työskentelyn tilat, kuten kanslia ja keittiötilat, tulisikin varustaa ikkunoin 
ja suunnitella ne erilaisiksi avoimiksi tiloiksi. Muistisairaalle selkeä, useita niin 
aikaan kuin paikkaankin orientoitumista helpottavia vihjeitä sisältävä ympäristö 
on tarkoituksenmukaisin. (Erkinjuntti et al. 2010, ss. 526–527) Dementiakodeissa 
henkilökunnan valvonnan tarvetta voidaan vähentää ja dementoituneiden ”kaaoksen 
kokemuksia” lieventää helposti hahmotettavilla tiloilla (Kotilainen et al. 2003, s. 9).

Topo et al. toteaa, että asiakkaan toiminnallisuuden kannalta fyysinen ympäristö oli 
dementiahoidon laatua tutkittaessa merkittävä. Osa hyvää fyysistä ympäristöä olivat 
muun muassa yksikön rakenne, esteettömyys ja erilaiset tekniset ratkaisut, jotka yhdessä 
parhaimmillaan tukivat vanhusten liikkumista ja orientoitumista tiloissa. (Topo et al. 
2007, s. 99) Ruokailun todettiin puolestaan olevan toimintaa, johon kului päivittäin 
huomattava osa vanhusten ajasta. Ruokailu onkin perustoimintoja, jossa muistisairaan 

Vantaan Simonkylän päivätoimintakeskuksen tiloja. Kuvat VK
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kyvyt säilyvät pisimpään. Oleellista Topon et al. mukaan oli se, kuinka ruokailutilanteissa 
voitaisiin tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta, jäljellä olevien kykyjen käyttöä, itsensä 
ilmaisua ja tunnetta valinnanvapaudesta. (Topo et al. 2007, s. 113) 

Marin kirjoittaa, että vanhusten palveluympäristönä laitokset ovat usein valtarakenteensa 
puolesta työntekijä- ja organisaatiolähtöisiä, josta seuraa valta määritellä tilaa ja sen 
toimintojen rytmittämistä, sisustamista, rajaamista ja avoimuutta. Työntekijälähtöisenä 
julkinen tila voi merkitä hyvinkin rajallista fyysistä liikkumatilaa esimerkiksi laitoksissa 
asuville vanhuksille, jolloin paikan henki ei ole yhdessä tuotettua tai se tuntuu asukkaiden 
lähtökohdista vieraalta. (Marin & Hakonen 2003, s. 37) Aikaisemmin luonnehdin 
vanhusten päivätoimintaa vanhusten päiväkotitoiminnaksi, toisaalta pohdiskeltiin myös 
yleisesti päiväkotitermin harhaanjohtavuudesta puhuttaessa kuitenkin pohjimmiltaan 
yhteiskunnallisista laitoksista. Myös Marin kirjoittaa kodista, hänen mukaansa koti 
on konkreettisen fyysisen paikan lisäksi myös mielenmaisema, tunne kodista ja se 
edustaa pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Marinin mukaan vanhuusvaiheessa nousee koti niin 
miehillä kuin naisillakin tapahtuminen keskipisteeksi. (Marin & Hakonen 2003, ss. 
39–40) Myös Özer-Kemppainen kirjoittaa, että ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn 
heikentyessä rajoittuvat heidän ympäristökokemuksensa kodin lähiympäristöön 
ja itse kotiin (Özer-Kemppainen 2005, s. 40). Niinpä päivätoimintaympäristön 
tilasuunnittelussa pitäisikin pyrkiä kohti kodinomaisuutta parhaan taidon mukaan 
riippumatta käyttäjien määristä, toiminnan luonteesta tai järjestävästä tahosta. Tämä 
koskee toki myös lastentilojen suunnittelua. Vanhusten kohdalla päivätoimintayksikön 
arkkitehtuurin merkitys korostuu kuitenkin juuri siinä mielessä, että se on vanhuksen 
oman kodin lisäksi yleisesti yksi ainoita ympäristöjä, joissa hän säännöllisesti toimii.

Sipiläinen arvioi Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle tekemässään väitöskirjassa 
vanhusten kotihoidon toteutumismahdollisuuksia vanhusten asuintilojen 
tilasuunnittelun lähtökohdista käsin, käyttäen vertailukohtana laitoshoidon tilojen 
soveltumista vanhusten avustamiseen. Tutkimuksen keskiöön nousi asuntojen 
hygieniatilojen ja makuutilojen riittämätön mitoitus apuvälineillä liikkumisen kannalta, 
myös avustajan kannalta tiloissa toimiminen nähtiin yleisesti liian kuormittavana. 
Myöskään laitoshoidon tiloja ei voitu nähdä Sipiläisen mukaan malliesimerkkeinä 
suunnittelulle, sillä lähtökohtaisesti niidenkään hygieniatilat eivät vastanneet liikkumisen 
apuvälineitä käyttävien ihmisten tai avustavien työntekijöiden vaatimuksia. Avustustyön 
kannalta kaikkein kuormittavimpina työtehtävinä nähtiin kotihoidossa asiakkaiden 

siirrot ja nostot ja kotihoidon kannalta kaikkein ongelmallisimpana yksittäisenä 
tilana kylpyhuone. Yleisesti ongelmana eivät olleet välttämättä aina tilamitoitukseltaan 
riittämättömät tilat, vaan epäkäytännöllisyys esimeriksi wc-kalusteiden sijoittelun tai 
erilaisten apukahvojen suhteen. Sipiläisen mukaan heikkonäköisille ja dementoituneille 
ihmisille tilojen helppolukuisuus onkin tärkeää ja toimimista tiloissa voi helpottaa 
muun muassa tukikaiteiden kirkkaat huomiovärit. Kotihoidon mahdollisuuksien 
parantamisen kannalta Sipiläinen näki suurimpana ongelmana suomalaiset perinteisesti 
ahtaat asunnot, jotka asettavat suuria esteitä olosuhteiden kehittämisen kannalta, kun 
riittävää tilaa ei yksinkertaisesti löydy. (Sipiläinen 2011) Vanhusten päivätoiminnan 
yhteydessä asiakkaille ei välttämättä kuitenkaan ole mitään liikkumisrajoituksia. 
Esimerkiksi Virkola kirjoittaa, että useimmiten dementoituneet ihmiset ovat fyysisesti 
hyväkuntoisia ja myös liikkuvat paljon (Kotilainen et al. 2003, s. 7).

Tulevaisuuden senioriasuminen – tutkimuksen yhteydessä selvitettiin puolestaan 
vanhusten ympäristömieltymyksiä yleisesti. Hyvin hoidettuja, maisemallisesti tai 
historiallisesti arvokkaita rakennettuja tai luonnonympäristöjä pidettiin positiivisina 
ja ympäristön ajallista kerroksellisuutta toivottiin. Paikallisperinteestä piittaamattomia 
rakennuksia ei sen sijaan arvostettu, kuten esimeriksi tasakattoisia kaupparakennuksia 
ja huoltoasemia. (Tuppurainen (toim.) 2006, s. 3) Ongelmalliseksi koettiin myös 
liikenteen määrä, melu ja liikennekäyttäytyminen, joidenkin kokiessa liikenteen osin 
myös pelottavaksi (Tuppurainen (toim.) 2006, s. 118). Niinpä vanhustenpalvelujen 
sijoittamista vilkasliikenteisten teiden läheisyyteen tulisikin välttää. 

Topo et al. ovat kuitenkin todenneet, että yksi tärkeimmistä dementiahoidon laatuun 
vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin lopulta dementoituneista huolehtivien ihmisten 
asenteet dementoivia sairauksia ja dementoituneita ihmisiä kohtaan (Topo et al.  
2007, s. 121). Eli esimerkiksi pelkällä hyvällä tilasuunnittelulla ei voida vaikuttaa sen 
paremmin lapsien kuin vanhustenkaan hyvinvointiin, vaan lopulta kaiken laadukkaan 
vuorovaikutuksellisen työn toiminnan perustana voidaankin nähdä eläytymiskykyinen, 
lämmin suhtautuminen muita ihmisiä kohtaan, jossa lisäksi korostuu henkilökunnan 
asiakasryhmäkohtaisen tiedon merkitys. Lisäksi on jälleen muistutettava, että päiväkodin 
yhteyteen sijoittuvassa päivätoimintayksikössä asioivat vanhukset eivät voi omata kovin 
pitkälle kehittynyttä muistisairautta, joten heidän toimintakykynsä ei ole likimainkaan 
niin rajoittunutta, kun dementiakodeissa asuvilla vanhuksilla. 

Oikealla sivulla senioriasumista Ørestadissa Kööpenhaminassa, JJW Arkitekter. EK



107



108



109

5. Vauvat ja vaarit saman katon alla

5.1. Pelkkiä synergiaetuja vai aitoja kohtaamisia?

Idealistisella tasolla vanhusten ja lasten sijoittaminen yhteiseen toimintaympäristöön 
luonnollisesti vetoaa yhteisöllisyyden haaveisiimme ja unelmiimme sukupolvirajat 
ylittävästä yhteistoiminnasta. Kuten mm. Välimäkikin kirjoitti, hoitojärjestelyjen 
kohteena olevan pikkulapsiväestön suhteellisen osuuden jatkuvasti pienentyessä, on 
hoitojärjestelyiden tarvetta lisänneet vanhukset, joista etenkin yli 75-vuotiaiden naisten 
määrä koko väestöstä oli jo 1990-luvun lopulla nelinkertainen verrattuna sadan vuoden 
takaiseen tilanteeseen (Välimäki 1998, ss. 53–54). Ihmisen elämänkulun ääripäihin 
sijoittuvien lapsuuden ja vanhuuden elämänvaiheiden käsityksissä on nähtävissä niin 
yhtäläisyyksiä kuin erojakin (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 26), mutta nimenomaan 
yhteneväisyydet ja myös vastavuoroisuus vuorovaikutuksessa puoltavat osaltaan yhteisiä 
ympäristöjä.

Päiväkotien suunnittelua käsittelevässä RT-ohjekortissa kirjoitetaan, että synergiaetuja 
voidaan saavuttaa rakennettaessa päiväkodin yhteyteen yhteishankkeena jotakin muuta 
toimintaa, jolloin osa tiloista voi olla yhteiskäytössä ja toiminnot voivat täydentää 
toisiaan. Sijoittaessa vanhusten palveluja samalle tontille päiväkodin kanssa, voidaan 
ohjekortin mukaa yhteiskäyttöön osoittaa esimerkiksi osa piha-alueesta ja ruokahuollon 
tilat, jolloin aikaansaadaan myös luontevaa kanssakäymistä eri asiakasryhmien välillä. 
Sijoitettaessa korttelitalo osaksi päiväkotia, voivat mm. osa kerho- ja opetustiloista olla 

yhteisiä, kuten muun muassa sali-, aula- ja kirjastotilatkin. Lisäksi muuntojoustavuus 
nähdään yhteishankkeiden etuna, sillä mahdollisten muuttuvien tarpeiden myötä 
tilojen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tai tiloja korjata kokonaan uuteen käyttöön. 
Yhteishankkeiden myötä rakennuskokonaisuuksista voi parhaassa tapauksessa 
muodostua asuinalueiden toiminnallisia keskuksia rohkaisten asukkaiden välistä 
vuorovaikutusta. Yhteistoiminnan myötä voi myös syntyä suoria kustannussäästöjä. 
Ohjekortin mukaan eri toimintojen poikkeavat käyttöajat ja – tarpeet tulee kuitenkin 
huomioida niin kulunvalvonnan kuin rakennuksen huollonkin suhteen. (Rakennustieto 
2010, s. 6)

Suomen mukaan perinteisesti hoiva- ja hoitokulttuureissa on ollut tapana erottaa 
eri ikäryhmät niin tilallisesti kuin toiminnallisestikin toisistaan. Ensimmäinen askel 
sukupolvien väliseen yhteistyöhön voisikin asuinalueilla lähteä siitä, että luodaan 
kaikenikäisille ihmisille avoimia kohtaamispaikkoja. Toiminnan sisältöön on kuitenkin 
kiinnitettävä enemmän huomiota, pelkkä yhteinen vanhainkodin ja päiväkodin pihapiiri 
ei luonnostaan synnytä toimintaa, tekemiseen liittyy myös yleensä jokin suoritus. 
Esimerkiksi lapsien ja vanhusten yhteistyö on usein pitäytynyt lasten ryhmävierailuissa 
vanhusten luona tai erillisten yhteisten toimintatuokioiden järjestämisessä. (Marin & 
Hakonen 2003, s. 180) Olisikin erittäin suotavaa, että arkipäiväisiä kohtaamisia ja 
vuorovaikutusta voisi tapahtua lasten ja vanhusten kanssa myös erikseen järjestetyn 
ja suunnitellun toiminnan ulkopuolella luonnostaan, luonnollisesti lasten ikätason 
ja vanhusten terveydentilan huomioon ottaen. Suomen mukaan toimintatuokioiden 
sijaan ja lisäksi yhteiseen toimintakulttuuriin voisi kuulua esimerkiksi yhteiset ulkoilut 
ja ruokailut, kuten myös yhteisen piha-alueen hoitaminen, kukkien kasvattaminen ja 
vaikkapa marjojen kasvattaminen. Nimenomaan yhteisen piha-alueen kautta voitaisiin 
mahdollistaa eri ikäpolvien luonnollinen kohtaaminen. (Marin & Hakonen 2003, s. 
181) 

Kotilainen kirjoittaa, ettei dementiassa ole kyse mistään ilmiöstä, joka tulisi erottaa 
muusta yhteiskunnasta (Kotilainen et al. 2003, s. 18). Suomen mukaan taas 
vanhusmyönteisyyttä yleisesti tulisi lisätä niin päivähoidossa kuin koulumaailmassakin. 
Lapset voivat löytää kiinnekohtia sukupolvien ketjussa biologisten isovanhempien 
lisäksi myös ns. sijaisisovanhempien kautta. Suhtautuminen yhteiskunnalliseen 
isovanhemmuuteen on kaksijakoista, sillä vaikka yhteisiin palveluihin kannustetaan, 
voidaan uhkana nähdä esimerkiksi hoivapalveluiden supistaminen sen verukkeella. 

5.

Vasemman sivun maalaus: The Naughty Grandson, Georgios Jakobides 1884. WM
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Luonnollisesti sukupolvia yhdistävän työn tulee perustua vapaaehtoisuuteen, sillä 
monet seniorit ja vanhukset haluavat toisaalta elää omaehtoisesti ja itsenäisesti vailla 
sitoutumista nuorempien sukupolvien kasvatukseen. (Marin & Hakonen 2003, ss. 
182–183) Myös Özer-Kemppainen kirjoittaa senioriasumista selvittäneen tutkimuksen 
yhteydessä iäkkäiden suhtautumisen nuoria ja lapsia kohtaan olleen polarisoitunutta, 
sillä vaikka haastatellut toisaalta toivoivat lapsia ja nuoria ympärilleen, oltiin myös 
häirityksi tulemisesta huolissaan (Özer-Kemppainen 2005, s. 37).

Marinin ja Hakosen mukaan kasveilla on todetusti moninaisia ja laajoja terapeuttisia 
vaikutuksia ja rakentamalla vihreä ympäristö yhteisöpuutarhaksi, voidaan lähiympäristön 
elämänlaatua parantaa. Puutarhanhoito soveltuukin mainiosti sukupolvien välisen 
vuorovaikutuksen edistäjäksi ja sillä on ihmisten vuorovaikutuksen tuloksena 
sosiaalista merkitystä. Puutarhanhoidon etuja on myös sen tarjoama mahdollisuus 
vastavuoroisuuteen ja eri-ikäisten ihmisten keskinäiseen oppimiseen. Lisäksi kasvien 
kanssa kommunikointi ei ole kulttuuririippuvaista ja niillä voi olla enemmän 
turvallisuutta luova vaikutus, kuin muilla ihmisillä. (Marin & Hakonen 2003, ss. 216–
219)

Tuomalla laajempi joukko eri toimijoita saman katon alle, voidaan synergiaetujen 
johdosta rakennukseen rakentaa tiloja, jotka suppeamman käyttäjäjoukon kohdalla 
eivät olisi välttämättä taloudellisesti mahdollisia. Kuten aikaisemmin jo todettiin (ks. 
4.3.), voi esimerkiksi Suomessa melko tuntematon senioriteatteri tarjota vanhuksille 
oivallisen kanavan irrottautua passiivisen vastaanottajan roolista ja osallistaa vanhuksia 
aktiivisina toimijoina (Marin & Hakonen 2003, s. 155). Rakennuksen laajemman 
käyttäjäkunnan ansiosta rakennettua suurempaa ja hyvin varusteltua liikuntasalia 
voikin siis käyttää perinteisten sisäpelien lisäksi myös vaikkapa teatteritoimintaan 
ja mahdollinen jakoseinä voi lisätä salin käyttömahdollisuuksia. Hyvin varusteltu 
liikuntatila myös rikastuttaisi lähialueen palveluja iltakäyttömahdollisuuden muodossa.

Useammassa tutkimuksessa on myös todettu ruokailun olevan hyvin merkityksellinen 
asia nimenomaan vanhuksille (mm. Säilä et al. 2012; Topo et al. 2007). Mikkolan 
ja Nivalaisen mukaan ruokailu tuottaa myös lapselle parhaimmillaan mielihyvän, 
turvallisuuden ja yhdessäolon tunteita, mutta toisaalta voi myös pahimmillaan olla 
ahdistava kokemus liittyen esimerkiksi pakottamisen ja painostamisen ilmapiiriin. 
(Mikkola & Nivalainen 2009, s. 44) Niin vanhusten päivätoimintayksiköihin 

kuin lasten päiväkoteihinkin ruoka tulee tyypillisesti keskuskeittiöistä. Yhteinen 
toimintaympäristö ja suuremmat käyttäjämäärät voivat osaltaan puoltaa rakennuksen 
oman keittiön rakentamista ja jo pelkästään omien kokemuksieni perusteella 
päiväkodin oma keittiö osaltaan lisää ympäristön kodinomaisuutta, sikäli mikäli se nyt 
ylipäänsä on laitoskeittiöiden kohdalla mahdollista. Vaikutusmahdollisuudet ruuan ja 
äkillisten muutosten suhteen ovat kuitenkin joka tapauksessa paremmat, kun ruoka 
valmistetaan samassa rakennuksessa. Luonnollisimmin yhteiselo vanhusten ja lasten 
kesken toteutuukin ruokailun yhteydessä, joka on molemmille asiakasryhmille tärkeä 
tapahtuma. Pienimpien lasten tulee kuitenkin ruokailla omissa ryhmätiloissaan, koska 
ruokailuun liittyvät asiat ovat vasta uusia ja usein hataralla pohjalla. Esiopetusikäisille 
ruokailu ruokalatiloissa on puolestaan mainiota harjoitusta odottavaa koulumaailmaakin 
silmälläpitäen. Lisäksi ruokaillessa yhteisissä tiloissa, ei ruokakärryä tarvitse työnnellä 
edestakaisin päiväkodin käytäviä. Hyvin tyypillistä myös on, että esimerkiksi ruuan tai 
maidon loppuessa joudutaan ryhmätilan ja keittiön välillä kulkemaan useamman kerran 
ruokailun aikana, jolloin tällaiselta edestakaisin juoksemiselta voidaan välttyä.

