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mea ja ne olivat muodoltaan teemahaastatteluja. Aineistojen analysoimisen lähtökohtana on käytetty fenomenografista 

analyysimenetelmää.  Analysointiprosessi ja sen eri vaiheet on kuvattu avoimesti, jolloin tutkimuksesta on nähtävillä, 
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tymistä. Tutkimuksen merkittävyyttä lisää erityisesti se, kuinka varhaiskasvatuksen johtajuuden ja varhaiskasvattajien 

asiasntuntijuuden tutkimus on vähäistä. Tutkimuksen avulla päiväkodin johtajat voivat pohtia oman asiantuntijuden ke-
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1 JOHDANTO 

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee päiväkodin johtajien asiantuntijuuden kehittymistä. Ai-

kaisemmin kandidaatin tutkielmassani olen tutkinut päiväkodin johtajuuden merkityksiä, 

jolloin halusin jatkaa aiheen tutkimusta. Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan, mitä 

käsityksiä päiväkodin johtajina työskentelevillä lastentarhanopettajilla on oman asiantunti-

juuden kehittymisestä lapsuudesta nykyhetkeen sekä suhteessa tulevaisuuteen. Lisäksi olen 

kiinnostunut erityisesti siitä, mikä merkitys johtajan omalla elämänhistorialla on asiantunti-

juuden kehittymiseen.   

Varhaiskasvatus on tällä hetkellä keskellä erilaisia muutoksia, jotka ovat osaltaan vaikutta-

neet päiväkodin johtajien työhön. Kytölä (2015, s. 9) kirjoittaa Lastentarhanopettaja leh-

dessä, kuinka päiväkotien johtajien työ on muuttunut 2010- luvulla entistä pirstaleisemmaksi 

ja vaativammaksi.  Yhä useammat päiväkodin johtajat ovat nykyisin hallinnollisia johtajia 

eivätkä toimi johtamistyön ohella enää lapsiryhmissä lastentarhanopettajina. Lisäksi päivä-

kodin johtajalla on johdettavanaan myös useampi toimintayksikkö.  

Tutkimukseni aihe on tärkeä varhaiskasvatusta koskettavien muutosten pyörteissä, jolloin 

tavoitteenani on vahvistaa lastentarhanopettajien asiantuntijuuden merkitystä sekä lisätä tie-

toisuutta asiantuntijuuden kehittymisestä yksilön kehityksen eri vaiheissa. Tutkimukseni on 

ajankohtainen myös koulutuksen näkökulmasta. Varhaiskasvatusta koskettavat muutokset 

haastavat päiväkodin johtajan tehtävään valmistavan koulutuksen kehittämistä yhä enem-

män vastaamaan näitä muutoksia ja johtajan monimuotoisia työtehtäviä, jolloin tutkimus-

tieto koulutuksen merkityksestä osana johtajan asiantuntijuuden kehittymistä on tärkeää.  

Tässä tutkimuksessani tulen etenemään seuraavasti. Tutkimukseni teoriaosuuden aloitan lu-

vuilla 2 ja 3, joissa pureudutaan päiväkodin johtajuuden kysymyksiin sekä näkökulmiin yh-

teisöllisestä johtamisesta päiväkodin kontekstissa. Tämän jälkeen lukujen 4 ja 5 tarkoitus on 

avata lukijalle opettajan ja erityisesti lastentarhanopettajan ammatillisuuden sekä asiantun-

tijuuden kehittymisen teemoja. Teoriaosuuden pohjalta esittelen luvun 6 alussa tutkimusteh-

täväni ja tutkimuskysymykseni.  Koko tutkimustani ohjaa fenomenografinen tutki-

musasenne, jolloin luvussa 6 paneudutaan myös  fenomenografisen tutkimuksen luonteeseen 

ja sen erityispiirteisiin. Luku 6 jatkuu tarkastelemalla haastattelua aineistonkeruumenetel-

mänä sekä kuvaamalla haastattelun aineistoa ja kohdejoukkoa. Luvun lopuksi  esittelen fe-

nomenografisen analyysimenetelmän sekä esittelen oman analyysiprosessin etenemisen.   
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Luvun 7 tarkoitus on esitellä fenomenografisen analyysiprosessin tuloksena saamaani ha-

vainnot merkitysyksiköistä. Luvun lopussa olen muodostanut näistä merkitysyksiköistä ku-

vauskategoriat, joiden tarkoitus on tuoda esille niitä osa-alueita, jotka ovat yhteydessä päi-

väkodin johtajan asiantuntijuuden kehittymiseen. Samalla pohdin myös saamiani tuloksia 

suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin ja luon johtopäätöksiä tutkimuksesta. Luvussa 8 keski-

tyn vielä tutkimuksen tekemisen kannalta tärkeisiin aiheisiin käsitellen eettisyyttä ja luotet-

tavuutta osana tutkimustani. Tutkimukseni lopuksi pohdin tutkimukseni etenemistä ja koko-

naisuutta sekä esittelen mahdollisia jatkotutkimusaiheita.   
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2  PÄIVÄKODIN JOHTAJUUS 

Tässä luvussa tuodaan esille näkökulmia päiväkodin johtajuutta käsittelevästä tutkimuksesta 

sekä käsitellään johtajuutta yhteisenä prosessina.  Luvun lopuksi perehdytään Nivalan 

(1999) kontekstuaalisen malliin päiväkodin johtamisen rakentumisesta.  

2.1 Näkökulmia päiväkodin johtamiseen 

Määriteltäessä johtamista yleisesti voidaan todeta, kuinka käsitteiden käytössä sekä määrit-

telyssä on havaittavissa eroavaisuuksia (Nivala, 1999, s. 13). Kasvatusorganisaatioiden joh-

tajuustarkasteluilla ei ole ollut Nivalan (2001, s. 109) mukaan omaa identiteettiä vaan johta-

juuden käsitteitä lainataan usein liike-elämän englanninkielisistä termeistä. Nivala (1999, s. 

13) lähestyy päiväkodin johtajuutta yleisesti yleisesti administration, leadership sekä mana-

gement käsitteillä. Käsitteiden käytössä sekä määrittelyssä on havaittavissa eroja ja hajanai-

suutta viitaten johtamisen eri puoliin kuten ihmisten ja asioiden johtamiseen (Nivala, 1999, 

s. 14). 

Myös koulujen johtamista koskevissa tutkimuksissa on tullut esille käsitteiden hajanaisuus. 

Esimerkiksi Ahosen (2008) koulujen rehtoreita koskevassa tutkimuksessa ilmenee, kuinka 

liike-elämästä lainattujen johtajuuskäsitteiden sijasta huomioon tulisi ottaa oppilaistosjohta-

misen erityisominaisuudet. Hujalan, Heikan ja Halttusen (2012, s. 290) mukaan päiväkodin 

johtajuus on  johtajan asemaan liittyvä professio. Johtaminen voidaan kokonaisuudessaan 

määritellä johtamistyönä, jossa johtaja on tietoinen paitsi omasta osallisuudestaan organi-

saatiossa myös tietoinen organisaation kokonaisuudesta (Halttunen ym, 2011, s. 290). 

Suomessa päiväkodin johtajuutta tarkastelevia tutkimuksia on esiintynyt suhteellisen vähän. 

Kuitenkin tutkimustieto varhaiskasvatuksen johtajuudesta on tärkeää, sillä aihetta käsittele-

vissä tutkimuksissa tuodaan vääjäämättä esille, kuinka laadukas varhaiskasvatus taataan laa-

dukkaalla johtamisella (Fonsen, 2014; Hujala & Fonsen, 2009; Rodd, 2013; Soukainen, 

2015). Syitä päiväkodin johtajuuden tutkimuksen vähäisyydelle voidaan tarkastella Nivalan 

(2001, s. 110) mukaan käsittelemällä päiväkodin johtajan työtehtäviä, joiden merkityksiin ei 

ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Päiväkodin johtajat ovat toimineet viime aikoina pääsään-

töisesti niin sanottuina hallinnollisina johtajina. Tätä ennen johtajat toimivat lapsiryhmässä 
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lastentarhanopettajana sekä hoitaen päiväkodin johtamiseen liittyviä työtehtäviä. Koska joh-

tajuuteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota itsenäisenä toimintana ei sen ympärille ole 

myöskään kehittynyt tutkimusta. (Nivala, 2001, s. 110.) 

Nivala (2001, 110) tarkastelee johtajuustutkimuksen vähäisyyttä myös päiväkodin johtami-

seen valmistavan koulutuksen näkökulmasta. Päiväkodin johtajan työ on opittu pitkään 

työssä toimimalla eikä varsinaista koulutusohjelmaa ole ollut tarjolla lukuun ottamatta joh-

tamistyön täydennyskoulutuksia. (Nivala, 2001, s. 110.) Myös Morgan (1997, s. 12─13) 

pohtii syitä varhaiskasvatuksen johtajuuden tutkimuksen vähäisyydelle ja tuo esille, kuinka 

alalle hakeudutaan ensisijaisesti lasten pariin eikä niinkään johtajan rooliin.  

Käsiteltäessä varhaiskasvatuksen johtamistutkimuksen merkitystä tulisi keskittyä myös 

enemmän rakenteellisiin ilmiöihin huomioiden laajemmin kasvatukseen ja johtajuuteen vai-

kuttavia eri tekijöitä (Nivala, 2001, s. 111). Myös Halttunen (2009) korostaa rakenteellisen 

ymmärryksen merkitystä alan tutkimuksissa, sillä johtajuus on aina osana varhaiskasvatuk-

sen alan tutkimuksia. Päiväkodin johtamisen kontekstuaaliseen mallin tarkasteluun keskityn 

tarkemmin luvussa 3.2. 

Päiväkodin johtajuuden kehittymishaasteet nousevat varhaiskasvatuksen kentän sisällölli-

sistä ja rakenteellisista muutoshaasteista (Halttunen ym, 2011, s. 287). Näiden muutosten 

pyörteissä esimerkiksi päiväkodin johtajan työtehtävät ovat laajentuneet käsittämään laajasti 

hallinnollisista työtehtävistä. Lisäksi varhaiskasvatuksen hallinnon siirryttyä opetusministe-

riöön, erityisesti pedagogisen johtajuuden merkitys on kasvanut osana varhaiskasvatuksen 

johtajuutta (Fonsen, 2014; Varhaiskasvatuslaki, 2012/909). 

2.2 Päiväkodin johtajan monimuotoinen työnkuva 

Puroila (2004) tarkastelee päiväkodin johtajan työnkuvaa eettis-filosofisena, sosiaalisena 

sekä tiedollisena  osaamisena. Päiväkodin johtajan työn lähtökohtana voidaan pitää Puroilan 

(2004, s. 22) mukaan luonteeltaan eettis-filosofista ammatillista arvostelukykyä. Ammatilli-

sella arvostelukyvyllä viitataan  siihen, kuinka johtaja tekee työssään ratkaisuja ja valintoja. 

Ammatillinen arvostelukyky yhdistyy organisaation perustehtävän tavoitteeseen, jolloin var-

haiskasvatuksen yhteydessä sillä tarkoitetaan johtajan omia arvoja, jotka ovat ohjaamassa 

hänen työtään kohti lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista yhdessä perheen 



5 

 

 

kanssa. Lisäksi johtajalla tulee olla myös käsitykset koko työhteisöä ohjaavista arvoista ja 

niiden merkityksestä. (Puroila, 2004; Varhaiskasvatuslaki, 2015/580.) 

Päiväkodin johtajan osaamisalueeksi voidaan määritellä myös sosiaalinen osaaminen, jol-

loin päiväkodin johtajalla on kyky luoda positiivinen suhde eri toimijoihin, aina lapsista työ-

hteisöön sekä kuntaorganisaation toimijoihin asti. Näin johtajan merkittävinä taitoina koros-

tuvat monipuolisten sosiaalisten taitojen hallinta eri ihmisten kanssa. (Puroila, 2004, s. 23.) 

Sosiaalisen osaamisen pohjalta johtajan työnkuvaa voidaan tarkastella leadership tyylisen 

johtamisen näkökulmasta, jossa korostuu yleisesti ihmisten johtamiseen liittyvä näkökulma 

visioivana, eteenpäin katsovana sekä tulevaisuutta arvioivana toimintana (Hujala & Fonsen, 

2009; Nivala, 1999). Päiväkodin kontekstissa leadership tyylinen johtamiskäsite rakentuu 

päiväkodin perustehtävän muutosjohtamisesta, kehittämistyöstä sekä työtehtävistä liittyen 

työntekijöiden ammatillisen kehittymisen edistämiseen ja tukemiseen (Hujala & Fonsen, 

2009, s. 4.).  

Päiväkodin johtajan tehtäväkuvaa voidaan tarkastella myös tiedollisen osaamisen näkökul-

masta, jossa lähtökohtana on lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvä tiedon hal-

linta sekä laajemmin perheisiin ja koko yhteiskuntaa koskevan tiedon osaaminen. Lisäksi 

päiväkodin johtajan tiedolliseen osaamiseen liittyvät taidot kuntaorganisaation ja kasvatus-

organisaation johtamiseen liittyvistä käsityksistä. (Puroila, 2004, s. 23.) Näiden osaamisalui-

den valossa päiväkodin johtajuutta voidaan tarkastella Nivalan (1999, s. 23) määrittelemän 

management käsitteen eli päivittäisjohtamisen mukaan, jolloin se voi suuntautua sekä ihmi-

siin että asioihin. Management johtamiskäsitteen yhteyteen liitetään myös käsitykset orga-

nisaation tehokkuudesta sekä taloudellisesta tuottavuudesta. joka kattaa esimerkiksi palave-

rien pidon ja neuvottelun henkilöstön kanssa. (Nivala, 1999, s. 23.)  

Päiväkodin johtajuuteen liittyy myös paljon hallinnollisia tehtäviä, joita Nivala (1999, s. 24) 

lähestyy englanninkielisen käsitteen administration avulla. Hallinnollinen johtaminen ei 

suoranaisesti kohdistu päiväkodin lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen integroituvan toi-

minnan kehittämiseen. (Nivala, 1999, s. 23─24.) Puroilan (2004, s. 21) mukaan päiväkodin 

johtajan hallinnollinen rooli on kaksiulotteinen. Toisaalta johtajan työhön kuuluu vastata 

oman työyksikkönsä tuloksellisuudesta osana kuntaorganisaatiota, kun taas toisaalta johta-

jan vastuulla on hallinnolliset tehtävät työyhteisön sisällä.  Ebbeck ja Waniganayake (2003, 
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s. 11) selventävät, kuinka administration tyylinen johtaminen on yksi osa johtajuutta, käsit-

täen kaikenlaisen yhteistyön, joka sisältää niin ongelmien ratkomisen, kommunikoinnin, 

kuin päätöksenteon.  

Usein eri johtajuusteorioissa tarkastellaan leadership ja management johtajuuskäsitteiden 

välistä eroa ja niiden suhdetta toisiinsa, jolloin johtajuuden eri puolia voidaan käsitellä myös 

varhaiskasvatuksen johtamisen yhteydessä (Nivala, 1999, s. 23). Roddin (2013, s. 19) näke-

myksen mukaan varhaiskasvatuksen alalla toimivien johtajien tulisi huomioida, kuinka hei-

dän roolinsa leadership tyylisenä johtajana merkitsee enemmän kuin oleminen management 

tyylisen johtajan roolissa vakaana sekä tavoitteellisena päivittäisjohtajana. Rodd (2013, s. 

19) täsmentääkin, kuinka management ja leadership käsitteet ovat johtajuuden eri puolia nii-

den esiintyessä kuitenkin päällekkäin johtamisessa.  Ebbeck ja Waniganayake (2003) kui-

tenkin painottavat, että varhaiskasvatuksen johtajuudessa hallinnolliset taidot ovat tarpeelli-

sia, mutta eivät riitä tehokkaaseen johtamiseen. Samoin Hujalan ym. (2012, s. 210 ) mukaan 

voidaan todeta, kuinka varhaiskasvatuksen johtajuuden painopiste on hallinnollista johta-

juutta enemmän pedagogisessa johtamisessa eli kasvatustyön ja työhteisön johtamisessa. 

Erilaisten johtamismuotojen tarkoituksena ei ole toimia tosiaan pois sulkevia vaan ne yh-

dessä täydentävät päiväkodin johtajan työnkuvaa, ollen osana päiväkodin johtajan moni-

muotoista työnkuvaa (Rodd, 2013, s. 20). 
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3 PÄIVÄKODIN JOHTAJUUS YHTEISENÄ PROSESSINA 

Erilaisissa johtamisteorioissa on olemassa paljon erilaisia tapoja käsittää johtajan käyttäyty-

mistä ja tapaa johtaa. Johtamisen voidaan kuvata muodostuen pirstalemaisesti, ollen tiettyyn 

paikkaan ja aikaan sidottujen tapahtumakulkujen seurausta, jolloin ei ole olemassa tiettyä 

yleispätevää tyyliä johtaa tai sen onnistumisen ehtoja. (Ropo, Eriksson, Sauer, Lehtmäli, 

Keso, Pietiläinen & Koivunen, 2005, s. 37.) Varhaiskasvatuksen johtajuus ymmärretään yhä 

enemmän eri toimijoiden välisenä, yhteisöllisenä prosessina kohti yhteistä tavoitetta laaduk-

kaasta varhaiskasvatuksesta (Akselin, 2013; Fonsen, 2014; Hujala, 2012; Halttunen, 2009; 

Nivala, 1999). Seuraavan luvun tarkoituksena on avata lukijalle yhteisöllisen johtamisen 

merkitystä päiväkodin kontekstissa. 

3.1 Yhteisöllinen johtaminen 

Paasivaara (2012, s. 59) määrittelee yhteisöllisyyden yksilön avoimeksi liikkeeksi kohti työ-

yhteisöä ja siellä toimivia henkilöitä. Yhteisöllisyyttä voidaan kuvata prosessina, jossa työ-

yhteisön sekä yksilön tavoitteet hioutuvat yhteen. Yhteisöllisyys voidaan nähdä parhaimmil-

laan vastavuoroisuutena, jossa yksilö voi innokkuudellaan ja luovuudellaan tuottaa työyh-

teisölleen tulosta. (Paasivaara, 2012, s. 59.) Vastavuoroinen suhde tarvitsee johtajuutta, joka 

voidaan Juutin (2007, s. 213) mukaan ymmärtää  alaisten ja johtajan yhteisenä tapahtumana.  

Vuorovaikutteinen ja yhteisöllisyyttä korostava johtaminen haastaa perinteisen ylhäältä joh-

detun johtamisperinteen. Keskiössä yhteisöllisessä johtamisessa ovat avoimuutta, dialogi-

suutta sekä yksilöiden osallisuutta korostavat tavat johtaa. (Paasivaara, 2012, s. 82.) Yhtei-

söllinen johtaminen perustuu Kärkkäisen (2005, s. 77) mukaan erityisesti luottamukselle ja 

oikeudenmukaisuudelle. Lisäksi Juuti (2007, s. 213) korostaa, kuinka johtajalla tulee olla 

kykyä kuunnella merkityksiä, joita toimijoiden kanssa tulee esille.  

Myös Hujala ym. (2012) tuovat esille, kuinka päiväkodin johtamisessa käsitykset yksilöjoh-

tajasta ovat väistymässä yhteisöllisen johtamisen tieltä. Perinteisen johtajuuden rinnalle tar-

vitaan yhä enemmän jaettua johtajuutta, jossa johtaja jakaa vastuuta eri asiantuntijoille työ-

yhteisössä sekä osallistaa henkilökuntaa päätöksentekoon ja varhaiskasvatuksen kehittämi-

seen (Söyrinki, 2008, s. 62).  

Ropo ym. (2005, s. 18) perustelevat jaetun johtajuuden ajankohtaisuutta sillä, kuinka eri toi-

mialat muuntuvat asiantuntijuusaloiksi, jotka paitsi lisäävät eri asiantuntijoiden merkitystä 
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myös tarvetta yhteistyölle. Tällöin eri yksilöiden erilasia tietoja ja taitoja voidaan käyttää 

hyväksi sekä jakaa niitä työntekijöiden kesken. Lisäksi jaetun johtajuuden merkitys korostuu 

myös organisaatioiden kokeman epävarmuuden ja moninaisuuden vuoksi. Organisaatioiden 

kohtaamat haasteet ovat yhdelle yksilölle liian suuria, jolloin yhä enemmän tarvitaan johta-

miskäytäntöjä, jotka ovat vuorovaikutussysteemejä organisaation eri tasoilla. (Ropo ym. 

2005, s. 18─19.) 

Jaettua johtajuutta voidaan käsitellä tehtävien sekä vastuiden jakamisena. Edellisen näkö-

kulman mukaan johtaminen nähdään kokonaisuutena, joka on mahdollista jakaa osiin dele-

goinnin ja organisoinnin avulla. Johtamisen perustavoitteena ovat hallinnan ja järjestyksen 

aikaansaaminen. Esimerkkinä johtajan tehtävänkuvien jakamisesta voidaan pitää tiimien ra-

kentamista tai innovatiivisuuden lisäämistä. (Ropo ym. 2005, s. 19.) Toisesta näkökulmasta 

katsottuna jaettua johtaminen käsitetään vastuiden jakamisena, jolloin johtaminen pyrkii yh-

teiseksi tekemisen prosessiin. Vastuita jakaessa kohdataan toimijoiden erilaisia, persoonal-

lisia tapoja sekä arvoja, jotka kertovat heidän tavastaan suhtautua työhön. Yhteiseksi teke-

misen prosessissa erilaisia kokemuksia kuunnellaan, tulkitaan sekä jaetaan muiden toimijoi-

den kesken, jolloin tavoitteena on edes joidenkin näkökantojen yhteiseksi tekeminen. (Ropo 

ym. 2005, s. 19–20.) 

