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Tutkimukseni tehtävänä on selvittää päiväkodin työyhteisön kokemuksia pienryhmäpedagogiikasta. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 1. Mikä merkitys pienryhmäpedagogiikalla on työyhteisölle? 2. Mikä merkitys 

työyhteisöllä on pienryhmäpedagogiikassa? Tutkimus on luonteeltaan fenomenologinen tutkimus ja 

tutkimusasenteeni on eksistentiaalis-fenomenologinen. Tutkimuksen taustalla on Lauri Rauhalan (1985) 

holistinen ihmiskäsitys. Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen olemassaolon perusmuodot ovat 

tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus.  

Tutkimukseni aineisto on hankittu haastattelemalla kahta päiväkodin lapsiryhmän kasvattajayhteisöä. 

Molemmissa työyhteisöissä oli käytössä pienryhmäpedagogiikka. Haastattelut ovat muodoltaan 

ryhmähaastatteluja. Litteroin ja analysoin aineiston hyödyntäen ja soveltaen Juha Perttulan (1995, 2000) 

fenomenologista analyysimenetelmää. Tutkimukseni analyysimenetelmä sisälsi kaksi osaa ja useita vaiheita. 

Ensimmäisen analyysiosan jälkeen muodostin työyhteisöjen yksilökohtaiset merkitysverkostot. Yksilökohtaiset 

merkitysverkostot mielletään tässä vaiheessa ehdotelmiksi yleisestä tiedosta. Aineiston analyysin toisessa 

osassa muodostin työyhteisöjen yhteisen yleisen merkitysverkoston. Yksilökohtaiset merkitysverkostot ja 

yleinen merkitysverkosto vastaavat tutkimuskysymyksiini. Tämän jälkeen seurasi tutkittavan ilmiön 

ymmärtäminen. Muodostin dialogin tutkimukseni tulosten sekä aikaisempien tutkimusten välille. 

Yleisestä merkitysverkostosta muodostui viisi merkitystihentymää: Ammatillisuus, työyhteisön yhteistyö, 

työyhteisön työhyvinvointi, lapsen hyvinvointi ja kasvatuskumppanuus. Nämä merkitystihentymät ovat 

molempien työyhteisöjen merkitysverkostojen keskeisimpiä tuloksia. Merkitystihentymät kertovat työyhteisön 

näkökulmasta pienryhmäpedagogiikassa. Pienryhmäpedagogiikka vaatii työyhteisöltä ammatillisuutta, mutta 

myös mahdollistaa oman ammatillisuuden hyödyntämisen. Yhteinen suunnittelu, kokeilu ja arviointi koettiin 

tärkeäksi osaksi pienryhmäpedagogiikkaa. Työyhteisöt kokivat pienryhmäpedagogiikan vaikuttaneen 

myönteisesti myös heidän työhyvinvointiinsa. Pienryhmäpedagogiikka mahdollistaa lapsen hyvinvoinnin ja 

yksilöllisyyden huomioimisen. Lisäksi työyhteisöt kokivat, että pienryhmäpedagogiikka mahdollistaa 

laadukkaamman kasvatuskumppanuuden lapsen vanhempien kanssa. 

Olen arvioinut työn luotettavuutta Perttulan (1995) esittämän yhdeksän fenomenologisen tutkimuksen 

luotettavuuden kriteerin mukaan. Työn luotettavuutta lisää se, että olen tuonut avoimesti esiin koko 

tutkimusprosessin. Olen selventänyt jokaista tutkimusvaihetta ja havainnollistanut niitä esimerkeillä. 

Tutkimukseni tulokset on suunnattu erityisesti päiväkodin kasvattajayhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita 

pienryhmäpedagogiikasta ja oman työnsä kehittämisestä. Tutkimukseni tulokset ovat tuoretta ja arvokasta 

tietoa pienryhmäpedagogiikasta ja työyhteisön roolista sen toteuttajana. 

Asiasanat Fenomenologia, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, pedagogiikka, pienryhmät, päiväkodit, 

varhaiskasvatus   
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1 JOHDANTO 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee pienryhmäpedagogiikkaa työyhteisön näkökulmasta. Tut-

kimukseni keskittyy erityisesti siihen, mikä merkitys pienryhmäpedagogiikalla on työyh-

teisölle ja mikä on työyhteisön merkitys pienryhmäpedagogiikassa. Tutkimukseni on jat-

koa keväällä 2013 tekemälleni kandidaatin tutkielmalle, jossa tutkin päiväkodin arjen pien-

ryhmäpedagogiikkaa. Löysin tutkimukseni tuloksista useita jatkotutkimusaiheita, joista 

työyhteisön näkökulma tuntui erityisen merkittävältä ja tärkeältä tutkia. 

Tutkimukseni on hyvin ajankohtainen, sillä päiväkodin suuret ryhmäkoot ja pienryhmäpe-

dagogiikka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita mediassa sekä kasvattajien keskuudessa 

(esim. Yle, 2014; OAJ, 2014). Uusi varhaiskasvatuslaki on tällä hetkellä valmisteilla, sillä 

vanha päivähoitolaki on vuodelta 1973. Uuden varhaiskasvatuslain valmistelussa on esitet-

ty, että uuden lain tulisi määritellä myös päiväkodin lapsiryhmien enimmäiskoko. (Laki 

lasten päivähoidosta, 1973/36; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.) Lisäksi useiden kunti-

en ja päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmat kertovat, miten pienryhmäpedagogiikka on 

keskeinen toimintamuoto. Nämä asiakirjat eivät kuitenkaan yleensä kerro sen enempää, 

mitä pienryhmäpedagogiikalla tarkoitetaan päiväkodin arjessa tai työyhteisön näkökulmas-

ta. Lisäksi päiväkodin työntekijöiden koulutus ja ammatillisuus ovat herättäneet laajaa 

keskustelua varhaiskasvatuksen kentällä sekä uuden varhaiskasvatuslain valmistelussa 

(esim. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014; Kalliala, 2008). 

Päiväkotien suuret lapsiryhmät ovat kuitenkin vain yksi syy lasten jakamiselle pienryh-

miin. Käytän tutkimuksessani termiä pienryhmäpedagogiikka, jolla viittaan toiminnan pe-

dagogiseen tarkoitukseen. Pienryhmäpedagogiikalla on tutkittu olevan lapselle kognitiivi-

sia, sosiaalisia ja emotionaalisia etuja. Pienryhmässä lapsi voi esimerkiksi ilmaista itseään 

paremmin, saada palautetta aikuiselta sekä myös vastata palautteeseen. (Wasik, 2008.) 

Tutkimukseni kiinnittää huomion päiväkodin lapsiryhmän pedagogiikan toteuttajiin ja 

mahdollistajiin, kasvatusvastuulliseen työyhteisöön. Kuten Wasik (2008) toteaa, on pien-

ryhmäpedagogiikkaa tutkittu hyvin vähän. Tämä lisäsi mielenkiintoani aiheeseen, mutta 

myös teki siitä haastavan, kun vertailukohdetta aiempaan ajankohtaiseen tutkimuskeskuste-

luun oli hyvin vähän. Kasvattajayhteisön ja työntekijöiden vaikuttavuudesta päivähoidon 

laatuun on kuitenkin tehty tutkimusta (esim. Kalliala, 2008; Perho & Korhonen, 2012). 
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Nämä tutkimukset tukevat ajatustani siitä, että kasvattajayhteisöä pienryhmäpedagogiikas-

sa on merkityksellistä tutkia tarkemmin tutkimuksessani. 

Tutkimukseni on eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus, jossa suuressa roo-

lissa on fenomenologinen tutkimusasenteeni. Tutkimukseni aihe sopii hyvin fenomenolo-

giseen tutkimukseen. Fenomenologisessa psykologiassa tutkimusaiheiden kirjo on käytän-

nössä rajaton, sillä ihminen on jatkuvasti tajunnallisessa, merkityksiä luovassa suhteessa 

niin sisäisen kuin ulkoisenkin todellisuuden kanssa. Fenomenologisen psykologian tutki-

muksen pyrkimyksenä on saada esiin tutkittavan välittömässä todellisuudessa muodostuvia 

merkityksiä. Tutkijana pyrin saamaan tutkittavat kuvaamaan heidän arkipäiväisen elämän-

sä tilanteita, joissa tutkittavaan aiheeseen liittyvät kokemukset ovat muodostuneet. (Perttu-

la, 1995, s. 64.) Koska tutkimukseni on eksistentiaalis-fenomenologinen, on myös Lauri 

Rauhalan esittämä holistinen ihmiskäsitys suuressa roolissa (Rauhala, 1985).  Luvussa 2 

esittelen tarkemmin käyttämääni fenomenologista metodia, ontologiaa ja epistemologiaa 

sekä tutkimusasennettani. Ne johdattelevat lukijan ymmärtämään tutkimukseni metodia ja 

lähtökohtia. Fenomenologinen tutkimusasenteeni on läsnä koko tutkimuksessani, jonka 

johdosta olen kirjoittanut tutkimukseni kulun ja sisällön mahdollisimman avoimesti auki 

lukijalle.  

Tutkimukseni luvuissa 3, 4 ja 5 esittelen oman esiymmärrykseni pienryhmäpedagogiikasta. 

Esiymmärryksen tarkoituksena on kertoa lukijalle avoimesti se, mitä ymmärrän jo ennes-

tään aiheesta. Esiymmärrykseni runkona toimii kandidaatin tutkielmassani ollut teoreetti-

nen viitekehys, joka luonnollisesti vastasi omaa sen hetkistä esiymmärrystä. Tämän jälkeen 

esittelen luvussa 6 tutkimukseni tehtävän ja ongelmat. Ne kertovat sen, mitä tutkimukses-

sani haluan saada selville. 

Luvussa 7 esittelen tutkimukseni aineiston hankintatavan, aineiston analyysimetodin sekä 

itse analyysiprosessin. Aineiston hankintatapana käytin haastattelua, jossa haastattelin kah-

ta eri päiväkotien työyhteisöä ryhmähaastatteluna. Analysoin litteroidun aineiston Perttulan 

(2000) aineistonanalyysimenetelmällä. Kahdeksannessa luvussa kerron tutkimukseni tu-

lokset. Tulokset muodostuivat monivaiheisen analyysiprosessin aikana työyhteisöjen 

omiksi yksilökohtaisiksi merkitysverkostoiksi ja ne yhdistäväksi yleiseksi merkitysverkos-

toksi. Luvussa 9 tarkastelen tutkimukseni tuloksia nostamieni merkitystihentymien kautta. 

Tässä luvussa tutkimukseni tulokset käyvät dialogia aiemman tutkimuskirjallisuuden kans-

sa. Luvussa 10 esittelen tutkimukseni luotettavuuden, eettisen pohdinnan sekä tutkimukse-
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ni kokonaisuuden pohdinnan. Tässä luvussa kokoan tutkimukseni kokoon ja esitän mah-

dollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 TUTKIMUKSEN TIETEENTEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA 

METODOLOGISET VALINNAT 

Tämän luvun tarkoituksena on selventää lukijalle tutkimukseni tieteenteoreettisia lähtökoh-

tia ja metodologiaa. Perttula (1995, s. 108) painottaa, että tutkimuksen lähtöoletusten ja 

tutkimusprosessin kulun yksityiskohtainen reflektointi ja kuvaaminen liittyvät oleellisesti 

tutkimuksen luotettavuuteen. Alaluvussa 2.1 käsittelen aluksi tutkimukseni lähtökohtia eli 

fenomenologista tutkimusotetta ja selvitän, mitä se pitää sisällään. Tämän jälkeen syven-

nyn alaluvussa 2.2 tutkimukseni ontologiaan ja epistemologiaan, jotka ovat merkittävä osa 

fenomenologista tutkimusotetta. Alaluvussa 2.3 käsittelen tarkemmin tutkijan fenomenolo-

gista tutkimusasennetta. 

2.1 Fenomenologinen tutkimusote 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Käsite kvalitatiivinen viittaa yleisesti tutkimus-

aineiston tekstimuotoisuuteen. Tutkimusaineisto ei välttämättä ole alun perin kielellisesti 

tuotettua, mutta aineiston analyysia varten se muutetaan aina kielelliseen muotoon. Kvali-

tatiivisen tutkimusaineiston hankinta ja sen analyysi edellyttävät luonnontieteellisestä tut-

kimustavasta poikkeavia tutkimusmenettelyjä, jonka johdosta kvalitatiivinen -käsite voi-

daan nähdä koskevan koko kielellisellä tutkimusaineistolla operoivaa tutkimuksen proses-

sia. Kvalitatiivisella tutkimusotteella viitataan kvalitatiivisen tutkimusaineiston lähestymis-

tapaan. (Perttula, 1995, s. 52.) Oma kvalitatiivinen tutkimusaineistoni on haastatteluiden 

nauhoitteista litteroitua tekstiä. 

Kvalitatiivinen tutkimusote ei sisällä vain yhtä tutkimusaineiston lähestymistapaa, vaan 

esimerkiksi Tesch (1990) luettelee niitä 26 erilaista. Hän on jakanut kvalitatiivisen tutki-

musotteet neljään luokkaan tutkimusintressien mukaisesti. Tämä jako selkeyttää sitä, mihin 

tutkimusotteet kiinnittävät erityistä huomiota omassa tutkimuskäytännössään. Tämän jaon 

mukaan fenomenologia kuuluu kolmanteen luokkaan, jossa painopisteenä on merkityksen 

ymmärtäminen tekstissä tai toiminnassa.  

Fenomenologia on alun perin filosofiaa. Niin sanotun puhtaan fenomenologian perustan 

luonut teoreetikko on Edmund Husserl. Hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli palauttaa 

filosofian johtava asema, mikä sillä oli aiemmin ollut tieteessä. Keskeinen huomio feno-
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menologisen filosofian ja psykologian suhteesta on, että ne lähtökohtaisesti analysoivat 

todellisuuden eri tasoja, jolloin niiden tavoitteet poikkeavat toisistaan. Kun fenomenologi-

nen filosofia on kiinnostunut todellisuuden rakentumisesta, on fenomenologinen psykolo-

gian kiinnostus reaalisisältöisessä tasossa sellaisena, kuin se ilmenee ihmisen kokemukses-

sa. (Perttula, 1995, s. 6, 38.) Tutkimukseni on empiiristä fenomenologista psykologiaa, 

jossa tutkitaan ihmisten kokemuksia. 

Perttulan (2000, s. 428) mukaan fenomenologia tarjoaa tutkimustyölle yhtenäisen lähtö-

kohdan, vaikka onkin monimuotoinen ajattelutapa. Fenomenologisen tutkimuksen ydin, ja 

samalla myös tutkimuksen tieteellisyyden alkupiste, on tutkittavan ilmiön ensisijaisuus. 

Fenomenologia on monikerroksista tajuntatiedettä, sillä siinä ollaan kiinnostuneita siitä, 

mitä on ihmisen tajunta, miten se rakentuu ja toimii sekä siitä, millaisista kokemuksista se 

muodostuu.  Empiirinen eli kokemusperäinen kysymys johdattaa fenomenologia toisen 

arkielämän ymmärtämiseen. Silloin fenomenologi kysyy, millaisista kokemuksista muo-

toutuu todellisuus, jonka keskelle ihmiset elävät.  (Perttula, 2000, s. 428–429.) 

Fenomenologinen tutkimusote tutkii kokemuksia. Kokemuksella tarkoitetaan hyvin laajasti 

ihmisen suhteen kokemuksellisuutta omaan todellisuuteensa, maailmaan, jossa yksilö elää. 

Eläminen nähdään kehollisena toimintana ja havainnointina sekä samaan aikaan koetun 

ymmärtävänä jäsentämisenä. Yksilön suhde toisiin ihmisiin, kulttuuriin ja luontoon ilme-

nee hänen omista kokemuksistaan. Vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa syntyvät ko-

kemukset. Fenomenologisessa psykologisessa tutkimuksessa halutaan selvittää tutkittavien 

välittömässä todellisuussuhteessa muodostuvia merkityksiä. (Laine, 2007, s. 29.) Omassa 

tutkimuksessani tutkin työyhteisöjen kokemuksia pienryhmäpedagogiikasta ja niiden mer-

kitystä sen toteutuksessa. 

Fenomenologisen ilmiön tutkimisessa on oltava kurinalainen metodi, joka on keskeinen 

osa fenomenologiaa. Metodin lopullinen muoto muotoutuu tutkijan teoreettisten sitoutu-

misten ja empiirisen ilmiön peruslaadussa. Deskriptiivinen eli puhdas fenomenologia nä-

kee ilmiön kuvaamisen mahdollisena ja samanaikaisesti metodin ytimenä. Ilmiön tutkimus 

on hermeneuttisen fenomenologian näkökulmasta tulkinnallista ja samalla tutkijan tekemä 

metodinen työ nähdään siitä käsin. Fenomenologisten metodien moninaisuus johtuu vaati-

muksista, jotka tulevat empiirisistä ilmiöistä. Tutkijalla on enemmän velvoite kuin lupa 

muokata fenomenologista metodia tutkittavaan ilmiöön sopivaksi. Tutkittava ilmiö asettaa 

päämäärän, kun taas metodi tekee työn. (Perttula, 2000, s. 429.) 
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Tutkimukseni teoreettinen lähtökohta on eksistentiaalis-fenomenologinen, joka on yhdis-

telmä deskriptiivistä ja hermeneuttista fenomenologiaa. (Perttula, 2000.) Juha Perttula on 

liittänyt Lauri Rauhalan filosofian ja Amadeo Giorgin fenomenologisen metodin yhteen 

(Virtanen, 2006, s. 164). Oma tutkimukseni pohjautuu hyvin pitkälle Perttulan metodiin ja 

ajatuksiin. Kun tutkitaan eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta tajunnallisia ko-

kemuksia ja koettua maailmaa, muotoutuu kaksiosainen fenomenologinen tutkimusmetodi 

(Perttula, 2000, s. 430). Käsittelen tätä kaksiosaista fenomenologista analyysimetodia tar-

kemmin luvussa 7 aineiston esittelyn ja analyysiprosessin yhteydessä. 

2.2 Ontologia ja epistemologia 

Ilman ontologista analyysia eli ilmiön perusolettamuksen etukäteistä erittelyä, tutkimus on 

vain sattumalta tieteellistä (Perttula, 2000, s. 428–429). Ontologisella erittelyllä tarkoite-

taan sitä, millainen todellisuuden olemus on ja mitä voimme tietää siitä. Laadullisessa tut-

kimuksessa ontologinen erittely haluaa paljastaa, kuinka tutkittava on laadullinen. (Virta-

nen, 2006, s. 164–165. ) Fenomenologin asettama ontologinen kysymys haluaa selkiyttää 

hänen omaa ihmiskäsitystään eli käsitystä ihmisenä olemisen tavoista. Tällöin fenomeno-

logi kysyy, millaista olentoa voi kutsua ihmiseksi. Tieto-opillisen eli epistemologisen ky-

symyksen johdattamana mietitään tietämisen rajoja, jolloin kysytään, mitä voin tietää itses-

täni ja muista ihmisistä. Näiden kysymysten kautta tutkija luo käsityksen siitä, mitä on 

tieteellinen tieto. (Perttula, 2000, s. 428–429.) 

Perttulan (1995, s. 71) mukaan tutkijan täytyy tuoda julki oma ihmiskäsityksensä tutki-

muksessaan. Tämä on merkittävä osa eksistentiaalista fenomenologiaa ja verrattaessa puh-

taaseen fenomenologiaan. Tutkimukseni taustalla on Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsi-

tys, joka on eksistentiaalisen fenomenologian taustalla oleva ihmiskäsitys. Holistisen ih-

miskäsityksen luonteeseen kuuluu keskeneräisyys. Perttula (1995, s. 109) painottaakin, että 

on tärkeä oivaltaa, miten tietyn ihmiskäsityksen omaksuminen ei tee tutkimuksesta toden-

mukaista ja muista, toiseen ihmiskäsitykseen perustuvista tutkimuksista ei-

totuudenmukaisia. 

Lauri Rauhala on määritellyt reaaliontologiset ja epistemologiset perusteet eksistentiaalis-

fenomenologisia erityistieteitä varten, jotka perustuvat Edmund Husserlin ja Martin Hei-

deggerin filosofioihin. Heideggerin tavoin, Rauhala pitää tulkintaa ja ymmärtämistä eli 

hermeneutiikkaa ihmisen olemiseen kuuluvana, erottamattomana asiana. (Niskanen, 2005, 
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s. 106–107.) Rauhalan (1985, s. 25) mukaan olennosta tulee ihminen kolmessa olemisen 

muodossa eli tajunnallisuutena, situationaalisena ja kehollisuutena. Yhdessä näistä ole-

misenmuodoista rakentuu ykseys nimeltään ihminen. Eri ihmistieteissä nämä kolme olemi-

sen tapaa ovat eri tavoin tutkimuskohteena. (Niskanen, 2005, s. 106–107.) 

Rauhalan mukaan tajunnallisuus ihmisenä olemisen muotona käsittää tajunnan inhimillisen 

kokemisen kokonaisuudeksi. Ihminen on tajunnallinen olento, jonka toiminta suuntautuu 

kohteeseen. Tästä taas syntyy elämys. Tajunta muodostaa muun muassa tietämisen ja tun-

temisen. Hänen mukaansa kehollisuus ilmenee ihmisen olemassaolon orgaanisena tapah-

tumana, johon kuuluvat muun muassa solut, aivot ja hermosto. Orgaaninen olemassaolo ei 

ole käsitteellistä tai symbolista. Rauhalan määrittelemä kolmas olemassaolon muoto on 

situationaalisuus ihmisen olemassaolon muotona. Se tarkoittaa ihmisen oman elämäntilan-

teisuutta ja sen mukaisesti kietoutuneisuutta todellisuuteen, esimerkiksi kulttuuriin. Elä-

mäntilanteet ovat joko sellaisia, joihin ihminen ei ole voinut vaikuttaa, esimerkiksi ikä tai 

vanhemmat tai sellaisia, joihin hän on taas voinut vaikuttaa, kuten koulutus. Rauhalan mu-

kaan situaatio vaikuttaa olemiseen ihmisenä. Kokemusta tutkittaessa tutkitaan samalla, 

missä tämä kokemus on. (Rauhala, 1985, s. 25–33.) 

Reaalisista kokemuksista saatava yleinen tieto on peruslaadultaan enemmän tutkijan konst-

ruoimaa kuin yksilökohtainen tieto. Tämän asian toteaminen helpottaa tutkijan kamppailua 

tiedollisen siirtymän kanssa. Ihmisten kokemuksista on mahdotonta nähdä yleistä tietoa 

samaan tapaan kuin yksilökohtainen tieto vastaa parhaimmillaan kokemuksen ydintä yksi-

lön tajunnalle. Eksistentiaalinen fenomenologia ei kuitenkaan luovu pyrkimyksestään de-

skriptiivisyyteen. Tutkimus on fenomenologista, kun metodi antaa tutkittavalle ilmiölle 

mahdollisuuden asettua nähtäväksi. Yleiseen tietoon koskien kokemuksia, voidaan päätyä 

monella tavalla. Yleinen tieto ei kuitenkaan saa olla todennäköistä eikä mahdollista tietoa 

ilmiöstä, vaan yleisen tiedon on oltava kattavaa. Silloin tieto sisältää kaiken yksilökohtai-

sesti olennaisen tiedon, mutta ei mitään yksilökohtaisen tiedon kanssa ristiriitaista. (Perttu-

la, 2000, s. 430–431.) 

Yleisen tiedon kattavuuden vaatimus nousee eksistentiaalis-fenomenologisista lähtöoletuk-

sien ulottamisesta ontologiselle eli ihmisen perusolemusta kysyvälle tasolle. Eksistentiaali-

selle fenomenologialle yleisen tiedon kattavuus on sitä, että yleinen tieto säilyttää tutki-

mukseen osallistuneiden ihmisten kokemuksiin yhteyden ja välttää mahdollisten kokemus-

ten ideamaailmaan eksymisen. Se olettaa myös, että pyrkimys nähdä ilmiö yleispätevänä 
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merkitsee mahdollista vaaraa etääntyä ihmisen tavasta toteutua. Vaara voi toteuta jos tutki-

ja kadottaa yksilön. (Perttula, 2000, s. 431.) 

2.3 Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimusasenne 

Ihmisellä on maailmaan tavallisesti luonnollinen suhde. Asioiden olemista tietynlaisena 

pidetään asiaan kuuluvana.  (Varto, 1994, s. 12.) Jotta voin tutkijana valita luotettavat tut-

kimusmenetelmät, on minun ennen empiiriseen tutkimukseen syventymistä selkeytettävä 

käsitystäni tutkimani ilmiön perusluonteesta (Lehtomaa, 2005, s. 163). Myös Virtanen 

(2006, s. 167) mainitsee, että ennen tutkimukseen lähtemistä, on fenomenologisessa tutki-

muksessa pysähdyttävä hetkeksi pohtimaan omaa suhdettaan tutkimukseen. Hänen mu-

kaansa tutkijalla on aina tutkimusta aloittaessaan jotain oletuksia tutkimuskohteestaan. 

Aiemmissa luvuissa 2.1 ja 2.2 käsittelin fenomenologista tutkimusta ja analysoin tutkimuk-

sen ontologiaa ja epistemologiaa, jotka osaltaan jo kertovat tutkimusasenteestani. Seuraa-

vaksi erittelen ja täydennän kuitenkin vielä tätä tutkimuksen kannalta merkittävää aihetta, 

sillä koen tutkimusasenteeni selventämisen merkittävänä osana tutkimustani. 

Virtasen (2006, s. 167) mukaan mielenkiinto kuuluu tutkimuksen tekemiseen. Tällä mie-

lenkiinnolla hän tarkoittaa tutkimuksellista mielenkiintoa eli intressiä. Oma tutkimusintres-

sini muodostuu osittain omasta ammatillisuudestani, lastentarhanopettajuudestani ja mie-

lenkiinnostani kehittää päiväkodin työyhteisön työmenetelmiä. Mielenkiinto syntyy omista 

kokemuksistani ja näkemyksistäni päiväkotien työkulttuurissa.   

Luotettavassa kokemuksen tutkimuksessa edellytetään tutkijan ihmiskäsityksen ja tutki-

musmenetelmän olettaman ihmiskäsityksen esiintuomista. Tutkijan esiymmärryksestä pal-

jastuu hänen ihmiskäsityksensä. (Lehtomaa, 2005, s. 163.) Olen tuonut esiin omaa esiym-

märrystäni pienryhmäpedagogiikan kokonaisuudesta pääluvuissa 3, 4 ja 5. Mielestäni on 

tärkeää tuoda esiin se, millainen oma ymmärrykseni oli aiheesta ennen tutkimukseni toteu-

tumista. Aiemmissa luvuissa 2.1 ja 2.2 käsittelin Lauri Rauhalan ihmiskäsitystä, joka on 

eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimukseni taustalla. Virtanen (2006, s. 167) mainitsee 

ihmiskäsityksen ilmentyvän tutkimuksesta joko tutkijan tiedostamana tai tiedostamatta. 

Hänen mukaansa tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeä luoda lukijalle kuva teki-

jöistä, jotka ovat olemassa tutkimusprosessiin lähdettäessä. Lehtomaa painottaa, miten tut-

kijan tulisi tarkastella asioita ihmetellen kuin pieni lapsi maailmaa tutkiessaan. Voidaan 

ajatella, ettei tutkijan tarvitse piilottaa omaa ihmiskäsitystään, kun ihmiskäsitys ymmärre-
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tään tutkijan selityksenä ihmisestä olentona. Silloin tutkimus on johdonmukaista. (Lehto-

maa, 2005, s. 163–164.) 

Fenomenologinen tutkimus muotoutuu tutkijan, tutkittavan sekä tilanteen erityislaatuisuu-

den perusteella. Jokainen tutkimus on tilannekohtainen, joka vaatii tutkijalta harkintaa sii-

tä, miten toimia, jotta tutkimuksessa saavutetaan toisen kokemus ja ilmaisujen merkitykset 

mahdollisimman autenttisesti. (Laine, 2007, s. 33–34.) Varton (1994, s. 122) mukaan tie-

don hankinnan kannalta tutkijan objektiivinen asenne on toivottava. Tällä tavoin tiedon 

sisältö ei synny henkilökohtaisista käsityksistä, vaan objektista. Hän tarkoittaa objektiivi-

sella tavalla, että on tutkijasta riippumatonta, mistä tietoa halutaan. Fenomenologisen re-

duktio-menetelmän avulla epäolennaiset asiat pyritään siirtämään syrjään ja huomio keski-

tetään tutkittavan ilmiön olennaisuuksiin (Lehtomaa, 2005, s. 164–165). Tutkija pohtii, 

kuinka voisi ymmärtää toisen ilmaisujen omalaatuisuuden niin, ettei oma esiymmärrys 

tulkitse toisen puheita tutkijan omien lähtökohtien mukaan. Tutkimukseen kuuluu ajoittain 

kriittisiä vaiheita, jolloin tutkija on itsekriittinen ja kyseenalaistaa omia tulkintojaan. Ref-

lektoinnin kautta tutkija on mahdollisimman tietoinen omista lähtökohdistaan tutkimukses-

sa. (Laine, 2007, s. 33–34.)  

Lehtomaan (2005, s. 165) mukaan reflektointia ja mielessä tapahtuvan syrjään laittamista 

kutsutaan myös sulkeistamiseksi. Jos tutkijana tunnistan oman ihmiskäsitykseni tai ennak-

koluuloni, voin paremmin tarkkailla niiden vaikutusta omiin tulkintoihini. Tutkijan oman 

perspektiivin laajentaminen kriittisesti alkaa, kun hän ottaa välittömästi etäisyyttä spontaa-

nisti nousevaan tulkintaan. Tämän spontaanin ymmärryksen kyseenalaistamisesta alkaa 

tutkimus. Tutkimukselliselle tasolle pääsyä auttavat kriittinen asenne sekä reflektointi. 