Haasteina vanhusten ja lasten sijoittamisessa osin samoihin tiloihin voidaan nähdä 
esimerkiksi melun hallinta. Lapsiryhmistä syntyy väistämättä melua ja toisaalta 
vanhustentilojen yhteydessä nimenomaan erilaisten ääniärsykkeiden hallinta on tärkeää. 
Vanhuksien ei tulisikaan altistua liian pitkiä aikoja lasten äänille, lisäksi nousevat 
sisätilan volyymit ovat riski myös lasten ja henkilökunnan jaksamiselle, kuten myös 
lasten kognitiivisten taitojen kehitykselle. Niinpä akustiset ratkaisut ovat erittäin 
tärkeitä. Toisaalta kokemukseni mukaan nekään eivät ole mikään automaattinen 
ratkaisu, vaan viimekädessä lapsia ohjaavien aikuisten panos ja käytettävissä olevien eri 
tilojen lukumäärä vaikuttaa siihen, kuinka suuriksi sisätilan desibelit lopulta nousevat, 
vaikka luonnollisesti täydellisesti äänien syntymistä ei voi eikä pidäkään estää. Myös 
värien käyttöä kannattaa miettiä, sillä lapsiin usein oletetusti vetoava kirkkaiden värien 
ilotulitus ei välttämättä vetoa vanhuksiin.

5.2. Yhteisöllisyys ja sen vaatimukset

Marin viittaa Aroon (1995), jonka mukaan oleellinen osa paikallisidentiteetistä on 
tunne kotona olemisesta. Merkitykseltään kotona oleminen on eksistentiaalinen ja 
niinpä paikallisidentiteetin voidaan todeta muodostuvan niin menneisyyden muistoista 
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kuin nykyisyydestäkin. Marinin viittaa Raniseen (1993), jonka mukaan saattavat 
vanhukset laitoshoidossa etenkin muistihäiriöiden yhteydessä ”kaivata kotiin”. Koko 
kotiinpaluusta voi muovautua elämänhallintaa tavoitteleva turvallisuushakuinen 
tavoite. Paikka- ja alueellinen identiteetti vaihtelee ikävaiheen mukaan ollen heikompaa 
nuoruudessa ja keski-iässä, mutta vahvimmillaan paikallisidentiteetti on nimenomaan 
lapsuudessa ja vanhuudessa. (Marin & Hakonen 2003, s. 19) Niinpä voidaankin nähdä 
vanhusten ja lasten voivan vahvistaa yhdessä toistensa paikallisidentiteettiä toimiessaan 
yhdessä.

Marin kirjoittaa, että sotien jälkeisen urbanisoitumisen myötä suomalaiseen 
yhteiskuntaan on tullut vierautta ja piirteitä, jotka edistävät sosiaalisista suhteista 
vetäytymistä. Paikallisidentiteettiä ovat haurastuttaneet ja vierauden tunnetta 
lisänneet merkitysten ja kollektiivisten kontaktien köyhtyminen. Muun muassa 
asukas- ja kylätoimikuntien voidaan nähdä kuroneen kiinni vierauden ja tuttuuden 
kuilua vaihtelevalla menestyksellä. Marin kirjoittaa, että Aron (1995) mukaan 
paikallisidentiteetti tarvitsee muotoutuakseen nimenomaan tunnetta niin jaetusta 
yhteisöllisestä historiasta kuin yksilöllisen historiankin liittymisestä siihen. Toisaalta 
Marinin mukaan kaupungistuminen on myös merkinnyt erilaisten osakulttuurien 
ihmisten kohtaamista, josta on voinut seurata sosiaalisen elämän sääntöjen epäselvyyttä. 
Tästä puolestaan on seurannut yksityisyyden ja muista eristäytymisen tarpeen 
lisääntyminen. (Marin & Hakonen 2003, s. 31)

Haapamäen mukaan yhteisö voidaan käsittää ihmisten yhteiseen toimintaan, päämäärään 
ja mahdollisesti sovittuihin normeihin ja arvoihin perustuvana yhteenliittymänä. 
Yleispuheessa yhteisöllisyydellä monesti viitataan ihmisten myönteiseen yhdessäoloon 
ja vuorovaikutukseen. Yhteisössä voi tulla ymmärretyksi, kokea yhteenkuuluvuutta, 
saada tukea, olla omana itsenään, jakaa vaikeuksia ja muun muassa tehdä työtä itselleen 
tärkeiden asioiden puolesta. (Haapamäki et al. 2000, s. 14) Haapamäen mukaan 
päiväkodissa voidaan nähdä näyttäytyvän kolmenlaisia yhteisöjä. Koko päivähoitoyksikkö 
muodostaa kokonaisuudessaan kasvatusyhteisön, johon kuuluvat niin siellä toimivat 
lapset kuin aikuisetkin. Sen lisäksi aikuiset muodostavat keskenään oman kasvattajien 
yhteisön ja lapset lasten yhteisön tai yhteisöjään. (Haapamäki et al. 2000, s. 23) 
Tässä yhteydessä samassa rakennuksessa toimivat vanhusten päivätoimintayksikkö 
ja lasten päiväkoti muodostavat oman yhteisönsä, joka samalla periaatteella koostuu 
pienemmistä yhteisöistään. Haapamäen mukaan päivähoidossa yhteisöä voidaan pitää 

Lahnalahden leikkipuisto, Lauttasaari. EK
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perustehtävän toteuttamiseen käytettävänä välineenä (Haapamäki et al. 2000, s. 26). 
Yhteisön muodostumisen kannalta on jokaisella ihmisellä oltava välttämättömästi 
mahdollisuus kokea kuuluvansa arkipäivän tapahtumien kautta yhteisöön (Haapamäki  
et al. 2000, s. 33).

Keltikangas-Järvisen mukaan suhtautuminen yhteisöllisyyteen yhteiskunnassamme on 
hyvin ristiriitaista, sillä jotain pahaa tapahtuessa kadonnutta yhteisöllisyyttä kaivataan 
tai suorastaan huudetaan apuun, vaikkei ymmärretä sen olevan vastakohta yksilölliselle 
kilpailuun ohjaavalle kasvatuskulttuurillemme. Päiväkotien käytännöt aiheuttavat 
lasten mielessä ristiriidan, kun ne ensin kehittävät omassa lokerossaan sosiaalisia taitoja 
korostaen yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa, mutta seuraavassa vaiheessa kehitetäänkin 
älyllisiä taitoja yksilöosaamista ja kilpailua korostaen. (Keltikangas-Järvinen 2012, ss. 
164–165)

Tilojen rakentaminen ja asiakasryhmien sijoittaminen rinta rinnan ei myöskään 
automaattisesti tuota yhteisöllisyyttä. Haapamäen mukaan yhteisöllisyyden ja 
perustehtäväsuuntautuneisuuden toteutumiseksi päivähoidossa on päivittäisen 
toiminnan lomassa oltava riittävästi hetkiä, jolloin yhteisön jäsenet voivat yhdessä 
kokoontua pohtimaan yhteisön toimintaan liittyviä tapahtumia ja asioita (Haapamäki 
et al. 2000, ss. 33–34). Niinpä tässä yhteydessä yhteinen toiminnan suunnittelu 
kaikkien rakennuksessa toimivien ihmisten välillä on yhteisöllisyyden toteutumisen 
kannalta välttämätöntä. Haapamäen mukaan päivähoidossa lasten kanssa yhdessä 
pidettäviä ”kokouksia” voisi olla päivittäin (Haapamäki et al. 2000, s. 34). Nämä 
yhteiset hetket, joita Haapamäen mukaan voidaan nimittää vaikkapa piireiksi, 
kokouksiksi tai palavereiksi (Haapamäki et al. 2000, s. 39), rakentavat siis lapsille 
kokemusta yhteisöllisyydestä. Yhteinen vanhusten ja lasten kokemus yhteisöllisyydestä 
taas puolestaan vaatii vanhus- ja lapsiasiakkaiden säännöllisiä yhteisiä kokoontumista ja 
sellaiset tilalliset struktuurit, joissa yhteisöllisyyden kokemiseen on hyvät edellytykset.

 Sunset Community Centre, Vancouver. Nic Lehoux, WM
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5.3. Kokemuksia vanhusten ja lasten yhteisistä toimintaympäristöistä

Tuulikki Ukkonen-Mikkola tutki Oulun yliopistolle tekemäänsä väitöskirjaansa varten 
(Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa, 2011) 
yksityistä palvelukeskusta, jossa lasten päiväkoti ja vanhusten asumis- ja tukipalveluja 
oli sijoitettu samaan rakennukseen ja osittain yhteisiin tiloihin. Etnografisessa 
tutkimuksessaan hän tutki palvelukeskuksen toimintakulttuuria painottaen 
varhaiskasvatuksen ja lasten näkökulmaa, lähestyen tutkimuskohteenaan olevaa ilmiötä 
yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneen lapsuudentutkimuksen lähtökohdista käsin. 
Tutkimusaineisto saatiin lasten ja vanhusten kohtaamistilanteita havainnoiden ja lapsia, 
vanhuksia, henkilökuntaa, johtoa sekä lasten vanhempia haastatellen. (Ukkonen-
Mikkola 2011, s. 5)

Tutkimus osoitti lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa muodostuvan 
tietynlaisia toimintatapoja, keskeisiksi yhteisten toimintakäytäntöjen teemoiksi 
noustessa toiminnan suunnittelu ja organisointi, tila ja aika toiminnan määrittäjinä 
sekä yhteiseen toimintaan osallistuminen. Niin spontaanit kuin suunnitellutkin 
tilanteet mahdollistivat useita vanhusten ja lasten välisiä kohtaamistilanteita. Sanallisen 
vuorovaikutuksen lisäksi myös sanatonta vuorovaikutusta oli lasten ja vanhusten välillä 
havaittavissa runsaasti ja myös sosiaalisia suhteita kehittyi. Lasten näkökulmasta 
sukupolvien yhteiselle toiminnalle merkitystä antoivat lasten itsetunnon ja sosiaalisen 
kehityksen tukeminen, sekä lapsen kiinnittyminen omaan kulttuuriinsa. Vanhuksilla 
oli mahdollisuus kompetenssin tunteen säilyttämiseen elämän sisällön rikastumisen 
lisäksi. Henkilökunnan näkökulmasta toiminta lasten ja vanhusten yhteisessä 
palvelukeskuksessa oli niin rikkaus kuin haastekin. Lasten vanhemmat puolestaan 
suhtautuivat yhteiseen toimintaan myönteisesti. Kaikille osapuolille yhteisenä 
merkityksenä esiin nousi yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuus. Tutkimuksen 
perusteella on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva niin lasten ja vanhusten yhteisen 
palvelukeskuksen toimintakulttuurista kuin sen tuottamasta merkityksenannostakin. 
Tutkimustulosten perusteella Ukkonen-Mikkola piti lasten ja vanhusten yhteistä 
palvelukeskusta varhaiskasvatuksen ja vanhusten palvelujen toimivana ja kehittämisen 
arvoisena muotona. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 5)

Ukkonen-Mikkola kirjoittaa, että lapsille ja vanhuksille yhteisiä palvelukeskuksia 
löytyy Suomesta jonkin verran, mutta suomalaista tutkimusta lasten ja vanhusten 

välisestä instituutionaalisessa kehyksessä toimivasta vuorovaikutuksesta on kuitenkin 
hyvin vähän. Perinteisesti nyky-yhteiskunnassa on tyypillistä, että samaan ikäryhmään 
kuuluvat ihmiset toimivat omissa instituutioissaan. Muutamat suomalaiset ja ulkomaiset 
tutkimustulokset ovat kuitenkin rohkaisevia, muun muassa lasten suvaitsevaisuuden 
on raportoitu lisääntyneen ja asenteiden ikääntyneitä ihmisiä kohtaan muuttuneen 
myönteisimmiksi ja monipuolisemmiksi. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 11)

Tutkimuksessa mukana olleiden sukupolvien ikäero oli huomattava, suurimman osan 
tutkimukseen osallistuneiden vanhusten ollessa syntynyt 1910–1920 –luvuilla ja lasten 
vuosien 1999 ja 2003 välillä. Ero sukupolvien kokemusten välillä onkin suuri, ottaen 
huomioon niin historialliset tapahtumat, yhteiskunnalliset muutokset kuin tekniikan 
kehittymisenkin. Laajassa merkityksessään sukupolvella voidaan tarkoittaa saman 
ikäisiä ja samaan aikaan eläneitä ja eläviä ihmisiä, yksinkertaisimmillaan taas sukupolven 
erottaessa lapset aikuisista. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 16) Tässä tutkimuksessa 
sukupolven käsitettä sovellettiin sen yksinkertaisimmassa muodossa sukupolven 
erottaessa toisistaan lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset, palvelukeskuksessa ollessa 
edustettuina nuoria lukuun ottamatta muut ryhmät. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 23) 

Tutkimuskohteen sodan kokeneiden vanhusten sukupolven lapsuudessa aikuiset 
olivat hierarkkisesti lapsia ylempänä kurittamisen ja nöyryyttämisen ollessa 
hyväksyttyjä kasvatuskeinoja, tuolloin vallitsikin aikuisten ylivalta lapsiin nähden. 
Tällä tottelevaisuus- ja kuuliaisuuskulttuurille oli ominaista vanhempien auktoriteetin 
ehdoton kunnioittaminen. Vasta sodan jälkeen syntyneiden vanhempien perheissä syntyi 
keskustelu- ja neuvottelukulttuuri. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 20–21) Lapsuuteen 
ja vanhuuteen onkin suhtauduttu eri tavoin eri kulttuureissa ja eri aikoina (Ukkonen-
Mikkola 2011, s. 27). Sukupolvien luonnollinen kohtaaminen on perheissä vähentynyt 
yhteiskunnallisten muutosten seurauksena, monien isovanhemmat voivat olla mukana 
vielä työelämässä ja välimatkat isovanhempiin voivat olla pitkät. Ihmisten eliniän 
noustessa on toisaalta myös sukupolvien määrä lasten elämässä lisääntynyt. (Ukkonen-
Mikkola 2011, s. 33)

Ukkonen-Mikkola kirjoittaa, että lasten ja vanhusten kohtaaminen institutionaalisella 
tasolla ja yhteinen toiminta eivät ole sellaisenaan uusia asia, sillä perinteisesti päiväkotien 
lapsiryhmät ovat vierailleet läheisissä vanhusten palveluyksiköissä lähinnä laulun tai 
erilaisten esitysten merkeissä. Myös päiväkoteihin on voinut suuntautua vanhusten 
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vierailuja, joiden yhteydessä on kerrottu entisaikojen elämästä, näytetty erilaisia 
perinnetaitoja ja leivottu yhdessä. Viime vuosikymmenien aikana vanhusten ja lasten 
palveluja on myös keskitetty saman katon alle yhteiseen palvelukeskukseen muun muassa 
Hankasalmella, Lahdessa ja Oulussa. Yhteinen palvelukeskus mahdollistaa lasten ja 
vanhusten institutionaalisissa puitteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja 
yhteistoiminnan.  (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 37)

Ukkonen-Mikkola viittaa Tuula Dahblomin vuonna 2000 valmistuneeseen pro gradu 
–tutkimukseen, jonka mukaan Hankasalmella vanhusten palvelukeskuksen kanssa 
samassa rakennuksessa sijainneen päiväkodin lasten suhtautuminen erilaisuutta kohtaan 
kehittyi myönteisesti vahvistaen samalla heidän kiinnittymistään omaan kulttuuriinsa. 
Vanhuksille yhteinen toiminta taas toi iloa ja tarkoitusta elämään. Yleisesti vanhusten 
ja lasten välillä on lukuisia erilaisia mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Ukkonen-
Mikkolan mukaan he voivat yhdessä pelata erilaisia pelejä, piirtää, tanssia, hoitaa 
puutarhaa, soittaa ja laulaa, leipoa, laittaa ruokaa, lukea ja kuunnella satuja sekä vaikkapa 
urheilla. Erilaisten tutkimusten mukaan on myös voitu todeta sukupolvien välisten 
kohtaamisten edistävän lasten emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. Oppiessaan 
kohtaamaan vanhukset yksilöinä, voivat lapset mielellään ottaa vanhempiin ihmisiin 
kontaktia myös muualla, vaikkapa kaupassa tai kadulla tuntien olonsa turvalliseksi 
ja viihtyen hyvin vanhusten seurassa. Sukupolvien kohtaamisen on todettu lisäksi 
parantavan lasten yhteistyökykyä, tunneilmaisua ja käytöstapoja. Myös mahdollisuus 
ikääntymisen ymmärtämiseen ilmiönä kehittyy. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 38–39)

Ukkonen-Mikkola viittaa myös tutkimustietoon, jonka mukaan enemmän vanhusten 
kanssa tekemisissä olleet lapset suhtautuivat hyväksyvästi ja empaattisesti vanhuksiin, 
haluten myös ystävystyä heidän kanssaan. Hän viittaa tutkimustulokseen, jonka 
mukaan lasten ja vanhusten väliset asenteet voivat muuttua myönteisemmiksi jo 
lyhyenkin ajan kuluessa, mutta pysyvään asennemuutokseen tarvitaan kuitenkin paljon 
yhteistä toimintaa ja pidempi aika. Vanhuksille puolestaan lasten kohtaaminen tarjoaa 
mahdollisuuden mieluisaan ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Yhteinen toiminta 
lasten kanssa vähentää eristyneisyyden tunnetta ja yleisesti lasten kohtaaminen voi lisätä 
ilon kokemista ja tarpeellisuuden tunteen lisääntymistä. Ikääntyneiden itsetunto voi 
myös kehittyä myönteisesti heidän huolehtiessaan lapsista ja ohjatessaan heitä. Lisäksi 
on myös kirjoitettu yhteisen toiminnan tuovan vanhuksien elämään tarkoituksen 
johtaen terveempään vanhuuteen.  Tutkimustulosten mukaan myös henkilökunnan on 

raportoitu kokevan työnsä tarpeelliseksi samalla nauttien työn vaihtelevuudesta. Lisäksi 
vanhemmat suhtautuvat lastensa mahdollisuuteen tavata vanhuksia myönteisesti. 
(Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 39–40)

Luonnollisesti vanhusten ja lasten väliseen yhteiseen toimintaan ja kohtaamiseen liittyy 
myös haasteita. Toiminnan suunnittelu vie paljon aikaa, koska henkilökunnan tarvitsee 
huomioida niin vanhusten toimintakyky kuin lasten kehityksellisetkin valmiudetkin. 
Osaamista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen kaivataankin niin vanhustyön 
kuin varhaiskasvatuksenkin alueilta. Lasten ja vanhusten erilaiset tarpeet toiminnan 
sisällön suhteen asettavat omat haasteensa vanhusten kaivatessa enemmän suunniteltua 
ja tavoitteellista toimintaa, lasten toiminnan taas perustuessa Ukkonen-Mikkolan 
mielestä enemmän heidän omiin toiveisiinsa. Myöskin viranomaisten tarjoama tuki voi 
olla vähäistä ja sen puute voi johtaa väärinymmärryksiin ja vaikeuksiin. Luonnollisesti 
henkilökunnan motivaatiolla ja ymmärryksellä omasta roolistaan on merkityksensä. 
Ennen kaikkea on tärkeää muistaa, että aina vanhukset eivät ole kiinnostuneita 
toiminaan yhdessä lasten kanssa. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 41) Haasteisiin voidaan 
myös lisätä asianmukaiset toiminnan tilat, joissa yhteistoiminta on mahdollisimman 
luontevaa ja mutkatonta.

