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Tässä tutkielmassa tutkin kasvatushenkilöstön eettistä kuormittuneisuutta sekä 

ammattieettisyyttä määrittäviä odotuksia päiväkotikontekstissa. Tarkastelen aihetta erityisesti 

ryhmän kokoonpanoon liitettyjen tekijöiden kautta. Kontekstiin liittyen myös lapsen 

näkökulma tulee oikeutetusti esille. 

Tavoitteena tutkielmalla on tuoda ilmi millaisia yhteyksiä henkilöstön eettisen 

kuormittuneisuuden ja lapsiryhmän kokoonpanon välille voidaan liittää aiempien tutkimusten 

perusteella. Toisena tavoitteena on tuoda esille, millaisia eri tahoilta nousevia odotuksia 

hyvään kasvattajuuteen kohdistuu. 

Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä varhaiskasvatuslaki on asettanut 1.8.2015 

ryhmäkokomaksimin ja 1.8.2016 asetuksin mahdollistanut kunnille aikuinen-lapsi –

suhdeluvun nostamisen sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen. Tutkielma 

toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston VakaVai-hanketta, jonka tehtävänä on tutkia 

varhaiskasvatuslain vaikutuksia valtakunnallisesti. Hanke on tässä vaiheessa vielä 

meneillään.  

Tutkielma toteutetaan teoreettisena työnä, jossa aineistona käytetään aiempia aiheen ympärillä 

tehtyä tutkimuksia ja muuta lähdemateriaalia, kuten eri ammattikuntien eettisiä ohjeistuksia. 

Teoreettisena viitekehyksenä käytetään ammattietiikkaa ja siihen liittyviä käsitteitä, kuten 

eettinen kuormittuneisuus. 

Tutkielma osoittaa hyvään kasvattajuuteen kohdistuvan odotuksia useilta eri tahoilta. Nämä 

odotukset voivat olla keskenäänkin ristiriidassa, vaatien kasvattajalta eettistä puntarointia. 

Toiseksi ryhmän kokoonpanoon liitetyillä tekijöillä on merkitystä sille, kuinka kasvattajat 

kokevat pystyvänsä työskentelemään odotusten mukaisesti, hyvin ja oikein, mikä vaikuttaa 

eettiseen kuormittuneisuuteenkin.  

 

Avainsanat: ammattietiikka, eettinen kuormittuneisuus, päiväkoti, varhaiskasvatuslaki 
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1 Johdanto 

Kauan odotettu ja suurin toivein ladattu varhaiskasvatuslaki (L36/1973) saatiin viimein 

1.8.2015 ja lakia täydentävä muutos 1.8.2016, päivitystä kaivanneen päivähoitolain tilalle. 

Laki asetuksineen toi tullessaan muutoksia myös lapsiryhmän kokoon ja muodostamiseen 

liittyen. Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut pohtimaan näiden tekijöiden mahdollistamien 

muutosten näyttäytymistä päiväkodin arjessa, ensisijaisesti työntekijöiden ammattieettisten 

kysymysten kannalta. Työssäni käytän käsitettä ryhmän kokoonpano tarkoittaen lapsiryhmän 

kokoon, aikuinen/lapsi –suhdelukuun tai ryhmän monimuotoisuuteen liittyviä 

tekijöitä.  Kasvattajan arkeen kuuluu jatkuva eettinen pohdinta, oikean ja väärän puntarointi: 

lasten tukena oikeaa ja väärää etsimässä, mutta myös omien valintojen pohjana suhteessa 

omaan kasvattajuuteensa ja lapseen. Hyvää kasvattamista määrittävät eri tahojen kasvattajiin 

kohdistamat odotukset, joskus keskenään ristiriitaisetkin. Tässä tutkielmassa tarkastelen myös 

näitä odotuksia ja niiden osuutta työntekijöiden eettisessä kuormittuneisuudessa. 

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on yksi näistä odotuksia määrittävistä tahoista ja siksikin 

mukana tarkastelussa. Ammattietiikka luo vahvan pohjan ihmissuhdeammateille, ja siihen 

liittyvä pohdinta on välttämätöntä. Kuitenkin joskus joudutaan tekemään valintoja, jotka 

koetaan jollain tavalla vääriksi tai huonoiksi. Tällaiset tilanteet voidaan kokea eettisesti 

kuormittaviksi.  

Aihe on ajankohtainen lain tuoreuden takia, mutta oman oikeutuksensa sille antaa myös tällä 

hetkellä varhaiskasvatuksen ja osaltaan uuden lain ympärillä käytävä julkinen keskustelu. 

Näissä keskusteluissa tuodaan julki ajatuksia myös työntekijöiden eettisen 

kuormittuneisuuden, samoin kuin varhaiskasvatuksen laadukkuuden, ympäriltä. (Heiskanen, 

Neitola & Viitala, 2017; Mäntymaa, 2017; Ruohonen, 2017.) Keskustelu on toisinaan ollut 

kiivasta ja tunteita nostattavaa, siksi olenkin saanut välillä huomauttaa itselleni tutkijan ja 

tuuliviirin eroista. Julkisen keskustelun vastapainoksi tämä tutkielma pyrkii tarjoamaan 

mahdollisimman moniulotteista ja tasapuolista lähestymistä aiheeseen tuomalla keskusteluun 

tutkimuskirjallisuudesta nousseita näkökulmia. Eettistä kuormittuneisuutta kasvatusalalla on 

tutkittu jo aiemmin, joten mistään uudesta asiasta ei ole kyse (Ks. Grönroos, Mikkonen & 

Feldt, 2012; Nislin, 2016; Säyrylä & Vääräsmäki, 2014). Näen kuitenkin oman tutkielmani 

tarpeellisuuden siinä, että nyt varhaiskasvatuksen lainsäädäntö mahdollistaa muutoksia 

tekijöihin, joilla tiedetään olevan yhteyksiä myös työntekijöiden kokemaan eettiseen 
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kuormittuneisuuteen. Tavoitteenani on tarkastella, mitä yhteyksiä ryhmän kokoonpanoon 

liittyvien tekijöiden ja työntekijöiden eettisen kuormittuneisuuden välillä on 

tutkimuskirjallisuuden perusteella. Toisena tavoitteenani on selvittää, millaisia tahoja ja 

millaisia odotuksia on määrittämässä ammattilaisen oikeaa tapaa olla kasvattajana. Näiden 

odotusten osoittaminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää millaisia eettisiä ristiriitoja 

kasvattaja voi kohdata ja mahdollisesti kuormittua eettisesti. Matkalla kohti näitä tavoitteita 

tutkielmani pyrkii sanoittamaan eettisyyteen ja eettiseen kuormittuneisuuteen liittyviä 

tuntemuksia ja ajatuksia, joita monet kasvatusalalla toimivat pohtivat arjessa. Lisäksi 

tutkielmassani haluan tehdä näkyväksi sitä, että varhaiskasvatuksen ympärillä tehtävät 

ratkaisut voivat kohdistua lapseen suoran vaikutuksen lisäksi kertautuen. 

Teen tutkielmaani yhteistyössä Oulun yliopiston VakaVai-hankkeen kanssa (VakaVai, 2016). 

Hankkeen tehtävänä on selvittää laajasti varhaiskasvatuslain vaikutuksia jo sen 

alkumetreillä. Päädyin tähän aiheeseeni osin hankkeen, osin taustani johdattelemana. Olen 

työskennellyt yli 20 vuotta päiväkodissa lastenhoitajana ja tuona aikana pohtinut käytännön 

eteen tuomia eettisiä kysymyksiä ja tehnyt omia valintojani ammattieettisen ohjeistuksen ja 

oman pohdinnan perusteella. Olen huomannut, että välillä tilanteet ovat niin tiukasti 

ulkopuolelta määriteltyjä, että mahdollisuus toimia oman käsityksen mukaisesti oikein ja 

hyvin estyy. Sen sijaan joutuu valitsemaan vain sen mahdollisimman oikean ja 

mahdollisimman hyvän, joskus jopa vaihtoehdon sieltä väärältä tuntuvan läheltä. Ristiriita 

tällaisessa tilanteessa kuormittaa työntekijää, heikentäen hänen hyvinvointiaan, mikä taas 

saattaa näkyä lapselle varhaiskasvatuksen laadun heikentymisenä (Keskinen, 1999, 26).  

Ryhmän kokoonpanoon liittyvät seikat ovat tärkeitä lapsen oppimisympäristön kannalta, 

mutta myös merkittävästi vaikuttamassa kasvattajan työskentely-ympäristöön. Fyysisesti 

koettavien, kuten esimerkiksi melun lisääntymisen rinnalla on myös psyykkiseen 

työhyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan 

psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia eettisesti kuormittavia tekijöitä päiväkotikontekstissa. 

Kohdennan tarkasteluni vielä ryhmän kokoonpanoon liitettyihin eettistä kuormittavuutta 

aiheuttaviin tekijöihin. (Riihonen & Tuukkanen, 2013, 70-71.) Tätä taustaa vasten pyrin 

tuomaan esiin uuden varhaiskasvatuslainsäädännön mahdollistamia lapsiryhmämuutoksia 

suhteessa henkilöstön eettiseen kuormittuneisuuteen.  