Tämän jälkeen alkaa sen etsiminen, mitä me tutkimuksessa etsimme eli toisen omaa ja eri-

tyislaatuista suhdetta johonkin asiaan. (Laine, 2007, s. 34.) Lehtomaan (2005, s. 165) mu-

kaan sulkeistaminen on tutkijan tavoite, mutta siinä onnistuminen eksistentiaalis-

fenomenologisesta näkökulmasta on rajallista. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että ko-

kemuksen tutkimus on aina myös esiymmärrettyä. 

Fenomenologiassa on erittäin merkityksellistä tiedostaa tutkimuskohdetta ennakolta selit-

tävät teoreettiset mallit, jotka ovat syntyneet tutkimusaihetta koskevasta kirjallisuudesta ja 

tutkimuksista. Nämä mallit on pyrittävä laittamaan syrjään tutkimuksen ajaksi, jotta ne 

eivät vaikuta tutkijan tulkintoihin. Kun oman aineiston tulkinta on suoritettu, otetaan ai-

emmin tehdyt tutkimukset ja teoriat mukaan keskustelemaan tutkijan tulosten kanssa. (Lai-
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ne, 2007, s. 35.) Tutkijana aiemman kirjallisuuden ja tutkimusten syrjään siirtäminen ei ole 

helppoa. Tiedostamalla tämän ongelman reflektoin oman tutkimusaineistoni käsittelyn ajan 

omia käsityksiäni. 
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3 PIENRYHMÄPEDAGOGIIKKA PÄIVÄKODISSA 

Pedagogiset toimintaympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa suomalaisissa päiväko-

deissa. 2000-luvulla suomalaisissa päiväkodeissa on siirrytty toimintaympäristöä uudella 

tavalla rakentavaan pienryhmätoimintaan. (Raittila, 2013, s. 69.) Pienryhmätoiminta on 

yhä useammassa päiväkodissa osa toimintakulttuuria, jolloin koko ryhmän suunnittelu ja-

kaantuu ja eriytyy edelleen pienryhmätasoisiksi suunnitelmiksi ja toiminnoiksi (Heikka, 

Hujala, Turja & Fonsén 2011, s. 55). Pienryhmien toiminta perustuu Karlssonin (2005) 

mukaan tiimin aktiivisuuteen, omatoimisuuteen ja yhteisten toimintatapojen hiomiseen. 

Pienryhmäpedagogiikkaa on mahdollista soveltaa päiväkodin arjen eri tilanteissa laajasti. 

Perinteisesti pienryhmiä on käytetty tuokioissa ja työskentelyssä, mutta ne soveltuvat myös 

siirtymätilanteisiin ja vapaaseen leikkiin. Osassa päiväkodeissa on käytössä omahoitajan- 

tai vastuuaikuisen-menetelmä, jossa lapset on jaettu pysyviin pienryhmiin ja jokaisella 

ryhmällä on oma opettaja tai hoitaja. Toisissa päiväkodeissa taas pienryhmiä vaihdellaan 

eri tekemisten ja tarkoitusten mukaan. Seuraavaksi käsittelen pienryhmien muotoutumista 

ja erilaisia pienryhmien muotoja tarkemmin.  

3.1 Pienryhmän muotoutuminen 

3.1.1 Pienryhmiin jakautuminen 

Pienryhmät voidaan jakaa esimerkiksi iän tai kehitystason mukaan. Samat tekijät vaikutta-

vat pienryhmän kokoon. Karlssonin (2005, s. 85) mukaan 1 - 2-vuotiaat on hyvä jakaa 

kahden tai kolmen lapsen ryhmiin ja isommat lapset voivat muodostaa noin neljän hengen 

ryhmiä. Myös Vehkalahti (2007, s. 28) mainitsee sopivaksi pienryhmän kooksi 2-5 lasta 

riippuen siitä, minkä ikäisiä lapset ovat ja mitä tehdään. Siren-Tiusanen ja Tiusanen (2001, 

s. 79.) taas ajattelevat 2 - 3-vuotiaille sopivaksi suunnitelmallisen pienryhmäoppimisen 

kooksi enintään 4 - 6-lasta ja toisella vuodella oleville lapsille mahdollisesti vain kaksi 

lasta kerrallaan. Wasik (2008) määrittää sopivaksi ryhmän kooksi alle viisi lasta, sillä hä-

nen mukaansa sen kokoisessa ryhmässä on mahdollisuus huomioida lapsen yksilöllisyys. 

Hänen mukaansa ryhmän kokoon tulisi kiinnittää huomiota myös sen mukaan, mitä ollaan 

tekemässä ja mikä on oppimisen tavoitteena. Sekä Karlssonin (2005) että Vehkalahden 

(2007) mukaan sopivan kokoinen ryhmä lisää lapsen osallistumista. Pienillä lapsilla pien-
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ryhmiin jakautumisen perusteena voi olla myös esimerkiksi kehitystason mukainen jako, 

jolloin leikit sujuvat ja leikin ohjaus helpottuu (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 143–144). 

Karlssonin (2005, s. 85) mukaan aikuisen tulee jakaa pienryhmät, jotta kaikki lapset pääse-

vät osaksi ryhmää eikä kukaan tunne itseään hylätyksi tai ulkopuoliseksi. Ryhmien on hy-

vä muodostua sekä tytöistä että pojista, eri asioista kiinnostuneista sekä esimerkiksi luku-

taitoisista ja lukutaidottomista (Karlsson, 2005, s. 85; Wasik, 2008). Kannisen ja Sigfridsin 

(2012, s. 188) mukaan sosiaalisesti taitavien lasten lähellä oleminen ja heidän kanssaan 

leikkiminen vähentävät häiriökäyttäytymistä ja edistävät myönteistä vuorovaikutusta lap-

silla, joille vuorovaikutus on haasteellista. Wasik (2008) painottaa, että pienryhmän voi 

jakaa kahdella tavalla; vapaavalintaisesti tai tarkoituksenmukaisesti. Vapaavalinnaisessa 

jaossa lapsia ei jaotella tavoitteiden tai oppimisen perusteella, kun taas tarkoituksenmukai-

sessa jakamisessa ajatellaan tiettyjä tavoitteita tai tiettyjen taitojen opettelua. Joskus pien-

ryhmät muotoutuvat itsekseen erilaisista lapsista, jolloin opettajalla on mahdollisuus ha-

vainnoida esimerkiksi lasten välisiä suhteita. 

3.1.2 Pienryhmän vaiheet  

Pienryhmätoiminnan aloitus lasten kanssa vaatii aikaa ja harjoittelua. 3 - 4-vuotialle jo 

ensimmäinen vaihe eli ryhmän nimen keksiminen voi aiheuttaa vaikeuksia. Yhteisen ni-

men valitsemisesta alkaa perustelun, sopimisen ja yhteisen toiminnan harjoittelu. (Hakkola 

& Virsu, 2000, s. 43.) Helenius (2008, s. 59–63) kuvaa selkeästi ryhmän muotoutumisen 

vaiheita, jotka soveltuvat hyvin myös pienryhmän muotoutumisen vaiheiksi. Alkutilantees-

sa, kun ryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa, lapset saattavat olla vieraita toisilleen, mutta 

alkavat muodostaa jo ensivaikutelmaa ympäristöstään. Lasten odotukset alkavat muotoutua 

jo ennen ryhmään tutustumista ja myös ensivaikutelmiin tulee kiinnittää huomiota. Lasten 

suhteet ovat uudessa ryhmässä aluksi tilannesidonnaisia, jolloin ympäristö toimii ideoiden 

antajana, ohjaa lapsia yhteen ja herättää yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Aikuinen toimii 

luottamuksellisen ilmapiirin luojana ja havainnoi lapsia. Positiivisen ja myönteisen ilmapii-

rin ja oman esimerkin kautta aikuinen ohjaa lapsia huomaamaan ryhmän säännöt. Toisiin 

tutustutaan esimerkiksi erilaisten tutustumisleikkien avulla, jolloin toisten nimet alkavat 

jäämään lapsen mieleen. 

Toinen vaihe on Heleniuksen (2008, s. 59–63) mukaan kuohuntavaihe, johon päästään 

muutamien viikkojen tai kuukausien jälkeen. Lapset etsivät omaa paikkaansa ryhmässä ja 
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kokeilevat toisiaan. Kuohuntavaiheeseen kuuluvat myös mahdolliset konfliktit lapsiryh-

mässä, kun selvitetään ja haetaan omaa paikkaa ryhmässä. Lapset etsivät omia roolejaan, 

jolloin joku osoittautuu hyväksi johtajaksi, joku parhaaksi ideoiden keksijäksi ja toinen 

hyväksi sovittelijaksi. Joku saattaa olla ryhmän hauskuuttaja, kun toinen taas on ujo ja ve-

täytyjä. Samalla lasten omat yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat tarkentuvat. 

Seuraavaa vaihetta Helenius (2008, s. 59–63) nimittää ryhmän ytimen kiinteytymisen vai-

heeksi. Tässä vaiheessa lapset ovat tutustuneet toisiinsa, löytäneet ystäviä ja oppineet, mitä 

odottaa toisilta. Tämän seurauksena ryhmä rauhoittuu. On tärkeää huomioida, etteivät 

säännöt muodostu muuttumattomiksi, jäykiksi säännöiksi esimerkiksi leikkipaikan valin-

nassa, jolloin voidaan ehkäistä lasten suhteiden laajentumista. 

Heleniuksen (2008, s. 59–63) mainitsema ryhmän erkaantumisen vaihe on myös tärkeää 

ottaa huomioon. Päiväkodissa ryhmät elävät koko ajan, koska perheet muuttavat ja uusia 

lapsia tulee ryhmään. Syksyllä osa lapsista lähtee muualle ja ryhmäprosessi joudutaan 

aloittamaan lähes alusta. Esiopetuksesta kouluun siirtyminen voi tarkoittaa koko ryhmän 

siirtymistä joko samoille luokille tai hajautumista eri kouluihin. Siirtymävaiheiden organi-

soinnissa ja ryhmien jakamisissa eri ohjaajille, on hyvä pohtia kasvatuksen jatkuvuuden 

arvoa.  

3.2 Pienryhmän toimintamuodot 

3.2.1 Tuokiot ja projektit 

Tuokio on hyvä aloittaa hiljaisuudella ja rauhoittumisella, jolloin kasvattaja selittää lapsille 

mitä tehdään (Koivunen, 2009, s. 71). Ison ryhmän yhteinen projekti voidaan jakaa pie-

nempiin osiin ja antaa jokaiselle pienryhmälle oma vastuullinen tehtävä (Vehkalahti, 2007, 

s. 28). Pedagogisen toiminnan sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä voi myös eriyttää edel-

leen eri tavoin pienryhmän sisällä, jolloin lasten yksilöllisyys tulee huomioiduksi. Pien-

ryhmässä voidaan jakaa lapsille keskenään erilaisia rooleja, tehtäviä sekä aktiviteetteja. 

Myös lapsiryhmä ja ympäristö ovat lapsen ”opettajina” varsinaisen opettajan ohella. 

(Heikka, Hujala, Turja ja Fonsén, 2011.) 

Hakkola ja Virsu (2000, s. 43) nostavat esiin lasten iän huomioinnin pienryhmän sisältöjä 

ja toimintoja valittaessa. Pienemmät lapset keskittyvät kokemusten hankintaan, niistä kes-
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kusteluun ja havaintojensa kertomiseen toisille. Tehtävät ovat usein toiminnallista ja konk-

reettista tekemistä, joissa on useita ratkaisuvaihtoehtoja. Toiminnoissa on mukana erilaisia 

ilmaisukeinoja ja tutkimisessa käytetään kaikkia aisteja. Alle kolmivuotiaiden toimintaa 

voidaan Karlssonin (2005, s. 88) mukaan suunnitella seuraamalla heidän mielenkiinnon-

kohteita ja kirjaamalla lasten leikkejä ylös. Aikuinen selvittää, miten lapsi hahmottaa maa-

ilmaa. Hän luo sen jälkeen olosuhteet ja tilanteet, joissa lapsi voi mielekkäästi toimia. 

Myös Siren-Tiusasen ja Tiusasen (2001, s. 78) mukaan on tärkeää, että alle kolmevuotiai-

den tulisi saada kokeilla, tehdä itse ja koskea käsin.  

Hakkola ja Virsu (2000, s. 43) taas mainitsevat, että 5 - 6-vuotiaat voivat jo suunnitella 

toimintaansa ja toteuttaa suunnitelmiaan osittain ilman aikuista pienryhmissä. Myös Karls-

sonin (2005, s. 88) mukaan 4 - 5-vuotiaita ja vanhempia lapsia voidaan kehottaa mietti-

mään aluksi, mitä he haluavat tutkia, tehdä ja oppia. Aikuisen tehtävänä on kerätä ja kirjata 

nämä ehdotukset ylös. 

3.2.2 Siirtymä- ja perushoitotilanteet 

Pienryhmäpedagogiikkaa voidaan hyödyntää tuokioiden lisäksi erilaisissa siirtymätilanteis-

sa. Siren-Tiusanen ja Tiusanen (2001, s. 83) pohtivat eriyttämisestä apua haasteisiin esi-

merkiksi ulkoilusta sisään tullessa. Sen sijaan, että kaikki lapset otetaan sisään ulkoilusta 

yhtenä joukkona, voidaan sisään tuloa porrastaa niin, että lapset tulevat sisään pienryhmi-

nä. Mikkola & Nivalainen (2009, s. 40–41) taas huomioivat, kuinka uloslähtö ja pukemi-

nen voidaan tehdä mukavaksi tilanteeksi, jossa lapsi oppii ja voi harjoittaa hänelle tärkeitä 

motorisia taitoja. Kun lapset on jaettu pienryhmiin, WC-käynti, säähän sopivien vaatteiden 

ja varusteiden valitseminen sekä pukeminen riittävän ajan kanssa, luovat kohtaamista ja 

yhdessäoloa aikuisten ja toisten lasten kanssa eikä oppiminen esty. Myös Koivunen (2009, 

s. 80) on huomioinut, kuinka tilanteita strukturoimalla voidaan välttää jonottamisen aiheut-

tama levottomuus ja rauhoittaa esimerkiksi uloslähtötilanne. Kasvattajan tulee nimetä vain 

sen verran lapsia valmistautumaan uloslähtöön, ettei vessaan tarvitse jonottaa. Lisäksi lap-

set voidaan koota esimerkiksi laulamaan tai leikkimään Kim-leikkiä ennen syöntiä tai ulos-

lähtöä. Muutama lapsi kerrallaan kasvattaja päästää lapsia pukemaan tai pesemään käsiään 

ja ottamaan ruokaa. 

Lasten ikä on otettava huomioon kaikessa toiminnassa, myös siirtymätilanteissa. Siren-

Tiusasen ja Tiusasen (2001, s. 82–83) mukaan alle kolmivuotiaiden päivänkulussa tulisi 
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toimia niin, että iältään nuorimmat lapset toimisivat ensin kaikissa, paitsi päiväunilta he-

räämisessä. Esimerkiksi pienimmät voivat mennä ulkoilun jälkeen suoraan ruokapöytään ja 

sen jälkeen päiväunille, kun isommilla on lauluhetki. Erityisesti iän mukaan eriyttäminen 

pienryhmiin on tärkeää ikäheterogeenisissä, esimerkiksi 1 - 4-vuotiaden ryhmissä, joissa 

lasten iän mukaiset tarpeet ovat erilaiset. 

3.2.3 Vapaa leikki 

Leikki vie kehitystä eteenpäin. Leikki on lapselle ominaista, mutta se ei kuitenkaan kehity 

itsestään, vaan vaatii yhteistoimintaa toisten kanssa. Lapsen itsetunto lujittuu leikkiessään 

toisten lasten kanssa ja jaettaessa yhteisiä kokemuksia. (Helenius & Mäntynen 2001, s. 

133.) Lasten leikkiä voidaan pitää helposti itsestäänselvyytenä ja ajatellaan, että he keske-

nään keksivät leikin. Asia ei kuitenkaan aina ole näin, sillä monilta lapsilta puuttuu konk-

reettisen työn malli ja monet lapset saavat liikaa virikkeitä. (Jantunen, 2011, s. 7.)  

Raittila (2013, s. 86–88) puhuu leikkialuepedagogiikasta, joka kytkeytyy pienryhmätoi-

mintaan. Hän tarkoittaa sillä lasten vapaan toiminnan organisoimista, jossa joko aikuiset 

rakentavat erilaisia leikkipisteitä lapsille valmiiksi tai sitten lapsille tarjotaan erilaisia tiloja 

vaihtoehtoina, joihin he saavat suunnitella ja rakentaa leikkinsä itse. Kanninen ja Sigfrids 

(2012, s. 184) korostavat kasvattajan merkitystä lasten leikissä. Kasvattaja voi pienillä teki-

jöillä ja hieman ympäristöä muokkaamalla vaikuttaa lasten välisiin luonnollisiin vuorovai-

kutustilanteisiin ja lisätä niitä. Kasvattajilta vaaditaan yhteistyötä suunnittelussa, organi-

soinnissa sekä sopimisessa, jolloin voidaan luoda edellytykset leikille sisätiloissa, jakaa 

ryhmää sekä tehdä tilaratkaisuja (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 143–144). Ryhmän ko-

koonpano, suunnitellut leikit ja toiminnot sekä käytettävät materiaalit tarjoavat monenlaisia 

vuorovaikutuksen mahdollisuuksia (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 184–185).  

Jakamalla lapset pienempiin ryhmiin vapaan leikin aikana, voidaan parantaa leikkirauhaa 

sekä lasten ja aikuisten keskittymistä. Myös lasten ystävyyssuhteet tai se, etteivät lapset 

aikuisten kokemusten mukaan tule toimeen keskenään, ovat tärkeitä jakoperusteita. Isom-

mat lapset pystyvät myös itsenäisesti muodostamaan leikkipienryhmiä eri tiloihin tai nurk-

kauksiin. (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 143–144.) Jaettaessa pienryhmiä eri leikkikes-

kuksiin, tulee huomioida sosiaalisten taitojen harjoittelun mahdollisuus sekä ryhmän toi-

mivuus. Tällöin vaaditaan aikaa suunnitteluun etukäteen sekä kasvattajan läsnäoloa ja oh-

jausta leikkikeskuksissa. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 188.) Raittila (2013, s. 86–88) 
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ehdottaa, että jokaisesta tarjolla olevasta leikistä tai leikkitilasta tehdään kuvat, joista lapsi 

voi itse valita, mihin haluaisi vapaan toiminnan aikana tehdä. Leikkialueille määritellään 

leikkijöiden enimmäismäärä, jolloin syntyy sopivan kokoisia leikkiryhmiä. Raittilan ehdo-

tuksen mukaan lapset valitsevat leikin tai leikkitilan laittamalla esimerkiksi oman nimi-

koidun pyykkipojan tai valokuvansa leikkikohteensa kohdalle. 

3.2.4 Omahoitaja-työtapa 

Suomalainen omahoitajakäytäntö on lähtöisin Clevelandista, vuonna 1940 perustetusta 

Hanna Perkins -nimisestä lastentarhasta. Suomalaisen omahoitajatyötavan kehittäjä Tarja 

Lund halusi kehittää päiväkodin hoitotyön käytäntöjä vastaamaan eri-ikäisten lasten kehi-

tystarpeisiin ja luomaan kasvuympäristön, jossa lapsen tarpeet huomioidaan mahdollisim-

man hyvin. Työtavan tarkoituksena on tuoda hoitavat aikuiset lähemmäksi lasta ja saada 

lapsen tarpeet näkyvimmiksi. Tarkoituksena on myös kehittää työkäytäntöjä, jotta van-

hemmilla on paremmat edellytykset tehdä henkilökunnan kanssa mielekästä yhteistyötä 

lapsen hyvinvoinnin takaamiseksi. (Lund, 2003, s. 240–242.) Omahoitajuuteen kuuluu 

vahvasti kiintymyssuhde teoria. Esimerkiksi Ebbeck ja Yim (2007) mainitsevat, että ai-

emmin kiintymyssuhde on ymmärretty vanhempien ja lapsen välisenä suhteena, mutta ny-

kyään kiintymyssuhde voidaan nähdä syntyvän myös päivähoidon henkilökunnan ja lapsen 

välille. 

Karikosken ja Tiilikan (2011) mukaan omahoitaja-käsitteellä viitataan lapsiryhmässä kas-

vatusvastuussa olevaan lastentarhanopettajaan tai lastenhoitajaan. Omahoitaja-käsitteen 

lisäksi voidaan puhua käsitteillä kasvattaja, aikuinen, työntekijä tai henkilöstö. Työtavalla 

halutaan organisoida toimintoja niin, että omahoitaja tai -opettaja on mahdollisimman pal-

jon oman pienryhmänsä lasten päivittäisissä toiminnoissa mukana. Myös Mikkola ja Niva-

lainen (2009) painottavat, että jokaiselle lapselle ja pienryhmälle tulisi määritellä omahoi-

taja, jonka vastuulla on lapsen päivähoidon aloitus sekä oman pienryhmän arjen sujuvuus. 

Näin lapsi voi sisäistää yhden aikuisen kunnolla ja luottaa siihen, että hänellä on turvalli-

nen ja välitetty olo. Myös Ebbeckin ja Yimin (2007) tutkimuksissa kävi ilmi, että vanhem-

pien ja työntekijöiden mielestä on tärkeää rakentaa myönteinen suhde lapsen kanssa päivä-

hoidossa. He painottivat ensisijaisen tärkeänä myönteistä kommunikointia ja rikasta kielen 

käyttöä sekä mahdollisuutta läheisyyteen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Turvallisen kiin-
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tymyssuhteen kehittymisessä vanhemmat ja työntekijät näkivät tärkeäksi viettää laatuaikaa 

lapsen kanssa olemalla emotionaalisesti tavoitettavissa ja olemalla vastavuorovaikutteinen. 

Omahoitajan tehtävänä on huolehtia vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja laatia 

esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, havainnoida lasta ja dokumentoida tehdyt 

havainnot. (Mikkola & Nivalainen, 2009.) Karikoski ja Tiilikka (2011) esittävät artikkelis-

saan omahoitajuus-menetelmää toimivaksi työtavaksi pienen lapsen siirtymäprosessissa 

kodista päivähoitoon ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Myös Lund (2003, s. 

254) ottaa huomioon työntekijöiden näkökulman lapsen aloittaessa päivähoidon. Työnteki-

jät kokivat hyväksi, että yksi työntekijä ottaa aikuisen ja lapsen vastaan ja esittelee heidät 

muille lapsille ja työntekijöille. Ebbeck ja Yim (2007) toteaa tutkimuksessaan, että päivä-

hoidon työntekijät kokivat tärkeäksi heidän ja vanhempien välisen luottamuksellisen ilma-

piiriin vaaliessaan turvallista kiintymystä lapseen. Tutkimus osoitti myös, että sekä henki-

lökunta että vanhemmat tukivat vahvasti omahoitajatyötavan (engl. a primary care-giver) 

käyttöönottoa.  

Lund (2003, s. 254) käsittelee laajemminkin henkilökunnan tuntemuksia omahoitajatyöta-

vasta. Hänen mukaansa työntekijät kokivat työtavan myötä lasten tulleen heille läheisem-

miksi ja tärkeämmiksi sekä lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen oli helpottunut. 

Arjen tilanteissa huolehdittiin oman pienryhmän lapsista. Esimerkiksi kun ollaan lähdössä 

retkelle, käytetään oma pienryhmä wc:ssä, kun ennen iso ryhmä lähetettiin itsenäisesti 

käymään wc:ssä. 
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4 LAPSI OSANA PIENRYHMÄÄ 

Varhaiskasvatuksen pedagoginen ote on vähitellen vahvistunut ja myös lapsen ja aikuisen 

välinen valtasuhde on ollut muutospaineessa. Lapsi halutaan nähdä nyt aktiivisena ja aloit-

teellisena toimijana, joka fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa 

rakentaa omaa ymmärrystään. Muutos nähdään kytkeytyvän konstruktivistiseen ja erityi-

sesti sosiokonstruktivistiseen sekä sosiokulttuuriseen näkemykseen lapsen kehityksestä ja 

oppimisesta. Lisäksi muutoksen nähdään kytkeytyvän uuteen yhteiskunnalliseen lapsitut-

kimukseen, joka korostaa näkemystä, jossa lapsi on aktiivinen ja pätevä toimija yhteisös-

sään. (Turja, 2012, s. 43.) Seuraavaksi käsitellään lasta osana pienryhmää, jossa korostuvat 

edellä mainitut näkemykset tämän päivän varhaiskasvatuksesta ja lapsesta. 

4.1 Lapsilähtöisyys 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogiikan mukaan, lapsilähtöisyys on keskeinen 

kasvattajan toimintaa ohjaava näkökulma. Lapsilähtöisyydessä korostuu käsitys siitä, että 

lapsi on aktiivinen oppija ja oman oppimisensa subjekti. Lapsen omalle oppimisprosessin 

muotoutumiselle tulee antaa tilaa, sillä viime kädessä lapsi itse säätelee oppimistaan eikä 

kasvattaja. Perusajatuksena konstruktivismiin pohjautuvassa lapsilähtöisyydessä on pyrki-

mys rakentaa kasvatuskäytännöt niin, että ne vastaisivat jokaisen lapsen omia yksilöllisiä 

tarpeita. Tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien on lähdettävä lapsesta hänen kasvatuspro-

sessissaan. Lapsi omassa sosiokulttuurisessa kontekstissaan on pääosassa kasvatuksen 

suunnittelussa. (Hujala, Puroila, Parrila ja Nivala, 2007, s. 51–52.) 

Jantusen (2011) mukaan lapsilähtöisyys on nykyisin usein väärin ymmärretty ja vaikea 

käsite. Se, että lapsi saa olla lapsi lapsen maailmassa, on aitoa lapsilähtöisyyttä. Tämä edel-

lyttää, että myös aikuinen pystyy olemaan aikuinen eli turvallinen, rajat asettava ja niistä 

kiinni pitävä aikuinen. Lapsilähtöisyys ei ole esimerkiksi sitä, että lapsen kanssa neuvotel-

laan nukkumaanmenoajoista, vaan aikuinen on se, joka päättää. Lapsilähtöisyyttä on esi-

merkiksi se, että lapset saavat osallistua ryhmän yhteisten sääntöjen laadintaan. Myös pien-

ryhmätoiminta on lapsilähtöistä toimintaa, koska siinä pyritään aikuisen ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen lisäämiseen, aitoon kohtaamiseen, lasten välisen vuorovaikutuksen oh-

jaamiseen sekä lapsen yksilölliseen huomioimiseen. 
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Lapsilähtöinen varhaiskasvatus tarkastelee Kinoksen (2001, s. 3, 30) mukaan varhaiskasva-

tusta lapsen kautta, hänen omana kasvun prosessina. Lapsi itse tutkii, kokeilee, oppii ja 

oivaltaa. Oppimisen prosessissa lapsi on aktiivisena toimijana ja oppii kokeilemalla, kysy-

mällä sekä etsimällä vastauksia näihin kysymyksiin. Kun toiminta lähtee lapsen aloitteesta, 

lisää se myös oppimismotivaatiota. Keskeinen näkökulma lapsilähtöisyydessä on ottaa 

lapsi huomioon oman minuutensa ja tietämyksensä aktiivisena luojana. 

4.2 Yksilöllisyys 

Lasten yksilölliset erot ovat merkityksellisiä oppimisessa. Näitä eroja ovat erilaiset kiin-

nostuksen kohteet ja se, minkä lapsi kokee helpoksi tai vaikeaksi oppia. Ne suuntaavat 

yksilön toimintaa ja oppimista toiminnan kautta. Oppimiseen vaikuttavat merkittävästi 

lasten kokemustausta, persoonallisuus, temperamentti, minäkäsitys ja emotionaalinen kehi-

tys. Yksilön maailmankuva rakentuu hänen kokemuksistaan, havainnoistaan, oppimisis-

taan, ajatuksistaan ja tuntemuksistaan. Maailmankuva myös ohjaa yksilöä havainnoissaan, 

havaintojen tulkinnoissa sekä niihin suhtautumisessa. Lapset tulkitsevat asioita omasta 

näkökulmastaan ja rakentavat omia merkityksiään asioille aiempien kokemusten pohjalta. 

Uuden asian merkityksellisyys on lapselle oppimisen edellytys. Ne haastavat lapsen ajatte-

lua, saavat aikaan tieto- ja ajattelurakenteiden muuttumista sekä uudelleen muotoutumista. 

(Heikka, Hujala ja Turja, 2009, s. 54.) 

Yksilöllisesti sopivia ja kunkin lapsen yksilöllistä oppimista edistäviä kokemuksia saadaan 

aikaan eriyttämällä. Opetusta voidaan eriyttää muun muassa sisällöissä, toiminnassa, pro-

sessissa, arvioinnissa, tuloksissa, tuessa sekä materiaaleissa. (Heikka et al., 2009, s. 54.) 

Koivusen (2009, s. 71) mukaan on tärkeää, että lapset huomioidaan ja tuetaan yksilöllisesti 

sekä jaetaan pienryhmiin. Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen ei ole vastakohta ryhmäs-

sä olemiselle, vaan ne täydentävät toisiaan (Munter, 2001, s. 93–94). Yksilöllinen lapsen 

kohtaaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aikuinen huolehtii siitä, että jokainen lapsi 

pääsee osallistumaan keskusteluun. Aikuinen houkuttelee myös aremmat lapset johdattele-

vin kysymyksin mukaan (Jantunen, 2011, s. 7). Sosiokulttuuriseen teoriaan kuuluva lähi-

kehityksen vyöhyke liittyy lapsen yksilöllisyyden huomioimiseen kiinteästi. Kasvattaja 

havainnoi ja keskustelee lapsen kanssa, jotta hän saa selvyyttä lapsen yksilöllisistä osaami-

sista ja oppimisen mahdollisuuksista. Teoriassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, mis-
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tä lapsi pystyy suoriutumaan aikuisen tai toisen osaavamman tuella. (Heikka et al., 2009, s. 