Ukkonen-Mikkolan oman tutkimuksen aineisto kerättiin puolentoista vuoden 
pituisena ajanjaksona vuosina 2006–2007 Taavintalosta (nimi muutettu), jonka 
tiloissa toimivat lasten päiväkoti ja vanhusten asumis- ja tukipalvelut. Taavintalo 
oli osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä koulutusta tarjoavaa 
kolmannen sektorin organisaatiota, palvelukeskus perustettiin vuonna 1992. Vanhusten 
palvelukeskus tarjosi asumis- ja tukipalveluja yhteensä 23 vanhukselle, joiden keski-
ikä oli 83 vuotta. Vanhusten käytettävissä palvelukeskuksessa oli ateriapalvelu, 
kahvio, parturi-kampaamo, lääkärin vastaanotto, kirjasto ja kaupungin kotipalvelu. 
Lisäksi rakennuksessa sijaitsi 32 asukkaan dementiayksikkö, joka ei kuitenkaan ollut 
tutkimuksessa mukana vähäisen päiväkodin kanssa käytävän yhteistyön johdosta. 
(Ukkonen-Mikkola 2011, s. 65) Itse päiväkodissa lapsia oli yhteensä 21, iältään 
3-6 vuotta. Päiväkodin hoito- ja kasvatustyön perustana oli kristillinen arvopohja. 
Päiväkodin tilat käsittivät ruokailuhuoneen, lepohuoneen, leikkihuoneen, eteisen 
sekä wc-tilat. Lisäksi päiväkodin käytössä olivat talon yhteiset sauna-tilat ja uima-
allas.  (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 70) Havainnointinsa tukena Ukkonen-Mikkola 
käytti vanhusten ja lasten yhteisen toiminnan videointia. Tutkimustaan varten hän 



115

haastatteli lapsia, päiväkodin henkilökuntaa ja johtoa, vanhuksia, lasten vanhempia ja 
palvelukeskuksen suunnitellutta arkkitehtia. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 74) 

Taavintalossa lasten ja vanhusten erilaisia toiminnan muotoja oltiin innokkaita 
kokeilemaan ja lapsiryhmän ikä, kehitystaso ja mielenkiinnon kohteet pyrittiin ottamaan 
huomioon toiminnan suunnittelussa. Vaikka asukkaat ja lapset osallistuivatkin jonkin 
verran toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, oli kokonaisvastuu päiväkodin 
henkilökunnalla. Oleellista toimintaa suunniteltaessa oli, että sen sisältö sopii niin 
lapsille kuin vanhuksillekin. Myös erilaiset terveysnäkökulmat oli otettava huomioon 
allergioista ja liikuntarajoitteista alkaen. Luonnollisesti myös vanhusten erityisosaamista 
pyrittiin hyödyntämään aina soittotaidosta leivontataitoon. Yhteistoiminnan suhteen 
kunnioitettiin vanhusten osallistumisen vapaaehtoisuutta ja mahdollisuutta omaan 
rauhaan. Toiminnan ja tapahtumien määrään kiinnitettiin myös huomiota, sillä niiden 
liiallinen määrä väsytti lapset ja saivat vanhukset olemaan osallistumatta niihin. 
Osalla vanhuksista oli hyvinkin vilkas harrastuselämä Taavintalon ulkopuolellakin, 
osan taas ollessa huonokuntoisuutensa vuoksi haluttomia poistumaan kotoaan tai 
osallistumaan toimintaan. Osallistumisen kannalta vanhukset kokivat toiminnan 
sisällön hyvin merkityksellisenä, kun taas lasten osallistuessa toimintaan hyvinkin 
ennakkoluulottomasti ilman kielteisiä ennakkoasetuksia osaamisensa suhteen. 
Vanhukset suhtautuivat kriittisesti omiin taitoihinsa ollen myös hyvin tietoisia niistä 
ja vaikuttivat osallistuvan mieluiten tuttuihin ja rutiininomaisiin toimintoihin. Yleisin 
syy niille osalle vanhuksista, jotka toimintaan eivät osallistuneet, olivat terveyden ja 
toimintakyvyn heikkeneminen. Joukossa oli myös vanhuksia, jotka eivät pitäneet lasten 
kohtaamista merkityksellisenä. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 91–95)

Ukkonen-Mikkola viittaa Dahblomin tutkimukseen, jossa todettiin se hänenkin 
havaitsemansa seikka, että vanhukset eivät juuri viihdy itse päiväkodin puolella. 
Syyksi on arveltu isoa lapsiryhmää ja lasten ääntä. Toisaalta Ukkonen-Mikkola myös 
kirjoittaa, että syynä voi olla osittain myös vanhusten hienotunteisuus ja he pelkäävät 
olevansa tiellä tai häiritsevänsä toimintaa. Taavintalon tilat tarjosivat itsessään paljon 
mahdollisuuksia yhteiselle toiminnalle kahden varattavan toimintatilan, yhden työtilan 
ja salin muodossa. Kaikki tilat sijaitsivat helposti saavutettavasti saman käytävän 
varrella. Ukkonen-Mikkola viittaakin Nuikkiseen, jonka mukaan tilajärjestelyillä on 
yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta merkitystä. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 
95–97)

Yllä: Kastellin monitoimitalo Oulun Kontinkankaalla. WM Alla: Kiipeilyteline ja ulkoliikuntapaikka Lauttasaaren uimarannalla. EK
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Taavintalon yhteiset tilat, kuten keittiö, sali ja toimisto sijaitsivat talon keskellä. Itse 
tilojen fyysisillä järjestelyillä kyettiin edesauttamaan tai ehkäisemään keskustelujen 
syntymistä. Piirissä istuminen edesauttoi lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen 
syntymistä, kun taas niissä tiloissa jossa lapset ja aikuiset työskentelivät omien pöytiensä 
ääressä, vuorovaikutus oli vähäisempää. Haasteita yhteiselle toiminnalle asettivat lasten ja 
vanhusten erilaiset aikataulut, lasten vireimpään toiminta-aikaan puoli yhdeksän aikaan 
useimmat vanhukset vielä nukkuivat. Lasten ja vanhusten kannalta paras aika yhteiselle 
toiminnalle Taavintalossa oli kello yhdeksän ja kymmenen välisenä aikana. Yleisesti 
toistuvia päivän rutiineja voidaan Ukkonen-Mikkolan mukaan pitää merkityksellisinä 
niin lapsille kuin vanhuksillekin. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 98)

Taavintalossa lasten ja vanhusten väliselle kohtaamiselle oli runsaasti niin suunniteltuja, 
kuin suunnittelemattomiakin mahdollisuuksia. Suunnittelemattomia kohtaamisia 
tapahtui esimerkiksi esiopetusikäisten ruokaillessa salissa ja käytävällä arjen tilanteissa. 
Suunniteltuja kohtaamisia olivat esimerkiksi lasten ja vanhusten yhteiset aamupiirit 
ja erilaiset yhteiset työpajat. Lisäksi kohtaamisia tapahtui esimerkiksi ulkona ja 
palvelukeskuksen kirjastossa. Rakennuksen läpi kulki ”raitti”, pitkä käytävä jota 
pitkin henkilökunta ja päiväkodin lapset kulkivat eri yhteisiin tiloihin. ”Raittia” 
käyttivät yhtälailla vanhukset siirtyessään ulos asunnoistaan erilaisia asioita hoitamaan. 
Palvelukeskuksen saunan sijaitessa päiväkodin ”takana”, kulkivat vanhukset päivittäin 
päiväkodin eteisen poikki saunaan. Kylpytakissa kulkeva vanhus olikin lapsille tuttu 
näky, johon ei juuri kiinnitetty huomiota. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 100–101 & 
120)

Päiväkodin puolelta lapset lähtivät mielellään toimittamaan asioita asumis- ja 
tukipalveluiden puolelle. Esiopetusikäiset lapset ruokailivat kerran viikossa Marie-
salissa, jossa vanhukset ruokailivat. Ruokailun aikana lapset istuivat pääosin eri 
pöydissä, mutta mikäli istuttiin samoissa pöydissä, syntyi vuorovaikutusta huomattavasti 
enemmän. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 102–103) Lasten ja vanhusten yhteisiä juhlia 
ja tapahtumia järjestettiin muutaman kerran vuodessa, joista vanhukset osallistuivat 
kaikkein aktiivisimmin perinteiksi muodostuneisiin juhliin. (Ukkonen-Mikkola 2011, 
ss. 113–114) Lasten ja vanhusten yhteisiin juhliin vanhusten osallistuminen toi 
tunnelmaa ja arvokkuutta (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 116). Päiväkodin piha tarjosi 
myös mahdollisuuden lasten ja vanhusten välisiin kohtaamisiin (Ukkonen-Mikkola 
2011, s. 119).

Vaikka lasten haastattelujen perusteella Taavintalon lapsille nousivatkin oman ryhmän 
lapset ja aikuiset etusijalle sosiaalisissa suhteissa, huomioivat lapset kuitenkin myös 
vanhukset kuuluviksi omaan yhteisöönsä. Lasten ja vanhusten välisten sosiaalisten 
suhteiden kehittymiseen vaikuttivat sosiaalisten toimintaresurssien lisäksi luonnollisesti 
heidän kokemuksensa sukupolvien kohtaamisesta ja persoonallisuuspiirteensä. Lasten 
läheiset suhteet omiin isovanhempiin vaikuttivat rohkaisevan vuorovaikutukseen 
myös palvelukeskuksen vanhusten kanssa. Myös sanattomalla vuorovaikutuksella oli 
merkityksellinen roolinsa. Erityisesti niille lapsille, joiden kieli oli vielä kehittymässä, 
vanhusten verkkainen tapa lähestymisen suhteen oli otollinen. Vuorovaikutuksen laadun 
ja määrän kannalta toiminnan sisällöllä vaikutti olevan merkitystä. Erilaisen molempien 
ikäryhmien kannalta mielekkään tekemisen yhteydessä vuorovaikutuksen syntyminen oli 
todennäköisempää, kuin esimerkiksi syömisen yhteydessä, jossa keskitytään enemmän 
vain omaan toimintaan. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 122–124, 127)

Vaikka pääsääntöisesti vaikuttikin siltä, että lapset kokivat vuorovaikutuksen vanhusten 
kanssa tuovan vaihtelua ja monipuolisuutta päivään, suhtautuivat osa lapsista 
varauksellisesti ja jännittäen yhteisiin tilanteisiin. Sen sijaan yhteiseen toimintaan 
osallistuvat vanhukset suhtautuivat lapsiin varauksettoman myönteisesti. Pelkkä lapsen 
läsnäolo riitti ilahduttamaan vanhuksia ja saamaan hymyn näiden huulille. Ukkonen-
Mikkolan mukaan lapset kokevat hymyn hyväksyntänä ja aikuisen hyväksyntä on lapselle 
tärkeä tunne. Luonnollisesti omien vanhempien hyväksyntä on tärkeintä, mutta myös 
muiden aikuisten hyväksynnällä ja arvostuksella on lapselle merkitystä. (Ukkonen-
Mikkola 2011, s. 131)

Pöytäryhmiä koulussa Kööpenhaminassa. EK 
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Vanhusten läsnäolo päiväkotiympäristössä tarjoaa Ukkonen-Mikkolan mukaan lapsille 
normaalia päiväkotiympäristöä enemmän aikuisia, joilla on aikaa ja halua kuunnella 
heitä. Pelkkä vanhuksen läsnäolo voi riittää luomaan lapselle turvallisuuden tunnetta. 
Niinpä vanhusten huomion ja myönteisen suhtautumisen lasta kohtaan voidaan nähdä 
olevan voimavaroja, joilla on myönteinen merkitys lapsen emotionaalisen kehityksen ja 
itsetunnon kannalta. Haastatelluista vanhemmista lähes kaikki ja koko henkilökunta 
pitivät lasten tottumista erilaisuuteen, eri-ikäisiin ja erilaisiin ihmisiin tärkeänä. Lapset 
vaikuttivat suhtautuvan vanhusten erilaisuuteen täysin luonnollisesti. Perheiden ollessa 
nykyisin pieniä ja isovanhempien asuessa kaukana, on lapsella aikaisempaa vähemmän 
mahdollisuuksia yhteisöllisiin kokemuksiin. Niinpä vastaavassa instituutionaalisessa 
kehyksessä tapahtuva vanhusten kohtaaminen voisikin Ukkonen-Mikkolan mukaan 
olla yksi mahdollisuus laajentaa lasten sosiaalista kasvuympäristöä. (Ukkonen-Mikkola 
2011, ss. 132–133)

Anderssoniin viitaten Ukkonen-Mikkola toteaa ruokailutapahtuman olevan 
ikääntyvien ihmisten mielestä yksi kaikkein keskeisimmistä päivittäisistä toiminnoista. 
Lapsille taas ruokailu vanhusten seurassa tarjosi Taavintalossa mahdollisuuden 
seurata vanhusten pöytätapoja ja oppia niistä. Lisäksi Ukkonen-Mikkola toteaa, että 
vaatimattomuuden ja oman työn vähättelyn ollessa vanhusten ikäluokalle ominaista, 
voi kyseisen suhtautumisen kohtaaminen olla lapsille hämmentävää, mutta myös 
terveellistä yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja suorituksia korostavassa nykypäivässämme. 
Taavintalon päiväkodin lasten omat isovanhemmat olivat suhteellisen nuoria ja 
tavatessaan talon vanhuksia, oli lapsilla mahdollisuus kohdatta iäkkäämpää ikäpolvea ja 
oppia ikääntymisen ymmärtämistä. Vanhukset jättivät Taavintalon joko muuttaessaan 
tai kuollessaan. Vaikka lasten kanssa näitä asioita ei juuri erikseen käsiteltykään, oli 
lapsilla mahdollisuus kehitystasonsa ja kiinnostuksensa mukaan saada vastauksia myös 
näihin kysymyksiin. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 136–139)

Taavintalon kristillisen arvopohjan lisäksi lasten ja vanhusten vuorovaikutusta voidaan 
pitää toisena kasvatuksellisena linjana. Kokonaisuutena Ukkonen-Mikkola piti 
Taavintalon toimintakulttuuria innovatiivisena, henkilökunnalle työskentely näyttäytyi 
haasteellisena, mutta myös palkitsevana niin lasten, vanhempien kuin vanhustenkin 
myönteisen palautteen siivittämänä. Erilaisista henkilökunnan tutustumiskäynneistä 
vastaaviin kohteisiin huolimatta Taavintalon toimintakulttuuri oli rakentunut juuri 
kyseiselle yhteisölle ainutkertaisen ominaiseksi. Vanhemmat pitivät lasten ”omia” 

aikuiskontakteja päiväkeskuksen vanhuksiin merkkinä lasten itsenäistymisestä ja 
selviytymisestä. Osalle lapsien vanhemmista hakuperuste Taavintaloon oli ollut omien 
isovanhempien puute, jolloin vanhusten kohtaaminen päiväkotiympäristön puitteissa 
nähtiin suurena etuna. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 143–145)

Taavintalo muodosti itsessään yhteisön, joka puolestaan jakaantui pienempiin yhteisöihin 
aina päiväkodista ja vanhusten asumis- ja tukipalveluiden muodostamista yhteisöistä itse 
päiväkodin kolmen lapsiryhmän muodostamiin pienempiin yhteisöihin ja esimerkiksi 
vaikkapa keittiöhenkilökunnan muodostamaan pienyhteisöön. (Ukkonen-Mikkola 
2011, s. 150) Säännöllisesti yhteiseen vapaaehtoiseen lasten kanssa tapahtuvaan 
toimintaan osallistui seitsemästä kymmeneen vanhusta. Ajoittain toimintaa tultiin myös 
seuraamaan sivusta varsinaisesti siihen itse osallistumatta. (Ukkonen-Mikkola 2011, s. 
153) Lasten kohtaaminen toi vanhusten elämään emotionaalista sisältöä herättäen niin 
ilon kuin myös surumielisyydenkin tunteita. Kasvavan sukupolven näkeminen saattoi 
myös herättää ylpeydentunteita hyvinvoivista lapsista. Koko tutkimusaineistosta esille 
nousi koko Taavintalon yhdistämiä ihmisiä koskettava yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
kokeminen. (Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 157–158)
 
