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Tämän pro gradun tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on 

pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. Tutkimuksessa haluttiin myös 

selvittää, miten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat yhteistyötä heidän välillään. 

Tutkimuksessa haetaan tietoa päiväkodin johtajien käsityksistä jaetusta pedagogisesta 

johtajuudesta. Jaettu pedagoginen johtajuus toimii tutkimuksessa pedagogisen yhteistyön 

määrittelemisen apuna. 

Tutkimus jakaantuu kahteen teoriaosaan. Ensin tutkimuksessa kuvataan yhteistyön 

määrittelyä, yhteistyötä varhaiserityisopettajan kanssa sekä yhteistyötä estäviä, edistäviä ja 

kehittäviä tekijöitä. Toinen teoriateema on pedagogisen johtamisen jakaminen, jossa 

käsitellään pedagogista ja jaettua johtajuutta sekä lopuksi jaetun pedagogisen johtajuuden 

rakentumista. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pedagogista johtamista arvostetaan ja sitä pidetään 

tärkeänä johtamisvastuuna päiväkodin johtajan työssä. Pedagogiselle johtamiselle jää 

kuitenkin edelleen liian vähän aikaa arjen työssä. Pedagoginen johtajuus tarvitsee 

toteutuakseen yhteisesti jaetut visiot ja strategiat varhaiskasvatustoiminnasta sekä jatkuvan 

pedagogisen keskustelun mahdollistamisen työyhteisössä. Pedagogisen johtamisen vastuita 

tulisi jakaa. Varhaiserityisopettaja nähtiin tässä varteenotettavana kumppanina. 

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin päiväkodin johtajien ja varhaiserityisopettajien välisen 

pedagogisen yhteistyön olevan vielä melko selkiytymätöntä. Tähän saattoi osaltaan vaikuttaa 

se, että varhaiserityisopettajien työtä johdetaan hallinnollisesti eri kautta. Yhteistyö oli 

kehittymässä tarkoituksenmukaisemmaksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

hyödyntäminen yhteistyön välineenä oli vasta kehittymässä.  
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The aim of this pro gradu is to find out which kind perceptions the day-care center administra-

tive have about pedagogical cooperation with Early Childhood Education special teachers. 

The study also wanted to find out how the basis of Early Childhood Education plan guides 

the cooperation between the administrative leader and teachers. The research seeks infor-

mation about the perceptions of day-care center administrative leaders concerning distributed 

pedagogical leadership. In this research the shared leadership runs for to help in defining 

pedagogical cooperation. 

 

The research is divided into two theoretical parts. First, the study describes the definition of 

co-operation, co-operation with early childhood teacher, and factors that prevent, promote and 

develop the co-operation. The second theoretical theme is distributed pedagogical leadership, 

which deals with pedagogical and shared leadership. Finally the study deals with how distrib-

uted pedagogical leadership is constructed. 

 

The results of the study showed that pedagogical management is valued and is considered to 

be a major responsibility for leadership in the work of a day-care center administrative leader. 

There is constantly too little time for pedagogical management at everyday work. Commonly 

shared visions and strategies of ECE are needed for achieving real pedagogical leadership.  

Also continuous pedagogical discussion in the work community is required. Pedagogical 

leadership responsibilities should be shared. Here a teacher in special ECE is seen as a worthy 

partner. 

 

In addition, the study found pedagogical co-operation between day-care center administrative 

leaders and ECE special teachers to be fairly unclear. This could be due to the fact that the 

work of ECE special teachers is managed administratively across the board. Co-operation was 

developing more appropriate. Utilizing the Basics of ECE as a tool for cooperation was just 

emerging. 
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1 JOHDANTO 

 
 

Viime aikoina varhaiskasvatukseen on kiinnitetty ilahduttavan paljon huomiota varsinkin 

uudistuneiden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (jatkossa vasu) myötä. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman (jatkossa lapsen vasu) laadinnasta tuli normi 1.8.2017 eikä se 

ole enää suositus, kuten aikaisemmin. Vasutyöskentely ei kuitenkaan rajoitu pelkästään lapsen 

vasuun vaan kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen 

varhaiskasvatuksessa. Sen aikaansaamiseksi tarvitaan vahvaa pedagogista johtajuutta sekä 

varhaiskasvatuksen eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Varhaiskasvatuksessa tuen tarpeen 

havainnointi ja tuen antaminen kuuluu koko henkilöstölle heidän koulutuksensa, vastuidensa 

ja työnkuviensa mukaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016.) Lisäksi on havaittu 

lasten varhaisen tuen tarpeen lisänneen monialaisen yhteistyön tarvetta (Korkalainen, 2009, 

14). 

 

Päiväkodin johtajat ovat yhteistyössä tärkeä linkki. He vastaavat päiväkodin pedagogisesta 

johtamisesta ja luovat sille rakenteet. Se ei ole helppo tehtävä. Tutkimukset ja selvitykset 

osoittavat pedagogiselle johtamiselle jäävän entistä vähemmän aikaa hallinnollisten tehtävien 

vyöryessä tilalle. (Fonsén 2014, 189)Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että pedagoginen 

johtaminen mielletään samaan aikaan johtajan tärkeimmäksi johtamisen alueeksi (Heikka, 

2014, 22.) 

 

OAJ suoritti yhdessä Lastentarhanopettajaliiton kanssa kyselyn päiväkodin johtajille keväällä 

2017. Kyselyllä selvitettiin varhaiskasvatuksen ja sen johtamisen valtakunnallista tilannetta 

kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kyselyssä tehtiin kriittinen havainto 

koulutuksen ja osaamisen tarpeesta varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtamisessa. Noin 

puolet kyselyyn vastanneista johtajista kokee tarvitsevansa lisää osaamista ja koulutusta 

pedagogiikan johtamiseen. Huoli on ajankohtainen, koska velvoittavat pedagogiset 

varhaiskasvatussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2017 koko maassa. (OAJ, 2017, 16.)  

 

Kiinnostukseni pedagogista yhteistyötä kohtaan heräsi ensimmäistä kertaa opiskellessani 

erityisopettajan opintoja Oulun yliopistossa. Ajattelin tuolloin, että olisi oman 
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ammatillisuuteni vuoksi tärkeää tutkia pedagogisen yhteistyön merkitystä 

varhaiserityisopettajan näkökulmasta. Tiedetään, että varhaiserityisopettajan työ perustuu 

mitä suurimmassa määrin yhteistyölle eri tahojen kanssa. Olin hakeutumassa 

varhaiserityisopettajan tehtäviin siinä vaiheessa, kun pohdin tutkimusasetelmaani ja lopulta 

tulin siihen tulokseen, että voisi olla hedelmällisempää saada tietoa päiväkodin johtajien 

käsityksistä varhaiserityisopettajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä kuin toisinpäin. Minulle 

tulisi lopulta kuitenkin kertymään kokemuksia ja käsityksiä pedagogisesta yhteistyöstä 

päiväkodin johtajien kanssa. Tutkimuksen luotettavuuteen olisi voinut vaikuttaa oma tuleva 

roolini varhaiserityisopettajana. En ehkä olisi osannut olla tarpeeksi objektiivinen 

haastatellessani varhaiserityisopettajia tutkimukseen tai myöhemmin tulkitessani aineistoa. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millainen käsitys päiväkodin johtajille on 

muodostunut pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. Olen kiinnostunut 

myös siitä, miten uusi vasu vaikuttaa pedagogiseen yhteistyöhön varhaiserityisopettajan 

kanssa. Haluan selvittää ohjaako se yhteistyötä taustalla ja antaako se yhteistyölle lisäarvoa. 

Varhaiskasvatuksessa yhteistyötä ohjaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) 

lisäksi Varhaiskasvatuslaki (36/1973). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luo pohjan 

päiväkodin johtajan pedagogiselle johtajuudelle, johon myös yhteistyö varhaiserityisopettajan 

kanssa linkittyy. 

Oulussa, mistä olen tutkimukseni aineiston kerännyt, käytetään nimikettä 

varhaiserityisopettaja aikaisemman erityislastentarhanopettaja nimikkeen sijasta. Arkikielessä 

käytetään myös lyhennettä VEO. Oman kokemukseni mukaan päiväkodin johtajien ja 

varhaiserityisopettajien välinen yhteistyö on ollut melko vähäistä ja selkiytymätöntä. 

Varhaiserityisopettajilla ovat olleet liian suuret alueet hoidettavanaan, jolloin yhteistyölle on 

väistämättä jäänyt liian vähän aikaa. Uskon, että halua yhteistyöhön on. Erityisopettajan 

opinnoissa laatimani lopputyön aiheena oli Varhaiserityisopettajan työnkuva, jota varten 

selvitin sen hetkisen tilanteen varhaiserityisopettajien työn alueiden koosta Oulun 

kaupungissa. Vuonna 2016 yhdellä varhaiserityisopettajalla Oulussa oli keskimäärin n. 425 

lasta alueellaan. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuosituksen (SAHT, 

2007, 57) mukaan valtakunnallisella tasolla tulisi erityislastentarhanopettajia olla noin yksi 

250 päivähoitoikäistä lasta kohden, jotta palvelujen tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan 

riittävän hyvin. Nyt tilanne on hiukan parempi, koska useita varhaiserityisopettajia on 

palkattu Oulun kaupunkiin vuoden 2016 jälkeen.  
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Tutkimukseni kuuluu varhaiskasvatuksen tieteenalaan. Olen hyödyntänyt tutkimuksessani 

ajankohtaista tutkimustietoa varhaiskasvatuksen johtajuudesta, jota onkin ilahduttavan paljon 

saatavilla tänä päivänä. Yhteistyöstä julkaistua tutkimustietoa olen myös käyttänyt hyväkseni. 

Lisäksi tärkeitä asiakirjoja tutkimukselleni ovat olleet Varhaiskasvatuslaki (2014) ja 

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016).  

 

Tutkielmani luvuissa 2 ja 3 keskityn tutkimukselleni merkityksellisen teoriatiedon 

esittämiseen. Taustoitan yhteistyötä ja sen määrittelyä. Selvitän tekijöitä, jotka säätelevät 

yhteistyötä päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan välillä. Syvennyn erittelemään myös 

yhteistyötä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Luvussa 3 käsittelen pedagogisen johtajuuden 

jakamista. Etenen tutkielmassani tutkimustehtävän (luku 4) ja tutkimuksen toteuttamisen 

(luku 5) esittämisen kautta tutkimuksen tulosten selvittämiseen (luku 6). Pohdintaluvussa 

(luku 7) teen johtopäätökset tutkimuksestani. 
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2 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Päiväkodin johtaja tekee monialaista yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Suurin osa tehtävästä 

yhteistyöstä liittyy lapsiin ja perheisiin. Yksi tärkeä yhteistyökumppani on 

varhaiserityisopettaja. Keskityn tässä luvussa määrittelemään yhteistyötä sekä selvittämään, 

mitkä asiakirjat vaikuttavat päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan yhteistyön taustalla. 

Tuon esille myös yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä.   

 

 

2.1 Yhteistyön taustaa ja määrittelyä 

 

Yhteistyön taustaa 

Yhteistyö on useimmille hyvin tuttu ja arkipäiväinen termi, joka on yleensä niin itsestään 

selvänä pidetty, ettei sitä välttämättä vaivauduta määrittelemään. Yhteistyön määritelmät 

vaihtelevat tutkimuksissa eri tieteenalojen välillä. Yhteistyötä on tutkittu paljon erilaisista 

näkökulmista. Tarkastelen niistä omaan tutkielmaani soveltuvia yhteistyötä tarkastelevia 

tutkimuksia lyhyesti. 

 

Kaukoluoto (2010) tutki kasvatusyhteistyötä yhteiskunta- ja kasvatustieteisiin kuuluvassa 

väitöksessään. Hän etsi tutkimuksessaan vastausta kysymykseen, millaista on suomalaisen 

päiväkodin kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa ja miten sitä voidaan kehittää. 

Tutkimuksen päätuloksena Kaukoluoto esittää konseptin varhaisen tuen päiväkodista. 

Tutkimus pureutui varhaiskasvatuksen yhteisölliseen kehittämiseen ja erityisesti päivähoidon 

kasvatusyhteistyön kehittämiseen. (Helenius, 2010, 696; Kaukoluoto, 2010.) Jormakka (2011, 

17) selvitti lisensiaatin tutkimuksessaan alueellisten erityislastentarhanopettajien työn 

muotoutumista lähipäiväkotiympäristössä sekä henkilöstön kokemuksia yhteistyöstä alue - 

eltojen (alueellinen erityislastentarhanopettaja) kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli hakea 

ymmärrystä työn muotoutumisesta prosessina. Tutkimuksessa havaittiin, että alue - eltojen ja 
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päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstön välinen yhteistyö muovasi työtapoja ja sai aikaan 

kokemuksen yhteisestä työstä, joka perustui jokaisen osaamisen arvostamiseen. 

 

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvässä väitöskirjassaan Isoherranen (2012) tarkastelee 

moniammatillisen yhteistyön haasteita ja ilmiöitä, joita eri asiantuntijat kohtaavat, kun heidän 

organisaatiossaan lähdetään kehittämään moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillisen 

yhteistyön rakentumiselle ovat tärkeitä mm. motivaatio, tiimityöskentelytaitojen hallinta, 

yhteiset arvot ja toimintatavat ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka muodostuu yhteisten 

kokemusten, yhdessä oppimisen ja yhteisen ajan kautta. (Isoherranen, 2012, 5, 146, 147.) 

D´Amourin, Ferrara-Videlan, Rodriguezin & Beaulieun (2005, 118-119) terveysalaan  

kuuluvassa meta-analyysissä keskeisiksi yhteistyön käsitteiksi muodostui jakaminen 

(sharing), kumppanuus (partnership), keskinäinen riippuvuus (interdipendency) ja valta 

(power). Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tunnistaa käsitteellisiä kehyksiä, jotka voisivat 

parantaa ymmärrystä terveydenhuollon näkökulmasta. Analyysissä jakamisella tarkoitetaan 

vastuun, päätöksenteon, terveysfilosofian, arvojen, tiedon ja suunnittelun jaettua vastuuta. 

Kumppanuus nähdään avoimena ja rehellisenä kommunikaationa, keskinäisenä 

luottamuksena, yhteisinä tavoitteina ja toisen osaamisen kunnioittamisena. Keskinäinen 

riippuvuus on taas ymmärrystä ja tietoisuutta yhteistyön merkityksestä potilaan tarpeisiin 

vastaamisen tilanteessa. Valtaa jaetaan tiimissä, joka perustuu jäsenten tietoon ja osaamiseen. 

Samankaltaiseen yhteistyön määrittelyyn päätyy myös Petri (2010, 73-80) analyysissään, 

jossa hän tarkasteli moniammatillisuuteen liittyviä tutkimusartikkeleita vuosilta 1996-2007. 

 

Yhteistyön määrittelyä 

Lewis (2006, s. 200) mainitsee yhteistyön voivan olla yhteisten tavoitteiden toteuttamista, 

yhdessä työskentelyä, tiedon tai materiaalien jakamista, vuorovaikutusta, joka on kestänyt 

pidempään tai tapa ratkaista ongelmia. Yhteistyö on koordinoitua toimimista yhdessä 

yhteisten tavoitteiden eteen, jossa toteutuu yhdessä toimimisen ilo ja jossa sosiaaliset suhteet 

vahvistuvat. Peters & Manz (2007, s.119) toteavat, että yhteistyön edellytyksinä pidetään, että 

osallistujat tarvitsevat yhteistyötä suoriutuakseen tehtävästä. Yhteistyön kautta osallistujat 

ryhtyvät arvostamaan toistensa näkemyksiä ja ideoita. Sujuva yhteistyö tuottaa palkitsevia 

kokemuksia (Isoherranen, 2008, 27).  

  

Englannin kielessä käytetään usein sanoja cooperation ja collaboration puhuttaessa 

yhteistyöstä tai yhteistoiminnasta. Nummenmaa (2007, 48) käyttää englanninkielisistä 
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sanoista johdettuja yhteistyötä kuvailevia nimityksiä ko-operaatio tai kollaboraatio. Ko-

operaatiossa eri asiantuntijaryhmillä on yhteinen ongelma tai tavoite, jonka hoitaminen 

jaetaan ryhmien kesken. Yleensä toisella osapuolella on enemmän valtaa tai asiantuntijuutta 

suhteessa toiseen. Kollaboraatiolla tarkoitetaan toimintaa, joka perustuu yhteiseen 

tavoitteeseen ja jossa yhteistyöllä rakennetaan yhteistä ymmärrystä tarkasteltavasta ilmiöstä. 

Toisaalta yhteistyössä kaikilla voi olla asiantuntemusta ja mahdollisuus oppia toisiltaan 

(Paulsen, 2008, 313).  

Sekä varhaiskasvatuslaissa että varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan termi 

monialainen yhteistyö.  Monialaisella yhteistyöllä voidaan viitata eri ammattikuntien väliseen 

yhteistyöhön organisaatioiden sisällä tai eri organisaatioiden välillä (Leathard 2003a, 335). 

Pärnän (2012, 50) mukaan monialainen yhteistyö on erilaisen koulutuksen saaneiden, eri 

ammattinimikkeillä ja erilaisista taustoista tulevien työntekijöiden kykyä tehdä yhteistyötä 

tuomalla oman erityisosaamisen ja tiedon yhteiseen käyttöön asiakkaan parhaaksi. 

Monialaisessa yhteistyössä jaetaan mm. tietoja, taitoja ja kokemuksia yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi (Määttä, 2007, 15-16). Monialaisessa yhteistyössä päätöksistä neuvotellaan ja 

sitoudutaan tavoitteelliseen yhteistoimintaan (Pärnä, 2012, 50). D´Amour (2005) kuvaa 

moniammatillisen yhteistyön strukturaatiomallissaan yhteistyötä dynaamisena, aktiivisesti 

kehittyvänä, muuntuvana ja muuntavana prosessina, joka etenee vaiheittain. Prosessissa voi 

olla myös mahdollisuus ammatillisten rajojen ylittämiseen.  

Varhaiskasvatuksessa monialaisuudella tarkoitetaan ammattilaisten välistä suunnittelua, 

tavoitteiden määrittelyä sekä yhteistyön koordinoimista (Nykänen, 2010, 54, 59). 

Aikaisemmin varhaiskasvatuksessa käytettiin nimitystä moniammatillisuus, kun tarkoitettiin 

kasvattajayhteisön yhteisen toimintakulttuurin rakentamista (Vasu, 2005, 16). Termit ovat 

hyvin lähellä toisiaan. Moniammatillisuudella voidaan tarkoittaa eri ammattiryhmiin 

kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä sekä yhdessä työskentelyä työryhmissä ja verkostoissa, 

joissa keskeisenä tavoitteena on ”moninäkökulmaisuuden” kehittyminen, joissa jaetaan valtaa, 

tietoa ja osaamista (Nummenmaa, 2011, 178). 

 

Varhaiskasvatuksen monialaisissa tiimeissä jäsenillä on keskenään erilaista asiantuntemusta. 