55.) 

Perinteisesti lasten arviointi perustuu kehityspsykologiseen tietoon. Siinä arvioidaan, millä 

tasolla normaalin lapsen kehitys on eri ikävaiheissa. Tämä tietous auttaa kasvattajaa arvi-

oimaan lapsen yksilöllistä kehitystä ja vaihtelua lasten välillä sekä huomaamaan mahdolli-

set oppimisvaikeudet sekä erityisen tuen tarpeet. Kuitenkaan pelkkä kehitystason arviointi 

ei auta selvittämään lapsen oppimiskykyä, vaan kasvattajan tulisi kiinnittää huomio sekä 

tämän hetkiseen kehitystasoon, että myös lapsen lähikehityksen vyöhykkeeseen eli niihin 

osa-alueisiin, jotka ovat kypsymäisillään. (Heikka et al., 2009, s. 57.) 

4.3 Lapsi aktiivisena toimijana 

Perinteisesti lapsuutta on tutkittu yksilöllisenä kehitysvaiheena ja lasta kehittyvänä, kasva-

vana ja oppivana yksilönä. Tämän ajattelutavan rinnalle on kuitenkin noussut lapsuuden-

tutkimuksen kautta ajatus lapsesta toimijana. Lapsi nähdään aktiivisena, kommunikoivana, 

tuottavana, ympäristöä ja kulttuuria rakentavana toimijana sekä yhteiskunnallisena vaikut-

tajana. (Lehtinen, 2009, s. 90.) 

Toimijuudella tarkoitetaan osallistumisen kautta muodostunutta identiteettiä. Siihen kuuluu 

myös tahto toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa.  Lapsi on luonnostaan aktiivinen, 

hän osallistuu ja toimii. Lapsi ei vain reagoi passiivisesti tai toista rutiineja, silloin kun hän 

osallistuu toimintaan. Erilaiset haasteet ja vaikeudet saavat lapsen pyrkimään tarkoituksel-

lisesti muuttamaan sosiaalisia suhteitaan, käytänteitään sekä fyysistä ympäristöään. (Kum-

pulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö ja Rajala, 2010, s. 23.) Lapsuuden tutkimuk-

sessa käsitteet sosiaalinen toimija (engl. social actor) ja lasten toimijuus (engl. children´s 

agency) ovat välineitä ymmärtää lapsia toimijoina. Sosiaalisen toimijan käsite keskittyy 

kuvaamaan lapsen aktiivista osallistumista arkipäiväisessä sosiaalisessa elämässä. Kun 

puhutaan lapsen toimijuudesta, kiinnitetään huomio lasten vaikuttamismahdollisuuksiin 

heidän toimintaympäristöissään sekä seurauksiin, joita lapsen toiminnalla on laajemmin 

yhteiskunnan sosiaalisissa rakenteissa ja muutosprosesseissa. (Lehtinen, 2009, s. 90.) 

Yhteisössä toimiessaan lapsi ei vain opi tietoja ja taitoja. Osallistumalla muokkautuu myös 

ymmärrys omasta minästä eli siitä, kuka hän on ja kuka hän on suhteessa toisiin. Lapselle 

muodostuu itsestään käsitys toimijana, jolla on myös oikeuksia ja velvollisuuksia ja jonka 
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ajatuksia, tunteita, tietoja ja taitoja sekä mielipiteitä arvostetaan tai ei arvosteta. (Kumpu-

lainen et al., 2010, s. 23.) 

4.4 Lapset ryhmässä 

4.4.1 Vertaisryhmä 

Vertaisryhmä on tärkeä osa pienryhmäpedagogiikkaa. Kehityspsykologian perinteessä on 

korostunut vanhemman ja lapsen välinen, erityisesti äidin ja lapsen varhainen vuorovaiku-

tussuhde. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin kiinnostuttu yhä enemmän vertaissuhteiden 

merkityksestä lapsen kehitykseen. (Salmivalli, 2005, s. 15.) Vanhemman ja lapsen välinen 

suhde luo lapselle perusturvaa ja tukee lapsen kehitystä. Se rakentaa myös olemassaolon 

varmuutta hallittavissa olevassa maailmassa sekä synnyttää lapsessa kyvyn rakastaa. Ver-

taissuhteiden avulla lapsi pääsee tutkimaan, luomaan uutta, seikkailemaan sekä löytämään. 

Lapsi antaa asioille itse mielen ja osallistuu niihin itse itselleen haasteita asettaen. Lapsi 

rakentaa elämisen kulttuuriaan, riemuitsee, riitelee ja solmii ystävyyssuhteita yhdessä ver-

taistensa kanssa. (Munter, 2001, s. 93.) 

Lapsen vertaissuhteilla tarkoitetaan samanikäisten ja suunnilleen samalla kehitystasolla 

olevien lasten kanssa luotuja suhteita. Vertaisia ovat henkilöt, jotka ovat lapsen kanssa 

suunnilleen samalla tasolla sosiaalisessa, emotionaalisessa tai kognitiivisessa kehityksessä. 

Usein vertaiset ovat ikätovereita, mutta eivät välttämättä samanikäisiä, kuin lapsi itse on. 

(Salmivalli, 2005, s. 15.) Vertaisryhmän merkitys lapsen oppimisen edistäjänä on suuri. Se 

on usein lapsen elämässä uusi ulottuvuus päiväkodissa. Osa lapsen persoonallisuutta raken-

tuu vertaisryhmätoiminnan kautta. (Hujala et al., 2007, s. 55, 66.) 

Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen ja yksilöllisen kasvun tukeminen eivät tarkoita ryh-

mässä olemisen vastakohtaa eli ne eivät sulje pois toisiaan. Päiväkodin ryhmä voidaan 

nähdä vuorovaikutusten dynaamisena kenttänä. Tätä kenttää lapset luovat yhdessä ja omal-

la toiminnallaan rakentavat siellä yksilöllisyyttään sekä syventävät omaa ainutlaatuista 

persoonaansa. Yksilöllinen ja sosiaalinen eivät näin ole toistensa vastakohtia, vaan täyden-

tävät toisiaan ja kietoutuvat toisiinsa osana ihmisen olemassaoloa. (Munter, 2001, s. 93–

94.) 
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Hakkaraisen (2002, s. 167–168) mukaan havainnot osoittavat, että jo alle kolmivuotiailla 

samanikäisten lasten seurassa oleminen näyttää vähentävän turvautumista aikuisiin. Aikui-

nen voi hidastaa lasten omatoimisuuden muodostumista, kun verrataan ikätoverien kanssa 

tapahtuvaan toimintaan. Aikuisen kanssa tapahtuva vuorovaikutus on hierarkista ja ei-

symmetristä. Tämä ei kehitä lapsen kriittisyyttä toisten sanomisista, tekemisistä ja mielipi-

teistä, samalla tavalla kuin vertaisryhmän vuorovaikutus kehittää. 

Vertaisryhmällä on tärkeä osa myös lapsen kielenkehityksessä. Kun pieni lapsi puhuu, hän 

ei kysy itseltään tai toisilta ymmärretäänkö hänen puhettaan, vaan olettaa, että hänen tar-

koittamansa viesti menee perille. Tämän ilmiön taustalla on aikuisen pyrkimys ymmärtää 

se, mitä lapsi yrittää sanoa. Näin lapsi ei saa kokemusta siitä, että hänen puhettaan ei ym-

märretä tai että sitä tulisi muuttaa, vaan yleensä tämän kokemuksen ja tunteen tuottavat 

lapsen ikätoverien yhteisö, vertaisryhmä. Lasten sopiessa yhteisistä leikeistä, on välttämä-

töntä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. (Hakkarainen, 2002, s. 167–168.) 

4.4.2 Vertaisoppiminen 

Vygotskyn ajatuksen mukaan lapsi oppii toimimalla omalla lähikehityksen vyöhykkeel-

lään. Ajatuksena on, että kun lapsi ei osaa tehdä jotakin tiettyä toimintoa itsekseen, tekee 

hän sen aikuisen tai osaavamman avustuksella. Tämä yhdessä tehty toiminta muodostaa 

lapsen lähikehityksen vyöhykkeen. Tästä ”toiminnosta” käytetään monia nimityksiä, kuten 

esimerkiksi scaffolding tai vertaisoppiminen (engl. peer tutoring). Nimitykset vaihtelevat 

sen mukaan kenen kanssa ja miten avustaminen oppimisen edistämiseksi tapahtuu. Vy-

gotskyn alkuperäinen ajatus on kuitenkin nimityksestä huolimatta tallessa, vaikka toteutus-

tapa on muokkaantunut eri aikoina. (Smidt, 2008.) 

Perinteisesti opetus ja kasvatus on ymmärretty niin, että opettajan tai kasvattajan työ on 

kohdistettu jokaiseen lapseen erikseen. Tähän perinteiseen yksilölliseen toimintamalliin 

kuuluu myös se, että opettaja tai kasvattaja on ollut keskipisteenä ja lapset ovat kommuni-

koineet hänen kauttaan opetustilanteissa toisilleen. Lasten vertaissuhteiden hyödyntäminen 

edellyttää edellä mainitun yksilöllisen toimintamallin purkamista sekä lasten keskinäisen 

vuorovaikutuksen mahdollisuuksien näkemisen kasvattajan oppimisen ohjaamisen kohtee-

na. Kasvattajan tehtävänä on tällöin lasten vuorovaikutuksen organisoiminen oppimistilan-

teissa. Mitä pienemmäksi ryhmä on jaettu, sitä helpompi vuorovaikutuksen ohjaaminen on 

kasvattajalle. (Hakkarainen, 2002, s. 169–170.) Yhdessä eri asioissa eri taitotasoilla olevat 
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lapset tukevat toistensa oppimista. Jokainen pienryhmän jäsen hyötyy toisten tiedoista ja 

taidoista. (Wasik, 2008.) 
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5 PÄIVÄKODIN TYÖYHTEISÖ PIENRYHMÄPEDAGOGIIKAN TO-

TEUTTAJANA 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, s. 16–17) mukaan varhaiskasvatuksen 

henkilöstö on moniammatillinen kasvattajayhteisö. Sen toiminta perustuu suomalaisen 

”yhteiskunnan määrittelemissä asiakirjoissa oleviin ja yhteisesti sovittuihin arvoihin ja 

toimintatapoihin”. Kasvattajayhteisö rakentaa yhteistä toimintakulttuuriaan neuvotelles-

saan yhdessä arvoista ja toimintatavoista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa paino-

tetaan myös kasvattajuuden ja sen taustalla olevien arvojen ja eettisten periaatteiden tiedos-

tamista kasvattajana. Kasvattajan toimintaa ohjaavat näkemys hoidon, kasvatuksen ja ope-

tuksen kokonaisuudesta. 

5.1 Päiväkodin moniammatillinen työyhteisö 

Päiväkodin moniammatillinen kasvattajayhteisö koostuu hyvin erilaisista koulutustaustan 

omaavista henkilöistä. Ammatillinen asiantuntijuus painottuu eri tavoin varhaiskasvatuk-

sen näkökulmasta. Päiväkodissa saattaa työskennellä muun muassa yliopistokoulutuksen 

omaavia, kasvatustieteiden kandidaatti lastentarhanopettajia, sosiaalialan ammattikorkea-

koulututkinnon suorittaneita sosionomeja sekä lähihoitajia. Koulutusmuutosten johdosta 

päiväkodissa työskentelee myös erilaisen koulutuksen saaneita, samaa työtehtävää tekeviä 

kasvattajia. Esimerkiksi lastenhoitajakoulutus on muuttunut ensin päivähoitajakoulutuk-

seksi ja sen jälkeen nykyiseksi lähihoitajakoulutukseksi. Lisäksi päiväkodeissa työskente-

lee myös työntekijöitä, joilla ei ole lainkaan päivähoitoalan koulutusta. (Karila & Num-

menmaa, 2001, s. 40–41.) Kaikkien työntekijöiden koulutuksellista ja kokemuksellista 

taustaa hyödyntävää moniammatillista työskentelyä pidetään tärkeänä (Karila, 2001, s. 

271). 

Moniammatillisuus luo uudenlaisen mahdollisuuden kehittää päiväkotityötä (Karila & 

Nummenmaa, 2001, s. 41). Koulutustasoiltaan erilaiset työntekijät tuovat osaamisensa yh-

teiseen käyttöön ja samalla luovat uutta osaamista. Moniammatillisuuden vahvuuksia ovat 

erityisosaamisten hyödyntäminen, yhteisten päämäärien luominen ja käyttöönotto sekä 

kokonaisvaltainen ja laaja-alainen varhaiskasvatustyö. Työntekijän tiedot ja taidot rakentu-

vat ja kehittyvät osallistuessa kasvatusyhteisön toimintaan. Samalla myös varhaiskasvatuk-

sen ja päivähoidon laatu sekä koko kasvatusyhteisö kehittyvät. (Kupila, 2011, s. 300–301, 
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304–305.) Ennen ammattitaito ja asiantuntijuus nähtiin yksilöllisenä taitavana toimintana, 

mutta viime vuosina niistä on tullut yhä enemmän verkostojen ja organisaatioiden kyky 

ratkaista yhdessä muuttuvia, uusia ongelmia (Karila & Nummenmaa, 2001, s. 22–23). Ku-

pilan (2011) mukaan päiväkodin sisäinen moniammatillinen toimintatapa merkitsee yhteis-

toimintaa, mutta myös ammattiryhmien välisiä etu- ja muita ristiriitoja. Myös Puroila 

(2003, s. 94) käsittelee eri ammattikuntien välistä hallinnan sekä vallan rakentumista. Hän 

toteaa, että työnjako henkilökunnan välillä nähdään enemmän tasa-arvokysymyksenä kuin 

asiantuntemus- ja ammattitaitokysymyksenä. 

Kupilan (2011, s. 305) mukaan kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta vastaa-

vana henkilönä lastentarhanopettaja on keskeisessä asemassa. Onnistuneen pienryhmätoi-

minnan edellytyksenä on kuitenkin koko työyhteisön sitoutuminen, jatkuva koulutus ja 

työntekijöiden välinen vuoropuhelu toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä. Työyhtei-

sön on mietittävä esimerkiksi tilojen käyttöä, työvuoroja, työnjakoa, suunnitteluaikaa sekä 

joka työntekijän ammattitaidon oikeaa hyödyntämistä. (Kankaanranta, Hämäläinen & Gus-

tafsson, 2005, s. 152.) Jos paikalla on useampi kuin yksi kasvattaja, tulee heidän tehdä 

työnjako keskenään (Koivunen, 2009, s. 71).  

5.2 Pedagogiikka 

Lapsesta lähtevä oppimisen pedagogiikka perustuu konstruktivistiseen näkökulmaan var-

haislapsuuden oppimisesta. Tämän opettamispainotteisen didaktiikan korvaavan pedago-

giikan taustalla ovat Vygotskyn ja Piaget´n näkemykset lapsuudesta, lapsen kasvusta ja 

kehityksestä. (Hujala et al., 2007, s. 31.) Pedagogisella prosessilla tarkoitetaan kasvatuksen 

ja opetuksen tietoisesti johdettua prosessia, joka käsittää lapsen yksilöllisen persoonalli-

suuden sekä lasten yhteisön kehittämisen. Prosessi etenee, kehittyy ja muuttuu vaiheittain. 

(Helenius, 2008, s. 52–53.) Helenius (2008, s. 52–56) on kuvannut pedagogisen prosessin 

tekijäryhmiä, joita opettaja pyrkii ohjaamaan parhain päin omien mahdollisuuksiensa ja 

kykyjensä mukaan. Näitä tekijäryhmiä ovat lapsi toiminnan keskiössä, lapsiryhmä, toimin-

tojen sisällöt, toimintojen päämuodot, organisointiin liittyvät tekijät sekä kasvattaja itse. 

Pedagogiselta kannalta tulee ottaa huomioon myös kehitysvaiheiden psykologiset erityis-

kysymykset, lasten hoidon järjestämisen tapoja säätelevä kulttuuri sekä pienten ja isompien 

lasten ryhmien väliset erot. Varhaiskasvattajuuden asiantuntijuus eriytyy työtehtävien mu-

kaisesti ja vaatii jatkuvaa työssä oppimista. 
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Kaikki ne tekijät, jotka muodostavat pedagogisen prosessin, kietoutuvat yhteen myös ryh-

mänmuodostuksessa. Hallinnolliset ratkaisut määrittävät yleensä ryhmän koon ja koostu-

muksen, mutta ryhmänmuodostustilanne säätelee sitä, mitä lasten kanssa voi tehdä ja min-

kälaisia toimintoja on tärkeää painottaa. Aikuinen vaikuttaa ryhmänmuodostuksen etene-

miseen pedagogisten tekijöiden kautta. Päiväjärjestys, toiminnan muotojen painotukset, 

sisältövalinnat ja se, miten kasvattaja valitsee sanansa sekä tilannekohtaiset ratkaisut, muo-

dostavat yhdessä ryhmän toimintakulttuurin sekä kasvatusvuorovaikutuksen tyylin ja sä-

vyn. Päiväkodissa päivä jakaantuu opettajan johtamien ja lasten itsensä säätelemien toi-

mintojen kesken. Toimintamuotojen valinta vaatii kasvattajalta harkintaa; toimivatko lap-

set yksin, pareittain, pienryhmässä, ryhmässä vai koko päiväkodin kanssa. Kasvattajan 

valitsemat käsiteltävät sisällöt, kirjavalinnat, tarinat ja keskustelut lasten kanssa ovat peda-

gogisia valintoja. Ryhmän kiinteytymiseen vaikuttavia pedagogisia keinoja ovat myös pe-

rinteet ja perspektiivit. Perinteet muodostuvat juhlapäivistä tai ryhmän omista perinteistä. 

Ne luovat myös perspektiivejä eli näköaloja, joita rakennetaan yhteisesti ponnistellen. (He-

lenius, 2008, s. 62–64.) 

Ne periaatteet ja käsitykset, jotka kasvattajat kokevat tärkeiksi ja tarkoituksenmukaisiksi, 

näkyvät arjen pienissä ja suurissa valinnoissa. Kuitenkin tietoisuus näistä periaatteista 

vaihtelee paljon. (Mikkola & Nivalainen, 2009, s. 25.) Kasvattajien pedagogisen tietoisuu-

den selkiyttäminen on edellytys käytännön kasvatustyössä lapsesta lähtevän oppimisen 

pedagogiikan toteuttamisessa. Kasvattajat saattavat olettaa toimivansa lapsilähtöisesti, 

mutta käytännössä arkirutiinit pohjautuvat paljolti aikuiskeskeisyyden perinteeseen. Oman 

toiminnan reflektointi ja johdonmukaisten valintojen tekeminen on vaikeaa ilman selkeää 

teoreettista viitekehystä. (Hujala et al., 2007, s. 27.) 

Ihmiskäsitys ja mielikuvat lapsesta ja lapsuudesta vaikuttavat kasvattajan näkemykseen 

lapsesta. Se muodostuu monivaiheisen ja laajan prosessin kautta, jossa lapsuuden ja aikui-

suuden kokemukset vaikuttavat. Kasvattajan on tärkeä tiedostaa oma ihmiskäsityksensä, 

koska se on yhteydessä toimintaan, suhtautumisessa itseensä sekä toisiin ihmisiin ja siksi 

vaikuttaa myös kasvatukseen. Ihmiskäsitys on sidoksissa aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. 

Se on osa yksilön maailmankuvaa. Ihmiskäsityksiä voidaan luokitella esimerkiksi beha-

vioristiseen, kognitiiviseen, konstruktivistiseen, humanistiseen ja holistiseen ihmiskäsityk-

seen. (Koivunen, 2009, s. 138.) Jos tarkastellaan esimerkiksi lasta konstruktivistisen ih-

miskäsityksen kautta, nähdään lapsi aktiivisena toimijana ja oman oppimisensa ja kasvunsa 

subjektina. Tavoitteet nousevat lapsen yksilöllisistä nousevista prosessitavoitteista, ja ai-
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kuisen rooli on olla lapsen oppimisen ja kasvun tukija. Lapsiryhmän roolina on toimia ver-

taisryhmänä oppimisen tukena. (Hujala et al., 2007, s. 126–127.) 

Kronqvist (2011, s. 14.) nostaa artikkelissaan esiin oppimiskäsityksen merkityksen var-

haiskasvatuksen pedagogisena pohjana. Nähdäänkö oppiminen taitojen ja tietojen muista-

misena ja mieleen painamisena, jolloin irralliset tiedot ja osaaminen korostuvat. Jos taas 

sinnikkyys, motivaatio ja ajatteleminen nähdään lapsen kehityksen kannalta merkittävinä, 

ohjautuu varhaiskasvatus tukemaan lapsen persoonallisuutta, yksilöllisyyttä ja kokonais-

valtaista huomioon ottamista. Kronqvist korostaa artikkelissaan myös pienten lasten lähi-

ryhmän tukemista ja auttamista yhteisöllisyyteen. Lapsi suhtautuu tehtäviin, leikkiin ja 

oppimiseen rohkeudella ja itseluottamuksella, kun hänellä on turvallinen olo omassa ryh-

mässään. 

Lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä, on vanha sanonta, joka sopii metaforana 

havainnollistamaan kasvatuksen ja kehityksen tärkeitä piirteitä. Vygotskyn tiedollisen ke-

hityksen teorian mukaan ajattelumme ja elämäntapamme syntyvät vuorovaikutuksessa tois-

ten ihmisten kanssa. Sosiokulttuurinen teoria on rakentunut Vygotskyn ajatusten perustalle. 

Teoria korostaa oppimisen sosiaalista ja kulttuurisidonnaista luonnetta. Oppiminen on ko-

konaisvaltainen ja dynaaminen prosessi, jolloin yksilö kasvaa osaksi yhteisön kulttuuria, 

arvopohjaa, toimintarepertuaaria sekä välineitä. Osallistumalla yksilö oppii yhteisölle omi-

naisen ajattelun sekä toiminnan välineitä. (Kumpulainen et al., 2010, s. 13.) 

5.3 Perustoiminnot ja hoito 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Stakes, 2005, s. 15–16) hoitoa tarkastellaan ko-

konaisvaltaisesti, laajasta näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen nähdään muodostavan koko-

naisuus, jossa opetukseen ja kasvatukseen on sidottuna hoito. Tästä on alettu käyttämään 

ilmausta EduCare-malli. (Stakes, 2005; Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2008, s. 

32.) 

Päiväkodin arjessa perustoiminnot voidaan suorittaa pienryhmissä. Tyypillisiä arjen pe-

rushoitotilanteita ovat ruokailu, pukeutuminen, ulkoilu, käyminen wc:ssä, päivälepo ja 

peseytyminen (Puroila, 2003, s. 46). Hoito-käsite on päivähoidossa perinteisesti liitetty 

perustoimintoihin, jolloin lapsen fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, lapsen ohjaami-

nen itsenäiseksi, omatoimiseksi sekä vastuuntuntoiseksi perustoimintoja koskevissa asiois-
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sa, ovat keskeisiä tehtäviä päivähoidossa. (Niikko, 2008, s. 70.) Myös Jantusen (2011, s. 7) 

mukaan kaikki perushoitotilanteet ovat merkittäviä kasvatus- ja oppimistilanteita. Niikko 

(2008, s. 69) mainitsee hoidon liittyvän lapsen näkökulmasta kasvun, kehityksen ja oppi-

misen tarpeisiin. Ammattikasvattajille hoidon merkityksenä on pyrkimys vastata kasvatuk-

sellisin ja pedagogisin keinoin yhteiskunnan ja päivähoidon kohdistamiin odotuksiin. 

Puroila (2003, s. 46) tarkastelee hoivakehyksen kautta hoivan kahta ulottuvuutta. Hänen 

mukaansa varhaiskasvatustyön merkitys määrittyy hoivakehyksen puitteissa hyvinvoinnin 

luomisena ja ylläpitämisenä sekä perustarpeiden tyydyttämisenä.  Myös ihmisten väliset 

läheiset suhteet, sitoutuminen ja toisesta välittäminen luonnehtivat hoivan maailmaa. Päi-

väkodin arjen kohtaamisissa on hoivalla kaksiulotteinen luonne. Sen mukaan hoiva on las-

ten fyysisestä perushoidosta huolehtimista ja myös emotionaaliset tekijät ovat keskeisiä 

hoivassa. Varhaiskasvattajien perushoidollisiin tehtäviin kuuluu lasten fyysisen kasvun ja 

terveyden edistäminen päiväkodin arjessa. Perushoidollisiin tilanteisiin kuluu sitä enem-

män aikaa, mitä pienemmistä lapsista on kyse. Tilanteissa, joissa on mukana hoivan sosiaa-

linen ja emotionaalinen ulottuvuus, varhaiskasvattaja on sitoutunut ja keskittynyt hoivan 

kohteeseen sekä puheen että tekemisen tasolla. Puroilan (2003, s. 46–50) tutkimuksessa 

varhaiskasvattajien keskeisiä keinoja hoivatessa olivat koskettaminen ja fyysinen lähei-

syys, tarkkaavaisuuden suuntaaminen sekä toiminnallisella että puheen tasolla lapseen, 

rauhoittava puhe sekä lapsen mielenkiinnon suuntaaminen. Lapsen yksilöllinen huomioi-

minen ja varhaiskasvattajan persoonallisuuden hyväksi käyttäminen liittyvät hoivan sosiaa-

liseen puoleen. 

Myös Siren-Tiusanen ja Tiusanen (2001, s. 69) painottavat, että perushoitotapahtumiin 

kannattaa panostaa. Heidän mukaansa ei ole kysymys vain perushoidosta, vaan tilanteet 

ovat kenties päivän tärkeimpiä tilanteita toteuttaa niin sanottua tunnetankkausta ja antaa 

lapsille aikaa olla aikuisten kanssa sekä kohdata lapset yksilöllisesti, läheisesti ja henkilö-

kohtaisesti. Kun perushoidon tilanteet sujuvat hyvin, pysyy lapsiryhmäkin rauhallisena. 

Tilanteet tarjoavat arvokkaita kasvatuksellisia ja itsenäiseksi oppimisen mahdollisuuksia 

sen lisäksi, että ne ovat lapsen terveyden ja vireystilan kannalta tärkeitä tapahtumia. Pien-

ten lasten tärkeimpiä kehityssuuntia ovat omatoimisuus, itsekontrolli ja itsenäisten taitojen 

harjoittelu. Näiden taitojen oppimista tehostaa lasten mahdollisuus jäljitellä isompien ja 

itseä jo taitavimpien esimerkkiä pienryhmässä. 
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5.4 Havainnointi, arviointi ja suunnittelu 

Usein pedagoginen prosessi on jaoteltu suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näiden 

vaiheiden asema ja arvostus eri päiväkotien ja työntekijöiden keskuudessa on vaihteleva. 

(Karila, 2001, s. 274.) Pedagogiikan rakentaminen alkaa opetussuunnitelman ja varhais-

kasvatustieteen antamassa viitekehyksessä lapsen ja hänen ympäristönsä havainnoinnista 

sekä arvioinnista ja etenee arviointitiedoista toiminnan suunnitteluun (Heikka et al., 2009, 

s. 8). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

ovat pohjana kuntien ja päiväkotien omille varhaiskasvatussuunnitelmille ja esiopetus-

suunnitelmille. Varhaiskasvatussuunnitelma muodostaa esiopetussuunnitelman kanssa ko-

konaisuuden, jossa on selvä jatkumo. Varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetussuunnitel-

mat ovat kunnassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjauksen välineenä ja henkilöstön 

keskeisenä työvälineenä. Koko henkilöstön tulee sitoutua suunnitelmien tuottamiseen, to-

teutukseen, seurantaan sekä arviointiin. (Stakes, 2005, s. 43–44; Opetushallitus, 2010, s. 

56.) 

Lapsen, vanhempien sekä opettajan näkemykset yhdistyvät lapsen varhaiskasvatussuunni-

telmassa. Sen tarkoituksena on toimia koko toimintakauden ajan lapsikohtaisen suunnitte-

lun ja arvioinnin perustana varhaiskasvatuksessa. Koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

merkitys ja päämäärät kytkeytyvät lapsen olemiseen mukana suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Tärkein menetelmä lapsen osallisuuden huomioimiseksi on lapsen kuuleminen. Vapaat 

keskustelut lapsen kanssa, saduttaminen, keskustelunomainen haastattelu, tallenteiden kat-

sominen lasten kanssa sekä lapsen tuotosten tarkastelu ovat esimerkkejä lapsen kuulemisen 

menetelmistä. (Heikka et al., 2009.) Varhaiskasvatuksen tiedonhankinnassa tärkeitä mene-

telmiä ovat erityisesti havainnointi vapaamuotoisesti sekä käyttämällä erilaisia lomakkeita 

ja arviointivälineitä lasten tarkkailussa. Havainnoinnin aikana kommunikointi lapsen kans-

sa tavoittaa heidän käsityksensä, ideansa ja pyrkimyksensä. (Heikka et al., 2011, s. 57.) 

Menetelmien avulla kerätty lapsikohtainen tieto voidaan koota lapsen omaksi kasvunkan-

sioksi tai portfolioksi (Heikka et al., 2009, s. 94). 