Ukkonen-Mikkola toteaakin, että sukupolvien kohtaaminen kyseisen kaltaisessa 
instituutionaalisessa ympäristössä vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta vanhus- ja 
varhaiskasvatustyön palveluille. Vaikka päiväkotiympäristössä lapsen kohtaama vanhus 
ei omaa isovanhempaa luonnollisesti korvaakaan, avaa se hyviä mahdollisuuksia 
eri ikäluokkien päivittäiseen ja luontevaan vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja 
yhteiseen toimintaan. Puhuttaessa varhaiskasvatuksen ja vanhustyön laadusta, toteutui 
Ukkonen-Mikkolan mukaan Taavintalossa useita laadukkaiksi nähtyjä tekijöitä, kuten 
asiakkaiden (lasten ja vanhusten) ja henkilökunnan vähäisestä vaihtuvuudesta seuraava 
ihmissuhteiden pysyvyys, toimivat ja käyttötarkoitukseensa sopivat tilat, henkilökunnan 
koulutustaso ja motivaatio, huolellinen toiminnan suunnittelu ja arviointi sekä lasten 
mahdollisuus ystävyyssuhteiden solmimiseen henkilökunnan lisäksi myös vanhusten 
kanssa. Lapsien lisääntyvällä vanhusten hyväksymisellä ja tuntemisella voi mahdollisesti 
olla myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä esimerkiksi suurten ikäluokkien eläkkeelle 
siirtyessä vanhuksiin suhtautuminen nousee yhteiskunnassamme hyvin ajankohtaiseksi. 
(Ukkonen-Mikkola 2011, ss. 159–160)
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Kokonaisuutena voidaan siis todeta Ukkonen-Mikkolan tutkimuksen antavan lupaavia 
tuloksia sen suhteen, että vanhusten ja lasten yhteistä päivittäistä toimintaa sisältävällä 
yhteiskunnallisella laitosympäristöllä voi olla edullisia vaikutuksia molemmille 
asiakasryhmille ja lisäksi henkilökunnan motivaatiolle. Luonnollisesti myös Taavintalon 
yhteinen kristillinen arvopohja osaltaan toimi yhteenkuuluvuutta lisäävänä tekijänä, kuten 
myös ympäristöön sitouttavana elementtinä vanhusten palveluasumisen toteutuminen 
samassa kontekstissa. On kuitenkin todettava, että yhteen tutkittuun ympäristöön 
rajoittuen tutkimus on otannaltaan hyvin rajoittunut. Lisäksi tutkimuksen päiväkodin 
lapsimäärä (21) vastaa käytännössä yhden pienehkön helsinkiläisen päiväkotiryhmän 
lapsimäärää, joten kokonaisuudessaan koko yksikkö on ollut poikkeuksellisen pieni. 
Yksikön pienuus taas absoluuttisesti helpottaa toiminnan suunnittelua, järjestämistä 
ja myös yhteisöllisyyden kokemista etenkin lasten näkökulmasta. Vapaaehtoisuuteen 
perustuva toiminta on varmasti välttämättömyys etenkin vanhusten puolelta, sillä 
kuten tutkimusaineistossakin todettiin, eivät kaikki vanhukset tietenkään viihdy 
lasten seurassa. Mutta nimenomaan niille joille toiminta näyttäytyy mielekkäänä, 
kuvatunlainen toimintaympäristö on varmasti kokonaisuudessaan elämänsisältöön 
positiivisesti vaikuttava tekijä. Huomioitavaa myös on, että lähtökohtaisesti osallistuneet 
vanhukset eivät olleet dementiapotilaita, joka on osaltaan helpottanut toimintaa. 
Kuitenkin lievästä muistisairaudesta kärsivien vanhusten toiminnalle lasten kanssa ei 
käsittääkseni pitäisi olla mitään konkreettista estettä, kunhan asiakkaiden erityispiirteet 
huomioidaan. Toisaalta puhtaasti arkkitehtonisesta näkökulmasta tilasuunnittelu on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta yhteisöllisyyden kokeminen on mahdollisimman luontevaa. 
Tämä tapahtuu esimerkiksi riittävän turvallisen tuntuisten ja epälaitosmaisten tilojen 
kautta, mahdollistaen myös spontaanit kohtaamiset yhteistiloissa, ja rakennuksen 
toiminnallisuuden ja tilojen välisen suhteen huolellisella tutkimisella. 

5.4. Moniammatillisen yhteistyön välttämättömyys

Jotta lasten ja vanhusten yhteinen toimintaympäristö voisi toimia toivotulla tavalla, on 
moniammatillinen yhteistyö täysin välttämätöntä lapsi- ja vanhustyöntekijöiden välillä. 
Huomioitavaa on, että koska iäkkäiden palvelut kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön 
vastuualueeseen ja lasten päivähoito (eli varhaiskasvatus ja esiopetus) opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisuuteen, voidaan näillä palveluilla nähdä olevan selkeitä 
painotuksellisia eroja (hoiva vs. kasvatus) puhumattakaan mahdollisista byrokraattisista 
hidasteista. Kuten edellä on voitu lukea, mitenkään mahdotonta vanhusten ja lasten 
toimiminen samassa toimintaympäristössä ei toki ole, mutta nimenomaan koko 
työyhteisön yhteinen näkemys toiminnan suunnasta ja aktiivisuus yhteistoiminnan 
järjestämisen suhteen on kriittisen tärkeää, jotta kaikki toivotut hyödyt voivat toden 
teolla realisoitua.

Karila ja Nummenmaa kirjoittavat, että moniammatillisuudella tarkoitetaan 
yleisimmin eri ammattiryhmiin kuuluvien ihmisten yhteistyötä tai moniammatillista 
tiimityöskentelyä (Karila & Nummenmaa 2001, s. 3). Moniammatillisuus ei itsessään 
ole arvo, vaan oleellista on millä tavoin moniammatillinen työskentely edesauttaa 
laadukkaan työn toteuttamisessa päiväkotiyhteisöissä (Karila & Nummenmaa 2001, 
s. 8). Moniammatillisen päiväkodin työkulttuurin salliessa eri ammattikuntien välisen 
keskinäisen kamppailun, ei moniammatillisuuden tarjoamia mahdollisuuksia pystytä 
silloin hyödyntämään. (Karila & Nummenmaa 2001, s. 41) Sijoittaessa päiväkodin 
ja vanhusten päivätoiminnan palveluja samaan rakennukseen, tulisi tarkastelun 
kohteeksi käytännössä ottaa myös vanhusten päivätoiminnan ja päivähoidon 
työntekijöiden ristiriitojen estäminen selkeiden pelisääntöjen luomisella ja selvittämällä 
vastuukysymysten jakautuminen. Karilan ja Nummenmaan mukaan yhteisen 
toimintakulttuurin luominen edellyttää lisäksi moniammatilliselta työyhteisöltä eri 
osapuolten sitoutumista osaksi oppimisen kokonaisprosessia (Karila & Nummenmaa 
2001, s. 84). Jotta moniammatillinen osaaminen voi muuttua uudenlaiseksi 
työkulttuuriksi, edellyttää se työkulttuurin laaja-alaista muutosta alkaen yhteisen 
perustehtävän hahmottamisesta ja yhteisestä suunnittelusta. Mikäli tämä muutos 
onnistuu, syntyy yhteisöllistä jokaista yksilöä ja koko yhteisöä kehittävää toimintaa. 
(Karila & Nummenmaa 2001, s. 88)
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5.5. Hyvän tilakokemuksen ja rakennuksen elementit 

5.5.1. Aistit ja muodot

Aikaisemmin on jo käsitelty erikseen hyvien lasten- ja vanhustentilojen 
ominaisuuksista. On kuitenkin paikallaan tarkastella myös yleisemmällä tasolla 
hyvän rakennetun ympäristön ominaisuuksia. Pallasmaa on kirjoittanut pelkkään 
visuaalisuuteen panostavan ympäristömme unohtaneen muiden aistien merkityksen. 
Hänen mukaansa ihmiskunnan historian aikana tilakokemuksen muodostumiseen on 
kuitenkin vaikuttanut paljon muidenkin aistien huomioimista. Mahdollisesti myös 
arkkitehtuuritilojen aistimisen suhteen auditiiviset vaikutelmat ja ominaisuudet ovat 
olleet alun perin visuaalisia tavoitteita tärkeämpiä. Lukuisissa kulttuureissa on myös 
alistamillemme haju-, maku- ja tuntoaisteille annettu huomattavasti suurempi merkitys 
kommunikaation suhteen. (Pallasmaa 2014, s. 17) Voidaankin perustellusti todeta, 
että perinteinen suhtautumisemme tilojen luomiseen arkkitehtuurin keinoin tähtää 
voittopuolisesti vain visuaalisen aistimuksen kokemiseen. Mikäli vaikkapa erilaisia 
pintatekstuureita käytetäänkin, perustellaan niiden käyttö lähinnä vain erilaisilla 
esteettömyys- ja turvallisuuslähtökohdilla, kuten näkörajoitteisten huomioimisella. 
Pallasmaan mukaan kaikki aistit voidaan nähdä kosketuskokemisen laajentumina, 
myös näköaistimme. Hänen mukaansa aistimme eivät siis ole passiivisia ärsykkeiden 
vastaanottajia, vaan niiden avulla me kurkotamme, etsimme, tutkimme ja järjestämme 
niin maailmaamme kuin itsemme kokonaisuuttakin jatkuvasti. (Pallasmaa 2014, ss. 
20–21) Myös Nousiainen et al. toteaa, että niin näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaistillakin 
(pienimmillä lapsilla myös makuaistilla) on oma roolinsa ympäristökokemusta 
muodostaessamme ja senpä takia rakennetun ympäristön tulisikin ruokkia niitä kaikkia, 
parhaimmillaan tilakokemuksen ollessa moniaistinen (Nousiainen et al. 2014, s. 24).

Eri aistien hyvinkin ennakkoluuloton ja aktiivinen käyttö tuntuu olevan ominaista 
nimenomaan lapsille, jotka haluavat jatkuvasti kokeilla, miltä mikäkin pinta tai materiaali 
tuntuu, miltä mikäkin maistuu, miltä asiat haisevat jne. Niinpä erityisesti lasten 
ympäristössä kaikkien aistien käytön tulisi olla mahdollista, sallittua ja myös toivottua. 
Aistirikas ympäristö on omiaan stimuloimaan laajamittaisesti myös vanhusten sisäisen 
maailman kokemuksia, huomioiden etenkin monen vanhuksen heikentynyt näkökyky, 
jolloin ympäristön visuaaliset elementit eivät välttämättä edes hahmotu kovin selkeästi. 
Pallasmaa toteaakin kaikkien havaintojemme ja aistimuksiemme olevan huomaa-

OP-Pohjolan pääkonttori Vallilassa. EK
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mattamme jatkuvassa vuorovaikutuksessa muistojemme, kuvitelmiemme ja unelmiemme 
kanssa (Pallasmaa 2014, s. 22). Muistomme esimerkiksi koulun joulujuhlasta voivat 
koostua kynttilöin valaistun juhlasalin visuaalisesta tunnelmallisuudesta, kuusen 
ja kynttilöiden tuoksusta, glögin mausta ja kuusen pistelevistä neulasista. Pallasmaa 
onkin todennut, että itse asiassa jokaiseen vaikuttavaan arkkitehtuuriteokseen 
sisältyvätkin omat aineelliset ja kuulo-, kosketus-, maku- ja hajuaistejamme stimuloivat 
ominaispiirteensä (Pallasmaa 2014, s. 23).

Pallasmaan mukaan tilakokemuksen kokeminen ei rajoitu pelkästään viiden aistimme 
varaan, vaan se on orientaatioon, painovoimaan, tasapainoon, liikkeeseen, kestoon, 
jatkuvuuteen, mittakaavaan ja valaistukseen liittyvä moniaistinen kokonaisuus. 
Ympäristön luomaan ilmapiiriin vaikuttavat lisäksi myös ihmisten väliset suhteet. 
(Pallasmaa 2014, s. 44) Pallasmaa kuitenkin kirjoittaa, että aistikokemuksia ei 
pitäisi manipuloida, eikä rakennuksia ”estetisoida”, vaan arkkitehtuurin tulisi kyetä 
vapauttamaan aistimme ja vahvistaa todellisuuden tunnettamme (Pallasmaa 2014, 
s. 25). Rakennukset ovatkin Pallasmaan mukaan samanaikaisesti niin välineitä kuin 
taiteellisiakin ilmauksia, rakennus on käytännöllinen hyödyke ja metafyysistä tutkiskelua 
(Pallasmaa 2014, s. 97).

Marinin mukaan rakennettu fyysinen tila on arkikokemuksena usein neutraali, 
objektiivinen ja käyttäjästä irrallinen, suunnittelijan tai arkkitehdin mahdollisesti 
kantaessa rakennuksen merkitystä. Hänen mielestään esimerkiksi Alvar Aallon 
suunnittelemat rakennukset korostavat käyttäjiään enemmän tekijäänsä. (Marin & 
Hakonen 2003, s. 35) Marinin kritiikissä on perää, mutta kuinka välittää rakennuksen 
merkitys tai tarina käyttäjälle saakka? Vai muodostaako näistä yrityksistä huolimatta 
jokainen käyttäjä kuitenkin omista subjektiivista lähtökohdistaan rakennuksella 
oman merkityksensä? Ja onko sillä toisaalta väliä, mikäli merkitys on lähtökohtaisesti 
positiivinen? Pallasmaa onkin todennut arkkitehtien arkkitehtuurin ilmentävän 
asukkaan yksilöllisen persoonallisuuden ja elämäntavan sijaan yleensä arkkitehtuurin 
sisäistä tyylillistä säännöstöä (Pallasmaa 2014, s. 134). Toisaalta esimerkiksi saksalaisen 
Baupiloten arkkitehtitoimiston tapauksessa suhtautumalla lapsiin asiakkaina, saatiin 
lastentiloihin vangittua jotakin keskeistä lasten mielikuvituksen syövereistä (Ehmann 
et al. 2012, s. 3 / ks. 3.8.). Osallistamalla tilojen tulevat käyttäjät aktiivisesti osaksi 
suunnitteluprosessia, voidaan edistää käyttäjälähtöistä ja yksilöllisyyden huomioivaa 
arkkitehtuuria.

Puhuttaessa rakennusten konkreettisista muodoista, kirjoittaa Nousiainen et al.  
suorakulmaisten muotojen olevan tyypillisiä ollen tehokkaita, käytännöllisiä ja selkeitä. 
Kaarevat muodot olisivat kuitenkin eloisampia ja luonnollisempia, mutta niitäkään ei 
saisi käyttää liikaa, jottei ympäristöstä muodostuisi liian pehmeä. (Nousiainen et al.  
2014, ss. 64–65) Perinteisesti suomalaiset koulu- päiväkoti- ja vanhustenympäristöt 
ovat laitosluonteensa mukaisesti olleet funktionaalisia suorakulmaisine ratkaisuineen. 
Eivätpä nämä kaarevat ja ”eloisat muodot” toisaalta juuri koskaan näyttäydy myöskään 
kotiympäristön suunnittelussa. Toisaalta mm. tietotekniikan ja rakennusteollisuuden 
ratkaisujen kehityttyä on koulujen ja päiväkotien muotokieli muuttunut Suomessa 
vähitellen rikkaammaksi esimerkiksi 1970- ja 80-lukuihin verrattuna.

Nepponen kirjoittaa erityisesti avoimien ja suurien tilojen olevan lapsista mieluisia. 
Hänen mukaansa esimerkiksi eteistilat ovat joissakin päiväkodeissa lasten mieluisimpia 
leikkipaikkoja salien ohella, muun muassa erään seurakunnan päiväkerhon metsään 
lähes seinänkoisen ikkunan kautta avautuva eteistila oli hänen mukaansa erityisen 
suosittu leikkitila. Nepposen mukaan vastapainona avoimille tiloille myös erilaiset 
majat, pesät ja yksityisyyttä tarjoavat paikat houkuttavat lapsia. Näiden rauhallisten 
ja pysähdyttävien tilojen tarve lapsille on ilmeinen vastapainona voimakkaille äänille ja 
vilkkaalle toiminnalle. (Jarasto et al. 1999, ss. 128–130)

5.5.2. Restoratiivinen tilasuunnittelu

Nousiaisen et al. mukaan restoratiivinen ympäristö tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia parantavaa, eheyttävää, elvyttävää ja terapeuttista ympäristöä, joka auttaa 
stressistä palautumista, vähentää henkistä väsymystä ja parantaa tuotteliaisuutta. Useat 
luontoympäristöt ovat restoratiivisia, mutta myös ”herkkyydellä” suunnitellut sisätilat 
voidaan kokea samoin. Useimmiten tilojen restoratiivisyys jää vain tavoitteen tasolle, 
osan päivittäin käyttämistämme tiloista ollessa suorastaan terveydelle haitallisia. 
Restoratiivisten tilojen kautta, joissa luonto on läsnä monella muotoa, voidaan 
kadonnut luontoyhteytemme osin palauttaa. (Nousiainen et al. 2014, s. 7)

Tutkimusten mukaan vietämme sisätiloissa jopa 90 prosenttia päivästämme ja 
suunnittelijoilla onkin valtava vastuu ihmisten hyvinvoinnin kannalta, sillä rakennettu 
ympäristömme voi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin sekä positiivisesti että negatiivisesti. 
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(Nousiainen et al. 2014, s. 15) Lasten oppiessa ympäristöstään arvoja, jotka heijastuvat 
heidän myöhemmän elämänsä arvoihin ja kehitykseensä, voidaan restoratiivisen 
ympäristön merkityksen nähdäkin olevan erityisen tärkeä nimenomaan kehitys- ja 
oppimisympäristöjen yhteydessä. (Nousiainen et al. 2014, ss. 20–21)

5.5.3. Valo, värit ja materiaalit

Rihlama kirjoittaa, että suomalaisessa suunnittelijakoulutuksessa ei riittävästi ole 
paneuduttu valojen ja värien merkitykseen. Taiteellisista vaikutuksista puhuttaessa 
terveysvaikutusten käsittely on jäänyt paitsioon. Valaistus ja värit tulisikin ottaa huomioon 
hänen mukaansa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnittelussa keinovalo on Rihlaman 
mukaan luonnonvaloa parempaa siinä mielessä, että keinovalon laatua, suuntausta ja 
määrää voidaan säädellä halutusti. Tilan valoisuuteen vaikuttavat huomattavasti mm. 
heijastukset, valonlähteiden sijainti ja erilaiset materiaalit, jonka takia pelkistä luxeista 
puhuminen ei aina anna oikeaa kuvaa siitä. Värivääristymisten välttämiseen avaimia ovat 
mm. kiiltävien pintojen välttäminen, valojen suuntaaminen peilaavat pinnat huomioon 
ottaen ja päivänvalon ja keinovalon huomioiminen. (Rihlama 2000, ss. 5, 9 & 11) 

Värienkäytössä yleisesti on tärkeää oivaltaa, että yhtä tärkeää kuin itse käytetty väri, 
on muodostuva kontrasti. Arnkil kirjoittaa, että ilman kontrastia ei ole väriäkään, sillä 
ihmisen näköaisti reagoi ainoastaan muutoksiin ja eroihin näkökentässä. Värit voivat olla 
rinnakkain monella eri tavalla, mutta niiden rinnastumisen kautta muodostuva jännite 
tai eroavaisuus on oleellista. Kontrasti itsessään voi jakaantua vaaleus-, sävykontrastiin ja 
kontrastiin illuusiona. (Arnkil 2008, s. 94) Arnkil viittaa ruotsalaiseen väritutkija Karin 
Fridell Anteriin, jonka mukaan havaitun värin havaitsemiseen tilassa vaikuttavat värin 
ominaisväri, koko ja muoto, valaistus, kiiltoaste ja pintastruktuuri, katsomisetäisyys, 
havaintokulma, ympäristö ja havainnoija (Arnkil 2008, s. 228). Arkkitehtuurissa 
Arnkilin mukaan värit luonnehtimisen lisäksi myös luovat visuaalista tilaa sitä rajaten, 
häivyttäen, korostaen, avartaen, supistaen, yhdistäen ja erottaen (Arnkil 2008, s. 236).