Kun osaamista jaetaan, luodaan sellaista tietoa, jota ei yksittäinen asiantuntija pysty 

tuottamaan. (Kontu & Suhonen, 2006, 31.) Keskeistä monialaisessa työskentelyssä on 

vastavuoroinen tiedonsiirto, tuen tarpeiden selvittäminen, ilmoitusvelvollisuus ja 

suunnitelmayhteistyö. Eri alojen työntekijöiden sekä lapsen ja perheen yhteistyötä ohjaa 
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yksilöllisten suunnitelmien tekeminen yhdessä lasten ja perheiden kanssa. (Perälä ym. 2012, 

22−23.)  

 

Monialaisessa tiimissä voi olla mukana eri alojen asiantuntijoita, kuten mm. puheterapeutti, 

toimintaterapeutti, psykologi, lastensuojelun työntekijä, terveydenhoitaja, lääkäri, 

varhaiserityisopettaja, koulun erityisopettaja, kuulohoitaja ja diabeteshoitaja. Lapsen etu ja 

hyvinvointi ovat aina keskiössä mietittäessä tuen järjestämistä. Varhaiserityisopettajan 

vastuulla on järjestää monialaiset neuvottelut niin, että vanhempien sekä asiantuntijoiden 

äänet tulevat kuulluksi luottamuksen ilmapiirissä (Kontu & Suhonen, 2006, 32). 

Tapauskohtaisesti harkitaan, ketkä ammattilaiset osallistuvat yhteistyöhön (EOSP, 2014, 

44). Usein myös päiväkodin johtajan läsnäolo on tarpeellinen, varsinkin jos neuvottelussa 

päädytään sellaiseen ratkaisuun, johon vaaditaan johtajan päätöstä. 

 

 

2.2 Yhteistyötä säätelevät tekijät varhaiskasvatuksessa 

 

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) määrittelee laadukkaan 

varhaiskasvatuksen toiminnaksi, joka edellyttää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyön 

tavoitteena on tukea lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä niin, että jokainen lapsi saa oman 

kehityksensä ja tarpeidensa mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Yhteistyön toteutumisesta 

ja suunnitelmallisuudesta vastaavat varhaiskasvatuksen järjestäjät. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 32.) 

Varhaiskasvatuslaki (36/1973) mainitsee sanan yhteistyö yhteensä 9 kertaa. Neljässä kohdassa 

yhteistyö-termi liittyy varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan ja yhdessä kohdassa yhteistyö-

termiä käytetään, kun avataan lapsen tuen tarpeen järjestämistä. Lain 2 a § listataan 

varhaiskasvatuksen kymmenen tavoitetta, joista seitsemännessä kerrotaan yhteistyöstä 

seuraavasti: 

”Tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea 

varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.” 

Varhaiskasvatuslain pykälässä 11 e § säädetään yhteistyöstä seuraavasti: 
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”Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, 

liikunnasta ja kulttuurista, sosiaalihuollosta, lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta 

ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen 

kanssa.” 

Varhaiskasvatuslaki (2014) määrittelee varhaiskasvatuksen arvioinnin lakisääteiseksi 

tehtäväksi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on asetettu riippumattomaksi ja 

ulkopuoliseksi asiantuntijaorganisaatioksi. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta 

korkeakoulutukseen. Sen tehtävänä on arvioinnin toteuttaminen, laadunarviointiin ja – 

hallintaan liittyvät kehittämis- ja konsultointitehtävät sekä järjestäjien tukeminen itsearviointi 

tehtävissä (laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 § 

muuttamisesta, 582/2015).   Karvin tekemän selvityksen mukaan lasten ja perheiden 

palvelujen tulee muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuksia, joissa lapsi perheineen saa joustavasti 

tarvitsemansa palvelut. Monialaista yhteistyötä koskeva säännös varhaiskasvatuslaissa (2014) 

on uusi. (Karvi, 2017, 7, 16.) 

 

Varhaiskasvatuksessa yhteistyötahoilla tarkoitetaan alueellisia ja paikallisia toimijoita, joiden 

kanssa on luontevaa tehdä yhteistyötä, kuten esim. neuvola, lastensuojelu, perusopetus, 

kulttuuripalvelut. Yhteistyön merkitys korostuu silloin, kun huoli herää lapsen kasvusta, 

kehityksestä ja oppimisesta. Tuen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että kaikki 

osapuolet osallistuvat yhteistyöhön. Lapsen edun ensisijaisuus ohjaa monialaista yhteistyötä 

ja sitä toteutetaan ensisijaisesti huoltajan suostumuksella. Yhteistyötä tehtäessä tulee 

noudattaa tietojen antoa ja salassapitoa koskevia säännöksiä. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, 53) 

Paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissaan jokainen varhaiskasvatuksen toimintayksikkö 

täsmentää yhteistyöhönsä liittyviä käytänteitä. Yhteistyön tavoitteet, rakenteet ja toimintatavat 

selvennetään. Lisäksi paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan 

yhteistyömuotojen arvioinnin käytännöt. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, 34) 
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2.3 Päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan välinen yhteistyö 

 

Varhaiskasvatuslaki (2014) ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) eivät määrittele 

päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan yhteistyön määrää tai laatua. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 32, 33) kerrotaan huoltajien kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä yhteistyöstä lapsen, huoltajan ja 

asiantuntijoiden kanssa tuen aikana. 

Paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa voidaan tarkentaa yhteistyön rakenteita. Oulun 

varhaiskasvatussuunnitelmassa yhteistyön tavoitteiksi on listattu lapsen kasvatuksen 

yhdenmukaisuus, jatkuvuus sekä lapsen kasvun riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja 

tukeminen. Yhteistyötä kehitetään sivistys- ja kulttuuripalveluiden alueellisella 

toimintamallilla. (Oulun kaupungin linjaukset, 2016, 44.)  Alueellista toimintamallia ei 

selitetä sen enempää. Mainintoja ei myöskään löydy johtajan ja varhaiserityisopettajan 

yhteistyöstä.  

Oulussa, mihin tutkimukseni paikallistuu, varhaiserityisopettaja tekee yhteistyötä päiväkodin 

johtajan kanssa säännöllisesti. Jokainen johtaja luo itsenäisesti omat yhteistyökäytänteet 

varhaiserityisopettajan kanssa. Yhteistyön käytäntöjä on niin monta kuin on johtajaakin. 

Varhaiserityisopettajat eivät ole Oulussa suoraan päiväkodin johtajien alaisia, vaikka 

työskentelevätkin samassa organisaatiossa. Varhaisen tuen alueellinen palveluvastaava johtaa 

alueensa varhaiserityisopettajien työtä. Päiväkodin johtajat työskentelevät päiväkodeissa 

yhteistyössä varhaiserityisopettajien kanssa.  Heitä sitoo yhteinen perustehtävä ja päämäärä, 

jotka luovat puitteet yhteistyölle. Yhteistyö saattaa olla hyvin kirjavaa koko kaupungin 

mittakaavassa, koska yhteistyölle ei ole laadittu selkeitä raameja. 

Pro gradu-tutkielmia on laadittu varhaiserityisopettajan yhteistyöstä muiden toimijoiden 

kanssa. Kuusiholma (2016) tutki pro gradussaan konsultoivien erityislastentarhanopettajien 

monialaista yhteistyötä. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa olivat yhteistyökumppanit, 

yhteistyötoimet sekä yhteistyötä hankaloittavat tekijät. Tulosten mukaan konsultoivien 

erityislastentarhanopettajien työ koostui lapsen tuen arvioinnista ja suunnittelusta, 

varhaiserityiskasvatuksen kehittämisestä, tiedon ja päätöksenteon jakamisesta, pedagogisesta 
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ohjauksesta sekä lisäkoulutuksesta. Monialaista yhteistyötä hankaloittavina tekijöinä koettiin 

jonkin verran ajanpuute ja yhteistyökumppaneiden vaihtuvuus. (Kuusiholma, 2016, 30-36.) 

Yhteistyö voi vaikeutua myös epäselvästä roolijaosta (Korkalainen 2009, 146). 

Sippola (2015) kartoitti tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyön 

rakentumista. Erityisesti tutkimuksessa haettiin vastauksia siihen, millaisia tekijöitä hyvä 

yhteistyö sisältää. Tutkimus osoitti, että tavoitteellinen tiedonsiirto ja yhteinen käsitteistö, 

yhteiset arvot ja toimijoiden välinen työn arvostus ja vuorovaikutustaidot kuuluivat hyvään 

ammatilliseen yhteistyöhön. Myös riittävä saavutettavuus, koko- ja aikaresurssit, toimivat 

käytänteet, yhteinen pohdinta ja ideointi koettiin muodostavan hyvää yhteistyötä. Toisaalta 

oman ammatillisen osaamisen kehittyminen oli merkittävä yhteistyön tulos. (Sippola, 2015, 

51-72.) 

 

 

2.4 Yhteistyötä estävät ja edistävät tekijät 

 

Yhteistyön toimivuus on erittäin tärkeää päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan välillä. 

Kummatkin tekevät työtä saman päämäärän edistämiseksi. Työnkuvat poikkeavat toisistaan ja 

se vaati yhteistyöltä toisen työn arvostamista ja kunnioitusta.  Kummatkin tuovat oman 

asiantuntijuutensa yhteiseen käyttöön. Pärnä (2012) tarkasteli tutkimuksessaan 

Lastensuojelullisen varhaiskuntoutuksen kehittämisen ja toteuttamisen -kehittämishankkeessa 

saatuja kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Tutkimuksessa 

havaittiin, että moniammatillinen yhteistyö on prosessi, joka sisältää resurssien, vastuun ja 

osaamisen jakamista. Uudet yhteistyökäytännöt juurtuvat työyhteisöjen 

organisaatiokulttuureihin parhaiten, kun prosesseja kehitetään yhteistyössä. (Pärnä, 2012, 

5,6.) 

 Kanadassa toteutetun SEIPCLE-projektin (The South Eastern Interprofessional Collaborative 

Learning Environment) tavoitteena oli arvioida ja kehittää monialaista yhteistyötä 

terveydenhuollossa. Yhtenä tarkoituksena projektissa oli saada tietoa monialaista yhteistyötä 

edistävästä ja hankaloittavista tekijöistä. Epätietoisuus toisten rooleista ja ammatillisesta 
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osaamisesta hankaloitti merkittävästi monialaisen yhteistyön onnistumista. (Byrnes, 

O´Riordan, Schroder, Chapman, Medves, Paterson & Grigg, 2012, 181-182.)  

Hoppari (2014) tutki moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksessa. Tutkimusta varten 

oli haastateltu yhtä päiväkodin johtajaa, kolmea konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa ja 

kolmea varhaiskasvatuksen asiantuntijaa. Tulokset antoivat suuntaviivoja siihen, miten 

varhaiskasvatuksessa koetaan eri asiantuntijoiden välinen moniammatillinen yhteistyö. 

Tulosten mukaan moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi pitäisi selkeämmin määritellä 

osapuolien  vastuut sekä luoda pysyvät rakenteet yhteistyölle. Tutkimuksessa kiinnitettiin 

huomiota myös yhteistyötä edistäviin ja hankaloittaviin tekijöihin. Niitä olivat tiedon 

jakamisen epäselvät käytännöt, henkilövaihdokset ja organisaatiomuutokset. 

Edistäviä tekijöitä 

Päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan yhteistyö kiteytyy lasten ja henkilöstön 

hyvinvoinnin ympärille. Päämäärätietoisuus ja yhteisesti jaettu arvoperusta luovat perustan 

yhteistyön toimivuudelle. Yhteistyölle pitää olla yhteinen tarve (Pärnä, 2012, 141). 

Onnistunut yhteistyö vaatii laatuun vaikuttavien tekijöiden tiedostamista, jotta yhteistyön 

asettamiin vaatimuksiin päästäisiin (Kvanström, 2008, 192). 

Luottamus edistää yhteistyön syntymistä. Keskinäinen luottamus nähdään erittäin tärkeänä 

yhteistyön säilymisenkin kannalta. (Pärnä, 2014, 144.) Vuorovaikutussuhteen ja luottamuksen 

säilyminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta (Aira, 2012, 60). Luottamukseen liittyy mm. 

tunteet, arvot, rehellisyys ja lojaalisuus (Ilmonen & Jokinen, 2002, 10-12). Ei ole siis 

ollenkaan erikoista, että ihmisten persoonallisuudella ja ominaisuuksilla on merkitystä 

yhteistyön onnistumiseen. Henkilökemioiden sopiessa yhteen, tuntuu yhteistyön tekeminen 

heti alusta alkaen luontevalta. Luottamus toisen ammattitaitoon vapauttaa työntekijän 

vastaamaan omasta osuudestaan yhteistyössä. Avoin ja toimiva kommunikaatio vahvistaa 

luottamussuhdetta. (Pärnä, 2014, 145-147, 152.) 

Luottamuksen lisäksi toisen ihmisen kunnioitus edistää yhteistyötä. Päiväkodin johtajalla ja 

varhaiserityisopettajalla on erilaiset roolit ja vastuualueet, jotka he tuovat yhteiseen käyttöön. 

Pärnän (2014, 185, 186) tutkimuksessa yhteistyöhön osallistuneiden voimaantumista lisäsivät 

toisen arvostaminen ja työryhmässä itsensä tervetulleeksi kokeminen. Molemminpuolista 

kunnioitusta edisti tietoisuus toisen työpanoksesta. Tieto siitä, mitä toisen osapuolen 

osaamiseen ja työalueeseen liittyy (Byrnes ym. 2012, 179). 
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Hedelmälliseen yhteistyöhön pääsemistä helpottaa selkeiden yhteistyötavoitteiden 

julkilausuminen ja vastuun jakaminen sekä selkeä motivaatio yhteistyön tekemiseen 

(Thylefors, Persson & Hellström 2005, 112; Pärnä 2012, 203). Yhteistyön osapuolten hyvät 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot helpottavat yhteistyötä (Korkalainen, 2009, 72). Taitavat 

keskustelutaidot ja kyky dialogisuuteen ovat asiantuntijan keskeistä osaamista (Isoherranen, 

2012, 157). Myös riittävä koulutus ja työnohjaus nähdään yhteistyön vaatimuksina (Karila & 

Nummenmaa 2001, 148). Tiimit, jotka nauttivat organisaation tukea toimivat tehokkaammin 

ja ovat motivoituneempia yhteistyöhön (Oandasan, 2006, 12). 

Isoherrasen (2012, 158) tutkimuksesta ilmeni, että ne tiimit, joissa oli jaettua johtajuutta ja 

avointa vuorovaikutusta, toimivat hyvin. Toisaalta päiväkodin johtajat pitävät 

johtajuusvastuiden jakamista vaikeana henkilöstön kanssa (Heikka, 2014, 12). 

Varhaiskasvatuksen toimijat liittivät vastuun pedagogisesta johtamisesta ensisijaisesti 

päiväkodin johtajan tehtäviin (Heikka, 2016, 51). Vastuun jakaminen voidaan kuitenkin 

nähdä yhteistyön toteutumiselle erittäin tärkeänä edellytyksenä. 

TAULUKKO 1. Yhteistyötä edistäviä tekijöitä 

Saman käsitteistön ja kielen puuttuminen Epätietoisuus toisen roolista ja 

ammatillisesta osaamisesta 

Kiire Päämäärän puuttuminen 

Työntekijöiden vaihtuvuus Varatun ajan vähyys 

Ristiriidat johtajan kanssa Keskustelu, joka ei johda mihinkään 

Johtajan rohkeus puuttua epäkohtiin Yhteistyölle ei selviä rakenteita 

 

Estäviä tekijöitä 

Yhteistyötä estäviä tai hankaloittavia tekijöitä on useita. Yhteistyölle varatun ajan vähyys 

(Korkalainen, 2009, 146), kiire ja saman päämäärän puuttuminen eivät tue yhteistyön 

rakentumista. Kuitenkin keskustelu yhteisistä tavoitteista, toisen osapuolen osaamisesta ja 

työalueista, yhteistyön mahdollisuuksista ja merkityksistä rakentavat luottamuksellista 

yhteistyösuhdetta (Byrnes ym. 2012, 179). Tämä kaikki vaatii aikaa. Varhaiskasvatuksessa 

työntekijöiden suuri vaihtuvuus heikentää yhteistyön onnistumista (Karila & Nummenmaa 

2001, 148). Työntekijöiden pysyvyyteen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota. Myös siihen, 

että yhteistyön osapuolet käyttäisivät samaa käsitteistöä ja kieltä tehdessään yhteistyötä. 
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Yhteistyön onnistumista estää merkittävästi osapuolten epätietoisuus ammatillisesta 

osaamisesta, kuten SEIPCLE-projektissa (Byrnes ym., 2012, 181) havaittiin. 

Korkalainen (2009, 145) havaitsi toimintatutkimuksessaan päiväkodin johtajan ja 

erityislastentarhanopettajan yhteistyön toimivuutta vaikeuttavia tekijöitä.  Ristiriidat johtajan 

kanssa sekä tyytymättömyys johtajien rohkeuteen tarttua tilanteisiin, joissa alaiset eivät toimi 

sovitusti, vaikeuttavat erityislastentarhanopettajien ja johtajien välistä yhteistyötä. 

Mikä tahansa vuorovaikutus ei johda toimivaan yhteistyöhön. Yhteistyö, joka perustuu 

lähinnä keskusteluihin, jotka eivät johda mihinkään, ei ole kovin toimivaa. Aktiivinen ja 

tavoitteellinen vuorovaikutus edistää yhteistyötä. Yhteistyö ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii 

osapuolten aktiivista panostusta, vastuiden ja tulosten jakamista sekä aikaa että voimavaroja 

(Aira, 2012, 50.) 

 

TAULUKKO 2. Yhteistyötä estäviä tekijöitä 

Yhteinen arvoperusta 

Tietoisuus toisen osaamisesta 

Organisaation tuki 

Vastuun jakaminen 

Henkilökemiat 

Yhteinen tarve  

Luottamus 

Hyvät vuorovaikutustaidot 

Kunnioitus 
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3 PEDAGOGISEN JOHTAJUUDEN JAKAMINEN 

 

Varhaiskasvatuksen johtajuutta on tutkittu Suomessa 2000-luvulla monipuolisesti. Eskelinen 

(2015) tarkasteli laadullisessa meta-analyysissään varhaiskasvatuksen johtajuutta Suomessa ja 

havaitsi, että määrällisesti eniten on tutkittu pedagogista ja jaettua johtajuutta. Omassa 

tutkimuksessani pedagoginen ja jaettu johtajuus ovat tärkeitä tulokulmia päiväkodin johtajien 

ja varhaiserityisopettajien välisen pedagogisen yhteistyön ymmärtämiselle. 