Vaikka mainitsin aiemmin tutkielmani keskittyvän ensisijaisesti työntekijöiden näkökulmaan, 

nousee lapsi kuitenkin keskiöön. Esimerkiksi Cummingin (2014) mukaan useat viimeaikaiset 
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tutkimukset osoittavat yhteyden varhaiskasvattajan hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen 

laadun välillä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on monella tapaa edistää lapsen hyvää 

laadukkaan varhaiskasvatuksen keinoin (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016) ja 

kasvattajan hyvinvointi on siinä yksi osatekijä. 
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2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteutus  

Uudistunut varhaiskasvatuksen lainsäädäntö toi mukanaan mahdollisuuden muuttaa ja rajata 

päiväkodin lapsiryhmää uudella tavalla: Rajaamalla lapsiryhmän enimmäiskokoa (L580/2015, 

5a§), rajaamalla lapsen subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen (Asetus lapsen 

päivähoidosta, 268/2016, 2§) ja muuttamalla lapsi-aikuinen –suhdelukua kolme vuotta 

täyttäneiden lasten kohdalla (Asetus lapsen päivähoidosta, 268/2016 §2 ja 1282/2016, 6§; 

L580/2015, 5a§). Tämän tutkielman tarkoituksena on aiemman tutkimuskirjallisuuden valossa 

tarkastella, miten (vai miltä?) nämä ryhmän kokoonpanoon liittyvät muutokset näyttäytyvät 

suhteessa työntekijöiden eettiseen kuormittuneisuuteen päiväkotikontekstissa.  

 

Tutkielmassani vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia yhteyksiä liitetään eettisen kuormittuneisuuden ja ryhmän kokoonpanon välille? 

 

2. Millaisia odotuksia eri tahoilta kohdistuu kasvattajuuteen? 

 

Tutkielmani aihe osoittautui ajankohtaisuuden lisäksi yleisesti kiinnostavaksi. Toki tiesin, että 

tuore varhaiskasvatuslaki on ajankohtainen, mutta silti sen ympärillä käytävä julkinen 

keskustelu yllätti. Varhaiskasvatus kiinnosti muitakin kuin alalla toimivia ja ilman mitään 

skandaalinkäryistä avausta. Varhaiskasvatuksen henkilöstökin sai äänensä kuuluviin 

esimerkiksi Meidän Perhe -lehden laajahkon kyselyn kautta (Ruohonen, 2017). Eettistä 

kuormittuneisuutta tuntui olevan paljon ilmassa. Myös kunnallisvaalit ajoittuivat tälle 

keväälle ja niitä on kutsuttu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vaaleiksi, joissa suuri osa 

ehdokkaista puhui näiden pääteesien puolesta. Tutkimussuunnitelmassani kaavailin, että olisin 

ottanut haltuuni myös julkisesti käytävän keskustelun, mutta kävikin niin, että yritin olla 

kuulematta sitä. Seurasin keskustelua, mutta kevyesti. Pelkäsin hukkaavani tutkijuuteni 

voimakkaiden puheenvuorojen keskellä. Halusin piirtää kokonaiskuvaa luotettavasti ja 

puolueettomasti. Tosin myös julkinen keskustelu on yksi näkökulma todellisuuteen. 



 

9 

 

Tutkielmani on teoreettinen työ, jossa sovellan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteita 

(Salminen, 2011, 3). Tätä taustaa vasten pyrin peilaamaan tuoreen varhaiskasvatuslain 

mahdollistamat linjaukset ryhmän kokoonpanoon liittyen.  Lähteitä olen etsinyt yleisimmistä 

tietokannoista, kuten Ebsco ja Google Scholar sekä seuraamalla alan tuoreimpia tutkimuksia 

aiheeni näkökulmasta. En tehnyt kuitenkaan tarkkaa aikarajausta, vaan puntaroin lähteiden 

luotettavuutta myös vertaisarvioinnin ja kirjoittajan meriittien kautta. Kahteen 

kandidaatintutkielmaankin olen viitannut. Molemmat olivat aiheeseeni liittyvän, tuoreen 

kvantitatiivisen aineiston vuoksi perusteltuja. Harkitsin, että ne kuitenkin toivat tutkimukseeni 

uskottavuutta sen sijaan, että olisivat sitä vähentäneet. Toki ne olivat vain pienessä roolissa 

lähteinä. Tietokantojen lisäksi toisten tutkimusten lähdeluettelot ovat opastaneet minua 

löytämään sopivia lähteitä. Tiedonhakua aloittelin jo vuoden 2016 syksyllä ja esimerkiksi 

mediassa esiintyviä kannanottoja aiheeni ympäriltä tallensin itselleni koko talven, vaikka en 

ollut niiden osuudesta työssäni ollenkaan varma. Hakusanoina olen käyttänyt muun muassa 

ammattietiikkaa, eettistä kuormittuneisuutta, varhaiskasvatusta. Tutkielmassani olen pyrkinyt 

tarkastelemaan aiheeseeni liittyviä seikkoja useasta näkökulmasta, luotettavasti ja 

läpinäkyvästi lähteitä keskusteluttaen.   

Nostan esille myös lähdemateriaaliin perehtyessäni nousseen huomion ja sen suhteen 

tekemäni linjauksen tutkielmani sisällä. Useiden tutkijoiden artikkeleissa käytettiin käsitettä 

ryhmäkoko ikään kuin synonyymina aikuinen/lapsi suhdeluvulle. Samassa kappaleessa 

käytettiin sekaisin näitä molempia, vaikka sisällöstä selvisi, että yleensä tarkoitettiin sitä, että 

aikuinen/lapsi -suhdeluku suoraan määrittää ryhmäkoon. Sisältäen oletuksen: koska 

suhdeluvun 1/7 mahdollistama lapsimäärä on liian suuri, on ryhmäkokokin liian suuri, 

erottelematta mitenkään vaikkapa kahden kasvattajan ryhmää, jossa on 14 lasta tai neljän 

kasvattajan ryhmää, jossa lapsia voi olla 28. Tämän epätarkkuuden arvelen johtuvan siitä, että 

ennen 1.8.2015 voimaan tullutta Varhaiskasvatuslakia, ryhmäkoko määriteltiin vain tuon 

suhdeluvun kautta, eikä ryhmän enimmäiskokoa oltu määritelty erikseen (Asetus lasten 

päivähoidosta 239/1973). Kuitenkin joissakin tutkimuksissa ja teoksissa on sitten selkeästi 

puhuttu ryhmäkoosta juuri vertaissuhteiden lukumäärään viitaten (Keltikangas-Järvinen, 

2013, 137). Tämän vuoksi on ollut välttämätöntä tulkita tutkimuskohtaisesti, mitä artikkelin 

kirjoittaja on kulloinkin ryhmäkoolla tarkoittanut. Tätä tulkintaa tehdessäni olen pyrkinyt 

toistamaan kulloisenkin kirjoittajan tarkoittaman ajatuksen (Pietarinen, 2002, 66).  
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3 Mitä varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa lasten päivähoidosta on 

säädetty ryhmän kokoonpanoon liittyen?  

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä on uudistettu Suomessa viime vuosien aikana. Viimeisin 

suuri uudistuskokonaisuus, jossa määrättiin myös ryhmän kokoonpanoon liittyvistä tekijöistä, 

tuli voimaan 1.8.2016. Sen jälkeen,1.3.2017, on tullut vielä laki varhaiskasvatuksen 

asiakasmaksuista (L 1503/2016). Vaikka ryhmän kokoonpanoon liittyvät tekijät ovat niin 

kutsuttuja rakenteellisia tekijöitä, on niillä vaikutusta prosessitekijöihin, kuten vaikka aikuisen 

ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Rakenteellisilla tekijöillä on sitäkin kautta merkitystä 

varhaiskasvatuksen laadun kannalta. (Nislin, 2016, 10-11.) 

3.1 Ryhmäkoon rajaaminen  

Ensimmäinen muutos, joka on astunut voimaan jo 1.8.2015, koskee ryhmäkoon rajaamista. 

Ryhmäkokomaksimi on ollut voimassa aiemminkin päivähoitohistoriassa, mutta juuri ennen 

varhaiskasvatuslakia voimassa ollut päivähoitolaki ei sitä määrittänyt. Ennen 

varhaiskasvatuslakia laki mahdollisti sen, että yhtä lapsiryhmää voitiin kasvattaa lisäämällä 

siihen vaaditussa suhteessa kasvatusvastuullisia aikuisia, periaatteessa ilman ylärajaa, mutta 

käytännössä tilojen rajallisuuden tullessa jossain kohtaa vastaan. Nykyinen laki määrittää, että 

yhdessä lapsiryhmässä voi olla korkeintaan kolmea kasvatusvastuullista vastaava määrä lapsia 

paikalla samanaikaisesti (L580/2015 5a§). Tässä yhteydessä on muistettava, että laki ei 

kuitenkaan edellytä noiden kolmen kasvatusvastuullisen olemista yhtä aikaa paikalla, 

käytännössä tämä tarkoittaakin sitä, että tuo kolmen kasvatusvastuullisen mukaan määritelty 

määrä lapsia voi olla kahden aikuisen vastuulla suuren osan päivästä.  