Varhaiskasvatuksen yhteydessä jaettu johtajuus on yhteistä vastuuta laadun tuottamisesta. 

Tällöin vastuun jakaminen nähdään laajana ilmiönä, jolloin johtajuus ymmärretään ulottu-

van päiväkodin kentältä yhteiskunnan eri toimijoihin aina lainsäädäntöön asti. (Hujala ym. 

2012, s. 293.) Johtamisella ei ole tarkoitus jakaa valtaa pois pienempiin osiin vaan päinvas-

toin kasvattaa valtaa yhdessä (Hujala, 2008, s. 19).  Myös Viitala (2005, s. 189) korostaa, 

kuinka jaetulla johtajuudella ei ole tarkoitus pyrkiä niinkään yhdenmukaiseen näkemykseen 

kaikissa asioissa vaan tuoda esille moniäänisyyttä. Jaettu johtajuus vaatii erityisesti johta-

jalta kykyä luoda kattavat ja hyvin organisoidut rakenteet sekä välineet, joilla edistetään yh-

teistyötä, tiedonkulkua ja oppimista organisaatiossa (Hujala ym. 2012, s. 293). 

Päiväkodin organisaatiota koskevat muutokset ovat lisänneet jaetun johtajuuden ajankohtai-

suutta viime aikoina (Halttunen, 2009; Soukainen, 2015). Nykyisin päiväkodin johtajalla on 

johdettavanaan useampi fyysisesti toisistaan erillään toimiva päiväkotiyksikkö. Kun johtaja 

ei ole fyysisesti läsnä jokaisessa yksikössä korostuvat erilaisten tietojen ja taitojen jakaminen 

työntekijöiden ja johtajan välillä. (Halttunen, 2009; Soukkainen, 2015.) Johtajan työalueen 
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sirpaloituminen eri päiväkotiyksikköihin nostaa esille paitsi myös visiojohtajuuden. Hajau-

tetussa organisaatiossa johtajan haasteeksi nousee yhtenäisten visioiden muodostaminen 

työntekijöiden kanssa, johon tarvitaan vahvaa johtajuutta. (Halttunen, 2009; Hujala ym, 

2012; Soukainen, 2015.)  

3.2 Kontekstuaalinen malli päiväkodin johtajuudesta 

Johtajuututkimuksen yhteydessä on ollut Virtaharjun, Kostamon ja Liirin (2012, s. 262) mu-

kaan hallitsevana yksilökeskeinen johtajuusajattelu, jossa huomio kiinnitetään yksin johta-

jaan sekä hänen toimintansa tutkimiseen. Myös varhaiskasvatuksen johtajuutta kuvaa moni-

kerroksisuus ja jäsentymättömyys (Halttunen 2009, s. 140). Erityisesti  johtajuusympäristön 

huomioiminen osana johtajuutta on ollut vähäistä (Halttunen, 2009; Hujala & Fonsen, 2009; 

Morgan, 1997). Varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittymisen kannalta olisi kuitenkin tär-

keää keskittyä yksityiskohtien sijasta kokonaisuuden hahmottamiseen (Morgan, 1997, s. 13). 

Nivala (1999) kuvaa kokonaisvaltaista päiväkodin johtamista ja johtajuutta kontekstuaali-

sessa eli rakenteellisessa mallissa. Kontekstuaalinen teoria perustuu Bronfenbrennerin 

(1979) kontekstuaallisen kasvun teoriaan, jossa lapsella on kasvatuksessa subjektin asema. 

Tässä kontekstuaalisen kasvun teoriassa korostetaan lapsen kasvuympäristössä toimivien te-

kijöiden vuorovaikutusten merkitystä. Kasvatus nähdään niiden aikuisten yhteistyöprosessin 

tuloksena, jotka toimivat lapsen kasvuympäristössä. Teoriassa korostetaan lapsen kasvatta-

jien yhteisöllistä tapaa työskennellä yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen parhaaksi. (Nivala, 

1999, s. 79─80.) 

Nivalan (1999) päiväkotijohtajuuden kontekstuaalisessa mallissa päiväkodin johtajalla on 

subjektin asema. Johtajan toimintaa ja asemaa tulisi arvioida sen mukaan, kuinka päiväkoti-

yksikkö toimii kokonaisuutena. Nivalan (1999) mallin mukaan johtajuuteen nähdään vaikut-

tavan koko päiväkotiyhteisö, johon kuuluvat eri toimintaympäristöt eli kontekstit. Tämän 

toimintaympäristön ja organisaatiokulttuurin voidaan sanoa toimivan mallissa kaksisuuntai-

sesti, jolloin johtaja vaikuttaa toimintaympäristönsä muotoutumiseen sekä toimintaympä-

ristö vaikuttaa johtamiseen. 

Nivalan (1999) tarkastelemia, johtamiseen vaikuttavia konteksteja ovat mikro, meso,- ekso,- 

sekä makrotasot. Mikrotasolla tarkoitetaan päiväkodin yhteydessä puhuttaessa sitä yhteisöä 
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tai ihmissuhteita, joiden toimintaan päiväkodin johtaja vaikuttaa suoraan. Mikrotasoon kuu-

luvat päiväkotiorganisaatiossa henkilökunta, lapset, sekä vanhemmat. Mikrotasolla voidaan 

tarkastella esimerkiksi  johtajaa sekä häneen kohdistuvia odotuksia sekä tulkintoja. (Nivala, 

1999, s. 80.) 

Mesotasolla viitataan mikrotasojen väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Asiakkuus 

yhdistää johtajan lapsiin sekä heidän vanhempiinsa. Vanhemmat asiakkaina käyttävät päi-

väkodin varhaiskasvatuspalveluita. Lasten asiakkuus puolestaan näyttäytyy heidän saades-

saan päiväkodissa pedagogista asiantuntemusta. Mesotasolla tarkastellaankin sitä, kuinka 

vanhemmat ja lapset varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjinä sekä johtaja määrittävät toinen 

toisiaan asiakkuussuhteen kautta.  Johtajuutta voidaan tarkastella mesotasolla niin, että se 

näyttäytyy pedagogisena johtamisena laadukkaan pedagogisen asiantuntemuksen sekä pal-

velujohtamisena varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisena. (Nivala, 1999, s. 81.) Eksotaso 

sijoittuu mikro- ja makrotasojen välimaastoon johtajuuteen välillisesti vaikuttavana. Siihen 

kuuluvat kuntaorganisaation ja valtiontason hallinto. Makrotasoa määrittävät erilaiset yh-

teiskunnan arvot sekä institutionaaliset rakenteet. (Nivala, 1999, s. 80–81.) 

Johtamista tarkasteltaessa tulee johtaminen liittää myös sen tavoitteeseen sekä visioon siitä, 

miksi johtamistyötä tehdään. Varhaiskasvatuksen yhteydessä Nivala (1999, s. 82) kytkee 

johtamistyön johdettavan organisaation perustehtävään eli substanssiin, jolla palvelut tuote-

taan. Stakesin (2005) varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteen mukaan päiväkodin tehtä-

vänä on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lasten van-

hempien kanssa.  Hujala ja Fonsen (2009, s. 6) tarkentavat, kuinka päiväkotiorganisaatiossa 

tapahtuvaa johtamista ohjaavat samat ajattelutavat ja tavoitteet, mitkä ohjaavat organisaation 

perustehtävää.  Halttusen (2009, s. 48) mukaan johtajuuden todellisuuden voidaan katsoa 

olevan kontekstuaalisen mallin valossa sosiaalisesti rakennettu.  Malli antaa mahdollisuuden 

tarkastella päiväkodin johtamista paitsi yksilötasolla ottaen myös huomioon koko päiväko-

tikontekstin aina lainsäädäntöön asti. (Nivala, 1999.) 
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4 OPETTAJAN AMMATILLINEN KEHITTYMINEN 

Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä opettajan ammatillista kehittymistä. Luvun alussa 

määritellään yksilön identiteetin ja ammatillisen identiteetin käsitteitä, sillä opettajaksi tule-

misessa on kyse myös identiteetin ja ammatillisen identiteetin kehittymisestä (Leivo, 2010). 

Tämä tulee esille erityisesti tutkittaessa opettajuutta kertomusten kautta. Yksilön identiteetti 

rakentuu suurelta osin kertomuksina, sillä kertoessamme tarinoita voimme pohtia kysmyksiä 

siitä, kuka minä olen. Näin tarinoiden kertominen voidaan tutkimuksen tekemisen yhtey-

dessä ymmärtää ennen kaikkea yksilön persoonallisen ja ammatillisen kasvun välineenä. 

(Hyvärinen, 2006 & Syrjälä, 2010.) Identiteetin määrittelyn jälkeen opettajan ammatillista 

kehittymistä lähestytään vaihe- sekä prosessiteorian valossa. 

4.1 Identiteeti ja ammatillinen identitetti osana opettajuuden kehittymistä 

Identiteetin käsitettä on tarkasteltu paljon eri aikoina keskittyen sen sosiaalisen ja persoonal-

lisen väliseen suhteeseen (Archer, 2000; Mead, 1964; McAdams & Pals, 2006). Esimerkiksi 

Meadin (1964) mukaan identiteetti on sosiaalisesti määriytyvä, jolloin ihmisen minuus syn-

tyy ensisijaisesti suhteessa muihin sosiaalisen kokemuksen kautta. Archer (2000) taas kuvaa 

identiteettiä persoonallisesti määriytyvänä realistisen filosofian teoriassa, jossa yksilön si-

säisen analysoinin sekä huolenaiheiden priorisoinnin avulla löytyy tasapaino ja syntyy yksi-

lön persoonallinen identiteetti.  

Psykologian alalla yhtenä tunnetuimman identiteetin määrittelijän Eriksonin (1994) mukaan 

yksilö rakentaa identiteettiään läpi elämänkulun kohdatessaan kehityksessä erilaisia kriisejä 

ja kehitystehtäviä. Tässä Eriksonin (1994) kehityspsykologisessa teoriassa identiteetti raken-

tuu yksilön ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vuorovaikutuksessa. Erityisen merkittävänä vai-

heena yksilön identiteetin kehitystä Erikson (1969, s. 110─111)  korostaa nuoruutta, jolloin 

yksilön kehitystehtävänä eheän identiteetin rakentaminen.  

Myös McAdams ja Pals (2006, s. 204)  korostavat yksilön identiteetin muodostuvan persoo-

nallisen ja sosiaalisen ulottuvuuden vuorovaikutuksessa, jolloin ihmisen identiteettiä voi-

daan kuvata kokoavaksi persoonallisuuden rakenteeksi, joka liittää ihmisen yhteisöönsä. 

McAdamsin ja Palsin (2006, s. 211─212) mukaan ihminen sitoo yhteen oman elämähistori-
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ansa osaksi omaa identitettiään, jolloin hän samalla rakentaa omaa sisäistä kokemusta mi-

nästään  ja sen jatkuvuudesta sekä eheydestä. Näin ihmisen kokemus omasta yksilöllisestä 

persoonasta kytkeytyy osaksi identitettin kehitystä. 

Nykyisin yksilön identiteetin ymmärretään muotoutuvan sekä yksilön persoonan että sosi-

aalisten tekijöiden vuorovaikutuksessa (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 41). Yksilön 

identiteettiä voidaan tutkia ihmisen eri elämänalueilla ja niissä olevilla osa-alueilla. Identi-

teettiä voidaan tarkastella osana esimerkiksi yksilön uskonnollista vakaumusta tai perhe-elä-

män aloittamista. Identiteetti ei kehity kaikilla osa-alueilla samaan aikaan vaan ympäristön 

ja yksilön henkilökohtaisten valintojen mukaan.  (Fadjukoff, 2008, s. 184.)  

Identiteettiä voidaan tutkia myös osana yksilön ammatin valintaa (Fadjukoff, 2008, s. 184). 

Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään ammatillisena toimi-

jana. Pohtiessaan ammatillista identiteettiään ihminen miettii kysymyksiä siitä, millaiseksi 

hän ymmärtää itsensä suhteessa työhönsä sekä millaiseksi hän haluaa työssään ja ammatis-

saan tulla. Lisäksi ammatilliseen identiteettiin kuuluvat ihmisen kokemukset kuuluvuudesta 

ja samaistumisen kohteista sekä siitä, mitä pitää tärkeänä työssään. (Eteläpelto & Vähäsanta-

nen, 2006, s. 26.) Hökkä, Vähäsantanen ja Saarinen (2010, s. 148) liittävät ammatilliseen 

identiteettiin myös yksilön elämänhistorian, johon perustuvat käsitykset itsestä ammatilli-

sena toimijana.  

Ammatillinen identiteetti voidaan nähdä yksilön laajemman persoonallisen identiteetin 

osana. Yksilö neuvottelee ammatillisen identiteettiasemansa aina suhteessa vallitsevaan so-

siaaliseen todellisuuteensa. Kuitenkin persoonallisen ja sosiaalisen painotukset vaihtelevat. 

Esimerkiksi noviisivaiheessa yksilön rakentaessa ammatillista identiteettiään korostuu sosi-

aalinen aspekti yksilön omaksumalla yhteisön toimintatavat, arvot ja normit. Ammatillinen 

sosiaalistuminen voikin olla aluksia vahvaa, vaikka yksilön persoonalliset uskomukset ero-

aisivat yhteisön arvoista. Kuitenkin kokemuksen lisääntyessä persoonallinen aspekti saa pai-

noarvoa ammatillisessa identiteetissä. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 32, 44.) 

Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006, s. 26) kirjoittavat, kuinka kokonaisuudessaan yksilön 

identiteetti nähdään nykysin pirstaloituneena, tilanteesta ja paikasta riippuvaisena. Suhteel-

lisen muuttumattoman identitettin on korvannut jälikodernismin myötä käsitys identiteetistä 

dynaamisena ja uudelleen neuvottelevana, joka rakentuu yksilön suhteessa kaikkeen ympä-

rillä olevaan, niin kokemuksiin tilanteisiin kuin ihmisiin, joiden kanssa olemme vuorovai-

kutuksessa. Identiteetin kasvu ja kehitys edistää myös myönteisesti yksilön psykososiaalista 
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kehitystä aikuisiällä. Näin identiteetin kehitystä ei nykyisin ymmärretä ainoastaan nuoruu-

teen kuuluvana, vaan se jatkuu koko ihmisen elämän.  (Fadjukoff, 2008, s. 191.)  

4.2 Vaiheteoriat opettajan ammatillisesta kehittymisestä 

Opettajaksi kehittymistä on tutkittu paljon eri lähtökohdista kuten ammatillisuuden, asian-

tuntijuuden, oppimisen sekä uran kehittymisen näkökulmista (Hubermann, 1992; 

Leithwood, 1990; Leivo, 2010; Marttila, 2015). Opettajuuden vaiheteorioissa opettajuus ke-

hittyy yksilön elämänkulun aikana tiettynä aikana tiettyjen vaiheiden kautta (Vuorikoski & 

Tormä, 2009, s. 12). Hubermanin (1992) teoriassa opettajuuden kehittymisestä painottuu 

näkökulma yksilön henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen rinnastamisesta. Huberman 

(1992) jakaa mallissaan opettajan uran kehitysvaiheisiin, jotka ovat sidoksissa opettajan ope-

tusvuosiin. Mallissa opettajan kolmen ensimmäisen opetusvuosien aika on uran alkua, jota 

kuvaa vaihe opettajan selviytymisestä työssään ja itsensä löytäminen. Opetusvuodet 4-6 ovat 

opettajan vakiintumisen vaihetta uralla, josta opettaja siirtyy seitsemästä opetusvuodesta 

aina kahdeksaantoista opetusvuoteen asti kokeilevaan toimintaan tai uudelleen arvioinnin 

vaiheeseen. Opetusvuosien 19-30 kohdalla opettajan uraa kuvaa joko tyytyminen omaan 

työhön tai vastaavasti konservatismi.  Viimeiset opetusvuodet 31-40 ovat irtaaantumisen 

vaihetta opettajan uralta.  

Hubermanin (1992) vaiheteorian ajatusta on sovellettu Leithwoodin (1990) mallissa opetta-

juuden kehittymisestä. Leitwoodin (1990, s. 73) teoriassa opettajuus kehittyy kuuden vai-

heen lopputuloksena, joita ovat selviämistaitojen kehittäminen, pätevöityminen opettamisen 

perustaidoissa, eksperttiyden saavuttaminen, kollegoiden ammatillisen kasvun tukeminen 

sekä opetusta ja kasvatusta koskevaan päätöksentekoon osallistuminen kaikilla tasoilla. 

Leithwoodin (1990, s.73) mukaan on olemassa kolme dimensiota, joita ovat urasyklidimen-

sio, psykologinen kehitysdimensio ja ammatillisen asiantuntijuuden dimensio. Keskeistä 

teoriassa on tutkia, miten nämä dimensiot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Leithwood, 

1990, s. 73.) 

Järvinen (1999) puolestaan kuvaa opettajuuden kehittymistä dynaamisena ja elinikäisenä 

prosessina nojaten prosessimallissaan Hubermannin (1992) ja Leithwoodin (1990) teorioi-

hin. Prosessimallissa opettajan ensimmäinen kehitysteema on induktiovaihe ja uran aloitta-

minen. Tähän vaiheeseen sisältyy 1) reflektiivisyys ja sen vastakohtana selviäminen, 2) au-
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tonomia ja sen vastakohtana tarve kollegiaaliseen tukeen ja mentorointiin sekä 3) konteks-

tuaalisten tekijöiden korostuminen ja sen vastakohtana lisääntynyt itsetuntemus. (Järvinen, 

1999, s. 266.) 

Ensimmäinen kehitysvaihe päättyy Järvinen (1999, s. 267) mukaan vakiinnuttamisen vai-

heeseen, johon liittyy opettajan perustaitojen hallinnan kehittymisen teema. Tässä vaiheessa 

opettaja sitoutuu alalle ja tekee sopimuksen opettajan uralla olemisesta. Vakiinnuuttamisen 

teemasta siirrytään seuraavaksi uudelleen arviointiin, johon liittyy itse-epäilyä ja itsereflek-

tointia uusien vaihtoehtojen ja roolien parissa. (Järvinen, 1999, s. 266.) Uudelleenarvioinnin 

teeman jälkeen on oppiaineorientaation, yhteisösuuntautuneen tai rutinoituneen työn orien-

taation teema. Oppiaineorientaatio tulee esille opettajan lisääntyvänä pedagogisena jousta-

vuutena sekä aktiivisuutena omassa oppiaineessa. Lisäksi siihen kuuluu oman opetettavan 

aineen eksperttiyttä.  Yhteisösuuntautunut orientaatio merkitsee opettajan aktiivisuutta liit-

tyen päätöksentekoon ja kehittämiseen työyhteisössä. Opettaja käsittää kokonaisvaltaisesti 

työyhteisön oppimisympäristönä oppilaille ja opettajille. Yhteisösuuntautunut orientaatio on 

lähestymistapana yksilösuuntautuneisuutta kokonaisvaltaisempaa ja siinä huomioidaan 

myös opettajan ammatin eettisten tavoitteiden tarkasteleminen. (Järvinen, 1999, s. 

267─268.)  

Järvisen (1999, s. 268) mukaan opettajan uran kehittyessä rutinoituneen työn orientaatioon, 

siinä korostuvat tehokkaat työrutiinit sekä autonominen ja riippumaton rooli opettajana. 

Keskeistä on myös, että opettajan työtä eivät ohjaa erityiset kehitystavoitteet. Mekaanisesta 

luonteesta huolimatta, rutinoituneessa työn orientaatiossa opettajalla on luottamus omiin tai-

toihinsa, joka näkyy rentoutuneena asenteena ja toimintana luokassa.  (Järvinen, 1999, s. 

268.) Orientaatiovaiheiden jälkeen Järvisen (1999) mallissa osa opettajista saavuttavat in-

tegriteetti- eli ehetymisvaiheen. Tällöin opettaja ei näe itseään ainostaan taitavana asiantun-

tijaopettajana vaan myös kollegoidensa mentorina ja tukijana työyhteisössä. Eheytymisvai-

heen kehittymistä voi estää Järvisen (1999, s. 268) mukaan puutteet sekä opettajan itsetut-

kiskelussa että dialogisuudessa kollegoiden kanssa. Vetäytyminen eli opettajan uralta pois 

siirtyminen on viimeinen kehitysteema dynaamisessa prosessi mallissa, jossa Järvinen 

(1999, s. 268)  painottaa erityisesti Hubermanin (1992) tunnistamia käyttäytymismalleja, 

jotka kuvaavat opettajan omaa suhtautumistaan omaa uraansa kohtaan. (Järvinen, 1999, s. 

