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A K AT E M I A ,  J U R I D I I KK A ,  O P P I M I N E N ,  VA R H A I S K ASVAT U S

Varha�skasvatuksessa Suom� l�puttaa vanhemp�en
va�kutusmahdoll�suuks�en puolesta
Suom� on akt��v�sest� mukana varha�skasvatuspalvelu�en kansa�nv�l�sess�
keh�tt�m�syhte�sty�ss�. T�m�n my�t� kumppanuusa�attelu on noussut my�s me�ll�
vanhemp�en �a varha�skasvatta��en yhte�sty�n perustaks�. Nyt uudet kansa�nv�l�set
suos�tukset ku�tenk�n pa�nottavat vanhemp�en oh�aam�sta lapsen kot�kasvatuksessa.
Suomessa taas pyr�t��n vahv�stamaan vanhemp�en tasaverta�s�a
va�kutusmahdoll�suuks�a varha�skasvatukseen, Maar�t Alasuutar� k�r�o�ttaa. VAPAA
LUKUOIKEUS

Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopisto 15.12 . 2022 9:53

"Meillä varhaiskasvatus käy lähes kaikkien lasten vanhempien kanssa keskusteluja lapsen kasvatuksesta niin
kotona, päiväkodissa kuin perhepäivähoidossakin."

Suomala�sen varha�skasvatuksen �deolog�s�a �a hall�nnoll�s�a peruste�ta on
uud�stettu merk�ttäväst� tällä vuos�tuhannella.

A�emm�n pä�väho�tona tunnettu palvelu on n�metty varha�skasvatukseks�. Samalla
se on s��rretty opetus- �a kulttuur�palvelu�en ala�suuteen. Pol��tt�sessa
keskustelussa varha�skasvatuksen merk�tystä on alettu yhä enemmän korostaa
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osana lapsen koulutuspolkua.

Varha�skasvatuksen kansall�sta la�nsäädäntöä �a oh�austa on uud�stettu tältä
poh�alta. Ark�käytännössä se on tarko�ttanut uud�stuks�a myös
varha�skasvatuksen �a vanhemp�en väl�sen yhte�styön oh�e�stuks�ssa.

Kumppanuusa�attelu rantautu�
suomala�seen varha�skasvatukseen
vuos�tuhannen va�hteessa

Kod�n �a varha�skasvatuksen – samo�n ku�n koulun – yhte�styö on k��nnostanut
tutk��o�ta kautta vuos�kymmenten. Suhtautum�nen yhte�styöhön on muuttunut.
A�emm�n korostett��n työntek��än as�antunt��uutta �a vanhemp�en
t�etämättömyyttä. Nyt lähtökohtana on tasaverta�suuteen perustuva
kumppanuussuhde.

Suomessa kumppanuusa�attelu es�tett��n varha�skasvatuksen oh�auksessa �o
1980-luvun lopulla. Vall�tsevaks� mall�ks� kod�n �a varha�skasvatuksen
yhte�styökeskustelu�ssa se tul� tämän vuos�tuhannen alkuvuos�na.

Sos�aal�- �a terveysalan tutk�mus- �a keh�ttäm�skeskus �ulka�s� vuonna 2003
varha�skasvatuspalvelu�en keh�ttäm�sen tukem�seks�
Varha�skasvatussuunn�telman perusteet -as�ak�r�an. Julka�sussa vanhemp�en �a
varha�skasvatuksen suhteesta käytett��n n�m�tystä kasvatuskumppanuus.

Kasvatuskumppanuus kuvatt��n vanhemp�en �a henk�löstön t�eto�seks�
s�toutum�seks� to�m�maan yhdessä lasten kasvun, keh�tyksen �a opp�m�sen
prosess�en tukem�sessa. Kumppanuuden edellytykseks� �ulka�su es�tt� vanhemp�en
�a työntek��ö�den kesk�nä�sen luottamuksen, tasaverta�suuden �a to�stensa
kunn�o�ttam�sen.