Vanhemmilta saatavaa tietoa voidaan käyttää hyväksi lapsen arvioinnissa ja opetuksen 

suunnittelussa. Vastavuoroisesti myös vanhemmat saavat tietoa lapsensa oppimisesta ja sen 

edistämisen keinoista yhteisen arvioinnin kautta. Yhdessä arvioinnin pohjalta sovitaan lap-

sen yhteiset kasvatuksen tavoitteet ja päämäärät. Vanhemmat ovat tärkeä tiedonlähde kos-

kien lapsen kiinnostuksen kohteita, elämänkokemuksia ja edistymistä. (Heikka et al., 2009, 



30  

 

  

s. 101.) Lasten yksilölliset tavoitteet ja perheiden tavoitteet tekevät ryhmän suunnitelman 

laadinnasta haasteellista. Mitä heterogeenisempi ja isompi lapsiryhmä on, sitä haasteelli-

sempaa koko ryhmän suunnitelman laadinta on. Siksi koko ryhmän suunnitelma voi edel-

leen jakautua ja eriytyä pienryhmätasoisiksi suunnitelmiksi. (Heikka et al., 2011, s. 54–55.) 

Wasik painottaa (2008) pienryhmätoimintojen suunnittelun ja ajankäytön tärkeyttä, jotta 

lapsen oppiminen ja opettajan tekemä oppimisen arviointi onnistuvat. Hänen mukaansa on 

tärkeää suunnitella se, mitä opetetaan, ryhmän koostumus, ryhmän koko ja mitä materiaa-

leja opetuksessa tarvitaan. Opettajan tulee myös suunnitella lasten kanssa käytävää keskus-

telua varten kysymyksiä sekä pohtia, kuinka kysymykset liitetään teemaan, joka on meneil-

lään ryhmässä. 

Pienryhmätoiminnassa lasten havainnoinnille ja arvioinnille syntyy realistinen ja toimiva 

perusta. Pienryhmän sisällä voidaan pedagogisia toiminnan sisältöjä, tavoitteita ja mene-

telmiä eriyttää edelleen lapsen yksilöllisyys huomioon ottaen. Opettaja liittää arvioinnin 

osaksi pienryhmien toiminnan ohjausta ja suunnittelua. Pienryhmän toimintaa sekä sen 

merkitystä lasten yksilöllisen oppimisen näkökulmasta arvioidaan jatkuvasti. Kasvatushen-

kilöstön kyky joustaa eri tilanteiden mukaan ja lasten mukaan ottaminen toiminnan suun-

nittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, ovat tärkeitä takaajia lapsen yksilöllisyyden huo-

mioimisessa. Opettaja rakentaa ja muuntelee ympäristöä arvioinnista saadun tiedon ja käsi-

teltävän teeman mukaisesti edistämään lasten yhteistoimintaa ja oppimista sekä virittämään 

uudenlaista toimintaa. (Heikka et al., 2011, s. 54–55.) 

5.5 Ryhmänhallinta 

Jakamalla suuri lapsiryhmä pienempiin pienryhmiin, voidaan helpottaa ryhmänhallintaa ja 

rauhoittaa ilmapiiriä. Puroila (2003, s. 27) ja Rouvinen (2007, s. 142) huomasivat tutki-

muksissaan, että lapsiryhmän jakaminen pienryhmiin on yleinen käytäntö päiväkodissa, 

mutta se perustui enemmän organisointiin ja ryhmänhallintaan kuin pedagogiseen näkö-

kulmaan. Koivusen (2009, s. 71) mukaan kasvattajan tulee kyetä hallitsemaan ryhmän ko-

konaistilanne niin pienen kuin isonkin ryhmän kanssa. Hallintaan vaikuttavat kasvattajan 

taito ja persoona. Hyvään hallintataitoon kuuluu esimerkiksi herkkyys aistia lapsen tarpeet, 

kyky motivoida lapsia ja hyvät vuorovaikutustaidot. Kasvattajan persoonaan vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi itseluottamus, kasvattajan oma vireystila ja tunnetila sekä kyky 

olla läsnä intensiivisesti lasta ohjatessa. 
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Wasik (2008) huomioi, että pienissä ryhmissä työskenneltäessä tarvitsi käyttää vähemmän 

energiaa ryhmän hallintaan ja opettaja saattoi keskittyä enemmän opettamiseen. Koivusen 

(2009, s. 71–72) mukaan ryhmän hallittavuuteen vaikutti myös lapsiryhmän dynaamiset 

tekijät. Hänen mukaansa kasvattajan tulee huomioida lasten toimintaympäristö ja poistaa 

lasten keskittymistä häiritsevät tekijät. Itseensä luottava kasvattaja saa pidettyä ryhmän 

rauhallisena ja hallittuna sekä herättää lapsissa turvallisuuden tunteen. Epävarman ja epä-

onnistumista pelkäävän kasvattajan seurassa lapset taas ovat todennäköisesti levottomia. 

Jos kasvattaja ei laadi selkeitä sääntöjä tai ei vaadi sääntöjen noudattamista, lapset haluavat 

kokeilla rajojaan. Jos yhden lapsen kohdalla sovitaan etukäteen poikkeavista säännöistä, 

tulee tilanne selittää ja perustella muille lapsille. Kasvattaja on ryhmän hallinnan johtaja ja 

ohjaaja, mutta se ei tarkoita hyvin tiukkaa kuria, huutamista, jatkuvaa lasten kieltämistä ja 

käskemistä tai rankaisemista. 
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimukseni on fenomenologinen tutkimus, joka pyrkii selvittämään tutkittavien välittö-

mässä todellisuussuhteessa muodostuvia merkityksiä. Tutkimukseni lähtökohtana on pyr-

kiä ymmärtämään päiväkodin työyhteisöjen näkökulmaa pienryhmäpedagogiikassa. Ihmi-

nen on koko ajan tajunnallisessa, merkityksiä luovassa suhteessa sisäiseen ja ulkoiseen 

todellisuuteen (Perttula, 1995, s. 64). Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, millaisia merki-

tyksiä työyhteisöllä liittyy pienryhmäpedagogiikkanaan. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Mikä merkitys pienryhmäpedagogiikalla on työyhteisölle? 

2. Mikä merkitys työyhteisöllä on pienryhmäpedagogiikassa? 
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7 TUTKIMUKSAINEISTON HANKINTA, ESITTELY JA ANALYYSI 

Tässä luvussa esittelen ensin alaluvussa 7.1 tutkimukseni aineiston hankintamenetelmää, 

haastattelua. Toisessa alaluvussa 7.2 esittelen tutkimusaineistoni. Kolmannessa alaluvussa 

7.3 tarkastelen aineistoni analyysitapaa ja esittelen Juha Perttulan kehittämän fenomenolo-

gisen analyysimenetelmän, joka pohjautuu Amedeo Giorgin kehittämään fenomenologisen 

psykologian menetelmään (Perttula, 1995). Perttulan esittämä fenomenologinen malli sopii 

oman aineistoni analysoimiseen. Kerron ja erittelen myös sitä, miten sovelsin tätä ana-

lyysimenetelmää omaan tutkimukseeni ja miten aineiston analyysi eteni omassa tutkimuk-

sessani. Samassa luvussa esittelemäni taulukko 1 ja taulukko 2 havainnollistavat analyysi-

prosessini kulkua. 

7.1 Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu 

Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä toimi fenomenologinen haastattelu. Fenomeno-

loginen haastattelu on laaja-alainen keino lähestyä toisen ihmisen maailmasuhdetta (Laine, 

2007, s. 37). Fenomenologinen haastattelututkimus sopii tutkimukseeni erinomaisesti. Tut-

kimuksessani selvitän päiväkodin työyhteisön kokemia merkityksiä liittyen pienryhmäpe-

dagogiikkaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelussa keskitytään elämismaailmaan, 

jolla viitataan pyrkimykseen tavoittaa haastateltavien keskeisiä sisältöjä sisältäviä koke-

muksia. Tutkimushaastatteluiden tulee olla spesifejä eli tutkittavan kuvaamien kokemusten 

tulee liittyä konkreettisiin elämäntilanteisiin, sillä ne eivät ole yleisiä mielipiteitä tai käsi-

tyksiä asioista. (Perttula, 1995, s. 67.) 

Aineistonhankinta on tärkeä osa fenomenologista tutkimusta. Fenomenologisessa tutki-

muksessa haastateltaviksi valitaan henkilöitä, joilla on tutkijaa kiinnostavasta ilmiöstä elä-

viä ja omakohtaisia kokemuksia. Haastateltavien määrä määräytyy fenomenologisessa tut-

kimuksessa usein tutkijan omien intressien ja käytössä olevien voimavarojen kompromis-

sina. (Lehtomaa, 2005, s. 167–169.) Tutkimukseni haastateltavat ovat kokeneita päiväko-

din työntekijöitä, lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Haastateltavia oli 2+4 eli yhteensä 

kuusi työntekijää. Haastatteluja oli kaksi eli haastateltavana minulla oli kaksi eri työyhtei-

söä. Haastateltavilla oli aiempaa kokemusta pienryhmäpedagogiikasta päiväkodissa. 

Lähetin haastateltaville ennen haastattelua kirjeen, jossa kerroin heille haastattelun ”tee-

moista” ja esittelin avoimesti tutkimukseni tarkoitusta. Haastattelu oli kuitenkin luonteel-



34  

 

  

taan vapaamuotoinen ja ennakkoon lähetyt ”teemat” lähinnä kertoivat haastateltaville, mis-

tä haastattelussa voidaan keskustella. ”Teemat” eivät määrittäneet keskustelun kulkua mi-

tenkään, vaan haastattelu eteni haastateltavien kertomien kokemusten mukaan, kuten fe-

nomenologiselle tutkimukselle on ominaista. Perttula (1995, s. 67) toteaakin, että tutki-

mushaastattelun keskittymisellä tiettyihin teemoihin, tutkija ohjaa haastateltavaa kerto-

maan tietyistä sisältöalueista. Hänen mukaansa tutkijan on kuitenkin varottava, ettei vaiku-

ta tutkittavan omien ilmaisujen sisältöön. 

Tutkimukseni haastattelut olivat muodoltaan ryhmähaastatteluja, sillä halusin tutkia työyh-

teisön kokemuksia. Haastattelin kahta, eri päiväkotien lapsiryhmän työyhteisöä. Ryhmä-

haastattelu on haastattelu, jossa samalla kertaa paikalla on useita haastateltavia. Haastatel-

tavien yhdistävä tekijä, kuten jonkin ryhmän jäsenyys, voi olla ryhmän kannalta olennai-

nen kontrolloiva vaikutus. Kun haastateltavat ovat tilanteessa yhdessä, on unohtaminen 

sekä väärinymmärtäminen vähäisempää.  Ryhmähaastattelun tavoitteena on avoin ja vapaa 

ilmapiiri. Ongelmana kuitenkin saattavat olla ryhmää dominoivat yksittäiset henkilöt. 

Haastattelijan tehtävänä on pääsääntöisesti saattaa keskustelu alkuun ja olla sen jälkeen 

mahdollisimman hiljaa. Sopiva ja toimiva haastatteluryhmä on noin 4-8 henkeä, mutta 

haastattelijan on tärkeä tehdä omaan tutkimukseensa sopiva soveltaminen, sillä joskus 

kahdenkin haastattelu on järkevää. (Eskola & Suoranta, 2001, s. 94–97.) 

Koska fenomenologisen psykologian tavoitteena on saada tutkittavien välitön kokemus 

esille, asettaa se tutkimusaineiston hankinnalle tiettyjä ehtoja (Perttula, 1995, s. 65). Haas-

tattelutilanteen on oltava sellainen, että haastateltava voi kuvata yksilökohtaisia ja yksi-

tyiskohtaisia sekä tiettyihin tilanteisiin ja tapahtumiin liittyviä kokemuksiaan (Lehtomaa, 

2005, s. 169). Perttulan (1995, s. 65, 67) mukaan haastattelutilanne järjestetään niin, että 

tutkija vaikuttaa mahdollisimman vähän tutkittavien esiin tuomiin kokemuksiin. Hän muis-

tuttaa, että tutkimushaastattelussa on etukäteisoletuksena tutkijan fenomenologinen asenne 

sekä haastateltavien elämismaailman välitön kuvaus. Kiinnitin erityistä huomiota näihin 

periaatteisiin sekä haastattelututkimukseni alussa, sen aikana että lopussa. Pohdin omia 

lähtökohtiani ja haastattelijan rooliani sekä perehdyin fenomenologiseen ajatteluun kirjalli-

suuden kautta. 

Haastatteluni tapahtuivat työntekijöiden ryhmän tiloissa, rauhallisessa paikassa, joka teki 

tilanteesta avoimen ja luonnollisen, keskustelunomaisen. Kerroin haastateltaville haastatte-

lun alussa avoimesti nauhurista ja tekemistäni muistiinpanoista sekä siitä, että tarkoitukse-
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na on keskustella avoimesti heidän kokemuksistaan. Painotin, että kaikki heidän kokemuk-

sensa ovat merkityksellisiä. Haastattelun sijasta keskustelu terminä sopisi kuvaamaan tilan-

teen ilmapiiriä parhaiten. Luonteeltaan fenomenologinen tutkimus onkin mahdollisimman 

avoin, luonnollinen sekä keskustelunomainen tapahtuma. Haastateltavalle on annettava 

mahdollisimman paljon tilaa. (Laine, 2007, s. 37–39.) 

Käytännössä tutkijan esittämät kysymykset ovat mahdollisimman avoimia, strukturoimat-

tomia (Perttula, 1995, s. 65). Kysymykset asetellaan niin, että vastaukset olisivat mahdolli-

simman kuvailevia ja kertomuksenomaisia. Tutkija esittää konkreettisia, kokemuksellisia 

ja toiminnallisia kysymyksiä. Kysymysten luonne määrittyy fenomenologisen tutkimuksen 

tavoitteesta tavoitella toisen kokemusta. (Laine, 2007, s. 37–39.) Oma roolini haastattelija-

na oli olla ennemminkin keskustelun johdattelija kuin kysymysten tekninen asettelija. Tie-

sin, mistä aihepiiristä halusin saada heidän kokemuksiaan esiin ja johdattelin keskustelua 

siihen suuntaan. Lähdimme aluksi liikkeelle työntekijöiden työhistoriasta ja kokemuksista 

työyhteisöstä. Tämän jälkeen johdattelin keskustelua pienryhmäpedagogiikkaan, josta 

työntekijöillä riitti kokemuksia. Keskustelun lopussa kehotin työntekijöitä vielä pohtimaan, 

onko heillä vielä sellaisia kokemuksia, joita he haluaisivat jakaa toistensa kanssa. Lope-

timme keskustelun keveästi pohtimalla keskustelun antia heille ja minulle. 

7.2 Tutkimusaineisto 

Olen kerännyt aineistoni haastattelemalla kahden eri päiväkodin työyhteisöä eli haastatte-

luja kertyi kaksi. Molemmat päiväkodit sijaitsevat Pohjois-Suomessa, samalla paikkakun-

nalla ja niissä toteutetaan systemaattisesti pienryhmäpedagogiikkaa. Haastateltavia valitta-

essa valintakriteerinä oli, että ryhmässä toteutetaan pienryhmäpedagogiikkaa. Haastatelta-

vat valikoituvat soittamalla kyseisten päiväkotien johtajille joulukuussa 2013. Tammikuun 

alussa 2014 sovin päiväkodin johtajien ja haastateltavien kanssa haastatteluiden aikataulus-

ta puhelimitse. Viikkoa ennen haastattelua lähetin työyhteisölle sähköpostin välityksellä 

kirjeen, jossa kerroin tarkemmin haastatteluni tarkoituksesta, tavoitteista ja itse haastattelu-

tapahtuman kulusta sekä sisällöstä. Lisäksi kirje sisälsi teemoja, joita haluaisin haastatte-

lussa käydä läpi. (Liite1.) Haastattelut on tehty tammikuussa 2014. Ne tehtiin päiväkodeis-

sa, työyhteisöjen omissa lapsiryhmätiloissa. Haastattelutilanteessa olivat läsnä haastattelija 

sekä haastateltavat. 



36  

 

  

Olen muuttanut työntekijöiden lapsiryhmien nimet Mustikoiksi ja Huvikummuksi suoja-

takseni työntekijöiden anonymiteettiä. Ensimmäisessä työyhteisössä eli Mustikka-

lapsiryhmässä työntekijöitä on kaksi. Toisessa työyhteisössä eli Huvikumpu-lapsiryhmässä 

työntekijöitä on neljä. Kaikki haastattelemani työntekijät olivat ryhmässä kasvatusvastuul-

lisia eli joko lastenhoitajia tai lastentarhanopettajia. Haastateltavista kolmella oli lastentar-

hanopettajan koulutus ja kolmella lähihoitajan koulutus. Lisäksi kaikilla heillä on jo use-

ampien vuosien työkokemus takanaan. Haastattelututkimuksessani työyhteisöt saivat ker-

toa vapaasti oman työhistoriansa aikana kertyneistä kokemuksista pienryhmäpedagogiikas-

ta. Kokemukset eivät siis välttämättä liittyneet mihinkään tietyn ikäisten lasten ryhmään. 

Nauhoitin haastattelut mp3-nauhurilla, jonka jälkeen siirsin haastattelutiedostot tietoko-

neelle. Perttula (1995, s. 68) sanoo, että empiirisessä fenomenologisessa psykologiassa 

aineisto tulee muuntaa kirjoitetuksi tekstiksi analyysia varten. Litteroin molemmat aineistot 

Word-tiedostoksi käyttäen apunani nauhoitteiden kuuntelussa Express Scripe -ohjelmaa. 

Ensimmäisessä haastattelussa haastattelin Mustikoiden ryhmän työyhteisöä. Heidän haas-

tattelunsa kesti 76 minuuttia ja litteroitua aineistoa kertyi 23 sivua. Huvikummun ryhmän 

työyhteisön haastattelu kesti 68 minuuttia ja litteroitua aineistoa kertyi 22 sivua. Aineistoa 

kertyi yhteensä 144 minuuttia ja litteroituna 45 sivua. Aineiston litteroinnin jälkeen aloitin 

analysointivaiheen. 

7.3 Aineiston analyysi 

7.3.1 Fenomenologinen analyysimenetelmä 

Tutkimukseni analyysissa on käytetty Juha Perttulan fenomenologista analyysimenetelmää, 

joka pohjautuu Amedeo Giorgin kehittämään fenomenologisen psykologian analyysimene-

telmään (Perttula, 1995). Perttula (2000, s. 429) muistuttaa kuitenkin siitä, että tutkittavan 

ilmiön muokkaaminen tutkittavaan ilmiöön sopivaksi on tutkijalle enemmin velvoite kuin 

lupa fenomenologisessa metodissa. Kun eksistentiaalisen fenomenologian näkökulmasta 

tutkitaan tajunnallisia kokemuksia ja koettua maailmaa kokonaisuutena, fenomenologinen 

metodi muotoutuu kaksiosaiseksi (Perttula, 2000, s. 430). 

Metodin ensimmäisessä osassa edetään yksilökohtaisella tasolla. Oletus kokemusten yksi-

lökohtaisuudesta on sitä tärkeämpi, mitä vahvemmin fenomenologia sävyttyy eksistentiaa-

liseksi fenomenologiaksi. Samalla myös metodin yksityiskohtaisen osan tulokset saavat 



37 

 

 

keskeisemmän roolin. Kokemus nähdään yksilön tajunnalle olevana merkityksenä tai mer-

kityksen tihentymisenä. Jos kokemus irrotetaan yksilön tajunnan kontekstista, etäännytään 

aina kokemuksellisen ilmiön perusolemuksesta. Fenomenologisen analyysin toisessa osas-

sa siirrytään yleiseen tietoon yksilökohtaisesta tiedosta. Siirtyminen yleiseen tietoon on 

eksistentiaalisen fenomenologian kannalta ongelmallinen sekä teoreettis-käsitteellisen että 

käytännön kannalta. Siirtymä tarjoaa vaihtoehtoisia toteutusmahdollisuuksia. Tämä johtuu 

siitä, ettei yleiselle tiedolle ole todellisuudessa samanlaista viittauskohdetta samalla tavalla 

kuin koettu maailma on yksilökohtaisessa tiedossa. (Perttula, 2000, s. 430.) 

Perttulan (1995, 2000) analyysimenetelmä sisältää kaksi osaa. Molemmissa osissa on seit-

semän vaihetta. Analyysin ensimmäisessä osassa muodostetaan yksilökohtainen merki-

tysverkosto. 

1. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään tutkimusaineistoon avoimin mielin hahmottaen 

kokonaisuutta. 

 2. Toinen vaihe sisältää keskeisten sisältöalueiden muodostamisen tutkimusaineistoa jä-

sentävästi. 

3. Kolmannessa vaiheessa erotetaan merkityssuhteet toisistaan. 

4. Neljännessä vaiheessa muunnetaan merkityssuhteet tutkijan kielelle. 

5. Merkityssuhteet ja niiden muunnokset sijoitetaan viidennessä vaiheessa sisältöalueisiin. 

6. Kuudentena vaiheena on muodostaa sisältöalueittain yksilökohtaiset merkitysverkostot. 

7. Seitsemäs vaihe sisältää yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen riippu-

matta sisältöalueista. (Lehtonen, 2005, s. 181.) 

Analyysin toisessa vaiheessa muodostetaan yleinen merkitysverkosto. 

1. Ensimmäinen vaihe sisältää tutkimusasenteen omaksumisen, jossa yksilökohtaiset mer-

kitysverkostot ovat ehdotelmia yleisestä tiedosta. 

2. Toisessa vaiheessa erotetaan merkitysverkostot ja muutetaan ne merkityssuhde-

ehdotelmiksi. 

3. Kolmannessa vaiheessa muodostetaan sisältöalueet. 



38  

 

  

4. Merkityssuhde-ehdotelmien sisältöalueisiin sijoittaminen tapahtuu neljännessä vaihees-

sa. 

5. Viidennessä vaiheessa muodostetaan sisältöalue-ehdotelmat. 

6. Kuudennessa vaiheessa muodostetaan yleisen merkitysverkoston ehdotelmat. 

7. Seitsemäs vaihe sisältää yleisen merkitysverkoston muodostamisen. 

(Lehtonen, 2005, s. 181.) 

Yleinen merkitysverkosto ei ole enää ehdotelma. Sen sijaan se on päätepiste empiiriselle 

analyysille, joka sisältää yleisen tiedon tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen tulokset voi-

daan kuvata yhtenä yleisenä merkitysverkostona, kun kaikki yleisen merkitysverkoston 

ehdotelmat sisältävät samat ydinmerkitykset. (Perttula, 2000, s. 439.) 

Empiirinen analyysi ilmiöstä ei ole fenomenologisen tutkimusprosessin kokonaisuus. Em-

piiristä tutkimusvaihetta luonnehtii deskriptiivisyys, mutta tutkija luo sen jälkeen dialogin 

saamiensa empiiristen tulosten ja jo olemassa olevan tiedon välille. Tämä auttaa tutkittavan 

ilmiön laajemmassa ymmärtämisessä. Tulkinnallisuus luonnehtii läpeensä dialogin luomis-

ta, johon tutkijan on tyydyttävä. Dialogin tukeutuessa deskriptioon, tulkinta ei menetä yh-

teyttään ilmiöön ja muutu abstraktioksi. (Perttula, 2000, s. 440.) 

7.3.2 Tutkimusaineiston analyysi 

Seuraavaksi esittelen oman aineistoni analyysin etenemistä. Analyysini pohjalla on siis 

edellisessä alaluvussa 7.3.1 esitelty Perttulan (1995, 2000) fenomenologinen analyysime-

netelmä. Kuten olen jo aiemmin maininnut, Perttulan (2000, s. 429) mukaan tutkimusme-

todi muokkaantuu tutkittavan ilmiön mukaan. Tämä muokkaantuminen tapahtuu analyysin 

edetessä ja näin kävi myös minun analyysini toisessa osassa. Olen tuonut oman aineistoni 

analyysin mahdollisimman avoimeksi, jotta lukijalle selviäisi, miten olen päätynyt tutki-

mustuloksiini. Haluan kuitenkin selventää, koska tutkimukseni nojaa eksistentiaalis-

fenomenologiseen näkökulmaan, on tutkimukseni analyysiosuus painottunut sen ensim-

mäiseen osaan. En kuitenkaan halua vähätellä analyysin toista osaa, koska myös sillä on 

tutkimustuloksieni kannalta tärkeä osa. 

Olen luonut analyysin molemmista osista taulukon Kyrönlampi-Kylmäsen (2007, s. 94, 

135–136) tavoin. Taulukot selkeyttävät eri vaiheiden toimintaa, päämäärää ja tulosta. Yksi-
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lökohtaisten merkitysverkostojen muodostamista kuvaava analyysiprosessi on kuvattu tau-

lukossa 1 ja yleistä merkitysverkostoa kuvaava analyysiprosessi taulukossa 2. 

Yksilökohtaiset merkitysverkostot 

Ensimmäisessä osassa muodostin työyhteisöjen yksilökohtaiset merkitysverkostot. Muo-

dostin molemmille työyhteisöille siis omat merkitysverkostot, jolloin merkitysverkostoja 

muodostui yhteensä kaksi. Molemmat kävivät läpi samat seitsemän analyysinvaihetta. 

1. Ensimmäisessä vaiheessa perehdyin litteroimaani aineistoon avoimin mielin ja samalla 

hahmotin kokonaisuutta. Luin aineiston läpi useampaan kertaan. 

2. Toisessa vaiheessa muodostin keskeiset sisältöalueet jäsentämään tutkimusaineistoa. 

Nämä sisältöalueet muodostuivat esimerkiksi Mustikoiden työyhteisöllä seuraavasti: 

Pienryhmäpedagogiikka päiväkodissa, pienryhmäpedagogiikan käytännöt päiväkodissa, 

pienryhmäpedagogiikan suunnittelu ja arviointi, työyhteisö pienryhmäpedagogiikassa, 

työyhteisön toimivuus ja yhteistyö, työyhteisön joustavuus, ammatillisuus, työyhteisön lap-

sihavainnointi, lapsen hyvinvointi, lapsi pienryhmässä, työhyvinvointi, vanhemmat ja työ-

yhteisön tukeminen. 

3. Kolmannessa vaiheessa erotin merkityssuhteet toisistaan numeroimalla ne tekstiin ja 

siirtämällä ne omaan tiedostoon. 

4. Neljännessä vaiheessa muutin edellisessä vaiheessa muodostamani merkityssuhteet 

tutkijan kielelle. Merkitsin tutkijan kielen sulkuihin merkityssuhteiden perään. Liitteessä 2 

on nähtävissä analyysin kolmas ja neljäs vaihe. 

5. Viides vaihe sisälsi merkityssuhteiden ja niiden muunnosten sijoittamisen sisältöaluei-

siin. Merkitsin aiemmin määrittelemieni sisältöalueiden perään merkityssuhteen numeron. 

Liitteestä 2 nähdään, mikä merkityssuhde vastaa mitäkin numeroa. Seuraavaksi esitän esi-

merkkinä Mustikoiden työyhteisön merkityssuhteiden ja niiden muunnokset sijoitettuna 

toisessa vaiheessa mainitsemiini sisältöalueisiin: 

Pienryhmäpedagogiikka päiväkodissa 7, 8, 34, 36, 50,  

Pienryhmäpedagogiikan käytännöt päiväkodissa 9, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 59,  

Pienryhmäpedagogiikan suunnittelu ja arviointi 25, 37, 38, 39, 47, 54, 57, 66, 68 
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Työyhteisö pienryhmäpedagogiikassa 11, 20, 21, 22, 24, 33, 49, 61, 

Työyhteisön toimivuus ja yhteistyö 1,2,3,5, 23, 28, 42, 43, 46, 53, 64, 

Työyhteisön joustavuus 15, 23, 51, 52, 

Ammatillisuus 44, 45, 52, 55, 56, 63, 70, 72, 73,  

Työyhteisön lapsihavainnointi 13, 29, 30, 31, 37, 52, 

Lapsen hyvinvointi 8, 12, 18, 30, 40, 58, 60, 74 

Lapsi pienryhmässä 21, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 62,  

Työhyvinvointi 4, 8, 10, 18, 36, 60, 71, 75 

Vanhemmat 6, 26, 41, 48, 65, 69 

Työyhteisön tukeminen 67, 

6. Kuudennessa vaiheessa muodostin yksilökohtaiset merkitysverkostot liittämällä samaan 

sisältöalueeseen kuuluvat tutkijan kielellä kirjoitetut merkityssuhteet samaan kappaleeseen.  

7. Seitsemännessä vaiheessa muodostin yksilökohtaiset merkitysverkostot jättämällä sisäl-

töaluejaottelun pois ja muokkaamalla ne selkeäksi, luettavaksi tekstiksi. Alaluvussa 8.1 on 

nähtävillä sekä Mustikoiden että Huvikummun työyhteisöjen yksilökohtaiset merkitysver-

kostot. 

Taulukko 1.  Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen. 

VAIHE TOIMINTA PÄÄMÄÄRÄ TULOS 

1. vaihe 

Litteroituun aineistoon 

perehtyminen avoimin 

mielin. 

Kokonaisuuden hahmot-

taminen. 

Työyhteisöjen koke-

musten saavuttaminen. 

2. vaihe 
Keskeisten sisältöaluei-

den muodostaminen. 

Työyhteisöjen puheiden 

selvittäminen. 

Kokemuksien raken-

teiden selvittäminen. 

3. vaihe 
Työyhteisön kokemusten 

uudelleen eläminen. 

Merkityssuhteiden erot-

taminen ja niiden siirtä-

minen omaan tiedostoon. 

Työyhteisöjen koke-

muksista ydinmerki-

tysten tunnistaminen. 



41 

 

 

4. vaihe 

Työyhteisön kokemusten 

uudelleen kuvaaminen 

tutkijan kielellä. 

Merkityssuhteiden muut-

taminen tutkijan kielelle. 

Ydinmerkitysten ku-

vaus tutkijan kielellä. 