269.) 
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Järvinen (1999, s. 268) kirjoittaa opettajan ammatillisen kehityksen profiilien muodostuvan 

hyvin erilaisiksi johtuen erilaisista urakehityksistä nuorten ja iäkkäämpien opettajien kes-

kuudessa. Järvisen (1999) kuvaamassa mallissa kehitysteemat eivät ole uran aloitusvaihetta 

ja irtaantumista lukuunottamatta sidoksissa uravuosiin. Opettaja voi uransa aikana esimer-

kiksi palata useasti uudelleen arviointiteemaan ja liikkua eri orientaatioiden välillä. (Järvi-

nen, 1999, s. 268─269.)  Opettajan työ on yhä enemmän epäjatkuvaa ja katkonaista, joka 

vaikuttaa myös siihen, kuinka oman ammatillisuuden rakentamisesta on tullut koko työuran 

mittainen tehtävä (Eteläpelto ja Vähäsantanen, 2006, s. 27).   

Hubermanin (1992) ja Leithwoodin (1990) teorioita voidaan kritisoida niiden luonteesta ai-

kaan sidotusta sekä asteittaisesta kehityksestä (Järvinen, 1999, s. 265). Esimerkiksi Huber-

manin (1992) teorian valossa voidaan kyseenalaistaa, kuinka uudelleenarvioinnin vaihe voi 

olla jo opettajan uran alkuvaiheella eikä sitä voi yhdistää vain myöhempiin työvuosiin. (Jär-

vinen, 1990, s. 264.) Järvisen (1999) malli opettajan ammatillisesta kehittymisestä on luon-

teeltaan Hubermanin (1992) ja Leithwoodin (1990) malleja dynaamisempi. Kuitenkaan Jär-

visen (1999) malli ei ota kantaa opettajan henkilökohtaiseen ja persoonan ulottuvuuteen 

osana opettajuuden kehittymistä vaan se tarkastelee lähinnä yksilön liikettä eri orientaatioi-

den välillä keskittymättä tarkemmin kontekstin eli toimintaympäristön merkitykseen osana 

kehitystä.  

Edellä kuvattuja teorioita (Huberman, 1992; Järvinen, 1999; Leithwood, 1990) opettajuuden 

kehittymisestä ovat osittain korvanneet käsitykset opettajuudesta  kontekstisidonnaisena ja 

elinikäisenä prosessina, jossa yksilön elämän ja koulutuksen eri ulottuvuudet muodostuvat 

monimuotoiseksi kokonaisuudeksi (Komulainen, 2010, s. 45). Viime vuosina opettajuuden 

tutkimuksissa ovat korostuneet narratiiviset eli tarinalliset menetelmät (Marttila, 2015; 

Mäki, 2015; Leivo, 2010 & Portaankorva-Koivisto, 2010). Narratiiviset menetelmät tarjoa-

vat mahdollisuuden tarkastella, miten opettajan identitettiä tuotetaan tarinoiden avulla 

(Heikkinen, 1999). Narratiivisen menetelmän avulla voidaan selvittää yksilön kokemuksia 

opettajaksi tulemisesta, opettajana toimisesta ja opettajan ammatin perimmäisestä olemuk-

sesta (Heikkinen & Kari, 2002, s. 48). Narratiivinen lähestymistapa on todettu hyödylliseksi, 

sillä tarinoiden avulla voidaan tuoda esille yksilön ammatillista kehityshistoriaa sekä myös 

tuottaa muutosta reflektoiden yksilön ammatillista osaamista ja identiteettiä (Eteläpelto & 

Vähäsantanen, 2006, s. 41─42). Opettajaksi kasvamista voidaan kuvata koko elämänmit-

taiseksi prosessiksi. Näin opettajuuden perustaa muovaavat yksilön kokemukset henkilökoh-

taisesta elämästä. (Vuorijoki & Törmä, 2009, s. 13.)  
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5 OPETTAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN  

Seuraavassa luvussa käsitellään opettajuutta lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehitty-

misen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tutkin päiväkodin johtajina työskentelevien las-

tentarhanopettajien käsityksiä kehittymisestä päiväkodin johtajaksi, jolloin ymmärrän johta-

juuden Hujalan, Heikan ja Halttusen (2012, s. 290) tavoin johtajan asemaan  liittyvänä pro-

fessiona eli asiantuntijuutena.  

5.1 Lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehittyminen kasvu ja kehitysprosessina 

Lastentarhanopettajan ammatillisuuden kehittymistä on tutkittu suhteellisen vähän. Aihetta 

on lähestytty lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta Hapon 

(2006), Karilan (1997) sekä Kupilan (2007) tutkimuksissa. Akselin (2012) puolestaan kes-

kittyy varhaiskasvatuksen eri johtotehtävissä toimivien henkilöiden urapolkujen sekä strate-

gisen johtamisen kysymyksiin. Viimeaikaisimpiin tutkimuksiin aiheesta keskittyy Karilan 

ja Kupilan (2010) tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen 

työidentiteettien rakentumista työelämässä sekä sen merkitystä varhaiskasvatuksen ammat-

tialan ja työelämän monimuotoisuudessa. 

Tynjälän (2002, s. 174) mukaan asiantuntijuutta on määritelty eri lähtökohdista ja se on kä-

sitteenä moniselitteinen. Hakkarainen, Palonen ja Paavola  (2002, s. 448) esittävät mielen-

sisäisen- osallistumis- sekä luomisnäkökulman asiantuntijuuteen.  Näitä kolmea näkökulmaa 

tarkastellaan usein toisilleen rinnakaisina mutta ne voidaan ymmärtää Hakkaraisen ym. 

(2002) tavoin myös toisiaan täydentävinä osa-alueina asiantuntijuudessa.   

Hakkaraisen ym. (2009) mukaan asiantuntijuus voidaan ensiksi ymmärtää mielensisäisenä 

näkökulmana tiedonhankinta- ja käsittelyprosessina. Tällöin asiantuntijuus voidaan määri-

tellä yksilön hallitseman teoreettisen, kokemuksellisen sekä itsesäätelytiedon mukaan. Tie-

dollista näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu sen luonteesta yksilön mielen sisäisenä proses-

sina huomioimatta yhteisöä ja kulttuuria osana asiantuntijuuden muodostumista. (Hakkarai-

nen, ym. 2002, s. 452─453.) Toiseksi asiantuntijuutta käsitellään osallistumisnäkökulmasta 

osallistumisena toimintakulttuuriin, jolloin asiantuntijuus on työskentelyä aluksi yhteisön 

reuna-aluilla ja lopulta taitavaa osallistumista täysivaltaisesti työyhteisön toimintoihin. Osal-

listumisnäkökulman heikkous painottuu kuitenkin siihen, ettei se ota huomioon yksilön mie-
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len sisäistä, tiedollista osuutta osana asiantuntijuutta. Toisaalta osallistumisnäkökulman ra-

joituksena voidaan todeta myös sen oppipoikamallin mukaiset toiminnat, joissa pääasiassa 

keskitytään toistamaan vanhoja toimintoja, luomatta uutta. (Hakkarainen, ym. 2002, s. 

454─455.) Kolmantena asiantuntijuus voidaan nähdä myös luomisnäkökulman valossa uu-

den tiedon luomisena, joka yhdistää yksilön mielensisäisen näkökulman sekä osallistumis-

näkökulman. Näin asiantuntijuus rakentuu sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina 

vuorovaikutuksessa yksilöiden yhteisöjen kesken. (Hakkarainen, ym. 2002, s. 458─459.) 

Picklen (1985) teoriassa opettajan asiantuntijuus näyttäytyy kokonaisvaltaisena kasvu ja ke-

hitysprosessina. Asiantuntijuus kehittyy tiedollisen, kognitiivisen sekä persoonallisen ulot-

tuvuuden vuorovaikutuksessa. Picklen (1985) mukaan opettajan asiantuntijuuden kehittymi-

nen on jatkuva prosessi, joka alkaa ennen opettajan koulutukseen tuloa ja jatkuu läpi työelä-

män. Asiantuntijuuden kehitys on luonteeltaan yksilöllistä, eri osa-alueiden kehittyessä osit-

tain päällekkäin sekä eri vaiheissa yksilön elämässä. (Pickle, 1985, s. 55─58.) Seuraavaksi 

kuvataan tarkemmin tiedollisen, kognitiivisen ja persoonallisen osa-alueiden merkitystä 

osana lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehittymistä.  

5.2 Tietämyksen kehittyminen  

Opettajan ammattiin liittyvien perus- eli faktuaalisten tietojen sekä teoreettisen ja käsitteel-

lisen tiedon merkitys muodostavat yhden osa-alueen asiantuntijuuden kehittymisessä 

(Pickle, 1987 & Tynjälä, 2004). Näiden taitojen kehittymisessä  keskeisenä korostuu teknis-

ten teoriataitojen kehittyminen kohti opettajan omaa filosofista kasvatusnäkemystä (Pickle, 

1985, s. 58). Lastentarhanopettajan asiantuntijuuden tiedollisen osa-alueen kehittymistä voi-

daan kuvata kategorioiden kautta (Happo, 2006 & Karila 1997). Ensimmäisenä kategoriana 

voidaan määritellä yleinen kasvatustietämys, johon kuuluvat kasvatukseen, kasvuprosessiin 

ja niiden välisiin suhteisiin sekä kasvatuksen päämääriin ja tavoitteisiin liittyvät asiat. Toi-

sena kategoriana lastentarhanopettajan perustaitoihin ja tietoihin kuuluu lapsitietämys sisäl-

täen kokonaisvaltaisen käsityksen lapsen kehityksestä ja oppimisesta sekä yksilöllisestä koh-

taamisesta. (Happo, 2006 & Karila, 1997.) Erityisesti lastentarhanopettajan asiantuntijuu-

dessa tärkeänä korostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostaman kokonaisuuden ja 

niiden merkityksen ymmärtäminen lapsen elämässä (Onnismaa, 2005, s. 14). Lisäksi lasten-

tarhanopettajan tietämysalueena voidaan mainita didaktinen tietämys, joka kattaa pienten 
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lasten kasvatuksen ja opetuksen toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät asiat päiväkodin kon-

tekstissa (Happo, 2006 & Karila, 1997). Merkittävänä lasten opetuksen ja ohjauksen rinnalla 

korostuvat myös lastentarhanopettajan taidot ohjata muun henkilökunnan työskentelyä päi-

väkodin perustehtävän suuntaisesti (Onnismaa, 2005, s. 15). 

Lastentarhanopettajan asiantuntijuuden tietämystä voidaan käsitellä myös  kontekstietämyk-

sen kategoriassa, joka käsittää lastentarhanopettajan tietämyksen kasvatusympäristöstä ja 

kasvuolosuhteista. Tällöin lastentarhanopettajan tietämystä tarkastellaan päiväkodin eri kon-

teksteissa rakentuen vuorovaikutuksessa päiväkodin työyhteisössä, lasten ja perheiden, yh-

teiskunnan sekä omien henkilökohtaisilla tasoilla. (Happo, 2006 & Karila, 1997.) Keskei-

senä tässä kategoriassa korostuu erityisesti lastentarhanopettajan asiantuntemus pedagogi-

sena johtajana eri ammattiryhmistä koostuvassa työyhteisössä (Onnismaa, 2005, s. 15).  

5.3 Kognitiivisten taitojen kehittyminen  

Kognitiivisten taitojen kehittyminen tiedon konkreettisesta käsittelystä kohti abstraktimpaa 

ja kriittisempää tiedon omaksumista muodostaa Picklen (1987, s. 58) teoriassa toisen osa-

alueen asiantuntijuuden kehittymisessä.  Kognitiivisten taitojen yhteydessä voidaan puhua  

proseduraalisena eli kokemuksen avulla hankitusta tiedosta. Usein proseduraalinen tieto on 

osittain automatisoitunutta ja luonteeltaan hiljaista tietoa ja sitä kutsutaan tietotaidoksi. 

(Tynjälä, 2004, s. 177.) 

Lastentarhanopettajan työssä tietotaito tulee esille Kupilan (2012, s. 303) mukaan osaami-

sena soveltaa omaa tietämystä päiväkodin kontekstiin. Varhaiskasvatuksen asiantuntijan 

tieto muodostuu ja kehittyy toiminnassa. Erilaisissa päiväkodin tilanteissa lastentarhanopet-

tajan asiantuntijuus kehittyy vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Näin varhaiskasva-

tuksen asiantuntijan tiedon omaksuminen perustuu vahvasti yhteisölliseen tapaan, jossa tie-

toa jaetaan sosiaalisesti. (Kupila, 2012, s. 303.)   

Wenger (1998, s. 241) nimittää käytäntöyhteisöiksi sellaisia yhteisöjä, joissa tiedot ja taidot 

rakentuvat yksilön osallistuessa yhteisön toimintaan. Wenger (1998, s. 241) erottaa käytän-

töyhteisöön osallistumisessa kolme keskeistä tekijää, jossa lähtökohtana voidaan määritellä 

yhteisön yhteinen tehtävä. Päiväkodin työyhteisön yhteiseksi tehtävänä on lapsen kokonais-

valtaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen tukeminen päiväkodin arjessa (Stakes, 

2005). Toiseki Wenger (1998, s. 241) nimeää vastavuoroisen toiminnan. Tämä merkitsee 
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päiväkodissa työntekijöiden sitoutumista erilaisiin tehtäviin  sosiaalisesti yhdessä sekä ja-

kaen eri tehtäviä sekä myös eettisiin periaatteisiin sitoutumista (Kupila, 2012, s. 307). Ko-

manneksi käytäntöyhteisöön osallistumista Wenger (1998, s. 241) kuvaa jaetun välineistön 

kautta, jolla päiväkodin työyhteisössä käsitetään Kupilan (2012, s. 307) mukaan erilaisina 

tiimin rutiineina, kielenä, käsitteinä, keskusteluina sekä myös konkreettisina työvälineinä.  

5.4 Persoonallisen ulottuvuuden kehittyminen  

Kolmantena osa-alaueena Pickle (1985, s. 56) mainitsee persoonallisen ulottuvuuden osana 

asiantuntijuuden kehittymistä. Erityisesti yksilön persoonaan sekä elämänhistoriaan  liittyvät  

merkitykset ovat keskeisiä teemoja osana varhaiskasvattajan asiantuntijuutta (Happo, 2006 

& Karila, 1997). Lastentarhanopettajan erilaiset omat tapahtumat ja kokemukset elämässä 

ovat näin yhteydessä osaltaan asiantuntijuuden kehittymiseen esimerkiksi kasvatusajattelun, 

lapsitietämyksen ja vanhemmuuden osalta (Happo, 2006, s. 176).  Myös yksilön itsetunte-

mus on tullut esille osana asiantuntijuuden rakentumista, jolloin oman elämänhistorian, ny-

kyisen elämäntilanteen sekä tulevaisuuden tarkastelu ovat keskeisiä itsetuntemuksen ulottu-

vuuksia (Karila 1997 & Kupila, 2007).  

Persoonan merkitys osana opettajuutta ja erityisesti opettajaan liitettävät ominaisuudet ovat 

olleet läsnä eri aikoina ja niitä on lähestytty eri tavoin. Kari ja Heikkinen (2002, s. 42─43) 

kirjoittavat, kuinka ajan saatossa käsitykset opettajapersoonasta ovat kulkeneet aina kristil-

lisisänmaallisesta käsityksestä kohti arvovapaampaa ja yhä moninaisempaa käsitystä.  Laur-

senin (2006, s. 10) mukaan vaikka kasvatustieteessä ollaan tietoisia opettajan persoonaan 

liittyvistä merkityksistä on kuitenkin on vaikeaa määritellä, mistä ominaisuuksista opettajan 

persoonallisuus koostuu sekä mikä merkitys niillä on opettajan ammattiin. Laursen (2006, s. 

28) lähestyy opettajan persoonallista puolta autenttisuuden käsitteellä. Autenttisia opettajia 

yhdistää kyky nähdä oma työ merkityksellisenä ja halua tehdä sitä koko ruumillaan ja sie-

lullaan. Samalla opettajilla yhdistyy halu muokata toimintaympäristö oppimisen tavoitteiden 

mukaisesti sekä kyky olla vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Lisäksi autenttiset 

opettajat ovat tietoisia omista kyvyistä, tavoitteista ja niiden kehittymisestä. (Laursen, 2006, 

s. 28─30.)  

Skinnari (2004, s.160 ) puolestaan puhuu pedagogisesta rakkaudesta osana opettajuutta, jolla 

hän tarkoittaa opettajan todemukaista käsitystä tai elämystä yleisesti ihmisarvosta, joka joh-

taa käytännön tekoihin kasvavien itsensä hyväksi. Käsitykset tietyistä opettajan persoonan 
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ominaisuuksista ovat edelleen läsnä mutta kuitenkin monimuotoisimpina kuin aikaisemmin. 

Kari ja Heikkinen (2002, s. 43) kuvaavat aikaamme eklektiivisyydellä, joka käsittää erilais-

ten ajattelutapojen ja näkökulmien moninaisuutta. Näin myös käsitykset siitä, millainen mer-

kitys opettajan työtä tekevän henkilön persoonalla on osana opettajuutta saa monenlaisia eri 

tulkintoja. (Kari & Heikkinen, 2002, s. 43.) 

Opettajaksi tulemista ja siinä toimimista voidaan kuvata yksilön persoonallisena kasvuna ja 

kehittymisenä eikä varsinaisesti  valmistautumisella opettajan ammattiin, jolloin yksilölle 

kehittyy vähitellen oma persoonallinen työtapa. (Kari & Heikkinen, 2002; Pickle, 1987.) 

Tämä tulee esille erityisesti osana lastentarhanopettajien käsityksissä  omasta ammatilli-

suutta, jonka yhteydessä he usein kertovat tekevänsä työtä omalla henkilökohtaisella persoo-

nallaan (Happo, 2006; Karila, 1997; Karila & Nummenmaa, 2001). 

5.5 Reflektiivisyys  

Kekeisenä varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittymisessä korostuu reflektiivisyys eli it-

sesäätelytiedot (Happo, 2006; Karila & Nummenmaa, 2001; Karila & Kupila, 2010; Kupila, 

2007; Puroila, 2004). Tällainen tieto perustuu asiantuntijan  oman toiminnan ohjaamiseen ja 

säätelyyn sekä koko työhteisöä käsittävään kriittiseen reflektioon. (Tynjälä, 2007, s. 177.) 

Erityisesti itsesäätelyyn liittyvät taidot  ja reflektiivisyys korostuvat Tynjälän (2007) mukaan  

ammateissa, joissa taitoja tulisi ohjata myös muille. Näin on esimerkiksi päiväkodin työyh-

teisössä, jossa lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu ohjata itseohjautuvuuteen ja reflektii-

visyyteen paitsi lapsia myös olla osana työyhteisön sosiaalista reflektiota  (Puroila, 2004, s. 

22). 

Tiedollisen osa-alueen näkökulmasta eri osaamisalueiden ja tietojen reflektoiminen sosiaa-

lisesti tarjoaa mahdollisuuden asiantuntijuuden rakentumiselle, jossa tietoa jaetaan yhdessä 

keskustelun ja refketion välityksellä (Kupila, 2012, s. 308). Lastentarhanopettajan persoo-

nallisen ulottuvuuden ja ammatillisen kehittymisen kannalta on tärkeää huolehtia reflektii-

visyydestä suhteessa omaan itseen (Puroila, 2004, s. 23).  Varhaiskasvattajan kokonaisval-

taisella reflektiivisyydellä onkin keskeinen merkitys yksilön ammatillisen identiteetin kehit-

tymiselle. Reflektoinnin avulla yksilö voi jäsentää ja pohtia omaa koulutus- ja työhistoriaan 

sekä asettaa tavoitteita tulevaa kohti.  (Kupila, 2007, s. 106─107.) 
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Seuraavaksi Kuvassa 1 olen koonnut edellä tarkasteltua varhaiskasvattajan asiantuntijuuden 

kehittymistä. Picklen teoriaa (1987) mukaillen varhaiskasvatuksen asiantuntijuus kehittyy 

prosessina, joka koostuu tiedollisesta, pesoonallisesta sekä kognitiivisesta ulottuvuudesta.  

 

Kuvio 1.  Varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittyminen Picklen (1987) teoriaa mukail-

len. 

Tämä lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehittyminen voidaan kuvata Picklen (1987) 

teoriaa mukaillen jatkuvana sisältämättä tiettyjä vaiheita varhaiskasvattajan kehityksen eri 

vaiheissa. Sen sijaan asiantuntijuus kehittyy yksilöllisesti teknisestä taitamisesta kohti opet-

tajan omaa kasvatusfilosofiaa kohti, työn jäljittelystä kohti omaa peroonallista työtapaa sekä 

konkreettisesta tietämisestä kriittisyyteen sekä abstraktimpaan tapaan työskennellä. (Pickle, 

1987.) Keskeisenä asiantuntijuudessa korostuu myös reflektiivisyys, joka näyttäytyy niin 

varhaiskasvattajan suhteena itseensä sekä suhteessa muihin toimioihin osana kehitystä (Ku-

pila, 2012; Puroila, 2004; Tynjälä, 2007). 
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6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tieteenteoreettiset lähtökohdat ja valinnat. Aloitan esit-

telemällä tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen käsittelen fenomenogra-

fiaa koko tutkimustani ohjaavana tutkimussuuntauksena sekä kuvaan ainostoni narratiivista 

luonnetta. Luvun tarkoituksena on myös kuvata empiiristä aineistoani, esitellä tutkimuksen 

kohdejoukkoa sekä tarkastella teemahaastattelua  aineistonkeruumenetelmänä. Luvun lo-

pussa keskityn fenomenografisen analyysimenetelmän tarkasteluun ja esittelen oman empii-

risen aineistoni analyysiprosessin. Näin tavoittenani on tehdä tutkimusprosessi avoimeksi 

sille, miten olen päätynyt tutkimukseni tuloksiin.  