Joka�selle lapselle
yks�l�ll�nen varha�skasvatussuunn�telma

Varha�skasvatussuunn�telman perusteet -as�ak�r�a es�ttel� to�senk�n merk�ttävän
uud�stuksen: �oka�selle varha�skasvatuksessa olevalle lapselle laad�taan
yks�löll�nen varha�skasvatussuunn�telma yhte�styössä vanhemp�en kanssa.
Suunn�telmaa myös arv�o�ta�s��n säännöll�sest�. Pyrk�myksenä ol� ottaa huom�oon
lapsen yks�löll�syys �a vanhemp�en näkemykset varha�skasvatuksen
toteuttam�sessa.

https://www.julkari.fi/handle/10024/77129
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Va�kka Varha�skasvatussuunn�telman perusteet -as�ak�r�a e� ollut velvo�ttava
säädös, suunn�telmakäytäntö yle�sty� vars�n nopeast� Suomen kunn�ssa. Samalla
s��tä tul� keske�nen kasvatuskumppanuuden ”näyttämö”.

”Vanhemmat saat��n mukaan yhte�sty�h�n
varha�skasvatuksen ammatt�la�sen kanssa. Samalla
suunn�telma tar�os� t�lan keskustella lapsen
kasvatuksesta kotona.”

Suunn�telman laat�m�sesta muodostu� käytäntö, �olla lähes ka�kk�
varha�skasvatuspalvelu�a käyttävät vanhemmat saat��n mukaan yhte�styöhön
varha�skasvatuksen ammatt�la�sen kanssa. Samalla suunn�telma tar�os� t�lan
keskustella lapsen kasvatuksesta kotona.

Vuos�tuhannen alun tutk�musten mukaan lapsen varha�skasvatussuunn�telmaan
l��ttyvät tapaam�set ol�vat vanhemm�lle hyv�n merk�tyksell�s�ä. Ne mahdoll�st�vat
rauhall�sen a�an �a pa�kan keskustella työntek��än kanssa lapsen to�m�nnasta �a
”pär�ääm�sestä” pä�väkod�ssa ta� perhepä�väho�dossa.

Lapsen varha�skasvatussuunn�telman �a kasvatuskumppanuuden omaksum�nen
näytt�vät s��s l�säävän vanhemp�en va�kutusmahdoll�suuks�a
varha�skasvatuspalvelu�ssa. Tutk�mus ku�tenk�n v��ttaa s��hen, että käytännössä
suunn�telmakeskustelu�ssa lapsen to�m�nta �a kasvatus kotona sa�vat huomattavan
pal�on t�laa, mutta suunn�ttelun osuus hänen varha�skasvatuksensa osalta saatto�
�äädä hyv�n ohueks�.

Kumppanuus muuttu� yhte�sty�ks�

Kasvatuskumppanuus sa� varha�skasvatuksessa vahvan s��an s��tä huol�matta, että
term�ä myös kr�t�so�t��n. Syynä ol� muun muassa se, että kumppanuusosapuolten
vastu�den tulk�nnan osalta term� on avo�n �a epäselvä. Kasvatuskumppanuus on
l�säks� p�kemm�nk�n �deaal�, �ota on va�kea toteuttaa käytännön yhte�styössä,
kuten varha�skasvatussuunn�telmakeskustelu�en vuorova�kutuksen tutk�mukset
ovat tuoneet es��n.

Term� katos�k�n varha�skasvatuksen oh�auksesta 2010-luvun puol�väl�ssä, kun
uus� Varha�skasvatussuunn�telman perusteet -as�ak�r�a �ulka�st��n. Se on nyky�s�n
varha�skasvatuksen toteuttam�sta s�tovast� oh�aava as�ak�r�a.