5. vaihe 

Merkityssuhteiden ja 

tutkijan kieli -

muunnoksien sijoittami-

nen sisältöalueisiin. 

Sisältöalueisiin liittyvien 

merkityssuhteiden ko-

koaminen yhteen. 

Samanaiheiset merki-

tyssuhteet eri sisältö-

alueiden alla. 

6. vaihe 

Yksilökohtaisten merki-

tysverkostojen muodos-

taminen. 

Samaan sisältöalueeseen 

kuuluvien merkityssuh-

teiden sijoittaminen sa-

maan kappaleeseen. 

Yksilökohtaisten mer-

kitysverkostojen ku-

vaus. 

7. vaihe 
Yksilökohtaisten merki-

tysverkostojen rakennus. 

Yksilökohtaisten merki-

tysverkostojen muodos-

taminen jättämällä sisäl-

töaluejaottelun pois ja 

muokkaamalla ne selke-

äksi, luettavaksi tekstiksi. 

Kahden työyhteisön 

merkitysverkon kuva-

us. 

 

Yleinen merkitysverkosto 

Analyysin toiseen osaan kuuluu yleisen merkitysverkoston muodostaminen. Aloitin myös 

analyysin toisen osan Perttulan (1995, 2000) mallin mukaisesti samaan tapaan kuin olin 

edennyt ensimmäisen vaiheen. Huomasin kuitenkin jo alussa, että ensimmäisen osan tarkan 

analyysin ansioista olin hyvin syvällä omassa aineistossani ja se oli tullut hyvin tutuksi. 

Tutkimusaineistoni yksilökohtaiset merkitysverkostot olivat hyvin jäsenneltyjä ja koin, 

ettei analyysin toisessa osassa tarvitse jatkaa sisältöalueittain. Kuten jo aiemmin mainitsin, 

myös Perttula (2000, s. 429) painottaa, miten tutkimusmetodia ei vain voi, vaan pitää muo-

kata tutkittavan ilmiön mukaan. Hän painottaa myös, että mitä selvemmin tutkimus painot-

taa fenomenologian eksistentiaalista näkökulmaa, sitä keskeisempi on analyysin ensim-

mäinen osa ja sitä myötä myös tutkittavaa ilmiötä kuvaava yksilökohtainen tieto. Nämä 

seikat huomioon ottaen toisen osan analyysistani muodostui 4-vaiheinen. 

1. Toisen osan ensimmäisessä vaiheessa omaksuin jälleen tutkimusasenteen ja yksilökoh-

taiset merkitysverkostot ehdotelmiksi yleisestä tiedosta. Luin yksilökohtaiset merkitysver-

kostot läpi useampaan kertaan. Yksilökohtaiset merkitysverkostot löytyvät alaluvusta 8.1. 
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2. Toisessa vaiheessa erotin yksilökohtaiset merkitysverkostot ja muutin ne merkitysver-

kostoehdotelmiksi samaan tapaan kuin ensimmäisen osan kolmannessa vaiheessa. 

3. Kolmannessa vaiheessa muodostin työyhteisöjen yksilökohtaisista merkitysverkostoista 

ehdotelman yleiseksi merkitysverkostoksi. Jätin siis sisältöalueiden muodostamisen väliin 

tarpeettomana. 

4. Neljännessä vaiheessa muodostin yleisen merkitysverkoston, joka sisälsi molemmista 

yksilökohtaisista merkitysverkostoista samat ydinmerkitykset. Näiden ydinmerkitysten 

johdosta pystyin muodostamaan yhden yleisen merkitysverkoston kahden tyypin sijaan. 

Tämä yleinen merkitysverkosto on nähtävissä alaluvussa 8.2. 

Taulukko 2.  Yleisen merkitysverkoston muodostaminen. 

VAIHE TOIMINTA PÄÄMÄÄRÄ TULOS 

1. vaihe 

Yksilökohtaisten merkitysver-

kostojen lukeminen useam-

paan kertaan. 

Tutkimusasenteen omaksu-

minen. 

Yksilökohtaiset merki-

tysverkostot ehdotel-

miksi yleisestä tiedos-

ta. 

2. vaihe 
Työyhteisön kokemusten uu-

delleen eläminen. 

Merkityssuhteiden erottami-

nen ja niiden siirtäminen 

omaan tiedostoon. 

Työyhteisöjen koke-

muksista ydinmerkitys-

ten tunnistaminen. 

3. vaihe 

Merkityssuhteiden yhdistämi-

nen yleiseksi merkitysverkos-

toehdotelmaksi. 

Työyhteisöjen yksilökohtai-

sista merkityssuhdeverkos-

toista muodostuva ehdotel-

ma yleiseksi merkitysver-

kostoksi. 

Ehdotelma yleisestä 

merkitysverkostosta. 

4. vaihe 
Yleisen merkitysverkoston 

muodostaminen. 

Yleinen merkitysverkosto, 

joka sisältää molemmista 

yksilökohtaisista merkitys-

verkostoista samat ydinmer-

kitykset. 

Ilmiön yleisten raken-

teiden löytäminen eli 

yleinen merkitysver-

kosto. 
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Dialogi 

Yleisen merkitysverkoston muodostamisen jälkeen minulla oli vuorossa analyysin kolmas 

vaihe eli tutkittavan ilmiön ymmärtäminen (Lehtinen, 2009, s. 190). Perttulan (2000, s. 

440) mukaan fenomenologisen tutkimusprosessin kokonaisuus ei ole ilmiön empiirinen 

analyysi. Empiirisessä tutkimusvaiheessa pyrittiin deskriptiivisyyteen, mutta tämän jälkeen 

loin saamieni empiiristen tulosten ja jo olemassa olevan tiedon välille dialogin. Dialogi 

auttaa ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä laajemmin.  

Tutkimustulosteni ja jo olemassa olevan tiedon dialogi on esitetty luvussa 9. Lehtomaan 

(2005, s. 190) tavoin etsin yleisestä merkitysverkostosta merkitystihentymiä. Nämä merki-

tystihentymät ovat tutkimusaineistostani nostettuja merkityksellisiä asioita. Olen koonnut 

lukuun 9 jokaisesta merkitystihentymästä oman luvun, jossa käsittelen tuloksiani dialogi-

sesti aiempien tutkimusten kanssa.  Näitä merkitystihentymiä muodostui viisi. Merkitysti-

hentymät luvussa 9 ovat seuraavat: 9.1 Ammatillisuus, 9.2 Työyhteisön yhteistyö, 9.3 

Työhyvinvointi 9.4 Lapsen hyvinvointi ja 9.5 Kasvatuskumppanuus. 
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Esittelen tässä pääluvussa tutkimukseni fenomenologisen analyysimenetelmän avulla saa-

miani tutkimustuloksia. Ensin esittelen luvun 8.1, jossa käydään läpi kahden haastattele-

mani työyhteisön yksilökohtaiset merkitysverkostot. Luvussa 8.2 esittelen tutkimukseni 

yleisen merkitysverkoston, joka on syntynyt yksilökohtaisten merkitysverkostojen kautta. 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini: Mikä merkitys pienryhmäpedagogiikalla 

on työyhteisölle sekä Mikä merkitys työyhteisöllä on pienryhmäpedagogiikassa. 

8.1 Yksilökohtaiset merkitysverkostot 

8.1.1 Mustikoiden työyhteisö 

Pienryhmäpedagogiikka on laaja aihe, joka on syntynyt vastapainona päiväkodin isoille 

lapsiryhmille. Lisäksi myös lasten suuri ikähaitari ryhmässä voi vaatia toimimista pien-

ryhmissä. Pienryhmäpedagogiikka on sisäistetty ja luonnollinen toimintatapa päiväkodissa. 

Se on automaattista ja työntekijöidensä sekä lapsiryhmän näköistä. Pienryhmäpedagogiik-

ka on lasten jakamista pienempiin ryhmiin, joissa tapahtuva toiminta on hienosäätöä. Lap-

set jaetaan toimintakauden alussa havaintojen perusteella pienryhmiin. Pienryhmät ovat 

periaatteessa kiinteitä, mutta niitä muutetaan myös toiminnan mukaan. Työyhteisö jakaan-

tuu sovitusti lasten kanssa eri toimintoihin lapsiryhmän tiloissa. Pienryhmätoiminta on 

erityisen tärkeää ohjatussa toiminnassa. Vapaanleikin pienryhmät muodostuvat leikkien 

kautta. Vapaata leikkiä suunnitellaan ja ohjataan epäsuorasti jakamalla lelut ja välineet 

ryhmän eri tiloihin. Myös erilaisiin tilanteisiin, kuten riitatilanteisiin, on pienryhmässä hel-

pompi puuttua ajoissa. 

Pienryhmäpedagogiikka on osa kaupungin ja päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Ne 

suuntaavat toteutettavaa pienryhmäpedagogiikkaa, mutta ryhmän oma toimintasuunnitel-

maa ohjaa tarkemmin itse toteutusta. Pienryhmätoiminta on kaiken suunnittelun pohjalla, 

joka näkyy myös ryhmän viikko-ohjelmassa. Ryhmän toiminta suunnitellaan pienryhmissä 

tehtyjen havaintojen perusteella. Työntekijöiltä vaaditaan tavoitteellista ja huolellista 

suunnittelua sekä valmistelua yhdessä. Työyhteisö jakaa tietonsa lapsista ja suunnittelee 

toimintaansa tiimipalavereissa. Heidän suunnitteluaan ohjaa myös se, mikä työyhteisöstä 

tuntuu mielekkäältä. Pienryhmätoimintaa kehitetään kokeilemalla, toimintaa arvioimalla ja 
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tarvittaessa käytänteitä muuttamalla. Toiminnan arviointi on jatkuva prosessi, jossa mieti-

tään, mikä palvelee parhaiten lasta. Mitään ei tehdä vain siksi, että se lukee toimintasuunni-

telmassa, vaan mietitään, mikä on tälle ryhmälle ja näille yksilöille parasta. 

Pienryhmäpedagogiikassa korostuu työntekijöiden ammattitaito. Pienryhmätoiminta vaatii 

työntekijältä ammattimaista sitoutuneisuutta ja suunnitelmallisuutta. Jokaisen työntekijän 

on otettava vastuuta toiminnasta. Ammatillisuuteen kuuluu myös paikan ja roolin vaihta-

minen työkaverin kanssa sekä toisen mielipiteen kysyminen. Työntekijällä on oltava pien-

ryhmässä ammattimainen työote ja ryhmänhallintataitoja. Työntekijän on oltava pienryh-

mätilanteessa aidosti ja 100 prosenttisesti läsnä, sillä hän vastaa sen hetken toiminnasta ja 

pienryhmästä yksin. Aikuisen rooli korostuu pienten, alle 3-vuotiaiden lasten pienryhmä-

toiminnassa, sillä pieni lapsi saa pienryhmästä ja sen vastuuaikuisesta turvaa, tuttuja asioita 

ja luottamusta.  

Työntekijä tuntee itsensä tarpeelliseksi, kun hänen ammattitaitoaan tarvitaan ja sitä hyö-

dynnetään pienryhmätoiminnassa. Pienryhmäpedagogiikan kautta työntekijät oppivat ja 

voivat kehittää omaa toimintaansa eteenpäin. Työtapa antaa työntekijälle työrauhan keskit-

tyä lapsiin ja omaan työhönsä. Arjen eri tilanteissa tarvitaan erilaista työyhteisön jousta-

vuutta. Aikuinen ei saa olla liian tiiviisti vain yhden pienryhmän kanssa, vaan hänen on 

tärkeää toimia joustavasti eri pienryhmien välillä. Lisäksi työntekijän on oltava joustava, 

esimerkiksi työvuorojen suunnittelussa pienryhmätoiminnan pohjalta. 

Työntekijän sitoutuminen työhönsä ja pienryhmäpedagogiikkaan on tärkeää. Työyhteisöstä 

kaikkien on sitouduttava samanlaiseen toiminnan tasoon, jolloin lapset saavat tasapuolista 

huomiota ja toimintaa. Työntekijät sopivat työyhteisönsä kanssa toimivasta työnjaosta ja 

luottavat toisiinsa. Positiivisista ja onnistuneista asioista on helpompi keskustella työyhtei-

sössä, mutta myös ongelmista pitää puhua. Kasvatuksellisista asioista, myös näkemyserois-

ta on tärkeä puhua, sillä avoimuus ja luottamus työyhteisössä ovat tärkeitä. Pienryhmäpe-

dagogiikassa työyhteisön on hyödynnettävä lahjakkuuksia ja vahvuuksia, sillä kaikkien ei 

tarvitse tehdä kaikkea. Työyhteisön asenne vaikuttaa merkittävästi toiminnan sujuvuuteen. 

Pienryhmätoiminnan haasteena on tiedon kulku eri työvuoroissa olevien välillä, jotta ilta-

vuorolainen pystyy kertomaan lapsen päivästä vanhemmille. 

Työntekijöistä on mukava tulla töihin, kun työkavereihin voi luottaa eikä tarvitse jännittää 

tai pelätä, mitä päivä tuo tullessaan. Pienryhmätoiminnan aikana äänentaso on matalampi 

tekemisestä riippumatta, sillä pienempi ryhmä rauhoittaa toimintaa. Pienryhmäpedagogiik-
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ka rauhoittaa työyhteisöä, joka vastaavasti vaikuttaa lapsiin rauhoittavasti. Aikuisen on 

helpompi keskittyä lapsiin pienryhmässä ja myös lasten valvonta on helpompaa ja selke-

ämpää. Työn parhaisiin puoliin kuuluvat ne hetket pienissä ryhmissä, kun näkee lapsen 

nauttivan ja viihtyvän. Isoissa ryhmissä työskentelyyn ei haluta palata pienryhmäpedago-

giikan jälkeen, sillä ison ryhmän kanssa työskentely olisi raskasta ja väsyttävää. Työyhtei-

sön näkökulmasta pienryhmät ovat koko toiminnan kannalta parempi ja mukavampi tapa 

toimia. 

Pienryhmässä aikuiset pystyvät havainnoimaan paremmin lapsia yksilöinä ja tukemaan 

lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimista. Pienryhmäpedagogiikan avulla lapsista saadaan 

aitoa ja oikeaa tietoa, kun isossa ryhmässä lapsituntemus jäisi pintapuoliseksi. Lapset 

omaksuvat pienryhmän toimintatavat nopeasti. Pienryhmässä lapsi saa paremmin huomiota 

ja tulee kuulluksi, esimerkiksi vuoronodottamistilanteet ovat tällaisia tilanteita. Pienryh-

mäpedagogiikka on tärkeää, koska lapset ovat erilaisia ja pienissä ryhmissä toimiminen 

tukee lapsen osallisuutta. Pienemmässä ryhmässä myös hiljaiset ja ujot lapset rohkaistuvat 

osallistumaan sekä tuomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan ilmi. Pienryhmätoiminta 

rauhoittaa lapsia ja auttaa heitä keskittymään tekemiseen paremmin. Vaikka tekeminen 

olisikin aktiivista ja vauhdikasta pienryhmässä, se on kuitenkin hallitumpaa kuin isossa 

ryhmässä. 

Pienryhmätoiminnan avulla vanhemmille pystytään antamaan lapsen päivästä yksityiskoh-

taisempaa tietoa. Vanhempainilloissa kerrotaan, millaista pienryhmäpedagogiikkaa ryh-

mässä toteutetaan, ja näin vanhemmat sisäistävät ja ymmärtävät pienryhmätoiminta-

ajattelun. He tietävät, mihin pienryhmään heidän lapsensa kuuluu ja kuka on pienryhmän 

vastuuaikuinen. Vastuuaikuisen vastuulla on lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatus-

suunnitelman tekeminen yhdessä vanhempien kanssa ja lasta koskevan tiedon jakaminen 

muun työyhteisön kanssa. Lasten vanhemmat huomioivat myös työyhteisön hyvän ilmapii-

rin. Esimiehen rooli on työyhteisön pedagogisena johtajana mahdollistaa resurssit ja mah-

dollisuudet toteuttaa pienryhmäpedagogiikkaa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden kanssa 

käydään keskusteluja pienryhmäpedagogiikasta. 

8.1.2 Huvikummun työyhteisö 

Pienryhmäpedagogiikassa ei tarvitse käsitellä isoa lapsiryhmää. Jokaisella pienryhmällä on 

oma vastuuaikuinen, mutta kaikki aikuiset toimivat myös toisten ryhmien kanssa. Pien-
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ryhmäpedagogiikassa ryhmän tilat jaetaan tietoisesti ja suunnitelmallisesti pienryhmien 

toiminnan kannalta sopiviksi, esimerkiksi jakamalla leikkimahdollisuudet eri puolille ryh-

män tiloja. Perushoito-, siirtymä-, tuokio-, ja vapaaleikkitilanteet ovat pienryhmätilanteita. 

Pienryhmäpedagogiikka kehittyy koko ajan kokeilemalla, jolloin löydetään työyhteisölle ja 

ryhmälle sopivat käytänteet. Pienryhmäpedagogiikkaa ei haluta vaihtaa toiseen työtapaan, 

koska se on koettu toimivaksi. 

Pienryhmäpedagogiikan kehittäminen ja suunnitteleminen tapahtuu ryhmän työyhteisön 

palavereissa. Toimiva pienryhmäpedagogiikka edellyttää työyhteisöltä sitoutumista, yhtei-

siä keskusteluja sekä suunnittelua. Suunnittelu vaatii töitä ja on jatkuva prosessi. Työyhtei-

sön arjessa tapahtuva keskusteleva ilmapiiri on tärkeää ryhmäpalavereiden lisäksi. Kau-

pungin ja päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmat ohjaavat työyhteisön toimintaa, mutta 

ryhmän oma toimintasuunnitelma erittelee tarkemmin, mitä pienryhmäpedagogiikka on 

arjessa. Pienryhmissä lasten havainnointi on helpompaa. Havainnointi antaa tärkeää tietoa 

lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Pienryhmätoiminta vaatii työyhteisöltä yhteistyökykyä ja sitoutumista toimintaan. Se vaatii 

myös uusien asioiden opettelua ja kehittämishalua jatkuvasti ryhmän tarpeiden mukaisesti. 

Työkavereihin ja heidän työhönsä on luotettava. Pienryhmäpedagogiikassa työyhteisön on 

oltava toimiva, keskusteleva ja toisiaan tukeva. Yhdessä jaetaan kokemuksia ja kysytään 

toisten mielipiteitä sekä toimitaan kaikkien lasten kanssa. Työyhteisössä on keskusteltava 

hyvistä ja vaikeista asioista. Työyhteisön asenne ja sitoutuminen vaikuttavat pienryhmäpe-

dagogiikan onnistumiseen. Myös ajatusmaailman on oltava työyhteisössä pääosin saman-

lainen, esimerkiksi koko työyhteisön on ajateltava, että lapsi on toiminnassa tärkein.  

Työyhteisön motivaatio toteuttaa pienryhmäpedagogiikkaa syntyy, kun käytännöt toimivat. 

Pienryhmäpedagogiikka ei toimi, jos aikuiset ovat vain omien pienryhmiensä kanssa. Ai-

kuisten kiertäminen eri pienryhmissä on tärkeää, jotta jokaiseen lapseen ehditään tutustua 

ja havainnoida heitä. Näin havainnot tukevat aiempia havaintoja tai tuovat esiin uusia. Toi-

selta työntekijältä opitaan myös hyväksi koettuja työtapoja. Yhteisesti sovitut toimintatavat 

helpottavat ja selkiinnyttävät työntekoa. 

Pienryhmän ohjaamisessa näkyy työntekijän oma persoona ja ammattitaito. Suunnitelmia 

muokataan joustavasti tilanteen mukaan, tilannetta tarkkaillen. Pienryhmäpedagogiikka 

vaatii työntekijältä rohkeutta tehdä pedagogisia valintoja ja kykyä perustella nämä valinnat 

ammatillisesti. Se vaatii työntekijältä myös itsenäistä työskentelyä. Toiminnassa keskity-
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tään erityisesti lapsiin. Kun lapsia on vähemmän, on työ helpompaa ja antoisampaa. Työn-

tekijä sitoutuu yhteiseen pienryhmäpedagogiikkaan ja yhteisesti sovittuihin käytäntöihin. 

Pienryhmäpedagogiikassa työntekijät tuntevat tekevänsä aidosti töitä ja sitä, mitä varten 

ovat kouluttautuneet. Lisäksi työntekijä pääsee käyttämään omaa luovuuttaan.  

Pienryhmäpedagogiikka vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointiin kohentavasti. Työyhteisös-

sä on tärkeä tehdä ilolla töitä ja uskaltaa heittäytyä täysillä omaan työhönsä. Pienryhmä-

toiminta laskee ryhmän melutasoa. Toiminnassa pystytään keskittymään lapsiin ja kun 

lapsia on vähemmän, on työ helpompaa ja antoisampaa. Pienryhmätoiminta tuo työhön 

järjestelmällisyyttä ja rytmiä, kun aikaisemmin suuressa ryhmässä työskentely oli raskasta 

ja puuduttavaa. Pienissä lapsiryhmissä työskentely on myös mielekkäämpää ja helpompaa, 

kun isossa ryhmässä se on taas sekavaa ja rauhatonta. 

Pienryhmäpedagogiikka on lasten hyvinvoinnin huomioimista. Pienryhmässä aikuinen on 

lasta varten ja hänellä on aikaa lapselle. Lapsi pystytään myös huomioimaan yksilöllisesti 

eikä hänellä ei ole liikaa ihmiskontakteja. Myös työyhteisön toimivuus ja positiivinen il-

mapiiri vaikuttavat lapsen hyvinvointiin ja toimivat lapselle esimerkkinä. Pienessä ryhmäs-

sä lapsen kasvuun, opetukseen ja perushoitoon suhtaudutaan lämminhenkisesti. Ilmapiiri 

on rauhallisempi sekä kiireetön, jolloin myös lapsen stressitaso laskee. Myös melutaso on 

alhaisempi. Pienryhmissä lapsen tuen tarpeet voidaan huomioida paremmin ja lapsen osal-

lisuutta voidaan tukea. Lapsen on myös helpompi ryhmäytyä ja kiintyä aikuiseen. Työyh-

teisö tekee pienryhmätoiminnan tutuksi vanhemmille ja perustelee avoimesti omia toimin-

tamallejaan. Vanhempien ja muun työyhteisön palaute toiminnasta kannustavat kehittä-

mään toimintaa. 

8.2 Yleinen merkitysverkosto 

Pienryhmäpedagogiikka on laaja aihe, joka on syntynyt vastapainona päiväkodin isoille 

lapsiryhmille ja ryhmien suurelle ikähaitarille. Toiminta tapahtuu pienissä lapsiryhmissä, 

joissa jako on joko kiinteä tai toiminnan mukaan jaettu. Pienryhmäpedagogiikka on käy-

tössä arjen kaikissa tilanteissa: tuokioilla, perushoito-, vapaaleikki- sekä siirtymätilanteis-

sa. Ryhmän tilojen jakaminen ja hyödyntäminen ovat osa pienryhmätoimintaa, jolla lasten 

toimintaa ohjataan epäsuorasti. Pienryhmäpedagogiikka kehittyy jatkuvasti kokeillen. Ke-

hittyminen tapahtuu oman ryhmän ehdoilla ja omalle ryhmälle sopivaksi. Kun pienryhmä-
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pedagogiikka on otettu käyttöön, ei siitä haluta enää luopua, sillä pienryhmät ovat koko 

toiminnan kannalta hyvä ja mukava tapa toimia.  

Pienryhmäpedagogiikka on osa kaupungin ja päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmia ja ne 

ohjaavat lapsiryhmässä toteutettavaa käytännön pienryhmäpedagogiikkaa. Ryhmän oma 

toimintasuunnitelma määrittelee tarkemmin, mitä ryhmän pienryhmäpedagogiset ajatukset 

ja toiminta ovat käytännössä. Pienryhmäpedagogiikan suunnittelun pohjalla ovat pienryh-

missä tehdyt havainnot lapsista. Pienryhmäpedagogiikka vaatii työyhteisöltä yhteistä sitou-

tumista, keskustelua, huolellista suunnittelua ja valmistelua. Kokeilemalla ja arvioimalla 

löydetään sopivat käytänteet. Työnjaosta ja käytänteistä sovitaan yhdessä keskustelemalla 

ja myös ongelmat sekä näkemyserot tuodaan esiin. Suunnittelu tapahtuu työyhteisön yhtei-

sessä viikoittaisessa palaverissa sekä arjen sopivilla keskusteluhetkillä.  

Ammatillisuus on oleellinen osa pienryhmäpedagogiikkaa. Pienryhmäpedagogiikassa työn-

tekijä pääsee hyödyntämään omaa ammattitaitoaan, johon kuuluvat esimerkiksi henkilö-

kohtaiset vahvuudet ja luovuus. Pienryhmillä on omat vastuuaikuisensa, mutta kaikki ai-

kuiset toimivat joustavasti kaikkien ryhmien lasten kanssa. Työyhteisön yhteistyö ja jous-

tavuus on tärkeä osa pienryhmäpedagogiikkaa. Aikuinen ei saa olla liian tiiviisti vain oman 

pienryhmänsä kanssa, sillä lapsihavaintojen ja -tietojen jakaminen muun työyhteisön kans-

sa on tärkeää. Työntekijöiden on myös sitouduttava työhönsä, pienryhmäpedagogiikkaan ja 

samanlaiseen toiminnan tasoon. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri työyhteisössä on tärkeää. 

Työntekijöiden välinen luottamus toisiinsa ja heidän tekemään työhön ovat merkittävä osa 

pienryhmäpedagogiikkaa. Työntekijältä vaaditaan pienryhmäpedagogiikassa yhteistyön 

lisäksi taitoa työskennellä yksin pienryhmän lasten kanssa. 

Pienryhmäpedagogiikka vaikuttaa työyhteisön ja lasten hyvinvointiin. Työyhteisön työhy-

vinvointiin vaikuttaa luottamus työkavereihin. Työntekijä tuntee itsensä hyödylliseksi, kun 

pääsee käyttämään omaa ammatillisuuttaan. Pienryhmäpedagogiikan kautta syntyvä rau-

hallinen ilmapiiri ja matalampi äänentaso vaikuttavat lasten lisäksi myös työntekijöiden 

jaksamiseen. Ison lapsiryhmän kanssa työskentely on raskasta ja väsyttävää, kun taas pien-

ryhmän kanssa toiminta on antoisampaa. Pienryhmäpedagogiikka on lapsen hyvinvoinnin 

huomioimista. Siinä lasta päästään lähelle ja hänet voidaan kohdata yksilöllisesti. Lapsen 

kokonaisvaltainen ja yksilöllinen havainnointi on helpompaa pienryhmässä. Myös lapsen 

tuen tarpeet voidaan huomioida ja tukea paremmin. Pienessä ryhmässä lapsi saa oman ää-
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nensä kuuluviin ja voi harjoitella rauhassa erilaisia taitoja. Myös ujot ja hiljaiset yksilöt 

huomioidaan ja näin he uskaltautuvat osallistumaan paremmin ryhmän toimintaan.  

Pienryhmäpedagogiikkaan kuuluu, että vanhemmille kerrotaan avoimesti pienryhmätoi-

minnasta ja esitellään heidän lapsensa vastuuaikuinen. Vanhempien antama positiivinen 

palaute kannustaa ja tukee työyhteisön pienryhmätoiminnan toteuttamista. 
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9 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni tuloksia, jotka ovat syntyneet monivaiheisen ana-

lyysiprosessin tuloksena. Fenomenologisen tutkimusprosessin kokonaisuus ei ole ilmiön 

empiirinen analyysi, vaan pyrkimys deskriptiivisyyteen luonnehtii empiiristä tutkimusvai-

hetta. Tämän jälkeen empiiristen tulosten ja olemassa olevan tiedon välille luodaan dialo-

gia, jonka avulla autetaan tutkittavan ilmiön laajemmassa ymmärtämisessä. (Perttula, 2000, 

s. 440.) Seuraavissa alaluvuissa tutkimustulokseni käyvät vuoropuhelua aikaisempien tut-

kimusten ja kirjallisuuden kanssa ja muodostavat näin kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiös-

tä.  

Aloitan tarkastelemalla yleisen merkitysverkoston kautta saamiani tuloksia. Alaluvut 9.1, 

9.2, 9.3, 9.4 ja 9.5 on koottu yksilöllisten ja yleisen merkitysverkostojen merkitystihenty-

mien mukaan. Nämä alaluvut kertovat, mitä merkittäviä tuloksia löysin aineistostani. Alla 

oleva kuvio 1 kuvaa tässä luvussa tarkastelemiani tutkimustuloksia. 

Kuvio 1. Merkitystihentymät. 
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9.1 Ammatillisuus 

Yhtenä merkittävänä osana tutkimustuloksiani korostui työntekijän ammatillisuus pien-

ryhmäpedagogiikassa. Työyhteisöt korostivat ammatillisuutta itse pienryhmäpedagogiikan 

toteutuksessa arjessa sekä pienryhmäpedagogiikan mahdollistajana. Mikkolan ja Nivalai-

sen (2010) mukaan työyhteisö muodostuu yksilöistä. Heidän mukaansa juuri tämän johdos-

ta työyhteisön tekemän työn laatuun ja onnistumiseen vaikuttavat merkittävästi se, miten 

työyhteisön jäsenet sitoutuvat yhteisesti määriteltyihin sopimuksiin ja sääntöihin sekä yh-

teistyöhön. Tällöin kyseessä ovat työntekijän sisäiset rajat, ammatillisuus ja vuorovaikutus-

taidot. Ammatillisuus pienryhmäpedagogiikassa näyttäytyi tutkimukseni tuloksissa erittäin 

merkittävänä tuloksena. Myös Wasik (2008) korostaa ammatillisuutta pienryhmäpedago-

giikassa. Hänen mukaansa työntekijä mahdollistaa omalla toiminnallaan pienryhmäpeda-

gogiikan, luomalla sille ensin mahdollisuudet ja sen jälkeen toteuttamalla sitä ammatilli-

sesti. 

