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� Mediakulttuuri varhaiskasvatuksen 
toimintaympäristönä

� Media varhaiskasvatuksen näkyväksi tekemisen 
ja viestinnän välineenä

� Varhaiskasvatusta koskevat diskurssit ja niiden 
tuottajat mediassa

Pohdittavana tänäänPohdittavana tänään

tuottajat mediassa

� Oman kasvatusyhteisön työhön liittyvät 
diskurssit ja kielenkäyttö



� Sosiaalisen konstruktionismin viitekehys

◦ Ympäröivä maailma ja toiminta siinä nähdään 
sosiaalisena ja kulttuurisena rakennelmana, jossa 
kielellä ja kielenkäytöllä on keskeinen rooli

◦ Todellisuudesta voidaan sosiaalisissa käytännöissä luoda 
erilaisia versioita (Pietikäinen & Mäntynen 2009)

◦ Kielenkäyttö nähdään merkityksiä ja todellisuutta 

Lähestymistapa teeman tarkasteluunLähestymistapa teeman tarkasteluun

◦ Kielenkäyttö nähdään merkityksiä ja todellisuutta 
tuottavana sosiaalisena toimintana – kielenkäytöllä ja 
siihen liittyvillä valinnoilla on seuraamuksia sekä 
ihmisille että sosiaaliselle todellisuudelle (Burr 2003)

◦ Sillä, mitä ja miten puhutaan, on merkitystä!



� Diskurssin käsitteestä 

◦ Tietynlainen kulttuurisidonnainen, ajallisesti ja 
paikallisesti muuttuva kielenkäytön tapa, jolla todellisuus 
esitetään jonkinlaisena (Lehtonen 1996)

◦ Sosiaalisissa käytännöissä muodostuneita tietynlaisia 
kielenkäytön ja puheen tapoja, joilla esimerkiksi omaa 
työtä ja varhaiskasvatusta kuvataan

� Kielenkäytön funktioita

Diskurssien ja merkitysten maailmaDiskurssien ja merkitysten maailma

◦ viestinnän väline, ympäröivän maailman kuvaaja, 
sosiaalisten suhteiden ja identiteettien luoja (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009)

◦ tilannekohtaiset tehtävät ja tarkoitukset, diskursiivisten 
ja sosiaalisten käytänteiden tuottamat laajemmat 
ideologiset seuraukset (Jokinen ym. 1993)



� Varhaiskasvatus linkittyy vahvasti mediaan

◦ Media läsnä lasten arjessa – vaikuttaa kasvatuksen 
sisältöihin, mediakasvatus ’kuuluu kuvaan’ kasvatuksessa

◦ Lapsiperheet aktiivisia median ja verkon käyttäjiä –
viestintä ja vuorovaikutus siellä, missä asiakkaat toimivat

◦ Varhaiskasvatus ja päivähoito suuria massoja koskettavia 
teemoja, joista jaetaan kokemuksia ja tarinoita mediassa

Median rooli diskurssien tuottajana

Mediakulttuuri toimintaympäristönäMediakulttuuri toimintaympäristönä

� Median rooli diskurssien tuottajana

◦ Informaatio, tulkinnat, mielikuvat, merkitykset…

� Yhteisöllinen osallisuuden ja jakamisen kulttuuri

◦ Visuaalisuus, avoimuus, julkisuus, vaikuttaminen…



� Varhaiskasvatuksen näkyväksi tekeminen sekä 
viestinnän ja kasvatuskumppanuuden edistäminen

◦ Verkkosivut ja -palvelut, blogit ja muut sosiaalisen median 
foorumit sekä digitaaliset kasvunkansiot

◦ Lasten osallistaminen arjen näkyväksi tekemiseen ja 
dokumentoimiseen – mobiililaitteiden, digikameroiden ja 
blogien hyödyntäminen – lapsen ääni ja kokemukset esiin!