Luonnonvalo voidaan nähdä hyvin tärkeänä osana eheyttävää restoratiivista ympäristöä 
ja luonnonvaloon liittyykin usein myös luontonäkymä ja luontoyhteys, joilla yhdessä on 
merkittävä eheyttävä vaikutus. Luonnonvalon yhteydessä on kuitenkin erittäin tärkeää, 
että sitä voidaan myös halutessa säännöstellä esimerkiksi erilaisilla verhoratkaisuilla 
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tai kaihtimilla. Sisätilat voidaan myös valaista dynaamisesti, joka on muunneltavaa 
luonnonvaloa jäljittelevä valaistustapa. Eri tunnelmien luominen sisätiloihin on helppoa, 
kun valon voimakkuutta ja värilämpötilaa voidaan säätää saumattomasti. Dynaaminen 
valaistus voidaan nähdä erityisen käyttökelpoisena ratkaisuna etenkin vanhusten 
tiloissa, ikääntyneiden valontarpeen ollessa erityisen merkityksellistä. Luonnollisen 
vuorokausirytmin tukemiseen dynaaminen valaistus on erityisen hyödyllinen työkalu. 
(Nousiainen et al. 2014, ss. 57–59) 

Rihlama luettelee turvallisuutta lisääviksi tekijöiksi mm. vaaleiden kattopintojen 
käytön, vierekkäisten tilojen voimakkaiden valoisuuserojen välttämisen ja ainakin 
seinien yläosien pitämisen vaaleina. Mitä lähemmäksi sisätiloissa päästään valon määrän 
ja laadun mahdollistamien näkemismahdollisuuksien suhteen, kuin mitä luonnonvalo 
ulkona mahdollistaa, sen parempi. Rihlaman mukaan terveilläkin ikääntyvillä ihmisillä 
valaistuksen tarve kasvaa jatkuvasti ja työkyvyn säilyttämisen vuoksi keinovalaistuksen 
moninkertaistaminen keski-ikäisen vastaavaan verrattuna onkin oleellista. Rihlaman 
mukaan ”valolla maalatut pinnat” ovat tavallisilla maaleilla maalattuja aktiivisempia. 
Sävyllisten pintojen heijastukset voivat valon ollessa sävytettyä harmaannuttaa 
vastasävyisiä pintoja. (Rihlama 2000, ss. 12–16) Suora auringonvalo on usein 
lämminsävyistä, pohjoistaivaalta saatava valo vastaavasti sinivoittoista. (Rihlama 2000, 
s. 43)

Nepposen mukaan valon määrällä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja vireyteen. 
Liian himmeässä valaistuksessa vireystila laskee ja väsymys helposti yllättää, toisaalta 
valaistuskysymykset ovat myös yksilöllinen asia joidenkin ihmisten ylivirittyessä liiasta 
valosta. Toisaalta hämäryys voi olla myös tarvittaessa toivottava tehokeino. Nepponen 
kirjoittaa salaisen satunurkan oven raosta pilkistävän valon tekevän tunnelmasta juuri 
sopivan jännittävän saduille, päiväunia taas hämärä huone helpottaa. (Jarasto et al. 
1999, ss. 137–139) Nepponen toteaa, että ihmisten havainnoidessaan ympäristöään 
kaikilla aisteillaan saa väreillään ja yksityiskohdillaan levollisuutta viestivä ympäristö 
aikaan rauhallisen olotilan. Sen sijaan voimakkaiden värien, äänten sekä runsaiden 
yksityiskohtien seurauksena mieli voi helposti muuttua ylivirittyneeksi. (Jarasto et al. 
1999, s. 127)

Saarsalmen mukaan voimakkaat värierot parantavat kontrasteja ja kohteen näkyvyyttä, 
hahmojen, muotojen ja yksityiskohtien erottamisen perustuessa kontrastien 
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havaitsemiseen. (Saarsalmi 2008, s. 72) Värien käyttöä ei voida perustella kuitenkaan 
pelkillä käytännöllisyyssyillä. Rihlama onkin kirjoittanut, että mitä vähemmän arkisessa 
elinympäristössämme, työpaikoilla ja kotona, olemme välittömässä kosketuksessa 
luontoon, sen tärkeämmäksi seikaksi nousee syntyneen tyhjiön täyttäminen väreillä. 
Värien psykologinen merkitys ihmiselle on huomattava, tieteellisesti on kiistatta 
todistettu niiden merkitys välillisesti tai välittömästi ihmisen terveyteen. Rihlama 
antaa myös muutamia yleisluonteisia ohjeita värienkäytön suhteen. Hänen mukaansa 
laajoja voimakassävyisiä väripintoja ei tulisi sijoittaa silmän korkeudelle sellaisilla 
seinillä tai tasoilla, joita käyttäjä joutuu jatkuvasti katsomaan. Kirkkaiden värien 
käyttö onkin suotavinta yleisimpien katselukohteiden sivuilla tai yläpuolelle, ikään 
kuin taustamusiikin omaisesti vaistottavissa. Vaaleilla värisävyillä on tilaa laajentava 
ominaisuus, kun taas tummilla tilaa supistava. Punakeltaiset värisävyt lähestyvät 
katsojaa, sininen sukulaisväreineen etääntyvät. Rihlaman mukaan sinertävät värit 
lisäävät viilentävää tunnetta, kun taas punakeltaiset lämpimyyden. Rihlaman mukaan 
värien valinnalla voikin olla fyysiseen lämpötilantunteeseen jopa neljän asteen aistiero 
riippuen luonteeltaan kylmien tai lämpimien värien käytöstä. Lapsille voimakkaiden 
värisävyjen merkitys on aikuisia tärkeämpi. Keltaisten ja punaisten värien kiihottavan 
vaikutuksen takia niiden annostelua tulisi sen sijaan Rihlaman mukaan harkita. 
(Rihlama 2000, ss. 50–52)

Arnkil kuitenkin kritisoi muun muassa juuri Rihlaman näkemyksiä sinisen ja vihreän 
värin rauhoittavista vaikutuksista, sillä ne eivät hänen mukaansa perustu mihinkään 
tutkimuksiin, lähdeviitteiden puuttuessa tai lähdekritiikin ollessa olematonta. Arnkilin 
mukaan suurin osa värikirjallisuuden usein väittämistä värien fysiologisista ja psyykkisistä 
vaikutuksista ei perustukaan todelliseen tutkimustietoon, tai vaihtoehtoisesti tutkimukset 
ovat pahasti ristiriidassa keskenään. (Arnkil 2008, ss. 246–247) Arnkil kirjoittaa, 
että vaikka tutkimustulosten mukaan väreillä onkin kyky herättää oletetusti ihmisissä 
emotionaalisia reaktioita, ei todellisuudessa väitteitä siitä, että lyhytaaltoiset kirjon 
värit (sininen-vihreä) koettaisiin pitempiaaltoisia (keltainen-oranssi) miellyttävimpinä, 
tai että pitkäaaltoiset (punaiset) värit olisivat lyhytaaltoisia kiihottavampia pystytty 
osoittamaan tutkimuksissa todeksi. Sen sijaan ero emotionaalisten reaktioiden 
suhteen selittyi värisävyjen kirkkaus-vaaleus- ja kylläisyystasoilla. Värien kylläisyyden 
ja kirkkauden suhteen vaikutus emotionaalisiin reaktioihin oli vahva ja ennustettava, 
sävyn suhteen ollessa emootioihin yllättävän heikko. (Arnkil 2008, ss. 249–250)

Kirkkaat värit liitetään usein lastenympäristöihin, mutta niiden käyttö ei saisi olla 
mikään automaatio. Nepponen toteaakin, että vaikka lapset yleensä pitävätkin 
kirkkaista väreistä, on lapsi herkkä ja valikoiva ja hän valikoi luonteensa mukaisesti 
ja vaistonvaraisesti itseään miellyttäviä värejä, myös lapsella on lempivärinsä. 
Parhaimmillaan värit inspiroivat lasta tarjoten tälle virikkeitä. Lapset myös kuvaavat 
tunteitaan ja kokemuksiaan väreillä, vaikka lapsi tietäisikin puiden olevan vihreitä, voi 
hän piirtää sinisen puun oman tunnekokemuksensa mukaisesti. Ryhmähuoneissa vaaleat 
värit toimivat rauhoittavina elementteinä luoden oivallisen ympäristön värikkäille töille 
ja leluille. (Jarasto et al. 1999, ss. 136–137)

Yleisesti työpaikkojen taukotilojen värisävyistä Rihlama toteaa, että niiden tulisi 
poiketa luonteeltaan työtiloista, jotta irtautuminen normaalista työympäristöstä olisi 
helppoa. Värikylläisyys niissä voi olla lyhytaikaisen oleskelun johdosta runsaampaa, 
poislukien ammatit, joiden työskentelytilat ovat muutenkin melko värikkäitä, jolloin 
rauhoittavampi värimaailma on paikallaan. (Rihlama 2000, s. 52) Päiväkotimaailmassa 
taukotilat tuntuvat ajoittain olevan suorastaan kalseita, johtuen ehkäpä osittain 
ammattikunnan korkeasta työmoraalista, joka ajoittain saa typerryttäviä piirteitä 
vakaumuksellisuudessaan. Joissain päiväkodeissa lakisääteisellä tauollaan istuvaa 
työntekijää voidaan katsoa kieroon ja taukotilassa istumisesta voidaan potea suorastaan 
huonoa omatuntoa. 

Rihlaman mukaan terapeuttisessa mielessä vihreää pidetään tasapainoisuuden 
symbolina, se säilyttää sisustuksessa huoneen mittasuhteet ja kellanvihreätä lukuun 
ottamatta vihreät muodostavat tasapainoisen ja rauhallisen miellyttävän ympäristön 
(Rihlama 2000, s. 56). Lattioiden värisävyjen suhteen olisi taas suositeltavaa välttää 
täysin puhtaita värejä ja suosia kohtuullisen harmaapitoisia värejä (Rihlama 2000, s. 
66). Koska aikuisten ja lasten värimieltymykset voivat poiketa toisistaan ja päiväkoti 
on kuitenkin niin aikuisten kuin lastenkin ympäristö, suosittelee Rihlama käyttämään 
päiväkodeissa seinäpintojen jakamista vaakasuoriin vyöhykkeisiin, jossa lapsen maailma 
on värikylläisempi ja vyöhykkeet vaalenevat ylöspäin mentäessä. Usein leikkivälineetkin 
ovat niin värikkäitä, että ne jo itsessään tuovat tiloihin väriä, puhumattakaan 
perinteisistä lasten vaatteista. Pienimpien lasten ympäristöön Rihlama suosittelee 
pelkästään pastellivärien käyttöä. Lisäksi luonnonsävyisen puun käyttöä hän pitää 
erittäin suositeltavana. (Rihlama 2000, s. 84) 
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Juvonen taas kirjoittaa pohjolassa olleen pitkään vallalla käsitys hyvän maun ja tyylitajun 
tullen osoitetuksi vain beigeä, harmaata, valkoista ja mustaa väriä käyttäessä. Hänen 
mukaansa värien suhteen ei kuitenkaan pitäisi olla konsensusta ja eri värien, kuten 
kullan, turkoosin, oranssin ja keltaisen ulostulo ”kaapista” on Juvosesta ilahduttava 
ilmiö. Hänen mielestään värinkäyttötaidoistakin puhuttaessa yleisimmin kyse on vain 
uskalluksesta, tai sen puutteesta. Toisaalta Arnkil taas kirjoittaa kuvataiteilijan olevan 
suhteellisen vapaa ulkoisista vaatimuksista värienkäytön suhteen, toisin kuin esimerkiksi 
arkkitehdin tai teollisen muotoilijan. Juvosen mukaan luonnollisesti myös ympäristö 
tarjoaa vaikutteitaan ja pohjoisen luonnon sävyt nyt vain sattuvat olemaan melko 
hillittyjä ja vaivihkaisia. Kanervat ja sinivuokot eivät kannusta värienkäyttöön siinä 
määrin, missä eteläin kolibrikukat ja samettiruusut. Ennen syksyä voidaan meilläkin 
Juvosen mukaan kokea hetkellistä värien leimuamista ennen talvea. (Juvonen 2014, ss. 
8-9; Arnkil 2008, s. 118) 

Luonnollisesti ympäröivä luontomme varmasti selittää osin hillittyä ja varovaista 
värinkäyttöämme, mahdollisesti perikansallisella vaatimattomuudella, vakavuudella ja 
erottautumisen pelollakin on voinut olla vaikutusta asiaan. Suomalaisessa rakentamisessa 
värit ovat onneksi tuntuneet jo jossain määrin vapautuneen pannastaan. Värien suhteen 
on oleellista huomauttaa, että kyse on kuitenkin pohjimmiltaan mielipidekysymyksistä. 
Rihlamakin toteaa, että jokaisen ihmisen omista persoonallisista värismieltymyksistä 
johtuen julkisissa ja yhteisissä tiloissa ei voida ikinä päästä kaikkia yksilöitä ajatellen 
eniten miellyttävään lopputulokseen (Rihlama 2000, s. 51). Ylivarovaisuudella voidaan 
myös synnyttää lopputulos, joka ei laimeudessaan pahimmillaan vetoa kehenkään. 

Arnkil puolestaan kirjoittaa, että on vaikea sanoa mitään lopullista rakennetun 
ympäristön värien vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen tai terveyteen, sillä ihmiset 
kokevat värit eri tavoin. Hänen mukaansa julkisissa rakennuksissa väriä voidaan pitää 
funktionaalisen elementin lisäksi myös viestinä. Rakennuksen väritys voi muun muassa 
totutusta poikkeavana viestiä huomion vaatimisesta, tai liittyä kulttuurisiin arvoihin. 
Oleellisempaa kuin jäykät teoriat värien psykologisista vaikutuksista, on Arnkilin 
mukaan suunnittelijan kokemus, herkkyys ja hyvä maku värin tilallisen olemuksen 
kannalta. (Arnkil 2008, s. 239)

Erkinjuntti et al. kirjoittavat, että muistisairaiden tiloja suunniteltaessa on hyvä 
huomioida asiakaskunnan mahdolliset hahmotusvaikeudet ja niinpä pintamateriaalien 

tuleekin olla selkeitä, yksinkertaisia ja heijastuksia minimioivia ja valaistuksen riittävä, 
lisäksi seinien ja lattioiden vahvoja kuviointeja tulisi välttää. Yksitoikkoinen värittömyys 
josta ei erotu mikään, voi vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja niinpä 
selkeät värierot ovatkin eduksi. (Erkinjuntti et al. 2010, s. 527) Oranssia väriä, jota 
Rihlama väittää sisustuksessa lämmittäväksi ja kiihottavaksi väriksi, suosittelee Rihlama 
erityisesti puumateriaalien omaan väriasuun sitoutuneena vanhusten ympäristöihin. 
(Rihlama 2000, s. 56) Juuri esimerkiksi oranssin värin suhteen vallitseekin pienoinen 
ristiriita yhteistä lasten- ja vanhustenympäristöä suunniteltaessa, sillä vaikka oranssi voi 
joidenkin lähteiden mukaan kiihdyttää lapsia liikaa, voi se tuoda vanhusten ympäristöön 
juuri sopivanlaista lämpöä. 

Värien lisäksi myös tekstuurit määrittävät pintojen luonnetta. Kareojan mukaan kahden 
äärimmäisen pintatekstuurin vierekkäisyys vihjaa loputtomiin vaihtoehtoihin myös 
tekstuurien väliltä, vaikkei niitä näytettäisikään. Hän myös toteaa joidenkin rakennusten, 
paikkojen tai tilojen synnyttävän läpi elämän kestävän muistijäljen, etenkin lapsuuden 
miljöön vaikutus muistoineen on hänen mielestään ratkaisevassa asemassa ja myös siinä 
väreillä, pinnoilla ja materiaaleilla on ratkaiseva merkityksensä. (Räsänen 2007, s. 35) 
Rihlaman mukaan myös rakenteellisuuden myönteinen kokeminen lisää viihtyvyyttä, 
jonka takia kantavien rakenteiden käsitteleminen kohtuullisesti ympäristöstään 
erottuvalla värillä on yleisesti suositeltavaa. (Rihlama 2000, s. 52)

Miellyttävän tuntuisen ympäristön yhteydessä materiaalivalinnat ovatkin keskeisessä 
osassa. Luonnonmateriaalien on havaittu vaikuttavan ihmisiin positiivisesti ja erityisen 
vahvoja tuntoaistimuksia aiheuttavat struktuuriset materiaalit, kuten puu ja kivi. 
Nousiaisen et al. mukaan monella tapaa puuta voidaankin pitää materiaaleista parhaana, 
sillä se tuntuu lähtökohtaisesti aina lämpimältä, miellyttävältä ja luonnolliselta. Myös 
tekstiilien rosoisuus tai tekstuurit voivat osaltaan luoda tilaan lisää moniaistisuutta. 
Kontrastisuuden huomioiminen yhdistelemällä erilaisia pintoja mahdollistaa 
moniulotteisen ja mielenkiintoisen ympäristön luomisen. Suuret lasipinnat puolestaan 
luovat helposti hyvinkin steriiliä ympäristöä. (Nousiainen et al. 2014, ss. 34–35) 

Nousiaisen et al. mukaan nimenomaan restoratiivisten ympäristöjen luomisessa 
puuta voidaankin pitää materiaalivalintana ylivoimaisena. Se on ekologinen, helposti 
ja monipuolisesti työstettävä, lämmin, tunteisiin vetoava ja Suomessa helposti 
saatavilla oleva materiaali. Kasvaessaan puu tuottaa happea ja sitoo itseensä ilmakehän 
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hiilidioksidia. Puun käyttöön ohjaavat myös psykologiset aspektit, puun ollessa läsnä 
elämässämme aivan sen varhaisista hetkistä sen loppuun asti (”kehdosta hautaan”), 
sen ollessa meille olemukseltaan tuttu. Muita puun hyviä ominaisuuksia ovat muun 
muassa sen helppo kierrätettävyys, keveys ja lujuus, hygroskooppisten ominaisuuksien 
mahdollistama kosteutta tasaava vaikutus ja yleisesti miellyttävänä pidetty tuoksu, 
lisäksi puu on antibakteerinen materiaali. (Nousiainen et al. 2014, ss. 84–86) Vaikka 
puun käyttöä sisätiloissa yleisesti pidetäänkin miellyttävänä, on puunkin käytöllä 
kuitenkin rajansa ja yleisesti keskiasteinen puusisustus koetaan miellyttävämpänä, kuin 
kokovalkoinen tai kokopuinen sisustus (Nousiainen et al. 2014, s. 89). Puunkäyttö 
voitaisiin nähdä positiivisena myös nimenomaan vanhustenympäristöä suunniteltaessa, 
sillä se muun muassa voi luoda positiivisia mielleyhtymiä elämän varhaisten vuosien 
ympäristöihin, joissa puu on perinteisesti Suomessa ollut näkyvässä roolissa etenkin 
maaseudulla.