Varhaiskasvatuksen johtajuustutkimusten painopisteenä on myös etsiä johtajien ja alaisten 

välisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä subjektiivisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat 

sosiaalisen vaikuttamisen. Johtajan objektiivisten ominaisuuksien sijaan on ryhdytty 

kuvaamaan johtajien ja alaisten välistä suhdetta sekä vuorovaikutuksessa ilmeneviä 

subjektiivisia ominaisuuksia. (Hansen, Ropo ja Sauer, 2007, 555.)  

Käsittelen tässä luvussa pedagogista ja jaettua johtajuutta, joiden määrittelyn kautta edetään 

keskeisimpään osioon eli jaetun pedagogisen johtajuuden ydinsisältöihin. Jaetun pedagogisen 

johtajuuden käsitteen avaaminen on merkityksellistä tutkittaessa päiväkodin johtajien 

pedagogista yhteistyötä varhaiserityisopettajien kanssa.  

  

 

3.1 Pedagoginen johtajuus 

 

Suomessa päiväkodin johtajan vastuut voidaan jakaa viiteen alueeseen; palveluorganisaation 

johtamiseen, työn organisoinnin johtamiseen, asiantuntijuuden johtamiseen, 

varhaiskasvatuksen asiantuntijana olemiseen ja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

johtamiseen. (Heikka & Waniganayake, 2011, 501.) Fonsén & Parrila (2016, 39) toteavat, että 

johtajan rooliin kuuluu osaamisen johtaminen suunnittelijana ja prosessin ylläpitäjänä. 

Pedagoginen johtajuus voidaan nähdä kapasiteetin rakentamisena ja mahdollistamisena 

opettajille tai se voidaan käsittää pedagogisen perustehtävän johtamiseksi, jossa tähdätään 
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yhteiseen oppimisprosessiin (Fonsén & Parrila, 2016, 24; Heikka & Waniganayake, 2011, 

506). 

Laajasti ymmärrettynä pedagoginen johtajuus sisältää oppimiskulttuurin kehittämisen, 

organisaation oppimisen ja osaamisen kehittämisen ja henkilökunnan ammatillisen 

kehittymisen jaetun johtajuuden avulla (Fonsén & Parrila, 2016, 24). Pedagoginen johtajuus 

on vastuun ottamista yhteisesti jaetusta alle kouluikäisten lasten oppimisen ja opettamisen 

tavoitteiden ja metodien ymmärryksestä. Erityisesti opettajilla on merkittävä rooli ja vastuu 

varmistaa, että pedagogiikka toteutuu lasten kykyjen, kiinnostuksen ja tarpeiden 

lähtökohdista. (Heikka & Waniganayake, 2011, 510.)Pedagoginen johtajuus on yhteisön ilmiö 

eikä sitä voi irrottaa arvonäkökulmista (Fonsén, 2014, 35). 

Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna pedagoginen johtajuus voidaan nähdä organisaation 

kasvupotentiaalin ja osaamisen kasvattamiseen liittyvänä ilmiönä. Fonsenin tutkimus 

pedagogisesta johtajuudesta varhaiskasvatuksessa vahvisti pedagogisen johtajuuden ilmiön 

rakentuvan viiden osatekijän varaan, joita ovat arvot, kontekstuaalisuus, organisaatiokulttuuri, 

ammatillisuus ja substanssin hallinta. (Fonsén, 2014, 35.) 

Pedagoginen johtajuus rakentuu kuten palikkatorni pala toisensa päälle vahvistaen 

kokonaisuutta. Fonsén (2014) on kuvannut väitöstutkimuksessaan pedagogisen johtajuuden 

osatekijät palikkatorni-metaforan avulla. Alimman perustason on oltava vankka, jotta se 

kestää muut palaset yläpuolellaan. Selkeän perustehtävän määrittely toimii pedagogisen 

johtajuuden pohjana. Perustehtävän määrittelyyn kuuluu arvokeskustelu ja ymmärrys 

yhteisestä päämäärästä. Tukevan perustehtävän päälle voidaan muodostaa 

varhaiskasvatussuunnitelmatyö, jolla luodaan visio eli kehityslinjat varhaiskasvatukselle. 

Tarvitaan myös strategia eli suunnitelma, miten visiota kohti pyritään. Henkilöstön 

sitoutuminen perustuu toiminnan perusteiden ja päämäärän ymmärtämiselle. Palikkatornin 

huipulla sijaitsee pedagogisen keskustelun yläpitäminen. Sen tarkoituksena on toiminnan 

jatkuva reflektiivinen arviointi. (Fonsén 2009, 2014, 53, 54.) Olen muokannut Fonsénin 

mallia pyramidinmuotoiseksi kuvioksi kuviossa 2. Nimitän sitä pedagogisen johtajuuden 

pyramidiksi. 
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KUVIO 1. Pedagogisen johtajuuden pyramidi 

 

Pedagoginen johtajuus vaatii lisääntynyttä itsenäisyyttä ja autonomiaa varhaiskasvatuksen 

työntekijöiltä. Heikka & Wanaganayake (2011, 507) esittävät artikkelissaan kysymyksen, 

miten varhaiskasvatuksen työntekijät suhteuttavat omat päämääränsä ja tavoitteensa 

organisaation uudistukseen ja ovatko he vain "näyttelijöitä" pedagogisessa johtajuudessa ja 

päätösten tekemisessä vai pelkästään toteuttajien ulkoisia tavoitteita? Tiedetään, että vastuun 

jakaminen pedagogiikasta, kehittämisestä ja muutoksesta on tehokkaan pedagogiikan tärkein 

edellytys. Ottamalla kaikki mukaan pedagogiikan kehittämiseen, saavutetaan parhaat tulokset. 

Pedagoginen johtajuus on jaettua johtajuutta (Fonsén & Parrila, 2016, 29). Tähän on vielä 

matkaa, sillä tutkimuksista on selvinnyt, että pedagogisen johtajuuden katsotaan olevan 

ensisijaisesti päiväkodinjohtajan tehtävä (Fonsén & Parrila, 2016, 51). 
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3.2 Jaettu johtajuus 

 

Suomessa varhaiskasvatukseen liittyviä tutkimuksia jaetusta johtajuudesta ovat tehneet 

Aumala (2014), Halttunen (2009), Heikka (2014), Sillanpää (2010) ja Soukainen (2013). 

Jaettua johtajuutta on tutkittu määrällisesti eniten pedagogisen johtajuuden lisäksi (Eskelinen, 

2015). Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa jaetusta johtajuudesta käytetään usein 

nimityksiä ”distributed leadership” tai ”shared leadership”. Jaettu johtajuus on vieläkin 

käsitteenä ja merkitykseltään jäsentymätön, jolloin on syytä määritellä, miten itse tutkijana 

jaetun johtajuuden käsitettä käyttää. Spillanea ja Gronnia pidetään jaetun johtajuuden 

tutkimisessa pioneereina. Heidän mukaan jaetussa johtajuudessa on kyse useiden yksilöiden 

välisestä toiminnasta, jossa toiminta nähdään kontekstisidonnaisena ilmiönä. (Halttunen, 

2009, 27.) 

Tässä tutkielmassa jaetulla johtajuudella tarkoitetaan johtamisen tapaa, jossa päätöksenteko 

edellyttää keskustelua ja monipuolisten näkökulmien hakemista päätösten tueksi. 

Varhaiskasvatuksen organisaatioissa tiimityö, asiantuntijatyö, monialainen työ ja erilaisissa 

verkostoissa työskentely on arkipäivää.  Se ei sulje pois johtajan positiota, mutta on luonut 

tarpeen omaksua yhdessä tekemisen malleja (Ropo, 2011, 201). Jaettu johtajuus onkin jaettua 

tietoisuutta, vastuuta ja toimintaa, jota johtaja suunnittelee, ohjaa ja koordinoi (Heikka, 2013, 

35). Jaettu johtajuus voidaan nähdä ikään kuin piirakan jakamisena, jossa johtamistehtävät 

jaetaan useamman ihmisen kesken tai piirakan tekemisenä, jossa korostuu tasavertainen 

yhteistyö ja vuorovaikutus johtajan ja henkilöstön välillä (Ropo, 2011, 202). 

Jaettua johtajuutta voidaan toteuttaa monin tavoin. Jaettua johtajuutta voi olla eri 

johtajuustasojen välillä, mutta yhteistä niille kaikille on, että johtamisvastuut ja – tehtävät 

jakaantuvat useille eri henkilöille (Fonsen & Parrila, 2016,45; Halttunen 2009, 141; 

Soukainen, 2015, 64). Jaetun johtajuuden voidaan sanoa olevan osallistavaa ja inklusiivista 

(Hackmann & Wanat 2008, 8; Fonsen & Parrila, 2016,45). Jaettu johtajuus voi olla 

asiantuntijuutta päätöksenteossa, keskustelevaa johtajuutta ja tehtävien jakamista 

henkilökunnan kanssa sekä työhyvinvoinnista huolehtimista. Heikan (2013,12) tutkimuksessa 

jaettu johtajuus näyttäytyy toimintana, jossa eri tasojen johtajuustoiminta kytkeytyy toisiinsa.  

Jaetulla johtajuudella on vaikutusta kasvatus- ja opetustyöhön. Toiminnan ja toimijoiden 

välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus. Jaetun johtajuuden tulisi toimia pedagogisen 
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prosessin tukena (Waniganayaeke & Hujala, 2013). Tutkimuksissa (Gronn, 2000; Spillane, 

Halverson & Diamond, 2004, 5) on havaittu, että jaetulla johtajuudella on keskeinen merkitys 

organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta tämä mahdollistuisi, jaetun johtajuuden tulee 

olla hyvin johdettua, tavoitteellista, suunnitelmallista ja sitä kehitetään jatkuvasti (Fonsen & 

Parrila, 2016,44). Isoherranen (2012, 158) toteaa tutkimuksensa yhteenvedossa, että tiimi voi 

hyvin, jos johtajuutta jaetaan ja vallitsee avoin ilmapiiri sekä toiminnan arviointia suoritetaan. 

Fonsen & Parrila (2016, 45) nostavat esiin käsitteen työväline tarkoittaessaan jaettua 

johtajuutta. Työvälineen avulla johtaja voi tarkastella omaa ja organisaatiossa toteutuvaa 

johtajuutta ja sen toimivuutta. Johtaja kykenee tutkimaan henkilökunnan osallistumista 

johtajuuteen. Tarvittaessa hän pystyy vahvistamaan henkilöstön toimijuutta ja osallisuutta 

johtajuuteen. Keskustelulla on tässä prosessissa suuri merkitys. Johtaja voi tarkastella 

henkilöstönsä kanssa, jaetaanko johtamisvastuita ja ketkä osallistuvat johtamistehtävien 

toteuttamiseen. Jaetun johtajuuden voidaan nähdä uudistavan johtamisen tapoja.  Jaettu 

johtajuuden avulla mahdollistuu työntekijöiden osallistuminen johtajuuteen omalta osaltaan. 

Varhaiskasvatuksen kontekstissa myös päättäjätason osallisuutta pidetään merkityksellisenä. 

(Heikka, Waniganayake & Hujala 2013; Heikka 2014, 62.) 

Pedagogisen johtajuuden jakaminen liittyy yhteisen päämäärän ja perustehtävän 

ymmärtämiseen ja jakamiseen koko työyhteisön kesken. Jokainen toimii oman roolinsa 

perusteella ja johtaja koordinoi tätä kokonaisuutta. Jaettu pedagoginen johtajuus kehittää 

pedagogiikkaa organisaation mikro- ja makrotasojen vuorovaikutuksen kautta (Heikka, 2014, 

62). Mikrotasolla tämä näkyy lastentarhanopettajien ja päiväkodin johtajien pedagogisessa 

suunnittelussa ja kehittämistyössä. Makrotasolla jaettu johtajuus näyttäytyy kuntien 

varhaiskasvatuksen johtajien ja lautakuntien ohjaustoiminnassa ja päätöksenteossa.  

Pedagogista johtajuutta ei ole yhdistetty vain lasten oppimiseen vaan myös 

varhaiskasvatuksen profession kapasiteetin kasvattamiseen ja arvojen näkyväksi tekemiseen 

laajemmin yhteiskunnassa (Heikka & Waniganayake, 2011, 510). Arvokeskustelu toimii 

johtamisosaamisen voimanlähteenä. On harmillista, että ylemmillä hallinnontasoilla 

pedagogiset arvot toisinaan ohenevat tiukan kuntatalouden paineessa. Johtajilla on suuri rooli 

pedagogisten kysymysten esiin nostajina ja viestin viejinä kentän tarpeista ylemmille 

hallinnon tasoille. (Fonsén & Parrila, 2016, 23, 29.) 
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3.3 Jaetun pedagogisen johtajuuden rakentuminen  

 

Jaettu pedagoginen johtajuus kytkeytyy ensisijaisesti pedagogiikkaan ja sen kehittämiseen. 

Jaettu pedagoginen johtajuus rakentuu viiden osatekijän varaan (kuvio 1), joiden osat ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Olen mukaillut Fonsénin ja Parrilan (2016, 48) sekä Heikan 

(2014, 82) kuvioita jaetun pedagogisen johtajuuden tekijöistä ja nimitän kuviota jaetun 

pedagogisen johtajuuden voimapyöräksi. Voimapyörää liikuttaa mikro- ja makrotason 

toimijat yhdessä omien vastuidensa mukaisesti.  Kuvion keskelle olen sijoittanut voimapyörän 

ilmenemistasot; mikro- ja makrotasot. Keskeisimmän tekijän olen kuvannut lilanvärisessä 

laatikossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Jaetun pedagogisen johtajuuden voimapyörä 

Jaettu tietoisuus kehittämistoiminnan visiosta ja strategioista on voimapyörässä keskeisintä. 

Mikro- ja makrotasoilla tulee olla ymmärrys, mikä on työn tarkoitus ja päämäärä sekä mitkä 

ovat ne keinot, joilla tavoitteet saavutetaan. Jaettua tietoisuutta visioista ja strategioista 
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voidaan parantaa toimivalla ja tarkoituksenmukaisella arviointijärjestelmällä, joka muodostaa 

perustan yhteisille keskusteluille, päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle. Tämä kaikki 

vaatii aikaa ja tiedon jakamista eri tasojen välillä (kuviossa kaksisuuntainen nuoli), jota 

kuitenkin usein pidetään riittämättömänä. (Fonsén ja Parrila, 2016, 49; Heikka, 2014, 82.) 

OAJ:n laatimassa kyselyssä (2017) havaittiin, että vain kolmasosalle kyselyyn vastanneista 

päiväkodin johtajista oli laadittu johtamisen ja esimiestyön osaamiskartoitus ja 

kehittämissuunnitelma. Osaamisen arvioinnissa tulisi käydä läpi, millaista osaamista 

varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman normiperusteet päiväkodin johtajalta 

vaativat palvelujen tuottamiseen ja toimintamuotojen johtamiseen. Päiväkodin johtajaa 

tarvitaan uudistusten onnistumisessa. (Pakanen, 2017, 14.) 

Mikrotasolla päiväkodeissa toimivat usein pedagogiset ryhmät (jatkossa pedaryhmä), joihin 

kuuluu johtajan lisäksi lastentarhanopettajia ja varhaiserityisopettaja. Pedaryhmä on 

käytäntöön vakiintunut termi. Ryhmien keskeinen toiminta alue on 

varhaiskasvatukssuunnitelmatyö, joka perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.  Hyvin 

johdettuna pedatiimit edistävät tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelmatyötä. Jaettu 

tietoisuus visioista ja strategioista voi toteutua osaltaan myös tehtävä- ja vastuukuvausten, 

tiimisopimusten ja pedagogisen kehittämisen prosessikuvausten kautta. Ne toimivat ajattelun 

välineinä ja näin ollen voivat olla yhteydessä muutoksen tavoitteluun organisaatiossa. 

Erilaisten sopimusten ja kuvausten tulisi perustua tutkittuun tietoon. Tämä edellyttää 

makrotason puuttumista päiväkodin johtajien hallinnollisten tehtävien kuormittavuuden 

vähentämiseen, jotta johtajalla olisi riittävästi aikaa pedagogiseen työskentelyyn. (Fonsén ja 

Parrila, 2016, 49-51.) Valitettavasti päiväkodin johtajien hallinnollisten tehtävien työmäärä on 

lisääntynyt merkittävästi (Päivinen, 2010, 54; Karavirta, 2013, 107; Saksa, 2006, 28).  

Vastuu pedagogisesta johtajuudesta on katsottu ensisijaisesti kuuluvan päiväkodin johtajille. 

Pedagogiikan tehokkaan kehittymisen avaintekijänä nähdään kuitenkin vastuun jakautuminen 

johtajien ja lastentarhanopettajien ja varhaiserityisopettajien välillä. Makrotason toimijoiden 

tulisi luoda riittävät puitteet ja edellytykset pedagogisen johtamisen jakamiselle. Pedagoginen 

johtajuus tulisi tehdä näkyväksi pitkäjänteisen ja systemaattisen arvioinnin kautta. 

Lastentarhanopettajien opettajajohtoisuutta olisi tärkeää vahvistaa. ( Fonsén & Parrila, 2016, 

51, 52; Heikka, Halttunen & Waniganayake, 2016, 292; Kari, 2012, 75.) 

Kari (2012) selvitti tutkimuksessaan, miten päivähoidon hallinto, päiväkodin johtajat ja 

lastentarhanopettajat määrittelevät pedagogisen johtajuuden, sen toteutumisen ja kehittämisen 
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varhaiskasvatuksessa. Kiinnostava piirre tutkimuksessa oli, että myös varhaiserityisopettajat 

osallistuivat pedagogisen johtajuuden jakamiseen yhdessä lastentarhanopettajien ja johtajien 

kanssa (Kari, 2012, 75). Mielestäni varhaiserityisopettajien roolia jaetussa pedagogisessa 

johtajuudessa olisi syytä korostaa enemmänkin.  

Heikka (2014) arvio, että varhaiskasvatusorganisaatiossa tarvitaan vallan ja vastuiden 

jakamista ja tasapainottamista. Valta usein keskittyy ylemmille viranhaltioille eikä 

päiväkodin johtajilla ole täten riittävästi mahdollisuuksia tehdä uudistuksia, joita pedagoginen 

johtaminen edellyttäisi. Olisi syytä tiivistää mikro- ja makrotasojen vuorovaikutusta, jotta 

päiväkodinjohtajat ja lastentarhanopettajat ja miksei varhaiserityisopettajatkin pystyisivät 

osallistumaan päätöksentekoon. Tällä on vaikutusta päätöksenteon tehokkuuteen ja laatuun. 

(Heikka, 2014, 83,84) Päiväkodin johtajat ovat ratkaisevassa asemassa uutta pedagogista 

toimintakulttuuria luotaessa (OAJ, 2017, 21).  