6.1 Tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa olen tarkastellut päiväkodin johtajuuden erityispiirteitä 

sekä yhteisöllistä ja jaettua johtajuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa.  Lisäksi olen käsi-

tellyt opettajuuden kehittymistä identiteetin kysymysten sekä vaiheteorioiden näkökulmista 

keskittyen erityisesti lastentarhanopettajan asiantuntijuuden kehittymiseen.  

Teoriaousuuden pohjalta tutkimustehtävänäni on selvittää päiväkodin johtajina työskentele-

vien lastantarhanopettajien käsityksiä oman asiantuntijuuden kehittymisestä päiväkodin joh-

tajaksi lapsuudesta nykyhetkeen sekä suhteessa tulevaan. Lastentarhanopettajan kehitty-

mistä lähestyn opettajan asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. Tutkimuksessani kä-

sitän päiväkodin johtajuuden varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen liittyvänä professiona 

(Hujala ym. 2012, s. 290).  

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1 Mitä käsityksiä päiväkodin johtajina työskentelevillä lastentarhanopettajilla on oman 

asiantuntijuuden kehittymisestä päiväkodin johtajaksi?  

2 Mitä  käsityksiä päiväkodin johtajina työskentelevillä lastentarhanopettajilla on 

oman henkilökohtaisen elämän yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen? 
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6.2 Fenomenografinen tutkimussuuntaus 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Hirsijärvi ym. (2010, s. 161) mää-

rittelevät laadullisen tutkimuksen lähtökohdaksi todellisen elämän kuvaamisen. Tähän sisäl-

tyy ajatus todellisuuden moninaisesta luonteesta, joka asettaa haasteita tutkimukselle mutta 

antaa myös mahdollisuuden tarkastella asioita kokonaisvaltaisesti. Samalla tutkijan tulee 

olla myös tietoinen omista arvolähtökohdistaan osana tutkimuksen tekoa. (Hirsijärvi ym. 

2010, s. 161.)  

Laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja on olemassa lukuisia.  Esimerkiksi Tesch (1992) 

määrittelee laadullisia lähestymistapoja yli 40 ja on jakanut ne karkeasti neljään ryhmään 

helpottaakseen niiden ymmärtämistä. Teschin (1992) mukaan kukin laadullisen tutkimuksen 

lajin ryhmä sijoittuu eri ryhmiin sen mukaan, ollaanko tutkimuksessa kiinnostuneita kielen 

piirteistä, säännönmukaisuuksien etsimisestä, tekstin toiminnanan merkityksen ymmärtämi-

sestä vai reflektiosta.   

Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 162) mukaan laadullisten tutkimuksien yhteydessä on 

yleensä hyväksyttävää valita sellainen metodi, jota pystytään soveltamaan tutkijan omaan 

tutkimukseen ja jonka valinta pystytään perustelemaan. Tämän tutkimuksen metodiksi olen 

valinnut fenomenografian, jota laadullisen tutkimuksen lähestymistapana käytetään erityi-

sesti kasvatustiteellisessä tutkimuksessa. Fenomenografisen tutkimuksen kohteena ovat ih-

misten erilaiset käsitykset arkipäivän ilmiöistä, jolloin analysoidaan, ymmäretään ja kuvail-

laan erilaisia käsityksiä ja niiden keskinäisiä suhteita. (Gröhn, 1989; Huusko & Paloniemi, 

2006; Niikko, 2003; Uljens, 1989.) 

Fenomenografia voidaan määritellä kreikankielen sanojen fainemon ja graphein kautta. 

Fainemon käsite pohjautuu merkityksiin siitä, kuinka jokin asia ilmenee tai esiintyy sekä 

paljastetaan. Graphein käsite pyrkii kuvaamaan, miten jotakin todellista kuvataan sanoin tai 

mielikuvin. (Uljens, 1992, s. 12.) Fenomenografialla voidaan todeta olevan myös yhteys 

Piaget`n kehityspsykologiseen tutkimukseen, sillä kummassakin pyritään kuvaamaan laa-

dullisesti ilmiöitä sellaisena, kuin ne tutkittavien näkökulmasta näytti. Erona Piagetin ja fe-

nomenografiassa oli kuitenkin se, kuinka fenomenografian keskittyessä ajattelun ja kohteen 

sisältöön Piaget kuvasi yleisiä loogisia muotoja. (Gröhn, 1989, s. 5.)    

Fenomenografisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on tietoinen olento, joka näkee ihmisen 

tietoisesti muodostavan itselleen käsityksiä kokemistaan ilmiöistä suhteessa ympäröivään 
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maailmaan (Ahonen, 1994, s. 121).  Käsitykset selitetään  fenomenografiasssa merkityksen-

antoprosesseina, mielipidettä syvempänä ja laajempina merkityksinä (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 163─164). Merkityksenantoprosessia voidaan tarkastella Uljensin (1989, s. 23) mu-

kaan mikä ja miten näkökulmista. Mikä- näkökulmalla viitataan käsitykseen ajatustuotteena 

ja näkökulmaan merkitysulottuvuutena, jolloin tavoitteena on saada esille ihmisen käsitys 

tietystä aiheesta. Miten- näkökulmalla viitataan ajatteluprosesseihin, jossa korostuu käsitys-

ten rakenneulottuvuus. Näin poditaan kysymyksiä siitä, miten ihminen näkee tietyn ilmiön 

ja miten rakentaa todellisuudessaan käsityksiä. (Uljens, 1989, s. 23.) 

Niikko (2003, s. 24) tuo esille, kuinka fenomenografiassa on myös keskeistä kuvata todelli-

suuden tulkintaa sekä tutkijan ja tutkimuskohteen vuorovaikutusta ensimmäisen- ja toise-

nasteen näkökulmasta. Ensimmäisen asteen näkökulmassa korostuu tutkijan tapa kuvata jo-

takin todellisuuden ilmiötä suoraan, jolloin todellisuutta kuvataan sellaisena kuin se yleensä 

ilmenee huomioimatta ihmisen tapaa kokea se (Niikko, 2003, s. 24). Fenomenografiassa ol-

laan sen sijaan kiinnostuneita ensimmäisen asteen näkökulman sijasta toisen asteen näkö-

kulmasta. Toisen asteen näkökulmassa korostuu todellisuuden rakentuminen konstuktivisti-

sesti ja sosiaalisesti, jolloin maailman ei ymmärretä rakentuvan sellaisenaan vaan aina ihmi-

sen suhteen kautta maailmaan.  Toisen asteen näkökululmasta maailmasta ei ole tarkoitus 

tehdä todellisuutta koskevia väitelauseita, sillä pyrkimyksenä on kuvata ihmisten erilaiset 

tavat kokea, käsittää ja  käsitteellistää ilmiöitä todellisuudesta. (Huusko ja Paloniemi, 2006, 

s. 165.)  

Tutkimuksestani on löydettävissä myös narratiivisen tutkimuksen piirteitä. Aineistoni koos-

tuu neljästä haastattelusta, joissa lastentarhanopettajat ovat kertoneet käsityksistään kehitty-

misestä päiväkodin johtajaksi. Näistä käsityksistä on syntynyt jokaisen haastateltavan oma 

henkilökohtainen kertomus. Heikkisen ja Karin (2002, s. 48) mukaan tarinoiden tutkiminen 

antaa mahdollisuuden tutkia yksilön kokemuksia opettajaksi tulemisesta, opettajana toimi-

sesta ja opettajan ammatin perimmäisestä olemuksesta. Myös tässä tutkimuksessa haastatel-

tavien kertoessaan käsityksistään kehittymisestä päiväkodin johtajaksi aina lapsuudesta ny-

kyhetkeen he rakensivat samalla omaa opettajuuden tarinaansa, jolloin narratiivisuus kyt-

keytyy osaksi tutkimusta aineistojen kertomuksellisen luonteen kautta. Koko tutkimustani 

ohjaa kuitenkin fenomenografinen ihmiskäsitys, fenomenografian ollessa Huuskon ja Palo-

niemen (2006, s. 163) tavoin koko tutkimuksen prosessia ohjaava tutkimussuuntaus tutkies-

sani johtajien käsityksiä. 
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6.3 Tutkimuksen aineisto ja kohdejoukko 

Tutkimukseni aineistona on haastatteluaineisto, jonka olen kerännyt haastattelemalla neljää 

eri puolella Suomea työskentelevää päiväkodin johtajaa. Haastattelu on kerätty kahdessa 

osassa. Ensimmäiset kolme haastattelua suoritettiin elokuussa 2015 yksilöhaastatteluina.  

Nämä kolme haastateltavaa valoikoituivat tutkimukseen lähettämällä aikaisemmista opin-

noistani tutuiksi tulleille päiväkodin johtajille sähköpostin välityksellä kirjeet, joissa kysyin 

heidän halukkuutta osallistua tutkimukseeni. Samalla kerroin myös tutkimukseni alustavista 

tarkoituksista sekä eettisistä periaatteista. Yhden haastatteluista suoritin lokakuussa 2015. 

Haastateltava valikoitui sattumanvaraisesti, lähettämällä johtajalle samanlainen kirje kuin 

kolmelle muulle haastateltavalle.  

Johtajien suostuttua tutkimukseen lähetin heille tulevaa haastattelua varten kirjeen (Liite 1) 

jossa kerroin tarkemmin tutkimukseni tavoitteista, aikataulusta sekä eettisistä periaatteista. 

Lisäksi kirjeessä oli alustavia teemoja haastattelua varten. Näin haastateltavat saivat rau-

hassa tutustua haastattelun teemoihin. Suojatakseni johtajien ja päiväkotien anonymiteettiä 

olen keksinyt haastateltaville kuvitteelliset nimet Liisa, Maija, Satu ja Merja. Kaikki haasta-

teltavat työskentelevät päiväkodin johtajina ja ovat koulutukseltaan lastentarhanopettajia. 

Haastattelu suoritettiin johtajien omilla työpaikoilla. Haastattelupaikaksi haastateltavat oli-

vat järjestäneet rauhallisen tilan, jossa paikalla olivat minä haastattelijana ja haastateltava.  

Nauhoitin haastattelut nauhurilla, jonka jälkeen siirsin ne tietokoneelleni. Kuuntelemalla 

nauhoitetuja haastatteluja litteroin eli puhtaaksikirjoitin kaikki neljä haastattelua word-oh-

jelmalla. Liisan haastattelun kesto oli 57 min 37 sekuntia, jolloin puhtaaksikirjoitettua ai-

neistoa oli 27,5 sivua. Maijan haastattelu kesti 62 minuuttia ja 18 sekuntia  ja puhtaaksi 

kirjoitetun haastattelun pituus oli 19 sivua. Satun haastattelun kesto oli 66 minuuttia ja 11 

sekuntia ja puhtaaksikirjoitettua haastattelua kertyi 20 sivua. Merjan haastattelun kesto oli 

38 minuuttia, 38 sekuntia ja puhtaaksi kirjoitetun haastattelun pituus oli 15,5 sivua. Yhteensä 

litteroitua haastattelua oli 82 sivua fontilla Times New Roman, koko 12 sekä rivinvälillä 1,5.   

6.4 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelua voidaan luonnehtia keskusteluksi. Kuitenkin tavalliseen keskusteluun verrat-

tuna haastattelussa haastattelijalla on vastuu ja ohjat, jotta hän saa systemaattisesti kerättyä 

tutkimuksen kannalta mahdollisimman luotettavaa ja pätevää tietoa. (Hirsijärvi, 2010, s. 
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207─208.) Haastattelu on ainaistonkeruumenetelmänä ainutkertainen, sillä siinä ollaan suo-

rassa kielellisessä vuorovaikutuksessa haastatteltavan kanssa. Tästä syystä haastatteluun liit-

tyy sekä hyötyjä että haittoja. (Hirsijärvi, 2010, s. 204.)  

Tutkimukseni empiirisen osuuden aineistonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu. Erityi-

sesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä käytettävä teemahaastattelu on avoimen- ja lomake 

haastattelun välimuoto, jossa tyypillisesti haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tie-

dossa mutta kysymysten tarkka järjestys ja muoto puuttuu (Hirsijärvi, 2010, s. 208). Ennen 

haastattelua lähettämässäni kirjeessä kerroin tutkimukseni taustasta, tavoitteista ja aikatau-

lusta sekä haastattelun alustavista teemoista (Liite 1). Näiden teemojen avulla haastateltavat 

pystyivät tutustumaan keskeisiin aiheisiin ennen haastattelua. Teemojen tarkoitus ei ollut 

kuitenkaan olla haastattelua määrittävinä vaan toimia haastattelussa runkona, jolloin siinä 

olisi helpompi edetä. Kerroin haastateltaville ennen haastattelua, kuinka teemat toimivat 

apuna ja haastattelun tarkoitus on olla vapaamuotoista keskustelua haastatteltavan omalla 

tyylillä nousten heidän omista lähtökohdistaan.  

Mukanani haastattelussa haastattelurunko, johon olin vielä koonnut ja haastattelun teemat. 

(Liite 2) Teemat toimivat hyvin haastattelun runkona ja haastateltavat olivat innokkaita ker-

tomaan käsityksistään eri teemoihin liittyen. Roolini haastatelijana oli lähinnä kuunella haas-

tateltavaa sekä tarkentaa välillä tiettyjä esille tulleita aiheita. Teemat mahdollistivat myös 

hyvin keskustelun etenemisen jouhevasti. Kertomusmuotoista aineistoa kerätessä on kes-

keistä, että haastattelija korostaa haastateltavalle kertomisen vapaasta tyylistä. Haastattelijan 

tehtävänä on kannatella kerronnan etenemistä esimerkiksi nyökyttelemällä ja esittää mah-

dollisia tarinasta esille tulevia lisäkysmyksiä. Tärkeää on myös kysyä tutkijan omien tutki-

musongelmien kannalta merkittäviä kysymyksiä, jotka eivät ole nousseet esille spontaanisti 

haastattelun aikana. (Hänninen, 2010, s. 164.) 

6.5 Fenomenografinen analyysimenetelmä 

Laadullisen aineiston analysoimiseen on olemassa lukuisia eri menetelmiä eikä yhtä selkeää 

tapaa ole mahdollista edes määritellä. Analyysin tarkoitus on aina luoda hajanaisesta aineis-

tosta selkeä ja mielekäs, joka tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. (Eskola ja Suoranta, 

1998, s. 138.)  
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Tutkimukseni empiirinen osuus muodostuu kertomuksista,  joissa haastateltavat kertovat 

omista käsityksistään asiantuntijuudensa kehittymisestä päiväkodin johtajiksi.  Heikkinen 

(2001, s. 121) kirjoittaa, kuinka vaativimmillaan tarinallista aineistolta tulisi edellyttää ker-

tomuksen tunnusmerkkejä kuten sitä, että tarinalla olisi alku, keskikohta, loppu sekä ajalli-

sesti etenevä juoni. Kuitenkin Heikkinen (2001, s. 121) lisää, kuinka yksinkertaisimmillaan 

aineiston tarinallisuus voi olla mitä tahansa kerrontaan perustuvaa aineistoa, jossa ei aina ole 

vaatimuksia juonellisille ja eheille kertomuksille.   

Myös tässä tutkimuksessa tarinat olivat haastateltavien vapaamuotoista kerrontaa tiettyjen 

teemojen pohjalta, jolloin kerronta saattoi liikkua eri aikakausissa noudattamatta tiettyä 

eheää juonta. Kuitenkin jokaisesta haastattelusta muodostui kunkin haastateltavan subjektii-

vinen kertomus, jossa korostuivat haastatateltavan näkökulmasta merkittävät käsitykset 

omasta kehityksestä päiväkodin johtajaksi. Kerrotun aineiston analsyointi edellyttääkin tut-

kijalta aina vaativuutta ja tulkintaa eikä kertomusta voida tiivistää yksiselitteisesti nume-

roiksi tai kategorioiksi (Heikkinen, 2001, s. 122).   

Tämän tutkimuksen aineiston analysoimisen lähtökohtana käytän Uljensin (1989) feno-

menografista analyysimenetelmää (Kuvio 2). Femonenografisessa tutkimuksessa tutkimus 

on lähestymistavaltaan aineistolähtöinen, jolloin teorian tarkoitus ei ole toimia luokittelu-

runkona eikä sitä käytetä aineiston olettamusten testaamiseen. Sen sijaan teorian merkitys 

tulee esille tutkijan välttämättömällä perehtymisellä aihetta käsittelevään aikaisempaan tut-

kimukseen, jolloin tutkija pystyy suuntaamaan ja toteuttamaan aineiston hankintaa. (Huusko 

ja Paloniemi, 2006, s. 166.) 

Ahosen (1994) mukaan fenomenografisen tutkimuksen yhteydessä tutkijan on huomioitava 

omien käsitysten ja olettamuksien tiedostaminen koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimusta 

tehdessä tutkijan tulee olla paitsi tietoinen omista käsityksistään liittyen tutkimuksen aihei-

siin myös avoin tutkittavien erilaisille käsityksille. Kuitenkin on huomioitava, kuinka tutki-

jan on mahdotonta lähestyä aineistoa täysin ilman ennakko-oletuksia. Tutkijan tulisikin olla 

tietoinen omista ennakkokäsityksistään ja reflektoida niitä tutkimuksen edetessä. (Huusko ja 

Paloniemi, 2006 & Niikko, 2003.) 

Fenomenografiselle analyysille ei ole löydettävissä yksiselitteistä ja selkeästi määriteltyä 

mentettelytapaa. Femonenografinen analyysistä on löydettävissä kvalitatiiviselle ja ihmis-

tieteille tyypillisiä piirteitä, joista voidaan nimetä seuraavat. (Niikko, 2003, s. 32.) 
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- analyysi jatkuu koko aineiston keruuajan 

- analyysiprosessi on systemaattinen ja looginen, mutta ei jäykkä 

- aineisto jaetaan merkityksellisiin osiin kadottamatta kokonaisuuden ideaa 

- tunnistetut merkitykselliset yksiköt luokitellaan organisoiduksi systeemiksi 

- tärkeää on sisällön erilaisten ulottuvuuksien jatkuva vertailu 

- kriteerit lajitella ja organisoida aineistoa analyysin alussa ovat alustavia ja jalostuvat 

analyysiprosessin kuluessa 

- analyysi on käytännöllistä toimintaa 

- tulokset ovat tavallisesti jonkinlainen synteesi abstraktion korkeammalla tasolla tar-

koittaen mm. säännöllisten mallien, piirteiden tai teemojen kuvausta sekä teoreettisia 

kategorioita  

Fenomenografinen analyysi on vaiheittainen, jolloin jokaisella analyysin vaiheella on mer-

kitys ja vaikutus seuraavaan vaiheeseen. Aineiston tulkitsemisen ja merkitysten jäljittäminen 

tapahtuu samanaikaisesti eri analyysin tasoilla ja sitä käsitellään kokonaisuutena, jolloin tut-

kittavan ilmiön osien luonne riippuu kokonaisuudesta. Tarkoituksena on muodostaa kuvaus-

kategorioita, jotka kuvaavat eri tapoja käsittää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä osana 

kokonaisuutta. (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 166.) 

Analyysin alussa aineistoon perehdytään huolella lukemalla aineistoa useampaan kertaan. 

Lukemisen tarkoituksena on saada esille tutkittavien kokonaiskäsitystä suhteessa tutkimus-

ongelmiin. (Niikko, 2003, s. 33.) Analyysin ensimmäinen vaihe on tutkittavien esittämien 

ilmausten sisältämien merkitysyksiköiden etsiminen, jossa tutkija tulkitsee aineistoaan ko-

konaisuutena eikä yksittäisinä sanoina tai lauseina. Aineistoa voidaan teemoittaa helpottaak-

seen merkitysyksiköiden löytämistä aineistosta. (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 167.) Rajat 

tutkittavien välillä siis hylätään ja kiinnostuksen kohteeksi nousee tutkimuksesta esille tule-

vat merkitykset (Niikko, 2003, s. 33). 

Muodostuneista merkitysyksiköistä lajitellaan, etsitään ja ryhmitellään toisen asteen katego-

rioita analyysin toisessa vaiheessa. Keskeistä on erilaisten ja samanlaisten ilmauksien tun-

nistaminen sekä kategorioiden rajojen määrittäminen. (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 168.) 

Niikko (2003, s. 35) korostaa, kuinka aineistosta merkitysten määrän tai edustavuuden etsi-

mistä kiinnostavavampaa on merkitysten laadullisten erilaisuuksien löytäminen.   

Analyysi etenee kolmannessa vaiheessa aikaisemmin muodostettujen kategorioiden kuvaa-

miseen abstraktimmalla tasolla ja niiden välisten suhteiden tarkentamiseen. Tässä toimii 
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apuna kategorioiden sisältöjen auki kirjoittaminen. Tärkeää on löytää kriteerit ja selkeät erot 

jokaisen kategorian välille. Kategorioissa tulevat esille käsitysten erityispiirteet sekä yhteys 

aineistoon suorien lainauksien kautta. (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 168.) Tavoittena on 

että jokainen kategoria liittyy muihin kategorioihin osana laajempaa kategoriasysteemiä 

(Niikko, 2003, s. 36). 