5.5.4. Äänet, tuoksut ja ilmasto

Restoratiivisen ympäristön kannalta ilmanlaadulla on huomattava merkitys hyvinvointiin 
liittyen. Sisäilman tulisi olla terveellistä ja tukea hyvinvointia. Sisäilmaa heikentäviä 
seikkoja ovat muun muassa kalusteiden, esineiden, materiaalien ja pintamateriaalien 
aiheuttamat päästöt, puutteet siisteydessä, vääränlaiset lämpöolosuhteet ja rakennuksen 
kosteusvauriot. Sisäilman laadun kannalta rakennuksen sijainnilla on myös suuri 
merkitys. Myös maaperän, kiviaineisten rakennusmateriaalien ja talousvesien kautta 
sisätiloihin kulkeutunut radon-säteily voi aiheuttaa vakavia terveysuhkia. Fysikaalisia 
sisäilman laadun kokemiseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla myös lämpöolot, melu, 
valaistus ja säteily. (Nousiainen et al. 2014, ss. 94–96)

Mieltymykset erilaisiin tuoksuihin ovat luonnollisesti myös henkilökohtaisia, mutta 
esimerkiksi luonnon tuoksut ovat usein mietoja ja niitä pidetään miellyttävinä ja 
puhtaina. Terveellisessä ympäristössä ei saisikaan esiintyä voimakkaita tai häiritseviä 
tuoksuja, sen sijaan esimerkiksi yrttien, kasvien tai ruuan tuoksu voivat olla sopivan 
miellyttäviä ja maltillisia. (Nousiainen et al. 2014, ss. 32–33) Esimerkiksi erilaisten 
laajojen muovimattopintojen ansiosta tilaan voi muodostua pistäviäkin hajuja, 
kun taas käsittelemättömät puupinnat tuoksuvat monen mielestä miellyttäviltä. 
Päiväkotimaailmaan mahtuu paljon toiminnan luonteesta väistämättömästi seuraavia 

Kuusitoista erilaista puulajia alkaen vasemmasta ylänurkasta: 1.) Mänty, 2.) Metsäkuusi, 
3.) Euroopanlehtikuusi, 4.) Kataja, 5.) Metsähaapa, 6.) Euroopanvalkopyökki, 
7.) Hieskoivu, 8.) Tervaleppä, 9.) Euroopanpyökki, 10.) Tammi, 11.) Vuorijalava, 
12.) Imeläkirsikka, 13.) Päärynä, 14.) Metsävaahtera, 15.) Metsälehmus, 16.) Saarni. 
WM
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vähemmän miellyttäviä hajuja, kuten märät ulkoiluvaatteet ja wc-toimintaan liittyvät 
hajut. Senpä takia ilmanvaihdolliset seikat ja neutralisoivat hyvät tuoksut ovatkin 
erityisen tärkeitä. Kuten aikaisemminkin jo todettiin, myös ikäihmiset hyötyvät kaikista 
ympäristönsä vihjeistä ja ”maamerkeistä”, joita ovat näkövihjeiden lisäksi myös haju- ja 
äänivihjeet (Erkinjuntti et al. 2010, s. 526).

Akustinen suunnittelu koostuu tyypillisesti neljästä toisiinsa limittyvästä osa-alueesta, 
eli huoneakustiikasta, rakennusakustiikasta, meluntorjunnasta ja tärinäeristyksestä. 
Restoratiivisen ääniympäristön ominaisuuksia ovat pehmeys ja miellyttävyys 
ja yleisestikin pehmeät äänet koetaan kaikuvia ääniä miellyttävimpinä. Vaikka 
luonnollisesti ääniympäristön kokeminen on aina myös henkilökohtainen kokemus, 
tulisi ääniolosuhteiden yleisesti edistää tilan käyttötarkoituksen mukaista toimintaa. 
(Nousiainen et al. 2014, ss. 28–29) Akustisten ratkaisujen merkitystä on pohdittu 
useammassa kohdassa jo aikaisemminkin, mutta nimenomaan lastenympäristön 
yhteydessä akustiset ratkaisut nousevat erittäin tärkeiksi kaikkien tiloissa toimivien 
jaksamisen kannalta, sillä melutasot voivat nousta erittäin koviksi ilman mitään erityistä 
riehumistakaan. Äänekkään päiväkotimaailman uuvuttavuus näyttäytyi usein omalla 
kohdallani konkreettisesti muun muassa siten, että työpäivän jälkeen viihtyi parhaiten 
täydellisessä hiljaisuudessa. Myös vanhustentilojen yhteydessä erilaisten ärsykkeiden ja 
etunenässä melun hallittavuus on erittäin tärkeää (Erkinjuntti et al. 2010, s. 526).

5.5.5. Kestävä kehitys tilasuunnittelussa

Stang & Hawthorne kirjoittavat, että joidenkin määritelmien mukaan vihreä 
rakennus on sellainen, jonka negatiivinen ympäristövaikutus on selvästi perinteistä 
rakennusta vähäisempi. Laveammin ajateltuna se tarkoittaa joustavaa ja holistista 
näkemystä rakennussuunnittelussa, joka sisältää ekologisesti kestävien valintojen 
sisällyttämistä jokaiseen suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen pitäen samalla mielessä, 
että ideaalit ratkaisut eivät aina ole ilmeisimpiä. Kestävän kehityksen mukaiselle 
arkkitehtuurille tyypillisiä ratkaisuja ovat mm. kierrätysmateriaalien ja erilaisten 
luonnonmateriaalien käyttö, energiatehokas valaistus ja luonnonvalon hyödyntäminen, 
sadevesien keräyssysteemit, harmaavesien hyödyntäminen, tehokas eristys ja sellaisten 
sisustusmateriaalien valitseminen maaleista mattoihin, jotka välittävät mahdollisimman 
vähän kaasuja huonetilaan ja edistävät sisäilman laatua. Todellinen kestävän kehityksen 

Suihkulähde Lissabonissa. EK
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mukainen rakennus luonnollisesti tuottaa saman verran energiaa kuin se kuluttaa. Tätä 
tavoitetta ei ole kuitenkaan realistisesti aina mahdollista saavuttaa. (Stang & Hawthorne 
2005, ss. 12–13)

Pallasmaan mukaan projektin todellisia vaikutuksia ja toteutusta arvioidaan kestävää 
kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä arvioidessa nykyisin paljon harvemmin, kuin 
näönvaraisia esteettisiä ja tyylillisiä tavoitteita. Hän kritisoi sitä, miten pohjimmiltaan 
konservatiiviset rakennushankkeet kuorrutetaan erilaisia ”kestäviä” teknisiä ratkaisuja 
lisäämällä ainoastaan edistyksellisen vaikutelman luomiseksi. Sen sijaan todellisen 
kestävän rakentamisen yhteydessä rakennushanketta tulisi arvioida kokonaisprosessina 
aina materiaalien tuotannosta rakentamiseen, rakentamisen muutoksiin ja purkamiseen 
saakka. (Pallasmaa 2014, ss. 155–156) Ekologisilla ratkaisuilla nimenomaan 
lastentilojen yhteydessä voitaisiin nähdä osaltaan olevan myös kasvatuksellisia 
tarkoitusperiä.

5.5.6. Rakennuksen tyyli ja ympäristö

Grotenfeltin mukaan erilaiset luonnonelementit ja myös ihmisen toiminnan jäljet luovat 
paikalle sen erityispiirteet. Niinpä voidaankin ihmetellä, minkä takia luonnon luomat 
erityispiirteet sitten niin usein tarpeettomasti tonteilta tuhotaan. Grotenfelt jatkaa, 
että rakentaessa tulisi nämä kotimaisen ja kulttuuriperinteen luomat mahdollisuudet 
aistia ja ottaa ne suorastaan lähtökohdaksi suunnittelulle. Hän toteaa, että raivaamalla 
tontit kaikista luonnon omista elementeistä varmistetaan, että vuosisatojen aikana 
muovautuneesta paikan ominaislaadusta ei jää mitään jäljelle. Hän myös kritisoi sitä, että 
tuomalla ympäristöömme rakennusperinnöllemme vieraita elementtejä, jotka eivät ole 
osa suomalaista maisemaa ja jättämällä kulttuuriperinteemme luomat mahdollisuudet 
huomioimatta, on vaikea luoda sukupolvesta toiseen puhuttelevaa arkkitehtuuria. 
(Räsänen 2007, s. 9) 

Grotenfeltin näkemyksiä on kuitenkin pakko hieman kritisoida, sillä on vaikea 
ymmärtää, että miksi jokin tyylisuunta tulisi torjua vain sillä perusteella, että ”se 
ei kuulu suomalaiseen rakennusperintöön”. Luonnollisesti erilaiset tyyppitalot 
voivat pahimmillaan näyttää esikaupunkien pelloilla vieri vieressä nököttäessään 
väärään paikkaan pudotetuilta, mutta toisaalta suhtautumalla nuivasti kaikkea uutta 

tai erilaista kohtaan varmistamme oman arkkitehtuurimme ummehtuneisuuden, 
sisäsiittoisen ulosannin ja liikkumattomuuden tilan. On paikallaan kysyä, minkälaisia 
erinäiset arkkitehtonisesti arvokkaat ympäristömme olisivat ilman vieraskulttuurisia 
vaikutteita? Rakennetun ympäristön monotonisuutta vastaan pitäisi kyetä taistelemaan 
ja luonnollisesti paikan henki huomioon ottaen ennakkoluulottomilla ja totutusta 
poikkeavillakin lähestymistavoilla voidaankin parhaimmillaan luoda rikasta ja aisteja 
stimuloivaa ympäristöä. Erilaisuus ei ole itseisarvo, mutta ei ole maan tavan mukaan 
rakentaminenkaan. Toki rakennustaiteen traditioiden säilyminen ja jalostaminen voivat 
olla hyviä lähtökohtia rakentamiselle, mutta liiallinen erilaisuuden pelko ei silti ole 
perusteltua.

Leikkipuistorakennus Kööpenhaminassa. EK
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6. Lauttasaaren Isokaaren korttelitalo Neptunus – Havaintojen ja 
johtopäätösten metamorfoosi rakennussuunnitelmaksi

6.1. Lasten ja vanhusten parhaaksi: Arkkitehtuurin perusratkaisut

Suunniteltu yhteinen lasten päiväkoti, vanhusten päivätoimintayksikkö ja uusi 
korttelitalo sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa Isokaari 30. Nykyisin metsää 
kasvavan luonnontilassa olevan tontin käyttötarkoitus ehdotettiin muutettavaksi 
keväällä 2015 julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi nykyisen yleiskaavan 
mukaisesta viherkäytävästä ja samoihin aikoihin valmistui alustava hankesuunnitelma 
uudelle noin 200 paikkaiselle päiväkodille. Suunnitelmat nostattivat vastustusta 
Lauttasaari-seurassa, suunniteltua päivähoidon yksikköä pidettiin liian suurena ja myös 
rakennuksen sijaintia kritisoitiin, muun muassa tontin vastapäätä sijaitsevan Lauttasaaren 
yhteiskoulun viereistä metsikköä pidettiin parempana sijoituspaikkana (Laitinen 2015 
& Helsingin kaupunki 2015d). Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 
päiväkotitarkoitusta varten lopulta kokouksessaan 17.2.2016.  

Nykyisin tontti on käytännössä luonnontilassa, lukuun ottamatta sen itälaidalla 
Isokaaren varrella sijaitsevaa vanhaa suojeltua muuntamorakennusta, taksitolppaa 
sekä taksien kääntöpaikkaa. Kokonaisuudessaan tontin sijainti Isokaaren varrella 
ja yhteiskoulua vastapäätä on saavutettavuuden kannalta hyvä, mutta ylivoimaisesti 
suurimman haasteen luovat suuret korkeuserot. Kallioinen ja lähinnä mäntyjen 
dominoiva tontti on haastava ympäristö päiväkodin pihan kannalta. Myös asemakaavan 
muutosehdotuksen yhteydessä tehdyssä vuorovaikutusraportissa huomautetaan, että 

turhia louhintoja tulisi välttää. Leikkivälineiden sijoittamista kallioalueille ei pidetty 
sen sijaan realistisena vaihtoehtona. (Helsingin kaupunki 2015d)

Oma suunnitelmani mukailee alustavaa kaavaluonnosta ja rakennus on sijoitettu 
hankesuunnitelman mukaisesti pitkittäin Isokaaren varrelle rakennusalan rajoja 
noudattaen. Rakennusoikeuden mukainen kerrosneliömetrimäärä 2500 neliömetriä on 
kuitenkin omissa suunnitelmissani ylitetty, mutta toisaalta päiväkotipaikkojen määrää 
pienennetty. Perusteena ratkaisulle on luonnollisesti vanhusten päivätoimintayksikön ja 
korttelitupatoimintojen sijoittaminen rakennuksen yhteyteen. Ajatuksena on ollut, että 
rakennus ei jäisi vaille käyttöä iltaisin ja näin ollen osaltaan parantaisi lähiasukkaiden 
palveluita, vaikkeivat he itse rakennuksen primääreitä palveluita tarvitsisikaan. 
Näin rakennus toisi jotain lisää, eikä pelkästään veisi viheralueiden väistämättömän 
kaventumisen myötä. 

Bruttoalaltaan ~3800 neliömetrin suuruinen rakennus on massoiteltu yhdeksi 
pitkänmalliseksi arkinomaiseksi massaksi, joka koostuu kahdesta maanpäällisestä 
kerroksesta ja kellarikerroksessa sijaitsevista huolto- ja väestönsuojatiloista. Lisäksi 
rakennuksen keskivaiheilla sijaitsee kolmannen kerroksen ”leikkivintti”, joka 
osaltaan lisää erilaisten lastentilojen valikoimaa rakennuksessa. Kattomuodoltaan 
aaltomaisen rakennuksen ulkohahmosta esiin nousevia elementtejä ovat rakennuksen 
eteläpäässä itä- ja länsisivuilta ulkonevat komentosiltamaiset tai tuntosarvenomaiset 
ulokkeet, jotka toimivat toisen kerroksen henkilökunnantiloja kokoavan käytävän 
päätepisteinä ja persoonallisina soppeina (”tuubeina”), joihin esimerkiksi isommat 
lapset voivat vetäytyä rauhassa vaikkapa kirjoja lukemaan. Rakennuksen pohjoispäässä 
ilmanvaihtokonehuoneen yläpuolella kohoaa puolestaan piippumainen teräsrakenne, 
jonka tarkoitus julkisivusommitelmallisen tehtävän lisäksi on toimia raitisilman 
sisäänottotornina.   CLT-rakenteiseksi kaavaillun rakennuksen pääasiallisesti puisen 
ulkoverhoilun värit noudattavat rauhallista luonnonmaailmaa valkoisen, vihreän ja 
puunvärin dominoidessa, joka osaltaan toimii kontrastina rakennuksen lennokkaalle 
ulkomuodolle. Sisätilojen värimaailmaa hallitsevat lähinnä valkoinen, puu ja vihreä. 
Värikylläisyyttä tiloihin lisäävät itse käyttäjät.

Rakennukseen on sijoitettu seitsemän päiväkotiryhmää, joista ensimmäisessä 
kerroksessa eteläpäädyssä sijaitseva ryhmä on suunniteltu pienille alle kolmivuotiaille 
lapsille ja kolme muuta ovat pääsääntöisesti 3-5 – vuotiaille lapsille suunnattuja. Toisen 

6.
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kerroksen neljä ryhmää sisältäisivät niin esikouluikäisten ryhmiä kuin mahdollisesti 
hieman nuorempienkin. Laskennallisesti pienten ryhmän lapsiluvuksi on laskettu 
12 kokopäiväistä lasta ja muiden ryhmien kooksi 21 kokopäiväistä lasta vallitsevien 
ryhmäkokosäädösten mukaisesti. Koska todellisuudessa kokopäiväisten lasten lisäksi 
ryhmiin käytännössä tulisi myös osapäiväisiä lapsia ja laskennalliset kaavat muuttuvat 
näiden muutosten mukaan, ovat lapsiluvut toisin sanottuna vain suuntaa antavia. 
Osapäiväiset lapset on huomioitu muun muassa eteistilojen lokerikkojen anteliaalla 
lukumäärällä. Hyvin usein lokerikoista tuntuu olevan täyteen ahdetuissa päiväkodeissa 
pulaa ja lasten vaihtaessa esimerkiksi päiväkotia kesken vuoden, ei kaikkien lokerikkojen 
käyttäjistäkään ole aina täyttä selvyyttä. Suurpiirteisten laskujen mukaan päiväkodissa 
olisi 138 lasta kokopäiväisillä paikoilla ja näitä seitsemän ryhmän lapsia hoitamassa 
minimissään 21 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa kokopäiväistä työntekijää. Vanhusten 
päivätoimintayksikön paikkaluvuksi on kaavailtu 14 vanhusta ja heidän hoitajiaan on 
laskettu olevan kolme. Lisäksi iltapäiväryhmän kooksi on laskettu 16 lasta. Käytännössä 
talossa toimivien lapsien kokonaislukumäärä asettuisi osapäiväiset ja iltapäiväryhmä 
mukaan lukien noin 180 lapsen tietämille. Lapset, vanhukset ja kaikki henkilökunta 
mukaan lukien toimijoita talossa olisi samanaikaisesti virka-aikana maksimissaan noin 
230.