Jaetun pedagogisen johtajuuden ydinaluetta Fonsénin & Parrilan (2016) mukaan on jaettu 

pedagoginen kehittämistoiminta yksiköissä. Johtaja delegoi pedagogiikan kehittämistä 

henkilöstölleen ja koordinoi sitä yhteisesti sovittujen strategioiden mukaisesti. Johtajan on 

tarpeellista pohtia, ketkä ovat henkilöitä, joilla on riittävä pedagoginen osaaminen 

kehittämistoimintaa ajatellen. Prosessi edellyttää johtamis- ja toimintakulttuurin muutosta 

kasvattajatiimeissä. Myös organisaation makrotasoilla osallistuminen ja tuki on eri toimijoille 

välttämätöntä. Johtajan kuuluu luoda omaan organisaatioonsa tehokkaat jaetun johtajuuden 

käytännöt eli strategiat. (Fonsén & Parrila, 2016, 52-54.)   

Jaetun pedagogisen johtajuuden jarrut 

Johtajuustutkimusten perusteella havaitsin paljon tekijöitä, jotka ikään kuin toimivat jaetun 

pedagogisen voimapyörän (kuvio 2) jarruina. Jaoin tekijät, jotka hidastavat tai jopa estävät 

jaettua pedagogista johtajuutta, kolmeen osaan. Niitä ovat 1) hallintoon liittyvät, 2) johtajan 

tai henkilöstön toimintaan liittyvät sekä 3) muuhun yhteiskuntaan liittyvät ”jarrut”. 

1) Nykyään päiväkodin johtajien työ näyttäytyy tutkimusten valossa pirstaleisena ja usein 

työkuormitus on liian suuri.  Yksiköt ovat suurentuneet ja hajautuneet. Työn painopiste siirtyy 

helposti pedagogiikasta konkreettisiin asioihin, jolloin johtajille syntyy helposti tunne, etteivät 

he ehdi hoitaa perustehtäväänsä kunnolla. Tästä seuraa usein myös ajanpuute. Pedagogiikan 

kehittämiselle erittäin tärkeä keskustelu jää ohueksi. Menestyksekästä johtajuutta ei synny 

ilman avointa ja toimivaa keskustelua. Tutkimuksista nousi myös huolta 
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varhaiskasvatusorganisaatioiden riittämättömistä johtajuusrakenteista. Tämä oli näkyvissä 

kaikilla johtajuustasoilla. Erityisen tärkeänä pidetään johtajuuden rakenteita tilanteissa, joissa 

johtajuutta pyritään jakamaan nimetyltä johtajalta alaisille. Johtajuusvastuut ovat usein 

epäselviä. Toimivalta päätösten tekemiseksi on ylemmillä kunnallisilla toimielimillä, mutta 

vastuu varhaiskasvatuksesta on päiväkodin johtajien harteilla.( Akselin, 2013; Fonsén, 2014; 

Heikkilä, 2014;  Hujala, 2004; Hujala & Eskelinen, 2013; Kari, 2012; Pisto, 2013.) 

2) Johtajan ajanpuute on este jaetun pedagogisen johtamisen onnistumiselle. Kun ei ole aikaa, 

ei synny kohtaamisia, keskusteluja eivätkä eri toimijat pääse jakamaan tietoja ja osaamistaan 

yhteiseen käyttöön. Yleensä ajanpuute on seurausta hallinnon suunnalta tulevista 

lisääntyneistä johtajan tehtävistä, mutta se voi olla myös johtajan omaan toimintaan liittyvää 

esim. työn organisoinnin heikkoutta. Johtajuuden jakamista saattaa hankaloittaa henkilöstön 

sitoutumattomuus jaettuun johtajuuteen tai oman työnsä johtamiseen. (Fonsén, 2014, 156; 

Sillanpää, 2010.) 

3) Varhaiskasvatuksen pedagogisen työn arvostus on nousussa, mutta edelleen yhteiskunnassa 

kuulee kriittisiä äänenpainoja. Vieläkin kuulee puhuttavan lastenhoidosta varhaiskasvatuksen 

sijaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöitä saatetaan kutsua tädeiksi (ja sediksi), jotka tarhoissa 

hoitavat lapsia vanhempien työssäkäynnin aikana. Myös työyhteisöissä tulee nostaa 

pedagogisen työn arvostusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimivat ohjenuorana 

tässä työssä. Näyttää lisäksi siltä, että johtajuusajattelu ja – käsitykset eivät ole muuttuneet 

vastaamaan tämän päivän asiantuntijaorganisaation johtamisen haasteisiin. Voi olla, ettei 

lastentarhanopettajien koulutuksessakaan ole tietoisesti lisätty opettajajohtajuusajattelua 

(Eskelinen, 2015, 16.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa käyn läpi tarkemmin tutkimukseni tavoitetta ja sen teoreettisia perusteita. 

Selostan tutkimustehtäväni sekä kuvailen tutkimukseni kohdejoukkoa ja aineiston hankintaa. 

Esittelen valitsemaani tutkimusmenetelmää ja sen soveltuvuutta suorittamaani tutkimukseen. 

Aineiston analyysiosassa selvennän analyysin vaiheet ja pohdin minkälaisia vastauksia 

analyysi antaa tutkimuskysymyksiini. 

 

 

4.1 Tutkimustehtävät 

 

Eskelinen (2015) on laatinut laadullisen meta-analyysin varhaiskasvatuksen 

johtajuustutkimuksesta Suomessa. Tutkimus osoitti, että varhaiskasvatusjohtajuutta on tutkittu 

2000-luvulla enenevässä määrin. Määrällisesti eniten on tutkittu pedagogista johtajuutta. 

Jaettu johtajuus on kuitenkin viime aikoina noussut vahvasti tutkimusteemana. Molemmat 

näistä johtajuuden näkökulmista kohdistuvat varhaiskasvatuksen perustehtävän laadukkaaseen 

kehittämiseen. (Eskelinen, 2015, 7.) Oma kiinnostukseni liittyy nimenomaan pedagogisen 

johtamisen alueeseen ja erityisesti pedagogiseen yhteistyöhön, jota päiväkodin johtaja tekee 

varhaiserityisopettajan kanssa. Näkemykseni mukaan pedagogisessa yhteistyössä johtaja 

jakaa vastuuta pedagogiikan kehittämisestä varhaiserityisopettajan kanssa eli johtaja toteuttaa 

jaetun pedagogisen johtajuuden ideaa käytännössä.  

Tutkimukseni kohteena olevan ilmiön tarkastelussa hyödynsin pedagogisesta ja jaetusta 

johtajuudesta sekä yhteistyöstä kirjoitettua tieteellistä kirjallisuutta. Tutkimuksen kannalta oli 

tärkeää määritellä, mitä yhteistyöllä tarkoitetaan. Päiväkodin johtaja tekee yhteistyötä monien 

eri toimijoiden kanssa ja yksi niistä on varhaiserityisopettaja. Tutkimukseni pääpaino on 

heidän välisessä yhteistyössä, erityisesti pedagogisessa yhteistyössä. Lisäksi olen kiinnostunut 

siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) vaikuttaa päiväkodin johtajien ja 

varhaiserityisopettajien väliseen pedagogiseen yhteistyöhön. Pedagoginen yhteistyö linkittyy 
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johtajan pedagogiseen johtamiseen. Pidin siis tärkeänä selvittää tutkimuksellani, miten 

päiväkodin johtajat käsittävät pedagogisen johtamisen.  Olen myös kiinnostunut siitä, miten 

he jakavat pedagogista johtajuutta yhteistyössään varhaiserityisopettajien kanssa.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on yhteistyötä määrittävänä asiakirjana tutkimukseni 

kannalta kiinnostava ja merkityksellinen. Fonsén (2015) on laatinut pedagogisen johtajuuden 

palikkatorni-mallin, jolla hän kuvaa pedagogisen johtajuuden eri tasojen suhdetta toisiinsa.  

Varhaiskasvatussuunnitelmatyö on heti perustehtävän määrittelyn jälkeen tärkeällä sijalla 

päiväkodin johtajan pedagogisessa johtamisessa. Mukailin Fonsénin mallia ja se ohjasi 

tutkimuskysymysteni valintaa ja antoi niille tieteellisen perustan. Esitän mallin kuviossa 1. 

sivulla 21.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä kuuluu pedagogiseen johtamiseen? 

2. Millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on pedagogisesta yhteistyöstä 

varhaiserityisopettajien kanssa?  

3. Mitä pedagoginen yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa sisältää? Mitkä tekijät 

estävät, edistävät ja kehittävät yhteistyötä? 

 

 

4.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää päiväkodin johtajien käsityksiä pedagogisesta 

yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. Pedagogisella yhteistyöllä tarkoitan niitä toimia, 

joilla aikaansaadaan lapsen hyvää kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Päiväkodin johtaja 

johtaa organisaatiossaan toteutettavaa varhaiskasvatuksen pedagogista prosessia, johon myös 

varhaiserityisopettajan työ kiinteästi liittyy. Niin Varhaiskasvatuslaki (2014) kuin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteetkin (2016) ohjaavat varhaiskasvatustyön suunnittelua, 

arviointia ja kehittämistä eli ne toimivat peruslähtökohtana pedagogiselle prosessille. 

Varhaiserityisopettajat antavat oman erityispanoksensa pedagogiseen johtajuuteen. 
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Pedagogiikan laatu ja kehittäminen mielletäänkin yhteiseksi päämääräksi ja tehtäväksi. 

(Fonsén & Parrila, 2016, 19, 20, 25, 31.) 

Tarkoituksenani on myös tutkia, miten uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

vaikuttavat yhteistyön taustalla. Toimiiko se arjen työvälineenä? Onko se jo aktiivisessa 

käytössä, vaikka uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on ollut käytössä vasta 

18.10.2016 alkaen? Kuitenkin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen 

järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava määräys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on 

Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, joka perustuu varhaiskasvatuslakiin. 

Varhaiskasvatuslaki ohjaa perusteiden laatimista. Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen 

määräys Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2016, 4.) 

Olen kiinnostunut siitä, miten päiväkodinjohtajat ymmärtävät pedagogisen johtajuuden. 

Pedagogista johtajuutta, mihin sijoitan myös pedagogisen yhteistyön varhaiserityisopettajan 

kanssa, tukevat perustehtävän selkeys ja varhaiskasvatuksen substanssin hallinta (Fonsén & 

Parrila, 2016, 29). Tutkimuksen kannalta oli siis erityisen tärkeää saada selville, miten 

päiväkodin johtajat käsittävät pedagogiseen johtamiseen kuuluvat lähtökohdat ja miten he 

niitä kuvailevat puheessaan. 

Yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa on jaettua työtä yhteisen päämäärän toteutumiseksi. 

Halusin selvittää, miten päiväkodin johtajat kuvailevat yhteistyötä varhaiserityisopettajien 

kanssa. Millaisia käsityksiä heidän puheestaan nousee? Löytyykö käsitysten väliltä 

eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia. Yhteistyötä on tutkittu paljon eri näkökulmista, mutta 

päiväkodin johtajien ja varhaiserityisopettajien pedagogista yhteistyötä ei niinkään. 

Tutkimuksia löytyy varhaiserityisopettajien yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa, mm. Kari 

(2012), joka pro gradu työssään käsitteli pedagogisen johtajuuden toteutumista 

varhaiskasvatuksen organisaation eri toimijatasoilla. Tutkimus oli toteutettu Kuopion 

kaupungin varhaiskasvatusorganisaatiossa. Kari (2012) mainitsee, että päiväkodin johtajien ja 

keltojen (kiertävät erityislastentarhanopettajat) yhteistyö toimii hyvin luotujen rakenteiden ja 

sopimusten ansiosta. Kelto (varhaiserityisopettaja) antaa työllään tukea päiväkodin johtajien 

ja lastentarhanopettajien pedagogiselle työlle. (Kari, 2012, 92.) 
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4.3 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Haastattelin tutkimukseeni neljää kunnallisen päiväkodin johtajaa Oulun alueelta kesäkuussa 

2017. Valikoin haastateltavat satunnaisesti. Johtajan tavoitettavuus ja haastattelulle järjestyvä 

aika määrittelivät myös haastateltavien valintaa. Kesäkuu on jo lomakuukausi ja 

päiväkodeista osa on kiinni. Seuraavassa taulukossa näkyvät haastateltavien iät noin lukuna, 

johtajana toimittu aika ja johdettavan työalueen laajuus ilmaistuna fyysisenä kokonaisuutena. 

 

 

TAULUKKO 3. Tutkimusaineistokoonti. 

HAASTATELT

AVAT 

IKÄ VUOSINA 

 

TYÖVUODET 

JOHTAJANA 

TYÖALUEEN LAAJUUS 

 

A 

 

 

alle 50 

 

6 

kaksi päiväkotia ja avoin kerhotoiminta 

 

B 

 

 

yli 50 

 

23 

kolme päiväkotia ja avoin kerhotoiminta;  

 

C 

 

 

alle 50 

 

10 

yksi päiväkoti ja avoin kerhotoiminta 

 

D 

 

 

yli 50 

 

7 

kaksi päiväkotia, avoin kerhotoiminta 
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4.4  Tutkimusote ja aineiston keruu  

 

4.4.1 Fenomenografia 

Fenomenografia on kasvatustieteen piirissä syntynyt tutkimusote. Se kehitettiin 1970-luvulla 

Göteborgin yliopistossa, missä Ference Marton alkoi tutkia opiskelijoiden käsityksiä 

oppimisesta. Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisten erilaisia 

käsityksiä tietystä ilmiöstä (Huusko & Paloniemi, 2006, 163). Termi fenomenografia 

tarkoittaa sitä, kuinka jokin ilmenee jollekin. Sana fenomenografia perustuu kreikankielisiin 

sanoihin "fainemon", joka tarkoittaa, että jotakin paljastetaan sekä "graphein", joka on jotakin 

sanoin tai mielikuvin. (Niikko, 2003, 8.) 

 

Fenomenografian tavoitteena onkin kuvata, analysoida ja ymmärtää erilaisia käsityksiä 

ilmiöistä sekä käsitysten keskinäisistä suhteista (Huusko & Paloniemi, 2006, 163). 

Fenomenografiaa voitaisiin luonnehtia laadulliseksi ja tulkitsevaksi tutkimukselliseksi 

lähestymistavaksi ihmistieteissä, kuten Niikko (2003, 30) lainaa Uljensia (1991) teoksessaan. 

Fenomenografiaa luonnehditaan metodiseksi tutkimussuuntaukseksi ja lähestymistavaksi eikä 

niinkään tieteenfilosofiseksi suuntaukseksi, kuten fenomenologiaa (Huusko & Paloniemi 

2006, 164).  

 

Fenomenografia tutkii ihmisten käsityksiä; miten he ymmärtävät ja käsittävät maailmassa 

olevan ilmiön. Ilmiöt ovat luonteeltaan psyykkisiä, sellaisia kuin me ne koemme sillä 

hetkellä, kuten tunteet, ajattelu ja mielikuvat. Fenomenografia painottaa tutkittavaan ilmiöön 

sitoutumista. (Niikko, 2003, 15-16.) Fenomenografiassa mielenkiinto kohdistuu siis ihmisten 

käsityksiin, ei ihmisiin itseensä. Keskiössä ovat tutkittavien käsitykset, kokemukset ja 

ymmärrys määrätystä ilmiöstä tai maailmanulottuvuudesta. Tutkittavaa ilmiötä kuvataan 

sellaisena kuin tutkittavat sen ymmärtävät ja ilmaisevat. Fenomenografia on kiinnostunut 

kuvaamaan ihmisten ajattelutapojen eli käsitysten variaatioita eli erilaisuutta. Saman asian voi 

kokea tai ymmärtää eri tavalla ja silloin se voi saada eri merkityksiä. Fenomenografiassa 

käsitysten avulla haetaankin ilmiön syvällisempää ymmärrystä. (Niikko, 2003,16, 21-23; 

Valkonen, 2006, 23.)  
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4.4.2 Haastattelu 

 

Aineistoa kerätään tyypillisesti haastattelemalla (Niikko, 2003, 31). Usein Suomessa on 

käytetty avoimia tai teemoittain eteneviä yksilöhaastatteluja, ryhmähaastatteluja, kirjoitelmia, 

kyselyjä ja dokumentteja. Keräsin aineistoni teemahaastattelulla. Keskeistä aineistonkeruussa 

ovat avoimet kysymykset, jotta erilaiset käsitykset voivat tulla aineistosta läpi. (Huusko & 

Paloniemi, 2006, 163-164.) Väljien kysymysten ajatellaan auttavan haastateltavaa 

heijastamaan tutkittavaa ilmiötä siitä käsin, mikä on tutkittavalle merkityksellistä. Dialogisuus 

ja reflektiivisyys korostuvat haastatteluprosessissa. Tutkittavalta toivotaan mahdollisimman 

aitoa reflektointia tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Niikko, 2003, 31-32.)  

 

Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita toisen asteen näkökulmasta. Toisen asteen 

näkökulmassa pyritään kuvaamaan ihmisten erilaisia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. 

Esimerkiksi päiväkodin johtajien käsitysten kuvaaminen toisen asteen näkökulmasta on 

tutkittavan ilmiön epäsuoraa kuvausta. Todellisuuden merkitys käy ilmi tutkittujen omien 

kokemusten ja käsitysten avulla. Fenomenografisen tutkimuksen päämääränä on osoittaa 

tapojen variaatio kokea ja käsittää kyseessä oleva ilmiö. (Niikko 2003, 24-25; 2004, 162.)  

 

Fenomenografinen tutkimus painottaa aineiston huolellista lukemista analyysivaiheessa. 

Ilmauksista haetaan tutkimuksen fokusta ja aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Toisessa 

vaiheessa etsitään merkityksellisiä ilmaisuja, lajitellaan ja ryhmitellään ne ryhmiksi tai 

teemoiksi vertailemalla merkityksellisiä ilmauksia toistensa kanssa. Aineiston lukeminen, 

merkityksellisten ilmausten etsiminen ja reflektointi muodostavat jatkuvan kehän, jonka 

tavoitteena on löytää aineistosta olennaiset piirteet. Analyysi voidaan suorittaa myös 

aineistolähtöisesti. Tutkijan tulisi tiedostaa omat lähtökohdat ja ennakko-oletukset analyysiä 

tehdessä. Kolmas vaihe sisältää kategorioiden ja kategoriarajojen määrittämisen sisällön 

perusteella. Analyysissä löydetyt merkitysyksiköt tai teemat käännetään kategorioiksi. 

Kategorioiden ei tule mennä limittäin toistensa kanssa ja niiden tulee olla loogisessa suhteessa 

toisiinsa. Lopuksi löydetyistä kategorioista muodostetaan ylemmän tason kategorioita eli 

kuvauskategorioita teoreettisista lähtökohdista käsin. Kuvauskategoriat ovat 

tutkimustoiminnan päätulos. Ne edustavat käsitysten ja kokemusten keskeisiä merkityksiä. 
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Kuvauskategoriat ovat siis tutkijan tulkintoja tutkittavien ilmiötä koskevista käsityksistä. 

(Niikko, 2003, 32-37.)  

 

Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut, millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on 

pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa ja tällöin tuntui luontevalta etsiä 

fenomenografisesta lähestymistavasta välineitä omaan tutkimukseeni. Ongelmatonta se ei 

ollut, koska fenomenografia ei tunnu olevan selkeästi määritelty tutkimusmenetelmä. 