Mitä uutta ryhmäkoon rajaaminen toi varhaiskasvatukseen? Aiemmin yli kolmevuotiaiden 

lasten ryhmässä, jossa oli kolme kasvatusvastuullista aikuista, sai olla enintään 21 lasta. Jos 

lapsia oli enemmän, piti vastuuaikuisia lisätä 1/7 -suhdeluvun mukaisesti. Jos lapsia oli siis 

vaikka 24, oli ryhmässä lain mukaan neljä kasvatusvastuullista. Toki lapsia saattoi olla tuo 28 

jos aikuisia oli 4. Nykyisten säännösten mukaan lapsia on maksimissaan kolmen 

kasvatusvastuullisen verran eli 24 ja aikuisia tuo kolme. Tämä lapsimäärän maksimin 

asettaminen on linjassa tutkimuksen kanssa, johon Keltikangas-Järvinen (2013) viittaa ns. 

NICHD-projektiin, joka on osoittanut, että yksinomaa lapsi/aikuinen suhdeluku ei ole lapsen 

kannalta merkittävä, vaan lapsen päivittäisillä kontaktimäärillä on myös väliä lapsen 
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stressitason muodostumiselle. Samoin hän esittää, että yli 20 lapsen ryhmä ei edistä minkään 

ikäisten kehitystä varhaiskasvatusiässä (Keltikangas-Järvinen, 2013, 208). 

Ryhmäkoon rajaaminen tehtiin 1.8.2015, siinä vaiheessa, kun suhdeluku oli vielä 1/7 eli 

haettiin 21 lapsen ryhmäkokomaksimia. Vuoden päästä tästä tehty suhdeluvun 

huonontaminen vesitti tätä parannusta (Mahkonen, 2016, 48-49). Jää nähtäväksi, onko tällä 

ryhmän maksimikoon laissa määrittelyllä vaikutusta siten, että ryhmiä ei uskalleta täyttää ihan 

täyteen, johtuen osapäiväisten ja osaviikkoisten lasten hoidontarpeen muutosherkkyydestä. 

Lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen voi muuttua milloin vain, esimerkiksi 

vanhemman opiskelun tai työllistymisen myötä (Asetus lasten päivähoidosta 239/1973, 2§). 

Nykyisinhän ryhmäkokomaksimin ylittyessä ryhmän tilanne ei ole vain tiukka tai haastava, 

vaan selkeästi laiton, poikkeuksena nuo lain sallimat lyhytaikaiset ja satunnaiset ylitykset 

(L580/2015 5a§).  

3.2 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen  

Eniten ryhmän kokoonpanoon liittyen on mediassakin puhututtanut subjektiivisen päivähoito-

oikeuden rajaaminen 20 tuntiin viikossa ja sen seuraukset perheiden ja päiväkotien arjessa 

(ks. Lastensuojelun keskusliitto, 2016). Laki oikeuttaa viranomaiset päättämään lapsen 

tarpeesta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, kun ennen tämän pystyi arvioimaan ja 

päättämään perhe itse. Lapsella on kuitenkin mahdollisuus saada edelleenkin laajennettua 

varhaiskasvatusta, joka tarkoittaa tuntimäärältään puolipäiväisen ja kokopäiväisen väliin 

sijoittuvaa varhaiskasvatusta, tai kokopäiväistä varhaiskasvatusta, mikäli tietyt edellytykset 

viranomaisten arvioimana täyttyvät. (L 108/2016 11a§; Asetus lapsen päivähoidosta, 

268/2016, 2§.)  

Lastensuojelun keskusliitto (2016) on ilmaissut huolensa subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen vaikutuksista. Keskusliitto näkee tämän aiheuttavan 

eriarvoisuutta ja siten polkevan lapsen oikeutta tasavertaisuuteen. Erityisesti se näkee uhkan 

kohdistuvan juuri heikoimmassa asemassa olevien perheiden lapsiin. Lastensuojelun 

Keskusliitto on nähnytkin aiheelliseksi tehdä tästä kantelun Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

komitealle, joka on Euroopan neuvostossa toimiva puolueeton tutkintaelin. Samoin 

Heiskanen, Neitola ja Viitala (2017) nostavat esille pysyvyyden tilalle tulevan moninaisuuden 

horjuttamassa erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvinvointia ja etua. Ryhmäkoon rajaaminen 

kolme vuotta täyttäneiden ryhmässä, kolmen kasvatusvastuullisen perusteella 24 lapseen 
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tarkoittaa siis sitä, että samanaikaisesti saa olla paikalla 24 lasta (Asetus lapsen päivähoidosta, 

1282/2016, 6§). Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen toi mukanaan 

monimuotoiset ja epästabiilit ryhmät, joissa voi olla lapsia, vaikka kaksinkertaisesti tuo 24 eli 

48, jos heistä on yhtä aikaa paikalla vain 24. Myös fyysisen tilan tarve muuttuu. Päiväkotien 

ryhmätilat on rakennettu kulloinkin voimassa olleiden suositusten mukaisiksi ja ovat tällaisille 

lapsimäärille liian pienet tai ainakin epätarkoituksenmukaiset (JHL, 2015, 5; Lastensuojelun 

keskusliitto, 2015, 9). Tilojen tulee myös olla sellaiset, että varhaiskasvatukselle asetetut 

tavoitteet voivat niissä toteutua (L580/2015 5a§). 

Lastentarhanopettajan työn määrän ja kuormittavuuden mittari ei ole suoraan tuo 

samanaikaisesti paikalla olevien lasten määrä, vaan on huomattava, että esimerkiksi perheiden 

ja moniammatillisten yhteistyötahojen määrä lisääntyy samalla ja heidän kanssaan tehtävä 

yhteistyö on käynnissä jollain tasolla jatkuvasti ja vaatii suurta panostusta tullakseen hyvin 

hoidetuksi. Lastentarhanopettajat ovat nimenneet vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön 

henkilöstöresurssien ohella työssään eniten eettisesti kuormittavaksi tekijäksi (Hänninen, 

Lehto, Pihlajasaari, Grönroos & Hirvonen, 2012, 126 ja 130). Vaikka yhtä aikaa on läsnä vain 

tuo 24, tarkoittaa se, vaikkapa ryhmän lastentarhanopettajan kannalta sitä, että hän vastaa 

kuitenkin ryhmään kuuluvien lasten, jopa 48 lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien 

pedagogisista linjauksista, niiden toteutumisista ja arvioinnista, yhdessä muun henkilökunnan 

kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja, joka ohjaa varhaiskasvattajia 

huomioimaan myös jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet kaikessa suunnittelussa, toiminnassa ja 

oppimisympäristöjen laadinnassa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016). 

Lastentarhanopettajan ja muun henkilöstön kannalta työmäärä kasvaa merkittävästi 

lapsiryhmän monimuotoistuessa.  

3.3 Suhdeluvun nostaminen  

Kolmas muutos liittyy suhdelukuun, siihen kuinka paljon kolme vuotta täyttäneitä lapsia voi 

ryhmässä olla yhtä kasvatusvastuullista aikuista kohden. Tätä suhdelukua muutettiin 

aiemmasta yksi kasvatusvastuullinen/ seitsemän lasta (1/7), suhdelukuun yksi 

kasvatusvastuullinen kahdeksaa lasta kohden (1/8). Alle kolmevuotiaiden kohdalla suhdeluku 

pidettiin entisten määräysten mukaisena, korkeintaan neljä lasta yhtä kasvatusvastuullista 

kohden. (Asetus lapsen päivähoidosta, 1282/2016, 6§.) 
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Suhdeluvun kasvattaminen 1/8 :an aiemman 1/7 sijaan merkitsee käytännössä sitä, että silloin 

kun kaikki kasvatusvastuulliset ovat lapsiryhmässä, lapsia yhtä aikuista kohden on nyt 8 eli 

yksi enemmän kuin aiemman säännöksen mukaan. Kun lapsiryhmässä on paikalla kaksi 

kasvatusvastuullista, kuten joka päivä työvuorollisista seikoista johtuen on, voi lapsia olla 12 

yhtä kasvatusvastuullista kohden, kun aiempien määräysten mukaan olisi ollut 10,5 lasta. 

Lastensuojelun keskusliiton (2015) mukaan olisikin aiheellista siirtyä todellisen suhdeluvun 

tarkasteluun päivän kaikissa tilanteissa, pelkän päiväkohtaisen suhdeluvun sijaan. 

Suhdeluvussa kasvatusvastuullisten määrän katsotaan täyttyvän, vaikka todellinen aika, 

jolloin he kaikki ovat saman aikaiesti paikalla, on vain joitain tunteja. (Lastensuojelun 

keskusliitto, 2015, 8.) Merkillepantavaa on, että vaikka tämän muutoksen sanotaan koskevan 

vain yli kolme vuotiaita lapsia, koskee se kuitenkin lisäksi kaikkia niitä alle kolme vuotiaita, 

joiden ryhmässä on myös jo kolme vuotta täyttäneitä. Esimerkkinä sisarusryhmät, joissa 

ikäjakauma voi olla 1-5 vuotta. 

Joissain virallisissa kannanotoissa on pidetty jo aiempaa 1/7 suhdetta liian suurena. YK:n 

lapsenoikeuksien komitean huomautuksesta (YK, 2011, 13) voimme vetää johtopäätöksen, 

että lapsenoikeuksien näkökulmasta Suomi on uuden varhaiskasvatuslain myötä lähtenyt 

huonontamaan lapsen asemaa, nostamalla suhdelukua yli kolmevuotiaiden ryhmissä, 1/8. 

(YK, 2011, kohta 55).  