Aineistossani työyhteisöt korostivat, että pienryhmäpedagogiikkaa vaatii työntekijöiltä 

ammatillisuutta, mutta se myös mahdollistaa oman henkilökohtaisen ammatillisuuden hyö-

dyntämisen. Ammatillisuus määriteltiin ammattitaidoksi sekä sen käyttämiseksi. Hujalan ja 

Fonsénin (2010) lapsihavainnointiin pohjautuvaa arviointia kehittävän hankkeen tuloksissa 

selvisi, että pienryhmäpedagogiikka ja sen helpottama havainnointi lisäsivät henkilöstön 

ammatillista kasvua. Kun työyhteisö huomasi havaintojen kirjaamisen merkityksen ja sen 

hyöty selvisi heille, löysivät he lapsituntemuksen ja heidän toimitavoistaan tuli lapsilähtöi-

sempiä.  

Myös Raittilan (2013) tutkimuksessa on havaittavissa päiväkodin työyhteisön ammatilli-

suuden hyödyntäminen ja kehittäminen. Hänen tutkimuksessaan analysoitiin 16 lastentar-

hanopettajan keskusteluja päiväkotiympäristöjen viimeaikaisista muutoksista, muutosten 

ehdoista ja vaikutuksista arkiseen toimintaan. Pienryhmätoiminta ja leikkialueet olivat 

näissä keskusteluissa keskeisinä teemoina. Tutkimuksessa lastentarhanopettajat kertoivat, 

miten pedagogista toimintaympäristöä tuotetaan, uudistetaan sekä uusinnetaan arkisilla ja 

toimintaa organisoivilla ratkaisuilla. Päiväkodinlapsiryhmän arjessa työyhteisö tekee rat-

kaisuja, kokeilee, yrittää ja erehtyy. Näin toiminta kehittyy ja saa muotonsa. Tutkimukses-

sani molemmat työyhteisöt korostivat samaa periaatetta pienryhmäpedagogiikan muodos-

tamisessa omalle ryhmälle sopivaksi. Molempien työyhteisöjen mukaa kokeilemalla löyde-

tään ne toimintavat, jotka sopivat tälle lapsiryhmälle ja työyhteisölle. Kivijärven ja Ahl-
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qvistin (2005) kokemusten mukaan pienryhmäpedagogiikka vaatii työntekijöitä miettimään 

työtään uudesta näkökulmasta, miten kaikkien ammattitaito pystytään hyödyntämään tar-

koituksenmukaisesti. Myös tutkimuksessani työyhteisöt kertoivat, miten jokaisen työnteki-

jän henkilökohtaiset vahvuudet ja luovuus huomioidaan pienryhmäpedagogiikan suunnitte-

lussa. Erityisesti Mustikoiden työyhteisö mainitsi, että kaikkien työntekijöiden ei tarvitse 

tehdä kaikkea, vaan kaikkien vahvuudet on huomioitava toimintaa suunniteltaessa. 

Kuitenkin Karila ja Kupila (2010) mainitsevat Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muo-

toutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa -

tutkimushankkeen loppuraportissa, kuinka päiväkodissa tapahtuvaa työtä on alkanut ohjata 

tulkinta moniammatillisuudesta. Tällöin työtehtävät, vastuut ja velvoitteet eivät nivoudu 

koulutukseen tai osaamiseen, vaan enemmin tiettyyn työvuoroon. He viittaavat aiemmin 

mainitsemaani, niin sanottuun kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuriin, joka on heidän mu-

kaansa vallitseva työkulttuuri päiväkodeissa Suomessa. Heidän tutkimuksessaan nousi 

esiin, että tällaisen työkulttuurin ympäristössä varhaiskasvatuksen ammattilaisten on vai-

kea jäsentää omaa ja työkavereiden erityisosaamista sekä ammattiryhmien omia vastuita ja 

velvoitteita. He tarkentavat edelleen, että konkreettisia velvoitteita ja vastuita hahmotetaan 

paremmin kuin abstraktimpaa asiantuntijatyötä. Esimerkiksi ”lastenhoitaja tietää, mikä 

rokko on kyseessä”, on helpompi hahmottaa kuin se, mitä on pedagoginen vastuu. 

Myös Karila (2008) tuo esiin, miten Kengu-Ru -tutkimushankkeessa varhaiskasvatuksen 

laatua arvioitaessa henkilökunnan koulutustaso osoittautui tärkeäksi tekijäksi. Arvioinnissa 

kiinnitettiin erikseen huomiota koulutustason vaikutukseen sensitiivisyydessä ja aktivointi-

taitoihin. Lastentarhanopettajia, joilla on vankin pedagoginen koulutus, verrattiin muihin 

eli lastenhoitajiin, päivähoitajiin ja sosionomeihin. Tuloksissa oli nähtävissä se, että ero 

ammattiryhmien välillä oli tilastollisesti merkittävä ja että henkilökunnan koulutustaso 

vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. 

Jotta jokaisen ammattitaitoa ja vahvuuksia voidaan hyödyntää, on tutkimukseni mukaan 

pienryhmien aikuisten pystyttävä toimimaan joustavasti eri pienryhmien välillä sekä jous-

tamaan. Tämä edellyttää työntekijältä myös yksin työskentelyä, joka nousi erityisesti esiin 

työyhteisöjen kertomuksissa. Työntekijät kertoivat, että jokaisella pienryhmällä on oma 

vastuuaikuinen, jonka vastuulla on oman pienryhmänsä lapset. Vastuuaikuinen on oman 

pienryhmänsä asiantuntija, mutta kertomuksissa korostui myös se, miten tärkeää on aikuis-

ten vaihtuminen toiminnoissa eri pienryhmien välillä. Australialaisessa tutkimuksessa (Eb-
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beck & Yim, 2009) tutkittiin päiväkodin työntekijöiden ja pienten lasten välistä kiintymys-

tä. Tässä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että pienen lapsen henkisen hyvinvoinnin 

kannalta oma vastuuaikuinen (engl. primary care giver) on hyvin merkityksellinen. Myös 

lapsen siirtyminen ensimmäistä kertaa päivähoitoon helpottuu, kun lapsella on päivähoi-

dossa oma vastuuaikuinen. 

Kalliala (2008, s. 6, 269–270) tuo kuitenkin esiin mielenkiintoisen näkökulman, joka on 

syntynyt Kengu-Ru -tutkimushankkeen tulosten pohjalta. Kyseisen hankkeen avulla pyrit-

tiin lisäämään päiväkodissa olevien alle kolmivuotiaiden lasten hyvinvointia päiväkotiarjen 

työskentelytapojen soveltamisella ja arvioimisella. Hankkeen toisessa interventiossa tavoit-

teena oli juurruttaa omahoitajakäytäntö osaksi alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatus-

ta. Kuitenkin tutkimuksen tulokset osoittivat päiväkotien välillä olevat suuret erot. Oma-

hoitajakäytännön parhaat puolet kääntyivät itseään vastaan heikkotasoisissa ryhmissä. Lap-

selle ei tule osoittaa omahoitajaa, jolla sensitiivisyys- ja aktivointiarvot ovat pohjalukemis-

sa. Esimerkiksi tutkimuksessa oli mukana ryhmä, jossa vain yksi lapsiryhmän aikuisista 

toimi riittävän empaattisesti sekä korkeatasoisesti. 

Pienryhmäpedagogiikka vaatii työntekijän sitoutumista yhteiseen pedagogiikkaan ja toi-

mintaan. Työyhteisöjen kertomuksissa korostui se, että kaikilla lapsilla on oikeus saman-

laiseen toiminnan tasoon. Myös Kivijärven ja Ahlqvistin (2005) sekä Siitosen (2005) ko-

kemusten mukaan pienryhmätoiminta lisää työntekijöiden sitoutumista työhönsä, sen 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Työyhteisön on mietittävä uudestaan esimerkiksi tilojen 

hyödyntäminen, työvuorosuunnittelu, työnjako, suunnitteluaika sekä jokaisen ammatilli-

suuden hyödyntäminen (Kivijärvi & Ahlqvist, 2005). Seuraavassa luvussa käsittelen tar-

kemmin työyhteisön yhteistyön merkitystä pienryhmäpedagogiikan kannalta. 

9.2 Työyhteisön yhteistyö 

Tutkimuksessani selvisi, että työyhteisöjen yhteistyö on merkittävä osa pienryhmäpedago-

giikkaa. Mustikoiden työyhteisön työntekijät olivat joustaneet ja suunnitelleet työvuoroja 

ja taukoja yhdessä, jotta pienryhmäpedagogiikka toimisi paremmin. Myös Kivijärvi ja 

Ahlqvist (2005) nostavat esiin, että myös työvuoroissa, -jaossa ja -suunnittelussa tarvitaan 

joustamista, jotta pienryhmäpedagogiikan toteutus onnistuisi käytännössä. Heidän mu-

kaansa joustavuutta tarvitaan myös muiden tarpeiden mukaan, jotka tulevat esiin arjen het-

kissä. Työyhteisöt painottivat tutkimuksessani, että pienryhmäpedagogiikka edellyttää 
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työntekijöiden välistä luottamusta toisiinsa ja toisten ammattitaitoon. Myös Kivijärvi ja 

Ahlqvist (2005) korostavat työyhteisön luottamusta pienryhmäpedagogiikan onnistumisen 

kannalta. Lastentarhanopettajan tulee rohkeasti luottaa ja antaa tilaa moniammatilliselle 

osaamiselle. Lisäksi lastenhoitajalta vaaditaan rohkeutta luottaa omaan ammattitaitoonsa 

pienryhmäpedagogiikassa.  

Työyhteisöt suunnittelevat toimintaa, keskustelevat lapsista ja kokemuksistaan ryhmän 

työntekijöiden yhteisessä viikoittaisessa palaverissa sekä arjen sopivissa keskusteluhetkis-

sä. Koivisto, Jaatinen, Pehkonen, Seppelvirta ja Vartiainen (2005) kertovat, miten yhteinen 

suunnittelu- ja keskusteluaika ovat tärkeä edellytys pienryhmäpedagogiikan toimivuuden 

kannalta. Heidän mukaansa työyhteisön on järjestettävä viikoittainen palaveri työajalla 

sekä tarpeen mukaan myös ylimääräisiä palavereita. Karila (2001) sanookin, että yhteis-

suunnittelussa havainnot, ajatukset ja tulkinnat tulee ilmaista muille työyhteisössä. Suun-

nittelun pohjalla ovat pienryhmissä tehdyt havainnot lapsista. Tutkimukseni työyhteisöt 

painottivat, että aikuisen kiertäessä eri pienryhmissä, työyhteisölle muodostuu lapsista ko-

konaisvaltainen kuva monen aikuisen havainnoista. Heikka ym. (2012, s. 62) määrittelevät, 

että muuttuvan ja elävän varhaiskasvatussuunnitelman tulisi rakentua seuraavasti: Ensin 

tarvitaan jokaisen lapsen henkilökohtainen suunnitelma, jonka jälkeen kootaan koko lapsi-

ryhmän toimintaa ohjaava suunnitelma, jossa on otettu lapset huomioon yksilöinä. 

Myös Hujalan ja Fonsénin (2010) tutkimustulokset tukevat saamiani tuloksia. Heidän tut-

kimuksessaan lastentarhanopettajat kokivat säännölliset tiimipalaverit ja pedagogiset kes-

kustelut työyhteisön näkökulmasta tärkeiksi ja uusien menetelmien käyttöönotossa merkit-

täviksi. Heidän tutkimuksessaan työyhteisöt kokivat myös lapsihavainnoinnin helpottaneen 

lapsituntemusta ja pienryhmäpedagogiikan taas helpottaneen lasten havainnointia. Myös 

aineistossani työyhteisöt kokivat lapsihavainnoinnin helpottuneen pienryhmäpedagogiikan 

kautta. He kertoivat lapsen havainnoinnin olevan myös tarkempaa ja yksilöllisempää. Ha-

vainnoinnista saatuja tietoja työyhteisö hyödyntää esimerkiksi yhteisessä toiminnan suun-

nittelussa. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on lapsen pienryhmän 

vastuuaikuisen vastuulla, mutta kaikkien aikuisten ajatuksia ja havaintoja hyödynnetään 

kokonaisuudessaan suunnitelmassa. 

Työyhteisöt kokivat pienryhmäpedagogiikan olevan osa kaupungin ja päiväkodin varhais-

kasvatussuunnitelmaa. Yhdessä ne ohjaavat ryhmässä toteutettavaa käytännön pienryhmä-

pedagogiikkaa. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, s. 43) mainitaan 
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kunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman olevan kunnan ohjaava väline sekä henkilöstön 

keskeinen työväline. Lisäksi siinä mainitaan päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmien 

täydentävän kunnan suunnitelmaa ja olevan täydentävä, toimintaympäristöä kuvaava ja 

omia erityispiirteitä ja painotuksia sisältävä. Tutkimukseni työyhteisöjen mukaan ryhmän 

omassa toimintasuunnitelmassa on määritelty tarkemmin se, mitä ryhmän pienryhmäpeda-

gogiset ajatukset ja toiminta ovat käytännössä. Karila (2001) jakaakin pedagogisen proses-

sin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheisiin. Heikka, ym. (2011, s. 60) määrittelevät, 

että kirjoitetun suunnitelman käytännön toteutukseen voi lopulta vaikuttaa, miten tiiviisti 

työyhteisön jäsenet ovat osallisena suunnittelussa, miten yhdenmukainen heidän pedagogi-

nen ajattelunsa on ja miten he ovat sisäistäneet sekä sitoutuneet kirjoitettuun tekstiin. Li-

säksi heidän mukaansa myös henkilöstön taidot vaikuttavat toteutuksen tasoon ja tapaan. 

Karilan (2001) mukaan toiminnan suunnittelu mielletään usein konkreettiseksi vain lasten 

toiminnan suunnitteluksi. Hän myöntää, että suunnittelu on myös sitä, mutta samalla koros-

taa, että se on myös paljon laajempi asia. Myös Wasik (2008) korostaa pienryhmäpedago-

giikan käytännön toteutuksen suunnittelun tärkeyttä.  Hänen mukaansa pienryhmiä käyte-

tään usein ilman suunniteltua tavoitetta tai suunniteltuja käytänteitä. Karila (2001) kuvaa 

suunnittelua eräänlaiseksi työn tekemisen henkiseksi kehikoksi, jossa ennakoidaan ja ohja-

taan yhteisön toimintaa tavoitteiden mukaan. Myös oman tutkimukseni mukaan työyhteisöt 

kokivat pienryhmäpedagogiikan vaativan työyhteisöltä yhteistä sitoutumista, keskustelua, 

huolellista suunnittelua ja valmistelua. Lisäksi he totesivat, että suunnittelua ohjaa myös se, 

mikä työntekijöistä tuntuu mielekkäältä. Karila (2001) mainitseekin, että suunnittelun avul-

la työyhteisölle muodostuu yhteinen, tietoinen toimintapa. Hän jatkaa, että toimintatavan 

yhteisyys ja tietoisuus muodostavat henkilöstöstä kasvattajayhteisön, joka vaikuttaa lapsen 

kasvun kokonaisuuteen.  

9.3 Työyhteisön työhyvinvointi 

Tutkimuksessani selvisi, että pienryhmäpedagogiikka vaikuttaa merkittävästi työyhteisön 

työhyvinvointiin. Esimerkiksi pienryhmätyöskentelyssä toimiva luottamus työkavereihin 

koettiin työyhteisöissä tärkeänä. Työntekijät kokivat, että he pystyivät luottamaan työkave-

rin tekemään työhön ja ammattitaitoon, vaikka olisikin oman pienryhmän kanssa toisessa 

tilassa ja eri toiminnoissa. Myös Perhon ja Korhosen (2012) lastentarhanopettajien 30-

vuotisseurantatutkimuksessa tutkittiin lastentarhanopettajien ammatillista suuntautumista, 
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persoonallisuuspiirteitä sekä työn laatua työuupumuksen, työn imun ja valintatyytyväisyy-

den tekijöinä. Tutkimuksessa todettiin oman työyhteisön merkitys työhyvinvointiin. Osalla 

tutkittavista työyhteisö oli vaikuttanut negatiivisella tavalla työssä jaksamiseen, kun taas 

osalla hyvä työyhteisö koettiin voimavaraksi. 

Perho ja Korhonen (2012) toteavat tutkimuksensa tuloksissa, että työyhteisön kiinteydellä 

on selvä yhteys lastentarhanopettajan työn imuun, joten työyhteisön merkitys työhyvin-

voinnin kannalta on merkittävä. Karilan ja Kupilan (2010) tutkimushankkeessa päiväkodin 

työntekijät huomasivat toisilleen antaman palautteen antamisen ja vastaanottamisprosessin 

lisääntymisen vaikuttavan työhyvinvointiinsa. Heidän tutkimuksessaan huomattiin, miten 

keskeisiä tekijöitä työssä jaksaminen ja työntekijöiden voimavarojen uusiutuminen ovat 

työhyvinvoinnin kannalta.  

Nostan tutkimukseni aineistosta esiin myös merkittävän tekijän, jossa työntekijän oman 

ammatillisuuden hyödyntäminen koettiin työhyvinvointia kohentavana asiana. Työntekijät 

kertoivat, että pienryhmäpedagogiikassa pääsee käyttämään omaa ammattitaitoaan. Myös 

Karilan ja Kupilan (2010) hankkeen kehittämisvaiheessa päiväkodin työntekijät tekivät 

näkyväksi kehittämisilloissa omaa ammatillisuuttaan ja ammattirooliaan turvallisessa il-

mapiirissä. Heidän tutkimuksensa tuloksissa kävi ilmi, että yksittäisten työntekijöiden sekä 

koko kasvattajayhteisön tietoisuus lisääntyi. Tämä tiedostaminen lisäsi työntekijän amma-

tillisen roolin ja vastuun ottamiseen mahdollisuuksia. Karila ja Kupila (2010) mainitsevat 

kuitenkin huolensa siitä, että heidän tutkimuksessaan esiin nousi tehtävänkuvien epäselke-

ys sekä oman ammatillisuuden ytimen ja osaamisen jäsentämisen sekä sanoittamisen vai-

keus. Heidän mukaansa tämä on huolestuttavaa, koska työhyvinvoinnin perusedellytyksenä 

on pidetty usein tehtäväkuvien selkeyttä. 

Tutkimuksessani työyhteisöt korostivat sitä, miten ison lapsiryhmän kanssa työskentely on 

raskasta ja väsyttävää, kun taas pienen ryhmän kanssa se on antoisampaa. Pienryhmäpeda-

gogiikka oli vaikuttanut työhyvinvointiin parantavasti myös Kivijärven ja Ahlqvistin 

(2005) kokemusten mukaan. Heidän mukaansa pienryhmät ovat lisänneet rauhallista ilma-

piiriä, mahdollistaneet saumattomamman yhteistyön työyhteisössä sekä toisilta oppimisen. 

Tutkimusaineistossani työyhteisöt kertoivat, miten pienryhmäpedagogiikan kautta syntyvä 

rauhallinen ilmapiiri ja matalampi äänentaso vaikuttavat työntekijän jaksamiseen. Raittilan 

(2013) tutkimuksessa päiväkotiympäristöjen viimeaikaisista muutoksista, muutosten eh-

doista ja vaikutuksista arkiseen toimintaan, lastentarhanopettajat kokivat pienryhmäpeda-
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gogiikan rauhoittavan toimintatiloja ja -ympäristöä. Myös Kishimoton (2012) toteuttamas-

sa tutkimuksessa päiväkodin äänentasosta, kaksivuotiaiden lasten ryhmän työntekijöistä 

osa koki äänentason olevan alhaisempi, kun lapset jaettiin pienryhmiin ja tiloja järjesteltiin 

sekä remontoitiin toiminnoille sopiviksi. Kaikki työntekijät olivat kuitenkin samaa mieltä 

siitä, että pienryhmät mahdollistivat paremman laadun lasten kasvatuksellisissa tapahtu-

missa. 

Merkittävänä osana työyhteisön työhyvinvointia esittäytyi myös työntekijöiden saama tuki. 

Mustikoiden työyhteisö kertoi saaneensa johtajalta perehdytystä ja tukea pienryhmäpeda-

gogiikan toteutukseen. Kivijärven ja Ahlqvistin (2005) kokemusten mukaan johtajat ovat 

tukeneet pienryhmätoiminnan kehittämistä koulutus- ja suunnittelupäivillä, iltapalavereissa 

sekä kehityskeskusteluissa. Näissä tapaamisissa on ollut erilaisia etukäteistehtäviä ja mate-

riaaliin tutustumista. Lisäksi muiden alueen päiväkotien kanssa on vuorovaikutuksessa 

kehitetty toimintaa. Myös Huvikummun työyhteisö nosti esiin varhaiserityisopettajan an-

taman tuen heidän toteuttamalleen pienryhmäpedagogiikalle. Kivijärvi ja Ahlqvist (2005) 

kertovat päiväkodeissa kiertävän erityislastentarhanopettajan tukeneen pienryhmätoimin-

nan ja lapsihavainnoinnin kehittämistä ryhmässä omalla työllään. Kiertävä erityislastentar-

hanopettaja on esimerkiksi työparina työntekijöille pienryhmissä. Hän opettaa erilaisia 

menetelmiä sekä osallistuu kehityskeskusteluihin ja suunnitteluun. Yhdessä työtekijöiden 

kanssa mietitään, miten pienryhmä kootaan tarkoituksenmukaisesti sekä miten siitä tulee 

luonteva osa koko ryhmän toimintaa.  

9.4 Lapsen hyvinvointi 

Tutkimusaineistoni perusteella työyhteisöt näkivät, että lasten yksilöllinen havainnoimi-

nen, huomioinen sekä kasvun ja oppimisen tukeminen on helpompaa pienryhmissä. Raitti-

lan (2013) tutkimuksessa lastentarhanopettajat kokivat pienryhmäpedagogiikan erityisesti 

perustuvan yksilöllisyyttä ja ympäristön levollisuutta korostaville arvoille. Puroila, Estola 

ja Syrjälä (2012) tutkivat lasten hyvinvointia lasten kertomien kertomusten kautta. He 

huomasivat, että lasten hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia asioita olivat muun muassa 

reagoiva aikuinen ja mahdollisuus merkitykselliseen tekemiseen. Negatiivisempi vaikutus 

lasten hyvinvointiin, kuului kertomuksissa olevan esimerkiksi lasten erossaolo aikuisista ja 

se, ettei lasta kunnioitettu itsessään toimijana. Tutkiessaan lapsen arkea Kyrönlampi-

Kylmänen (2007, s. 193) nostaa myös esiin lapsen ja päiväkodin työntekijöiden kohtaami-
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sen. Lasten haastatteluista selvisi, että lapsi ja työntekijä kohtasivat usein toisensa joko 

ristiriita- tai lapsen ohjaamisen toimintatilanteissa. Hän nostaakin esiin lapsen ja työnteki-

jän kohtaamisen merkityksen päiväkodin arjessa ja pohtii, miten erilaiset pedagogiset rat-

kaisut voisivat edesauttaa näitä kohtaamisia.  

Tutkimusaineistossani korostui se, miten Mustikoiden työyhteisö koki pienryhmäpedago-

giikan erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmässä tärkeäksi. Heidän mukaansa pieni lapsi saa 

pienryhmästä ja sen vastuuaikuisesta turvaa, tuttuja asioita ja luottamusta. Myös Huvi-

kummun työyhteisö totesi, että lapsen on helpompi kiintyä aikuiseen pienessä ryhmässä. 

Pienryhmässä lapselle tarjoutuu tilaisuus laatuhetkiin aikuisen kanssa. Aikuisella on 

enemmän aikaa lapselle ja tämän kuuntelulle, kun hänellä on esimerkiksi neljä lastaan lä-

hellä eikä koko isoa lapsiryhmää. (Wasik, 2008; Kalliala, 2008, s. 264.) Kalliala (2008, s. 

264) nostaa esiin, miten Kengu-Ru -tutkimushankkeessa alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä 

saadut tulokset tukevat sitä, että omahoitajakäytännön kautta lapsen on helpompi siirtyä 

kotoa päiväkotiin. Toisaalta omahoitajakäytännön huomattiin myös helpottavan omahoita-

jan tutustumista lapseen läheisemmin. 

Tutkimusaineistossani työyhteisöt kokevat, että pienessä ryhmässä lapsi saa oman äänensä 

kuuluviin ja voi harjoitella rauhassa erilaisia taitoja. Myös lapsen osallisuus kasvaa, kun 

ujot sekä hiljaiset yksilöt huomioidaan. Myös Raittilan (2012) tutkimuksessa lastentarhan-

opettajat kertoivat, kuinka pienryhmätoiminta on erityisesti lapsen etu. Heidän mukaansa 

pienessä ryhmässä lapsi tulee kuulluksi ja kohdatuksi eri tavoin kuin isossa ryhmässä. Li-

säksi lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen on helpompaa. He kertoivat 

myös, että lastentarhanopettajan on helpompi toimia, kun lapsia on vähemmän. Wasik 

(2008) toteaa, että pienryhmässä opettaja voi suunnitella oppimistilanteita lasten mukaan. 

Hän esittää myös, että näin ujoimmat lapset pääsevät osallisiksi, kun he uskaltavat osallis-

tua, kysyä tarkentavia kysymyksiä sekä ilmaista mielipiteitään. Dangel ja Durden (2010) 

huomioivat myös tutkiessaan lastentarhanopettajan puhetta pienryhmässä, että opettajan 

puheella, sen sisällöllä ja vaikuttavuudella on merkitystä lapsen oppimiselle ja kehityksel-

le. Pienemmässä ryhmässä aikuisen oli helpompi miettiä omaa toimintaansa ja puhettaan ja 

huomioida lasten yksilöllisyy, joka auttaa lapsia keskittymään omaan tekemiseen. 

Tutkimuksessani työyhteisöt kokivat pienryhmätoiminnan rauhoittavan lapsia ja auttavan 

heitä keskittymään tekemiseen paremmin. He kertoivat, että vaikka tekeminen olisikin ak-

tiivista ja vauhdikasta, pienryhmässä se on hallitumpaa. Myös Raittila (2012) kertoo, miten 
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lastentarhanopettajat kokivat toiminnalle varattujen tilojen ja ympäristön rauhoittuvan, kun 

ryhmässä toteutettiin pienryhmäpedagogiikkaa. Lastentarhanopettajat kuitenkin kertoivat 

myös, miten työntekijöiden poissaolot hankaloittavat arkea ja näin myös pienryhmäpeda-

gogiikkaa. Heidän mukaansa näin menetetään toiminnan kasvatuksen yksilöllisyys ja le-

vollisuus toiminnassa. Tutkimuksessa kävi ilmi, miten lastentarhanopettajat puhuivat sel-

viytymisestä sekä päiväkodeista säilytyspaikkana, sillä hyvin usein päiväkodeissa on arkea 

toimia vajaalla henkilökunnalla. 

9.5 Kasvatuskumppanuus 

Löysin tutkimusaineistostani yllättäen myös sen, miten työyhteisöt liittivät kasvatuskump-

panuuden merkittäväksi osaksi pienryhmäpedagogiikkaa. Työyhteisöt kertoivat, että pien-

ryhmäpedagogiikkaan kuuluu kertoa vanhemmille avoimesti pienryhmien toiminnasta sekä 

esitellä heidän lapsensa vastuuaikuinen. Myös Ebbeckin ja Yimin (2007) tutkimuksessa 

sekä vanhemmat että päiväkodin työntekijät olivat tyytyväisiä vastuuaikuinen -malliin 

(engl. primary care giving -system). Heidän tutkimuksessaan oli merkittävää huomata 

myös, että lasten hyvinvoinnin sekä työntekijän ja lapsen välisen turvallisen kiintymyssuh-

teen lisäksi myös vanhempien luottamus työntekijöihin lisääntyi. 

Työyhteisöt kertoivat tutkimuksessani, miten vanhempien antama positiivinen palaute 

kannustaa ja tukee työyhteisön pienryhmätoiminnan toteuttamista. Työyhteisöt kertoivat 

saaneensa vanhemmilta positiivista palautetta myös hyvästä ilmapiiristä lasten ryhmässä. 

Myös Tiilikan (2005, s. 186–187) tutkimuksessa, Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja 

hyvästä päiväkotikasvatuksesta, äidit olivat hyvin tyytyväisiä lastensa saamaan kasvatuk-

seen päiväkodissa. Tutkimuksen äidit olivat samaan aikaan kuitenkin myös arvioivia sekä 

kontrollointioikeudestaan tietoisia. Tutkimuksessa käy ilmi, että haastateltavilla äideillä oli 

päiväkodin käytäntöjä enemmän halukkuutta osallistua esimerkiksi lapsen toiminnan suun-

nitteluun ja arviointiin päiväkodissa. 