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/suunniteltu-lapsuus/88162
https://www.researchgate.net/publication/264312102_Drawing_Partnership_on_Paper_How_do_the_Forms_for_Individual_Educational_Plans_Frame_Parent-Teacher_Relationship
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/suunniteltu-lapsuus/88162
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Kasvatuskumppanuuden s��aan as�ak�r�a käyttää term�ä (kasvatus)yhte�styö.
Yhte�styön tavo�tteet �a sen olenna�set tek��ät kuvataan ku�tenk�n hyv�n samo�lla
sano�lla ku�n kasvatuskumppanuus vuos�tuhannen alun a�emmassa vers�ossa.
Term�n muutos e� s��s näytä muuttaneen a�empaa perusnäkemystä vanhemman �a
varha�skasvatuksen suhteesta.

Kasvatussuunn�telman kohte�na lapsen keh�tys,
opp�m�nen �a ryhm�ss� to�m�m�nen

Lapsen varha�skasvatussuunn�telman oh�e�stusta uudet säädökset sen s��aan
tarkens�vat. Suunn�telman laat�m�nen on nyky�s�n velvo�ttavaa. S��hen tulee
k�r�ata pedagog�sen to�m�nnan tavo�tteet. S��nä tulee ottaa huom�oon myös
vanhemman näkemykset lapsen keh�tyksestä, opp�m�sesta �a ryhmässä
to�m�m�sesta.

Nyky�nen varha�skasvatussuunn�telmaa koskeva oh�e�stus näyttä�s� s��s ra�aavan
vanhemman �a työntek��än yhte�styötä a�empaa t�ukemm�n varha�skasvatuksen
to�m�ntaa koskev��n keskustelu�h�n. To�sta�seks� me�llä e� ku�tenkaan v�elä ole
tutk�must�etoa s��tä, ovatko suunn�telmakäytännöt �a -vuorova�kutus
mahdoll�sest� käytännössä muuttuneet la�nsäädäntömuutosten �älkeen.

”Nyky�sen varha�skasvatusla�n tavo�tteena on tukea
lapsen vanhempaa ta� muuta huolta�aa
kasvatusty�ss�.”

Va�kka varha�skasvatusta oh�aava la�nsäädäntö uud�stett��n vars�n kattavast�, s��nä
sä�ly� yks� vanhemp�en �a varha�skasvatuksen suhdetta kuvaava säädös hyv�n
samanla�sena.

Jo 1980-luvun alkupuolella s�llo�seen pä�väho�tolak��n s�sällytett��n säädös, �onka
mukaan varha�skasvatuksen tavo�tteena on tukea kote�a nä�den
kasvatustehtävässä. Myös nyky�sen la�n tavo�tteena on tukea lapsen vanhempaa
ta� muuta huolta�aa kasvatustyössä.

M�tä tämä tukem�nen käytännössä tarko�ttaa, �ää ku�tenk�n varha�skasvatuksen
oh�auksessa avo�meks�.
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Onko Suom� kod�n �a varha�skasvatuksen
yhte�sty�n oh�auksessa oman t�ens� kulk��a?

Varha�skasvatuksen keh�ttäm�sen kansa�nväl�ssä keskustelu�ssa OECD on vahva
to�m��a. Se on vuodesta 2001 läht�en �ulka�ssut use�ta ”Start�ng Strong” -
raportte�a, �o�ssa es�tetään suos�tuks�a �a l�n�auks�a kansall�sten
varha�skasvatuspalvelu�en keh�ttäm�seks�. Suom� on osall�stunut OECD-
yhte�styöhön koko raportt�sar�an �ulka�sem�sen a�an.

Kun suomala�sen varha�skasvatuksen tämän vuos�tuhannen oh�ausdokumentte�a
vertaa OECD-raportt�sar�an �ulka�su�h�n, Suom� näyttää a�nak�n �ossa�n määr�n
�rtautuneen OECD:n es�ttäm�stä vanhemp�en �a varha�skasvatuksen yhte�styön
suos�tuks�sta.