Tällaiset tutkimustulokset ja kasvattajien omat samansuuntaiset kokemukset voivat synnyttää 

eettistä ristiriitaa. Tämä ristiriita ei ole kasvattajan oman valinnan tulos, eikä hän toisaalta 

pysty siihen millään tavalla vaikuttamaan. Lisäksi eettistä kuormitusta aiheuttaa tieto siitä, 

että syystä tai toisesta edellytykset huomioida kaikkia lapsia lapsen edun mukaisesti estyvät. 

Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen vaikeutuvat samalla kun lasten määrä 

yhtä aikuista kohti lisääntyy (Heinonen ym., 2016, 110).   
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4 Ammattietiikka ja eettinen kuormittuneisuus  

4.1 Ammattietiikka 

Etiikka sanana tulee kreikankielisestä sanasta ethos, joka tarkoittaa yleisesti omaksuttua tapaa 

tai käytäntöä sekä sanasta ethikos, joka tarkoittaa siveellistä luonteenlaatua (Juujärvi, Myyry 

& Pesso, 2007, 13). Etiikkaan liittyy väistämättä moraali, ihmisen käsitys oikeasta ja väärästä 

kun taas itse etiikka on oppi, joka tutkii oikeaa tai väärää, mutta sillä tarkoitetaan myös 

pohdintaa oikeasta ja väärästä. Tällainen eettinen pohdinta on yhdistetty tiettyihin 

professioihin, kuten esimerkiksi lääkäri, tuomari tai opettaja. Näille professioille on 

tunnusomaista vahva ammatillinen arvoperusta ja siihen pohjautuva eettinen koodisto. 

(Juujärvi, Myyry & Pesso, 2007, 9-10.) Näihin ammatteihin liittyy myös vahva autonomia ja 

sen tuoma vastuu, mikä tekee ammateista samalla herkkiä eettisyyteen liittyen (Räikkä, 2002, 

84).  

Professioihin liitetyn ammatillisen asiantuntijuuden voidaan sanoa koostuvan yhtä lailla 

tietämisestä ja taitamisesta kuin eettisestä osaamisesta (Ltol, 2005, 2). Samoin kuin muu 

ammatillinen asiantuntijuus, vaatii myös eettinen osaaminen aikaa kehittyäkseen. Eettinen 

osaaminen kehittyy keskustelemalla ja pohtimalla eettisiä kysymyksiä (Juujärvi, Myyry & 

Pesso, 2007, 11-12). Onkin ymmärrettävää, että työelämässä kohdatut eettiset ristiriidat ja 

niiden ratkaiseminen tuovat sellaista eettistä osaamista, jota ei koulutuksella voisi saavuttaa. 

Vaikka koulutuksessa voi pohtia ja miettiä eri eettisiä dilemmoja case-tyyppisesti, puuttuu 

siitä kuitenkin se aspekti, joka tulee, kun eettisiä kysymyksiä ratkoo todellisessa ympäristössä. 

Tuttu perhe, lapsi, johon on jo kiintymyssuhde muotoutunut, asema omassa työyhteisössä, 

työnantaja ja niin edelleen. Tässä liikutaan selkeän, sääntöihin nojaavan velvollisuusetiikan 

piiristä välittämisen etiikan alueelle, johon kuuluu vahvana vastuu ja tilanteiden 

punnitseminen yksilölähtöisesti (Estola, 1997, 46-47; Noddings, 1992, 17).  Etiikan ongelmia 

ratkotaan kasvatuksessa aina uudessa tilanteessa, johon vaikuttavat monet asiat, eikä yhtä 

ainoaa oikeaa ratkaisua useinkaan löydy. Moni asia voi olla yhtä oikein tai yhtä väärin, 

riippuen tarkastelukulmasta ja pohdinnasta ongelman ympärillä. (Juujärvi, Myyry & Pesso, 

2007, 24.)   
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4.2 Eettisyys kasvatustyössä 

Eettiset periaatteet ilmentävät ammattialan yleisiä perusarvoja ja asennetta, jota hyvä 

ammattilaisuus edellyttää. Nämä asettavat varhaiskasvattajan työhön ihmisyyteen, 

oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen liittyviä ihanteita ja tavoitteita. On tärkeää tunnistaa 

omat henkilökohtaiset arvonsa, jotta voisi sitoutua oman alansa arvoihin (Juujärvi, Myyry & 

Pesso, 2007, 54). Kasvattajan on hyvä miettiä omaa lapsikäsitystään ja ihmiskäsitystään 

yleensäkin. Jokaisella päiväkodissa työskentelevällä ammattiryhmällä on omat eettisyyttä 

ohjaavat asiakirjansa, vähän toisistaan poikkeavat ja eritavoin painotetut. Kaikille yhteistä 

kuitenkin on pyrkimys lapsen edun mukaan toimimiseen niiden reunaehtojen ja määräysten 

puitteissa, joissa kulloinkin toimimme, sekä lapsen ja lapsuuden arvostaminen (Super, 2009, 

5; Ltol, 2004, 5; Talentia, 2013, 5-6).  Ammattieettiset ohjeet eivät määritä sitä millaisia 

ihmisiä ammattilaisten pitäisi olla vaan sitä, miten heidän olisi suhtauduttava työhönsä ja 

ihmisiin työnsä piirissä toimiakseen eettisesti (Räikka, 2002, 82).   

Joskus pyrkimykset toimia hyvin ja eettisesti oikein voivat jostain syystä estyä, tai joudutaan 

tekemään valinta, joka koetaan oman käsityksen mukaan vääräksi. Tässä tullaan tilanteeseen, 

jota voidaan kutsua eettiseksi ristiriidaksi. Tämä aiheuttaa eettistä kuormittuneisuutta, joka on 

suurta vahvasti eettisissä ammateissa, niin myös opettajan ja lastentarhanopettajan ammatissa 

(Enlund, 2013, 131). Estola (2017) toi luennollaan esille välittämisen etiikkaan liittyen 

kasvatussuhteen erityisyyden. Hänen mukaansa eettisiä ja moraalisia ristiriitoja ei voida 

ratkoa pelkästään faktojen ja sääntöjen, niin kutsutun velvollisuusetiikan, perusteella, vaan 

aina yksilön tarpeista lähtien ja ympärillä vaikuttavat tekijät huomioiden (Estola, 1997, 46-47; 

Noddings, 1992, 17). Jokikokko (2017) luennoi, tunteiden osuudesta opettajan etiikassa. Hän 

viittasi Solomonin (1990) ajatukseen tunteiden roolista arvojen osoittimina ja täten tunteiden 

oikeutuksesta osana eettistä ongelmaratkaisua. Toisaalta taas opettajuuteen tai kasvattajuuteen 

liittyy paljon tunneperäistä suhtautumista ja odotuksia ympäristöstä, mikä tuo työhön eettistä 

herkkyyttä (Räikkä, 2002, 84). Näin monisyisten vaikuttimien keskellä eettisten ongelmien 

ratkominen voi olla haastavaa ja kuormittavaakin.  

Varhaiskasvatustyö on tyypillistä kutsumustyöksi luokiteltavaa työtä, jolle on tunnusomaista 

sisältäpäin nouseva työn merkityksellisyyden kokemus. Lisäksi alalla työskentelevät eivät ole 

yleensä hakeutuneet alalle ensisijaisesti saadakseen elantonsa tai päästäkseen 

mahdollisimman suuriin ansioihin tai etenemään urallaan, vaan syyt ovat muualla. 

Kutsumustyölle ominaista on, että työ koetaan niin tärkeäksi ja merkittäväksi itsessään, että 
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edellisen kaltaiset, ulkoapäin tulevat vaikuttimet eivät muodostu ratkaisijaksi 

ammatinvalinnassa. (Hakanen, 2011, 26, 27 ja 29.) Varhaiskasvattajat ovatkin Tuukkasen 

(2013) mukaan nostaneet lapsilta tulevan, lasten hyvinvointia ja iloa viestittävän palautteen, 

jopa merkittävämmäksi kuin rahallisen palkan. Tosin 2013 tehdyssä kyselyssä 

lastentarhanopettajat nostivat työstä saatavan palkan yhtenä merkittävänä työtä motivoivana 

tekijänä, samoin kuin koulutuksen ja asiantuntijuuden tunnustamisen asianmukaisella 

palkkatasolla. (Lindholm, 2013, 44 ja 45.) Kasvatustyössä oma onnistumisen ja 

tyytyväisyyden kokemus on riippuvaista toisen ihmisen onnistumisesta ja tyytyväisyydestä. 

Näin ollen lapsen, kasvatettavan, hyvinvointi on tärkeä edellytys kasvattajan työhyvinvoinnin 

kannalta. (Tuukkanen, 2013, 19 ja 20.) 

4.3 Edellytyksiä eettisten ristiriitojen havaitsemiseen 

Voidakseen kokea eettistä ristiriitaa, tarvitaan käsitys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. 

Estola (1997) viittaa tähän liittyen Värriin, muistuttaen, ettei kasvatuksessa pystytä koskaan 

varmuudella sanomaan jonkin ratkaisun olevan oikein ja jonkun toisen väärin. Tärkeää on 

valintojen reflektoiminen, kyseenalaistaminen, sillä tämä antaa mahdollisuuden löytää lapsen 

omien lähtökohtien viitoittama hyvä ja oikea, välittämisen etiikan mukaisesti (Estola, 1997, 

46).   Oman sisäisen käsityksen tukena on omaan ammatillisuuteen liittyviä koodistoja, jotka 

antavat ihanteet ja kehykset, joiden puitteissa toimia. Ammattieettisyys rakentuukin yksilön 

omien arvojen ja eettisen pohdinnan sekä ammattiin liitetyn eettisen ohjeistuksen 

vuoropuheluna (Juujärvi, Myyry & Pesso, 2007, 11-12). On kuitenkin hyvä muistaa, että 

vaikka johonkin ammattiin kuuluu vahva eettinen koodisto, se ei tarkoita vielä sitä, että 

ammattilaiset toimisivat sen mukaan (Juujärvi, Myyry & Pesso, 2007, 19).  