Neljännessä analyysivaiheessa pyrkimyksenä on yhdistelemällä ja  erottelemalla aineistoa 

muodostaa laaja-alaisempia kuvauskategorioita. Kuvauskategoriat ovat kokonaisuuksia, 

jotka muodostuvat tutkijan tulkinnoista tutkittavilta kootusta tiedosta ja heidän todellisuutta 

koskevista käsityksistä. (Niikko, 2003, s. 37.) Kategorioiden muodostamisessa keskeistä on 

kuvata käsitysten laadullisia eroja eikä niinkään painottaa niiden määrällisyyttä (Huusko ja 

Paloniemi, 2006, s. 169). Kuvauskategorioiden tehtävänä on kuvata ilmiöitä yleisemmällä 

tasolla eli niiden pohjalta voidaan saada kuva kulttuurisista ajattelutavoista. Kuvauskatego-

rioita voidaankin nimittää muodollisiksi yhteenvedoiksi kuvauksista sekä tutkimustoimin-

nan päätuloksiksi. (Niikko, 2003, s.37.)  

 

Kuvio 2.  Kuvauskategorioiden määritteleminen Uljensia (1989) mukaillen 

Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskategorioista voidaan rakentaa horisontaalinen, 

vertikaalinen tai hierarkinen kuvauskategoriajärjestelmä, jonka avulla tulokset kuvataan. 



30 

 

 

Horisontaalisessa järjestelmässä kuvauskategoriat ovat keskenään samanarvoisia ja tasaver-

taisia sillä erot kategorioiden välillä ovat sisällöllisiä. Vertikaalisessa järjestelmässä kuvaus-

kategoriat järjestetään jonkin aineistosta nousevan kriteerin perusteella kuten ajan tai ylei-

syyden perusteella. Hierarkisessa järjestelmässä kuvauskategoriat ovat toisiinsa nähden eri 

tasoisia. Tämä voi toteutua esimerkiksi teoreettisuuden tai laaja-alaisuuden perusteella. 

(Niikko, 2003, s. 38.)  

Lopulliset tulokset pyritään femonenografisessa tutkimuksessa kuvaamaan arkikielellä, jotta 

kuvauksien käsitykset ja kokemukset säilyisivät sisällöltään sensitiivisinä. Tuloksissa käy-

tetään suoria lainauksia ja autenttisia ilmauksia, jotka liitetään osaksi kuvauskategorioita.  

Näin myös lukijan on mahdollista seurata tutkijan tapaa rakentaa kuvauskategorioita.  

(Niikko, 2003, s. 39.) 

6.6 Tutkimusaineiston analyysi  

Seuraavaksi esittelen empiirisen aineistoni analyysiprosessin, jonka avulla pyrin tekemään 

tutkimuksen mahdollisimman avoimeksi sille, miten olen päätynyt tutkimukseni tuloksiin. 

Analyysin lähtökohtana käytin Uljensin (1989)  fenomenografista analyysimenetelmää. 

Niikko (2003, s. 34) mainitsee, kuinka analyysi lähtee aina aineistosta eikä sitä voi tehdä 

tarkasti tiettyyn teoriaan tai valmiiseen runkoon. Samoin tutkimukseni analyysin tuloksia ei 

voinut ennalta määritellä, jolloin Niikon (2013) sekä Huuskon ja Paloniemen (2006)  tavoin 

tutkimukseni varsinainen analyysi on syntynyt jatkuvassa keskustelussa aineiston kanssa 

koko tutkimusprosessin ajan fenomenografian ollessa koko tutkimuksen prosessia ohjaavana 

tutkimussuuntauksena.  

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä tulee pohtia, mikä asema teorialla on tutkimuksessa. 

Tutkimukset voidaan jakaa induktiiviseen, deduktiiviseen ja abduktiiviseen tutkimukseen 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–96). Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä tutkimuksessa 

pääpaino on aineistossa ja siinä tutkija lähtee rakentamaan teoriaa aineistosta käsin yksittäi-

sistä havainnoista kohti yleisimpiin väitteisiin (Eskola ja Suoranta 1998, s. 83). Deduktiivi-

sessa eli teorialähtöisessä tutkimuksessa puolestaan tutkimusaineiston analyysia ohjaa val-

mis malli tai teoria, jolloin tutkimuksen tarkoituksena on sen testaaminen uudessa yhtey-

dessä (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 95–99).  
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Kuten tässä tutkimuksessa, tutkimus voi olla myös kahden edellä mainitun välimaastoon 

sijoittuvana abduktiivinen eli teoriaohjaava. Siinä aineiston analyysi ei suoraan perustu teo-

riaan mutta kytkennät siihen on olemassa, jolloin teoria toimii aineistosta saatujen havainto-

jen tukena ja vahvistuksena. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 95–99.) Tässä tutkimuksessa ai-

neistoni analyysin taustalla olivat käsitykseni aihetta käsittelevästä teoriasta. Teorian tarkoi-

tus ei ollut kuitenkaan ohjata tulkintojani aneistosta eikä sen testaaminen omassa aineistos-

sani, vaan sen sijaan toimia tukena analysoidessani aineistoa ja muodostaessani tuloksia 

siitä.  

Talukossa 1 on nähtävillä analyysiprosessini eri vaiheet, jonka tarkoitus on toimia analyy-

siprosessin kuvauksen runkona ja selventää esimerkein analyysin etenemistä. Tämän empii-

risen analyysiprosessin aloitin lukemalla litteroituja haastatteluja useampaan kertaan läpi, 

jolloin pyrin saamaan kokonaiskuvaa aineistoista. Analyysin apuna toimi haastattelussa ol-

leet teemat lapsuus ja nuoruus, opiskelutausta/suuntautuminen lastentarhanopettajaksi, työ-

ura, haasteet työssä, millaisena itse kuvailet, millaisena muut kuvailisivat sinua päiväkodin 

johtajana, mitkä asiat korostuvat tärkeänä päiväkodin johtajan työssäsi sekä tulevaisuusnä-

kemys. Samalla sain myös alustavaa kuvaa siitä, millaisia yhdistäviä ja toisistaan eroavia 

käsityksiä haastateltavilla oli liittyen eri haastattelun teemoihin.  

Lukemisen jälkeen kirjoitin litteroidut haastatelut tutkijan kielelle. Käytin kirjoittamisessa 

edellä mainittuja haastattelussa olleita teemoja, joiden alle jäsennin haastattelussa esille tul-

leita haastateltavien käsityksiä. Taulukossa 1 on nähtävillä esimerkki Maijan haastatteluai-

neiston kirjoituksesta tutkijan kielelle lapsuuden ja nuoruuden teemassa. 

Tämän jälkeen etsin tekstien kautta merkitysyksiköitä, jolloin käsittelin aineistoja kokonai-

suutena eri teemojen hyödyntäen. Näin pyrin löytämään aineistosta toisistaan samanlaisia ja 

erilaisia käsityksiä. Teemoittamisen ja kirjoitettuani tekstin tutkijan kielelle merkitysyksi-

köiden havaitseminen aineistosta toimi hyvin ja pystyin keskittymään tutkimusongelmieni 

kannalta oleellisiin teemoihin. Teemoittelun käyttäminen tekstiä laatiessa esille tuli myös se, 

kuinka eri vaiheet haastateltavien kehityksessä painottuivat eri tavoin.  
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Taulukko 1.  Aineiston analyysiprosessi 

Seuraavaksi pyrin löytyneiden merkitysyksiköiden tarkempien rajojen määrittelemiseen. 

Tarkoituksenani oli saada paremmin esille, millaisia toisistaan erilaisia ja samanlaisia käsi-

tyksiä haastateltavilla oli kuhunkin teemaan liittyen. Jäsensin ja yhdistelin merkitysyksiköitä 

aikaisempien teemojen kautta tarkempiin teemoihin, jotta saisin selkeämmät rajat merkitys-

yskiköiden välille. Näin ryhmittelyn tuloksena aikaisemmat teemat muokkaantuivat tee-

moiksi lapsuus ja nuoruus, opiskelu lastentarhanopettajaksi, ura lastentarhanopettajana ja 
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johtajana sekä tulevaisuusnäkemys, joiden alle rakentui eri merkityksiä. Tämän jälkeen kir-

joitin eri teemojen alle muodostuneet merkitykset auki kuvaamalla niiden keskeisiä piirteitä 

ja suhteita toisiinsa. Taulukossa 1 on esitetty lapsuuden ja nuoruuden teeman aukikirjoitus. 

Seuraavaksi muodostin abstraktimmat kategoriat selittämään merkityksiä ja niiden välisiä 

suhteita. Tuloksena muodostui neljä kategoriaa, joita ovat persoonallinen ja elämänhistori-

allinen, reflektiivinen, tiedollinen sekä kontekstuaallinen ulottuvuus osana lastentarhanopet-

tajan asiantuntijuuden kehittymistä päiväkodin johtajaksi. Nämä kategoriat toistuivat kai-

killa haastateltavilla, niiden saadessa erilaisia suhteita toisiinsa eri kehityksen vaiheissa päi-

väkodin johtajaksi.  
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7 ANALYYSIN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELUA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkodin johtajina työskentelevien lastentar-

hanopettajien käsityksiä asiantuntijuudensa kehittymisestä lapsuudesta nykyhetkeen ja suh-

teessa tulevaan. Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiini: Mitä käsityksiä päiväkodin 

johtajina työskentelevillä lastentarhanopettajilla on oman asiantuntijuuden kehittymisestä 

päiväkodin johtajaksi? sekä Mitä  käsityksiä päiväkodin johtajina työskentelevillä lastentar-

hanopettajilla on oman henkilökohtaisen elämän yhteydestä asiantuntijuuden kehittymi-

seen? 

Esittelen seuraavaksi tutkimuksesta tehtyjä havaintoja keskittyen jokaiseen teemaan ja niissä 

esille tulleisiin johtajien toisistaan eriäviin ja samanlaisiin käsityksiin asiantuntijuuden ke-

hittymisestä. Tutkimuksesta tehtyjen tulkintojen tueksi olen ottanut tekstiin mukaan suoria 

lainauksia haastatteluaineistosta, jotka on erotettu muuasta tekstistä kursivoiden ja sisentäen. 

Luvun lopussa esittelen saadut tulokset abstrakteina kuvaukskategorioina ja pohdin niitä ai-

kaisempien tutkimusten valossa sekä muodostan johtopäätöksiä tutkimuksesta. 

7.1 Lapsuus ja nuoruus 

Lapsuuden ja nuoruuden teemassa johtajien käsityksissä oli eroavaisuutta erityisesti siinä, 

kuinka osalla tuli esille käsitys heille merkittävästä tapahtumasta henkilökohtaisessa elä-

mässä suhteessa asiantuntijuuden kehittymiseen. Näitä käsityksiä olivat Liisan käsitys oman 

äidin kuolemasta lapsuudessa sekä Satun käsitys koulukiusattuna olemisesta. Seuraavaksi 

käsittelen tarkemmin Liisan ja Satun käsityksiä merkittävästä elämänkokemuksesta. 

Liisan käsityksestä voidaan tulkita, kuinka äidin menetys lapsuudessa sekä selviytyminen 

siitä ovat lisänneet hänelle käsitystä toivosta ja luottamuksesta elämää kohtaan. Kokemuk-

sen voidaan tulkita heijastelevan myös Liisan johtamistyöhön, jossa hän haluaa uskoa siihen, 

kuinka vaikeistakin tilanteista voidaan selvitä sekä luottamukseen alaistensa oppimiskykyyn 

ja hyvään työpanokseen. 

Mä tavallaan koen just sitä, että kaikesta selviää ja aina kannattaa uskoa ja 

luottaa siihen, että vaikka vaikka mitä sitten tapahtuu nii jostain löytyy se 

voima ja energia. Että välillä on tosi hankalaa ja voi olla vaikeeta nähdä työ-

yhteisössäki joku kriisivaihe. Mutta et ei enää lähe siihen pilkkomaan et mikä 
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niinku jotenki siihen juutu siihen menneeseen vaan lähtee hakeen sitä ratkai-

sua ja ratkaisukeskeisesti miettimään ja siinä samalla valaa sitä uskoo ja toi-

voo. Mä kans johtajana luotan siihen ihmisen oppimisen kykyyn tai siihen, että 

kyl jokainen oppii ajallaan jos pystyy niinku antaan sitä jotain evästä sinne ja 

antaan ottaan vastuuta niin siitä oppii.  

Satu kertoo käsityksestään koulukiusattuna olemiseen. Satun mukaan hänellä oli lapsena kä-

sitys siitä, että hänen oma asema ja rooli erilainen muihin verrattuna oman kielen vuoksi ja 

hän halusi kiusaamisen loppuvan. Nykyisin Satulla on käsitys siitä, että lapsuuden kokemuk-

sella on yhteys siihen, kuinka hänelle heräsi kiinnostus ihmisten välisiin suhteisiin sekä vuo-

rovaikutukseen. Satu kokee myös, että nykyisessä työssä johtajana on yhteneväisyyksiä lap-

suuden kokemukseen. 

Kolmannelle tulin Suomeen ja sitte siitä niinkö lähti se, että voi hitto, että nyt 

tämän on loputtava, että just kun mää oon kuitenkin tykänny siellä koulussa 

olla, että tää saa nyt niinku riittää, että mää sillon niinkö aloin jo kasvaan 

siihen, että mää en pystyny olemaan huomaamaton siellä massassa niinku ta-

vallaan omasta ittestä riippumatta. Ja tuota, et piti ruveta vaan uskaltaan. 

Mutta kuitenki se, että mää oon aina tykänny niinku olla ihmisten kanssa ja 

miettiny jotenki paljon sitä, että miten me ollaan niinkö toistemme kanssa. Että 

nyt mää oon tunnistanu sen, että niinku aikuisten opettaminen tietyllä lailla, 

johtamisessa on paljon samaa. Että yrittää niinku hokasuttaa sille toiselle ja 

saaha miettimään niitä asioita eri tavalla. Et kun se on sitä sammaa, mitä mää 

joutuin koulussa tekkeen. 

Satu tuo esille, kuinka hänellä oli lapsena käsitys siitä, että hänen oli helpompi toimia ja olla 

toiminnassa mukana kun hän tiesi asioita ja hahmotti kokonaisuuden. Tällä voidaan tulkita 

olevan merkitys Satun asiantuntijuuden kehittymiseen myös johtamistyöhön, jossa hänelle 

on tärkeää kokonaisuuksien hallitseminen.   

Ja tuota että ehkä se on vaikuttanu, että mulle on tullu niin aikasin se että, mää 

en voi jollain lailla olla siellä, siellä rivissä. Kun tuota, et sitten on toisaalta 

helpompikin olla sitte että no, että teki ja oli mukana. Ja tiesi. Musta tuntuu, 

että se, kun oli niinku oppilaskunnassa ja joka paikassa, niin sitte mää tiesin 

asioista ja mää pystyin tavallaan hahmottaan sen kokonaisuuden niinku pa-

remmin.  
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Maijalla, Merjalla ja Satulla korostuivat lapsuudessa ja nuoruudessa käsitykset heille erityi-

sistä henkilöistä, jolla on yhteys heidän ammattilliseen kehittymiseen. Näitä henkilöitä kut-

sutaan tässä tutkimuksessa merkittäviksi henkilöiksi. Merkittävät henkilöt olivat opettajia, 

joita seuraamalla haaveiltiin työstä lasten parissa sekä pohdittiin ihmisten vuorovaikutuk-

seen liittyviä asioita. Merkittävät henkilöt olivat myös perheenjäseniä, jotka omalla toimin-

nallaan antoivat esimerkkiä tietynlaisesta tavasta toimia. Seuraavassa sitaatissa Maija kertoo 

käsityksestään hänelle merkittävään henkilöön lapsuudessaan.  Maijan sitaatista voidaan tul-

kita, kuinka hänelle merkittävällä henkilöllä on ollut osaltaan yhteys hänen omaan kehitty-

miseen lastentarhanopettajaksi.   

Mun lapsuudenystävä, joka asu samassa pihapiirissä mun kanssa, niin me ol-

laan molemmat lastentarhanopettajia ja me sillon alle kouluikäsenä kuuneltiin 

kaiket kesät erään päiväkodin johtaja --- tarinoita. Hän oli päiväkodin johta-

jana siellä ja mää luulen että --- on niinku se, joka on minut tavallaan rekry-

toinut tälle alalle niinku sitte lopullisesti. Että eihän sitä voi vaan päättää ryh-

tyä johonkin vaan kyllähän siinä tietenkin sitten täytyy olla myös sitten sitä 

luonnetta ja persoonaa siihen työhön.  

Merjan käsityksessä lapsuudesta tulivat esille omat vanhemmat merkittävinä henkilöinä. 

Merjalla on käsitys, kuinka hän oli saanut lapsuudenkodista kipinän vaikuttaa asioihin. Mer-

jan käsityksestä ilmenee, kuinka osittain lapsuuden kodista saatu kannustus ja esimerkki asi-

oiden vaikuttamiseen on ollut yhetydessä myös siihen, että hän on halunnut olla vaikutta-

massa eri elämän vaiheissa lapsiperheiden asioihin kansalaisvaikuttamisen ja järjestötoimin-

nan avulla sekä nykyisin myös työssään päiväkodin johtajana. 

Se tietenki, että kummatki vanhemmat on ollu järjestötyössä. Ja olin perus-

tamssa MLL:n yhistystä  ja sillo kerättiin neuvolaadressia, ku se sieltä oltiin 

siirtämmässä pois ja hajin niinku sitä tietoa ja tavallaan niinku sitä kansalais-

vaikuttamista...Mää olin usseemman vuojen OAJ:n toiminnassa, niin sitä 

kautta oli heränny se semmonen, että asioihin pittää psytyä vaikuttammaan 

niinku monella eri tasolla. Että kyllä se on se ihmisten kanssakäyminen niinku 

semmonen ja just se, että pystyy vaikuttaan siihen yksittäsen lapsen hyvinvoin-

tiin ja pystyy niillä omilla ratkaisuilla myötävaikuttammaan. Perheille on 

niinku parempaa arkea elää ja pystyy jotakin tekemään asian hyväksi.  
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7.2 Opiskelu lastentarhanopettajaksi  

Lastentarhanopettajaksi opiskelemaan suuntaumisen vaiheessa kaikki haastateltavat Maijaa 

lukuunottamatta olivat ennen opintoja hakeneet opiskelemaan muulle alalle. Satu oli hakenut 

opiskelemaan luokanopettajaksi. Merja oli työskennellyt ennen lastentarhanopettajaksi opis-

kelua ohjaustyössä nuorten parissa. Liisa oli puolestaan yrittänyt hakea kasvatus- ja opetus-

alaa poikkeavalle alalle. Kaikki olivat työskennelleet lasten parissa ennen lastaentarhanopet-

tajaksi opiskelua kerhojen ohjauksen sekä lasten hoitamisen muodossa. 

Haastateltavien koulutustaustat olivat kehittyneet toisistaan erilaisiksi. Maijalla ja Liisalla 

oli opistotasoinen lastentarhanopettajakoulutus. Satulla oli yliopistossa suoritettu kasvatus-

tieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Merjalla  oli puolestaan näiden kahden koulutuk-

sen yhdistelmä, jolloin hänellä oli opistotasoinen koulutus täydennettynä myöhemmin kas-

vatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoksi. Johtajien koulutustaustoilla voidaan tulkita 

olevan osittain merkitys siihen, kuinka johtajat käsittivät eri tavoin opintojensa sisältöjä suh-

teessa niiden käytännölliseen sekä teoreettiseen luonteeseen ja  rakensivat myös opinnois-

saan omaa kasvatusnäkemystäään. Merja, Maija ja Liisa kertoivat käsityksistään lasten 

kanssa tehtävistä projekteista, käytännönläheisyydestä sekä opintojen aikana solmituista ys-

tävyyssuhteista. Merjan käsitys opistotasoisesta koulutuksesta ja sen käytännönläheisyy-

destä oli myönteinen verrattuna yliopistossa suorittamaansa kandidaatin ja maisterin tukin-

toihin.  

Sen kolme vuotta opistoa niin minusta se oli kyllä äärettömän hyvä. Ja sitten 

kun pystyy pikkasen vertaamaan siihen mitä, sitten kandintutkintoon kun jatko 

ja vielä maisterintutkintoon niin se oli paljon käytännöllisempää.  Joo paljon 

enemmän oli niinkun opistossa nimenomaan se kolmivuotinen käytännönlähei-

sempää. Paljon enemmän tehtiin niinku niitä projekteja ja lapsiryhmien kanssa 

ja semmosta työskentelyä. 

Satun käsityksissä opiskeluajoista korostui muita enemmän kiinnostus opetukselliseen puo-

leen sekä näkökulma aikuisten ohjauksesta ja merkityksestä osana omaa kasvatusnäkemystä. 

Satulla korostui myös enemmän muihin verrattuna käsitys opintojen tieteellisyydestä. Tämä 

tulee esille Satun kertoessa käsityksestään graduun ja tieteelliseen tutkimukseen. 