Tässä yhteydessä on todettava, että lähtökohtaisesti kaikki suunnitellut päiväkotiryhmät 
ovat kehityspsykologian näkökulmasta liian suuria lasten optimaalisimman hyvinvoinnin 
ja kehityksen kannalta. Suunnittelija on kuitenkin yrittänyt pitkin hampain noudattaa 
vallitsevia määräyksiä, vaikka ne näkökannasta riippuen ovatkin ristiriidassa lasten 
parhaan kanssa. Toisaalta suuria ryhmäkokoja on yritetty kompensoida poikkeuksellisen 
rikkailla yhteistiloilla ja muilla erilaisilla leikkitiloilla, joita normaaleissa päiväkodeissa 
ei ole. Lisäksi 160 neliömetrin kokoista salia voidaan pitää suurena tavallista päiväkotia 
ajatellen. Mitoitussuosituksena vanhainkotien ja palvelutalojen liikuntasalille on 
annettu 100–150 m2, joka mahdollistaa muu muassa vammaislentopallon pelaamisen 
(Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, s. 54), joten sali soveltuu siis hyvin myös vanhusten 
liikuntatoimintaan. Lisäksi rakennuksessa sijaitsee muun muassa uima-allas, saunat, 
musisointitiloja kellarissa ja yhdistetty puutyöpaja ja ateljee. Esimerkiksi kellarin 
musiikkitiloja, tai ”treeniksiä” voivat suunnitellusti hyödyntää alueen nuoret ilta-aikaan. 
Vesivoimistelualtaan vähimmäismitoiksi vaadittuja 5 x 10 metriä talon pieni uima-allas 
ei kuitenkaan täytä (Lehmuspuisto & Åkerblom 2007, s. 60). 

Vaikka ryhmäkoot ovatkin kodinomaisuutta ajatellen varsin suuria, edustavat ne 
toisaalta hyvin keskimääräisen helsinkiläispäiväkodin arkea. Oikeastaan suurin 
poikkeus onkin se, että niin ryhmäkohtaiset tilat kuin yhteistilatkin tilavine ja avarine 
käytävineen ovat tavallisia päiväkoteja suurempia. Fyysinen tila luo luonnollisesti 
näin ollen enemmän väljyyttä toiminnalle toimijoiden suuresta määrästä huolimatta 
ja vähentää hieman turhia lasten yhteentörmäyksiä. Vaikka päiväkodissa sijaitseekin 
runsaasti yhteistiloja, ovat ryhmäkohtaiset tilat kuitenkin tiukasti rajattu omiksi 
kotialueikseen lukittavien ovien taakse. Jokaisen ryhmän henkilökohtaisessa käytössään 
on niin lepohuone, ryhmähuone, eteinen, kuraeteinen kuin pesu- ja wc-tilatkin. 
Jokaisen ryhmän pesutilojen yhteydessä on lisäksi vesileikit mahdollistava allas, 
jotta lapsien rakastamille vesileikeille olisi mahdollisimman mutkaton lähtökohta, 
vaikka Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeissa vesialtaan sijoittamista 
saniteettitilojen yhteyteen ei suositellakaan. Lasten vaatelokerikot sisältävät eteiset 
ovat normaalia suurempia. Tämä ei ole sattumaa, sillä pukeminen ja riisuminen ovat 
monelle lapselle yksi päiväkotipäivän suurimmista fyysisistä haasteista. Tätä haastetta 
ei helpota nykyisin usein tapana oleva eri ryhmien lokerikkojen sijoittaminen samaan 
tilaan, jolloin keskittymisen herpaantumisen ja nousevien äänenpaineiden lisäksi myös 
yleisestikin helposti hukkuvat omat vaatekappaleet katoavat ja sotkeentuvat muiden 
tavaroihin vielä tavallistakin helpommin. Lisäksi ryhmäkohtaiset kuraeteiset ja omat 
ulko-ovet helpottavat toiminnan valvomista ja organisointia, kuten myös vahvistavat 
lasten turvallisuuden- ja tuttuudentunnetta.

Vanhusten kokonaisuudessaan vajaa 100 neliömetriä käsittävä päivätoimintayksikkö 
on sijoitettu rakennuksen pohjoispäätyyn salin ja ruokalan taakse. Tällä ratkaisulla 
vanhuksille on haluttu antaa omaa rauhaa ja toisaalta myös erottaa vanhustenpalvelut 
selkeästi omalle alueelleen. Toisaalta sisäkäytävän kautta yhteys rakennuksen 
yhteistiloihin on kuitenkin mutkaton ja ruokailemaan siirtyminen, salin käyttäminen 
tai yhteistoiminta päiväkotilasten kanssa onnistuu halutessa helposti. Rakennuksen 
toisessa kerroksessa sijaitsee niin rakennuksen käyttäjiä kuin lähialueen asukkaitakin 
palveleva pieni kirjasto, kaksi keittiöin varustettua kerhotilaa ja maksimissaan 16 
lapselle mitoitetun iltapäiväryhmän tilat. Päiväkotiryhmien omat ryhmäalueet ja 
vanhusten päivätoimintayksikkö on eristetty omiksi iltaisin lukittaviksi alueikseen, 
mutta rakennuksen muut yhteistilat ovat vapaammin käytettävissä, vaikka ne päivisin 
ovatkin tarkoitettu ensisijaisesti päiväkotilapsille. 



Katunäkymä.
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Suurimmat haasteet rakennuksen kannalta luovat sijainti suurehkoja maastoeroja 
sijaitsevalla tontilla, iltakäytön valvonta ja osaltaan pukuhuoneiden sijainti saliin 
suhteutettuna hieman kaukana päiväkotikäytävällä. Pukuhuoneiden sijoittelussa on 
toisaalta haluttu yhdistää salin, saunojen ja uima-altaan pukuhuonetarpeet. Toisaalta 
nykyisin on myös hyvin tyypillistä, että peseytyminen hoidetaan julkisia pukuhuoneita 
mieluummin kotona. Näin ollen niiden funktio on lähinnä tavaroiden säilytyspaikka 
ja harrasteesta riippuen henkilökohtaiset tavarat voidaan säilyttää myös salin nurkassa. 
Saunojen ja uima-altaan on ajateltu palvelevan ensisijaisesti lapsia ja vanhuksia. Etenkin 
lapsille jo pienikin uima-allas voi olla valtava elämys. Lapsiryhmien kuljettamien 
uimahalliin on lisäksi aikaa ja vaivaa vievä operaatio, jonka takia oma uima-allas voidaan 
nähdä harvinaisena etuoikeutena ja myös pedagogisena varusteena etenkin pienempien 
lasten kannalta. Myös vanhuksille allas tarjoaa pulahtamismahdollisuuden, varsinaista 
vesivoimistelua voivat vanhukset harjoittaa kadun vastapäätä sijaitsevassa uimahallissa. 
Uimiseen (ja saunomiseen) liittyvät toiminnot koetaan kuitenkin usein hyvin intiimeiksi 
ja niinpä näiden toimintojen toteuttaminen tutummassa ja intiimimmässä ympäristössä 
voidaan nähdä molempien käyttäjäryhmien kannalta positiivisena asiana.

Päiväkodin tilatypologia noudattaa käytäväratkaisua, jossa ryhmät on sijoitettu saman 
käytävän varrelle. Pääkäytävän yhteydessä on erilaisia yhteistiloja ja leikkipaikkoja, kuten 
esimeriksi pienryhmätilat. Rakennuksen sisääntuloaula noudattaa julkisen rakennuksen 
mittakaavaa ja luonnetta, ollen tosin pienimpien lasten kannalta jopa hieman 
suureellinen korkeine kattoineen ja suurine lasipintoineen. Samassa avotilassa sijaitsee 
76 paikkainen ruokala ja suuret portaat, jotka toimivat niin kokoontumispaikkana, 
leikkiympäristönä kuin esimeriksi salin päätyseinän avatessa myös katsomoina, 
laajentaen salinalaa esimerkiksi juhlakäytön yhteydessä aulatilan puolelle. Portaiden 
alla sijaitseva leikkiluola on jännittävä suljettu piilopaikka muuten avaran ja korkean 
avoimen aulatilan yhteydessä. Ruokalaa käyttävät vain vanhukset ja isommat lapset, 
3-5 –vuotiaat ja pientenryhmä ruokailevat omissa ryhmätiloissaan. Aamupalan ja 
iltapäiväkahvit voivat päivätoiminnan asiakkaat nauttia joko ruokalassa tai omissa 
tiloissaan tupakeittiötään hyödyntäen henkilökunnan harkinnan mukaisesti.

Kolmannen kerroksen leikkivintti yhdistää leikkien eri päälajit, eli kilpailun (agon), 
sattuman (alea), kuvitteluleikit (mimicry) ja huimauksen (ilinx) (Kalliala 1999, ss. 42–
45). Kuten muidenkin yhteistilojen suhteen, olisi käytännössä päiväkotihenkilökunnan 
itse päätettävä, missä koostumuksissa ja ketkä milloinkin saavat eri leikkitiloja 

käyttää. Luonnollisesti kaikki ryhmät eivät voi sekaisin niitä samanaikaisesti käyttää. 
Kokonaisuudessaan rakennuksesta on haluttu tehdä lasten talo, jossa mahdollisimman 
monet tilat ovat lasten käytettävissä ja joka yhdistää niin rauhallisia ja turvallisia 
ryhmätiloja, kuin melko poikkeuksellisiakin ryhmätiloja samalla lasten luontaista 
luovuutta ja mielikuvitusta stimuloiden. Vaikka ryhmien omat kotialueet muodostavat 
omat suljetut piirinsä, voi vapaampi ryhmärajatkin ylittävä leikki- ja yhteistoiminta 
halutessa laajeta päiväkodin tilaville pääkäytäville.

Henkilökunnan taukotila, työtilat ja pukutilat on keskitetty rakennuksen eteläpäätyyn 
toiseen kerrokseen. Taukotila on sijoitettu mahdollisimman rauhaisaan nurkkaan, sillä 
vaikka henkilökunta kuinka nauttisi työstään, on rakennuksen kyettävä tarjoamaan 
sellaiset taukotilat, joissa irtaantuminen työasioista ja ”asiakkaista” on mahdollista.  
Päiväkodin ryhmät ja vanhusten päivätoimintayksikkö on kukin yksilöity omalla 
värillään, vaikka Eloniemi-Sulkavan mukaan etenkään pahasti dementoituneiden 
ihmisten kohdalla orientaation tukemiseen tähtäävien värien yhdistäminen sen 
sisältämään viestiin ei enää onnistukaan (Kotilainen et al. 2003, s. 11). Päivätoiminnan 
asiakkaiden ei toisaalta voida olettaa olevan vielä kovinkaan pahasti dementoituneita 
ja toisaalta ryhmäkohtaisten värien käyttö ei ole kuitenkaan mitenkään hallitsevaa 
tai pyri varsinaisesti ohjailemaan käyttäjiä, vaan on pikemminkin vain viitteellinen 
arkkitehtoninen lisämauste.  

6.2. Pihalla puutarhassa

Kuten aikaisemmin jo todettiin, rakennuksen suuria korkeuseroja sisältävä kallioinen 
tontti on monin tavoin haastava ympäristö päiväkotipihan kannalta. Lähtöajatuksena 
on kuitenkin ollut, että kaikkea kalliota ei tarvitse tasoittaa, eikä aidata. Toisin 
sanottuna kalliopintoja on jätetty paljaaksi lapsien kiipeilyn mahdollistamiseksi, mutta 
suojattu niiden edustat turvamassoilla. Näin on yhdistetty kirjoittajan kritisoimienkin 
turvatasopihojen myönteiset ominaisuudet mahdollisimman luonnontilaisen ympäristön 
suotuisiin ominaisuuksiin. Perusajatuksena on myös ollut, että tontilla seisovista 
suurista ja kauniista kuusista, koivuista ja männyistä säästettäisiin etenkin kaikkein 
edustavimmat yksilöt, toisaalta tiheän puuston takia raivaaminen valaistusolosuhteiden 
parantamiseksi on kuitenkin välttämätöntä.
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Päiväkodin pihalta toki löytyvät myös perinteiset keinut, liukumäet, kiipeilytelineet ja 
hiekkalaatikot. Lisäksi pihalla on grillikatoksen omaava ulkovarasto ja yhteinen kasvihuone 
vanhuksille ja lapsille. Ulkovaraston yhteydessä on varasto myös luonnonleikkivälineille, 
eli laudanpätkille yms. luovemmille ja abstraktimmille leikkivälineille. Ajatuksena on 
ollut, että lapset voisivat rakennella päiväkodin pihalle omannäköisiä leikkiympäristöjään 
ilman aikuisten etukäteismäärittelyä. Lisäksi päiväkodin pihalle voisi hyvin asentaa 
pieniä uomia vedelle, joita pitkin lapset voivat esimerkiksi keväällä lumien sulaessa uittaa 
veneitä. Muovisia reittejä pitkin voisi myös juoksuttaa vettä letkun avulla. Vesielementit 
loistavat poissaoloaan päiväkotien pihamailla pelätyn hukkumisriskin takia. Usein 
keväisin lumien sulaessa lapset ovatkin perinteisesti valtavan innoissaan uittamassa 

erilaisia leluja syntyvissä lätäköissä ja kaivavat hiekkaan erilaisia vesireittejä. Vähintään 
yhtä innokkaasti samanaikaisesti tomera henkilökunta pyrkii lumilapiot käsissään 
kuivattamaan lätäköitä ja lopettamaan kuraiset uittoleikit lyhyeen. Tämä kilpajuoksu 
voi muodostaa hyvinkin humoristisena näyttäytyvän näytelmän keväisellä päiväkodin 
pihamaalla. Pienienkin vesilammikoiden pelkääminen päiväkodin valvotulla pihalla 
näyttäytyykin kuitenkin etenkin Lauttasaaren yhteydessä varsin irrationaalisessa valossa, 
kun ulkoilupiha sijaitsee muutaman sadan metrin päässä lähimmästä merenrannasta ja 
päiväkoti yleisestikin meren ympäröimällä saarella. Luonnollisesti mahdolliset vesireitit 
olisi toki syytä pystyä kuivattamaan ja peittämään halutessa.

Vanhusten päivätoimintayksikön ryhmätila.
Pientenryhmä ulkoilee omalla pihallaan 
tontin etelälaidassa, jonne luonnollisesti 
vesileikkikanavat eivät ulottuisi. Keskellä 
yhteistä päiväkotipihaa on kenttämäinen alue 
erilaisia pallopelejä yms. ajatellen ja lisäksi 
turvapinnoitteella päällystetty rata, jota pitkin 
lapset voivat esimerkiksi polkuautoilla polkea. 
Kentän pohjoispuolella kallioreunaa myötäillen 
nousevat amfiteatterin katsomoa mukailevat 
porrastasot kohti pihan ulkoleikkivälineitä. 
Vanhuksien mahdollisen ulkoilun on ajateltu 
tapahtuvan päiväkodin yhteisellä pihamaalla, 
jonka osaltaan voitaisiin nähdä lisäävän 
arkipäivän spontaaneita kohtaamisia talon eri 
käyttäjäryhmien kesken. Nimenomaan vanhuksia 
silmälläpitäen päiväkotipihan pohjoispäätyyn 
lähelle vanhusten päivätoimintayksikköä 
on sijoitettu istuskelumahdollisuuksia ja 
tasaisempaa kenttää erilaisia ulkopelejä yms. 
ajatellen. Rakennuksen parkkipaikat sijaitsevat 
tontin pohjoisosassa.



134 Esikoululaisten ryhmähuone toisessa kerroksessa.
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6.3. Rakennuksen tilaohjelma ja piirustukset

Bruttoala: 3855,5 brm²
Huoneala 3373 hum²
Kerrosala: 3752 kem²
Tilavuus: 19201 m³
Piha-alue: 4000 m ² (Pienten piha 455 m² ja isojen piha 3544,5m²)

Pinta-alat

Aulatilat ja käytävät:
Kellarikäytävä      77 m²
Kellarin harrastekäytävä / VSS    25 m²
Kellarin tekninen käytävä    8,5 m²
Kerhokäytävä      28 m²
Kirjastoaula      57,5 m²
Kolmannen kerroksen kulkusilta    6, 5 m²
Leikkikäytävät, 2 kpl     178,5 m² & 238 m²
Salikäytävä      25 m²
Sosiaalitilojen käytävä     25 m²

Kerhotilat:
Esteetön wc      6 m²
Kerhotilat, 2kpl      37 m² & 58 m²
Wc      20,5 m²

Tekniset tilat:
Ilmanvaihtokonehuone     122 m²
Lämmönjakohuone      13,5 m²
Sähköpääkeskus      7 m²
Tekniset tilat, 2 kpl      4 m² & 8 m²

Huoltotilat, aputilat ja varastot: 
Esteetön wc      6 m²
Jätehuone      15,5 m²

Keittiö      56,5 m²
Kerhotilan varasto      4,5 m²
Kiinteistöhuollonvarasto    18 m²
Kirjastovarasto      4,5 m²
Pyykkihuone      9,5 m²
Päiväkodin varastot, 3 kpl    5 m² - 7,5 m²
Salivarastot, 2 kpl     15 m² & 21 m²
Siivouskeskus      9,5 m²
Siivouskomero      3 m²
Taloisäntä      7,5 m²
Talovarasto      31 m²
Vaatesäilytys      27 m²
Väestönsuoja (VSS)      171,5 m ²
Wc:t, 5 kpl      2,5 m² - 9m²

Vanhusten päivätoiminta:  
Esteetön wc      5,5 m²
Päivätoiminnan ryhmätila    67,5 m²
Toimisto ja lepohuone     12,5 m²
Tuulikaappi      4,5 m²
Wc      8 m²

Päivätoimintayksikkö yhteensä    98 m²

Päiväkotiryhmien tilat:
Eteiset, 7 kpl     16,5 m² - 24 m²
Kuraeteiset, 7 kpl      8,5 m² - 10 m²
Lasten wc:t, 7 kpl      14.5 m² -16,5 m²
Lepohuoneet, 7 kpl      26 m² - 36 m²
Ryhmähuoneet, 7 kpl     30 m² - 43 m² 

Ryhmien kotialueet yhteensä    100,5 m² - 129 m²

Päiväkodin henkilökunnan tilat:
Henkilökunnan työtilat, 2 kpl    11 m²
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Johtaja      14,5 m²
Pukuhuoneet, 2 kpl      17,5 m² & 19 m²
Taukotila       26 m²
Wc:t, 5 kpl      2,5 m² – 7,5 m²

Päiväkodin muut tilat: 
Leikkivintin varasto      1,5 m²
Leikkivintin wc      2,50 m²
Pelivintti      38,5 m²
Pienryhmätilat, 4 kpl      12 m²
Teatterivintti      36 m²
Temppuvintti      33 m²
Tuubi -oleskelutilat, 2 kpl    7 m² & 8,5 m²

Lasten osapäiväryhmä:
Eteinen      16 m²
Ryhmähuone      39,5 m²
Wc      5,5 m²

Pihavarasto: 
Luonnonleikkivälineet     14 m²
Ulkoiluvälinevarasto      16 m²
Vaunusuoja      15 m²

Harraste- ja yhteistilat:
Ateljee ja puutyöpaja      23 m²
Kellarin harrastustila / VSS    78 m²
Kirjasto      67,5 m²
Pesuhuoneet, 2 kpl      11 m² - 12,5 m²
Pukuhuoneet, 2 kpl      15,5 m² & 16,5 m²
Pääaula ja ruokala      336 m²
Sali      160 m²
Saunat, 2 kpl      7 m² - 8,5 m²
Treenikämpät / VSS, 4 kpl    16–16,5 m²
Uima-allas      55 m²

Käyttäjät

Kokopäiväiset hoitolapset    138
Kokopäiväinen lasten hoitohenkilöstö   21
Vanhusten päivätoimintaryhmä    14
Vanhusten hoitajat      3
Iltapäiväryhmän lapset     16 
Iltapäiväryhmän ohjaajat    2
Kokopäiväiset säännölliset käyttäjät arkisin n.  230
 

Aulan suurten portaiden alla sijaitseva luola tarjoaa intiimin leikkiympäristön lapsille.