Juujärvi, Myyry ja Pesso (2007) esittelevät James Restin eettisen toiminnan mallin (Kuvio 1), 

jonka hän on kehitellyt 1999 yhtenäistämään eettisyyteen liitettyjä käsitteitä. Malli on heidän 

mukaansa yksi tunnetuimmista moraalista ongelmaprosessia esittelevistä malleista. Mallissa 

ajatuksena on, että eettisyys vaatii toteutuakseen tiettyjä osatekijöitä (4) ja jos yksikin niistä 

jää toteutumatta koko eettisyys jää toteutumatta.  Eettinen herkkyys on kykyä tunnistaa 

eettinen ristiriita, moraalis-eettinen ongelmanratkaisu kertoo siitä, että osaa löytää eettisen 

ratkaisun. Eettisen motivaation ympärillä ihminen voi pohtia hyötyjä ja haittoja ratkaisunsa 

suhteen ja eettinen toimeenpanotaito tarkoittaa oikeiden kanavien ja toimintatapojen 

hallitsemista ja kykyä toimia niiden vaatimalla tavalla. 
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 Kuvio 1. James Restin eettisen toiminnan mallia mukaillen 

  

4.4 Eettisen kuormittuneisuuden ja ryhmän kokoonpanon väliset yhteydet    

Väestöliiton (2012) keräämän kyselytutkimuksen mukaan resurssipula koetaan kasvattajien 

näkökulmasta monella tapaa haastavaksi laadukkaana pidetyn varhaiskasvatuksen 

toteuttamiselle. Työntekijät joutuvat työskentelemään olosuhteissa, jotka eivät tue heidän 

käsitystään ja pyrkimystään tehdä työnsä hyvin. (Karila & Kupila, 2010 ,67; Riihonen & 

Tuukkanen, 2013, 65 ja 75.) Lastentarhanopettajien eettistä kuormittuneisuutta kartoittavassa 

tutkimuksessa (Hänninen, Lehto, Pihlajasaari, Grönroos & Hirvonen, 2012) riittämättömät 

henkilöstöresurssit mainittiin suurimpana eettistä kuormitusta aiheuttavana tekijänä. 

Henkilöstöresursseihin luettiin kuuluvaksi suuret lapsiryhmät, henkilöstön riittämätön määrä, 

jatkuva kiire ja vaikeus suoriutua huolellisesti kaikista työhön liittyvistä tehtävistä. Työn 

mielekkyyden heikentäminen ja ammattilaisten kokemus siitä, että työtehtäviä on enemmän 

kuin resursseja niiden tekemiseen, nähdään jo itsessään uhkatekijänä varhaiskasvatuksen 

laadulle (Karila & Kupila, 2010, 74-75). Lastentarhanopettajat kokivat turhautumista, sillä he 

eivät pystyneet toimimaan asiantuntijuutensa ja osaamisensa mukaisesti. Lisäksi Kurjen 

(2011) mukaan ryhmäkoon kasvaessa kiireen tuntu ja työmäärän lisääntyminen tuovat 

tunteen, että työn laatu heikkenee, mikä näkyy vaikeutena tarjota suotuisa kasvuympäristö, 

jossa pystyttäisiin vastaamaan myös yksittäisen lapsen tarpeisiin parhaalla mahdollisella 

tavalla (Kurki, 2011, 55-56; Riihonen & Tuukkanen, 2013, 64). Hyvän laadun sijaan 

joudutaan miettimään, mikä on riittävän hyvää laatua (Kurki, 2011, 52).   
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Kokemus käytettävissä olevien resurssien riittävyydestä, on yksi työntekijän hyvinvointiin 

vaikuttava tekijä. Keskisen (2000) mukaan resurssien puute tuo mukanaan kielteisiä tunteita, 

jotka helposti leviävät työyhteisössä, päiväkodissa jopa lapsiin saakka. Kielteisten tunteiden 

sävyttämä kasvu- ja oppimisympäristö vaikuttavat lapseen monella tavalla, vähentäen jopa 

lapsen halua kasvaa aikuiseksi, koska se on niin "rasittavaa". Vastaavasti positiivisen 

ilmapiirin tiedetään levittävän hyvinvointia. (Keskinen, 2000, 154-155.)  Kasvattajan on 

tiedostettava oma merkityksensä ja siitä seuraava vastuunsa lapsen sosiaalisen kasvu- ja 

oppimisympäristön osana ja pyrittävä tämän ohjaamana toimimaan oikein, edistäen lapsen 

hyvää. Onkin huomattu, että kasvattajat pystyvät usein siirtämään omat tunteensa 

ammatillisuuden tieltä taka-alalle. Kuitenkin kasvattajan tunteet saattavat välittyä lapselle 

ammatillisuuden takaa monitasoisen vuorovaikutuksen kautta. (Riihonen, 2013, 42.) 

Kasvattajan oman hyvinvoinnin merkitys laatutekijänä on osoitettu tutkimuksissakin (ks. 

Cumming, 2014) ja nostettu esille myös lastentarhanopettajan ammattieettisissä ohjeissa 

(Ltol, 2005, 6). Siinä muistutetaan, että lastentarhanopettajan on huolehdittava omasta 

hyvinvoinnistaan, jotta lapsen etu ja laadukas varhaiskasvatus voivat toteutua.     
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5 Odotuksia kasvattajuuteen kohdistavat useat tahot 

Ammattieettisyys voidaan määrittää pyrkimyksenä toimia ammattilaisena, vaikkapa 

lastentarhanopettajana, lastentarhanopettajalta odotetun hyvän ja oikean tavan mukaisesti 

(Ltol, 2005, 2). Näitä odotuksia asetetaan varhaiskasvatukseen ja lastentarhanopettajuuteen 

usealta taholta. Millaisia odotuksia on lapsella tai vanhemmilla? Mitä yhteiskunta odottaa? 

Entä työyhteisö? Mikä osuus vaatimusten esittämisessä on omalla koulutuksen ja kokemuksen 

tuomalla kompetenssilla (Koivunen, 2009, 133)?  

5.1 Lapsi ja vanhemmat  

Tärkein ja samalla vähiten kuultu taho, jolla olisi sanottavaa varhaiskasvatuksen laatuun ja 

tavoitteisiin liittyen on lapsi itse. Varhaiskasvatuslain valmisteluissa haluttiin saada myös 

lapsen ja vanhempien ääni kuuluviin. Tämän kanavan tarjosi Opetus- ja kulttuuriministeriön 

kysely (Alasuutari ym. 2014). Kyselyssä lapset toivat esille leikin ja liikkumisen tärkeyden ja 

odottivat aikuisten mahdollistavan sitä. Aikuisilta lapset toivoivat myös yksilöllistä 

huolenpitoa ja auttamista kaikenlaisissa asioissa, mistä he eivät itse selvinneet, esimerkkinä 

riitatilanteiden selvittely (Alasuutari & Karila, 2014). Näistä toivomuksista välittyy sama 

viesti, jota Estola, Karlsson, Puroila ja Syrjälä (2016) ovat kuvanneet lasten kertomuksissa 

hyvinvoinnistaan. Lasten kertomuksissa nousseet neljä hyvinvointia rakentavaa tekijää ovat 

”lasten keskinäiset suhteet, monipuolinen ja innostava toiminta- ja oppimisympäristö, 

sensitiiviset aikuiset sekä lasten aloitteiden kuunteleminen ja niiden huomioiminen 

toiminnassa.” (Estola ym. 2016, 113-114). Lapset haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi. 

Jokainen lapsi. 

Lapsen kannalta on merkittävää myös se, onko hänellä oma päivälepopaikka, ruokapaikka tai 

naulakkopaikka vai jakaako hän sen jonkun toisen kaverin kanssa (Paju, 2013). Näitä voidaan 

pitää myös jatkuvuuden ja pysyvyyden elementteinä, kuten vaikka pysyviä ihmissuhteitakin 

(Estola, 1997, 47). Tätä kaikkea voidaan miettiä myös niiden lasten kannalta, joilla on nuo 

tärkeät, pysyvyyttäkin symboloivat, omat paikat: fyysisesti heidän paikkansa on sama, mutta 

vieruskaverit vaihtuvat. Onko silloin kokemus omasta paikastakaan sama?  

Mietin, että vaikka lapsella on oma asiantuntijuutensa varhaiskasvatuksen laatua ja tavoitteita 

asetettaessa ja niitä arvioitaessa, se ei tietenkään poista meidän kasvattajien vastuuta 

pedagogisen asiantuntijuuden velvoitteista. Lapsen ilo ja vaikka se, että hän tulee mielellään 
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aamuisin tuttuun päiväkotiryhmäänsä, kertoo jotain, mutta ei välttämättä sitä onko toiminta 

vaikkapa varhaiskasvatuslain tai lapsen edun mukaista. 