Enemmän kuitenkin sen opettamisen näkökulman kautta ja sen aikuisten oh-

jaamisen kautta, että miten lasten kanssa ollaan. Et se on ollu mulle semmonen 
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tärkeä asia. Mutta edelleen se, mikä opiskeluaikana sytty haave on se, että jo-

naki päivänä mää väännän jotaki tutkimusta. Että kyllä mää tykkäsin tehä sitä 

graduaki vaikka se oli välillä juts sitä, että joo mitä, mutta se, et sai pyöritellä 

asioita ja miettitä ja koittaa niinku.  

Käsitykset merkittävistä henkilöistä tulivat esille myös Satun ja Liisan käsityksissä opiske-

luihin suuntautumisen vaiheessa. Molemmat olivat aluksi hakeutuneet opiskelemaan muu-

alle mutta heille merkittävällä henkilöllä oli myönteisesti yhteys siihen, että he hakeutuivat 

opiskelemaan lastentarhanopettajaksi. Satu kertoo seuraavassa sitaatissa, kuinka hän innos-

tui opiskelmaan varhaiskasvatusta vaikka hän olisi halunnut aluksi luokanopettajaksi.  

Ja mun anoppi, jota saan sitte tästä kaikesta kiittää niin sano, että monet men-

nee sillain, että ensin lastentarhanopettajaksi ja sit siitä. Sit mää hain vakalle 

ja musta tuntu jo sillon, kun mää lukkiin niitä pääsykoekirjoja, että vitsi, että 

ku en mää oikeesti ollu edes ajatellu sitä varhaiskasvatusta niinku sen kasva-

tuksellisen näkökulman kautta. Ja mää sitten halusinki sinne vakalle ja sitten 

ko pääsin ja ne opinnot alko niin en mää ennää halunnu sinne luokanopettaja 

puolelle. 

Liisa kertoo käsityksestään lastentarhanopettajaan, jonka hän tapasi ennen opintoja työsken-

nellessään välivuotenaan päiväkodissa. Liisan käsityksestä voidaan tulkita, kuinka lastentar-

hanopettaja innosti osaltaan häntä pohtimaan hakeutumista opiskelemaan lastentarhanopet-

tajaksi.  

Ja siellä näin yhden lastentarhanopettajan, tosi vaikuttavan, joka piti ryhmää 

näpeissään, oli joku tilanne. Hän teki sitten silleen vaikutuksen, että mää, et 

oiskohan toi mun juttu. Et tää vois olla kiva ammatti. Ja siit mää sit vaihdoin 

ajatukset ja pyrin sitte lastentarhanopettajan opistoon. 

Käsitys merkittävistä tapahtumista henkilökohtaisessa elämässä tuli esille opiskeluvaiheessa 

Merjan kohdalla äidiksi tulon myötä. Merja tuo esille käsityksensä tapahtuman yhteydestä 

hänen oman asiantuntijuuden kehittymiseen. Lapsen saannin ja opintojen viivästymisen 

myötä Merjalle tarjoutui mahdollisuus kouluttautua kasvatustieteiden kandidaatiksi. 

Mää olin saanu vauvan opiskeluaikana ja mun valamistuminen lykkäänty puoli 

vuotta, niin mää sain option kun mää valmistuin jouluna yliopistosta lasten-
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tarhanopettajaksi. Niin mää sain option, että kahen vuojen sisällä saa täyden-

tää sen tutkinnon kandin tutkinnoksi. Niin tottakai mää sen käytin sen ja sitte 

kahen vuojen sisällä valmistuin tai sain kandin paperit. Työn ohessa tein.  

7.3 Ura lastentarhanopettajana  

Yhtenäisinä käsityksinä kaikilla haastateltavien lastentantarhanopettajan työuralla tulivat 

esille käsitykset ensimmäisistä työpaikoista. Kaikki haastateltavat pohtivat alan työtilannetta 

myönteisinä ja kielteisinä käsityksinä. Haastateltavista Maija ja Merja pohtivat muihin ver-

rattuna enemmän käsityksiään alan positiiviseen työtilanteeseen. Maija kertoo, kuinka hän 

pääsi töihin harjoittelupaikkaansa heti valmistumisen jälkeen sekä sai pian vakituisen työ-

paikan.  

No siihen aikaanhan oli aivan ihanteellinen työtilanne kaikkinensa... Mun 

päättöharjottelu päiväkodissa ja ne pyysi mua sinne äitiysloman sijaiseksi seu-

raavaksi toimikaudeksi ja mää olin sitte siellä sen ensimmäisen urani työvuo-

den ja sitten keväällä, kun se oli loppumassa se sjiaisuus siellä tuli paikkoja 

auki ja mää hain niitä ja mää sain heti sitte vakituisen lastentarhanopettajan 

paikan. 

Merja tuo esille käsityksesnä uransa alkuvaiheesta valitevasta työtilanteesta, joka näyttäytyi 

hänen käsityksessään negatiivisena. Merja kertoo kohtaamastaan epäarvoisesta kohtelusta, 

joka liittyi työsopimusten lyhytaikaisuuteen ja katkonaisuuteen. Merjan käsityksestä voi-

daan kuitenkin tulkita, kuinka epävakaalla työtilanteella oli osittain positiivinen merkitys 

Merjan ammatilliseen kehittymiseen, sillä hän päätti hakuetua jatko-opintoihin ja opiskeli 

kasvatustieteiden maisteriksi.  

Mutta tuota sitte suivaannuin siihen, ku mulla oli määräaikaisissa työsopimuk-

sissa että aina se 10 kuukautta ja tai vähempiki jos oli vuorotteluvappaan si-

jaisuuksia tai muuta, et aina kesät työttömänä niin suivaannuin, että mää lähen 

lukkeen maisteriksi ja jatkan opintoja vielä, että oon sitte vuojen poissa työ-

elämästä ja opiskelen ja pääsin sitte opiskelmaan yliopistoon maisteriksi.  
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Satun ja Liisan käsityksistä uraa aloittessa korostui Maijaan ja Merjaan verrattuna enemmän 

käsitykset itsestä lastentarhanopettajana sekä käsitykset oman aseman merkityksestä työhtei-

sön henkilöihin. Liisan käsitykset liittyivät vahvasti oman osaamisen hyödyntämiseen ja uu-

den oppimiseen työuraa aloittessa sekä tunnollisuuteen uudessa työpaikassa.  

Sai käyttää kyllä niitä omia taitojaan ja harjotella lisää. Sai täyden vastuun 

osana sitä työyhteisöä. Ja jossain sen ekan työpaikan... Siinä kohtaa sitten olin 

yksin niistä vastuussa, niin mä muistan kyllä, et mä otin vakavasti sen tulevan 

vuoden, et mä haastattelin kaikki tulevat perheet jo sillo kevätkaudella syksyä 

varten. 

Satulla tuli esille ensimmäisestä työpaikasta erityisesti käsitys omasta sekä muiden työnte-

kijöiden asemasta ja roolista. Satun käsityksestä voidaan tulkita, kuinka hän pohti erityisesti 

oman tiimin aikuisten ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä sekä vastuun merkitystä lastentar-

hanopettajana. Sadulla oli myös käsitys siitä, kuinka hänellä oli ristiriitaisia käsityksiä lasten 

kohtelusta ja kasvatuksesta muiden tiimin aikuisten kanssa.  

Ja siinä niinku aukes se, että mun pitäs olla se lastentarhanopettaja vastuussa 

niistä lapsista mutta, joka ohjaa jollain lailla niitä lastenhoitajia. Ja se teki 

hyvin selväksi se kauan alalla ollut, että mun pitäis häntä ohjata. Mut sitten 

hän hyvin kärkkäästi myös sanoi, että kuinka väärässä mää aina olin. Ja siinä 

niinkö tuli eka kerran sitä, että se lastenhoitaja oli ihan kamala niitten lasten 

kanssa. Että musta tuntu, että mää enemmän mietin sitä, että miten mää ohjaan 

sitä aikuista, kun niinku ne lapset. Et se tuntu hyvältä ne lapset ja se, että miet-

tiä niitä juttuja. 

Satu tuo esille myös hänelle merkityksellisestä käsityksestä lastentarhanopettajana, jolloin 

hän meni työskentelmään esikoulusta pienten puolelle. Satun käsityksestä voidaan tulkita, 

kuinka hän pohti kertomassaan tilanteessaan omaa kasvatusnäkemystään. Satulla on käsitys 

tapahtumasta ammatillisena kriisinä urallaan, joka on vaikuttanut vahvasti hänen oman kas-

vatusnäkemyksen kehittymiseen sekä käsitykseen varhaiskasvatuksen merkityksestä.  

Ku mulle oli se opettamisen näkökulma tosi tärkiä ja mää olin siellä eskareit-

ten puolella ja koin sen omaksi ja sitte se mun esimies sano, että sää oot sitte 

ens vuojen tuossa pienten ryhmässä. Siis musta tuntu sillon, että tää on ar-
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voalennus. Että mää en oo ennää eskariope. Se oli mulle semmonen ammatil-

linen kriisi. Ja se on vaikuttanu minnuun johtajanakin sillain, että mää edel-

leen etin lastentarhanopettajia enemmän, kuin esiopettajia. Että mulle on tär-

keää, että se ihminen näkkee sen just koko varhaiskasvatuksen tärkeänä eikä 

vain sitä eskaria. 

Työkokemus perustyöstä lastentarhanopettajana eri paikoista sekä vuorovaikutus lasten ja 

aikuisten kanssa nähtiin tärkeänä osana asiantuntijuuden kehittymistä päiväkodin johtajaksi. 

Kokemuksesta perustyöstä osalla johtajista oli myös käsitys erilaisten työtapojen hallinnasta 

sekä käsitys osaamisen johtamisesta osana johtamistyötä. Lisäksi eri työpaikat opettivat eri-

laisista tavoista tehdä työtä. Merja kertoo käsityksestään omasta lastentarhanopettajan työ-

kokemuksesta suhteessa nykyiseen työhönsä johtajana. Merjan mukaan kokemus perus-

työstä on tuonut hänelle tietämystä erilaisten päiväkotien toimintavatoista. Merja tuo myös 

esille, kuinka työkokemus on lisännyt uskallusta riskien ottamiseeen sekä uusien toiminta-

mallien etsimiseen nykyisessä työssään johtajana. 

Että tietää monelaista ja monentyyppistä ja uskaltaa ottaa riskejä ja haasteita, 

että ei mieti niitä, vaan että kaikesta selevitään, että haetaan sitte aina vaan 

uusia erilaisia ratkaisumalleja. 

Kaikkien haastateltavien käsityksissä lastentarhanopettajan uralla tulivat esille käsitykset 

oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Tämä ilmeni Liisan käsityksessä uuden päiväkodin 

perustamisesta sekä Satulla haluna toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan luomiseen 

omalla työpaikalla sekä tutkimustyössä mukana olemisena. Merjalla ja Maijalla asiantunti-

juuden kehittyminen ja jakaminen ilmeni lastentarhanopettajan työn lisäksi järjestötyössä 

vaikuttamisena. Maija kertoo asiantuntijuuden jakamisen merkityksestä järjestötyössä hä-

nelle positiivisena käsityksenä, joka on tuonut mahdollisuuden muiden auttamiseen. 

Mää oon sitte ollu myös ammattijärjestössä, lastentarhanopettajan edunval-

vonnassa... Ja mää tykkään. Mua kiinostaa se toisten ihmisten asioitten hoita-

minen sillä tavalla, että voin olla avuksi ja ehkä käyttää sitä ommaa kokemusta 

ja tietoa, taitoa. 

Lastentarhanopettajan työuralla Satulla, Liisalla ja Maijalla haastateltavista korostuivat 

myönteiset käsitykset myös merkittävistä henkilöistä, joilla tässä yhtydessä tarkoitetaan 
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haastateltavien esimiehiä, päiväkodin johtajia. Johtajat peilasivat omia käsityksiään lasten-

tarhanopettajina suhteessa esimiehiensä johtamistapohin ja rakensivat näin omaa asiantunti-

juuttaan ja käsityksiään johtajuuteen. Satun käsityksessä esimiehestä korostui erityisesti hä-

nen positiivinen johtamistapa sekä hänen tapansa luoda tietynlainen toimintakulttuuri. Satu 

tuo esille käsityksestään, kuinka hän haluaisi nykyisin omassa työssään johtajana johtaa työ-

yhteisöään samalla tavalla, kuin hänen esimiehensä. Myös Liisalle oli muodostunut uransa 

alussa käsitys johtajasta, joka teki häneen vaikutuksen omalla persoonallaan. Seuraavasta 

sitaatista voidaan tulkita, kuinka Liisa kiinnitti huomiota erityisesti johtajan omaan persoo-

naan, jonka Liisa käsitti vahvana ja varmana henkilönä.   

Oli vaikuttava persoona muutenki, et on jääny kans mieleen sit... Ja niinku 

persoonana semmonen aika vahva ja varma ja semmonen, johtajatar. 

Kaikki haastateltavat työskentelivät varajohtajina tai johtajan sijaisina ennen varsinaista joh-

tajan tehtävää. Käsitykset suuntautumisesta varajohtajaksi eroasivat toisistaan siinä, kuinka 

osaa johtajista oli pyydetty ottamaan vastuuta ja kokeilemaan varajohtajan työtehtävää oman 

esimiehen toimesta. Näin myös merkittävät henkilöt olivat varajohtajan tehtävään hakeutu-

essa osalla keskeisessä roolissa. Maija kertoo kokemuksestaan varajohtajana. Maijan käsi-

tyksestä voidaan tulkita, kuinka hänen esimiehellään oli merkitys siihen, miten hän kannusti 

Maijaa hakemaan varajohtajan tehtävää ja tuki häntä valinnassa.  

Mä olin ihan osastotyössä oleva lastentarhanopettaja ilman mitään varajoh-

tajan vastuuta tai muuta sillä tavalla, että sitten mää menin tuonne --- päivä-

kotiin töihin ja siellä oleva johtaja pyysi, että voisiks sää olla varajohtajana 

täällä. Ja mää että ei kai siinä mittää, että en mä sinänsä oo aatellu vielä joh-

tajan hommia, mut tässähän on nyt hyvä opetella. Ja tää, joka siellä oli johta-

jana, niin oli pitkän linjan johtaja ja äärettömän hyvä opas ja sitte että mää 

hoksasin, että no kyllähän nämäki hommat sitte sujus tässä näin... 

Lastentarhanopettajan työuran aikana Satulla ja Liisalla tulivat esille muita enemmän käsi-

tykset henkilökohtaisen elämän tapahtumista, joilla oli yhteys myös asiantuntijuuden kehit-

tymiseen. Satulla merkittävänä elämäntapahtumana tuli esille käsitys muuttamisesta toiselle 

paikkakunnalle. Satu tuo myös esille, kuinka paikkakunnan vaihtaminen avasi mahdollisuu-

den oman ammatillisuuden kehittämiseen erilaisissa työtehtävissä. Liisalla korostui merkit-

tävänä tapahtumana omassa henkilökohtaisessa elämässä käsitys avioerosta. Liisa kertoo 
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seuraavassa sitaatissaan käsityksestään, kuinka työllä oli hänelle tärkeä merkitys elämässä 

kohdattujen vaikeuksien rinnalla.  

No liittyyhän se omaan henkiseen kasuun ihan hirveesti se, että että miten elä-

mässä on oppinu luottamaan myös siihen että elämä kantaa ja vaikeuksien 

kautta voittoon. Ja siel on taas ne omat omat erovuodet varsinki avioero sem-

mosena kriisinä...Että tavallaan ollu ollu haasteita siellä kotonaki, mutta työ 

on kuitenki ollu semmonen tosi kannatteleva myös niinä vaikeina aikoina. Se 

tietty sama työpaikka  ja se oma rooli siellä. 

7.4 Ura päiväkodin johtajana 

Johtajilla korostuivat käsitykset erityisesti johtamistyön alussa siitä, kuinka he olivat pohti-

neet omaa rooliaan johtajana suhteessa itseensä ja työyhteisön jäseniin vastuun lisääntyessä. 

Maijalla ja Liisalla tulivat esille käsitykset lapsiryhmässä toimivasta johtajana ennen siirty-

mistä hallinnolliseksi johtajaksi. Maija kertoo käsityksestään työn haastavuudesta eri roolien 

yhteensovittamisen vuoksi. Maijan käsityksestä voidaan tulkita, kuinka hän koki kipuilua 

siitä, mikä hänelle on työssään ensisijaista. 

Varsinki ne alkuajat esimerkiksi siellä päiväkodissa, niin kyllähän se oli vai-

kea, että kun oli sydämmeltään lastentarhanopettaja ja sitten ku sulla oli ne 

johtajan hommat ja sä olit ryhmässä oleva johtaja. Ellikkä se kipuilu siitä, että 

mikä se on sitä ensisijaista.  

Satulla ja Merjalla korostuivat erityisesti käsitykset työntekijöiden iritisanomisista sekä ti-

lanteen pohdinnasta suhteessa omaan ammatillisuuteen. Seuraavassa sitaatissa Satu kertoo 

käsityksestään liittyen työntekijän irtisanomiseen. Satun käsityksestä voidaan tulkita, kuinka 

hän pohti kokemuksessaan erityisesti asemaansa johtajana sekä vastuun merkitystä. 

Ja tulihan siinä ensimmäiset itkut siitä, ku joutuu laittaan jonkun koeajalla 

pois töistä. Se oli niinku johtajana kasvamisen paikka, kun hän uhmasi kaikkia 

meijän sääntöjä. Mutta se oli ihan kamalaa. Että vaikka mulla oli niinkö ne 

perusteet ja mää tiesin, että jos se heti tekkee näin, niin eihän se voi olla siellä. 

Mutta sitte tajus niinku sen että niin, et tääki on sitä mun vastuuta...  
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Johtajien puheissa ilmenivät myös käsitykset toimintaympäristöstä ja siihen liittyvistä muu-

toksista, joita olivat päiväkodin organisaatiota koskettavat organisaatiomuutokset, tietotek-

niikan kehittyminen sekä yksityinen ja kunnallinen päiväkoti toimintaympäristönä. Haasta-

teltavilla oli eroavaisuuksia siinä, kuinka Satua lukuunottamatta kaikki olivat työskennelleet 

suurimmaksi osaksi kunnallisessa päiväkodissa.  

Johtajilla nousivat esille erityisesti käsitykset talouden merkityksestä kunnallisessa ja yksis-

tyisessä päiväkodissa. Kunnallisissa päiväkodeissa työskentelevien johtajien käsitykset ta-

loudesta keskittyivät siihen, kuinka sen merkitys tuli esille erityisesti henkilöstöhallinnon 

sekä asiakkaiden käyttämän varhaiskasvatuksen palvelun kautta. Kunnallisella puolella asi-

akkaiden tyytyväisyys koettiin ensisijaisen tärkeänä ja asiakkaiden pysyvyteen luotettiin 

myös tulevaisuudessa. Useimmat kunnallisen puolen johtajista kokivat, että talouteen ei juu-

rikaan voinut vaikuttaa itse johtajana. Kunnallisella puolella johtajat kokivat talouteen liit-

tyvät työtehtävät merkittävinä ja yhdeksi työn osa-alueeksi mutta sen ei koettu olevan lähellä 

omaa persoonaa johtajana. 

Yksityisessä päiväkodissa päiväkodin maine sekä erityisesti asiakkaiden pysyvyys nähtiin 

merkittävinä ja siihen haluuttiin panostaa. Satulla oli käsitys siitä, että talouteen pystyy vai-

kuttamaan esimerkiksi erilaisten päiväkodin hankintojen kohdalla. Talouden merkitys näh-

tiin merkittävästi päiväkodin johtajan työhön kuuluvana, joka asettaa raamit työlle. Myös 

Satulla oli käsitys siitä, kuinka talouteen liittyvät työtehtävät olivat erityisesti johtamistyön 

alussa hän oli tuntenut ne etäisiksi itselleen. 

Johtajien puheissa korostuivat käsitykset omasta kouluttautumisesta. Kaikilla oli käsitys siitä 

kuinka he olivat opiskelleet erityisesti talouteen ja sen hallintaan liittyviä asioita johtajan 

uran eri vaiheissa. Johtajilla oli myös paljon muuta kouluttautumista. Merja oli opiskellut 

työn ohella kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Maija oli opiskellut taloushallinnon tutkin-

non. Satu oli puolestaan opiskellut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi 

kaikki olivat opiskelleet muuta johtamistyöhön liittyviä koulutuksia. Kouluttautumisen li-

säksi lähes kaikki olivat jossakin vaiheessa johtajan uraa tehneet myös muuta tehtävää, jossa 

hyödynsivät omaa asiantuntijuuttaan. Näitä tehtäviä olivat koulutus,- järjestö,-tutkimus-  

sekä kehittämistyö.  

Myös johtajan uran aikana useimmilla johtajilla tulivat esille käsitykset henkilökohtaisen 

elämän merkittävistä tapahtumista. Nämä tapahtumat käsitettiin erityisesti omaa asiantunti-

juutta rikastuttavina ja edistävinä. Johtajat toivat esille esimerkiksi harrastuksien ja oman 
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hyvinvoinnin edistämisen merkityksen työssä jaksamisen näkökulmasta. Maija kertoo myös 

käsityksestään, kuinka isoäidiksi tuleminen on tuonut hänelle uusia näkökulmia lapsiperhei-

den asioihin. Maijalla korostui myös johtajan uran aikana käsitys avioerosta merkittävänä 

tapahtumanana henilökohtaisessa elämässä. Maijan käsityksestä voidaan tulkita, kuinka uu-

den elämäntilanteessa myös omalta työltä johtajana haluttiin muutosta. 