Sisäinen viestintä, yhteinen tiedon tuottaminen ja 

Median mahdollisuudetMedian mahdollisuudet

� Sisäinen viestintä, yhteinen tiedon tuottaminen ja 
keskustelu sekä osaamisen jakaminen yhteisössä

◦ Sisäinen blogi tai wiki, jaetut työtilat (mm. SharePoint, 
Google Drive), chat…



Kuka tuottaa varhaiskasvatusta koskevat 
julkiset diskurssit?

Varhaiskasvatusdiskurssit mediassaVarhaiskasvatusdiskurssit mediassa



Millaisin puhetavoin ja millä foorumeilla 
me varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuvaamme 

oman työmme todellisuutta eli 
tuotamme kuvaa varhaiskasvatuksesta?

Mitä puhutaan? Miten puhutaan? 

Kasvatusyhteisöt puheen tuottajinaKasvatusyhteisöt puheen tuottajina

Mitä puhutaan? Miten puhutaan? 

Missä puhutaan? Kenelle puhutaan? 

Kuka puhuu? Kenen ääni pääsee kuuluviin?



� Pro gradu -tutkimus (2012)

◦ 41 kunnan verkkosivut, aineisto syksyltä 2010

◦ Diskurssitutkimus varhaiskasvatuspuheesta kuntien 
verkkosivuilla

◦ Analyysivälineenä kehyksen käsite – kulttuuristen 
ajattelutapojen ja kielellisten valintojen muodostama 
kokonaisuus, jonka kautta varhaiskasvatuksesta puhutaan

◦ Löytyi 5 erilaista kehystä:

Päivähoidon nettisivut Päivähoidon nettisivut –– ikkuna ikkuna 
suomalaiseen varhaiskasvatukseensuomalaiseen varhaiskasvatukseen

◦ Löytyi 5 erilaista kehystä:

� Päivähoito ja hoitopaikka, Palvelu ja asiakkuus, Kuntaviestintä, 
Varhaiskasvatus ja kehittäminen, Kasvatuskumppanuus



� Varhaiskasvatukselle tuotetut tehtävät

� Teemat ja sisällöt, joihin puhe painottuu

� Kielelliset valinnat – sanastot, laatusanat, 
vuorovaikutuksen rakentamisen tavat

� Eri toimijoille tuotetut roolit – lapsi, vanhempi, 
sivujen lukija, verkkosivut, varhaiskasvatus

Kehysten puhetapojen erojaKehysten puhetapojen eroja

sivujen lukija, verkkosivut, varhaiskasvatus



� Vallitsevassa puheessa varhaiskasvatus tuotetaan 
päivähoitona ja lasten lakisääteisinä päivähoito-
paikkoina sekä kunnan tuottamina ja tarjoamina 
päivähoito- tai varhaiskasvatuspalveluina lapsi-
perheille

� Myös kuntaviestinnän puhetapa vahvasti esillä

� Puhe varhaiskasvatuksen ja kehittämisen sekä 

Varhaiskasvatus kuntien sivuillaVarhaiskasvatus kuntien sivuilla

� Puhe varhaiskasvatuksen ja kehittämisen sekä 
kasvatuskumppanuuden kehysten kautta selvästi 
vähäisempää



� Varhaiskasvatus päivähoitona sekä erilaisten 
hoitomuotojen järjestämisenä

� Päivähoitopaikan hakeminen, käyttäminen ja irtisanominen

� Informaation antaminen ja vastaanottaminen

� Vanhempien lakisääteinen oikeus valita hoitomuoto, lapsen 
oikeus saada hoitoa, kunnan velvollisuus järjestää hoito

� Vanhemmat hoitopaikan valitsijoina, hakijoina ja 
tarvitsijoina – lapsi valintoja ohjaavana kohteena ja hoidon 

Päivähoito ja hoitopaikkaPäivähoito ja hoitopaikka

tarvitsijoina – lapsi valintoja ohjaavana kohteena ja hoidon 
tarvitsijana

� Viranomaispuhetta, jossa ei kuvailevia sanoja eikä 
rakenneta vuorovaikutusta



� Varhaiskasvatus laadukkaiden ja monipuolisten päivähoito-
ja varhaiskasvatuspalvelujen tarjoamisena