Fenomenografiassa ei ole tyhjentävästi määritelty käsitettä "käsitys". On arveltu sen olevan 

"päänsisäistä" ajattelua tai kokemukseen perustuva ajatus. Valkonen (2006, 22) tiivistää 

osuvasti käsityksen tarkoittavan sanoiksi puettua kokemusta. Lisäksi Niikko (2003, 25) viittaa 

Martonin (1988) ajatuksiin kertoessaan käsittämisen tarkoittavan perustavaa laatua olevaa 

ymmärrystä jostakin, joka perustuu kokemukseen jostakin. Tapa kokea jotakin on 

rinnakkainen tavalle käsittää tai ymmärtää jotakin (Niikko, 2003, 25).  

 

Tutkimuksessani käytän käsitettä "käsitys" fenomenografisessa merkityksessä kuvaamaan 

päiväkodin johtajien ja varhaiserityisopettajan välistä yhteistyötä. Erityisesti minua kiinnostaa 

selvittää, millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

(2016) pohjautuvasta pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. Näitä 

kokemusten ja käsitysten variaatioita fenomenografiassa etsitäänkin.   

 

4.4.3 Aineistonkeruu ja tutkimusaineisto 

 

Ennen aineiston keruuta olin hankkinut tutkimusluvan (Liite 1.) Oulun 

varhaiskasvatusjohtajalta Ulla Rissaselta.  Lähestyin neljää päiväkodin johtajaa sähköpostitse 

(Liite 2.) ja kyselin heidän halukkuutta osallistua tutkimukseen. Sähköpostissa selostin 

lyhyesti, mitä tutkin, kauanko haastatteluun tulisi varata aikaa ja kuinka tallennan 

haastattelun. On huomioitava luottamuksellisuus ja ne seuraukset, joita julkaistavalla 

aineistolla voisi olla haastateltaville. Tästä syystä en mainitse haastateltavien sukupuolta, 

tarkkaa ikää tai päivähoitoaluetta, jossa he työskentelevät, jotta heidän anonymiteettinsä 

säilyisi.  
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Kaikki neljä päiväkodin johtajaa lupautuivat haastatteluun. Haastattelin päiväkodin johtajat 

heidän omilla työpaikoillaan ja nauhoitin haastattelut. Haastattelutilanteet olivat häiriöttömiä 

muutamaa pientä keskeytystä lukuun ottamatta.  Harjoittelin haastattelua etukäteen 

pilotointihaastattelun avulla, joka loi varmuutta haastattelutilanteeseen.  Haastattelujen keston 

olen kuvannut taulukossa 2. Lyhimmillään haastattelu kesti reilut 15 minuuttia ja 

pisimmillään haastateltava puhui noin 53 minuuttia. Haastattelun etuna pidän haastateltavien 

tavoitettavuutta myöhemmin, jos on tarpeen täydentää aineistoa (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2007, 201). Lyhimmän haastattelun antanut haastateltava oli selvästi hyvin 

valmistautunut haastatteluun, joka saattoi selittää haastatteluun kulunutta aikaa. Hänen 

kohdallaan tein myös tarkentavia kysymyksiä ja yritin saada hänet kertomaan laajemmin 

käsiteltävästä ilmiöstä. Kysymykseni tuottivat myös riittävän pitkiä haastatteluja (noin 53 

min.) tutkimusta ajatellen. 

 

TAULUKKO 4. Haastattelujen kesto 

HAASTATELTAVAT HAASTATTELUN KESTO 

MINUUTTEINA 

LITTEROITUJEN  

SANOJEN MÄÄRÄ 

A 53,17 4378 

B 15,41 666 

C 29,20 1684 

D 33,43 1970 

 

 

Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun. Haastattelun aihepiirit 

ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. Teemahaastattelu on 

yleinen aineistonkeruumenetelmä kasvatustieteellisissä tutkimuksissa. (Hirsjärvi ym. 2007, 

203.) Pohdin valintaa tehdessä myös mahdollisen lomakekyselyn tekemistä. Kysely on 

menettelytapa, jossa haastateltavat itse täyttävät heille esitetyn kyselylomakkeen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 73). Aluksi se olisi houkutellut vaivattomuudellaan, mutta tarkemmin 

analysoituani, ymmärsin sen olevan itse asiassa haastavampaa kuin haastattelujen 

toteuttaminen. Lomakkeen kysymykset pitäisi laatia sellaisiksi, että vastaajat tuottaisivat 

riittävästi aineistoa itse tutkimusta varten. Toisaalta haastattelun aikana voidaan palata 



37 

 

edellisiin kysymyksiin, tehdä lisäkysymyksiä tarvittaessa sekä selventää kysymystä, mikäli ne 

eivät aukea haastateltavalle. 

 

Tulee muistaa, että haastatteluaineisto on kontekstisidonnaista. Tutkittavat saattavat puhua 

haastattelutilanteessa toisin kuin jossain toisessa tilanteessa. Luotettavuutta voi heikentää se, 

että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2007, 

201, 202.)  Osa haastattelukysymyksistäni liittyi pedagogiseen johtajuuteen, jota on paljon 

käsitelty julkisuudessa. Etenkin pedagogisen johtajuuden ohuudesta päiväkodin johtajan 

työssä keskustellaan paljon päiväkodin johtajien keskuudessakin ja käsitys saattaisi ohjata 

vastaamaan tietyllä tavalla.  

 

Haastattelun hyvänä puolena pidän sen joustavuutta ja dialogisuutta. Käytin haastattelussa 

fenomenografiselle tutkimukselle tyypillistä kysymysasettelua; "Mitä ymmärrät ilmiöstä ja 

kuinka sen ymmärrät?". Kysymyksen asettelua voi tarkentaa haastattelun edetessä tarpeen 

vaatiessa tai voi tehdä lisäkysymyksen, jos huomaa, ettei haastateltava ymmärtänyt 

kysymystä. Kysymysten järjestystä on myös helppo muuttaa. Haastattelussa on tärkeintä 

saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta ja sitä voi edistää antamalla 

haastattelukysymykset tai aiheet ennakkoon luettavaksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73, 

Niikko, 2003, 31-32.) Lähetin haastattelukysymykset sekä taustatietolomakkeen 

haastateltavien sähköpostiin muutamaa päivää ennen varsinaista haastattelua. Kolme neljästä 

haastateltavasta oli valmistautunut haastatteluun ennakkoon ja yksi oli unohtanut koko 

haastattelun, joka kuitenkin pidettiin siitä huolimatta. Hänen kohdallaan luin kysymykset 

kahteen kertaan ja annoin hetken aikaa miettiä vastauksia ennen haastattelun aloittamista. 

Annoin myös vaihtoehdoksi uuden haastatteluajankohdan sopimisen. 

 

Nauhoitin haastattelut. Haastattelun aluksi kertasin, miksi teen tutkimusta ja mistä haluan 

saada tietoa kysymyksilläni. Etenin haastattelussa teemahaastatteluun laatimani 

kysymysrungon (Liite 3.) ohjaamana. Haastattelun aluksi kyselin haastateltavilta hiukan 

taustatietoja, kuten ikä, sukupuoli, työkokemus johtajana olemisesta vuosina ja työalueen 

laajuus. Yksi haastateltavista oli täyttänyt taustatietolomakkeen valmiiksi ja muiden kohdalla 

kyselin tiedot haastattelun alussa. Taustatietolomaketta ei siis olisi välttämättä tarvittu.  

 

Haastattelukysymykseni olivat: 
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1.  Millainen on työnkuvasi? Mitä työtehtäviä päiväkodin johtajan työ sisältää?  

2.  Pedagoginen johtaminen on selvitysten ja tutkimusten perusteella johtajan työn 

ydinaluetta. Mitä kaikkea pedagogiseen johtamiseen kuuluu?  

3.  Millaista pedagogista yhteistyötä työhösi kuuluu varhaiserityisopettajan kanssa? 

Mitä pedagoginen yhteistyö sisältää?  

4.  Miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vaikuttavat pedagogiseen 

yhteistyöhön varhaiserityisopettajan kanssa?  

5.  Ovatko yhteistyötavat varhaiserityisopettajan kanssa muuttuneet? Miten?  

6.  Millaista on hyvä pedagoginen yhteistyö? Mikä tekee pedagogisesta yhteistyöstä 

toimivaa? Miksi yhteistyö ei aina toimi? Miten yhteistyötä voisi kehittää?  

  

  

 

4.4.4 Aineiston analyysi 

 

Fenomenografiselle analyysille ei ole selkeästi määriteltyä ja tiettyä menettelytapaa, mutta se 

kuitenkin noudattelee kvalitatiivisille ihmistieteille ominaisia piirteitä. Analyysi jatkuu koko 

aineiston keruuajan. Analyysiprosessi on systemaattinen, mutta ei jäykkä. Aineisto jaetaan 

merkityksellisiin yksiköihin unohtamatta kokonaisuutta ja sisällön eri ulottuvuuksien jatkuvaa 

vertailua. (Niikko, 2006, 32-33.) Käytin aineiston analysoinnissa sisällönanalyysiä. Kirjoitin 

haastattelut tietokoneelle ja koodasin vastaajien vastaukset väreillä, koska aineistoni oli 

verrattain pieni (4 haastattelua). 

 

Pilotointivaiheessa haastattelin varhaiserityisopettajaa päiväkodin johtajan sijaan. 

Pilotointivaiheen jälkeen vaihdoin tutkimukseni näkökulmaa. Aluksi tarkoituksenani oli tutkia 

varhaiserityisopettajien käsityksiä pedagogisesta yhteistyöstä päiväkodin johtajien kanssa.  

Tutkimuksen aikana otin vastaan työpaikan varhaiserityisopettajana ja se olisi väistämättä 

vaikuttanut tutkimukseni objektiivisuuteen. Vaihdoin tutkimusasetelmani toisinpäin.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa valmistelin aineistoa litteroimalla haastattelut ja lukemalla ne 

huolellisesti läpi useaan kertaan. Tarkoituksenani oli lukemalla saada kokonaiskäsitys 
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aineistosta suhteessa tutkimusongelmiin (Hsieh & Shannon, 2005, 1279). Lukemisen 

tarkoituksena on myös löytää tekstistä sellaisia ilmaisuja, jotka ovat tärkeitä tutkimuksen 

ongelmanasettelun kannalta (Niikko, 2006, 33).  

 

Sisällönanalyysissä tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla esim. sana tai lause (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 110). Etsin aineistostani merkityksellisiä ilmaisuja, jotka kiinnostivat 

minua tutkimuksen perusongelman pohjalta. Merkitykselliset ilmaisut olivat pääosin 

yksittäisiä lauseita tai useamman lauseen muodostamia kokonaisuuksia. Aineiston 

pelkistämisessä eli redusoinnissa olen tiivistänyt ja pilkkonut osiin tutkimustehtävälle 

olennaiset ilmaisut. Haastateltavani käyttivät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 

nimitystä Vasu, jota jatkossa käytän itsekin. 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen ryhmitellään ilmaisut alaluokiksi. Tarkoituksena on 

ryhmitellä samaa tarkoittavat käsitteet omiksi luokikseen ja nimetä ne luokan sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä. Aineisto tiivistyy. Tätä kutsutaan klusteroinniksi ja se luo pohjan 

tutkimuksen perusrakenteelle. ( Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110-111.) Taulukossa 3 annan 

esimerkin aineistoni pelkistämisestä ja ryhmittelystä. Aluksi luokittelin karkeasti aineistoani 

haastatteluteemojen mukaisesti pedagogiseen johtamiseen, pedagogiseen yhteistyöhön ja 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (myöhemmin vasu) vaikutukseen 

yhteistyössä. Lisäksi olen hyödyntänyt pelkistettyjen ilmaisujen luokittelussa Fonsenin (2014) 

pedagogisen johtamisen ”palikkatornista” muokkaamaani pyramidia (kts. s. 26). 

 

TAULUKKO 5. Esimerkki pelkistämisestä ja ryhmittelystä 

 

Alkuperäisilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alaluokka  

”...johtajalla on suunta, mihin me 

ollaan menossa, mikä on meidän 

päämäärä, mitkä on meidän, se niikö 

arvokeskustelun ylläpitäminen, se on 

oikeestaan se, että meillä kaikilla on 

sama visio siitä, että mihin me ollaan 

menossa.” 

yhteisen päämäärän ja vision 

ylläpitäminen 

 

perustehtävän määrittely 
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Abstrahointi eli aineiston käsitteellistäminen seuraa aineiston klusterointia eli ryhmittelyä. 

Abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja sen perusteella 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Alaluokkia yhdistelemällä muodostetaan yläluokkia sekä 

lopuksi niitä kokoavat pääluokat. Käsitteitä yhdistämällä saadaan vastaus tutkimustehtävään. 

Abstrahointia voidaan luonnehtia prosessiksi, jossa tutkija muodostaa yläkäsitteiden avulla 

kuvauksen tutkimuskohteestaan. Tutkijan tarkoituksena on ymmärtää tutkittavien näkökulmia 

tutkittavaan ilmiöön. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää verrata johtopäätöksiään koko ajan 

alkuperäisaineistoon. ( Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110-113.) Taulukossa 4 kuvaan 

pelkistetyiden ilmausten  muodostumista alaluokkien kautta yläluokiksi.  

 

 

TAULUKKO 6. Aineiston käsitteellistäminen 

Pelkistetyt ilmaisut Alaluokka Yläluokka 

veo osallistuu pedagogisiin 

palavereihin, joissa käsitellään 

vasua 

vasun tavoitteiden näkyväksi 

tekeminen arjen työssä 

henkilökunnalle yhteistyössä 

veon kanssa 

pyrkimyksenä vasun tavoitteiden 

linkittyminen veon kanssa 

tehtyihin suunnitelmiin 

Vasun käsittely työyhteisössä 

veon kanssa 

Yhteinen vasutyö 

pedagoginen keskustelu arjessa Pedagoginen keskustelu Pedagogisen keskustelun 

ylläpitäminen 

vasu toimii arvopohjana työlle Vasusta arvoperusta Vasusta yhteistyön arvopohja 

vasun tavoitteiden näkyväksi 

tekeminen arjen työssä 

vanhemmille yhteistyössä veon 

kanssa 

Vasun tunnetuksi tekeminen 

vanhemmille veon kanssa 

Vasun tavoitteet näkyväksi 

vasu ei kannusta yhteistyöhön 

vasu ei ole ohjannut yhteistyötä 

ollenkaan tähän mennessä 

vasu ei vielä mitenkään vaikuta 

taustalla 

vasu ohjaa yhteistyötä 

teoreettisella, mutta ei 

Vasu ei ohjaa yhteistyötä Vasu ei toimi yhteistyön taustalla 
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konkreettisella tasolla 

yhteistyö uuden veon kanssa 

vasta aluillaan 

muu henkilöstö ja veo ovat 

tehneet vasutyötä toisistaan 

erillään 

Vasutyöskentely aluillaan Yhteinen vasutyöskentely hakee 

muotoaan 

 

Asettelin pelkistetyt ilmaisut taulukkoon teemoittain ja viereen hahmottelin niistä alaluokat ja 

edelleen yläluokat. Lopuksi kokosin yläluokat yhteen taulukkoon selkiyttääkseni lopullisen 

tuloksen havainnollistamista. Siitä esimerkki taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 7. Yläluokkien muodostuminen pääluokiksi 

Yläluokat Pääluokat 

Työyhteisön tiimien ja lapsiryhmien muodostus 

Koulutusten suunnittelu 

Lasten tuen tarpeiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa 

Keskustelu pedagogiikasta 

Lapsiryhmien ja tiimien muodostaminen ja 

koulutusten järjestäminen yhdessä 

Yhteinen vasutyö 

Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen 

Vasusta arvopohja yhteistyölle 

Vasun tavoitteet näkyväksi 

Vasu ei toimi yhteistyön taustalla 

Yhteinen vasutyö hakee muotoaan 

Vasutyön jalkauttaminen arjen tasolle vasu 

yhteistyön välineenä 

 

Yhteistyön tapa uudistunut 

Yhteistyön lisääntyminen 

Yhteistyön laatu parantunut 

Lapsiryhmien muodostus yhteistyössä 

Yhteistyö on kehittymässä 

tarkoituksenmukaisemmaksi aikaisemmasta 

Veon lapsiryhmätyöskentely 

Veo pienryhmätyöskentelyssä 

Yhteiset keskustelut 

Tiimityöskentely 

Pedagoginen kehittäminen 

Veon toimiminen kouluttajana  

Veo alueellisen yhteistyön osana 

Pedagoginen kehittäminen arjessa keskustellen 

ja kouluttaen 

Keskustelu   

Toiminnan kehittäminen yhdessä 

Yhteinen arvopohja ja päämäärä 

Veon työn arvostaminen 

Keskustellen ja toisiaan arvostaen kohti 

yhteistä päämäärää 

Odotukset liian korkealla Selkiytymättömät rakenteet ja veon 
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Yhteistyössä ei selviä rakenteita 

Veon henkilökohtaiset ominaisuudet heikentävät yhteistyötä 

 

kokemattomuus heikentävät yhteistyötä 
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Jaetun pedagogisen 
johtajuuden 

strategia 

Jaettu tietoisuus 
visioista ja 

strategioista 

Jaettu vastuu 
pedagogisesta 
johtajuudesta 

Vallan ja vastuun 
selkiyttäminen 

Jaettu pedagoginen 
kehittämistoiminta 

yksiköissä 

5 TULOKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä käsityksiä päiväkodin johtajilla on 

pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. Tutkimuksessani olen kiinnostunut 

siitä, miten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ohjaavat pedagogista yhteistyötä ja 

millaista on hyvä pedagoginen yhteistyö päiväkodin johtajien mielestä. Esittelen 

tutkimustulokseni tutkimusongelmittain. Teoreettisena viitekehyksenä käytän Fonsénin 

(2014) pedagogisen johtajuuden ”palikkatornista” muokkaamaani jaottelua päiväkodin 

johtajan työnkuvaa ja pedagogista johtajuutta käsittelevissä alaluvuissa.  Käytän 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteista nimitystä vasu. Yhteenvetotaulukoissa käytän sanan 

varhaiserityisopettaja lyhennettä veo, jota Oulussa yleisesti käytetään. 

 

 

5.1 Päiväkodin johtajien käsitykset pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien 

kanssa 

 

Jaettu pedagoginen yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa on vasta muotoutumassa ja 

kehittymässä. Erityisryhmien purkaminen päiväkodeissa Oulussa vuonna 2013 (Kuusikko, 

2013,12) vaikutti varhaiserityisopettajien työnkuvaan ja sijoittumiseen varhaiskasvatuksen 

kentällä. Sillä oli vaikutuksensa myös päiväkodin johtajien ja varhaiserityisopettajien väliseen 

yhteistyöhön.  