Lauttasaaren rakeisuuskaavio ja rakennuksen sijainti.
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Asemapiirustus 1:1000



140

1:400Julkisivut

Julkisivu itään

Julkisivu länteen

Julkisivu etelään Julkisivu pohjoiseen



141

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B Leikkaus C-C

Leikkaukset 1:400
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1:400Pohjapiirustukset

1. kerros

2. kerros
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1:400
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7. Lopuksi

Mitä haaveesta suunnitella yhteinen toimintaympäristö lapsille ja vanhuksille lopulta 
syntyi? Kuinka ylevältä kalskahtavat ja kunniakkaat suunnitelmat lopulta realisoituivat, 
vai realisoituivatko? Mikäli ryhtyisin vanhusten ja lasten yhteisen toimintaympäristön 
suunnitteluun nyt, tulisi ratkaisusta väistämättä monelta osin toisenlainen. Tätä 
voidaan varmasti pitää toisaalta hyvinkin positiivisena havaintona, joka osoittaa 
diplomityöprosessin olleen opettavainen kokemus ja varteenotettava ammattitaidon 
pohjustaja myös työuraa silmälläpitäen. Yleisesti vanhusten- ja lastentilojen 
suunnitteluun, asiakasryhmien erityispiirteisiin, kehitysvaiheisiin, erilaisiin tutkimuksiin 
yms. tutustuminen tuntui täysin loppumattomalta tehtävältä. Tiukemmalla rajaamisella 
olisi saanut aikaan myös tiukempaa asiasisältöä. Perimmäiseen kysymykseen on 
kuitenkin helppo vastata. Eli voidaanko ylipäänsä lapsia ja vanhuksia sijoittaa samaan 
toimintaympäristöön ja saavutetaanko ratkaisulla mitään konkreettisia hyötyjä? Näiden 
kahden ikäjanan ääripäissä sijaitsevan asiakasryhmän sijoittamiselle saman rakennuksen 
sisään ei todellisuudessa ole mitään muuta estettä, kuin pinttyneet käsitykset erilaisten 
palveluympäristöjen luonteesta ja asiakasryhmien eriyttämisestä omiin ympäristöihinsä. 
Luonnollisesti niin lasten kehitysvaiheet, kuin esimerkiksi vanhusasiakkaidenkin 
sairaudet tulee huomioida, mutta käytännössä erityisesti yhteisten tilojen limittäminen 
molemmille asiakasryhmille ei ole ylipääsemätön ongelma. Synergiaetujen lisäksi 
luodaan edellytys aidolle sukupolvirajat ylittävälle kohtaamiselle ja parhaassa tapauksessa 
rikastutetaan molempien ikäryhmien elämää.

Vasemman sivun kuva: Hevosenkenkälahti Lauttasaaressa. EK

Yleisesti suunnittelutyötä helpottaa, jos luopuu ”kaikille jotakin” – mentaliteetista, eikä 
pyri liiallisiin kompromisseihin. Yltiöpäisten kompromissien ja kaikkien mahdollisten 
erityisryhmien tasapuoliseen huomioimiseen pyrkimyksen seurauksena sudenkuoppana 
piilee vähäverinen ja mielikuvitukseton steriili toimintaympäristö, joka päätyy 
ylisuojelemaan käyttäjiään niin fyysiseltä kuin henkiseltäkin loukkaantumiselta. Siispä 
suunnittelijalta edellytetään myös rohkeutta tehdä valintoja ja kulkea valitsemallaan 
polulla.

Päivähoitoon liittyvässä kirjallisuudessa oli havaittavissa tiettyjä sosiaalialan 
kirjallisuudelle tyypillisiä piirteitä, eli ylevien mutta sinänsä tyhjien ilmaisujen ja termien 
luettelemista siten, että niiden takana on helppo seisoa avaamatta konkreettisemmin, 
mitä niillä tarkalleen ja käytännössä tarkoitetaan. Lisäksi kehityspsykologian 
kirjallisuudessa päädyttiin välillä suorastaan glorifioimaan lasta jonkinlaisena yli-
inhimillisenä olentona, sosiaalialan kirjallisuudessa taas pahimmillaan painotettiin 
yhteiskunnallisen hoivan ja kasvatuksen tärkeyttä aikuislähtöisyyden kaikuessa jokaisessa 
sanavalinnassa. Arkkitehtuurikirjallisuudessa perinteisesti luotettiin visuaalisuuden 
voimaan ja erilaisia ratkaisuja esiteltiin usein hyvin lavein sanakääntein. Toisaalta näiden 
”kuvakirjojen” tarkoitus lienee usein toimia vain jonkinlaisena inspiraation ja sysäyksen 
antajana arkkitehdeille. Taustalla voi myös vallita ajatus jokaisen suunnittelutehtävän 
ainutlaatuisuudesta ja tapauskohtaisen yksilöllisen paneutumisen tärkeydestä, joita 
tietysti voidaan itsessään pitää laadukkaan arkkitehtuurisuunnittelun peruslähtökohtina. 

Annoin työssäni lasten kehitysvaiheiden käsittelyn lisäksi myös paljon tilaa 
päiväkotiryhmien kokoja kritisoivalle puheelle, kuten myös laitosympäristön kielteisten 
puolten analysoinnille.  Esimeriksi Keltikangas-Järvisen mukaan liian suurien 
päiväkotiryhmien (ja koulu-) ongelma on, että lasten lukumäärän kasvaessa lineaarisesti, 
kasvaa päivittäisten kontaktien ja ”yhteenottojen” määrä eksponentiaalisesti. Kun 
esimerkiksi päiväkotiryhmän lasten lukumäärä nousee kuudesta kahteentoista, 
lisääntyy ryhmässä päivässä tapahtuvien lasten välisten hetkellisten kontaktien määrä 
muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen. (Alatupa et al. 2007, ss. 41–42) Pieni 
lapsi ei selviä näistä lisääntyvistä kontakteista ilman yhteentörmäyksiä, eivätkä 
lisääntyneet kontaktit lisää pienen lapsen kykyä ratkaista syntyviä konflikteja, vaan 
opettavat vain epäsuotuisia toimintatapoja niiden ratkaisuun. Suunnitteluohjeissa taas 
puolestaan jopa kannustettiin perinteisen ryhmäjaottelun unohtamiseen ja suurien 
yhteistilojen luomiseen, unohtaen tyystin suurten lapsilaumojen ongelmat ja myös 

7.
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lasten ikätason merkitys toiminnan luonteeseen. Luonnollisesti omat konkreettiset 
kokemukset päiväkotiympäristöstä myös osaltaan helpottavat hahmottamaan, miten 
erilaiset päiväkotikokeilut mahdollisesti näyttäytyisivät käytännössä. Yhteiskunnallista 
kritiikkiä en voinut myöskään sivuuttaa, sillä niin järkyttävän lyhytnäköisinä ja 
ymmärtämättöminä eduskunnan hyvinvointiyhteiskuntaa alasajavat suunnitelmat 
näyttäytyvät. Luonnollisesti tietoisena pyrkimyksenä voi myös olla puhdas halu 
kasvattaa yksityisen sektorin merkitystä palveluntarjoajana. Yhtälailla yhteiskunnassa 
tuntuvat näyttäytyvän välillä myös suorastaan vihamieliset asenteet myös vanhuksia 
kohtaan, jotka nähdään lähinnä tuottamattomana yhteiskunnallisena taakkana.

Lapset ovat sosiaalinen pääomamme ja tulevaisuutemme. He ovat samanaikaisesti 
arvokkaita sellaisina kuin mitä he jo ovat, mutta he ovat arvokkaita myös sinä mitä 
he tulevat olemaan. Välillä tasapainoilu lapsi- ja aikuislähtöisyyden välillä voi olla 
vaikeaa, mutta puhuttaessa lapsista, pienistä elämän polkunsa alussa olevista olennoista, 
kaipaavat he luonnollisesti myös aikuisten huolenpitoa, kontrollia ja apua. Lapsuutta ei 
tule ihanteellistaa, mutta sen merkitystä ihmiseksi kasvamisen kannalta ei saisi missään 
nimessä väheksyäkään. Vanhuksia taas tulisi arvostaa yhteiskuntamme jäseninä, jotka 
ovat jo oman työnsä tehneet ja osaltaan auttaneet rakentamaan ne struktuurit ja sen 
hyvinvoinnin, joista pohjoinen (toistaiseksi) hyvinvointivaltiomme operoi ja ponnistaa. 

Suunnittelutyön yhteydessä samaan kiinteistöön sijoitettiin vanhusten 
päivätoimintayksikkö ja Helsingin kaupungin päivätoiminta on siis suunnattu 
ensisijaisesti kotonaan asuvia muistisairaita varten, heidän virikkeellisyyttään lisäämään ja 
mahdollisten omaishoitajien taakkaa keventämään. Vaikka päivätoiminta ei sovellukaan 
käytöshäiriöiselle muistisairaalle vanhukselle ja osallistuvien asiakkaiden muistisairauden 
tila onkin usein vasta alkuvaiheessaan, voidaan kuitenkin päivätoiminnan asiakkaiden 
nähdä olevan lähtökohtaisesti haasteellisempi asiakasryhmä, kuin ns. normaalit 
ikäihmiset. Helsingissä sellaisten ikäihmisten, jotka eivät kärsi muistisairauksista 
suositellaan osallistuvan palvelukeskusten toimintaan ja palvelukeskukset ovat 
lähtökohtaisesti aina suurempia kokonaisuuksia, kuin yksittäiset pienimmillään noin 
kahdeksan ihmisen päivätoimintaryhmät. Siitä syystä pienen päivätoimintayksikön 
sijoittaminen samaan rakennukseen lasten päiväkodin kanssa oli luontaisempi ratkaisu, 
kuin kokonaisen keskitetyn palvelukeskuksen, joka itsessään olisi lisännyt rakennuksen 
käyttäjämääriä ja vaihtuvuutta jo liiaksi nimenomaan lasten kannalta, joille pysyvyys on 
hyvin tärkeää. 

Vaikka muistisairaita ei voidakaan pitää parhaana mahdollisena asiakasryhmänä lasten 
kanssa toimimaan, ei oman näkemykseni mukaan lievä muistisairaus kuitenkaan ole 
este, yhteistoiminnan ollessa joka tapauksessa vain satunnaista asiakasryhmien toimiessa 
pääsääntöisesti oman aikataulunsa ja käytänteidensä mukaisesti omissa ryhmätiloissaan. 
Lisäksi on huomioitavaa, että vaikka Helsinki suositteleekin päivätoimintaa nimenomaan 
muistisairaille, ei käytännössä tutkimustietojen mukaan jokaisella asiakkaalla edes ole 
mitään muistisairautta. Lapsia ei myöskään tarvitse kasvattaa kuplassa ja erilaisuuden 
näkeminen, kuten myös lasten ikätason huomioiden erilaisten täysin normaalien 
ihmisen elämänkaareen liittyvien sairauksien kohtaaminen lisää lapsen ymmärrystä ja 
suvaitsevaisuutta. Luonnollisesti käytännössä vanhus- ja lapsiryhmien yhteistoiminnan 
pitää myös perustua vapaaehtoisuuteen, kaikki vanhukset eivät pidä lapsista ja toisaalta 
niillekin jotka pitävät, voi päiväkodeissa väistämättömästi esiintyvä melu nopeasti 
muodostua kovinkin rasittavaksi tekijäksi.

Tyypillisenä ”hairahduksena” diplomityöprosessissa voidaan nähdä taipumus 
pompöösiin ja hukkailevaan tilasuunnitteluun, reaalimaailman tiukkojen talousraamien 
odottaessa vielä koulun ovien ulkopuolella ja toisaalta ideoita pursuavan suunnittelijan 
yrittäessä istuttaa kaikki inspiraationsa kirsikat samaan kakkuun. Nähdäkseni askeleet 
utopistisemman suunnittelulinjan suuntaan ovat kuitenkin prosessissa sallittuja, kylmä 
maailma ja tuulimyllyt kun kuitenkin väistämättä odottavat tulevaa arkkitehtia ja 
haaveiden maalailusta on lopulta palattava kohti maanpintaa. Suorastaan yllättävää 
kuitenkin oli, että näennäisestä vapaudesta huolimatta päädyin suunnittelemaan 
tilatypologialtaan lähtökohtaisesti hyvinkin perinteisen päiväkodin, jossa etenkin 
ryhmäkohtaiset tilat noudattavat kovinkin perinteistä ratkaisumallia. Tämä voi 
johtua osittain ratkaisun perinpohjaisesta alitajuntaan iskostumisesta, mutta toisaalta 
myös siitä yksinkertaisesta syystä, että ratkaisu tuntuu kaikkein toimivimmalta 
nykyisenkaltaisten ja –kokoisten päiväkotiryhmien yhteydessä. Ehkäpä osasyynä 
pidättäytymisessä perinteisempiin tilaratkaisuihin voidaan pitää sosiaalialan koulutusta 
ja vajaan neljänkymmenen päiväkodin kohtaamista työpaikkana jolloin kaikkein 
villeimmät ajatukset, ajatukset vaikkapa vanhusten ja lasten sekaryhmistä, tai kaikkien 
tilojen alistaminen lasten luovan toiminnan alaisuuteen, karisivat ennen kuin ne 
ehtivät edes paperille saakka. Suunnittelun käsijarru taisi olla sittenkin suuren osaa 
prosessista päällä. Tätä kirjoittaessa tekijän mielikuvitus alkaakin tuottaa ajatuksia 
ratkaisuista, jotka eivät ehkä ehtineet tähän ”painokseen”, mutta toivottavasti vielä 
päätyvät tulevaisuudessa vaikkapa jonkin arkkitehtuurikilpailun ehdotukseen. Korkea 
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itsekritiikki ja kovat tavoitteet heijastuivat myös välttämättömästi työskentelyilmapiiriin 
näkyen myös suunnitteluratkaisuissa. Itsensä pakottamisesta luovuuden poluille seuraa 
helposti eksentrisiä ratkaisuja, jotka eivät virtaa toivontunlaisesti. 

Kuka tahansa kykenee kritiikkiin ja nurina erilaisia suunnitteluratkaisuja kohtaan on 
kovinkin helppoa. Tyystin toinen tarina on kuitenkin aloittaa itse suunnittelu tyhjästä 
ja pyrkiä väistämään havaitsemansa ongelmakohdat. Rakennuksen suunnittelu on 
prosessi, jonka lopputuloksessa on aina kehitettävää. Mikään rakennus tai ratkaisu ei ole 
täydellinen. Lisäksi tieto voi lisätä tuskaa, mitä syvemmälle asiakasryhmien tarpeisiin 
ja vaikkapa hyvien tilaominaisuuksien, kuten värien, materiaalien ja valon maailmaan 
sukeltaa, sen haastavammalta voi tuntua pitää kokonaisuus johdonmukaisesti koossa 
ja huomioida kaikki oleellinen. Hyvät tarkoitukset ja pyrkimykset, kuten huolellinen 
paneutuminen suunnittelutehtävään, tuottavat kuitenkin väistämättä ainakin jotakin 
hyvää lopputulokseen. 

Uskon vahvasti laadukkaiden tilojen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnin tukijana ja 
lasten yhteydessä myös aikuiseksi kasvamisen kannalta. Voidaankin kysyä, minkälaisia 
tulevaisuuden arkkitehteja kasvattaa sellainen päiväkotiympäristö, jonka vähäverinen 
leikkiympäristö täsmäleluineen ei jätä omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle piirunkaan 
vertaa tilaa, ja jossa leikkiin sitoutumiselle ei ole tilaa, eikä rauhaa? Aneemisen 
kasvuympäristön lapset voivat pahimmillaan päätyä tuottamaan kasvuympäristönsä 
mukaista aneemista suunnittelua. Tarjoamalla riittävästi virikkeitä ja tilaa luovuudelle, 
muodostamme välillisesti samalla tulevaisuutemme ympäristöä.

Lapset kulkevat varhaisen elämänsä polkuja vielä tunnustelevin askelein, vanhukset 
taivaltavat elämänsä ehtoopuolen reittejä. Tuleva arkkitehti on vasta ammatillisen 
polkunsa alussa, mutta repun pohjalta löytyy muistoja vaikkapa tiipiin pystyttämisestä 
päiväkodin pihalle, leikkipihan oranssista jyrästä, utuista valoa porraskäytävään 
siivilöivästä päiväkodin kattoikkunasta, lumitunneleiden kaivamisesta, äidin uuden 
työpaikan taivaisiin kohoavasta aulasta ja kodin portaikosta, jossa vuorikiipeily 
onnistui siististi sisätiloissa. Lapsuuteni oli luovaa ja onnellista aikaa, jossa luovan ja 
mielikuvituksellisen omaehtoisen leikin mahdollisuudet olivat jatkuvasti läsnä niin 
leikkivälineiden kuin leikkiympäristönkin suhteen. Lapsuutemme tilat kulkevatkin 
matkassamme läpi elämämme, arkkitehtien tehtävänä on luoda varhaista elämää tukeva 
fyysinen ympäristö ja suojella ja tukea tätä elämää matkan kaikissa vaiheissa.
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