Lasten lisäksi vanhemmat ovat toinen tärkeä taho, jota on syytä kuulla. Onko vilpittömämpää 

lähestymistapaa varhaiskasvatuksen laatuun, kuin se, että miettii mitä toivoo laadun suhteen 

omalle lapselleen? Laajassa varhaiskasvatuslain valmisteluun liittyvässä kyselyssä (Alila & 

Eskelinen, 2014) kysyttiin myös vanhempien ajatuksia ja toivomuksia lastensa 

varhaiskasvatukseen liittyen. Vanhemmat toivat esille muun muassa huolensa lapsen 

yksilöllisen tuen ja huomioimisen toteutumisesta ja osallisuuden kokemuksien 

mahdollisuuksista. Kehittämistä heidän mielestään oli riittävän henkilöstömäärän sekä 

ryhmäkoon suhteen. Lisäksi vanhemmat toivoivat yksilöllisempää raportointia oman lapsen 

päivän kulusta ja enemmän osallisuuden mahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun. 

Vanhemmilla on monin tavoin asiantuntijuus omaan lapseensa nähden, ja tätä kautta tärkeä 

näkökulma yhteisessä kasvatustehtävässämme. On kuitenkin hyvä muistaa, että nimenomaan 

institutionaalisen varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja samalla vastuu pedagogisesta 

toiminnasta ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumisesta on muualla (L580/2015, 7a§).  

5.2 Ympäröivä maailma ohjausasiakirjoineen 

Varhaiskasvatus ei ole muusta maailmasta irrallinen osa, vaan siihen kohdistuu 

velvollisuuksia myös laajemmin. Globaalin etiikan näkökulmasta kansainväliset sopimukset, 

kuten YK:n lapsenoikeuksien sopimus, ovat osaltaan määrittämässä suomalaista 

varhaiskasvatusta. Nämä sopimukset eivät ole vain yleviä asiakirjoja, vaan niihin liittyy aina 

myös seuranta sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden noudattamisesta. Jo vuonna 2011 YK:n 

lapsenoikeuksien komitea antoi Suomelle huomautuksen siitä, että varhaiskasvatuksessa 

lapsia on liikaa yhtä aikuista kohti, minkä nähtiin laskevan varhaiskasvatuksemme laatua 

(YK, 2011, 13). Tuolloin suhdeluku oli kuitenkin vielä tuo hieman lapsimyönteisempi, 1/7. 

Suomessa yhteiskunta on myös asettanut varhaiskasvatukselle omia odotuksiaan, näitä tuovat 

julki Varhaiskasvatuslaki tavoitteineen, korostaen lapsen edun toteutumista sekä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, avaten vielä tarkemmin lain tarkoittamaa viestiä 

(L580/2015, 2a§; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016). Samaan aikaan 

yhteiskunnan suunnalta odotetaan myös taloudellista tehokkuutta ja varhaiskasvatukselle 

asetetaankin tavoitteita kuntien talouden suhteen. Vuoden 2016 uudistus, joka siis asettui 

rajaamaan lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen sekä muuttamaan lapsi-aikuinen suhdelukua, 
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tehtiinkin toteuttamaan säästötavoitteita, eikä tässä vaiheessa annettu painoarvoa niille 

lukuisille lausunnoille, joita nimenomaa varhaiskasvatuksen asiantuntijat ja -tutkijat itse 

varhaiskasvatuksesta olivat lain laatimista varten antaneet (Mahkonen, 2016, 238-239).  

Varhaiskasvatuslaissa on nimetty 10 tavoitetta (L580/2015, 2a§).  Tavoitteissa näkyy halu 

turvata kaikille lapsille yhdenvertainen mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. 

Myös lapsen yksilöllinen kohtaaminen näkyy keskeisenä painotuksena tavoitteissa. Tämän 

toteuttaminen vaikeutuu ryhmäkoon ja suhdeluvun kasvaessa. (Karila, 2016, 27.) Tavoitteissa 

käytetään vahvasti velvoittavia sanoja, kuten edistää, tukea, toteuttaa, varmistaa, turvata, 

kehittää ja näitä seuraa sopivasti annosteltuina se kaikki hyvä, mitä lapselle pitääkin lain 

taata. Itse laki on kuitenkin mielestäni jotenkin ympäripyöreä, esimerkkinä 

ryhmänmuodostamista koskeva pykälä: "Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja 

tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet 

voidaan saavuttaa." (L580/2015, 2a§.) Avoimeksi jää, missä menee raja sille, että säädettyjä 

tavoitteita ei voida saavuttaa.  

Varhaiskasvatussuunnitelma esittää varhaiskasvatukselle ne samat tavoitteet, mitkä ovat jo 

laissakin kirjattuna. Esimerkiksi tavoite 6 kertoo varhaiskasvatuksen antavan kaikille lapsille 

yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen (L580/2015, 2a§). Voidaanko tähän 

tavoitteeseen päästä, jos toisella lapsella on oikeus olla päiväkotiryhmässä saamassa 

varhaiskasvatusta 2,5 päivää viikossa ja toisella viisi päivää?   

Ja vielä: varhaiskasvatuksen tavoitteessa 8 luvataan edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä 

(L580/2015, 2a§). Millaiseksi muodostuu vertaissuhteiden verkosto ja kokemus näiden 

suhteiden pysyvyydestä vaikkapa sen lapsen kohdalla, joka itse on päiväkodissa paikalla joka 

päivä, mutta hänellä on toisten joka päivä olevien tovereiden lisäksi myös vain alkuviikosta ja 

loppuviikosta läsnä olevia tovereita? Ja mahdollisesti neljä tuntia/päivässä tai kuusi tuntia 

päivässä olevia tovereita? Voiko lapsi, joka on säännöllisesti poissa ryhmästä, tulla kenenkään 

parhaaksi tai tärkeäksi ystäväksi? Oppivatko lapset tässä, että on enemmän merkittäviä 

ihmisiä ja vähemmän merkittäviä ihmisiä? Tämä on juuri sellaista laatua tai heikkoa laatua, 

joka jää näkymättömäksi varhaiskasvatuksen laatua arvioitaessa (Paananen, 2017). 

Vaikka lait ja erilaiset määräykset kertovat omalla tavallaan sen oikean, johon on syytä 

pyrkiä, painotti Estola luennollaan (2017), että velvollisuusetiikka ei riitä ainoaksi 

näkökulmaksi ja perusteluksi eettisyyden toteutumiselle kasvatuksessa. Lakiin tai asetukseen 

nojaava sääntö ei kata jokaista moraalitilannetta ja eettistä dilemmaa, vaan joskus joudutaan 
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tilannetta arvioimaan vastuunetiikan kautta. Saman dilemman voi ratkaista eri tavalla oikein, 

riippuen minkälaiseen etiikkaan pohjaa tilanteessa. Tärkeää on, että ratkaisua on edeltänyt 

eettinen pohdinta tilanteesta, sillä pohdinnan myötä ongelman ratkaisulle on myös perustelu. 

5.3 Jäsenyys työyhteisössä  

Odotuksia nousee myös omasta työyhteisöstä. Päiväkodin johtajalla on usein jo 

rekrytointivaiheessa mielessään, millaisen työntekijän tarvitsee työyhteisöönsä ja vastaavasti 

valituksi tullut henkilö on jollakin lailla osoittanut olevansa toivotun kaltainen. 

Lastentarhanopettajaan kohdistuu odotuksia tiimissään sen pedagogisesta johtamisesta 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 17; L580/ 2015, 7a§). Oma tiimi velvoittaa 

kaikkia jäseniään toimimaan yhdessä, ammatillisesti, rakentaen lapselle hyvä kasvu ja 

oppimisympäristö, oman työyhteisön painotusten mukaisesti. Lisäksi nykyään toimiminen 

moniammatillisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on arkipäivää ja edellyttää oman 

asiantuntijuuden tuomista tapaamisiin sekä toisten arvostamista omassaan, jotta lapsen etu 

toteutuisi.  

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle ja hänen perheelleen yksittäinen työntekijä edustaa 

koko varhaiskasvatussysteemiä, lakeineen ja kunnan linjauksineen. Jo tämän tiedostaminen 

voi saada kokemaan itsensä osalliseksi myös asioihin, joihin ei ole voinut itse vaikuttaa. Myös 

lojaalius työnantajaa ja omaa ammattikuntaa kohtaan asettaa kasvattajan pohtimaan omaa 

asennettaan eettisesti.   ̶ Viestitänkö, että työnantajani tarjoaa heikkotasoista 

varhaiskasvatusta? Toisaalta, edistänkö lapsen etua, ellen tuo esille epäkohtia, joita vain tältä 

tasolta voi havaita? 

Erityisesti ihmissuhdeammateissa, jotka rakentuvat pitkälti ihmisten väliselle 

vuorovaikutukselle, työhyvinvointi heijastuu työntekijää ja työyhteisöä laajemmallekin. Näin 

myös varhaiskasvatuksessa, missä työhyvinvointi nähdään merkityksellisenä osana lapsen 

kasvu- ja oppimisympäristön laatua (Keskinen, 1999, 26). Tiedetään, että esimerkiksi 

stressaantuneena kasvattaja suoriutuu perushoitoon liittyvistä työtehtävistä, mutta vastaavasti 

lämpimien vuorovaikutussuhteiden vaalimiseen ja pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen ei välttämättä enää kyetäkään (Veikkola & Keskinen, 1999, 32-33). 