Vuoden 2001 Start�ng Strong -raport�ssa vanhemp�en kanssa tehtävää yhte�styötä
kuvatt��n luottamukseen �a kunn�o�tukseen perustuvaks� kumppanuudeks�.
Vanhemp�en �a varha�skasvatta��en väl�stä vapaata t�edonkulkua p�dett��n
tärkeänä. Julka�su pa�nott� vanhemp�en lasta koskevan t�edon merk�tystä
varha�skasvatukselle.

Raport�n tekst� on nä�ltä os�n hyv�n samankalta�nen ku�n kasvatuskumppanuuden
�deaal� �a kuvaus vuos�tuhannen alun Varha�skasvatussuunn�telman perusteet -
as�ak�r�assa. Hyv�n samaan tapaan vanhemp�en �a varha�skasvatuksen yhte�styötä
kuvataan myös nyky�sessä varha�skasvatuksen oh�e�stuksessa, va�kka
kumppanuus-term� e� oh�e�stuksessa es��nnykään.

”Kansa�nv�l�sess� Start�ng Strong -raport�sta
kumppanuus-term� on l�hes kadonnut.
Varha�skasvatuksen �a vanhemp�en v�l�st� suhdetta
pohd�taan vanhemp�en s�toutum�sen �a
s�touttam�sen sek� osall�stum�sen kannalta.”

Myös uus�mmasta Start�ng Strong -raport�sta kumppanuus-term� on lähes
kadonnut. Sen s��aan varha�skasvatuksen �a vanhemp�en väl�stä suhdetta
pohd�taan vanhemp�en s�toutum�sen (engagement) �a s�touttam�sen sekä
osall�stum�sen (�nvolvement) kannalta.

Raport�ssa yhte�styön kesk�össä on lapsen opp�m�nen �a er�ty�sest� va�kuttam�nen
lapsen opp�m�seen kot�ympär�stössä. Työntek��ö�den – �a varha�skasvatuksen
yl�päätään – on raport�n mukaan pyr�ttävä oh�aamaan vanhemp�en to�m�ntaa

https://www.oecd.org/education/school/startingstrong.htm
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lapsen ”opetta�ana” kotona.

Ovatko vanhemmat osaamattom�a?

OECD:n uus�mman Start�ng Strong -raport�n kuvaukset vanhemp�en kanssa
tehtävästä yhte�styöstä v��ttaavat s��s s��rtymään, �ossa varha�skasvatuksen �a sen
työntek��ö�den as�antunt��uutta pa�notetaan tasaverta�sta kumppanuutta
enemmän. Tässä h�erarkk�sen yhte�styösuhteen kuvauksessa vanhemmat
näyttäytyvät kasvatustehtävässään osaamattom�na.

Vastaavaa s��rtymää e� suoraan vo� tunn�staa suomala�sesta varha�skasvatuksen
oh�auksesta. S��nä korostetaan vanhemp�en mahdoll�suutta va�kuttaa
varha�skasvatuksen to�m�ntaan. Nä�n s��tä huol�matta, että he�dän tukem�sensa
todetaan myös varha�skasvatuksen tavo�tteeks�.

Suomala�s�ssa as�ak�r�o�ssa vanhemp�en �a varha�skasvatuksen yhte�styön oh�aus
näyttää perustuvan edelleen kumppanuuden ”henkeen”, kuten se kuvatt��n
OECD:n raport�ssa vuos�tuhannen alussa – va�kka �tse kumppanuus-term� on
oh�ausdokumente�sta kadonnut.

Ehkä keskustelut s��tä, m�ten varha�skasvatus vo� oh�ata lapsen kod�n
kasvuympär�stöä, e�vät ole me�llä tulleet a�ankohta�s�ks�. Nä�n s�ks�, että
suunn�telmakäytännön myötä varha�skasvatus käy lähes ka�kk�en lasten
vanhemp�en kanssa keskustelu�a lapsen kasvatuksesta n��n kotona ku�n
pä�väkod�ssa ta� perhepä�väho�dossa.

Maar�t Alasuutar�

Maar�t Alasuutar� on varha�skasvatust�eteen professor� Jyväskylän
yl�op�stossa.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto.
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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