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K I R S T I  K A R I L A

T A M P E R E E N  Y L I O P I S T O

Kohti osallistavaa toiminta-
kulttuuria

Osallisuus ja varhaiskasvatuksen ideaalit

Viime vuosikymmenen aikana kansainvälisesti 
painotettu varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatus-työn 
ideaaleina toimintatapoja, jotka haastavat 
toimintakulttuurien kehittämistä osallisuutta 
mahdollistavaan suuntaan

lapsilähtöisyys, lasten osallisuus, lasten oikeudet, lasten 
toimijuus
asiakaslähtöisyys, vanhempien osallisuus, vastuullinen 
vanhemmuus, kasvatuskumppanuus
moniammatillisuus, kasvatuskumppanuus

Miten nämä ajattelutavat kotoutuneet Suomeen ja 
varhaiskasvatusyksiköihin? Millaiseksi on muotoutunut 
varhaiskasvatuksen ammattilaisten osallisuus tässä kotoutumisen 
prosessissa?



22.10.2012

2

Monenlaisia taustoja - tarvitaan vahvempaa 
tietoisuutta näistä taustoista

oikeudet
merkityksellisyyden 

kokemukset 
voimaannuttavat

yhteisöllisyyden 
vahvistaminen

voimavarojen 
laajempi käyttö

ihminen oman 
elämänsä subjekti

Osallisuutta/toimijuutta mahdollistava 
toimintakulttuuri vielä työn alla

Lasten osallisuuden /toimijuuden mahdollistava 
kasvatuskulttuuri

Eri ammattilaisten osallisuuden mahdollistava 
työkulttuuri

Eri organisaatiotasojen toimijoiden osallisuuden 
mahdollistava työ- ja hallintokulttuuri

Vanhempien osallisuuden mahdollistava 
kasvatuskulttuuri, kumppanuuskulttuuri

Osallisuutta vahvistava johtamiskulttuuri
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Muotoutuneiden kulttuuristen käytäntöjen 
perusteiden tunnistaminen

Muutostarpeiden havaitseminen

Uudenlaisten rakenteiden ja toimintatapojen 
etsiminen

Käytäntöjen kehittäminen

Erilaisten ammattilaisten osallisuus yhteisössä

Ideaaliksi näyttää muotoutuneen harmoninen 
samanvertaisuuden ja samanlaisuuden korostus
Erilainen osallisuus ei näytä kiinnostavalta
Karila & Kupila Varhaiskasvatuksen työidentiteettien 
muotoutuminen eri ammattiryhmien ja sukupolvien 
kohtaamisissa
http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=131
09&name=DLFE-4301.pdf
kaikkien ”tasapäistä” osallisuutta tukevassa työkulttuurissa 
itse asiassa runsaasti vallankäyttöä ja osallisuuden esteitä -> 
erityisesti varhaiskasvatuksen sukupolven 
lastentarhanopettajilla pulmia osallisuuteen yhteisessä 
tiedonmuodostuksessa ja käytäntöjen kehittämisessä
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Vanhempien osallisuus yhteisössä

Karila, K. & Alasuutari, M. 2012. Drawing Partnership on Paper: 
How do the Forms for Individual Educational Plans Frame 
Parent-Teacher Relationship.  International Journal about 
Parents in Education, Volume 6 (1), 14-26.
Lapsen vasulomakkeissa vanhemmat tuotetaan tiedonantajiksi, 
paikoitellen arvioinnin kohteiksi, osin myös sopimuksen
vastavuoroiseksi laatijaksi
Varhaiskasvatuslainsäädäntö: vanhempien osallisuuden ala -> 
oman lapsen kasvatus, julkinen varhaiskasvatus yleisemminkin
Kasvatuskumppanuus tulkittu kahden samanlaisen
osallisuudeksi -> vastustus -> pitäytyminen
asiantuntijavaltaisissa käytännöissä, joissa vanhempien
osallisuus marginaalinen
Mitä vanhempien osallisuus voisi tuottaa kasvatusyhteisölle?

Osallisuuteen oppiminen yhteisössä

Osallisuuskulttuurin rakentuminen vaatii aikaa, 
uudenlaisia ajattelutapoja ja uudenlaisia 
toimintarakenteita.

Se vaatii osallisuuteen oppimista niin yksilöiltä kuin 
yhteisöiltäkin.

Parhaimmillaan se voi johtaa elämän mielekkyyden 
kokemusten lisääntymiseen, yhteiseen 
tiedonmuodostukseen ja erilaisia ”ääniä” 
huomioivien käytäntöjen rakentamiseen.