Mustikoiden työyhteisö piti tärkeänä, että pienryhmätoiminnan avulla vanhemmille pysty-

tään antamaan lapsen päivästä yksityiskohtaisempaa tietoa. Tiilikan (2005, s. 185) tutki-

mustuloksissa kasvatuskumppanuuden lähtökohdat ja edellytykset kiteytyivät neljään nä-

kökulmaan. Niistä ensimmäinen käsittää äitien kasvatuskäsitysten mukaan sen, että lapsen 

kasvatuksesta päävastuu kuuluu vanhemmille. Toinen lähtökohta onkin edellisen lähtö-

kohdan seurauksena se, että on välttämättömyys tehdä kasvatusyhteistyötä päiväkodin 
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työntekijöiden kanssa. Kolmantena edellytyksenä äidit näkivät, että yhteistyöprosessissa on 

huolehdittava niistä eksistentiaalisista tarpeista, mitä vanhemmilla on. Neljäs lähtökohta 

sisältää sen, että päiväkodin työntekijät oppivat vähitellen tuntemaan ja ymmärtämään yhä 

paremmin vanhempien kasvatuskäsityksiä heidän lapsestaan. Vanhempien näkökulma ja 

yhteistyö olivat työyhteisöille merkittäviä asioita lapsen kasvatuksessa. 
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10 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS, EETTISYYS JA POHDINTA 

Tarkastelen tässä luvussa tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Lisäksi pohdin tutki-

mustani, sen kulkua sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Alaluvussa 10.1 Tutkimuksen 

luotettavuus tarkastelen eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimukseni luotettavuutta feno-

menologisen tutkimustradition pohjalta. Alaluvussa 10.2. Tutkimuksen eettisyys esittelen 

oman tutkimusprosessini eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimukseni pohdinta on 

nähtävissä alaluvussa 10.3, joka toimii ikään kuin koko tutkimukseni kokoon kerääjänä ja 

päättäjänä. 

10.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimukseni on luonteeltaan sekä eksistentiaalis-fenomenologinen että fenomenologinen 

tutkimus. Tutkimuksessani on tärkeässä roolissa oma tutkimusasenteeni ja siihen kuuluva 

esiymmärrys, jotka olen tuonut avoimesti esiin tutkimukseni alussa. Luotettavuuden käsit-

teellä voidaan tarkastella ymmärtävän psykologisen tutkimuksen tulosten paikkaansa pitä-

vyyttä tai ”oikeellisuutta”. Ymmärtävässä tutkimuksessa luotettavuudella viitataan tutki-

musmenetelmän luotettavuuteen. (Latomaa, 2005.) Tarkastelen seuraavaksi tutkimukseni 

luotettavuutta Perttulan (1995, s. 102–106) esittämien yhdeksän fenomenologisen koke-

muksen tutkimuksen spesifien luotettavuuden kriteerien pohjalta. Mielestäni nämä yhdek-

sän kriteeriä määrittävät kattavasti fenomenologisen tutkimukseni luotettavuuden. Näissä 

luotettavuuden kriteereissä pidetään tutkimustuloksia tutkijan omana konstruktiona ilmiös-

tä. Tutkija ei pääse merkityksiä operoivan tajuntansa tai maailmasuhteensa ulkopuolelle. 

(Perttula, 1995, s. 102–106.) 

Ensimmäinen kriteeri tutkimuksen luotettavuudessa on Perttulan (1995) mukaan johdon-

mukainen tutkimusprosessi. Tutkittavan ilmiön perusrakenteella, aineistonhankintatavalla, 

teoreettisella lähestymistavalla, analyysimenetelmällä ja tutkimuksen raportoinnilla on 

oltava looginen yhteys. Tutkimukseni alussa perehdyin fenomenologiseen ja eksistentiaa-

lis-fenomenologiseen tutkimuskirjallisuuteen sekä väitöskirjoihin, jotta omaksuisin eksis-

tentiaalis-fenomenologisen tutkimusasenteen. Olen tutkimusprosessini alusta alkaen ha-

lunnut luoda kokonaisuuden, jossa toteutuu tämä looginen yhteys eli eksistentiaali-

fenomenologisen ja fenomenologisen tutkimuksen periaatteet. Koko tutkimusprosessin 
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ajan olen lukenut kirjallisuutta ja pyrkinyt luomaan tutkimusprosessin, joka etenee loogi-

sesti fenomenologiselle tutkimukselle ominaisesti. 

Toisena kriteerinä Perttula (1995) esittää tutkimusprosessin reflektoinnin ja reflektoinnin 

kuvauksen. Siinä tutkijan on kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa kyettävä perustelemaan 

tutkimukselliset valintansa. Tutkimuksen raportista on hahmotuttava lukijalle tutkimuspro-

sessin kulku ja kokonaisuus. Olen rakentanut raporttini niin, että siinä on nähtävissä tutki-

muksen kulku sekä perustelut sille, miksi olen näin edennyt. Esimerkit havainnollistavat ja 

tuovat näkyväksi tutkimukseni toteutusta. Kolmas Perttulan (1995) esittämä kriteeri on 

tutkimusprosessin aineistolähtöisyys. Tutkimuksen aineisto on koko tutkimusprosessissa 

keskeisimmässä asemassa ja tutkimus etenee sen ehdoilla. Tutkimukseni rakentuu haastat-

teluaineiston ympärille. Olen edennyt tutkimuksessani fenomenologiselle tutkimukselle 

ominaisesti eli aineistokeskeisesti. Tällöin olen lähtenyt analysoimaan tutkimustani aineis-

ton ehdoilla kaksiosaisen ja monivaiheisen analyysin kautta. 

Neljäntenä luotettavuuden kriteerinä Perttula (1995) esittää tutkimusprosessin konteks-

tisidonnaisuuden. Fenomenologisessa tutkimuksessa kontekstilla viitataan ihmisen koet-

tuun maailmaan eli tajunnan sisällölliseen kokonaisuuteen. Kontekstisidonnaisuus viittaa 

siihen, miten toisen ihmisen merkityssuhteet ovat tutkittavissa mielekkäästi vain hänen 

kokemusmaailmassaan. Tutkimukseni ryhmähaastattelumenetelmä soveltui erinomaisesti 

työyhteisöjen merkityssuhteiden tavoittelemiseen. Keskusteleva ilmapiiri soveltui haastat-

teluun paremmin kuin strukturoidumpi haastattelu. Aluksi pohdin, voinko tutkia työyhtei-

söjen merkityssuhteita yhdessä vai tulisiko minun tutkia jokaisen työntekijän merkityssuh-

teita erikseen. Päädyin työyhteisöjen merkityssuhteiden tutkimiseen, koska työyhteisöt 

puhuivat ”me”-muodossa asioista, jotka koskivat heidän työyhteisöään ja työtään. Yksit-

täisten työntekijöiden merkityssuhteiden tutkiminen olisi näin ollut mahdotonta ja ei olisi 

vastannut tutkimuksen tarkoitusta. 

Viides luotettavuuden kriteeri Perttulan (1995) esittämissä luotettavuuden kriteereissä on 

tavoiteltavan tiedon laatu. Tieto on kielellisesti ilmaistua. Fenomenologisessa tutkimukses-

sa tavoitellaan kokemuksia. Kokemukseen kohdistuvassa tutkimuksessa on essentiallinen 

yleinen tieto analyysin tuloksena ihmisen olemassaolon, tajunnallisuuden perusrakenteesta. 

Tutkimusaineistoni analyysin tuloksena ovat kahden työyhteisön yksilökohtaiset merkitys-

verkostot sekä yksi yleinen merkitysverkosto. Ne ovat syntyneet monivaiheisen ja kaksi-

osaisen aineiston analyysin kautta. On todettava, että fenomenologinen tutkimus tavoittelee 
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toisen ihmisen kokemusta. Silloin se pyrkii toisen ihmisen konstruktion ja tutkijan siitä 

tekemän rekonstruktion identtisyyteen. Koska tutkimusprosessi on ymmärretty ihmisten 

merkityssuhteiden kohtaamisena, on tiedostettava tavoitteen mahdoton toteutuminen täy-

sin. Tämä korostuu eksistentiaalis-fenomenologisessa tutkimuksessa. 

Kuudes luotettavuuden kriteeri on Perttulan (1995) mukaan metodien yhdistäminen. Jos 

ontologinen analyysi osoittaa, että ilmiön paljastamiseen tarvitaan useampi tutkimusmeto-

di, on se luotettavuuden kannalta tärkeää. Omassa tutkimuksessani en tarvinnut toista tut-

kimusmetodia, sillä se oli tarpeeksi kattava. Seitsemäntenä kriteerinä Perttula (1995) esit-

tää tutkijayhteistyön. Hänen mukaansa tutkijayhteistyö lisää tutkimusmenettelyjen syste-

maattisuutta ja ankaruutta sekä tutkimuksen luotettavuutta. Omassa tutkimuksessani halu-

sin perehtyä aiheeseen yksin, sillä mielestäni fenomenologinen tutkimus soveltuu siihen 

hyvin. Kuitenkin olen tehnyt tutkijayhteistyötä kysymällä mielipiteitä toisilta pro gradu -

tutkielmaa tekeviltä. Heiltä olen saanut rakentavaa palautetta ja tukea. 

Perttulan (1995) mukaan kahdeksas luotettavuuden kriteeri tutkimuksessa on tutkijan sub-

jektiivisuus. Tajunnallisena olentona tutkija on oman tutkimustyönsä subjekti. Tutkijan on 

tutkimuksen eri vaiheissa reflektoitava, analysoitava ja raportoitava sen merkitystä lukijal-

le. Olen tuonut oman tutkijan roolini esille tutkimukseni eri vaiheissa. Haluan siten tuoda 

esiin avoimesti tutkimukseni kulun ja sen, että olen tutkijana tulkinnut aineistoani, työyh-

teisöjen haastatteluja ja päätynyt monivaiheisen analyysiprosessin tehtyäni tutkimukseni 

tuloksiin. 

Yhdeksäntenä ja samalla viimeisenä kriteerinä Perttula (1995) mainitsee tutkijan vastuulli-

suuden. Tutkijan on suoritettava systemaattisesti kaikki tutkimukselliset toimenpiteet. 

Kaikkia tutkimuksellisia yksityiskohtia ei ole mahdollista välittää tutkimuksen raportissa 

niin, että sen lukija kykenisi konstruoimaan tutkimuksen kulun täsmälleen, niin kuin se on 

tapahtunut. Tutkija on tästä syystä vastuussa tutkimuksensa luotettavuudesta, jolloin se 

ulottuu kaikkiin tutkimusprosessin vaiheisiin. Tiedostan oman vastuullisuuteni tutkimuk-

sen luotettavuuden takaajana. Olen rehellisesti luonut omien tutkijan taitojeni mukaisesti 

tutkimukseni tulokset ja olen niiden takana. Olen pyrkinyt luomaan tutkimukseni raportin 

niin, että sen lukija voi luottaa siihen. 

Fenomenologisesti orientoituneen tutkimuksen luotettavuus perustuu käsitykseen intentio-

naalisuudesta eli ihmisten ja ulkoisen todellisuuden sisäsyntyisestä relationaalisuudesta. 

Fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen luotettavuuskriteerien yhteenvetona on hyvä 
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todeta, miten tutkimuksen ontologinen relevanttius on välttämätön edellytys tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta. Perttulan mukaan edellä mainittujen luotettavuuskriteerien mu-

kainen fenomenologinen kokemuksen tutkimus tuottaa perusteltavissa olevaa tietoa. (Pert-

tula, 1995, s.104–106.) 

10.2 Tutkimuksen eettisyys 

Seuraavaksi tarkastelen oman tutkimukseni eettisyyttä, joka on tärkeä osa tutkimusproses-

sia. Haluan tuoda esiin, miten koko tutkimusprosessini on edennyt oman eettisen pohdinta-

ni kanssa rinnakkain. Koska ihminen elää muiden ihmisten kanssa ja tulee näin ihmiseksi, 

on hänen todellistuminen maailmassa aina eettistä. Eettistä pohdintaa ei voi laittaa toisen 

vastuulle, sillä oman elämän ratkaisuissa voi vain luottaa omiin ajatuksiin. Toisten ihmis-

ten kautta voidaan tarkastella, kuinka eri tavoilla voidaan elää ja tarkastella asioita. Näin 

voidaan todeta muiden ihmisten olevan meille aina eettisen elämän mahdollisuus. (Varto, 

1994, s. 64, 70.) Tutkimustyö on täynnä tuhansia pieniä ja isoja kysymyksiä. Näihin kysy-

myksiin ei ole olemassa kaiken kattavaa ja aukotonta säännöstöä, jolloin ratkaisujen teke-

misen vastuu on tutkijalla. Jos tutkija tunnistaa eettisten kysymysten ongelmallisuuden, 

niin hän todennäköisesti myös tekee eettisesti asiallista tutkimusta. (Eskola & Suoranta, 

2001, s. 52.) 

Varton (2011, s. 24) mukaan tutkija on itse vastuullinen omasta tutkimuksestaan. Hänen 

mukaansa tutkija ikään kuin eettisesti lataa tutkimuksensa, kun hän metodologisessa poh-

dinnassaan asettuu tietoisena käyttämään tradition antamia välineitä saadakseen selville 

jotain kiinnostavaa. Varto tarkentaa edelleen, että tällöin tutkija ottaa asian omakseen, vas-

taa siitä ja tietää, miten puolustaa itse tekemiään ratkaisuja. Eettinen pohdinta on kulkenut 

läpi koko tutkimukseni. Aloittaessani tutkimusta, pohdin fenomenologisen tutkimuksen 

periaatteita. Minun tuli selventää omaa tutkimusasennettani ja omaksua se. Lehtomaan 

(2005) tavoin aloitin tutkimukseni ihmettelemällä, mitä ihminen on ja miten voin tutkia 

hänen sisäistä maailmaansa. Selvensin omaa ihmiskäsitystäni ja esiymmärrystäni sekä tut-

kin fenomenologista kirjallisuutta valmistautuessani tutkimushaastatteluun. 

Eettisten ongelmien tunnistaminen sekä niiden etukäteen välttäminen vaativat tutkijalta 

ammattitaitoa ja ennen kaikkea siihen kuuluvaa ammattietiikkaa. Koska raja eettisen ja 

epäeettisen välillä on epäselvä, ei ole kyse dikotomisesta jaosta. Tutkijalta vaaditaan riittä-

vää herkkyyttä huomioida oman tutkimuksensa ongelmakohdat. (Eskola & Suoranta, 2001, 
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s. 59.) Tutkimukseni haastattelutilanne oli avoin ja keskusteleva. Tutkittavat saivat kertoa 

vapaasti omista kokemuksistaan, jolloin minun roolini tutkijana oli toimi lisäkysymysten 

asettajana ja keskustelun herättelijänä. Ennen haastattelua varmistin haastateltavilta, onko 

heillä kysyttävää. Kysyin myös haastattelun jälkeen tutkittavilta, miltä tutkimus oli tuntu-

nut ja jäikö heitä vielä mietityttämään jokin asia. Lisäksi kehotin heitä ottamaan minuun 

yhteyttä, jos jotakin tulee jälkeenpäin mieleen.  

Eskola ja Suoranta (2001, s. 52) ovat tehneet jaon tiedon hankinnan ja tiedon käytön välil-

le. Heidän mukaansa tutkimusprosessin aikana tutkija kohtaa lukuisia eri päätöksiä, jolloin 

hänen etiikkansa joutuu koetukselle lukemattomia kertoja. He nostavat esiin myös tietojen 

käsittelyssä tärkeän käsitteen, luottamuksen. Myös Estola (1999, s. 146) painottaa, miten 

tärkeä vaihe tutkimushaastattelun alussa on luottamuksellisen suhteen synnyttäminen. Mi-

nulle oli tärkeä asia tutkimuksen aikana, että haastateltavat kokevat minut luotettavaksi. 

Yksi ensimmäisiä eettisiä päätöksiä oli tutkimusluvan hankinta tutkittavien päiväkotien 

kunnan varhaiskasvatuksen hallinnosta. Tämän jälkeen esitin lupani päiväkodille ja pyysin 

johtajalta lupaa haastatella heidän päiväkodissaan. Saatuani luvan, varmistin haastateltavil-

ta heidän halukkuutensa haastatteluun ja kerroin, mitä tutkimukseni sisältää. Viikkoa ennen 

haastattelua lähetin työyhteisölle sähköpostitse kirjeen (Liite1), jossa käytiin läpi haastatte-

lun sisältö ja siihen liittyvät asiat. Itse tutkimustilanteessa esitin kunnalta saadun tutkimus-

luvan haastateltaville, kerroin haastattelun kulusta sekä esittelin sen tallentamisen välineet, 

vihkon ja mp3-nauhurin. Haastattelu oli työyhteisöille vapaaehtoinen, joka on mielestäni 

tutkimuksessani tärkeä eettinen kriteeri. 

Tärkeä osa haastattelussa oli kertoa haastateltaville myös anonymiteetistä eli heidän ni-

mensä tai päiväkoti jossa he työskentelevät eivät tule ilmi eivätkä ne ole tunnistettavissa 

tekstistä. Esimerkiksi en maininnut paikkojen tai työntekijöiden nimiä tutkimusraportissa-

ni, vaan jätin ne pois analyysivaiheessa. Eskola ja Suoranta (2001, s. 56) painottavatkin, 

että tietojen käsittelyssä kaksi keskeistä asiaa ovat luottamuksellisuuden lisäksi anonymi-

teetti. Anonymiteetin suojaamiseksi muutin työyhteisöjen ryhmien nimet tutkimuksessani 

”Mustikoiksi” ja ”Huvikummuiksi”. Haluan painottaa, että lapsiryhmien nimet ovat täysin 

oman mielikuvitukseni tuotetta eikä niillä ole yhteyttä ryhmien todellisiin nimiin. Julkais-

taessa tietoja ja tutkimustuloksia, on pidettävä huolta luottamuksellisuuden säilyttämisestä 

ja anonymiteettisuojasta (Eskola & Suoranta, 2001, s. 57). Olen huomioinut tutkimuksen 

analyysissa, etteivät tutkittavat ole tunnistettavissa. 
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Estolan (1999, s. 147) mukaan tutkijan ammattieettiseen vastuuseen kuuluu rehellinen ra-

portointi tutkimustuloksista. Hän jatkaa, että vaikka tutkijan on toisaalta suojeltava tutkit-

taviaan, on hänen myös nostettava esiin vaikeita asioita. Estola painottaa, miten aina viime 

kädessä tutkija on vastuussa siitä, mitä ja miten hän raportoi. Lehtomaan (2005) tavoin 

voin todeta, että toisen ymmärtäminen ei ole yksinkertaista. Toisen kokemuksen tajuami-

nen ei ole helppoa arjessa eikä tutkimustyössä. Aineiston analyysi ja raportointi herättivät-

kin minussa eettisiä kysymyksiä. Miten voin tavoittaa toisen kokemuksen, analysoida ja 

sen jälkeen raportoida sen niin, että se on mahdollisimman rehellisesti raportoitu. Olen 

pyrkinyt tähän tutkimuksessani olemalla mahdollisimman avoin, jolloin jokainen sen lukija 

voi nähdä, miten olen päätynyt tuloksiini. Tutkimukseni eettinen pohdinta on alkanut jo 

ennen kuin yhtäkään sanaa oli kirjoitettu tähän pro gradu -tutkielmaan ja se jatkuu edel-

leen. 

10.3 Tutkimuksen pohdinta 

Tutkimuksen alussa asetin tavoitteekseni tavoitella työyhteisön kokemuksia pienryhmäpe-

dagogiikasta. Valitsin tutkimukseni teoreettiseksi perustaksi fenomenologisen tutkimus-

asenteen sekä Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen. Sitouduin tutkimuksessani tut-

kimaan työyhteisön merkityssuhteita pienryhmäpedagogiikassa Rauhalan ihmiskäsityksen 

mukaisesti, jossa tajunnallisuus käsitetään inhimillisen kokemisen kokonaisuudeksi. Tut-

kiessani työyhteisön kokemuksia pienryhmäpedagogiikasta, olin kiinnostunut heidän mie-

lellisistä suhteista. (Rauhala, 1985, s. 26–28.) 

Fenomenologisen tutkimuksen lähtökohta oli minulle omasta mielestäni rohkea valinta. 

Tutkimuksen lähtökohta on hyvin kokonaisvaltainen ja työteliäs nuorelle ja kokemattomal-

le tutkijalle. Halusin kuitenkin ottaa haasteen vastaan, sillä uskoin fenomenologian sopivan 

tutkimukselleni erinomaisesti. Tämä uskomukseni osoittautui oikeaksi. Vaikka tutkimuk-

sen aloitus vaatikin paljon fenomenologiaan liittyvän kirjallisuuden ja väitöstutkimusten 

tutkimista, olen iloinen valinnastani. Opin valtavasti tämän prosessin aikana, sillä feno-

menologia vaati minulta kokonaisvaltaista sitoutumista tutkimuksen toteuttamisen periaat-

teisiin, jonka takia niihin tuli perehtyä syvällisesti. Olen tyytyväinen tutkimukseni toteu-

tukseen ja tuloksiini. Kokemus sisälsi haasteita ja turhautumista, mutta ennen kaikkea on-

nistumisen kokemuksia, oivalluksia ja riemua. Olen oppinut paljon ja samalla saanut ai-

kaan minulle tärkeästä aiheesta merkittävän tutkimuksen. 
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Pienryhmäpedagogiikka on työyhteisölle osa päiväkodin arkea ja sen toimintoja. Tutki-

mukseni tulokset kertovat työyhteisön merkityksellistä roolista lapsiryhmän pedagogiikan 

toteuttajina. Työyhteisön merkityksenä pienryhmäpedagogiikassa nähtiin muun muassa 

oman ammatillisuuden laadukkaampi hyödyntäminen ja työyhteisön yhteistyön lisäänty-

minen. Työyhteisön yhteistyön rooli korostui, mutta toisaalta myös työntekijöiden amma-

tillisuutta korostettiin ja pidettiin tärkeänä. Pienryhmäpedagogiikan merkitys työyhteisölle 

oli myös suuri. Työyhteisöt kertoivat pienryhmäpedagogiikan merkityksistä esimerkiksi 

sen, että he pääsevät hyödyntämään omaa ammatillisuuttaan. Se kohentaa heidän työhy-

vinvointiaan ja lasten hyvinvointia. Myös työyhteisön yhteistyö vanhempien kanssa on 

syventynyt ja on laadukkaampaa. 

Haluan nostaa esiin muutaman merkityksellisen asian, jotka erityisesti erottuivat tuloksis-

sani. Yksi merkittävimpiä tuloksia oli pienryhmäpedagogiikan selvä yhteys työyhteisön 

työhyvinvointiin. Molemmat työyhteisöt mainitsivat pienryhmäpedagogiikasta useita asioi-

ta, jotka tekevät työstä sujuvampaa ja edesauttavat työssä jaksamisessa. Mielestäni tämä 

tulos on merkittävä, sillä viime aikoina on keskusteltu paljon opettajien, myös lastentar-

hanopettajien työssä jaksamisesta. Kasvatuskumppanuus-näkökulma oli minulle suurin 

yllätys tuloksissa. En itse ollut yhdistänyt pienryhmäpedagogiikkaa niin tiiviisti vanhempi-

en kanssa tehtävään yhteistyöhön. Oli kuitenkin avartavaa ja merkityksellistä huomata, 

miten kokonaisvaltaisesti pienryhmäpedagogiikka nähtiin ulottuvan päiväkodin arjessa 

kaikkeen. Pienryhmäpedagogiikkaa ei nähty vain työyhteisön toteuttamana toimintatapana 

tuokioilla tai siirtymätilanteissa, vaan ikään kuin kokonaisvaltaisena pedagogisena ajatuk-

sena. 

Oli mielenkiintoista huomata, miten vähän työyhteisöt toivat esiin kielteisiä asioita pien-

ryhmäpedagogiikasta. Ainostaan Huvikummun työyhteisö kertoi, että yhteistä keskustelua 

on edelleen kehitettävä. Työyhteisöt olivat hyvin innoissaan tavasta työskennellä ja mo-

lemmat työyhteisöt totesivat useaan otteeseen, miten he eivät halua ikinä luopua siitä. Pien-

ryhmäpedagogiikasta on varmasti löydettävissä myös kehitettäviä ja negatiivisia asioita. 

Pohdin kuitenkin, että ehkä pienryhmäpedagogiikan lapsiryhmäkohtaisuus vaikuttaa tähän. 

Molemmat työyhteisöt nimittäin kertoivat, miten käytänteitä kokeiltiin, kehitettiin ja 

muunneltiin tarpeen mukaan ja omalle ryhmälle sopivaksi. Työyhteisöt eivät kokeneet näi-

tä kehitettäviksi asioiksi vaan osaksi pienryhmätoimintaa. Aiemmassa tutkimuskirjallisuu-

desta löytynyt kritiikki koskee erityisesti omahoitaja-työtapaa, missä työyhteisöt monesti 

päätyvät ”kaikki tekevät kaikkea”-työtapaan ja koulutustaustat unohdetaan (esim. Kalliala, 
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2008). Mielestäni sama kritiikki on aiheellinen ja kohdistettavissa myös pienryhmäpeda-

gogiikkaan. Olen itse kohdannut päiväkodeissa samaan ja kuullut tästä huolesta muilta 

työntekijöiltä. Vaarana on, että ryhmän aikuiset ”jumittuvat” oman pienryhmänsä kanssa 

toimimiseen, jolloin he käytännössä tuntevat vain oman ryhmänsä lapset. Tutkimuksessani 

kuitenkin korostettiin aikuisten vaihtuvuuden tärkeyttä, jolloin kaikki työntekijät tunsivat 

kaikki lapset. He eivät tunnistaneet ”jumittuneensa” oman ryhmän kanssa, vaan pikem-

minkin tiedostivat aikuisten kierrättämisen tärkeyden. 

Pienryhmäpedagogiikka päiväkodissa on vähän tutkittu aihe Suomessa sekä kansainväli-

sesti (esim. Wasik, 2008). Vieläkin vähemmän on tutkittu pienryhmäpedagogiikkaa työyh-

teisöjen näkökulmasta. Kuitenkin useiden suomalaisten kaupunkien ja päiväkotien var-

haiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmissa on mainittu pienryhmätoiminta ja pienryhmäpe-

dagogiikka. Tutkimukset ovat yleensä keskittyneet omahoitaja- tai vastuuaikuinen -mallien 

ympärille, jossa tutkimuksen kohteena on lapsi ja kiintymyssuhde. Mahdollisia jatkotutki-

musaiheita on edellä mainittujen asioiden johdosta runsaasti. Pienryhmäpedagogiikka on 

itsessään hyvin tärkeä tutkimuksen aihe. Työyhteisö on tärkeässä roolissa pienryhmäpeda-

gogiikan toteutuksen kannalta, jolloin sen roolia olisi tärkeä tutkia yhä enemmän. Tutki-

muksestani nousi esiin esimerkiksi ammatillisuus, joka on ajankohtainen ja tärkeä aihe. 

Mielenkiintoinen aihe olisi tutkia myös esimerkiksi eri koulutustaustaisten kasvattajien 

käsityksiä pienryhmäpedagogiikasta yksilöhaastatteluna. Toinen merkittävä jatkotutkimuk-

sen aihe on päiväkodin kasvattajien asenteet pienryhmäpedagogiikkaan. Myös päiväkodin 

työyhteisöjä on tutkittu vielä verrattain vähän.  

Pidän tutkimukseni tuloksia merkittävinä, sillä ne ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. 

Aihetta on kuitenkin tutkittu hyvin vähän, joka lisää tutkimukseni merkittävyyttä. Tutki-

mukseni tuloksista selviää, miten laajasti työyhteisö vaikuttaa päiväkodin pedagogiikan 

onnistumiseen. Tutkimukseni kohdistui kahteen pienryhmäpedagogiikkaa toteuttavan ryh-

män työyhteisöön, jotka olivat innostuneita toteuttamaan työtapaa ja myös kehittämään 

sitä. Merkittävä osa pienryhmäpedagogiikan toteutusta onkin työyhteisön sitoutuminen. 

Uskon, että tutkimuksestani löytyy ajatuksia ja käytännön ideoita tämän päivän varhais-

kasvattajille. Toivon, että tutkimukseni herättää ajatuksia ja rohkaisee päiväkodin työyhtei-

söjä kehittämään omaa toimintaansa kokeilemalla oman pienryhmän näköiseksi, toimivak-

si kokonaisuudeksi. Tutkimus vahvisti omaa näkemystäni pienryhmäpedagogiikasta hyvä-

nä ja toimivana koko päiväkodin arjen läpäisevänä toimintatapana. Se vahvisti myös nä-
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kemystäni siitä, että päiväkodin varhaiskasvattajat tekevät ammattitaitoista ja merkittävää 

työtä lasten hyvinvoinnin eteen. 
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LIITTEET 

LIITE1: 

Kirje haastateltaville työyhteisöille: 

     Oulussa 15.1.2014 

PIENRYHMÄPEDAGOGIIKKA PÄIVÄKODIN TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA: 

KOKEMUKSIA PIENRYHMÄPEDAGOGIIKASTA 

 

Lämmin kiitos, kun osallistutte graduni tutkimukseen! Seuraavaksi kerron hieman sitä, mitä haastat-

telu tulee sisältämään. Haastattelun kesto tulee olemaan noin 1 - 2-tuntia riippuen siitä, kuinka pal-

jon asiaa riittää. Haastattelut ovat niin sanottuja ryhmähaastatteluja, joissa koko tiimi on samanai-

kaisesti läsnä. Nauhoitan haastattelun nauhurilla. Haastattelut ovat luottamuksellisia. Nimenne tai 

päiväkoti, jossa työskentelette, ei tule ilmi gradussani. 

Graduni aihe on siis pienryhmäpedagogiikka päiväkodin työyhteisön näkökulmasta. Pienryhmäpe-

dagogiikalla tarkoitan pienryhmätoimintaa pedagogisena menetelmänä. Haluan kuulla teidän koke-

muksianne siitä, millaista pienryhmäpedagogiikkaa toteutatte ja miksi toteutatte sitä. Lisäksi haluan 

selvittää, miten pienryhmäpedagogiikka on vaikuttanut teidän työhönne ja työyhteisöönne. Laitan 

seuraavaksi muutamia teemoja, joita otan esiin haastattelussa. Teemat ovat alustavia ja niiden tar-

koituksena on selkeyttää, mitä haastattelu tulee sisältämään. 