Samankaltaisen huolen jakaa myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Minna 

Kalliomaa (2017), joka näkee varhaiskasvatushenkilöstön uupumisen uhkana hyvän 

pedagogiikan toteutumiselle.   
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5.4 Työntekijän kompetenssi -koulutuksen ja kokemuksen rakentama 

Varhaiskasvatuksessa on henkilöstön vastuulla lapsen kasvattaminen ja opettaminen. 

Varhaiskasvatussuunnitelma (2016) muistuttaa, että lapsi elää ainutkertaista ja erityistä 

elämänvaihetta, jolla tiedetään olevan vaikutusta myös hänen elämäänsä tulevaisuudessa. 

Lastentarhanopettajan työpareineen on pyrittävä antamaan lapselle hyvät eväät elämään, 

mutta myös turvattava lapselle rauha olla sitä mitä hän sillä hetkellä on, kiirehtimättä ja ilman 

tavoitteita. Jokainen kohtaaminen voi olla merkittävä ja olosuhteista riippumatta on pystyttävä 

edistämään juuri tämän ainutkertaisen lapsen parasta. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, 18) 

Ryhmän kokoonpanoon liittyvää tutkimusta on tehty runsaasti, ehkä johtuen siitä, että sen 

myönnetään olevan yksi tärkeistä varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä. 

Keltikangas-Järvinen (2013) puhuu painavasti suuren ryhmäkoon haitallisista vaikutuksista 

lapselle. Hän toteaa, että suuri ryhmäkoko on yksi merkittävä tekijä lapsen aggressiivisuuden 

syntymisessä. Vastaavasti hän toteaa, että ryhmäkoon pienentäminen olisi tehokkain keino 

lapsen aggressiivisuuden vähentämiseen lapsen elämän myöhemmissä vaiheissa. Keltikangas-

Järvinen muistuttaa, että edes korkeasti koulutettu ja pätevä henkilökunta ei pysty 

paikkaamaan puutosta, joka varhaiskasvatuksen laatuun tulee ryhmäkoon kasvaessa lapsen 

kehityksen huomioiden liian suureksi. (Keltikangas-Järvinen, 2013, 140-141.) Tällainen tieto 

synnyttää helposti turhautumista omaa työtä kohtaan, työn merkityksellisyys kyseenalaistuu.   

On selvää, että mitä enemmän lapsia/aikuinen on, sitä vähäisemmäksi aika yhden lapsen 

kohtaamiseen jää. Tällainen Deutchin (1985) mukainen tasajakoperiaate, jota Juujärvi, Myyry 

& Pesso (2011), esittelevät, ei toimi sellaisenaan kasvatustilanteissa tai muissakaan 

huolenpitoon ja hoivaan liittyvissä konteksteissa. Tavallista onkin, että päiväkodissa 

käytetään tarpeen mukaista jakamista, joka siis myöskin kuuluu Deutchin jakavan 

oikeudenmukaisuuden malliin. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaa ja resursseja jaetaan painottaen, 

aina tarpeen mukaan (Juujärvi, Myyry & Pesso, 2011, 105 – 107). Jotkut lapset tarvitsevat 

aikuisen yksilöllistä huomioimista erityisen paljon, samalla vähenee tuo aika ja resurssin 

tarjoaminen jonkun itseohjautuvan lapsen kohdalla entisestään. Kuitenkin myös tällä lapsella 

on oikeus tulla huomioiduksi ja nähdyksi, mikä on yksi hyvinvointitekijä ja samalla 

varhaiskasvatuksen laatutekijä lapsen omalta kannalta. (Estola ym., 2016, 113-114). Liian 

helposti lapsen aloitteet kuitenkin jäävät huomiotta. Parrila (2012) näkeekin juuri lasten 

aloitteisiin vastaamisen ja niistä nousevien toiveiden mahdollistamisen yhtenä 
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varhaiskasvattajan tärkeistä tehtävistä. Tärkeimpänä tehtävänä tähän liittyen sen, että 

kasvattaja pystyy tunnistamaan ja havaitsemaan lapsen tarpeita ja saa näin lähtökohdan lapsen 

hyvinvoinnin, kasvatuksen ja oppimisen edistämiselle.  

Lasten hyvinvoinnin tekijänä lasten kertomuksissa nousee aikuisen sensitiivisyys, joka 

mahdollistaa monenlaisen hyvän toteutumisen lapsen päiväkotipäivässäkin. ”Olennaista on 

kohdata lapsen katse, pysähtyä kuuntelemaan ja antaa lapselle tilaa ja aikaa kertoa.” (Estola 

ym., 2016, 117.) Kasvattajan sensitiivisyydellä ja emotionaalisella sitoutumisella nähdään 

olevan jopa yhtä suuri merkitys kuin resurssien riittävyydellä varhaiskasvatuksen laadun 

suhteen ja siksi pelkkä resurssien riittävyys ei takaa laatua (Roos, 2004, 43). Tämä herättääkin 

pohtimaan, voidaanko lapsen hyvinvoinnin laatutekijöitä riittävästi turvata, jos resursseja 

äärimmilleen kiristämällä heikennetään varhaiskasvattajien mahdollisuuksia toteuttaa 

tehtäväänsä asiantuntijuutensa ja sensitiivisyytensä edellyttämällä tavalla, muiden tunnettujen 

negatiivisten vaikutusten lisäksi. Kasvattajat ovat tietoisia, että lapsen aito kohtaaminen 

edellyttää psyykkistä läsnäoloa (Keskinen & Kivijärvi, 1999, 52), missä on kyse kyvystä olla 

yhteydessä toiseen ihmiseen, avoimena kaikille vuorovaikutuksessa läsnä oleville tunteille ja 

ajatuksille, samalla tiedostaen myös omansa (Kahn, 1992). Samankaltaisia odotuksia 

kasvattajille asettaa myös Estola (1997), edellyttäen tunteenomaista sitoutumista lapseen ja 

hänen kohtaamiseensa. Näiden toteutuminen saattaa kuitenkin olla haastavaa lapsiryhmän 

arjessa. Jos kasvattaja kokee, että hänen pyrkimyksensä olla psyykkisesti läsnä lapselle estyy, 

hän saattaa kokea turhautumista ja kuormittuu eettisesti (Keskinen & Kivijärvi, 1999, 52). 

Kysyntä ja tarjonta eivät välttämättä kohtaa ja näissä tilanteissa voi kasvattaja joutua 

tekemään valinnan mahdollisimman laadukkaan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen 

toteuttamisen välillä ja kerätä samalla reppuunsa eettisesti kuormittavia kiviä. 

On esitetty myös näkemyksiä siitä, että resursseja ja henkilöstöä lisäämällä tai 

virkamiespäätöksillä ei suoraan saada aikaan työhyvinvoinnin paranemista (Kaivola & 

Launila, 2007, 128) ja sitä kautta vaikkapa varhaiskasvatuksen laadun paranemista. 

Henkilöstöresurssien lisääminen voisi jopa huonontaa laatua aikuisten keskinäisen 

vuorovaikutuksen lisääntyessä. Tämän väitetään vähentävän vuorovaikutusta lasten ja 

aikuisten välillä. (Keltikangas-Järvinen, 2013, 139.) Kuitenkin juuri tällaisissa tilanteissa 

työntekijän ammatillisuutta ohjaavan eettisyyden pitäisi näkyä valintana lapsen edun 

ensisijaisuuden puolesta. 

 



 

25 

 

6 Pohdinta ja johtopäätökset  

  

Vaikka työolosuhteet ovat vuosien varrella varhaiskasvatuksessa vaihdelleet, luultavasti on 

kuitenkin aina podettu eettistä tuskaa ja kuormituttu. Voiko ollakin niin, että tällaiseen 

eettiseen ammattiin kuin opettajuus tai kasvattajuus, tulee aina kuuluakin myös eettisistä 

kysymyksistä kumpuavaa ristiriitaa?  Kuuluuko vähintäänkin pieni eettinen pistos tuntuakin, 

jotta muistaisimme, mitä kohti ja miksi tässä valitsemassamme ihmissuhdeammatissa 

pyrimme? On kuitenkin suuri ero siinä, annammeko eettisen stressin viedä meitä, vai 

otammeko me eettiset ristiriidat hallintaamme, hyväksyen ne osana ammatillisuuttamme. 

Tieto lisää tuskaa, myös tässä yhteydessä. Ellei olisi olemassa luotettavaa tutkimusta 

varhaiskasvatukseen tai pienen lapsen kehitykseen liittyen ja tähän perustuvaa, koulutuksen 

tuomaa kompetenssia, olisi työntekijöiden eettinen kuormittuneisuuskin vähäisempää. Tai se 

kohdistuisi ja vähintäänkin painottuisi eri asioihin.  

Koin tätä ristiriitaa itse konkreettisesti tätä tutkielmaa tehdessäni. Kasvatuksen etiikkaan 

perehtyessäni liikuin kirkkaimpien ihanteiden äärellä, joita tarkasteltiin toisinaan synkimpiä 

epäkohtia vasten. Nämä molemmat puolet ovat osa varhaiskasvatuksen todellisuutta ja minä 

ammattilaisena, tulevana lastentarhanopettajana, monelta osin ratkaisijan roolissa. Yritän 

pitää fokusta asioissa, joihin pystyn itse vaikuttamaan ja minimoimaan työtäni vaikeuttavien, 

minusta riippumattomien tekijöiden osuutta. Näiden kahden erottaminen  ̶  asioiden, joihin voi 

vaikuttaa, asioista, joihin ei voi, on tärkeää työhyvinvoinninkin kannalta (Karila & Kupila, 

2010, 73). Haluan paikata omalla positiivisuudellani mahdollisimman paljon, sillä haluan 

uskoa, että kaikesta huolimatta yksi lastentarhanopettajakin pystyy ihmeisiin.  