Tämän uudistuksen myötä tuli vähän semmosta… Se on älyttömästi 

lisääntyny…(yhteistyö) 

Se ei oo niinku minun henkilökuntaa niin sillä lailla sillä on eri näkemys 

siihen toimintaan. Antaa myös ajatuksia ja käyään semmosia hyviä 

keskusteluja. On meillä löytynyt semmonen pedagoginen yhteistyö. 

Ja varsinkin nyt ku sitä tavallaan mainostettiin ku tää muutos tuli, et sillon 

veolla on enemmän aikaa. 
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Päiväkodin johtaja käy keskustelua lasten tuen tarpeista varhaiserityisopettajan kanssa. Hän 

suunnittelee keskustelun pohjalta varhaiserityisopettajan kanssa, miten lapsiryhmiä tai tiimejä 

kannattaisi muodostaa. Myös yksittäiset lasten haastavat tilanteet puhututtavat. 

Varhaiserityisopettaja toimii ikään kuin yhteisten keskustelujen viestinviejänä ryhmiin, koska 

johtajalla ei ole yleensä aikaa toimia lapsiryhmissä. Haastateltavat luottivat 

varhaiserityisopettajiin ja arvostivat heidän työskentelyään lapsiryhmissä. 

Mutta ollaan mietitty niitä tulevia päiväkotiryhmiä, että miten ne 

tuentarpeiset on järkevä rakentaa ja me saatiin kyllä mielestämme hyvin 

tehtyä sillain että saatiin yks ryhmä pienemmäksi, että siellä on parempi 

mahdollisuus tukeen. Se on yks semmonen hyvin konkreettinen suunnitella, 

että miten ne tuen tarpeet, että miten se tuki saadaan oikein ohjattua 

oikealla tavalla.  Se on musta hyvinkin pedagoginen asia. 

Pienryhmätoiminnan lisääminen oli yksi konkreettinen asia, jota päiväkodin johtaja ja 

varhaiserityisopettaja yhteistyössä suunnittelivat. Varhaiserityisopettaja vei ryhmiin 

pienryhmäideaa toimiessaan ryhmissä. Varhaiserityisopettaja toi myös viestiä lapsiryhmien ja 

tiimien toiminnasta, jolloin johtaja saattoi muodostaa kokonaiskuvan johtamansa yksikön 

toiminnasta. 

…enemmänkin näihin tuentarpeisiin lapsiin, pienryhmätoiminnassa hän on 

tosi hyvin ollu mun työparina… Siinä veosta on ollu tosi paljon apua ja 

hän on ohjannut,  miten se saatais kunnolla toimimaan. 

…pystys vielä enemmän meneen tuonne ryhmiin ja opastamaan 

hienovaraisesti sitä pienryhmätoimintaa… 

Hallinnollinen johtaja ei oo ryhmissä juurikaan... Pitäis enemmän käydä, 

mutta veo on siinä älyttömän hyvä yhteistyökumppani, ikään kuin 

semmosta kokonaiskäsitystä, totta kai tuentarpeesta ja ryhmän 

toiminnasta. 

Päiväkodin johtaja suunnittelee koulutuksia yhdessä varhaiserityisopettajan kanssa koko 

henkilöstölle. Kummallakin on näkemys henkilöstön kouluttautumisen tarpeista. Päiväkodin 

johtaja hankkii tietoa henkilöstönsä koulutustarpeista henkilökohtaisissa 

kehityskeskusteluissa. Varhaiserityisopettaja kerää tietoa koulutustarpeista havainnoidessaan 

tiimien toimintaa ja tiedottaa niistä johtajalle. 

…myös näitä suurempia ryhmiä mietitään yhdessä ja sitten koulutuksia. 
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Päiväkodin johtaja osallistuu varhaiserityisopettajan kanssa lapsikohtaisiin palavereihin, 

joissa selvitellään tarkemmin lapsen tuen tarpeita. Varhaiserityisopettaja tuo oman 

asiantuntijuutensa yhteiseen käyttöön ja johtaja edustaa hallinnollista puolta mahdollisten 

päätösten hyväksyjänä. 

…jos ryhmässä on haastava lapsi tai jos mietitään jotain toimintoja tai 

kehittämisjuttuja niin mää käyn niitä veon kans läpi, että miten ja 

minkäläisia asioita pitäis ottaa huomioon ja sieltä tullee niinkö 

varhaiserityiskasvatuksen puoli. 

..kun lapsipalaveriin mentiin niin se vetovastuu oli mulla ja siksi mää 

näissä lapsipalavereissa olen, kun haluan tietää ja toisaalta osa asioista 

mennee mun päätöksellä. 

 

Yhteenveto pedagogisen yhteistyön käsityksistä: 

Tiimien ja lapsiryhmien muodostus 

Koulutusten suunnittelu 

Lasten tuen tarpeiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa 

Keskustelu pedagogiikasta 

 

5.1.1 Hyvä ja toimiva pedagoginen yhteistyö 

Haastateltavat kuvaavat yhteistyötä varhaiserityisopettajan kanssa pääosin lapsen tuen tarpeen 

näkökulmasta. Varhaiserityisopettajan ajatellaan olevan päävastuussa 

varhaiserityiskasvatuksesta päiväkodissa. Johtaja haluaa tietää talonsa kokonaistilanteen, 

johon hän tarvitsee varhaiserityisopettajan työpanosta. Onhan päiväkodin johtaja 

päävastuussa pedagogisesta johtamisesta. Voidaan puhua pedagogisen johtajuuden 

jakamisesta. 

Keskustelu nousi erittäin tärkeäksi hyvän pedagogisen yhteistyön tekijäksi haastateltavien 

vastauksissa. Vain yksi haastateltava ei maininnut lainkaan keskustelua hyvän yhteistyön 

määrittäjäksi. 
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Hyvä pedagoginen yhteistyö on sitä, että keskustelu on se avainsana. 

Asoista pitää keskustella ja niitä pitää pureskella ja heitellä ajatuksia. 

…keskustelevaa…keskustelun kautta eri näkökulmia… 

Kyllä se mun mielestä on, se lähtee siitä keskustelusta. 

Yhteinen arvopohja, arvoihin sitoutuminen ja yhteiset tavoitteet mainittiin toimivan 

yhteistyön avaintekijöiksi. Jaettu tietoisuus visioista ja strategioista on keskeistä myös 

jaetussa pedagogisessa johtajuudessa (Heikka, 2016), johon yhteistyö kuuluu. 

Asioita voi tehä niin monella tavalla, mutta se, että meillä on siellä se 

tavote ja arvot mitkä meitä ohjaa ja semmonen päämäärä niin… Kyllä se 

niinku ne jo määrittää sitä hyvää pedagogiikkaa ja sit muistaa se, että se 

lapsi on siellä ykkösenä. 

…pedagogiset linjat on samanlaisia. 

Me ollaan samalla linjalla. Et me ollaan asioista sammaa mieltä.   

Yhteenveto hyvästä ja toimivasta pedagogisesta yhteistyöstä: 

Keskustelu 

Yhteinen arvopohja ja päämäärä 

Veon työn arvostaminen 

Toiminnan kehittäminen yhdessä 

 

5.1.2 Pedagogista yhteistyötä edistävät tekijät 

Haastatteluista kävi hyvin selväksi se, että yhteistyö oli selvästi parantunut entiseen 

verrattuna. Viittaan tällä Oulussa vuoden 2013 tapahtuneeseen inkluusioon 

varhaiskasvatuksessa, jolloin erityislapsiryhmät lakkautettiin ja ryhmässä toimineet 

varhaiserityisopettajat siirtyvät kiertäviksi varhaiserityisopettajiksi. Ainoastaan yhden 

haastateltavan kohdalla tilanne oli vasta aluillaan tai kuten hän itse mainitsi ns. 

nollatilanteessa. 

…tämän keskustelun jälkeen tänään alotellaan uuden erityisopettajan 

kanssa viemään tätä asiaa eteenpäin, eli olemme ns. nollatilanteessa. 
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Yhteenveto yhteistyötä edistävistä tekijöistä: 

Yhteistyön tapa on uudistunut 

Yhteistyön lisääntyminen 

Yhteistyön laatu on parantunut 

 

5.1.3 Pedagogista yhteistyötä estävät tekijät 

Päiväkodin johtajan ja varhaiserityisopettajan välistä yhteistyötä vaikeuttaa kiire. Kiireestä 

seuraa usein ajanpuute yhteistyölle. Kun ei ole aikaa, syntyy vain vähän keskustelua. 

Haastateltavat totesivat keskustelun vähyyden heikentävän yhteistyötä.  

Kiire, veolla ja ajanpuute niinku omissakin taloissa varmasti. 

No tota niihin voi olla monia syitä, että miksi yhteistyö ei toimi, että jos ei 

keskustella… Me voidaan olla asioista eri mieltä, me saahaan olla 

erimieltä, mutta meiän pittää kuitenkin löytää se yhteinen tapa toimia, että 

me ei voia ajatella itsekkäästi, että kun minä en halua. 

Päiväkodilla voi myös olla liian suuret odotukset varhaiserityisopettajan työlle. Varsinkin, jos 

varhaiserityisopettajalla on ollut aikaisemmin vain vähän aikaa pysähtyä yksittäisten tiimien 

haasteisiin. Toisaalta varhaiserityisopettajan ohjeet voidaan kokea liian yksioikoisena 

puuttumisena lapsiryhmän tai yksittäisen lapsen haasteisiin. 

Et ootetaan, et nythän se tullee ja pelastaa tän meijän homman. Et siinä 

veokin vaan sanoa, ett tehkää nyt näin ja näin ja siinäkin jää se keskustelu. 

Et sitä vaan niinku ohjeistetaan ylhäältäpäin ja sillon ihmisillä nousee 

karvat pystyyn. 

Varhaiserityisopettajan kokemattomuus koettiin jonkun verran yhteistyön onnistumisen 

kannalta haasteeksi. Etenkin varhaiserityisopettajalta puuttuva kenttäkokemus koetaan 

puutteeksi yhteistyön näkökulmasta. Perustyössä kokemuksensa hankkinut 

varhaiserityisopettaja ymmärtää syvällisemmin tuen tarpeet ja niihin vastaamisen. Haasteeksi 

mainittiin sekin, jos varhaiserityisopettajan työhön vaikuttaa liikaa tunteet asiapitoisuuden 
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kustannuksella. Varhaiserityisopettajan tuen epätasainen jakautuminen ryhmien välillä hiertää 

jonkin verran päiväkodin johtajien vastauksissa. 

paljon ollaan puhuttu siitä, jos tullee nuoria nuuoria veoja ja joilla ei oo 

kenttäkokemusta ollenkaan et ois ollu ryhmässä. Niin on se varmaan aika 

hankalaa sitä kokonaisuutta tajuta. Et se on aivan eri asia, jokka on ollu 

vuosikausia ryhmässä töissä ja on se käsitys lastentarhanopettajan työstä, 

mitä kaikkea se pittää sisällään ja sitte ku opiskellee lissää, se näkemys 

muuttuu ja sitä pystyy paljon syvemmin antamaan sinne siihen ryhmään 

sitä tukea. 

Sehän siinä onkin, kun vuorovaikuttaminen on kahen kauppa, tavallaan 

sitten, että vaikka se toinen ois missä tunnetilassa tahansa, että me 

pystytään sieltä ottamaan se asia eikä sitä tunnetta ja se on sama niinku 

kaikessa oikeestaan… 

Voihan siinä olla just kaikki nää henkilökemiat tietenkin. 

Meillä on ehkä talojen välillä olleet niin suuret erityistarpeet, että jossain 

talossa on enemmän tuentarvitsijoita, niin sinne on painopistettä siirretty 

enemmän, mutta meidän on palattava siihen, että kaikilla ryhmillä ja 

taloilla on sama oikeus. Mitenkään väheksymättä niitä haasteellisimpia 

lapsia tai lapsiryhmiä. 

Rakenteelliset tekijät voivat vaikuttaa heikentävästi yhteistyön onnistumiseen. Yhteistyölle 

luotujen rakenteiden heikkous tai se, että varhaiserityisopettajat eivät kuulu varsinaisesti 

samaan työyhteisöön kuin päiväkodin johtaja ja henkilöstö. Varhaiserityisopettaja 

työskentelee fyysisesti samassa työyhteisössä, mutta ohjautuu työhönsä eri reittiä ja hänellä 

on eri esimies kuin muulla henkilöstöllä. Varhaiserityisopettajan liian suuri tai vaihtuva 

toiminta-alue koettiin yhteistyötä vähentäväksi tekijäksi samoin kuin varhaiserityisopettajan 

vaihtuvuus. 

Asiaan on monta syytä, liian suuret kokonaisuudet, henkilökunnan tai 

henkilöiden osaamisvajetta, koulutusvajetta tai toimintakulttuuri on 

ohjautunut toiseen suuntaan, meillä on ollut suuria asioita, ollaan oltu 

murroksessa, että kuka tekee mitä, alueet on jakautunut, koostumukset 

vaihdellu. Toiminta on useita vuosia hakenut myöskin reittiä, mitä tehdään. 

Erityisopettajat, veot on pääsääntöisesti irrotettu meidän organisaatiosta 
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omaksi kokonaisuudeksi ja heidän myöskin toiminnallinen ohjautuminen 

tapahtuu muualla kuin meidän kentällä.  

 

Yhteenveto yhteistyötä estävistä tekijöistä: 

Odotukset ovat liian korkealla 

Veon henkilökohtaiset ominaisuudet heikentävät yhteistyötä 

Yhteistyössä ei ole selviä rakenteita 

 

5.1.4 Yhteistyötä kehittävät tekijät 

Oli tärkeää kysyä lopuksi haastateltavilta vielä yhteistyötä kehittäviä ideoita ja ajatuksia siitä, 

mitä voisi tehdä paremmin. Yksi haastatelluista oli päässyt varhaiserityisopettajan kanssa 

hedelmällisen yhteistyön alkuun todetessaan yhteistyön kehkeytyvän koko ajan paremmaksi. 

Keskustelun tarpeellisuudesta puhui yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat.  

Kokoajan me niinku tullaan tässä paremmaksi ja enemmän asioita otetaan, 

tehhään niinku yhessä, mutta varmaan niinku ehkä enemmän aikaa vielä 

sille keskustelulle. 

Kehitettävää… Ehkä mä kuitenkin nostasin sen, että vois olla enemmän 

tuommosia tavotteellisia keskusteluja. 

No, semmonen, millä sillon kun tuli tää aluepäällikkö vuoden vaihteessa 

niin silloinhan meillä oli eteläisen alueen johtajien kanssa kokouksia, 

missä veotkin oli mukana. Jossa oli aikaa sille keskustelulle, että  

semmonen meillä on jääny. 

Varhaiserityisopettajan toivottiin työskentelevän lapsiryhmissä nykyistä enemmän ja 

osallistuvan jopa lapsiryhmien toiminnan suunnitteluun sekä talon viikkopalavereihin. 

Pedagogisten linjausten miettiminen yhdessä ja lastentarhanopettajien kanssa pedagogisissa 

kokoontumisissa sekä koulutusten suunnittelu nähtiin tärkeinä kehitysideoina. Yksi 

haastateltavista piti tärkeänä, että varhaiserityisopettaja voi olla tukena johtajalle uuden 

toimintakulttuurin luomisessa ryhmiin. Kummankin viestiä tarvitaan uusien toimintamallien 
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rantautumisessa tiimeihin. Eräs haastateltava tiivistikin osuvasti kehittymisen tarpeet; uusi 

toimintamalli, uusi polku, uusi kulttuuri. 

että me oltais tiiminä ryhmässä ja voitas yhessä miettiä näitä pedagogisia 

linjauksia. Se voi todellakin olla haastavaa, että se ois semmonen ehkä… 

Tai niitä ryhmän toimintojen miettimistä… 

Kun ollaan tuttuja, niin sitä talon pedagogiikkaa yhesäs miettiä. Varmaan 

nyt ku tää kiky menee ens syksytä tämmöseen opettajien väliseen 

suunnitteluun, elikkä yhessä ruetaan miettimään, niin jos veo pystyis niissä 

olemaan mukana osittain ainakin, niin ois siinä yhteistoimintaa. 

Tuodaan joo, mutta kun meillä on sama visio, niin pystytään molemmat eri 

vinkkelistä niitä asioita, toiminnantavan muutos tai aikataulun muutos tai 

ihan mikä vaan siihen ryhmään, mikä ei välttämättä heti lähe lentoon, niin 

veo pystyy eri näkökulmasta ja minä, niin se tulee monesta eri tuutista 

yhtäaikaisesti niin se, jalkautuu paremmin. 

Tukea kaikille. Koulutusta ja osaamista. 

 Yhteenveto yhteistyötä kehittävistä tekijöistä: 

Lapsiryhmätyöskentely 

Pienryhmätyöskentely 

Tiimityöskentely 

Yhteiset keskustelut 

Pedagoginen kehittäminen 

 

 

5.2 Päiväkodin johtajien käsitykset pedagogisesta johtamisesta 

 

Pedagoginen johtaminen on päiväkodin johtajan työn ydinaluetta. Pedagoginen johtaminen 

yltää kaikille johtamisen tasoille. Pedagogiikka ikään kuin läpäisee kaiken johtamisen. 
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Pedagogiselle johtamiselle oli vastausten perusteella liian vähän aikaa, vaikka pedagogista 

johtamista pidettiin erittäin tärkeänä johtamiseen kuuluvana alueena.  

Et oikeestaan se pedagoginen johtaminen se on kaikki mitä me tehhään 

täällä, niin se pitää nivoutua se pedagogiikka siihen, et ne ei oo irrallisia 

asioita… 

Pedagoginen johtaminen käytännössä meillä sisältää koko toiminnan, 

idean siitä, missä mennään, miten käytetään uutta vasua hyödyksi tällä 

hetkellä. 

…pedagoginen johtaminen niinkö meillähän tulee raamit meijjän 

hallinnosta toisaalta, jos aatellaan, mitä meijjän pitää noudattaa, tai miten 

sitä arvostetaan et tuota tänä päivänä aivan liikaa minun mielestä on näitä 

koneella tehtäviä hommia… itellä välillä ahistaakin ku ei kerta kaikkiaan 

sinne repeä et on dedlaineja, et pittää tehä tätä tuota ja tuota ja 

tuota…ah…ja tulee uusia järjestelmiä, jotka ei toimi ja sit niihin menee 

aivan luvattoman kauan…mut aivan liian vähän siihen jää aikaa. 

Keskustelu pedagogiikasta koetaan erittäin tärkeäksi, mutta samalla ollaan huolissaan siihen 

jäävän ajan vähyydestä. Viestiä huolesta on viety ylemmälle hallinnon tasolle. Päiväkodin 

johtaja toimii vahvana suunnannäyttäjänä henkilöstölleen ja pitää yllä pedagogisen 

keskustelun kulttuuria sekä huolehtii varhaiskasvatustyön ydintarkoituksen kirkastamisesta. 

… Ja hirveen tärkeenä pedagogisen johtajan asiana pidän sitä, että on 

keskustelu, pedagoginen keskustelu. 