- Mitä on pienryhmäpedagogiikka 

- Millaista on teidän pienryhmäpedagogiikkaanne 

- Miten se näkyy teidän arjessa 

- Miksi pienryhmäpedagogiikka on teillä käytössä 

- Millainen on kasvattajien rooli pienryhmäpedagogiikassa ja mitä se edellyttää 

- Millaista on onnistunut pienryhmäpedagogiikka 

- Miten pienryhmäpedagogiikka onnistuu teidän ryhmässänne 

- Mitä pienryhmäpedagogiikassanne voisi kehittää 

Jos teillä tulee kysyttävää, ottakaa minuun yhteyttä. 

Ystävällisin terveisin,  Minna Hakonen 

  Varhaiskasvatuksen koulutusohjelma, Kasvatustieteiden tiedekunta 

  Oulun Yliopisto 

  minna.hakonen@student.oulu.fi   

 05xxxxxxxx 

 



 

 

 

LIITE2: 

Mustikoiden työyhteisön aineiston analyysin kolmas ja neljäs vaihe: Merkityssuhteiden merkitseminen nu-

meroilla ja merkityssuhteiden muuttaminen tutkijan kielelle. 

1: Heidän mielestään hyvä työyhteisö on sellainen, jossa pystytään keskustelemaan asioista ja 

muokkaamaan sekä joustamaan. Alkusyksystä he tekevät suunnitelman, mutta tarvittaessa sitä voi-

daan yhdessä muuttaa ja joustaa tarpeiden mukaan. (Hyvässä työyhteisössä asioista pystytään kes-

kustelemaan, niitä voidaan muokata ja niissä voidaan joustaa. Alkusyksystä tehtyjä suunnitelmia 

voidaan muuttaa ja niissä voidaan tarpeen mukaan joustaa.) 

2: Työyhteisön mukaan positiivisista ja onnistuneista asioista on helppo keskustella, mutta myös 

ongelmista pitää pystyä puhumaan. Kasvatuksessa ei ole yhtä ainoaa oikeaa linjaa, joten heidän 

pitää pystyä puhumaan avoimesti kasvatuksellisista näkemyseroista. Avoimuus ja luottamus työka-

vereita kohtaan ovat heistä tärkeitä asioita. (Positiivisista ja onnistuneista asioista on helpompi kes-

kustella työyhteisössä, mutta myös ongelmista on tärkeä puhua. Kasvatuksellisista asioista, myös 

näkemyseroista on tärkeä puhua, sillä avoimuus ja luottamus työyhteisössä ovat tärkeitä.) 

3:Heidän mukaansa työyhteisössä tulisi hyödyntää kaikkien lahjakkuuksia ja vahvuuksia eikä kaik-

kien tarvitse tehdä kaikkea. (Työyhteisössä on hyödynnettävä lahjakkuuksia ja vahvuuksia, sillä 

kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea.) 

4: Heidän mukaan aamulla on helpompi tulla töihin, kun luottaa työkavereihin eikä tarvitse jännittää 

tai pelätä sitä, mitä päivä tuo tullessaan. (Töihin on mukava tulla, kun työkavereihin voi luottaa eikä 

tarvitse jännittää tai pelätä, mitä päivä tuo tullessaan.) 

5: Heidän mielestään, työyhteisössä on oltava varaa onnistua, mutta myös epäonnistua.  Heidän 

mukaansa silloin todetaan, että tämä ei toiminut, mutta kokeillaan jotain muuta. (Työyhteisössä on 

oltava varaa onnistua, mutta myös epäonnistua. Toimintaa voidaan kehittää kokeilemalla.) 

6: He ovat saaneet myös vanhemmilta palautetta hyvästä ilmapiiristä. (Lasten vanhemmat huomioi-

vat työyhteisön hyvän ilmapiirin.) 

7: Heidän mielestä pienryhmäpedagogiikka on laaja aihe. Se on syntynyt vastapainona isoille ryh-

mille. (Pienryhmäpedagogiikka on laaja aihe, joka on syntynyt vastapainona päiväkodin isoille lap-

siryhmille.) 



  

 

  

8: Heidän mielestään lasten ja myös aikuisten on helpompi olla pienemmissä ryhmissä ja tutustua 

toisiinsa. (Lasten ja myös aikuisten on helpompi olla pienryhmissä ja tutustua toisiinsa.) 

9: Heidän näkökulmasta pienryhmäpedagogiikka on lasten jakamista pienempiin ryhmiin ja se, mitä 

pienryhmissä tapahtuu, on hienosäätöä. (Pienryhmäpedagogiikka on lasten jakamista pienempiin 

ryhmiin, joissa tapahtuva toiminta on hienosäätöä.) 

10. Heidän mielestään olisi vierasta toimia isossa ryhmässä ja se tuntuisi varmasti myös raskaalta. 

(Ison lapsiryhmän kanssa toimiminen on raskasta, eikä siihen haluta palata.) 

11. Heille on tullut pienryhmäpedagogiikasta sisäistetty ja luonnollinen tapa toimia. (Pienryhmäpe-

dagogiikka on sisäistetty ja luonnollinen toimintatapa päiväkodissa.) 

12. Heidän mielestä pienryhmäpedagogiikalla on yhteys siihen, että nykyään lapset otetaan yksilöi-

nä huomioon, jolloin lapsi saa kasvaa ja kehittyä omaan tahtiin. Heidän mielestään ennen pienryh-

mätoimintaa lapsi nähtiin vain yhtenä osana ryhmää ja ryhmän toimintaa korostettiin. (Pienryhmä-

pedagogiikkaan kuuluu, että lapset otetaan yksilöllisesti huomioon, jolloin myös lapsen kasvu ja 

kehitys etenevät yksilöllisesti. Ennen pienryhmätoimintaa korostettiin ryhmän toimivuutta ja lapsi 

nähtiin yhtenä osana ryhmää.) 

13. He kertoivat, että heillä lapset jaetaan toimintakauden alkaessa henkilökunnan tekemien havain-

tojen perusteella pienryhmiin, joissa jokaisella ryhmällä on oma vastuuaikuinen. (Lapset jaetaan 

toimintakauden alussa havaintojen perusteella pienryhmiin.) 

14: Heillä pienryhmät ovat pääasiassa kiinteitä, mutta eri toiminnoissa ryhmiä saatetaan muuttaa 

toiminnon kannalta järkevästi, esimerkiksi jumpassa. (Pienryhmät ovat periaatteessa kiinteitä, mutta 

niitä muutetaan myös toiminnan mukaan, esimerkiksi jumppatuokioille.) 

15: Heidän mukaansa on tärkeää, että myös aikuiset vaihtavat joustavasti ryhmiä. (Aikuisten on 

tärkeää toimia joustavasti eri pienryhmien välillä.) 

16: Tietyissä toiminnoissa heillä on tarkoituksenmukaiset pienryhmät, lähinnä ikätason mukaisesti. 

(Tarkoituksenmukaiset, lähinnä ikätason mukaisesti jaetut pienryhmät sopivat tiettyihin toimintoi-

hin.) 

17: Heidän mielestään pienryhmätoiminta on tärkeää ohjatussa toiminnassa, kuten esimerkiksi jum-

passa ja taidetöissä. (Pienryhmätoiminta on tärkeää ohjatussa toiminnassa, kuten jumpassa tai taide-

töissä.) 



 

 

 

18: Heidän äänentasonsa nousee suuressa ryhmässä korkealle. (Äänentaso nousee isossa ryhmässä 

korkealle.) 

19: He käyttävät pienryhmätoimintaa myös siirtymä- ja ulkoilutilanteissa. (Pienryhmätoiminta sopii 

siirtymä- ja ulkoilutilanteisiin.) 

20: Heidän mielestään valvonta on selkeämpää ja helpompaa pienryhmissä esimerkiksi ulkoilussa ja 

retkillä. (Kun lapset ovat pienryhmissä, on valvonta selkeää ja helppoa.) 

21: He kokevat pienryhmätilanteen hallittuna ja lapsetkin omaksuvat nopeasti toimintatavan. (Pien-

ryhmätilanteet ovat aikuisten näkökulmasta hallittuja. Lapset omaksuvat pienryhmän toimintatavat 

nopeasti.) 

22: He korostavat vapaaleikkiajan aikana, leikkien kautta syntyvien ryhmien tärkeyttä. He ovat 

suunnitelleet vapaata leikkiä jakamalla leluja eri huoneisiin ja näin ohjaavat lasten leikkiä epäsuo-

rasti. (Vapaanleikin pienryhmät muodostuvat leikkien kautta. Vapaata leikkiä suunnitellaan ja ohja-

taan epäsuorasti jakamalla lelut ryhmän eri tiloihin.) 

23: Heidän mielestään arjessa tarvitaan tilanteen mukaan joustavuutta. Voi olla esimerkiksi ensin 

joku idea, että ketkä menee ensin jumppaan, mutta sitten joku onkin poissa tai jollakin on huono 

päivä, niin tarvitaan joustavuutta. (Arjen eri tilanteissa tarvitaan työyhteisön joustavuutta.) 

24: He katsovat yhteisellä aamuhetkellä, ketä on tullut paikalle ja sen jälkeen jakaannutaan pien-

ryhmiin. Toinen ottaa muutaman lapsen tekemään esimerkiksi taidetyötä ja muut jakaantuvat toisiin 

tiloihin leikkeihin. (Yhteisellä aamuhetkellä katsotaan ketä lapsia on paikalla, minkä jälkeen ja-

kaannutaan pienryhmiin. Työyhteisö jakaantuu sovitusti lasten kanssa eri toimintoihin ja tiloihin) 

25: Heidän suunnittelemansa on suunniteltu pienryhmätoiminnan pohjalta ja suunnitelmat näkyvät 

viikko-ohjelmissa. Kaikkien pienryhmien ei ole tarkoitus tehdä samoja asioita samana päivänä, 

vaan toiminta on niin sanotusti porrastettu eri päiville. Samalla hetkellä yksi ryhmä on esimerkiksi 

metsäretkellä, toinen askartelemassa ja kolmas jumpalla. (Pienryhmätoiminta on kaiken suunnitte-

lun pohjalla, mikä näkyy myös viikko-ohjelmassa. Eri pienryhmät ovat samanaikaisesti eri toimin-

noissa.) 

26: Heidän mukaansa myös vanhemmat oppivat pienryhmäajatteluun ja toimintaan sekä ymmärtä-

vät, että kaikki pienryhmät eivät tee samoja asioita samana päivänä. (Vanhemmat sisäistävät ja 

ymmärtävät pienryhmätoiminta-ajattelun.) 



  

 

  

27: He selvittävät lapsille, ettei toisen pienryhmän tekeminen ole parempi kuin oman ryhmän teke-

minen tai palkinto toisille lapsille, vaan on olemassa erilaisia toimintoja. (Lapsille on kerrottava, 

ettei toisen pienryhmän tekeminen ole palkinto tai parempi kuin oman ryhmän tekeminen.) 

28: Heidän mukaansa henkilökunnan asenteella on suuri merkitys toiminnan sujuvuuden kannalta. 

(Työyhteisön asenne vaikuttaa merkittävästi toiminnan sujuvuuteen.) 

29: Heidän mukaansa pienryhmässä he pystyvät paremmin havainnoimaan lapsia yksilöinä ja taas 

havaintojen perusteella tukemaan lapsen kasvua ja oppimista. (Pienryhmässä aikuiset pystyvät ha-

vainnoimaan paremmin lapsia yksilöinä ja tukemaan lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimista.) 

30: He saavat pienryhmäpedagogiikan avulla lapsista aitoa ja oikeaa tietoa. Isossa, esimerkiksi 20 

lapsen ryhmässä lapsituntemus jää heillä pintapuoliseksi. (Pienryhmäpedagogiikan avulla lapsista 

saadaan aitoa ja oikeaa tietoa, koska isossa ryhmässä lapsituntemus jäisi pintapuoliseksi.) 

31: Heidän mukaansa pienryhmässä lapsesta saa erilaista tietoa ja näkemystä lapsen tekemisestä ja 

toimimisesta. (Pienryhmäpedagogiikan avulla lapsesta saadaan erilaista tietoa sekä näkemystä lap-

sen tavasta tehdä ja toimia.) 

32: He korostavat, että pienryhmässä lapsi saa paremmin huomiota ja lapselle tulee tunne, että hänet 

on huomattu ja kuultu. Heidän mukaansa tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa lapsen 

pitää odottaa omaa vuoroaan, esimerkiksi puheenvuoroa. (Pienryhmässä lapsi saa paremmin huo-

miota ja tulee kuulluksi, esimerkiksi vuoronodottamistilanteet ovat tällaisia tilanteita.) 

33: Heidän mukaansa pienryhmätoiminta on tärkeää, koska lapset ovat erilaisia ja se tukee lapsen 

osallisuutta. Esimerkiksi hiljaiset ja ujot lapset rohkaistuvat osallistumaan ja tuomaan omia mielipi-

teitään ja ajatuksia ilmi, kun ryhmä on pienempi, mutta myös aikuinen pystyy huomioimaan pa-

remmin nämä lapset pienessä ryhmässä. (Pienryhmäpedagogiikka on tärkeää, koska lapset ovat eri-

laisia ja pienissä ryhmissä toimiminen tukee lapsen osallisuutta. Pienemmässä ryhmässä myös hil-

jaiset ja ujot lapset rohkaistuvat osallistumaan sekä tuomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan ilmi. 

Aikuinen pystyy huomioimaan myös hiljaiset ja ujot lapset paremmin pienessä ryhmässä.) 

34: Heidän mielestään pienryhmäpedagogiikka edesauttaa ryhmäytymistä ja ryhmädynamiikkaa, 

sillä pienempi ryhmä lisää heidän mielestään yhteenkuuluvuutta. (Pienryhmäpedagogiikka edesaut-

taa ryhmäytymistä ja ryhmädynamiikkaa, sillä pieni ryhmä lisää yhteenkuuluvuudentunnetta.) 



 

 

 

35: He kertovat, miten pienemmässä ryhmässä varsinkin pienet lapset oppivat toistensa nimet pa-

remmin ja oppivat myös tuntemaan toisensa paremmin. (Pienryhmässä erityisesti pienet lapset op-

pivat toistensa nimet paremmin sekä oppivat tuntemaan toisensa paremmin.) 

36: He kokevat pienryhmät koko toiminnan kannalta paremmiksi ja mukavimmiksi. (Pienryhmät 

ovat koko toiminnan kannalta parempi ja mukavampi tapa toimia.) 

37: He suunnittelevat ryhmän toimintaa sen mukaan, mitä pienryhmissä havainnoidaan. (Ryhmän 

toiminta suunnitellaan sen mukaan, mitä pienryhmissä havainnoidaan.) 

38: Heillä pienryhmätoiminta on osa arkea ja siten myös kokonaisuuden suunnittelua, jolloin kaikki 

työntekijät suunnittelevat yhdessä toimintaa. ( Pienryhmätoiminta on osa arkea ja kokonaisuuden 

suunnittelua, jossa työyhteisö yhdessä suunnittelee toimintaansa.) 

39: Heidän suunnitteluaan ohjaa se, mikä tuntuu mielekkäältä tavalta toimia. (Suunnittelua ohjaa se, 

mikä työyhteisöstä tuntuu mielekkäältä.) 

40: He tuntevat pääsevänsä lähemmäksi lasta pienryhmätoiminnan ansiosta ja pystyvänsä havain-

noimaan lapsen yksilöllisiä taitoja sekä tukemaan lapsen tuen tarpeita. (Pienryhmätoiminnassa pääs-

tään lähelle lasta, lapsen yksilöllisyyttä ja lapsi saa tarvitsemansa tuen.) 

41: Heistä on mukavaa, kun pystyy kertomaan lapsen päivän kulusta vanhemmille yksityiskohtai-

semmin kuin ennen pienryhmätoimintaa. (Pienryhmätoiminnan avulla pystytään vanhemmille an-

tamaan lapsen päivästä yksityiskohtaisempaa tietoa.) 

42: Haasteena he kokevat sen, että tulisi muistaa vaihtaa pienryhmien kuulumiset iltavuorolaiselle, 

jotta tämä voi kertoa vanhemmille lapsen päivästä. Toisaalta he mainitsevat myös sen, että ennen 

lapsen päivän kuulumiset olivat pintapuolisemmat, kun toimittiin isossa ryhmässä. (Haasteena pien-

ryhmätoiminnassa on tiedon kulku eri työvuoroissa olevien välillä, jotta iltavuorolainen pystyy ker-

tomaan lapsen päivästä vanhemmille. Ennen pienryhmäpedagogiikkaa kuulumisten vaihto oli pinta-

puolisempaa, koska toiminta oli tapahtunut isossa ryhmässä.) 

43: Heidän mielestään pienryhmätoiminta vaatii työyhteisöltä enne kaikkea yhteistyötä. He painot-

tavat, ettei aikuinen saa olla liian tiiviisti vain yhden ryhmän kanssa, vaan tietoa ja pienryhmiä tulee 

vaihtaa keskenään eri toiminnoissa. (Pienryhmätoiminta vaatii työyhteisöltä yhteistyötä. Aikuinen 

ei saa olla liian tiiviisti yhden pienryhmän kanssa, vaan tiedot ja pienryhmät vaihtuvat eri aikuisten 

kesken.) 



  

 

  

44: He sanovat, että on ammattimaista vaihtaa toisen kanssa paikkoja ja rooleja sekä kysyä toisen 

mielipidettä asioista. Omasta pienryhmästä ei saa olla mustasukkainen. (Ammatillisuuteen kuuluu 

paikkojen ja roolien vaihtaminen työkaverin kanssa sekä toisen mielipiteen kysyminen.)  

45: Pienryhmätoiminta vaatii heistä sitoutuneisuutta ja suunnitelmallisuutta työntekijältä. Jokaisen 

on otettava vastuuta toiminnasta. He painottavat ammattimaista sitoutumista. (Pienryhmätoiminta 

vaatii työntekijältä ammattimaista sitoutuneisuutta ja suunnitelmallisuutta. Jokaisen työntekijän on 

otettava vastuuta toiminnasta.) 

46: Heidän mukaansa työntekijän avoimuus ja rohkeus vastavuoroisuuteen työyhteisössä on tärke-

ää. Jos esimerkiksi epäilee tuen tarvetta oman ryhmän lapsessa, voi pyytää työkaveria oman ryhmän 

aikuiseksi ja miettiä yhdessä asiaa. (Työyhteisön avoimuus ja rohkeus vastavuoroisuuteen on tärke-

ää, jolloin esimerkiksi työkaverilta saa myös tukea omiin havaintoihin.) 

47: Heillä pienryhmätoiminta on osa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pienryhmäpedago-

giikka on iskostunut osaksi päiväkodin arkea ja toimintaa, koska se on hyväksi havaittu. (Pienryh-

mätoiminta on osa päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Pienryhmäpedagogiikka on osa päivä-

kodin arkea ja toimintaa.) 

48: Heidän mukaansa on tärkeää, että myös vanhemmat tietävät, missä pienryhmässä lapset ovat ja 

kuka on heidän lapsensa vastuuaikuinen. (Vanhemmat tietävät, missä pienryhmässä heidän lapsensa 

on ja kuka on pienryhmän vastuuaikuinen.) 

49: Pienryhmätoiminnasta on tullut heille automaattista ja heidän oman näköistään. (Pienryhmätoi-

minta on automaattista ja työntekijöidensä sekä lapsiryhmän näköistä.) 

50: He sanovat, että iso ryhmä ja lasten ikähaitari vaativat pienryhmätoimintaa. (Iso lapsiryhmä ja 

lasten ikähaitari vaativat toimimista pienryhmissä.) 

51: Heidän mukaansa pakollisten muutosten edessä, kuten henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi, 

tulee pienryhmien toiminnassa joustaa ja tehdä muutoksia esimerkiksi vastuuaikuisten kesken. 

(Pienryhmätoimintaa muutetaan ja siinä joustetaan, jos eteen tulee pakollisia muutoksia, kuten esi-

merkiksi henkilökunta vaihtuu.) 

52: He painottavat itseltään työntekijänä ammattimaista työotetta ja myös ryhmänhallintataitoja 

sekä lapsihavainnointia. Joustavuus on myös tärkeä osa työntekijän roolia, esimerkiksi työvuoroja 

on muokattu pienryhmien toiminnan toimivuuden kannalta paremmaksi ja kahvitaukoja suunniteltu 

toiminnan kannalta järkeviksi. (Työntekijällä on oltava pienryhmässä ammattimainen työote ja 



 

 

 

ryhmänhallintataitoja. Lisäksi työntekijän on tehtävä lapsihavainnointia ja oltava joustava, esimer-

kiksi työvuorojen suunnittelussa pienryhmätoiminnan pohjalta.) 

53: Heidän mukaansa työntekijän sitoutuminen työhönsä ja pienryhmäpedagogiikkaan on erittäin 

tärkeää. Esimerkiksi ei voi olla niin, että yksi työntekijä istuu kahvilla ja hänen lapset leikkivät va-

paasti aina ja toiset saavat ohjattua, tavoitteellista toimintaa. Lasten tulee saada tasapuolista huo-

miota ja toiminnanmuotoja. (Työntekijän sitoutuminen työhönsä ja pienryhmäpedagogiikkaan on 

tärkeää. Työyhteisöstä kaikkien on sitouduttava samanlaiseen toiminnan tasoon, lasten tulee saada 

tasapuolista huomiota ja toiminnanmuotoja.) 

54: He kertovat toimivan pienryhmäpedagogiikan vaativan työntekijältä tavoitteellista sekä huolel-

lista suunnittelua ja valmistelua, sillä tilanteesta ei voi lähteä hakemaan esimerkiksi maaleja ja 

pensseleitä kesken toiminnan. (Pienryhmäpedagogiikka vaatii työntekijältä tavoitteellista sekä huo-

lellista suunnittelua ja valmistelua.) 

55: He painottavat, että työntekijän on oltava tilanteessa aidosti, sataprosenttisesti läsnä, koska hän 

vastaa sillä hetkellä toiminnasta ja koko pienryhmästä. (Työntekijän on oltava tilanteessa aidosti ja 

sataprosenttisesti läsnä, sillä hän vastaa sen hetken toiminnasta ja pienryhmästä yksin.) 

56: Heidän mielestään aikuisen rooli korostuu pienten, alle 3-vuotiaiden lasten pienryhmätoimin-

nassa, jossa lapsi tarvitsee turvaa, tuttuja asioita ja luottamusta. (Aikuisen rooli korostuu pienten, 

alle 3-vuotiaiden lasten pienryhmätoiminnassa. Pieni lapsi saa pienryhmästä ja sen vastuuaikuisesta 

turvaa, tuttuja asioita ja luottamusta.) 

57: He kehittävät pienryhmän toimintaa arvioimalla ja tarvittaessa muuttamalla jotain. Toimintaa 

arvioidaan jatkuvasti miettimällä, mikä palvelee lasta parhaiten. Heidän mukaansa mitään ei tehdä 

vain siksi, että se on kirjoitettu toimintasuunnitelmaan, vaan mietitään mikä on tälle ryhmälle ja 

näille yksilöille parasta. (Pienryhmätoimintaa kehitetään toiminnan arvioinnilla ja tarvittaessa käy-

tänteitä muuttamalla. Toiminnan arviointi on jatkuva prosessi, jossa mietitään, mikä palvelee par-

haiten lasta. Mitään ei tehdä vain siksi, että se lukee toimintasuunnitelmassa, vaan mietitään, mikä 

on tälle ryhmälle ja näille yksilöille parasta.) 

58: Heidän mielestään pienryhmätoiminta rauhoittaa ilmapiiriä ja lapsi saa oman äänensä paremmin 

kuuluviin. (Pienryhmätoiminta rauhoittaa ilmapiiriä ja lapsi saa oman äänensä paremmin kuulu-

viin.) 



  

 

  

59: He kokevat, että pienryhmissä tilanteisiin on helpompi puuttua ajoissa, ennen kuin tilanne on 

edennyt liian pitkälle, esimerkiksi riitatilanteet. (Erilaisiin tilanteisiin, kuten riitatilanteisiin, on 

pienryhmässä helpompi puuttua ajoissa.) 

60: Heidän mukaansa äänentaso on matalampi, oli tekeminen mitä hyvänsä, sillä he kokevat jo pie-

nemmän ryhmän rauhoittavan toimintaa. (Pienryhmätoiminnan aikana äänentaso on matalampi te-

kemisestä riippumatta, sillä pienempi ryhmä rauhoittaa toimintaa.) 

61: He kokivat pienryhmäpedagogiikan avulla pystyvänsä rauhoittumaan ja keskittymään pienem-

pään ryhmään paremmin, kun ei tarvitse seurata koko ryhmän lapsia samanaikaisesti ”silmät niskas-

sa”. He olivat huomanneet, että aikuisen rauhallisuus vaikuttaa myös lasten olemukseen rauhoitta-

vana. (Pienryhmäpedagogiikka rauhoittaa työyhteisöä ja lisää keskittymistä omaan pieneen ryh-

mään. Aikuisen rauhallisuus rauhoittaa myös lapsia.) 

62: He kertoivat pienryhmätoiminnan rauhoittavan ja saavan lapset keskittymään tekemiseen pa-

remmin, mutta painottivat, että tekeminen voi olla aktiivista ja vauhdikastakin, mutta pienryhmässä 

se on hallitumpaa. (Pienryhmätoiminta rauhoittaa lapsia ja auttaa heitä keskittymään tekemiseen 

paremmin, vaikka tekeminen olisikin aktiivista ja vauhdikasta pienryhmässä se on hallitumpaa.) 

63: He painottivat, että pienryhmäpedagogiikassa työntekijöiden ammattitaito korostuu. (Pienryh-

mäpedagogiikassa korostuu työntekijöiden ammattitaito.) 

64: Heidän mielestään on tärkeää luottaa sovittuun työnjakoon eli siihen, että voin olla tässä oman 

pienryhmäni kanssa ja että toinen hoitaa oman pienryhmänsä. (Työntekijät sopivat työyhteisönsä 

kanssa toimivasta työnjaosta ja luottavat toisiinsa.) 

65: Heidän mukaansa vanhemmille on tärkeää tietää, kuka heidän lapsensa vastuuaikuinen on. Vas-

tuuaikuisen vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen ja 

vanhempien kanssa yhteisen keskustelun pitäminen sekä lasta koskevan tiedon jakaminen muun 

työyhteisön kanssa. (Vanhemmille kerrotaan, kuka on hänen lapsensa vastuuaikuinen. Vastuuaikui-

sen vastuulla on lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen yhdessä vanhem-

pien kanssa ja lasta koskevan tiedon jakaminen muun työyhteisön kanssa.) 

66: He jakavat tietoa lapsista ja suunnittelevat toimintaa tiimipalavereissa. (Työyhteisö jakaa tieton-

sa lapsista ja suunnittelee toimintaansa tiimipalavereissa.) 

67: Heidän esimiehensä antaa heille pedagogisena johtajana resurssit ja mahdollisuuden toteuttaa 

pienryhmäpedagogiikkaa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden kanssa keskustellaan pienryhmäpeda-



 

 

 

gogiikasta. (Esimiehen rooli on työyhteisön pedagogisena johtajana mahdollistaa resurssit ja antaa-

mahdollisuudet toteuttaa pienryhmäpedagogiikkaa. Uusien ja vanhojen työntekijöiden kanssa käy-

dään keskusteluja pienryhmäpedagogiikasta.) 

68: Kaupungin ja heidän päiväkotinsa varhaiskasvatussuunnitelma suuntaa pienryhmäpedagogiikan 

toteuttamista, mutta ryhmän toimintasuunnitelma ohjaa, millaista se on heidän ryhmässään. (Kau-

pungin ja päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma suuntaavat toteutettavaa pienryhmäpedagogiik-

kaa, mutta ryhmän oma toimintasuunnitelmaa ohjaa ryhmän toteutusta.) 

69: He ovat kertoneet vanhempainilloissa, mitä pienryhmäpedagogiikka on heidän ryhmässään. 

(Vanhempainilloissa kerrotaan, millaista pienryhmäpedagogiikkaa ryhmässä toteutetaan.) 

70: He kokevat olevansa tarpeellisia, kun heidän ammattitaitoaan tarvitaan ja sitä saa hyödyntää 

erityisesti pienryhmätoiminnassa. (Työntekijä tuntee itsensä tarpeelliseksi, kun hänen ammattitaito-

aan tarvitaan ja sitä hyödynnetään pienryhmätoiminnassa.) 

71: Heidän mukaansa parhaimpia hetkiä heidän työssään ovat ne hetket, kun ollaan pienissä ryhmis-

sä ja näkee, että lapsi nauttii ja viihtyy. (Työn parhaita hetkiä ovat, kun pienissä ryhmissä näkee 

lapsen nauttivan ja viihtyvän.)  

72: Pienryhmätoiminnan kautta he työntekijänä oppivat ja voivat kehittää omaa toimintaansa eteen-

päin. (Pienryhmäpedagogiikan kautta työntekijät oppivat ja voivat kehittää omaa toimintaansa 

eteenpäin.) 

73: Pienryhmäpedagogiikka on antanut työrauhan keskittyä lapsiin niin, ettei tarvitse sinkoilla joka 

paikkaan ja huolehtia koko ryhmästä. He kokivat, että pystyvät paremmin keskittymään työhön ja 

lapsiin. (Pienryhmäpedagogiikka antaa työntekijälle työrauhan keskittyä lapsiin ja omaan työhön-

sä.) 

74: Heidän mielestään lapset pystyvät keskittymään paremmin ja tuomaan oman persoonansa esiin. 

(Lapset pystyvät pienryhmäpedagogiikassa keskittymään paremmin ja tuomaan oman persoonansa 

esiin.) 

75: He kokivat, että vanhaan työtapaan palaaminen tuntuisi raskaalta ja väsyttävältä. (Isoissa ryh-

missä työskentely pienryhmäpedagogiikan jälkeen olisi raskasta ja väsyttävä.) 

 