� Viestintä- ja asiointikanavien tarjoaminen sekä palautteen 
pyytäminen ja antaminen

� Lapsi ja perhe palveluiden saajana ja käyttäjänä

� Sivujen käyttäjä oletetaan asiakkaaksi, jonka kanssa 
pyritään vuorovaikutukseen ja joka hakee itsenäisesti 
tietoa sivuilta

Palvelu ja asiakkuusPalvelu ja asiakkuus

tietoa sivuilta

� Suoraan lukijalle kohdistettua puhetta

� Myönteistä ja kuvailevaa puhetta, jossa paljon laatusanoja



� Varhaiskasvatus kunnallisena organisaationa ja 
toiminnastaan viestivänä kuntatoimijana

� Oletukset sivujen käyttäjästä

◦ organisaation toiminnasta kiinnostunut tiedonhakija, työtä etsivä 
kasvatuksen ammattilainen, verkkopalveluista kiinnostunut asiakas

� Organisaatiorakenne ja sen muutokset, lautakuntien 
päätökset, strategiset linjaukset, yhteystiedot, rekrytointi 
ja ajankohtaistiedottaminen

KuntaviestintäKuntaviestintä

� Kaksijakoinen puhetapa

◦ organisaatiopuhe, jota ei osoiteta kenellekään vs. verkkopalveluiden 
käyttäjän suora puhuttelu

� Lasta ei kehyksen puheessa huomioida



� Varhaiskasvatus lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
tavoitteellisena tukemisena

� Lapsen kasvua ja kehitystä tukevan kasvu- ja 
hoitoympäristön luominen vanhempien kanssa

� Lapsen ja lapsuuden sekä leikin arvostaminen

� Lapsen yksilöllisyyden ja tarpeiden huomioinen

� Lapsi tekstissä aikuisen arvostuksen, tuen ja turvan 
tarvitsijana, mutta kuvissa aktiivisena oppijana, toimijana 

Varhaiskasvatus ja kehittäminenVarhaiskasvatus ja kehittäminen

tarvitsijana, mutta kuvissa aktiivisena oppijana, toimijana 
ja osallisena vertaisryhmässään

� Laadukas ja moniammatillinen osaaminen ja kehittäminen 
varhaiskasvatuksen perustana



� Varhaiskasvatus kasvatuksellisena kumppanuussuhteena 
vanhempien kanssa

� Kotikasvatuksen tukeminen, lapsen hoidon ja kasvatuksen 
yhteinen suunnittelu ja edistäminen

� Päivähoidon aloitus kasvatuskumppanuuden käynnistäjänä

� Aloitus- ja vasukeskustelut kasvatuskumppanuuden 
muotoina

Luottamus ja vuorovaikutus

KasvatuskumppanuusKasvatuskumppanuus

� Luottamus ja vuorovaikutus

� Ei puhutella lukijaa eikä rakenneta kasvatuskumppanuutta 
verkossa

� Varhaiskasvatuksen sidosryhmät myös 
kasvatuskumppaneina



Keskeisiä kysymyksiä pohdittavaksi

� Mikä on verkkosivuston tavoite ja tarkoitus? 

◦ informointi, neuvonta ja opastus, keskustelu ja osallisuus, markkinointi…

� Kenelle se on suunnattu?

� Mitä ja miten omista palveluista ja yhteisöstä halutaan puhua?

Verkkosivujen päivitysVerkkosivujen päivitys

� Millaista sisältöä tarvitaan? 

� Millaista kieltä ja sanavalintoja käytetään?

� Millaista vuorovaikutusta käyttäjälle tarjotaan?



Millaisilla foorumeilla sinun yksikkösi 
kasvatustyöstä puhutaan ja miten?

Millaisia tulkintoja oman yhteisösi viestintä- ja 
puhetavat tuottavat varhaiskasvatuksesta? 

Kurkistus omaan viestintäänKurkistus omaan viestintään

Miten lasten tai vanhempien ääni kuuluu eri 
foorumeillanne, esimerkiksi verkkosivuilla? 