Mää aattelin, että kun tää elämä nyt muuttuu muutenki tässä nii jotaki täytyy 

nyt saada vähä vipinää tähän johtajan hommaanki, et mitähän mää sitte teki-

sin, että tämä päiväkoti toimii mahtavasti ja mulla on huipputyöntekijät, että 

ne pärjää uuenki johtajan kanssa, että jos mää lähtisin nyt jonnekki ja niin 

mää sitte hyppäsin tuonne kuntarajan ulkopuolelle... 

7.5 Tulevaisuusnäkemys 

Johtajat pohtivat myös käsityksiään omasta asiantuntijuudesta suhteessa tulevaisuuteen. 

Kaikilla johtajilla oli käsitys siitä, että omassa nykyisessä työssä on paljon kehitettävää ja 

mahdollisuuksia tulevina vuosina. Varhaiskasvatuksen ala käsitettiin nopeasti muuttuvana, 

joka osaltaan mahdollistaa asiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen tulevaisuudessa. Kaikilla 

johtajilla korostuivat käsitykset siitä, kuinka omaa asiantuntijuutta halutaan kehittää ja jakaa 

tulevaisuudessa eri tehtävissä. Samalla johtajien puheissa painottuivat vahvasti ajatus siitä, 

että he haluavat olla osaltaan lisäämässä tietoa laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityk-

sestä ja sen toteutumisesta myös tulevaisuudessa. 

Merja kertoo seuraavassa sitaatissa käsityksestään asiantuntijuudestaan suhteessa tulevai-

suuteen. Merja käsittää nykyisen työnsä mahdollisuutena asiantuntijuuden kehittymiseen. 

Samalla Merja pohtii muita uravaihtoehtoja tulevaisuudessa, joissa hän voisi hyödyntää ja 

jakaa omaa asiantuntijuuttaan. 

...loppuviimein meillä on hirveen herkullinen tämä, kun meillä on aina toimin-

tavuosi kerrallansa mennään, että taas on aina uusi alotus sitte syksyllä. Että 

vielä on niinku paljon mun mielestä tekemistä jäljellä ja sitten kun tavallaan 

saa valmiiksi niin sittenhän on taas aina jotaki uutta tullu niinkun valtakunnan 

tasolla tai muuten. Mutta kyllä sitä on aatellu, että jossaki vaiheessa, kun itellä 

on kuitenkin sitten työkokemusta niinku monelta eri tasolta niin niin vois ne 
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asiantuntijatehtävät olla mutta en tiiä riittääkö ikä ja riittääkö terveys ja tul-

leeko semmosia mahollisuuksia.  

Myös käsitykset henkilökohtaisesta elämästä nostettiin esiin merkittävinä teemoina tulevai-

suuden tarkastelussa. Oma perhe ja harrastukset käsitettiin voimavaroina työssä jaksami-

selle. Moni johtajista koki, kuinka tulevaisuudessa uralla kehittymisen rinnalla korostuisi 

yhä enemmän oman perheen ja harrastusten merkitys. Seuraavissa sitaateissa Merja kertoo 

aluksi käsityksestään vanhempiensa ikääntymiseen ja lastensa aikuistumiseen osana elämän-

tilannettaan. Tämän jälkeen Maija pohtii käsitystään tulevaisuuden urahaaveista ja perheen 

merkityksestä siinä. 

...meijän lapset on jo aikuisia että tuota on sitte erilaisissa elämäntilateissa 

että pystys auttaan niinkö sitte niitä. Ja  sitte taas kun kummmankin meidän 

niinkö puolison ja mun vanhemmat taikka äitit vanhenee niin ne tarviii sitte 

osaltaansa apua, et se alakaa olemaan nyt sitte semmonen.  

...että sitten kun miettii ihan tuolta oman elämän kautta että elämään on tullu 

semmosia tiettyjä efektejä jotka vie vielä enempi siitä työ.. siitä urakehityshaa-

veesta. Että mää oon mummi, että se on sitte semmonen oma vapaaajan juttu... 

7.6 Tulosten yhteenvetoa ja tarkastelua  

Olen edellä kuvannut tutkimukseni havaintojani siitä, mitä käsityksiä päiväkodin johtajina 

työskentelevät lastentarhanopettajat liittävät oman asiantuntijuuden kehittymiseen. Tulok-

sissa keskeisimpinä korostuu käsitykset henkilökohtaisen elämän tapahtumista, merkittä-

vistä henkilöistä, toimintaympäristöstä, työkokemuksesta, kouluttautumisesta sekä pohdin-

nat omasta ammatillisuudesta. Nämä käsitykset saavat johtajien puheissa erilaisia ja yhte-

neväisiä merkityksiä suhteessa toisiinsa kehityksen eri vaiheissa. Näistä merkitysyksiköistä 

olen koonnut abstraktimmat kuvaukset eli kuvauskategoriat, joita ovat tiedollinen ja kogni-

tiivinen, reflektiivinen, persoonallinen ja elämänhistoriallinen sekä kontekstuaallinen ulot-

tuvuus. 

Kuvauskategoriat selittävät päiväkodin johtajien asiantuntijuuteen kehittymistä eri ulottu-

vuuksien vuorovaikutuksessa. Näiden ulottuvuuksien tehtävänä on kuvata havaintojeni pe-

rusteellaa niitä erityispiirteitä, jotka ovat yhteydessä asiantuntijuuden kehittymiseen päivä-

kodin johtajaksi. Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskategorioista voidaan rakentaa 
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horisontaalinen, vertikaalinen tai hierarkinen kuvauskategoriajärjestelmä, jonka avulla tu-

lokset kuvataan (Niikko, 2003, s. 38). Tuloksien voidaan tulkita olevan tässä tutkimuksessa 

horsisontaalisia, sillä ne tukevat Niikon (2003, s. 38.) näkemystä kuvauskategorioiden sa-

manarvoisuudesta ja tasavertaisuudesta, erojen kategorioiden välillä ollessa sisällöllisiä.  

Tuloksistani löytyy yhtäläisyyksiä Picklen (1985) esittämään malliin opettajan ammatilli-

sesta kehittymisestä, jossa keskeisenä korostuu tiedollinen, kognitiivinen ja persoonallinen 

ulottuvuus osana opettajaksi kehittymistä. Pickle (1985) korostaa myös mallissaan opetta-

juuden kehittymisen jatkuvuutta ja yksilöllisyyttä, jolloin ammatillisuus nähdään tulevaisuu-

teen suuntautuvana ja yksilön kokonaisvaltaisena kehittymisenä. Tämä tulee esille myös 

omissa tuloksissani, jossa johtajien asiantuntijuus ei kehity tiettyjen vaiheiden tuloksena 

vaan se tapahtuu yksilöllisesti alkaen ennen koulutukseen tuloa, suuntautuen tulevaisuuteen. 

Näin tulokseni eivät tue Hubermanin (1992) ja Leithwoodin (1990) teorioita opettajan vai-

heittaisista kehitysterioista, joissa opettajan ura voitaisiin määritellä etenevän tarkasti tietty-

jen vaiheiden mukaisesti.  

7.6.1 Tiedollinen ja kognitiivinen ulottuvuus 

Tutkimukseni tulosten perusteella tiedollinen ja kognitiivinen ulottuvuus muodostaa yhden 

osa-alaueen päiväkodin johtajan asiantuntijuuden kehittymistä. Tulokseni tukevat aikaisem-

paa aihetta käsittelevää tutkimusta, jossa keskeinen osa varhaiskasvattajan asiantuntijuutta 

on monipuolinen tiedollinen ulottuvuus (Happo, 2006; Karila, 1997; Puroila, 2004). Tutki-

mukseni perusteella johtajien tiedollinen ulottuvuus kehittyy opiskeluajoista aina työkoke-

mukseen perustyöstä lastentarhanopettajana sekä johtajana. Nämä johtajan tiedolliset taidot 

olivat olivat yhteneväisiä Puroilan (2004, s. 23) esittämän päiväkodin johtajan tiedollisten 

osaamisen kanssa, johon kuuluvat lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvä tiedon 

hallinta, perheisiin ja koko yhteiskuntaa koskevan tiedon osaaminen sekä kuntaorganisaation 

ja kasvatusorganisaation johtamiseen liittyvä osaaminen.  

Kognitiivisuus merkitsee tässä tutkimuksessa johtajien kehittymistä soveltaa ja hyödyntää 

omaa tiedollista osaamistaan eri toimintaympäristöissä, joka tuli esille esimerkiksi johtajien 

kehittäessä päiväkodin toimintaa sekä uuden päiväkodin perustamisessa. Merkittävänä ha-

vaintona aineistosta pidän sitä, kuinka johtajilla oli selkeä visio kehittää ja viedä eteenpäin 

tietoa varhaiskasvatuksen merkityksestä eri kehityksen vaiheissa sekä myös tulevaisuudessa.   
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Johtajien käsityksissä korostui myös tiedon jakamisen merkitys erityisesti koulutus- ja jär-

jestötyössä, joka ilmeni erityisesti johtajan työn aikana. Tulokset ovat yhteneväisiä Kupilan 

(2012, s.303) esittämien näkemysten kanssa siitä, kuinka  varhaiskasvatuksen asiantuntijan 

tiedon omaksuminen perustuu yhteisölliseen tapaan, jossa tietoa jaetaan sosiaalisesti. Näin 

ollen Hakkaraisen ym. (2002) näkemykset asiantuntijuuden tiedollisesta ulottuvuudesta yk-

silön mielensisäisenä toimintana eivät tue tuloksiani, sillä ne jättävät yhteisön ja kulttuurin 

merkityksen kapeaksi osana asiantuntijuuden kehittymistä.  

Johtajien käsityksissä nousi esille myös kouluttautumisen merkitys erityisesti johtajan uran 

aikana. Johtajat ylläpitivät omaa asiantuntijuuttaan ja halusivat kehittää sitä edelleen. Erityi-

senä pidän saamiani tuloksia liittyen johtajien talouden hallintaan liittyvää osaamista, joita 

Puroila (2004, s. 23) lähestyy kuntaorganisaation sekä kasvatusorganisaation johtamiseen 

liittyvinä tiedollisena osaamisena. Tutkimuksessani johtajat kertoivat, kuinka talouspuolen 

hallinta oli vaatinut erityisesti kouluttautumista johtamistyön eri vaiheissa. Tämä havainto 

nostaa päiväkodin johtajan tehtävään valmistavan koulutuksen merkityksen ajankohtaiseksi, 

erityisesti talouden opiskelun näkökulmasta. Tulokseni tukee Nivalan (2001, s. 110) näke-

mystä siitä, kuinka päiväkodin johtajan työhön valmistava koulutus on edelleen osittain riit-

tämätön. Tulokseni tiedollisuudesta ja kognitiivisuudesta osana asiantuntijuuden kehitty-

mistä tukee myös Picklen (1985) tutkimusta siitä, kuinka johtajat kehittyivät käyttämään ja 

soveltamaan tietoaan käytännössä lastentarhanopettajana ja johtajana ja rakensivat omaa 

kasvatusfilosofiaansa. 

7.6.2 Reflektiivinen ulottuvuus 

Tässä tutkimuksessa johtajien käsitykset oman ammatillisuuden reflektoinnista suhteessa it-

seen ja muihin toimijoihin oli merkittävä osa asiantuntijuuden kehittymistä kehityksen eri 

vaiheissa. Tulokseni tukevat aikaisempaa tutkimusta, jossa reflektiivisyys korostuu tärkeänä 

osana varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittymistä (Happo, 2006; Karila & Nummen-

maa, 2001; Karila & Kupila, 2010; Kupila, 2007; Puroila, 2004). Johtajat reflektoivat omaa 

ammatillisuuttaan suhteessa itseensä erityisesti aloitellessaan uraa lastentarhanopettajina, 

jolloin he pohtivat esimerkiksi vastuun merkitystä osana työtä sekä omaa kasvatusnäke-

mystä. Myös johtajan tehtävää aloitellessa johtajat toivat esille käsityksiään siitä, kuinka 

olivat reflektoineet paljon omaa asemaansa ja roolia johtajana sekä ensimmäisiä käsityksiä 

kokemuksista työntekijöiden irtisanomisista.  
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Yllättävänä  havaintona pidän aineistosta esille nousseita merkittäviä henkilöitä, joiden 

kanssa johtajat reflektoivat käsityksiään ammatillisuudestaan. Lapsuudessa nämä merkittä-

vät henkilöt ilmenivät johtajien käsityksissä esikuvina ja roolimalleina kasvatus- ja opetus-

työn henkilöistä. Merkittävien henkilöiden merkitys korostui osalla johtajista koulutukseen 

suuntautumisen vaiheessa, jolloin heiltä saatiin tukea ja kannustusta yksilön pohtiessa am-

matillista identitettiä. Erityisenä havaintona tuloksistani pidän sitä, kuinka johtajat reflektoi-

vat omaa ammatillisuuttaan suhteessa omiin esimihiinsä lastentarhanopettajina. Johtaja nos-

tivat esille, kuinka he olivat pohtineet esimiehensä johtamistyyliä sekä persoonana osana 

toimintakulttuurin luomista päiväkodissa. Esimiehiltä oli saatu myös tukea ja luottamusta 

omalle ammatillisuudelle, esimerkiksi hakuetuessa lastentarhanopettajana varajohtajaksi.  

Tulokseni merkittävistä henkilöistä osana yksilön reflektiota nostavat esille, kuinka tärkeää 

varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittymiselle on tuen saaminen sekä oman ammatilli-

suuden pohtiminen yhdessä alan asiantuntijan kanssa erityisesti uran alussa. Kupila ja Karila 

(2010) saivat tutkimukseni kanssa yhteneviä tuloksia siinä, kuinka erityisesti työurallaan 

aloittelevalle työntekijälle on tärkeää saada tukea ammatillisen identitettin kehittymiseen 

kokeneelta työntekijältä eli mentorilta, jonka kanssa yksilö voi pohtia omaa ammatillisuut-

taan ja sitoutua alalle.   

7.6.3 Persoonallinen ja elämänhistoriallinen ulottuvuus 

Löysin aineistostani merkittävänä sen, kuinka johtajien oma henkilökohtainen elämä ja sen 

tapahtumat heijastelivat keskeisenä asiantuntijuuden kehitymiseen kehityksen eri  vaiheissa. 

Johtajat kertoivat käsityksistään esimerkiksi muuttamiseen, avioeroon, lasten saantiin sekä 

isoäidiksi tulemiseen, jotka heijastelivat työelämään rikastuttavina ja kokemusta lisäävinä 

asioina. Lisäksi harrastukset ja oma perhe käsitettiin työssä jaksamisen kannalta merkittä-

vänä teemana, joiden merkitys nähtiin erityisenä johtajien käsityksissä pohdinnoissa tulevai-

suudesta.  

Itselleni yllättävää oli huomata tuloksissani, kuinka osalla korostuivat käsitykset merkittä-

vistä lapsuuden ja nuoruuden tapahtumista ja niiden yhteydestä asiantuntijuuden kehittymi-

seen. Samoin Pickle (1985) korostaa teoriassaan ammatillisuuden kehittymisen alkamista jo 

ennen koulutukseen siirtymistä. Tulokseni vahvistaa yksilön nouruuden ja lapuuden merki-
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tystä osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittymistä ja nostaa esille, kuinka jat-

kossa tutkimuksissa tulisi keskittyä siihen, mikä merkitys yksilön eri elämänvaiheilla on 

osana varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittymistä. 

Saamani tulokset ovat yhteneväisisä Hapon (2006, s. 176) saamien tulosten kanssa, jonka 

mukaan lastentarhanopettajan erilaiset omat tapahtumat ja kokemukset elämässä ovat yhtey-

dessä asiantuntijuuden kehittymiseen esimerkiksi kasvatusajattelun, lapsitietämyksen ja 

vanhemmuuden osalta. Tämän tutkimuksen perusteella päiväkodin johtajan asiantuntijuus 

kehittyy rinnakkain henkilökohtaisen- ja työelämän kanssa. Merkittävänä tutkimuksessani 

pidän erityisesti sitä, kuinka johtajien käsitykset vaikeistakin henkilökohtaisen elämän ta-

pahtumista käsitettiin voimavaroina sekä toivoa lisäävinä suhteessa oman asiantuntijuuden 

kehittymiseen. Johtajat osasivat hyödyntää kokonaisvaltaista elämänkokemustaan osana asi-

antuntijuuden kehittymistä. Samalla kokemus loi varmuutta ja uskallusta työhön sekä taitoa 

toteuttaa johtamistyötä omalla persoonallisella tavalla.   

7.6.4 Kontekstuaallisuus 

Tuloksissa korostui erityisenä kontekstin eli toimintaympäristön merkitys osana johtajan asi-

antuntijuuden kehittymistä. Toimintaympäristön merkitys nousi esille johtajien käsityksissä 

päiväkodin organisaatiota koskettavien muutosten, kuten johtajan alaisuudessa olevien eri 

päiväkotiyksikköjen muodossa sekä johtajien työnkuvan muuttumisessa ryhmätyössä ole-

vasta johtajasta hallinnolliseksi johtajaksi. Lisäksi kontekstuaallisuus ilmeni tietotekniikan 

kehittymisen sekä alan työtilanteen muodossa.Varhaiskasvatus toimintaympäristönä käsitet-

tiin kokonaisuudessaan  nopeasti muuttuvana ja kehittyvänä, joka mahdollistaa asiantunti-

juuden jatkuvan kehittymisen myös tulevaisuudessa. Tulokseni nojaavat Nivalan (1999, s. 

80) käsityksiin siitä, kuinka päiväkodin johtajuutta tarkasteltaessa tulee huomioida koko toi-

mintaympäristön merkitys johtajuudelle päiväkotioraganisaation mikrotasolta aina lainsää-

däntöön makrotasolle.  

Merkittävänä teemana aineistostani nousi kunnallinen ja yksityinen päiväkoti toimintaym-

päristönä sekä niiden toisistaan erilaiset merkitykset johtajien käsityksissä. Erovavaisuudet 

ilmenivät erityisesti siinä, kuinka yksityisellä puolella johtajan talouteen liittyvät työtehtävät 

koettiin kytkeytyvän kunnallista puolta enemmän osana varhaiskasvatuksen palveluiden 

tuottamiseen ja asiakkaiden pysyvyyteen ja siihen koettiin myös pystyvän vaikuttamaan joh-

tajana. Kunnallisella puolella talouden merkitys koettiin isona osana jokapäiväistä työtä 
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mutta siihen vaikuttaminen ja sen merkitys koettiin kuitenkin johtajien käsityksissä etäisem-

pänä. 

Kontekstuaallisuudella viitataan tässä tutkimuksessa  myös kaikkien edellä käsiteltyjen osa-

alueiden liittymiseen toisiinsa osana asiantuntijuuden kehittymistä. Myös Pickle (1985, s. 

55─58) korostaa kontekstuaallisuuden merkitystä osana opettajan ammatillista kehittymistä. 

Asiantuntijuutta voidaan tämän tutkimuksen valossa luonnehtia kokonaisvaltaiseksi kehitys-

prosessiksi, joka syntyy tiedollisen ja kognitiivisen, reflektion sekä persoonallisen ja elä-

mänhistoriallisen ulottuvuuden jatkuvassa vuorovaikuksessa.     
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8 POHDINTA  

Tutkimuksen tekemisessä on keskeistä eettisten ja luotettavuuden kysymysten pohtiminen. 

Tämä korostuu erityisesti laadullisen tutkimuksen tekemisen yhteydessä, jossa tutkimusai-

neiston kerääminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti todellissa tilanteissa sekä avoimessa vuo-

rovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Samoin laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmissä 

korostuvat usein tuloksien tulkinnallisuus sekä tutkittavien omien näkökulmien huomioimi-

nen osana tutkimusta. (Tuomi ja Sarajärvi, 2003, s. 122.) Luotettavuuden ja eettisyyden ar-

viointi osana tutkimusta kulkevat paljolti käsi kädessä ja ovat yhteydesä toisiinsa tutkimuk-

sen tekemisessä. Seuraavaksi tarkastelen aluksi eettisyyttä osana tutkimustani, jonka jälkeen 

kerron tutkimukseni luotettavuudesta. Luvun lopussa pohdin tutkimukseni etenemistä ja 

esittelen mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

8.1 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkija kohtaa tutkimusta tehdessään lukuisia asioita, joissa hän joutuu pohtimaan eettisiä 

valintoja. Eskola ja Suoranta (1998, s. 52) toteavat kuinka tutkijan jo tunnistaessaan eettiset 

haasteet tutkimusta aloitellessaan hän tekee todennäköisesti myös jatkossa tutkimusta eetti-

sesti hyväksyttävästi. Raja eettisen ja epäeettisen toiminnan välillä on kuitenkin epäselvä, 

jolloin tutkijalta vaaditaan erityistä herkkyyttä havaitsemaan juuri oman tutkimuksen ongle-

makohdat. Tämä vaatii tutkijalta ennen kaikkea ammattitaitoa, ammattietiikkaa. (Eskola ja 

Suoranta, 1998, s. 52.)  