Mistä sää sitä aikaa otat, kun niitä iltakokoontumisia..niin sittenhän se on 

pois sieltä lapsiryhmistä. Tää yhtälö on aika hankala tällä hetkellä, se mitä 

on kovasti toivottu ja viety tuolle meiän uuelle aluepäällikölle, että saatais 

se suunnittelupäivä tässä niinku ku lukukausi alkaa nii siihen alkuun. 

Pedagoginen johtaminen nähtiin mm. vasu- ja esiopetustyön ohjaamisena, pedagogisen 

keskustelun ylläpitämisenä ja sen huolehtimisena, että pedagogiikka kehittyy vasun 

vaatimusten mukaisesti. 



52 

 

…pedagoginen johtaminen ja seki on siinä arjessa läsnä koko ajan ja se 

arvokeskustelu, niin se tullee tässä henkilöstön kanssa ku...on se mikä 

tahansa asia niin siellä ne arvot, arvot kuitenkin ohjaa sitä keskustelua... 

…pedagoginen keskustelu henkilökunnan kanssa, vasutyöskentelyn 

ohjaaminen, esiopetustyöskentelyn ohjaaminen… 

 

5.2.1 Perustehtävän määrittely 

 

Päiväkodin johtajan tehtävä huolehtia yhteisen päämäärän ja vision ylläpitämisestä on 

keskeistä pedagogisessa johtamisessa. Perustehtävä määrittyy ja selkiytyy johtajan ja 

henkilöstön välisissä keskusteluissa. Perustehtävän selkeys tukee pedagogista johtajuutta. 

Kaikilla työntekijöillä tulee olla vahva ymmärrys toimintaa ohjaavista arvoista ja tavoitteista, 

joihin pyritään. Viime kädessä osaava ja keskinäiseen kunnioitukseen pyrkivä henkilöstö 

tuottaa hyvinvointia myös lapsille. 

Keskustelu on siellä koko ajan et sen ylläpitäminen ja tavallaan niiden 

tavoitteiden auki puhuminen että mihin me ollaan menossa… 

…se lähtee siitä, että ihmiset tietävät perustehtävänsä, miksi he ovat töissä 

ja mikä heidän perustehtävänsä on. Jos sää et tiiä, mikä sun perustehtävä 

on, niin on hirveen hankala tehä sitä työtä ja oikeestaan niinkö 

pedagogisen johtamisen...toki niikö johtajalla on suunta, mihin me ollaan 

menossa, mikä on meidän päämäärä, mitkä on meidän, se niikö 

arvokeskustelun ylläpitäminen, se on oikeestaan se, että meillä kaikilla on 

sama visio siitä, että mihin me ollaan menossa… 

 

Päiväkodin johtaja ohjaa ja motivoi työntekijöitään suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen 

pedagogiseen toimintaan. Perustehtävän kirkastaminen kaikille työntekijöille ei ole yksin 

johtajan tehtävä. Jokaisella on oltava sama visio ja päämäärä työssään. Johtaja laatii ikään 

kuin pedagogiikan strategisen linjan jo valitessaan ihmisiä töihin. Johtaja voi vaikuttaa 

henkilöstövalinnoillaan siihen, kuinka vahva pedagogiikka työyhteisöön muodostuu. 



53 

 

Ja sitten tämä… koko päiväkodin perustamisen pohdinta siitä, että 

…minkälaiset toimintalinjat, minkälaiset pedagogiset arvot, ja miten 

sää valittet henkilökunnan sinne ja mitkä on niinku ne lähtökohat ja 

perusteet, miten sää valittet henkilökunnan sinne vetämään sitä. 

 

5.2.2 Varhaiskasvatussuunnitelmatyö 

 

Fonsén (2014) on kuvannut pedagogisen johtajuuden ”palikkatornissaan” 

varhaiskasvatussuunnitelmatyön heti perustehtävän määrittelyn jälkeen tärkeimmäksi 

alueeksi. Yksi haastateltavista piti tärkeänä varhaiskasvatuslaissa kirjattujen tavoitteiden 

läpikäymisen henkilöstön kanssa. Johtaja ei luo pedagogista linjaa yksin vaan siihen tarvitaan 

koko henkilöstöä. Johtaja koordinoi työtä ja toimii innostajana. Hän huolehtii, että henkilöstö 

saa aikaa vasuun perehtymiselle. Yksi haastateltavista ajatteli valtakunnallisen vasun antavan 

lisäksi mahdollisuuden uudenlaisen toimintakulttuurin ja ajatusmallien luomiselle 

varhaiskasvatustoiminnassa. 

Ny on tuota sen kiky puolituntia, että ne lastenhoitajatkin poistuis siitä 

ryhmästä nimenomaan lukemaan sitä vasua, mutta miten lastenhoitajilla 

on aikaa, eikä ne kauheen mielellään lähe siitä ryhmästä… 

Perusteissa on semmosia asioita, joista meijjän pittää ottaa koppi ja ruveta 

pikku hilijaa miettiin uudenlaisia toimintamalleja ja ajatustapojakin jopa. 

Päiväkodin johtaja auttaa henkilöstöään tiedostamaan vasun merkityksen toiminnan 

suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Päiväkodin johtajat mielsivät selkeästi 

valtakunnallisen vasun varhaiskasvatustoimintaa ohjaavaksi ja velvoittavaksi asiakirjaksi. 

Vasusta tulevat vaatimukset oppimisympäristölle ja osallistumisen rakenteille. Vasun 

työstäminen konkreettisesti henkilöstön kanssa oli kuitenkin vasta aluillaan. Yksi 

haastateltavista koki vanhempien osallistamisen vasutyöhön tärkeäksi ja haasteelliseksi 

tehtäväksi, johon kaipasi varhaiserityisopettajan työpanosta. 

…tärkein pedagoginen tie on se ikään kuin se suunnitelmallinen ja 

tavoitteellinen pedagoginen toiminta. Ja siinä olennaista on se henkilöstö, 



54 

 

että miten johtaja pystyy henkilöstön motivoimaan ja saamaan mukaan 

toimintaan. Johtaja ei määrittele sitä pedagogista linjaa yksin, mut se 

antaa ikään kuin alkusysäyksen sille. Tietenkin henkilöstö on se voimavara, 

mutta johtajan tehtävä on saada irti se pedagoginen arki, mutta siihen 

kuuluu kaikki opetussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, vasut, tietenkin 

yhteiset sovitut säännöistä lähtien, että mikä siellä on se pedagoginen 

tausta. 

…ne tavotteet on  niinku tosi vaativat. Eikä me voija niitä ohittaa, koska ne 

siellä lukkee. Et ne pitäs saaha tänne arkeen, arkeen…näkyväksi. Ja myös 

vanhemmille tutuksi. Ja se vanhempien osallistaminen ja siihen niinku 

toivon, et voitais yhessä, ko se on hankala, haastava. Et yhessä mietittäis, 

henkilökunta ja minä ja veo ois siinä mukana myös. 

Päiväkodin johtajat kokivat, että vasu ohjaa työtä teoreettisella tasolla, mutta ei vielä 

konkreettisesti. Lisäksi koettiin, ettei vasu ole ohjannut varhaiserityisopettajan ja johtajan 

välistä yhteistyötä lainkaan tähän mennessä eikä se oikeastaan edes kannusta varsinaisesti 

yhteistyöhön. Ilmeni myös, että vasu ei välttämättä vaikuta taustalla mitenkään. Yksiköissä oli 

pääsääntöisesti tehty vasutyötä ilman varhaiserityisopettajan mukana oloa. Suunnitelmia oli 

kuitenkin tehty yhteistyön lisäämiseksi varhaiserityisopettajan kanssa. Nimenomaan niissä 

tapaamisissa, joissa käsitellään pedagogisia asioita. Jonkun verran koettiin, että vasutyö on 

haastava työ, johon kaivattiin varhaiserityisopettajan apua. Voidaan sanoa, että vasuun 

perustuva yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa on vasta aluillaan. 

…tämän keskustelun jälkeen tänään alotellaan uuden 

erityisopettajan kanssa viemään tätä asiaa eteenpäin, eli olemme ns. 

nollatilanteessa. 

Nyt me ollaan siinä vaiheessa oikeestaan, että ku meillä on porukat 

lukeneet perusteet niin me ruvetaan syksyllä (2017)sitä työstämään 

kunnolla ja veo on mukana meijjän työilloissa. On sovittu, että jos on 

semmosia pedagogisia asioita työilloissa ja palavereissa, niin veo on niissä 

mukana. 

Ollaan hirveesti tehty henkilöstön kanssa töitä mutta ei niinkään veon 

kanssa liittyen siihen vasuun ja ei oo käyty oikeastaan ollenkaan…. ei oo 

ollu siinä prosessissa mukana, eli ei se oo meillä hirveesti näkyny. 
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Yksi haastatelluista koki suppeaksi vasun luvun 5, jossa käsitellään lapsen kehityksen ja 

oppimisen tukea, vaikka hän koki uuden vasun parempana kuin edellisin. Samassa yhteydessä 

hän mainitsi, ettei vasu kannusta yhteistyöhön veon kanssa.  

Ensinnäkin tuota vasussa tuentarpeen osuus vois olla parempi, mun 

mielestä se on aika suppea… Että ei se siihen yhteistyöhön niinkään, ei se 

kannusta se vasu siihen yhteistyöhön. 

5.2.3 Ihmisten ja toiminnan johtaminen 

 

Päiväkodin johtaja johtaa yksikkönsä päivittäistä toimintaa. Haastateltavat kokivat 

pedagogiikan ilmenevän kaikissa johtamisen tasoissa, kuten ihmisten ja toiminnan 

johtamisessa. Johtaja ohjaa ja arvioi tiimien toimintaa päiväkodissa suhteessa tavoitteisiin.  

Hän käy myös työntekijöidensä kanssa henkilökohtaiset ohjauskeskustelut eli 

kehityskeskustelut, joissa käsitellään ihmisten vahvuuksia sekä kehittymisen tarpeita omassa 

työssään. Työvuorosuunnittelulla päiväkodin johtaja varmistaa työntekijöidensä pedagogisesti 

perustellut sijoittelut. 

Myös henkilöstöjohtamista on se, että käydään kehityskeskustelut ja niissä 

mietitään sen ihmisen kanssa, mitkä on hänen vahvuuksia ja mihin asioihin 

hänen pitäs niinkö kiinnittää huomiota, että hän voi tehä sitä työtä täydellä 

panoksella ja mitkä on ne asiat mitä hänen pittää vielä opetella tai 

kehittää. 

Sit se henkilöstöjohtaminen myös pedagogisena välineenä on sitä, et se 

lähtee jo työvuorosuunnittelusta et miten meillä on ihmiset töissä. Eli 

opettajat on töissä sillon kun lapsia on eniten...ei ole järkevää opettajan 

tulla puoli seitsemäksi yhden lapsen kanssa tänne, kun siinä on kuitenkin 8-

16 on se aktiivisin aika, kun kaikki lapset on paikalla. 

Päiväkodin johtaja jakaa pedagogisen johtamisen vastuita työntekijöilleen. Varajohtaja 

koettiin tärkeäksi pedagogisen työn jakajaksi. Mainintoja oli myös vasuvastaavasta, mutta 

myös aivan kaikista työntekijöistä, jotka kuuluvat pedagogisen työn jakajiksi. Johtajalla on 

kokonaisvastuu pedagogisesta johtamisesta. Jokaisen työntekijän koettiin tuovan oman 
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panoksensa omien vastuiden ja rooliensa mukaisesti. Henkilöstö on voimavara pedagogisen 

arjen toteutuksessa, mihin johtaja innostaa ja motivoi työntekijöitään. 

… koska on suuri työkenttä, niin on myöskin syytä jakaa vastuuta. 

Varajohtajat, lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, kaikilla on oma panos, 

että saadaan asia verkotettua sillä tavalla, että jokaisella on oma vastuu ja 

rooli. 

…tärkein pedagoginen tie on se ikään kuin se suunnitelmallinen ja 

tavoitteellinen pedagoginen toiminta. Ja siinä olennaista on se henkilöstö, 

että miten johtaja pystyy henkilöstön motivoimaan ja saamaan mukaan 

toimintaan. Johtaja ei määrittele sitä pedagogista linjaa yksin, mut se 

antaa ikään kuin alkusysäyksen sille. Tietenkin henkilöstö on se voimavara, 

mutta johtajan tehtävä on saada irti se pedagoginen arki… 

Yhtä lukuun ottamatta kaikilla haastateltavistani oli johdettavanaan ainakin kaksi yksikköä. 

Yhdestä haastattelusta ilmeni, että johtaja pyrki yhtenäistämään yksiköittensä 

toimintakulttuuria vasutyön avulla. 

Pedagoginen johtaminen käytännössä meillä sisältää koko toiminnan, 

idean siitä, missä mennään, miten käytetään uutta vasua hyödyksi tällä 

hetkellä. Idean sisäistämistä, miten saataisiin koko tai kaikki 

toimintayksiköt menemään samaan suuntaan, ja hyödyntämään 

koulutuksessa saatua osaamista ja näitä kriteerejä, jotka tulevat mm. vasun 

kautta. 

 

5.2.4 Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteet, sisältö ja päämäärä voidaan nähdä yhtenäisenä keskustelujen 

kautta. Keskustelu siitä, miten tavoitteet velvoittavat meitä ja millaisilla sisällöillä saavutetaan 

päämäärä. Arvokeskustelu on ensisijaisen tärkeää, jotta pystytään jakamaan sama päämäärä, 

mitä kohti kuljetaan. Fonsénin (2014) pedagogisen johtajuuden ”palikkatornissa” pedagogisen 

keskustelun ylläpitäminen sijoittuu korkeimmalle. Yhtä lukuun ottamatta jokainen 
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haastateltavista painotti keskustelun tärkeyttä pedagogisen johtamisen jaetussa prosessissa. 

Keskusteluille toivottiin lisää aikaa. 

Mitäs muuta tuosta pedagogiikasta?...Keskustelu on siellä koko ajan et sen 

ylläpitäminen ja tavallaan niiden tavotteiden aukipuhuminen että mihin me 

ollaan menossa ja mitä me ollaan saavutettu… 

Ja hirveen tärkeenä pedagogisen johtajan asiana pidän sitä, että on 

keskustelu, pedagoginen keskustelu. 

Tää yhtälö on aika hankala tällä hetkellä, se mitä on kovasti toivottu ja 

viety tuolle meiän uuelle aluepäällikölle, että saatais se suunnittelupäivä 

tässä niinku ku lukukausi alkaa nii siihen alkuun. Rehtorit on aika 

kauhuissaan että meillä ei sellaista suunnittelupäivää ole, jossa 

nimenomaan ois aikaa tälle arvokeskustelulle jossa lähetään luomaan 

pedagogisia linjauksia. Keskustelu on mun mielestä niin älyttömän 

tärkeetä… 

 

Yhteenveto pedagogisesta johtajuuden käsityksistä: 

 

 

 

PEDAGOGISEN 
KESKUSTELUN 

YLLÄPITÄMINEN;

hlöstö ja vanhemmat 

IHMISTEN JA TOIMINNAN 
JOHTAMINEN;Arjen hallinta, 

työvuorosuunnittelu, 
kehityskeskustelut, 

toimintakulttuurin kehittäminen, 
tiimiohjaus tiimiohjaus

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMATYÖ; 

Pedaillat, pedagoginen ohjaus ja arviointi, vasun 
hyödyntäminen pedagogisessa johtamisessa, johtaja 

koordinoi työtä ja antaa aikaa vasuun 
perehtymiselle  

PERUSTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY;  

Vasun sisäistäminen edistää, päämäärä ja visio määrittyy 
keskusteluissa, henkilöstön motivointi johtajan tehtävä   

 

LÄPÄISE

VÄ 

PEDAGO

GIIKKA
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6 POHDINTA  

 

 

Tässä luvussa tuloksia tarkastellaan teoreettisen tiedon valossa. Aluksi pohditaan pedagogisen 

johtajuuden ja jaetun pedagogisen johtajuuden ilmentymistä päiväkodin johtajien puheissa 

suhteessa teoriaan pedagogisesta johtajuudesta. Seuraavaksi tarkastellaan päiväkodin johtajien 

käsityksiä pedagogisesta yhteistyöstä sekä niitä tekijöitä, jotka edistävät ja estävät yhteistyötä. 

Lisäksi pohditaan, miten yhteistyötä voisi kehittää päiväkodin johtajan ja 

varhaiserityisopettajan välillä.  

 

 

6.1 Pedagoginen yhteistyö varhaiserityisopettajan kanssa 

 

Tässä tutkimuksessa päiväkodin johtajien pedagoginen yhteistyö varhaiserityisopettajien 

kanssa määriteltiin aikaisempaa paremmaksi.  Yhteistyö oli kehittymässä 

tarkoituksenmukaisemmaksi ja selkeämmäksi. Kuitenkin aineistosta kävi ilmi myös, että 

yhteistyörakenteiden selkiytymättömyys, kuten säännöllisten tapaamisten vähyys, heikentää 

yhteistyötä johtajan ja varhaiserityisopettajan välillä. Tutkimus antoi lisäksi viitteitä 

varhaiserityisopettajan kokemattomuuden heikentävän yhteistyötä. Yhteistyön onnistuminen 

vaatii aikaa ja resursseja (Eloranta & Kuusela, 2011, 9). Hoppari (2014, 67) havaitsi 

monialaiseen yhteistyöhön liittyvässä tutkimuksessaan varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden 

tiedostavan, että lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan vastavuoroista 

yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tiedostaminen ei yksin riitä. Tarvitaan yhteistyön 

konkreettisia tekoja.  

Tutkimuksessa ilmenneitä konkreettisia yhteistyön tekoja olivat tiimien ja lapsiryhmien 

muodostaminen lasten tuen tarpeiden näkökulmasta. Koulutussuunnittelua tehtiin yhdessä 

jonkin verran. Yhteistyö näyttäytyi vielä jonkin verran toiveena tulevasta yhteistyöstä. 

Varhaiserityisopettajalta toivottiin lasten pienryhmätoiminnan aloittamista ja koulutusten 



60 

 

järjestämistä henkilöstölle. Tätä voitaisiin kutsua jaetun pedagogiikan mikrotasoksi, jossa 

kehitetään ja suunnitellaan yhdessä pedagogista toimintaa (Heikka, 2014). Vastuun jakaminen 

kehittää yhteistyötä (Thylefors ym. 2005). Toisaalta se edellyttää avointa ja toimivaa 

kommunikaatiota ja tietoa toisen osaamisesta (Pärnä, 2014; Byrnes, 2012). 