Tutkielmani osoittaa, että kasvattajan työhön kohdistuvat odotukset nousevat monelta 

eritaholta ja sisältävät erilaisia näkemyksiä oikeasta ja hyvästä tavasta tehdä kasvatustyötä. Jo 

nämä odotukset voivat olla keskenään ristiriitaisia, aiheuttaen eettistä kuormitusta arjessa 

ratkaisuja tekevälle työntekijälle. Kuinka varhaiskasvatuslaki asetuksineen näyttäytyy ryhmän 

kokoonpanon muutosten kohdalla? Tutkielmani perusteella ainakin työntekijöiden eettisesti 

kuormittaviksi tiedetyt tekijät näyttäisivät vahvistuneen (Ks. Karila & Kupila, 2010; Riihonen 

& Tuukkanen, 2013, 65 ja 75). Henkilöstöresursseilla ja ryhmän kokoonpanoon liittyvillä 
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tekijöillä on siis merkitystä sille, kuinka työntekijä kokee pystyvänsä toimimaan työssään 

eettisesti (Hänninen, Lehto, Pihlajasaari, Grönroos & Hirvonen, 2012).  

Positiivisen psykologian kautta työhyvinvointia tarkasteleva Jari Hakanen (2011) on tuonut 

esiin monia positiivista työhyvinvointia edistäviä ja ilmentäviä seikkoja, joita voitaneen 

hyödyntää myös eettisen kuormittuneisuuden hallinnassa. Myös yhteisöllisyyden on todettu 

pienentävän kuormittumista. Kannustaminen ja yhdessä tekemisen ja auttamisen ilmapiiri 

kantaa, pienentäen työn psyykkistä kuormittavuutta.  On myös huomattu, että hyvin tehty työ 

ja toimiva työyhteisö parantavat työhyvinvointia (Kaivola & Launila, 2007, 128). 

Negatiivinen ilmapiiri kaventaa tunnetta työn mahdollisuuksista, lamaannuttaen tekijänsä. 

Sitä vastoin tarmokkaasti haasteisiin tarttuminen tuo eteenpäin vievää voimaa, antaa uskoa ja 

avaa näkemään mahdollisuuksia. Näillä asioilla on myös vaikutusta eettisen stressin 

kokemiseen, ilman, että varsinaisesti sen aiheuttajia on muutettu mitenkään. (Hakanen, 2011.) 

Osa eettisestä kuormituksesta aiheutuu ulkoapäin tulevista asioista, mutta suuri osa ikään kuin 

kehräytyy negatiivisessa hyrinässä meissä yksilöinä tai työyhteisöissä. Käyttääkö aikansa ja 

voimavaransa negatiivisen puheen pyörittämiseen, sen sijaan, että lähtisikin kehittämään ja 

rakentamaan mahdollisimman hyvää pedagogista oppimisympäristöä ja pysähtyisi yksittäisen 

lapsen hetkeen?  Resurssien puuttumisen taakse voi myös helposti väistää eettisesti haastavaa 

tilannetta. Voidaan olettaa, että eettinen kuormittuneisuuskaan ei tuolloin ole todellisuudessa 

kovin raskasta laatua. Toisaalta on todettava, että vaikka kaikki resurssit ja muut ulkoiset 

edellytykset täyttyisivät, tämäkään ei vielä takaa eettisyyden toteutumista,  ̶  kasvattaja on 

ratkaisevassa osassa lapsen ja resurssien välissä. 

Tämän tutkielman aihepiiri on ollut minulle hankala. Minulle itselleni aiheutti eettistä 

ristiriitaa kirjoittaa epäkohdista, joita kasvatushenkilöstö on jo vuosia ja toistuvasti, nostanut 

esille ja vielä tunnustaa, että siinä kuuluu totuuden ääni. Ristiriitaa siksi, että haluan uskoa 

positiivisuuden rakentavaan vaikutukseen ja nyt kuitenkin koen tutkimukseni yhtyvän 

negatiivisuuden valituskuoroon. Toisaalta, voiko nostaa epäkohtia esille uskottavasti, jos ei 

kirjoita ikäviäkin asioita? Valitsenko hyvän tai pahan, painottamalla työn imun 

mahdollisuuksia tai eettisiä kuormittavuustekijöitä? Ottaako tutkielmani kantaa siten, että 

vaikka on merkittäviä kuormittavuustekijöitä, pätevät ja positiiviset ammattilaiset selättävät 

ne asenteellaan ja valittajat ovat huonoja työssään? Missä menee raja siihen, että positiivisuus 

ei enää riitä? Lisäksi heräsin pohtimaan, mikä on luotettava ja neutraali indikaattori, jos 

eettisesti rakennetut tutkimukset eivät sitä ole? Ovatko olosuhteet ja resurssit vasta sitten 



 

27 

 

oikeasti ja todistettavasti huonot, kun ala ei olekaan enää niin houkuttava? Vai sitten kun 

varhaiskasvatuksen laatu todetaankin kehnoksi, vaikka henkilöstön koulutus ja osaaminen 

ovat huippuluokkaa? Onko eettinen dilemma tässä se, että osoittamalla todeksi henkilöstön 

tyytymättömyyden mahdollisuuksiinsa tehdä työtä hyvin, kyseenalaistan samalla 

varhaiskasvatuksen laadun, joka on melkein tabu, ja jota ei ainakaan alan asiantuntijan pitäisi 

koskaan lähteä suureen ääneen kyseenalaistamaan? Tähän ilmiöön Keltikangas-Järvinen 

(2013, 73) viittaa, ihmetellen lastentarhanopettajien vaikenemista havainnoistaan 

ryhmäkokoon ja lasten hyvinvointiin liittyen.  

Vaikka tutkimukseni kohteena ei ollut varsinaisesti vaikutukset tai heijastumat lapseen, 

nousee tutkielmassani esiin lapsi, kaiken keskiössä. Ryhmän kokoonpanon muutosten suorien 

vaikutusten lisäksi lapseen heijastuvat kasvatushenkilöstönkin saamat osumat. Tässä 

tutkielmassa ei otettu tarkasteluun perheen hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia, esimerkiksi 

subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen seurauksena. Olisiko sieltä löytynyt vielä 

yksi lapseen heijastuva tekijä? VakaVai-hankkeen kyselyiden pohjalta laadittavat raportit 

valmistuvat aikanaan, toivottavasti sieltä löytyy joku voittaja, muutenhan nämä säästöihin 

tähtäävät toimenpiteet olisivat aivan turhat.  

Tutkielmassani pyrin vastaamaan kahteen kysymykseen. Eettisen kuormittuneisuuden ja 

ryhmän kokoonpanon välisten yhteyksien löytäminen oli selkeästi tutkimuskysymyksistäni 

haastavampi. Löysin kyllä aiheen ympärillä liikkuvia artikkeleita ja muuta kirjallisuutta, 

mutta niissä ei aina selkeästi otettu kantaa asiaan tai osoitettu kiistatta yhteyksiä. Jätin tämän 

perusteella joitain lähteitä käyttämättä, vaikka ne liittyivätkin aiheeseeni. Ehkä tämä kertoo 

jonkinlaisesta aukosta tutkimuskentällä. Tätä aukkoa paikkaa osaltaan VakaVai-hanke 

valmistuessaan kokonaisuudessaan. Toiseen kysymykseeni, joka pyrki selvittämään 

kasvattajuuteen liittyviä odotuksia ja odotuksia esittäviä tahoja, tutkimukseni onnistui 

vastaamaan hyvin. Minulle tutkijana oli opettavaa se, että vaikka keskusteluissa useiden 

tuttujen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa kuulin monenlaista kokemusta eettisestä 

kuormittuneisuudesta ryhmän kokoonpanoon liittyen, ei sillä ollut arvoa oman tutkimukseni 

kannalta, joka oli siis kirjallisuuskatsaus. 

Mitä haluaisin tutkia jatkossa tämän aihepiirin ympäriltä? Haluaisin tutkia sitä, mitä 

mahdollisuuksia positiivisuudella ja työn imulla olisi päiväkotikontekstissa (ks. Hakanen, 

2011; Nislin, 2016, 14 ja 15). Tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää tietämystä psyykkisen 

työhyvinvoinnin kentältä ja ottaa yhdeksi mitattavaksi tekijäksi työntekijöiden eettisen 
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kuormittuneisuuden. Näiden asioiden yhteyttä olisi hyvä tutkia suhteutettuna 

varhaiskasvatuksen laatuun. 

Tutkielmani kuitenkin vahvistaa, että kaikkea ei voi jättää pelkän positiivisuuden varaan, vaan 

päiväkodin resurssien merkitykseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, työntekijän eettisen 

kuormituksenkin vuoksi. Uskon, että nämä kaksi yhdessä, positiivisuuden puhkuminen ja 

riittävät resurssit, olisivat aika hyvä pohja lähteä rakentamaan laadukasta varhaiskasvatusta. 
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