Tutkija on vastuussa omasta tutkimuksestaan ja siinä käyttämistään valinnoista saadakseen 

esille jotakin kiinnostavaa. Näin tutkija itse vastaa siitä, miten puolustaa ratkaisujaan ja 

miksi on päätynyt tutkimuksessaan saamiinsa tuloksiin. Varto (2011, s. 24) kutsuu tätä tut-

kimuksen eettistä lataukseksi, joka koskee tutkijan vastuullista asennetta koko tutkimustaan 

kohtaan. Tässä tutkimuksessa olen kuvannut avoimesti tutkimukseni etenemistä ja sitä, mi-

ten olen päätynyt eri valintoihin tutkimusta tehdessäni sekä saamiini tutkimustuloksiin. Näin 

olen koko tutkimukseni edetessä noudattanut eettisiä periaatteita ja ollut myös herkkänä ha-

vaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat. Tämä tulee esille erityisesti tutkimukseni aineisto-

jen tarinallisessa luonteessa, jolloin aineistossa korostuu haastateltavien subjektiiviset käsi-

tykset omasta kehityksestä päiväkodin johtajaksi. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin eetti-

syyttä osana tutkimusprosessini eri vaiheita. 
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Eskola ja Suoranta (1998, s. 52) korostavat eettisten kysymysten yhteydessä erityisesti tie-

teellisen tiedonhankinta prosessiin liittyviä teemoja, jolloin esimerkiksi tutkimuslupaan liit-

tyvät kysymykset tulee olla eettisesti hyväksyttäviä. Tutkimusprosessini alussa lähetin oman 

tutkimuslupahakemukseni varhaiskasvatuksen hallintoon. Saatuani tutkimukselleni luvan 

lähetin neljälle päiväkodin johtajalle kirjeen, jossa kyselin heidän halukkuutta osallistua tut-

kimukseeni. Samalla kerroin tutkimukseni taustasta, eettisistä periaatteista sekä aikataulusta.  

Johtajien suostuttua haastateltaviksi lähetin heille tutkimusluvan sekä kirjeen, (liite 1) jossa 

kerroin tutkimukseni tarkoituksesta, tavoitteesta, haastattelun aikataulusta sekä alustavista 

teemoista. Näin haastateltavat saivat rauhassa tutustua ja pohtia omaa suhdettaan käsiteltä-

viin asioihin. Kirjeessä kerroin, kuinka haastateltavien henkilöllisyys tai päiväkodin tiedot 

eivät tule tutkimuksen missään vaiheessa esille. Kerroin myös mahdollisuuden ottaa minuun 

yhteyttä, jos he haluasivat lisätietoja liittyen tutkimukseen. Näin halusin rakentaa luottamuk-

sen heti aluksi haastateltavien kanssa sekä tehdä tutkimukseni tarkoituksen mahdollisimman 

avoimeksi haastateltaville.  

Tutkimukseni haastateltavista kolme oli sellaisia, joiden kanssa olin ollut tekemisissä aikai-

semmissa opinnoissani, joten minulla oli joitakin tietoja johtajista ennen haastattelua. Haas-

tateltavien tunteminen asettaa osaltaan eettisyyden pohdinnan tärkeäksi osaksi tutkimustani. 

Lähtökohtanani pohtissani kohdejoukkoa oli, että haluan haastatella tutkimukseeni päiväko-

din johtajia, joilla on useampien vuosien kokemuksia työskentelystä lastentarhanopettajina 

sekä päiväkodin johtajina, jotta saan mahdollisimman monipuolisesti heiltä käsityksiä asi-

antuntijuuden kehittymisestä eri kehityksen vaiheissa. Näin ajattelin, että tuntemani johtajat 

sopisivat kokemuksellaan osaksi tutkimustani. 

Lisäksi koen, että pystyin luomaan haastattelutilanteessa paremmin keskusteluyhteyden ai-

kaisempien kokemusten ja tilanteiden pohjalle. Lisäksi kommunikointi heidän kanssaan oli 

luontevaa, sillä minulla oli aikaisempia kokemuksia heistä haastateltavina henkilöinä. Ai-

rosmaa (2012, s. 47) kirjoittaakin, kuinka tarinoiden tulkinta helpottuu, kun niiden viiteke-

hyksestä löytyy jo valmiiksi joitakin yhteisiä tekijöitä, joihin tarttua. Samalla pyrin haastat-

telussa erityisesti olemaan tietoinen siitä, etteivät aikaisemmat käsitykseni haastateltavista 

tule vaikuttamaan tutkittaviin eikä tulkintoihini haastattelusta.  

Tiedonhankintaan liittyy myös haaastattelun tekemiseen liittyvät eettiset kysymykset (Es-

kola ja Suoranta, 1998, s. 52). Haastattelun alussa kerroin nauhoittavani keskustelun ja ko-
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rostin, kuinka haastateltava saa vapaasti kertoa omista käsityksistään kehittymisestä päivä-

kodin johtajaksi. Haastattelun teemojen oli tarkoitus toimia haastattelun runkona sekä apuna 

itsellleni, jotta pystyin keskittymään tiettyihin asioihin ja niiden tarkentamiseen haastattelun 

edetessä. Näin teemojen tarkoitus ei ollut johdatella haastateltavaa kertomaan käsityksistään 

tietyllä tavalla.  

Erityisen tärkeänä osana eettisyyttä korostuu myös anonymiteetti (Eskola ja Suoranta, 1998 

s. 55). Olen noudattanut ehdotonta vaitiolovelvollisuutta liittyen kaikkeen, mitä haastatte-

lussa haastateltavat kertoivat minulle. Haastattelussa korostin, kuinka haastateltavan henki-

löllisyys eikä päiväkodin tiedot tule esille missään vaiheessa tutkimusta tai sen jälkeen. Tut-

kimuksessa olen kuvannut tutkittavia täysin kuvitteellisilla nimillä, joita ei voi yhdistää oi-

keisiin henkilöihin. Haastattelun päätteeksi sekä tutkimustyön edetessä kerroin myös haas-

tateltaville, kuinka tulen lähettämään tutkimukseni heille luettavaksi ennen sen lähettämistä 

arvioitavaksi, jotta haastateltavilla on mahdollisuus kysyä tutkimuksesta minulta.  

8.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa olen tehnyt tulkintoja ainestostani ja muodostanut niiden pohjalta tut-

kimukseni tulokset. Tutkimuksen perustuessa subjektiiviseen tulkintaan tulevat esille myös 

kysmykset tutkimuksen luotettavuudesta. Seuraavksi käsittelen  fenomenografisen tutki-

mukseni luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Huusko ja Paloniemi (2006, s. 169) kirjoittavat kuinka fenomenografisen tutkimuksen tu-

loksia voidaan pitää luotettavana, mikäli tutkija on selkeästi erottanut käsitykset toisistaan 

huomioiden niiden sisällölliset erot. Tuloksina esitettyjen käsitysten on tarkoitus tuoda esille 

eri tapoja ajatella asioista eikä yksittäisen ihmisen ajattelua. Näin on huomioitava, kuinka 

käsitykset voivat olla toisiaan tukevia, päällekkäisiä tai ristiriitaisia. (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 169.) Tämän tutkimuksen abstarkteina kategorioina eli päätuloksiksina ovat tiedol-

linen ja kognitiivinen, persoonallinen ja elämänhistoriallinen sekä kontekstuaallinen ulottu-

vuus. Tutkimukseni luotettavuutta lisää se, että olen määritellyt osa-alueet selkeästi, jolloin 

kategoriat toimivat toistena tukena osana asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtämistä. 

Nämä kategoriat puolestaan ovat sisällöltään tarkasti avattuja erilaisten ja samanlaisten kä-

sitysten kautta, joita olivat tutkittavien käsitykset henkilökohtaisen elämän tapahtumista, 

merkittävistä henkilöistä, toimintaympäristöstä, työkokemuksesta, kouluttautumisesta sekä 

omasta ammatillisuudesta. Tulokseni eivät nosta esille yksittäisen johtajan käsityksiä siitä, 
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mitkä tekijät ovat yhteydessä asiantunijuuden kehittymiseen päiväkodin johtajaksi, vaan ne 

esittävät eri tapoja käsittää asiantuntijuuden kehittymistä. 

Huusko ja Paloniemi (2006, s. 170) nostavat esille fenomenografisen tutkimuksen yhtey-

dessä saatujen kategorioiden määrän osana tutkimuksen luotettavuutta. Kategorioiden lopul-

linen määrän voidaan todeta olevan tutkijan päätettävissä. Sen sijaan luotettavuuden kan-

nalta merkittävää on se, että kategorioiden muodostumisen prosessi on kuvattu tarkasti, josta 

on nähtävillä kuinka tutkija on syvällisesti analysoinut merkitysyksiköitä ja päätynyt saa-

miinsa kategorioihin. Samalla on myös nähtävillä kuinka tutkija on verrannut saatuja kate-

gorioiden suhdetta toisiinsa. (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 170.) Tutkimukseni luotetta-

vuutta lisää se, että olen kuvannut kategoriat tarkasti sekä pohtinut niiden suhdetta tosiinsa.  

Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija on avoimesti 

kuvannut koko tutkimusprosessin läpi. Tämä toteutuu kuvaamalla seikkaperäisesti tutki-

muksen eri vaiheita sekä käyttämällä suoria lainauksia aineistosta teksissä. Kokonaisvaltai-

sen tutkimusprosessin kuvaamisen avulla lukijalla on mahdollisuus tehdä tulkintoja tutki-

muksesta ja hahmottamaan tutkimuksen etenemistä ja sen yhteyttä teoriaan. (Ahonen, 1994, 

s. 131.) Olen kuvannut tutkimukseni etenemistä avoimesti koko tutkimusprosessin ajan ja 

ollut rehellinen siinä, miten olen päässyt saamiini tuloksiin. Tuloksien esittämisen yhtey-

dessä olen käyttänyt suoria lainauksia aineistosta, jotka lisäävät luottamusta käsiteltävään 

aiheeseen.  

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös teoria-empiria-suhteen arviointi. Pohdinta pe-

rustuu esitettyihin tutkimustehtäviin, joiden valossa koko tutkimusta tarkastellaan. (Huusko 

& Paloniemi, 2006, s. 170.) Tutkimuksessani olen perehtynyt päiväkodin johtajuutta, lasten-

tarhanopettajan ammatillisuutta sekä asiantuntijuutta käsitteleviin tutkimuksiin, jonka poh-

jalta olen muodostanut tutkimustehtäväni ja tutkimuskysymykseni. Fenomenografisen ana-

lyysiprosessin tuloksena saamiani tuloksia olen arvioinut suhteessa aikaisempiin tutkimuk-

siin ja teoriaan aiheesta.  

8.3 Yhteenvetoa tutkimuksen etenemisestä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lastentarhanopettajien käsityksiä oman asian-

tuntijuuden kehittymisestä päiväkodin johtajaksi lapsuudesta nykyhetkeen sekä suhteessa 
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tulevaisuuteen. Olin erityisesti kiinnostunut siitä, mitä käsityksiä johtajilla on oman henki-

lökohtaisen elämän yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen. Tavoitteenani oli lisätä tie-

tämystä eri tekijöistä päiväkodin johtajan asiantuntijuuden kehittymisestä sekä vahvistaa 

päiväkodin johtajien asiantuntijuuden merkitystä osana varhaiskasvatusta. Pidän aihettani ja 

sen tarkoitusta tärkeänä erityisesti tällä hetkellä, kun varhaiskasvatus ja sen johtajuus ovat 

erilaisten muutosten keskellä.  

Tutkimussuuntaukseksi valitsin fenomenografian, joka Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 

163) tavoin on toiminut tutkimukseni koko prosessia ohjaavana tutkimussuuntauksena käsi-

tyksiä ja niiden välisiä suhteita tutkittaessa. Fenomenografisen analyysimenetelmässä kes-

keisenä korostuu toisen asteen näkökulma, jolloin maailmasta ei ole tarkoitus tehdä todelli-

suutta koskevia väitelauseita, sillä pyrkimyksenä on kuvata ihmisten erilaiset tavat kokea, 

käsittää ja  käsitteellistää ilmiöitä todellisuudesta. (Huusko ja Paloniemi, 2006, s. 165.) Näin 

olen tutkimuksessani tulkinnut syvällisesti johtajien käsityksiä oman asiantuntijuuden kehit-

tymisestä.  

Mielestäni fenomenografia tutkimussuuntaukseksi sekä analyysimenetelmäksi oli onnistu-

nut valinta johtajien käsityksiä tutkittaessa. Kuitenkin fenemonografia asetti osaltaan myös 

haasteita tutkimukseni tekemiselle. Pohdin paljon tutkimusprosessini aikana sitä, kuinka 

sensitiivisesti tuon esille johtajien kertomia henkilökohtaisia ja arkaluontoisiakin käsityksiä. 

Tärkeää oli myös huomioida omien kokemusten ja ennakko-oletusten merkitys osana käsi-

teltäviä aiheita. Pyrin kuitenkin noudattamaan Huuskon ja Paloniemen (2006) sekä Niikon 

(2003) ohjetta reflektoida omia käsityksiä tutkimuksessa esille tulleista aiheista tutkimuksen 

edetessä.  

Myös analyysiprosessissa aineiston tulkitsemisen ja merkitysten jäljittäminen samanaikai-

sesti eri analyysin tasoilla sekä huomioida kokonaisuus oli ajoittain haastavaa aloittelevalle 

tutkijalle. Koen kuitenkin, että onnistuin analysointiprosessin tuloksena muodostamaan sel-

keät kuvauskategoriat tutkimastani aiheesta sekä raportoimaan tarkasti sen, miten pääsin 

saamiini tuloksiin. Vaikka tutkimuksen tekeminen oli ajoittain haastavaa ajattelen kehitty-

neeni tutkijana prosessin edetessä ja sain ennen kaikkea onnistumisen kokemuksia tutkimus-

työstä. Olen tyytyväinen valitsemaani aiheeseen, jossa sain mahdollisuuden perehtyä asian-

tuntijuuden kehittymiseen psykologisena ilmiönä varhaiskasvatuksen kontekstissa.  



57 

 

 

Tämän tutkimuksen perusteella päiväkodin johtajan asiantuntijuus kehittyy kokonaisvaltai-

sen kehitysprosessina tiedollisen ja kognitiivisen, reflektiivisen, persoonallisen ja elämähis-

toriallisen sekä kontekstuaallisen ulottuvuuden vuorovaikutuksessa. Päiväkodin johtajan asi-

antuntijuuden kehittyminen voidaan nähdä jatkuvana, joka on alkanut jo lapsuudessa ja ke-

hittyy edelleen kohti tulevaa. Haluan erityisesti nostaa tutkimuksestani esille johtajien käsi-

tykset henkilökohtaisen elämän yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen. Johtajat toivat 

kehityksensä eri vaiheista esille, kuinka henkilökohtaisen elämän tapahtumat olivat vaikut-

taneet asiantuntijuuden kehittymiseen eri tavoin. Kiinnostavaa oli huomata, kuinka henkilö-

kohtaisen elämän tapahtumat ja erityisesti sen vaikeudet ja haasteet nähtiin positiivisina ja 

omaa asiantuntijuutta edistävinä ja rikastuttavina. Mielestäni merkittävää oli, kuinka johtajat 

osasivat hyödyntää omaa elämänhistoriaa ja nähdä sen voimavarana osana työtään. Mieles-

täni varhaiskasvattajan asiantuntijuuden kehittymisen tutkimuksessa tuleekin huomioida yhä 

enemmän yksilön kokonaisvaltaisuus ja dynaamisuus. 

Pidän mielenkintoisena tutkimuksessani myös johtajien käsityksiä talouden merkityksestä 

osana johtamistyötä. Sekä kunnallisella että yksityisellä puolella johtajilla oli käsitys siitä, 

kuinka talouden hallintaan liittyvät tehtävät osana päivittäistä työtä olivat vaatineet paljon 

kouluttautumista työssä. Oma koulutus käsitettiin johtajien puheissa riittämättömänä erityi-

sesti vaadittaviin talouspuolen työtehtäviin. Tämä tuo esille päiväkodin johtajan valmistavan 

koulutuksen, joka vaikuttaa olevan edelleen riittämätön vastaamaan erityisesti talouteen liit-

tyviä työtehtäviä. Nivalan (2001, s. 109) ajatus siitä, kuinka päiväkodin johtajuudelta puut-

tuu oma identiteetti näyttäisikin pitävän paikkaansa edelleen myös tämän tutkimuksen va-

lossa. Päiväkodin johtajan koulutukseen olisikin tärkeä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa 

omana asiantuntijuuden suuntauksena.   

Olen pohtinut myös mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Kiinnostavaa olisi esimerkiksi 

tutkia, mitä käsityksiä eri kasvatusaloilla työskentelevillä johtajilla on oman asiantuntijuu-

den kehittymisestä, jolloin kohdejoukkona voisivat olla päiväkodin, koulun sekä ammatilli-

sen koulutuksen johtajat. Kiinnostavaa olisi myös tutkia varhaiskasvatuksen johtajuutta päi-

väkodin lasten vanhempien näkökulmasta, jolloin tutkimuksessa voisi keskittyä siihen, mil-

laisena vanhemmat käsittävät päiväkodin johtajat ja heidän merkityksen suhteessa laaduk-

kaaseen varhaiskasvatukseen. 

Tutkimukseni merkittävyyttä lisää se, että varhaiskasvatuksen johtajuuden tutkimus on vä-

häistä. Aihetta käsittelevät tutkimukset vahvistavat kuitenkin tietoa siitä, kuinka laadukas 
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varhaiskasvatus taataan laadukkaalla johtajuudella (Fonsen, 2014; Hujala & Fonsen, 2009; 

Rodd, 2006; Soukainen, 2015). Tutkimukseni lisää tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen 

johtajuus rakentuu ja kehittyy. Tutkimukseni avulla päiväkodin johtajat voivat pohtia oman 

asiantuntijuden kehittymistä ja rakentumista sekä kehittää omaa asiantuntijuuttaan edelleen. 

Toivon myös, että tutkimukseni vahvistaa päiväkotien johtajien käsityksiä omasta ammatil-

lisuudesta heidän tehdessä tärkeää työtä varhaiskasvatuksen asiantuntijoina.   
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LIITTEET 

LIITE 1: Kirje haastateltaville 

LASTENTARHANOPETTAJAN AMMATILLISEN IDENTITEETIN KEHITTYMINEN 

PÄIVÄKODIN JOHTAJAKSI  

Kiitos kun osallistut graduni tutkimukseen! Gradussani tutkin lastantarhanopettajan amma-

tillisen identiteetin kehittymistä päiväkodin johtajaksi. Näin pyrin selvittämään, mitkä koke-

mukset ja asiat lastentarhanopettajan elämänkulussa ovat olleet yhteydessä ammatillisen 

identiteetin kehittymiseen päiväkodin johtajaksi. Päiväkodin johtajien haastatteluita analy-

soimalla tavoitteenani on muodostaa erilaisia kuvauksia "urapoluista" päiväkodin johtajaksi. 

Tutkimuksen tavoitteet tarkentuvat kuitenkin vielä.   

Haastattelusi tulee kestämään noin yhden tunnin. Nauhoitan haastattelun nauhurilla. Haas-

tattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä henkilöllisyytesi ja päiväkodin tiedot tule 

esille tutkimuksessa. Haastattelu on muodoltaan vapaa, jolloin tarkkoja kysymyksiä ei ole 

ennalta määritelty. Kerron kuitenkin seuraavakaksi joitakin alustavia teemoja, joiden tarkoi-

tus on toimia haastattelun runkona.  

- Miten päädyit opiskelemaan lastentarhanopettajaksi?   

- Mitkä asiat erityisesti kasvatusalassa kiinnostivat hakeutuessasi alalle?  

- Mikä luonteessasi selittää mielestäsi hakeutumistasi kasvatusalalle?   

- Miten päädyit nykyiseen työhösi päiväkodin johtajaksi?   

- Mistä pidät erityisesti työssäsi johtajana, mistä et?   

- Millaisena kuvailisit itseäsi päiväkodin johtajana?  

- Mitkä asiat korostuvat sinulle tärkeänä päiväkodin työssäsi?  

- Millaisessa tehtävässä halusit työskennellä tulevaisuudessa?  

Mikäli sinulla herää jotakin kysyttää, olethan yhteydessä!  

Ystävällisin terveisin,  

Heta Rohkimainen, Kasvatuspsykologian koulutusohjelma, Kasvatustieteiden tiedekunta 

 

  



 

 

 

LIITE 2: Haastattelurunko 

- Lapsuus ja nuoruus 

- Opiskelutausta/suuntautuminen lastentarhanopettajaksi 

- Mitkä asiat erityisesti kasvatusalassa kiinnostivat?  

- Mikä luonteessasi selittää mielestäsi hakeutumista kasvatusalalle?   

- Työura lastentarhanopettajana  

- Työura päiväkodin johtajana 

- Miten päädyit nykyiseen työhösi päiväkodin johtajaksi?   

- Onko omassa luonteessasi mielestäsi piirteitä, jotka selittävät haketumista 

johtajaksi?  

- Haasteet työssä johtajana? 

- Mistä pidät työssäsi johtajana? 

- Millaisena kuvailet itseäsi johtajana?  

- Millaisena muut kuvailisivat sinua johtajana?  

- Mitkä asiat korostuvat tärkeänä päiväkodin johtajan työssä? 

- Tulevaisuusnäkemys 

  