Tutkimuksessa keskustelun merkitys nousi korkealle. Keskustelulle toivottiin jäävän 

enemmän aikaa ja mahdollisuuksia, jotta todellinen toiminnan vasuperusteinen kehittäminen 

pystyisi toteutumaan. Halua siihen kuulosti olevan. Pärnä (2012) toteaakin, että yhteistyön 

onnistumisen lähtökohtana tulee olla yhteinen tarve yhteistyölle. Lisäksi toisen kunnioitus 

nousi tutkimuksesta esille arvostuksena varhaiserityisopettajan ammattitaidosta esim. 

lapsipalavereissa. Yhteistyön onnistumista edistää myös luottamus toista kohtaan (Pärnä, 

2014). Päiväkodin johtajat kokivat kulkevansa varhaiserityisopettajien kanssa vähitellen kohti 

yhteistä päämäärää. Vasu näytti olevan vasta kehittymässä yhteistyön välineeksi. 

 

 

6.2 Käsitykset pedagogisesta johtamisesta 

 

Pedagogisesta johtajuudesta kumpuavat käsitykset tarjoavat pohjan pedagogisen yhteistyön 

ymmärtämiselle, mikä on tutkimukseni keskeinen tutkittava ilmiö. Pedagogisen johtajuuden 

pyramidimallissa olen kuvannut tiivistetysti ne pedagogisen johtajuuden käsitykset, jotka 

nousevat analyysissä esille päiväkodin johtajien kertomana (kts. 48). Tutkimuksesta 

havaittiin, että sana pedagogiikka esiintyy johtajien puheessa luontevasti ja usein. Päiväkodin 

johtajat puhuvat pedagogiikasta, joka on mukana kaikissa johtamisen tasoissa. Voidaan 

ajatella, että johtajuutta ei ole ilman pedagogiikkaa. Pedagogiikkaa ei kuitenkaan voi jättää 

johtamatta ilman, että varhaiskasvatuksesta tulee arjen rutiinia. Jos pedagoginen johtajuus 

nähdään johtajuutena, joka läpäisee kaikki johtajuustasot, näyttää sen kaiken kattavuudessa ja 

määrittelemättömyydessä piilevän omat vaaransa. (Fonsén, 2014, 181, 183). Voi olla, että 

vastaajat halusivat antaa laadukkaamman kuvan pedagogisesta johtamisesta kuin se 

todellisuudessa olikaan. Jos ajattelee pedagogiikan kattavan kaikki johtamisen tasot, voi olla 

vaarana, ettei pysähdy tarkemmin miettimään pedagogiikan syvempää tarkoitusta, vaan antaa 

asioiden mennä omalla painollaan.   



61 

 

Pedagogiseen johtamisen pyramidimallin alimmalla tasolla sijaitsee perustehtävän määrittely. 

(kts. s. 48) Selkeä perustehtävän määrittely toimii välttämättömänä pohjana pedagogiselle 

johtajuudelle. Toiminnan sisältö ja suunta selkiytyvät perustehtävän määrittelyssä. Ilman 

arvokeskustelua se tuskin onnistuisi. (Fonsén, 2014, 53.)Tuloksista ilmeni, että saman 

päämäärän ja vision jakaminen keskustellen luo pohjaa koko varhaiskasvatustyölle. 

Henkilöstön motivoinnilla on suuri merkitys päämäärän ja vision sisäistämiselle ja vasu 

tarjoaa siihen työhön eväät. Arvokeskustelun käyminen nähtiin kokonaisuudessaan melko 

tärkeäksi asiaksi. Kaikissa vastauksissa ei toisaalta ollut mainintaa arvokeskustelusta. Tämä 

saattaa viitata pedagogisen johtajuuden käsitteen ohuuteen. Päiväkodin johtajuus kyselyssä 

(2017) havaittiin, että noin puolet kyselyyn vastanneista johtajista kaipasi lisäkoulutusta ja 

osaamista pedagogiikan johtamiseen (OAJ, 2017, 16). Hujala, Waniganayake & Rodd (2013, 

262) ovat havainneet aikaisemmin myös johtajien tarvitsevan lisäkoulutusta 

opetussuunnitelmien toteuttamiseen.  

Pedagogiseen johtamiseen liittyy toiminnan ja ihmisten johtaminen (Fonsén, 2014, 53). 

Tutkimuksessani nämä näyttäytyivät arjen kokonaisvaltaisena hallintana, johon kuuluivat 

kehityskeskustelut henkilöstön kanssa, työvuorosuunnittelu ja tiimien ohjaaminen ja arviointi. 

On tärkeää, että johtaja jo henkilövalintoja tehdessään miettii niiden vaikutuksia pedagogiikan 

kehittymiseen työyhteisössä. Vastauksista ei kuitenkaan selvinnyt, mieltävätkö päiväkodin 

johtajat pedagogisen toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sekä pedagogisen visioinnin 

pedagogiseen johtamiseen kuuluvana alueenaan. Tästä olisi ollut hyvä haastatteluvaiheessa 

kysyä tarkennuksia. Pedagoginen johtajuus edellyttää toimivien rakenteiden luomista, kuten 

organisaation yhteisistä linjoista sopimisen, työnjaon eri toimijoiden välillä, läsnä olevana 

johtajana olemisen ja johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet (Kari, 2012). Johtamisen 

sisältöjen epäselvä määrittely saattaa helposti johtaa johtajan ajan käyttämisen muuhun kuin 

pedagogiseen johtamiseen (Fonsén, 2014; Hirvelä, 2010; Liukkonen, 2012). Myös johtajien 

liian suuret vastuualueet vievät helposti työn pedagogista fokusta muualle (Kasurinen, 2013; 

Liukkonen, 2012). Haastateltavien johtamisen vastuualueet olivat suuria ja sitä vahvistavat 

lisäksi vastaajien useat maininnat ajan vähyydestä pedagogiselle johtamiselle. 

Keskusteluja pidettiin tutkimuksessa tärkeinä ja niihin toivottiin lisäaikaa. Keskustelut 

pedagogiikasta koettiin välttämättömiksi pedagogiikan kehittämiselle ja yhteisen vision 

kirkastamiselle. Tämä ei tullut kuitenkaan kaikissa vastauksissa esille. Yksi vastaajista ei 

maininnut kertaakaan keskustelua pedagogiseen johtamiseen liittyvänä tekijänä. Kumpusiko 

ajatus nojautumisesta vanhoihin johtajuusrakenteisiin? Kaikesta huolimatta keskustelua 
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pidetään pedagogisen johtajuuden työkaluna (Kari, 2012). Keskustelulla henkilöstön kanssa 

lisätään tietoisuutta yhteisistä tavoitteista ja strategioista (Parrila & Fonsén, 2016, 45). 

Omakohtainen kokemukseni on samansuuntainen kuin mikä tutkimuksesta ilmeni. 

Keskustelulle pitää tarkoituksella jättää aikaa ja sen tärkeys tulee nähdä kaiken pohjana. 

  

Varhaiskasvatussuunnitelmatyö  

Vasutyö on saanut arvoisensa paikan varhaiskasvatuksen ohjaamisessa ja kehittämisessä. 

Varhaiskasvatuslaki ja Valtakunnallinen Vasu määrittävät varhaiskasvatuksen perustehtävän, 

arvot ja tavoitteet, joiden mukaan päiväkodin johtaja toteuttaa pedagogista johtajuutta. 

(Parrila & Fonsén, 2016, 63.) Tuloksista ilmeni, että vasu mielletään tärkeäksi asiakirjaksi, 

joka teoreettisella tasolla ohjaa työtä, mutta arjen toimintaan se ei ollut vielä tuonut riittävästi 

eväitä.  Vastauksissa puhuttiin vasun mahdollisuudesta uuden toimintakulttuurin luomiseen. 

Sanana mahdollisuus kuvaa toimintaa, joka voi toteutua tai on odotettavissa, mutta joka ei 

vielä ole käynnissä. Johtajat olivat vastausten mukaan siis vähitellen jalkauttamassa vasutyötä 

henkilöstölleen. Valtioneuvoston julkaisemassa Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja 

kehittämisen suuntalinjat - raportissa (2014) kiinnitettiin jo huomiota varhaiskasvatuksen 

sisällölliseen kehittämiseen, joka kaipasi vahvaa yhtenäisyyttä ja valtakunnallista ohjausta ja 

linjausta.  

Jotta valtakunnallinen vasu sisäistyisi varhaiskasvatustyön suunnittelun, arvioinnin ja 

kehittämisen perustaksi tarvitaan toimivia pedagogisen johtajuuden rakenteita ja 

johtamisvastuiden avaamista kaikille osapuolille (Parrila & Fonsén, 2016, 20). Ajanpuute 

nousi tuloksista esille yhtenä heikentävänä tekijänä vasun soveltamiselle arjessa. 

Onnistuakseen pedagoginen johtajuus tarvitsee aikaa toteutuakseen (Fonsén 2014, 197). 

Kuitenkin juuri ajasta on puute, kuten useat tutkimukset varhaiskasvatuksen johtajuudesta 

nostavat esille (Soukainen 2013 &2015; Hujala & Eskelinen 2013; Kalliala 2012). Ajanpuute 

nähdään kumpuavan lisääntyneistä hallinnollisista työtehtävistä. Suuret 

johtamiskokonaisuudet eivät ole omiaan tätä taakkaa lieventämään. 

Vasutyöhön toivottiin varhaiserityisopettajan työpanosta ja asiantuntemusta. Vasu määrittelee 

vision ja strategian, mitä kohti pyritään. Nämä määrittelevät perustan ihmisten ja toiminnan 

johtamiselle. Ilman jatkuvaa pedagogista keskustelua on mahdotonta kehittää 

varhaiskasvatustoimintaa. (Fonsén, 2014, 53, 54.) Tutkimuksesta ilmeni, että keskustelua 
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pidettiin merkityksellisenä, mutta jolle jää liian vähän aikaa arjessa. Voiko osasyynä olla 

johtajan oman työn organisoinnin heikkous yhdistettynä hallinnollisten tehtävien 

lisääntyneeseen määrään johtajien työssä? Osaavatko johtajat riittävästi jakaa vastuuta 

pedagogisesta johtamisesta muille? 

Johtajuuden jakamiseen tarvitaan kykyä, mikä toteutuu parhaiten pedagogisen 

vastuullisuuden herättämisenä kaikissa kasvattajissa. Jokainen on vastuullinen johtajuudessa 

toimenkuvansa mukaisessa laajuudessa. (Fonsén, 2014,195.) Päiväkodin johtaja ja 

varhaiserityisopettaja voivat jakaa vastuuta pedagogisesta yhteistyöstä omien vastuidensa, 

mutta myös osaamisensa ohjaamina. 

Toisenlaisiakin äänenpainoja tutkimuksesta havaittiin. Vasu ei ollut kannustanut tai ohjannut 

yhteistyöhön varhaiserityisopettajan kanssa. Kaikkien kohdalla Vasu ei ollut vaikuttamassa 

työn taustalla. Tämä tuntuu erikoiselta, kun ajatellaan, kuinka varhaiskasvatuksen 

ohjausasiakirjat ovat saavuttaneet ajallaan päiväkodin johtajat. Ensin uudistettiin vanha 

Päivähoitolaki (1973) uudeksi Varhaiskasvatuslaiksi (2014) ja kaksi vuotta myöhemmin 

voimaan astuivat uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asiakirja (2016). On varmasti 

totta, että hallinnolliset tehtävät ovat lisääntyessään vieneet aikaa vasutyöltä, mutta selittääkö 

se kaikkea?  

 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 

Hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ohjaavat tutkimusta alusta loppuun saakka. Tutkijan 

rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus sekä kriittisyys toimivat lähtökohtina tutkimustyössä. 

Näiden normien tulisi ohjata tutkijaa noudattamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä 

esittämään luotettavia tuloksia, joiden oikeellisuuden tiedeyhteisö voi tarkistaa. Lisäksi 

tutkittavien ihmisarvon kunnioittamisen periaate sekä kollegiaalinen arvostus ovat tärkeitä 

näkökulmia tutkimusta tehtäessä. ( Eskola & Suoranta, 1998, 52- 60; Kuula, 2011.) 

Tutkimuksen toteuttamista ja tutkimuksen luotettavuutta ei voi erottaa toisistaan. Niitä ei 

pidetä erillisinä asioina laadullisilla tutkimussuuntauksella tehdyissä tutkimuksissa. Tutkija ja 
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hänen rehellisyytensä toimii luotettavuuden kriteerinä, koska arvioinnin kohteena ovat 

tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. (Eskola & Suoranta, 2000, 208, 

210.) 

Laadullista tutkimusta ja sen luotettavuutta voidaan kohentaa tutkijan tarkalla selostuksella 

tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkijan tulee olla tarkka kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 

Aineiston kerääminen ja siihen liittyvät tekijät, kuten olosuhteet ja aika, kerrotaan lukijalle. 

Tutkijan oma itsearviointi tilanteesta on hyvä kertoa myös. Laadullisen aineiston ollessa 

kyseessä tärkeää on luokittelujen tekeminen. Luokittelun perusteet tulee kertoa. Tulosten 

tulkinnassa on järkevää rikastuttaa tutkimusselosteita suorilla lainauksilla 

haastatteluaineistosta. (Hirsjärvi ym. 2007, 227, 228) 

Esitin tutkittavien henkilöiden taustatiedot selkeällä taulukolla (taulukko 3), josta lukijan on 

helppo saada kokonaiskäsitys tutkittavien taustoista. Tutkimuksen aineistonkeruun olen 

kuvannut seikkaperäisesti luvussa 5. Samassa luvussa perustelin teemahaastattelun valintaa 

suhteessa lomakekyselyyn. Haastatteluihin kuluvan ajan ja litteroitujen sanojen määrän olen 

kuvannut taulukossa 4. Olen osoittanut haastateltavien anonymiteetin säilyttämisen selkeästi. 

Aineiston luokittelun vaiheet olen kuvannut taulukoilla 5, 6 ja 7. Niistä ilmenee selvästi, 

miten aineisto on tiivistynyt luokittelussa. Tulosluvussa 5 olen käyttänyt runsaasti 

aineistonäytteitä havainnollistaakseni tulosten muodostumisen. Nämä toimet ovat mielestäni 

lisänneet tutkimukseni luotettavuutta. 

Tutkimukseni tulokset eivät pienen aineistonsa vuoksi ole yleistettävissä, vaikka viitteitä 

tutkimuksiin pedagogisesta johtajuudesta sekä yhteistyöstä löytyykin. Tutkimuksella on arvoa 

etenkin tutkijalle itselleen. Olen oppinut tutkimuksen tekemisen prosessista paljon. Lisäarvoa 

tutkimus tuo omalle työlleni varhaiserityisopettajana. Ymmärrän, mitkä tekijät voivat 

vaikuttaa yhteistyön taustalla ja etenkin yhteistyötä estävät tekijät olen painanut mieleeni 

kehittääkseni omaa ammatillisuuttani suhteessa päiväkodin johtajaan. Pedagoginen yhteistyö 

tarvitsee yhdessä sovittuja rakenteita ja aikaa. Yhteistyö ei pääse loistamaan satunnaisissa 

kohtaamisissa. Päiväkodin johtajalla on suuri vastuu yhteistyön käynnistämisessä ja 

varhaiserityisopettaja voi edistää yhteistyön syntymistä olemalla valmis avoimeen 

keskusteluun ja kunnioittamalla johtajan työtä ja osaamista.  
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Liite 1  

 

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Varhaiskasvatuksen koulutus 

 

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa pääaineenani varhaiskasvatus. Haen tutkimuslupaa opintoihini 

kuuluvan pro gradu – opinnäytetyön tekemiseksi. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää 

päiväkodin johtajien käsityksiä pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa. 

Tarkoituksenani on haastatella touko-kesäkuussa 2017 viittä päiväkodin johtajaa Oulun 

alueella. Tutkimukseni pääaineisto muodostuu teemahaastatteluista. Tällä hakemuksella haen 

lupaa haastatella yhtä päiväkodin johtajaa. Tutkimukseni valmistuu syyskuussa 2017. Työn 

ohjaajana toimii professori Marjatta Takala.  

Tutkimuksessani sitoudun noudattamaan voimassaolevia tutkimusaineiston säilyttämiseen ja 

tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. Tarvittaessa annan lisätietoja tutkimuksestani. 

Yhteystiedot alla. 

Oulussa 15.5.2017 

 

Marja Kailasuo 

Kasvatustieteiden kandidaatti 

kailamar@student.oulu.fi 
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Liite 2  

 

SÄHKÖPOSTIVIESTI PÄIVÄKODIN JOHTAJILLE: 

 

  

1. kesäkuuta 2017 15:49 

Hei! 
  

Teen Pro gradu-tutkielmaa Oulun yliopistoon. Tutkin päiväkodin johtajien käsityksiä 
pedagogisesta yhteistyöstä varhaiserityisopettajien kanssa ja kaipaisin 
tutkittavia! 

Olisiko sinulla mahdollisuus antaa kesäkuussa haastattelu, joka kestää noin tunnin 
verran? Ennen haastattelua tarkoituksenani on lähettää kysymysrunko etukäteen 
luettavaksi. Tutkimukseni on laadullinen ja käytän menetelmänä teema-haastattelua, 
joka on hyvin vapaamuotoinen tapa kerätä tietoa tutkittavasta aiheesta. Haastattelu 
nauhoitetaan. Tutkimuksessani sitoudun noudattamaan voimassaolevia 
tutkimusaineiston säilyttämiseen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä ohjeita. 
Tarvittaessa annan lisätietoja tutkimuksestani. 

  

Ystävällisesti Marja Kailasuo 
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Liite 3 

 

TEEMAHAASTATTELUA OHJAAVA RUNKO 

Haastatteluja ohjaa fenomenografinen lähestymistapa eli kysymykset ovat suuntaa-antavia 

teemojen mukaisesti. Tavoitteena on antaa haastateltavan edetä vapaasti kerronnassaan. 

Haastattelijan tehtävänä on tarvittaessa kysyä tarkentavia kysymyksiä ja pyytää pohtimaan 

lisää kyseistä ilmiötä. 

 Taustatiedot; ikä, työkokemus päiväkodin johtajuudesta, työalueen laajuus 

 Millainen on työnkuvasi? Mitä työtehtäviä päiväkodin johtajan työ sisältää? 

 Pedagoginen johtaminen on selvitysten ja tutkimusten perusteella johtajan työn 

ydinaluetta. Mitä kaikkea pedagogiseen johtamiseen kuuluu? 

 Millaista pedagogista yhteistyötä työhösi kuuluu varhaiserityisopettajan 

kanssa? Mitä pedagoginen yhteistyö sisältää? 

 Miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vaikuttavat pedagogiseen 

yhteistyöhön varhaiserityisopettajan kanssa? 

 Ovatko yhteistyötavat varhaiserityisopettajan kanssa muuttuneet? Miten? 

 Millaista on hyvä pedagoginen yhteistyö? Mikä tekee pedagogisesta 

yhteistyöstä toimivaa? Miksi yhteistyö ei aina toimi? Miten yhteistyötä voisi 

kehittää? 

 

TAUSTATIEDOT: 

 

Ikä vuotta: _______ 

Sukupuoli: ___________ 

Työkokemus johtajana vuotta: _____ 

Työalueen laajuus: ___________________________________________________ 

Alaisten määrä:________ 
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